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习近平同泰国总理巴育通电话

ประธานาธิบดสี ีจิ้นผงิหารอืทางโทรศพัท์
กบัพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรไีทย

中国国家主席习近平7月14日同泰国总理巴育通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中泰两国相互

支持、共克时艰，用实际行动诠释了“一家亲”的深厚情谊。

当前，疫情仍在全球蔓延，中泰都面临外防输入、内防反弹的

压力。中方愿同泰方加强经验交流，统筹抗疫和发展，在做好

常态化疫情防控前提下，有序推进安全复工、健康复产。中方

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

道，支持世卫组织更好发挥作用，推进全球抗疫合作，加强抗

疫药物和疫苗研发合作，共同为全球公共卫生事业作贡献。

习近平强调，中泰关系基础深厚、潜力很大。今年以来，

两国克服疫情影响，持续推进务实合作，双边贸易逆势增长，

中泰铁路建设进展顺利。双方要深化共建“一带一路”同“泰

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

展。中方愿同泰方一道，巩固地区国家团结合作，维护本地区

发展繁荣良好势头。

巴育表示，泰中两国在抗击新冠肺炎疫情过程中始终相互

坚定支持，充分体现了“泰中一家亲”的深厚情谊。泰方赞赏

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，

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

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

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

庆祝泰中建交45周年为契机，深化泰中友谊与合作，加强经

贸、创新、扶贫等领域合作，推进共建“一带一路”，提升两

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

稳定，推动构建人类命运共同体。

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。

 วาทะทองผูน้�า 声音
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ประธานาธิบดีส ี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

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดี

จนี ไดสนทนาทางโทรศัพทกบัพลเอกประยทุธ จันทร-

โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย

ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิระบวุา ต้ังแตเกดิการแพร

ระบาดของโควิด - 19 จนีและไทยไดใหการสนบัสนนุ

ซ่ึงกนัและกนั รวมกันพชิติความยากลาํบาก และพสูิจน

ใหเห็นถึงสันถวไมตรีอันแนนแฟนดั่งคํากลาวที่วา

“ไทยจีนใชอืน่ไกลพี่นองกัน”  ในปจจุบัน โรคระบาด

ยงัคงแพรกระจายไปท่ัวโลก  ท้ังจีนและไทยตางกเ็ผชิญ

กับแรงกดดันจากการปองกนัการติดเชือ้จากตางประ-

เทศ และการถบีตัวของตัวเลขผูติดเชือ้ภายในประเทศ

จีนยินดีท่ีจะสงเสรมิการแลกเปลีย่นดานประสบการณ

กบัไทย ประสานงานกนัเพือ่รวมตานทานโรคระบาด

และการฟนฟพูฒันา  เม่ือดําเนินการปองกนัและควบ

คุมโรคระบาดไดเปนบรรทดัฐานแลวสามารถเริม่ตน

ฟนฟกูารผลติดวยความปลอดภยัและเปนไปตามหลกั

สุขลักษณะ จนีจะยืนหยัดแนวคิดการสรางประชาคม

โลกทีมี่อนาคตรวมกันของมนุษยชาติพรอมกบัประ-

เทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย สนับสนุนองคการ

อนามัยโลกเพือ่แสดงบทบาทใหมากยิง่ข้ึน กระชบั

ความรวมมือระดับนานาชาติในการปองกนัโรคระบาด

การคนควาพฒันายาและวคัซนี เพือ่สรางคุณปูการแก

กจิการสาธารณสุขของโลก

ประธานาธิบดีส ีจิน้ผงิเนนวา ความสัมพนัธระหวาง

จีน-ไทยมีรากเหงาที่มั่นคงและมีศักยภาพกวางไกล

ในปที่ผานมา ท้ังสองประเทศเอาชนะผลกระทบจาก

โรคระบาด สงเสริมความรวมมือเชิงรูปธรรมอยาง

ตอเนือ่ง การคาทวภิาคีไดมีการขยายตัวแบบสวนกระแส

ท้ังสองฝายควรสงเสรมิใหมีการสานตอยทุธศาสตรเพือ่

การพัฒนาอยางลุมลึก เชน “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” 

“ไทยแลนด 4.0” “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน-

ออก” สงเสริมความรวมมือในดานนวัตกรรมเชน 

อคีอมเมริซ      มุงใหความเปนหุนสวนเชงิยทุธศาสตร

อยางรอบดานระหวางจนีกบัไทยน้ันคืบหนาอยางตอ

เนื่อง จนียนิดีท่ีจะสงเสริมความรวมมือกบัประเทศ

รอบขาง และรักษาแนวโนมการพัฒนาสูความเจริญ

รุงเรืองของภูมิภาคพรอมกับไทย

 ดานพลเอกประยทุธกลาววา ทัง้สองประเทศได

ใหการสนับสนุนกันอยางแนนแฟนในการตอสูกับ

โรคติดเชือ้โควดิ - 19 มาโดยตลอด สะทอนใหเห็นถึง

มิตรภาพที่ลึกซึ้งแบบ “ไทยจีนใชอื่นไกลพี่นองกัน” 

ไทยชืน่ชมตอการแสดงบทบาทการนาํของรฐับาลจนี

และแนวคิดประชาชนตองมากอนในการตอสูกบัโควดิ -

19 ตลอดจนคําสญัญาของทางจีนทีจ่ะพฒันาวคัซีนให

เปนสินคาสาธารณะของโลก ไทยหวงัวา จะสงเสรมิ

ความรวมมือกับจีนในการพัฒนายาและวัคซีนเพื่อ

ตอตานโรคระบาด พรอมยํา้วา ไทยจะยดึม่ันในนโยบาย

จีนเดยีว สนับสนุนความพยายามของจีนในการปกปอง

ผลประโยชนหลกัของตน ไทยหวงัวาเน่ืองในโอกาส

การครบรอบ 45 ปแหงการสถาปนาความสัมพนัธทาง

การทตูท้ังสองประเทศจะสงเสริมมิตรภาพและความ

รวมมือในเชิงลกึ กระชบัความรวมมือในดานเศรษฐกจิ

การคานวตักรรมและการขจัดความยากจน เปนตน ขบั

เคลือ่นการสราง “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” ยกระดับความ

เปนหุนสวนยทุธศาสตรรอบดานระหวางสองประเทศ 

ประเทศไทยยนิดีที่จะรวมมือกบัจนีในการรกัษาสันติ-

ภาพและความมัน่คงในภูมิภาค  รวมสงเสรมิการสราง

ประชาคมที่มีอนาคตรวมกันสําหรับมนุษยชาต ิ   

     นอกจากนี ้พลเอกประยทุธยงัแสดงความเสยีใจตอ

เหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางตอนใตของจีน โดย

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิง กลาวขอบคุณความหวงใยดัง

กลาว

稿件来源：新华社

 วาทะทองผูน้�า声音
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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

把脱贫作为奔向更加美好新生活的新起点

การขจดัความยากจนคอืจุดเริม่ตน้ใหม่แห่งชวิีตอนังดงาม

基诺山寨迎四方客

การสรางสรรคสังคมอยูดีกินดีอยางถวนหนานั้น ทุกชนชาติจะตองไดรบัผลประโยชนอยางท่ัวถึง

หลายปมานี้ชนกลุมนอยจํานวนไมนอยประสบความสําเร็จในการหลุดพนจากความยากจน นับเปน

ผลสําเร็จที่สําคัญในการขจัดความยากจนของรัฐบาล หวังเปนอยางยิ่งวาพอแมพี่นองทั้งหลายจะมอง

วาการขจัดความยากจนเปนจดุเริ่มตนใหมแหงชีวิตอนังดงาม เราจกัตองรวมแรงรวมใจกนัอยางมุงม่ัน

และตอเนื่อง เพื่อทําใหชีวิตของเรารุงโรจนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

คัดจากคําชีแ้นะสําคัญของส ีจิน้ผงิ ประธานาธิบดีแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี วาดวยการหลดุพน

จากความยากจนทั้งหมดของชนชาติเหมาหนาน

หมู่บา้นชนชาติจนี ัว่ ตอ้นรบันกัท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศ

ภูเขาจีนั่ว ต้ังอยู ในแควนปก-

ครองตนเองชนชาติไตสบิสองพนันา

มณฑลยนูนาน ท้ังน้ีชนชาติดังกลาว

มีจาํนวนเพยีงสองหม่ืนกวาคนเทา

นั้นทั่วประเทศจีน และสวนใหญ

ตั้งถิ่นฐานอยูรวมกันในบริเวณนี้

     ภายในแหลงทองเทีย่วท่ีมีชือ่วา

“หมูบานชนชาติจีนั่ว” จี ้ชุนลี่ มัค-

คุเทศกชาวเผาจีนั่วยืนอยูหนารูป

สลักหินขนาดยักษในเขตหมูบาน

ชนชาติจีนั่ว พรอมกับบรรยายให

นักทองเที่ยวฟงวา “นี่คือ เจาแมอามอเยาเปย เปนบรรพบุรุษผูใหกําเนิด

ชนเผาจีนั่วของเรา” แหลงทองเที่ยวแหงนี้สรางขึ้นในพื้นท่ีของหมูบาน

ปาโพ ซ่ึงเปนหน่ึงในหมูบานของชาวเผาจน่ัีวท่ีมีประวติัยนืยาวทีสุ่ดแหง

หนึ่ง

สิบสองพันนาเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของประเทศจีน ภูเขาจีนั่ว

ต้ังอยูใกลกบัเมอืงจิง่หง เมืองเอกของแควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบ-

สองพันนาจึงพลอยไดรับอานิสงสไปดวย หมูบานบนดอยที่ทุรกันดาร

และยากจนแหงนี ้ไดเปดประตูออกตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศ

ขอสังเกตประการหนึ่งคือ พนักงานในสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้โดย

มากมักจะเปนชาวเผาจีนัว่ประจําทองถ่ิน ยกตัวอยางเชน จี ้ชนุลี ่ผูรับหนา

ที่เปนมัคคุเทศก สวนชาวบานคนอื่น ๆ บางทํางานเปนพนักงานตอนรับ

 วาทะทองผูน้�า 声音
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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

บางเปนนกัแสดงดนตรนีาฏศิลปทองถิน่ เชน ระบํากลองจีนัว่หรอืการบรร-

เลง “ฉีเคออาหมี่” เครือ่งดนตรปีระจําเผา ซึง่เปนมรดกภมิูปญญาทางวฒัน-

ธรรมระดับประเทศของจีน สําหรับเชอ เจี๋ย ผูอาวุโสประจําหมูบานแหง

นี้ รับหนาที่เปนประธานในพิธีเซนไหวกลองยักษ และพิธีเขาสูวัยหนุม

สาวของเด็กชายชาวเผาจีนั่ว

การทองเที่ยวชวยทําใหหมูบานในแถบนี้หลุดพนจากความยากจน 

เชอ เจี๋ยแนะนําวา ชาวบานท่ีทาํงานในสถานท่ีทองเทีย่วแหงน้ีมีกวา 60 ราย

ในแตละเดือน พวกเขาจะมีรายไดราวสองถึงสามพันไปจนถึงสี่พันถึง

หาพันหยวน นอกจากน้ี ทุก ๆ ป สถานทีท่องเทีย่วแหงน้ีจะแบงโบนสัให

ชาวบานปาโพ 3 แสนกวาหยวน ทั้งยังมีการตั้งแผงขายของใหชาวบาน

โดยไมคิดคาเชา เพือ่เปดโอกาสใหชาวบานไดนาํผลไม นํา้ผึง้ หรอืสินคา

พื้นเมืองอื่น ๆ มาจําหนาย

      นอกจากนี ้ชาวบานนอกเขตทองเท่ียวเองก็พลอยประกอบกจิการภาค

ทองเท่ียวและบรกิาร ไมวาจะเปนโฮมสเตย  รานอาหาร ฯลฯ ไปดวยเชนกนั

โดยนางจือเหมย ชาวบานปาโพไดทุมเงิน 3 แสนหยวนไปกับการสราง

โฮมสเตยสะทอนวิถชีีวิตชาวเผาจีนัว่ 

สวนจี ้ชนุลีก่แ็สดงความปรารถนา

วา “อยากใหนักทองเท่ียวเดินทางมา

เท่ียวทีภ่เูขาจีน่ัวกนัมากข้ึนเรือ่ย ๆ ”

เรือ่งราว故事
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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

ที ่14 เดือนกรกฎาคม ยอดการนาํเขาและสงออกสินคา

ของจีนในเดือนมิถนุายนเติบโตข้ึนสองเทาเปนคร้ังแรก

ผลในเชงิบวกของมาตรการเพือ่รกัษาเสถยีรภาพการคา

ตางประเทศเปนที่ประจักษชัดอยางตอเนื่อง โดยตั้ง

แตเดือนเมษายนเปนตนมา การสงออกของจนีเติบโต

เชิงบวกติดตอกันเปนเวลาสามเดือน  การเติบโตใน

เดือนมิถนุายนเพิม่ข้ึนรอยละ 4.3 ยอดการนาํเขาในเดือน

มิถนุายนเปลีย่นจากลบเปนบวก โดยเติบโตรอยละ 6.2 

要闻 สรปุข่าว

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

เมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.41 น. จรวด

ขนสงลองมารช - 5 วาย 4  (LONG MARCH 5 Y-4) ไดขน

สงยานสํารวจ “เทียนเวิ่น - 1” ซึ่งเปนยานสํารวจดาว

อังคารลําแรกของจีน โดยถูกยิงขึ้นที่ศูนยปลอยยาน

อวกาศเหวนิชาง มณฑลไหหนาน ประเทศจีน ทัง้นี ้ยาน

สํารวจดังกลาวจะบินอยูในวงโคจรขนยายระหวาง

โลกถึงดาวอังคารเปนเวลา 7 เดือน แลวจะหาโอกาส

ในการลงจอดและปฏบัิติภารกจิลาดตระเวนและภารกิจ

อืน่ ๆ   เพือ่สํารวจทางวทิยาศาสตรของดาวองัคารตอไป

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

国际 ระหว่างประเทศ

ข่าวสารด่วน 资讯
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生态 ระบบนเิวศ

体育 กฬีา

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

จากขอมูลกลุมบรษิทั การรถไฟแหงชาติจีน จาํกดั

ในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 จํานวนขบวนรถไฟ

จีน - ยุโรปเปดเดินรถเพิม่ข้ึนอยางมาก โดยมีการเปด

เดินรถยอดรวม 5,122 ขบวน เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกนั

ของปท่ีผานมารอยละ 36 โดยในเดือนมถินุายนไดเปด

เดินรถจํานวน 1,169 ขบวน  นับเปนสถิติสูงสุดใหม

ในประวติัศาสตร โดยขีดความสามารถในการขนสง

เนนรับประกนัการขนสงอปุกรณปองกนัโรคระบาด

ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศเปนอันดับแรก  

โดยในชวงคร่ึงปแรก ขบวนรถไฟจีน - ยโุรปไดขนสง

อปุกรณปองกนัโรคระบาดซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง

ประเทศจํานวน 3.67 ลานชิ้น  27,000 ตัน

เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ ในทีป่ระชมุครัง้ที ่209 ของสํานกังาน

ปฏบิติังานองคการยเูนสโกทีจ่ดัประชมุขึน้ทีก่รงุปารสี

ประเทศฝรัง่เศส เขตเซียงซี มณฑลหหูนาน และเมือง

จางเย มณฑลกานซู ซ่ึงประเทศจนีไดยืน่เสนอขอเปน

อทุยานธรณีโลกไดรบัการอนุมัติอยางเปนทางการจาก

องคการยเูนสโก จนถงึ ณ ปจจบุนั จาํนวนอทุยานธรณี

โลกของจีนไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 41 แหง คิดเปน 1 

ใน 4 ของจํานวนอุทยานธรณีโลกทัว่โลกจาํนวน 161 

แหง นับเปนอนัดับหนึง่ของโลก 

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

เมื่อวันที ่4 เดือนกรกฎาคม นายหลนิ ตาน มือวาง

อนัดับหน่ึงแบดมินตันของจีนไดประกาศถอนตัวจาก

ทีมชาติผานทางเว็บไซต ในอาชีพนักกฬีาของหลิน ตาน

เขาไดรับแชมปโลกจํานวน 20 รางวัล ไดรับเหรียญ

ทองชายเดี่ยวโอลิมปกสจํานวน 2 ครั้ง ไดรับแชมป

ชายเด่ียวชิงแชมปโลกจาํนวน 5 ครัง้และไดรบัแชมป

ชายเดี่ยวเวิรลคัพจํานวน 2 ครั้ง 

ข่าวสารด่วน资讯
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四代放映人的“流动电影院”

“โรงภาพยนตรเ์คลือ่นท่ี” ของผูฉ้ายสีรุ่่น

郑梦雨/文

①

 มองจนีผ่านภาพ 视觉
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在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。 

ณ หมูบานหมาหมิง อาํเภอโจวฉวน เมืองถงเซียง มณฑลเจอเจยีง

นายหวงั จือ้หวั นายจ ูเหวนิปง  นายจ ูเซิงหรง  นายจ ูเฉียง  คนฉาย

ภาพยนตร 4 ยคุ ได “รบัไมตอ” ฉายภาพยนตรมาเปนเวลาหาสิบกวา

ป เครือ่งฉายภาพยนตรหน่ึงเครือ่ง มวนฟลมหลายมวน กาํแพงขาว

หนึง่ดาน  กอรางเปน “โรงภาพยนตรเคลือ่นที”่ ของพวกเขา เสียง

สายพาน “ตา ตา” สงแสงและเงาของภาพยนตรทีเ่ปนกลิน่อายเกา ๆ 

และขับเคลือ่นชวีติวฒันธรรมของคนท้ังหมูบาน

คนฉายภาพยนตรรุนที่ 4 นายจ ูเฉียง ซึ่งเปนคนอาย ุ30 ตน ๆ   

เติบโตมาหนาฉากผาภาพยนตรและไดรบัอทิธิพลจากรุนบดิาในขณะ

ท่ีภาพยนตรดิจิตอลแพรหลายขึน้เรือ่ย ๆ คนเลอืกทีจ่ะดูภาพยนตร

แผนฟลมกน็อยลงเรือ่ย ๆ  ภาพยนตรฟลมจึงคอย ๆ ถอยออกจาก

เวทีประวัติศาสตร ในปจจุบนั หลกั ๆ  เขาจะดําเนินการเรยีนการสอน

และจดัแสดงในสถาบันการศึกษาตาง ๆ  เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม

ภาพยนตร สําหรบัเขาแลว  การสืบทอดงานภาพยนตรจากรุนสูรุนก็

เพือ่จะรบัและสืบทอดวัฒนธรรมเกาแกน้ีใหมีชวีติสืบตอไป “บรรดา

ผูฉายหนงัอาวโุสรุนเกาสอนใหพวกเราต้ังใจฉายภาพยตรแตละเรือ่ง

ใหดี แมวาจะมีผูชมแคเพยีงคนเดียว พวกเรากจ็ะไมหยดุฉาย” นาย

จ ูเฉียงกลาว

นายจ ู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 เซิงหรงปรบัมวนฟลมกอนท่ีภาพยนตรจะเริม่ฉาย 

图③朱生荣在电影开播前调整胶片 新华社 图 

นายจู เซิงหรง (ขวา) และลกูชายนายจ ูเฉยีง (ซาย) ติดต้ังอปุกรณฉาย

ภาพ 

图④朱生荣（右）和儿子朱强（左）布置放映设备 
新华社 图 

③

④

②

มองจนีผ่านภาพ视觉
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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。

科技改变中国农业

เทคโนโลยเีปลีย่นแปลง
การเกษตรจนี

หลายปมานี ้ภมิูภาคตาง ๆ ในประเทศจีน การผลิตทางการเกษตรมีการ

เปลีย่นแปลงเปนรปูแบบอจัฉรยิะมากขึน้เรือ่ย ๆ  นักวิชาการผูมีความชาํนาญ

เทคโนโลยกีารเกษตรแตละทานตางกาวสูทองทุงทองนา นําความรูเฉพาะ

ทางสงตรงไปยงัแนวหนาการผลิตทางการเกษตร รถแทรกเตอรท่ีไรคนขบั

โดรนฉีดพนยา สถานีพยากรณสภาพอากาศขนาดเล็กท่ีสามารถทาํนายการ

เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตรอจัฉรยิะแตละเคร่ือง

แสดงความสามารถของพวกมันในทองทุงทองนา หองฝกอบรมเทคโนโลยี

การเกษตรแตละแหง นําเทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัย และแนวคิดการ

เพาะปลกูไปสูเกษตรกรจาํนวนมาก

本刊记者 段建鑫/文
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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”。

农耕实现“自动化”

เกษตรกรรมเขา้สูร่ะบบอตัโนมติั

รถแทรกเตอรไรคนขับพวงเครื่องหวานเมล็ดอัตโนมัต ิทําการ

หวานเมล็ดพันธุภายใตการนําทางของดาวเทียมเปยโตว ที่ประเทศ

จีนการผลติทางการเกษตรกาํลงัเปลีย่นเปนระบบ “อจัฉรยิะ” มากขึน้

การควบคุมดวยดาวเทียมระยะไกล เครื่องบินไรคนขับหรือโดรน

สถานพียากรณอากาศขนาดเลก็... ผลสําเรจ็ของนวตักรรมเทคโนโลยี

เครื่องจักรจํานวนมากกําลังแสดงฝมือขนานใหญ ในทองทุงทองนา

ตามพืน้ทีต่าง ๆ  ท่ัวประเทศจีน เพือ่ผลผลติทางการเกษตรท่ีเพิม่สูงยิ่งข้ึน

      บนผนืแผนดินประเทศจนีท่ีมี

ประเพณีทําการเกษตรมาแลวนับ

พัน ๆ ป นบัต้ังแตการหวานเพาะไป

จนถึงการเก็บเกี่ยว นวตักรรมทาง

เทคโนโลยกีาํลงันาํการเปลีย่นแปลง

ครัง้ใหญมาสูการผลติทางการเกษตร

ภาพลักษณใหมแหงเกษตรอจัฉรยิะ

กําลงัคอย ๆ คลีข่ยายออก

陈俊 褚晓亮/文

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

① ②

รายงานพเิศษ特稿

13



เทคโนโลยีสรางพลังการผลิตสุดฮารดคอร

科技带来“硬核”生产力

เกษตรกรรมท่ีมมีาตรฐานสูงแยก

ไมออกจากเคร่ืองจักรกลและระบบ

อัตโนมัติทางการเกษตร ฤดูกาลทํา

การเกษตร  ชวงฤดูใบไมผลใินปน้ี

ที่หมูบานเตาหั้วสู หลินจือ ตําบล

เหยียนเจียง อําเภอซุนอวู มณฑล

เฮยหลงเจียง ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศจีน นายอวู เตอ-

เสี่ยน ผูจัดการสหกรณเครื่องจักร

เกษตรสมยัใหมหัว้หลนิไดนําเครือ่ง

จกัรเกษตรขนาดใหญไปยงัทุงนา นับ

เปนการนําพลงัการผลติสดุฮารดคอร

ไปใชยงัฤดูกาลทาํนาในทองถิ่น   

“ใชเทคนิคดาวเทียมบอกพิกัด

เปยโตว รถแทรกเตอรสามารถวิ่ง

เปนเสนตรงบนท่ีนาไดโดยไมตอง

ใชมอืจบัพวงมาลยั” นายอวู เตอเส่ียน

กาวข้ึนไปบนรถแทรกเตอรคันหนึง่

ภายในหองคนขับติดต้ังปุมควบคุม

ตาง ๆ  เขาสาธิตใหผูสือ่ขาวดูถงึประ-

สิทธิภาพการกําหนดทีต้ั่งผานดาว-

เทียม “หนาจอสามารถแสดงสถานะตําแหนงของรถแทรกเตอร

คันนี ้เชนวาตองการใหหวานเมล็ดแบบเวนระยะ 18 เซนติเมตร

ผลออกมาบวกลบไมตางกนัมาก สามารถกําหนดการหวานเมล็ดได

อยางแมนยํา”

 สวนทีอ่าํเภอลูยี ่มณฑลเหอหนาน ในพืน้ท่ีมีการจัดต้ังสหกรณเครือ่ง

จักรกลการเกษตรระดับมืออาชีพกวา 60 แหง ใหบริการ “รับฝากจัดการ

ฤดูไถหวาน” อยางกวางขวาง เกษตรกรรายใหญและรายยอยท่ัวไปในอาํเภอ

มีทั้งหมดกวา 200 ราย เพียงแคนัดแนะผานทางโทรศัพทหรือทางวีแชท

งานเกษตรท้ังหมดไมวาจะเปนไถหวาน ใสปุย ฆาแมลง ฉดีพนยา กาํจดั 

วัชพืช เปนตน ทางสหกรณจะรับเหมาดูแลใหทั้งหมด (สหกรณเครื่อง

จักรกลการเกษตรฯ เปนสหกรณชาวนาท่ีใหบรกิารดานเครือ่งจกัรกลการ

เกษตรเปนหลัก)

นายหวัง จื้อจวิน ชาวตําบลเซิงเถี่ยจง อําเภอลูยี่ ไดรับเหมาพื้นที่กวา 

2,400 ไร ดูสภาพการณแลวชวงฤดูการไถหวานกาํลงัจะลวงเลย เขาจงึรีบ

โทรไปนัดฝายบรกิาร “รบัฝากจัดการฤดูไถหวาน” ทางเจาหนาทีไ่มเพยีง

มาใหบรกิารตามเวลานัดหมาย และยงันําตัวชวยทีเ่ปนเครือ่งจกัรกลเทค-

โนโลยชีัน้สูงมาดวย (การรบัเหมาหมายถงึ “รบัเหมาบรหิารจดัการ” โดย

มีการทําหนงัสือสัญญาของเจาของกจิการกบัผูรบัเหมา มอบ “อาํนาจการ

บริหารจัดการ” ของเจาของกิจการท้ังหมดหรอืบางสวนใหกบัผูรบัเหมา

ภายใตกรอบเวลาทีกํ่าหนด ผูรบัเหมาจะดําเนนิบรหิารจดัการและรบัความ

เสี่ยงทางธุรกิจและรับผลประโยชนของกิจการ)

ในทุงนาโดรนการเกษตรจะบนิวนอยูบนทองฟา ทาํการฉดีพนยากาํจดั

วชัพชือยางแมนยาํ ภารกจิการฉีดพนยาในทุงขาวสาลบีนพืน้ท่ีกวา 2,400

ไร เสรจ็สิน้ภายในวนัเดียว นอกจากนี ้เครือ่งจกัรกลการเกษตรแบบอตัโน-

มัติท้ังหมดยงัถกูนาํมาใชในดานอืน่ ๆ เชน สเปรยฉดีละอองน้ําอตัโนมัติ

เครื่องจักรกลใสปุยอัตโนมัต ิโดรนการเกษตร เปนตน ทําใหฤดูกาลไถ

หวานเปน “ระบบอัตโนมัติทั้งหมด”
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ภยัพบัิติจากแมลงและภมิูอากาศเปนตัวทาํลายผลผลติการเกษตรทีไ่ม

อาจมองขาม อกีทัง้เปนปญหา “หนักหนาสาหสั” ท่ีชาวนาตองเผชญิ ชวง

ฤดูไถหวานในปนี ้ทุกพื้นที่ของประเทศจีนมีการวางแผนลวงหนา ชุด

อุปกรณเครื่องจักรขั้นสูงทยอยเผยโฉมออกมาไมขาดสาย 

นับแตปกลายทีผ่านมา หลวิ กัว๋หยง เกษตรกรชาวตําบลหลีโ่จว เมือง

ซีชาง มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน มีความกังวลวา

หนอนกระทูขาวโพดลายจุดหรือ Spodoptera Frugiperda จะเปนอนัตราย

ตอไรขาวโพด ศัตรูพืชชนิดนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง พวกมันจะปรากฏตัว

ออกจูโจมเปนฝงู ถาไมทาํการควบคุมปองกัน อาจทาํใหผลผลติขาวโพด

ลดลงเปนพืน้ท่ีกวาง “ถาเกดิภยัจากศัตรพูชือยางกวาง ปนีก้เ็ทากบัเหนือ่ย

เปลา” หลิว กั๋วหยงกลาว

เพือ่การควบคุมปองกนัอยางเต็มกําลงั เวลาทีใ่ชโดรนฉดีพนยาฆาแมลง

ในเวลาเดียวกัน ทางมณฑลเสฉวนจะติดต้ังอปุกรณทีท่นัสมัย เชน สัญญาณ

ไฟตรวจวัด สัญญาณแจงเตือนสภาพแมลงอัตโนมัติ เปนตน ปจจุบัน 

หลิว กั๋วหยง สามารถดักจับแมลงศัตรูพืชผานการติดตั้งอุปกรณควบคุม

ดังกลาว สําหรบัตัวออนแมลงปองกันดวยการใชยาฆาแมลงซ่ึงจะเหน็ผล

ไดอยางชัดเจน

นอกจากภยัจากแมลงศัตรพูชืแลว ส่ิงทีช่าวนากลวัท่ีสุดยงัมีเรือ่งสภาพ

อากาศที่แปรปรวนสดุคาดคะเน เพือ่ชวยใหชาวนาหลดุพนจากปญหาการ

“พึ่งพาฝนฟาหากิน” สถานีตรวจวัดอากาศการเกษตรประเภทตาง ๆ เผย

โฉมแสดงฝมือกันขนานใหญ

ฐานขาวอินทรียเพื่อการเกษตรที่บานตงเหอ อําเภอชิ่งอัน มณฑลเฮย

หลงเจยีง ตดิตัง้สถานีพยากรณอากาศ เริ่มแรก ชาวบานเหน็เจา “เสาเหลก็”

ตัวนี ้ตางบนพึมพํากันวา “เจานี่คืออะไร” “มันทําอะไรได” “เห็นผลมาก

แคไหน” ....

ไมคาดคิดวาสถานีพยากรณอากาศตัวนี้จะชวยงานไดอยางมากมาย 

การมสีถานีพยากรณอากาศทําใหการประเมินสภาพอากาศจะมีความแมน

ยําและทันเหตุการณมากขึ้น “เม่ือเจอสภาพพายฝุน เราจะปลอยน้ําไดทัน

การ ปองกันการลมของพืช”  หวัง เคอหยง ผูรับผิดชอบฐานขาวอินทรีย

เพือ่การเกษตรบานตงเหอกลาว ใน

อดีตเขาอาศัยประสบการณการประ-

เมินสภาพอากาศจากคนรุนกอน ๆ

ทีถ่ายทอดกนัมา ปจจุบันน้ี ดวยเทค-

โนโลยชีัน้สูงทําใหผูท่ีทําการเกษตร

มากวา 30 ป เชนนายหวัง เคอหยง

ถึงกับตองยกนิ้วโปงให 

ชาวนาไมตอง “พึ่งพาฝนฟาในการทํามาหากิน”  อีกตอไป

农民不再“看天吃饭”

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 

สถานพียากรณอากาศทีต้ั่งอยูในฐานขาวอนิทรยีมณฑลเฮย

หลงเจยีง 

图③位于黑龙江省有机水稻基地的气象观测站 
新华社 图 

③

②
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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

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

个番茄品种比传统品种番茄苗更

易存活，且口感上更香甜。

种菜用上大数据

ปลกูผกัโดยใชเ้ทคโนโลย ีBig Data

①

 “แคมีมอืถอืหนึง่เครือ่ง กทํ็าไดครบจบทุกเรือ่ง”  ณ บรษัิท เทค-

โนโลยีเกษตรหลิงหลิน จํากัด อําเภอซิวเหวิน นครกุยหยาง มณฑล

กุยโจว ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตของประเทศจนี นายเผงิ  เลีย่งใชนิว้

แตะเบา ๆ ทีต่นกวีบีนแอพพลเิคชันในเครื่องโทรศัพทมือถอื ขอมูล

ส่ิงแวดลอมของตนกีวีก็ปรากฏใหเหน็ตรงหนาทันที โดยไมขาดตก

บกพรองเลยแมแตเรื่องเดียว เชน อุณหภูมิ  20.4  องศาเซลเซียส คา

ความชื้น  97%  ขอมูลผูปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตร

ครั้งกอนทั้งในมิติของเวลาและเนื้อหา

นายเผิง เลี่ยง เปนหนึ่งในผูกอตั้งบริษัทเทคโนโลยีเกษตรหลิง

หลิน จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2562 เขากับบริษัท China Unicom สาขานคร

กุงหยาง ไดรวมมือกันบุกเบิกแพลตฟอรมอินเตอรเน็ต + การคากีว ี

เพื่อมุงสรางสรรคสวนกวีแีหงแรกในมณฑลกุยโจวท่ีสามารถรบัชม

ไดผานเทคโนโลยีการสรางภาพจาก Big Data
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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

②

บริษัท เทคโนโลยีเกษตรหลิงหลิน จํากัด ไดติดตั้งอุปกรณเซนเซอร

โดยใชเทคโนโลย ีIOT ในพืน้ท่ีเพาะปลกูกวีี อาศัยการสงขอมูลผานเครอื

ขายอินเตอรเน็ต เพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ในพื้นที ่อาท ิอุณหภูมิและความ

ชื้นในอากาศ ความเขมขนของแสง อุณหภูมิและความชื้นในดิน ฯลฯ ทํา

ใหสามารถสังเกตและควบคมุขอมูลเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ

ของตนกีวีได รวมท้ังนําขอมูลแตละรายการมาบรูณาการเขาดวยกนั จดัเรยีง

ขอมูลใหม แลวอาศัยเทคโนโลย ีIOT อัพโหลดขอมูลขึ้นไปยังคลาวด ซึ่ง

ถือวาการเพาะปลกูประสบความสําเร็จในการควบคมุดวยระบบดิจทิลัและ

บริหารจัดการดวยวิทยาศาสตร

นี่เปนแคหนึง่ตวัอยางที ่Big Data ไดสรางการเปลีย่นแปลงใหกบัการ

ผลิตในภาคเกษตรกรรมของจีน ณ อําเภอหมี่อี้ เมืองพานจือฮวา มณฑล

เสฉวน ก็ไดมีการเผยแพรการใช Big Data ในการเพาะปลูกพืชผักผลไม

ตาง ๆ เชนกัน 

ปลายป พ.ศ. 2562 ศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ยุคใหมแหงอาํเภอหมีอ่ีไ้ดกอสรางแลวเสรจ็ บนจอมอนิเตอรทีแ่สดงพืน้ที่

เพาะปลูกของศูนยบมเพาะ ฯ ไมเพยีงจะสามารถเหน็ภาพภายในโรงเรอืน

ปลกูผกัในแตละชวงเวลาไดอยางชดัเจนแลว ยงัแสดงใหเหน็ขอมูลสาํคัญ

อยางแมนยํา เชน คาความชืน้และอณุหภมิูของดิน คาความชืน้และอณุหภมิู

ของอากาศ ความเขมขนของแสง และความเขมขนของกาซคารบอนได

ออกไซด ฯลฯ การอาศัยขอมูลจาก Big Data มาชวยวเิคราะห ทาํใหสามารถ

รดนํ้า ใสปุย ฉีดยา ลดอุณหภูม ิและเพิ่มแสงสวางไดโดยอัตโนมัติ

นายเหล่ิง เทียนหวั ประธานกลุมสหกรณการเพาะปลกูผกัผลไมลีว่อี๋

อําเภอหมี่อี ้ปจจบุนัน้ีไดอาศัยโทรศัพทมือถอืเพยีงเครือ่งเดียว กส็ามารถ

ปรับสภาพแวดลอมของแปลงปลูกผักในโรงเรือนไดทันท ี ซึ่งชวยเพิ่ม

คุณภาพของผลิตภณัฑทางการเกษตรได เม่ือใชการวเิคราะหขอมูลมาควบ-

คุมระบบตาง ๆ  ยงัสามารถทําใหการ

ควบคุมมีความแมนยาํสูงขึน้ดวย ซึง่

ชวยยกระดับคณุภาพของผลิตภณัฑ

ทางการเกษตรและชวยลดตนทนุแรง

งาน ปน้ี นายเหลิง่ เทียนหวัไดอาศัย

Big Data ในการปลูกมะเขือเทศได

ราว 3 ไร โดยใชมะเขอืเทศพนัธุใหม

12 สายพนัธุ ซ่ึงเปนพนัธุทีป่ลูกงาย

โตเรว็และหวานอรอยกวามะเขอืเทศ

พันธุเดิม    

สําหรบัการใช Big Data ในการ

ผลติภาคเกษตรกรรมน้ัน นายเหล่ิง

เทียนหวั ชืน่ชมอยางไมขาดปาก โดย

ระบุวา Big Data ทําใหการเกษตร

ด้ังเดิมเปลีย่นเปนการเกษตรแบบมี

ความแมนยาํสูง (Precision Agriculture)

ทําใหเกษตรกรจํานวนมากเปล่ียน

จาก “ปลูกผักจากประสบการณ” 

กลายเปน “ปลูกผักจากเทคโนโลย ี 

Big Data” 

                                        本刊综合
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番兴明是云南省农科院粮食作物研究所研究员，因在农

业领域的杰出贡献，他被授予“云南省科学技术杰出

贡献奖”。世界范围内有300多个玉米种质，但被中国广泛

开发利用的仅三四个，玉米多样性匮乏、遗传基础狭窄是现

实而又紧迫的问题。为解决这一问题，番兴明走遍了世界三

分之二的玉米种植国家和地区，学习先进育种技术，引进大

批玉米种质，并对种质加以驯化、改良。他改良的玉米种质

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

直以来农民广种薄收。1979年，现任西北农林科技大学水土

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

的科学知识，改变这里的一切。40年来，程积民从正值青春

干到年逾花甲，而云雾山区也从过去的贫瘠之地，变成了中

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

业，逐步走上了发展草料、果树种植和畜牧业等多种产业脱

贫致富的道路。

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。

他们扎根土地，用科学创造价值

หย ัง่รากลงดนิ สรา้งมูลค่าภาคเกษตร
ดว้ยวิทยาศาสตร์

①
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ณ ประเทศจนี มีนักวิทยาศาสตรสายการเกษตรจาํนวนมากท่ีใชเวลาสวนใหญในแตละปออกหางจากสถาน-

ศึกษาหรอืหองทดลอง เพือ่ไปขลกุตัวอยูกบัทองไรทองนา คิดทกุวถิทีางเพือ่จะนาํวทิยาศาสตรเทคโนโลยไีปใช

ในการผลิตภาคการเกษตร พวกเขา  “เขียน”  บทความวิชาการบนทองนาอนักวางใหญ ผลผลติและรายไดท่ีเพิม่

ขึ้นของเกษตรกรคือรางวัลอันสูงสุดของพวกเขา

ศาสตราจารยฟาน ซิงหมิง นักวิจัยประจําสถาบนัวิจัยพชือาหารในสังกัด

สถาบนับณัฑติวทิยาศาตรการเกษตรแหงมณฑลยูนนาน ดวยผลงานการ

อทุศิตนอยางโดดเดนดานการเกษตร เขาจงึไดรบั “รางวลัผูอุทิศตนดีเดน

สาขาวทิยาศาสตรเทคโนโลยีแหงมณฑลยนูนาน”  ในป พ.ศ. 2526 หลงั

จากท่ีศาสตราจารยฟาน ซิงหมิง สําเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลยัแลว เขา

ไดทาํงานท่ีสถาบันวจิยัพชือาหารในสังกดัสถาบนับณัฑิตวทิยาศาสตรการ

เกษตรแหงมณฑลยนูนาน

ดวยอณุหภมูท่ีิสูงถงึ 48 องศาเซลเซยีส ทําใหเขาเปนลมอยูกลางแปลง

ทดลองการปลกูขาวโพดในประเทศไทย เขาเปนหนึง่ในผูเชีย่วชาญ 13 คน

จากกระทรวงเกษตรและชนบทของจีนท่ีไปรวมโครงการขยายความรวม

มือกับสาธารณรฐัแอฟริกากลาง ในจํานวนนี้ปวยเปนโรคมาลาเรียถึง 9 

คน ชวีติของศาสตรจารยฟาน ซิงหมงิในหลายปท่ีผานมา ตองเจอกับ “การ

ผจญภัย” อยูเสมอ

ปจจบุนั ศาสตรจารจฟาน วยั 57 ป ยงัไมหยดุทํางาน แตกลบัเดินทางไป

ยงัพืน้ทีต่าง ๆ อยูตลอด มุงมัน่ที่จะบรรลุความปรารถนาทีจ่ะเดนิทางไปยงั

ประเทศและเขตแดนท่ีมีพืน้ท่ีเพาะปลกูขาวโพดท่ัวโลก เขากลาววา ทัว่โลก

มีพนัธุขาวโพดกวา 300 ชนดิ  แตทีน่าํมาใชเพาะปลกูอยางแพรหลายในประ-

เทศจีนนั้นมีเพียง 3 - 4 ชนิดเทานั้น ซึ่งการสูญเสียความหลากหลายของ

พนัธุขาวโพดและการแพรกระจายพันธุที่กระจุกตัว กลายเปนปญหาที่

ตองเรงแกไขในขณะนี้

นักล่าฝันแห่งทุ่งข้าวโพด
玉米地里的追梦人

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

②
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เขตอนุรักษธรรมชาติทุงหญา

หยุนอูซาน (เรยีกยอ ๆ วา เขตหยนุ

อูซาน) ตั้งอยูในเมืองกูหยวน เขต

ปกครองตนเองชนชาติหยุหนงิเซีย่

ระบบนิเวศที่นี่ยํ่าแย ดินจืด ที่ผาน

มาเกษตรกรลงทุนลงแรงปลูกอะไร

ก็แทบไมไดผลผลิต

     เพือ่แกไขปญหาดังกลาว ศาสตรา-

จารยฟาน ไดเดินทางไปยงัประเทศ

และเขตแดนที่มีการเพาะปลูกขาว

โพดถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั่วโลก 

เพือ่เรยีนรูเทคโนโลยีการเพาะปลกู

ท่ีทนัสมัย นําเขาพนัธุขาวโพดลอ็ต

ใหญ แลวนํามาเพาะเลี้ยงและปรับ

ปรุงพันธุ ซ่ึงขาวโพดทีเ่ขาปรบัปรงุ

พันธุขึ้นนั้นเมื่อนําไปเพาะปลูกใน

อิหราน เนปาล ภูฏาน อินเดีย และ

เมียนมาแลว มีความโดดเดนทัง้ดาน

การใหผลิตผลที่ด ีแถมยังทนแลง

และทนโรคดวย

“เด็กอายุ 11 ขวบคนหน่ึง สูงไม

ถึง 1 เมตร เพราะขาดสารอาหาร จงึ

ทําใหเขาดูแตกตางจากเด็กวัยเดียว

กันอยางเห็นไดชดั”  ภาพท่ีเคยเหน็

เมื่อหลายปกอนในชนบทอันหาง

ไกลของแควนปกครองตนเองชน

ชาติมงชนชาติจวงเหวินซาน ยังจํา

ติดตาศาสตราจารยฟาน ซิงหมิงจน

ทกุวนันี ้ทาํใหเกดิแรงปรารถนาอนัแรงกลาทีจ่ะนาํผลงานวจัิยของเขาตอบ

แทนใหแกบานเกิด

นับต้ังแตน้ัน ศาสตราจารยฟาน ซิงหมิง กเ็ลอืกหวัขอวิจัยทีมุ่งศึกษาเกีย่ว

กบัการคัดเลอืกพนัธุขาวโพดท่ีใหโปรตีนสูงกบัพนัธุขาวโพดทานสด เขา

นาํพาคณะวจิยัพฒันาจนไดขาวโพดสายพนัธุ  “หยนุรุย”  ซ่ึงเหมาะสมกบั

แหลงเพาะปลกูในเขตรอนและเขตกึง่รอน ในจาํนวนน้ี พนัธุ  “หยนุรุย 88”

ยงัทาํสถติิผลผลติตอไรสูงสุดในเขตเพาะปลกูบนพืน้ทีท่ีมี่ความสูงจากระดับ

นํ้าทะเลมาก สวนพันธุ  “หยุนรุย 47” สามารถใหผลผลิตไดสูงแมทาม

กลางภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นในยูนนานเมื่อป พ.ศ. 2555

ลงหลกัปักฐาน ณ ทีร่าบสูงดนิเหลอืงมา 40 ปี

扎根黄土高原四十年

อาจารยเฉิง จีหมิน ซ่ึงปจจุบนัดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําสถาบัน

วิจัยการรกัษาทรพัยากรดินและน้ําแหงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตร

ซีเปย ไดมาถงึยงัเขตหยนุอูซานเม่ือป พ.ศ. 2522  และตัดสนิใจท่ีจะใชวชิา

ความรูดานวิทยาศาสตรที่ตนรํ่าเรียนมา เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่นี่

ใหมหมด

ตั้งแตคริสตศตวรรษที่  7  ถึงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที ่20 เขตที่

ราบสูงดนิเหลอืงมบีนัทึกการเกิดภยัแลงถงึ  236  ครัง้ สําหรบัพืน้ทีใ่จกลาง

①
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ของเขตที่ราบสูงดินเหลืองซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนเพียง 430 มิลลิเมตรตอป

นั้น จะปลูกอะไร และปลูกอยางไร กลายเปนปญหาที่ทาทายอาจารยเฉิง

สําหรับเขาแลว การฟนฟรูะบบนิเวศในพืน้ทีเ่ปนหนทางการพฒันาท่ีหลกี

เลี่ยงไมได

จากการตองเผชญิกบัสภาวะท่ีแตละปฝนตกกระจกุตัว จงึทาํใหสญูเสยี

ดินไดงาย อาจารยเฉงิจงึใชเทคโนโลยปีลกูหญาสามมิติในบรเิวณท่ีมีพชื

ไมถงึ  30%  ซ่ึงชวยลดความเรว็ของน้ําทีไ่หลบาเวลาฝนตกหนัก ปองกนัการ

สูญเสียดินและน้ํา สําหรบัภูเขาที่ มีพื้นทีป่ามากกวา 30% จะใชวธีิกัน้เปน

เขตปดตามธรรมชาติ เพือ่ลดกิจกรรมตาง ๆ  ของมนษุยในพืน้ที ่และฟน

คืนพื้นที่ปา  

จากท่ีต้ังสถาบันวิจัยไปถงึเขตหยนุอูซานมีระยะทางกวา 380 กโิลเมตร

อีกทั้งครึ่งหนึ่งเปนทางภูเขา ในยุคที่การคมนาคมยังลาหลัง อาจารยเฉิง 

ตองใชเวลาเดินทางไปครัง้ละ 2 - 3 วนั ภายใตสถานการณเชนน้ี อาจารยเฉิง

เดนิทางไปกลับปละ 10 กวาเท่ียว โดยทํางานอยูในพืน้ที ่180 กวาวัน จนถึง

ปจจุบัน เขาเดินทางไปกลับแลวไมต่ํากวา 600 เท่ียว คิดเปนระยะทางกวา

500,000  กิโลเมตร

“เปนนักวิทยาศาสตร ตองทํางานหนักเหมือนวัวเหมือนควาย ตอง

พรอมที่จะอุทิศตนเสมอเหมือนที่ทุงนาทําใหแกเรา”

อาจารยเฉงิยงัอาศัยการวเิคราะหโครงสรางดิน วจิยัจนไดเทคโนโลยี

การเพาะปลกูหญาเลีย้งสัตวโดยเปลีย่นจากหวานเมลด็พนัธุในฤดูใบไมผลิ

เปนฤดูใบไมรวง ทําใหกําลังผลิต

หญาเลีย้งสัตวในพืน้ทีจ่ากเริม่ตนได

ผลผลติ 720 ตันหญาแหงตอ 1 ไร เพิม่

เปน 2,640 ตันตอ 1 ไร เขายงัพถิพีถัิน

ในการทดลองวิจัยอาหารทีเ่หมาะแก

การเลีย้งสัตว ซ่ึงโดยเฉลีย่สามารถ

ประกันไดวาแตละครัวเรือนจะมี

อาหารเพียงพอแกการเลี้ยงวัว 3 - 5

ตัว แพะ 20 ตัว แตละปจะสรางราย

ไดใหแตละครวัเรอืนมากกวา 40,000

หยวน

     40 ปผานไป อาจารยเฉิงจากเด็ก

หนุมกลายเปนลุงวัย 60 กวาป ขณะ

ท่ีเขตหยนุอูซานจากเขตดินจดืกลาย

เปนเขตอนุรักษธรรมชาติและเขต

ทองเทีย่ว ชวีติความเปนอยูของชาว

บานจากแตกอนที่พึ่งพาเพียงการ

เลี้ยงสตัว กเ็ปลี่ยนไปทําสวนผลไม 

ปลกูหญาเลีย้งสัตว และอตุสาหกรรม

ปศุสัตวที่หลากหลาย ซึ่งคอย ๆ  ทํา

ใหชาวบานกาวสูหนทางขจดัความ

ยากจน
                                         本刊综合

ศาสตรจารยฟาน ซิงหมิงพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญดานเกษตรชาว

ตางชาต ิ

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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网上学农技，田间变课堂

การผลิตทางการเกษตรแบบสมัยใหม เกษตรกรจําเปนตองมีความรู

และทักษะที่เกี่ยวของใหมากขึ้น หลายปมานี ้ทุกภูมิภาคของประเทศจีน

ไดรณรงคจดักจิกรรมการฝกอบรมดานวทิยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี

ขนานใหญ โดยไดนําเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย และแนวคิดการ

เพาะปลกูไปสูเกษตรกรจํานวนมาก เพือ่เปนหลกัประกนัวาการเพาะปลูก

ดวยเทคโนโลยีจะทําใหไดผลผลิตสูง

“อาจารยครบั ตนเกาลดัเหลานี ้ผมปลูกมาสามสีป่แลว ควรจดัการยงัไง

ดี” ในสวนเพาะปลกูเกาลดัหมูบานหยางจางจ่ือ ตําบลหมาเชวยีนจือ่ อาํเภอ

ปกครองตนเองชนชาติแมนจูชิงหลง มณฑลเหอเปย จาง เหวยเกษตรกร

ผูเพาะปลกูไดใชวดีิโอคอลทางโทรศัพทขอความรูจากผูเชีย่วชาญดานไม

ผล “คุณเอามอืถอืเขาไปใกลอกีหนอย ซูมภาพใกล ๆ ตรงปลายกิง่ใหผมดู

หนอย” ผูเชีย่วชาญใหการแนะนําทกัษะการตัดแตงกิง่ตนเกาลดัจากระยะ

ไกล โดยผานทางจอภาพที่เกษตรกรถายสงไปให 

หลู เจ้ินเซิง เจาหนาทองถิน่ผูรบัผิดชอบกลาววา ในหมูบานหยางจาง

จื่อเพาะปลกูตนเกาลัดกันทุกบานทุกครัวเรือน มีจาํนวนท้ังหมดมากกวา

แสนตน เนื่องจากเพิ่งเริ่มเพาะปลูกไมกี่ปนี้เอง ทักษะการดูแลยังไมชํา-

เปลีย่นทอ้งนาใหเ้ป็นหอ้งเรยีน 
เรยีนเทคโนโลยกีารเกษตรผ่านเนต็

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

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。

①
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นาญนัก เดิมคาดวาฤดูใบไมผลิของปนี้จะจัดทัศนะศึกษาการเพาะปลูก

นอกสถานที ่แตเน่ืองจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรสัโควดิ - 

19 แผนที่วางไวจึงตองระงับไปกอน เปลี่ยนเปนรูปแบบการศึกษาทาง

ไกลผานวิดีโอคอนเฟอเรนซซึ่งไดผลดีมาก

การอบรมเทคโนโลยกีารเกษตรไมเพียงทํากนัทางระบบออนไลน ยงั

ทํากันในทุงนาดวย “เวลาขุดหลุมอยาใหลึกเกิน ตอนยายลงปลูกอยาวาง

ตนกลาบนพื้นพลาสติกที่ปูไว ไมเชนนั้นตนกลาจะถูกเผาไหมเวลาแดด

ออก” หลายวนักอน ท่ีฟารมอนุบาลตนกลาพรกิในอาํเภอสือเชยีน มณฑล

กุยโจว สว ีหมิง ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการเกษตรกําลังอธิบายการดูแล

และการยายตนกลาพรกิลงดินใหเกษตรกรทีอ่ยูอกีพืน้ท่ีหนึง่ สวนอกีพืน้ท่ี

หนึ่งก็ลงมือทําการยายตนกลาพริกลงดินใหดู

ณ พื้นที่แปลงสาธิตนั้น มีชาวบานกวารอยคน หอมลอมจับตาดูและ

ตั้งใจฟงผูเชี่ยวชาญสว ีหมิงทําการอธิบายใหความรูเรื่องการยายตนกลา

ลงดิน ขอควรระวงัตาง ๆ และการปองกนัโรคภยัจากแมลง พรอมกบัสอบ

ถามปญหาที่มักพบในการเพาะปลูกตนพริก บรรยากาศคึกคักมาก หลัง

เสร็จสิ้นการอบรม ทางหมูบานดังกลาวยงัไดนําตนกลาพรกิกวา 3,200 ตน

แจกจายใหกบัชาวบานกวารอยหลงั

คาเรอืนทีส่ามารถเพาะปลกูพรกินัน้

นํากลับไปเพาะปลูก

“ตองขอขอบคุณอาจารยสว ีหมงิ

ที่ชวยตอบขอของใจซึ่งคางคามา

หลายป”  จาว เจิ้งฉุน ชาวบานอายุ

กวา 60 ป ท่ีบานเธอปลกูตนพริกไว

หลายไร พืน้ดินอดุมสมบูรณ แตไม

มีผลผลิตใหเก็บเกี่ยว แตเธอก็ไม

ยอมแพ ยังคงเพาะปลูกตนพริกใน

พืน้ท่ีตอเน่ืองมาส่ีป “ปญหาการไม

มีผลเก็บเกี่ยว” มีมาหลายป เปนที่

รบกวนจิตใจเธอมาตลอด จนกระ-

ทัง่ไดฟงการอธิบายขอควรระวงัใน

การเพาะปลูกตนพริกแลว จึงรูวา

ความจรงิแลว การทีต่นเองปลูกพริก

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

②

รายงานพเิศษ特稿
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住有所居，承担着百姓朴实的期待与梦想。中国政府十

分关心老城区和棚户区改造，让大家住在胡同里也能

过上现代生活。

作为棚户改造区，老年人口多是辽宁省抚顺市东华园社区

最大的特点。据统计，社区内居民有5000多户，其中60岁以

上老人达6000多人。“这个用处太大了，家里如果有年纪大

的老人，真需要配一个。”指着半个手掌大小的便携式呼救呼

叫器，东华园社区居民张静说，那边老人一按键，这边指挥中

心的电话就会响起，老人所处的位置也会显示出来。

“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

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

海默症等有特殊需求的老人，子女还可以利用GPS定位设

置“电子围栏”，只要老人走出围栏范围，系统就会发出自

动提醒。

这是东华园社区开展智慧养老的一个缩影。为方便老年人

生活，社区内配备了食堂、体检处。居民可以定期免费体检，

体检数据会被储存，并提供历史比对分析。

如今，走在社区内，干净整洁的柏油马路，宽敞规整的绿

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

沿街门市，可以步行到达的幼儿园，出门即乘的公交车……服

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，

更享受到了晚年的幸福。”居民陈玉芳说。

中国之治 | 棚改区里的民生新事

บรหิารแดนมงักร

เรือ่งราวใหม่ ๆ ในวิถชีวิีตชมุชนแออดั

การมทีีอ่ยูอาศัยเปนของตัวเองคือความปรารถนา

อันบริสุทธ์ิสําหรบัประชาชนสวนใหญ รัฐบาลจีนจึง

ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการปรับปรุงภูมิทัศนเขต

เมืองเกาและชุมชนแออัด เพื่อใหทุกคนสามารถใช

ชีวิตสมัยใหมตามตรอกซอยไดอยางปกติสุข

ในปจจุบัน ความอบอุนของจิตใจนําไปสูความ

รูสึกสบายใจ เทคโนโลยีอัจฉริยะชวยการันตีความ

ปลอดภยั การดูแลสุขภาพเปนหลกัประกนัของความ

杨思琪 王优玲 汪伟/文

สุข... เขตชุมชนแออดัท่ีไดรบัการปรบัปรุง จึงเต็มไป

ดวยเรือ่งราวแปลกใหมดานการดํารงชวีติท่ีชวยชโลม

ใจและสานฝนของประชาชนในดานทีอ่ยูอาศัย ใหพวก

เขามีที่อยู และอยูอยางมีคุณภาพ อนึ่ง การปรับปรุง

ชุมชนแออดัน้ัน  เปนโครงการทีร่ฐับาลจีนวางนโยบาย

เพื่อปรับปรุงอาคารบานเรือนเกาแกที่อาจกอใหเกิด

อันตราย ตลอดจนบานเรอืนทรดุโทรมของผูมีรายได

ตํ่าใหนาอยูอาศัยมากขึ้น

① ②
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“ในทีสุ่ดบานเกากถ็กูรือ้ท้ิงแลว สวนเราก็รอคอยทีจ่ะเขาไปอยูบาน

ใหม” ภายในหองเชาชั่วคราวบนชุมชนฮวากง เขตเตาไว เมืองฮารบิน 

มณฑลเฮยหลงเจยีง คุณยายหลี ่ เฟงฉนิ วยั 65 ป กลาวกบัผูสือ่ขาวดวยนํา้

เสียงรืน่เรงิวา เธออยากจะบอกลาบานเกาอายส่ีุสิบกวาปของตนมานาน

เหลอืเกินแลว และในที่สุดความฝนก็เปนจริง

เขตเตาไวเปนหน่ึงในสีเ่ขตเมืองหลกัของฮารบิน บานของหลี ่เฟงฉนิ

อยูทางทศิใตบนถนนตงเคอ เปนยานชมุชนแออดัท่ีมีชาวบานอาศัยอยูกวา

สองพนัครวัเรือน ถอืวาเปนเขตแออัดพืน้ท่ีกวาง บานเรอืนในละแวกนัน้

ทรุดโทรม ถนนหนทางคับแคบ... ระบบสาธารณูปโภคกเ็สือ่มโทรม ระบบ

สาธารณสุขเลวราย ท้ังยงัเส่ียงตออคัคีภยั เรยีกไดวาเปนบาดแผลของเมือง

เลยก็วาได

บานหลังเกาของคุณยายมีพื้นที่เจ็ดสิบกวาตารางเมตร แตเนื่องจาก

เปนท่ีต่ํา เม่ือฝนตกนํา้ฝนกจ็ะไหลหลัง่เขาบรเิวณลานบานชมุชน หลี ่เฟงฉนิ

รําลึกความหลงัใหเราฟงวา พอเขาฤดูหนาว พวกเธอมักจะไมมีนํา้ด่ืมเพราะ

ทอประปาทีท่รดุโทรมมักจะแตกรัว่ จาํเปนตองเอาถงัไปตักนํา้จากอาคาร

หลังอื่นที่ใกลเคียง เมื่อฐานะทางการเงินดีขึ้น หลายปมานี้จึงมีชาวบาน

จํานวนมากเลือกท่ีจะยายไปอยูทีอ่ืน่ สวนคนในชมุชนก็ตางปรารถนาท่ีจะ

ยายถิ่นอาศัยกันไปพรอมกันทั้งหมด

เพื่อผลักดันใหการปรับปรุงชุมชนแออัดรุดหนาตอไป เม่ือเดือน

การปรบัปรงุชมุชนแออดั สรางความสบายใจใหแกประชาชน
暖心棚改，百姓更舒心

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เขตเตาไว

จงึไดกอต้ังกองบัญชาการขึน้มาดํา-

เนินการเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ไมเพยีง

เทานัน้หนวยงานตาง ๆ กมั็กจะลง

ไปเคาะประตูเพือ่ใหความรูชาวบาน

เกี่ยวกับนโยบายปรับปรุงแหลง

เสื่อมโทรม โดยชาวบานสามารถ

เลือกไดวาตองการเงินชดเชยหรือ

ท่ีอยูอาศัยใหม

เนือ่งจากชมุชนแออดัมีกลุมคน

ยากไรและผูพิการจาํนวนมาก เขต

เตาไวจึงไดคิดบรกิารเสรมิ โดยเสนอ

การดาํเนนิการขนยายขาวของใหโดย

ไมคิดคาใชจาย พรอมท้ังยงัจะชวย

เดินเรือ่งรบัรองเอกสารและบรกิาร

อืน่ ๆ  ให  “รางกายฉนัไมคอยแข็งแรง

ทุกครัง้ทีข่นของ กจ็ะมีเจาหนาท่ีใจ

ดีเหลานีม้าคอยชวยเหลอื” คุณจิน

ชนุจือ่ วยั 62 ป ผูยากไรในพืน้ทีเ่ปน

บุคคลหน่ึงท่ีไดรบัประโยชนจาก

บรกิารดังกลาว

คุณหวัง ยงซิน (ซาย) กําลังดูแลลูกในบานหลังใหม 
图①居民王永鑫（左）在新居照看孩子 新华社 图

เจาหนาที่สาธิตการใชงานอางอาบนํ้ามัลติฟงกชั่นซ่ึงผลิต

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 

ณ ศูนยผูสงูอายใุนชมุชน ผูสงูอายทุานหนึง่กาํลงัวดันํา้ตาล

ในเลอืด 

图③一名老人在社区老年中心测血糖 新华社 图
③

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

25



บรกิารตาง ๆ ภายในศูนยพกัคนชราอจัฉรยิะ ซ่ึงต้ังอยูในชมุชนตงหวา

หยวน เมืองอูซุน มณฑลเหลียวหนิงในจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม

วาจะเปนอางชวยอาบนํา้ทีม่ีฟงกชั่นนวดกลามเนื้อ เครื่องสงเสียงแบบ

พกพาพรอมระบบ GPS บรกิารวิเคราะหผลตรวจรางกายและขอมูลสุขภาพ

โดยไมเสียคาใชจาย ไดนํามาซึ่งประสบการณแปลกใหมแกประชาชนที่

อาศัยอยูโดยรอบ

อนัท่ีจริงแลว ชมุชนตงหวาหยวนน้ันเปนพืน้ท่ีปรบัปรงุมาจากชมุชน

แออัด โดยจุดเดนสําคัญที่สุดของชุมชนแหงนี้คือมีผูสูงอายุเปนจํานวน

มาก ตามสถิติผูพักอาศัยในชุมชนดังกลาวมีมากกวา 5,000 ครัวเรือน ใน

จํานวนนี้มีผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมากถึงกวา 6,000 คน “เจานี่มีประโยชน

มาก ถาท่ีบานมีผูสงูวยักค็งตองซ้ือหามาใชสักเครือ่ง” จาง จิง้ สมาชกิชมุชน

ตงหวาหยวนกลาว ขณะชีไ้ปท่ีเครือ่งสงเสยีงขอความชวยเหลอืแบบพกพา

ขนาดประมาณฝามือ หากผูสูงวัยกดปุม โทรศัพทในศูนยบัญชาการก็จะ

บริการดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตอันผาสุกของผูสูงวัย
康养服务，晚年更幸福

ดังข้ึนทันท ีและเจาหนาทีก่จ็ะทราบ

วาผูสูงวยัท่ีตองการความชวยเหลือ

อยูที่ไหน

“ไมใชแคที่ศูนยนี้เทานั้นที่จะ

ไดรับการแจงเตือน แตบุตรหลาน

ท่ีทาํการผกูบัญชเีอาไวกบัเบอรมือ

ถือ ก็จะไดรับโทรศัพทแจงเตือน

ดวยเชนกนั”  นายหวงั เจ้ียน กรรม-

การผูจัดการบริษัทเหลียวหนิง ฮุย-

หมิง รีแฮบบิลิเทชั่น เอ็นดาวเมนต

เซอรวิส จาํกดั ซ่ึงเปนหุนสวนของ

ศูนยดูแลผูสูงอายุอัจฉริยะกลาววา

สําหรบัคนชราทีเ่ปนโรคอลัไซเมอร

ซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลเปน

พเิศษน้ัน บุตรหลานยงัสามารถกาํ-

หนด “รัว้อเิลก็ทรอนิกส” ผานระบบ

①

②
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GPS ไดอกีดวย โดยเม่ือคนชราทานนัน้ ๆ เดินออกไปนอกเขตรัว้ท่ีกาํหนด

ไว ระบบก็จะสงเสียงเตือนโดยอัตโนมัติ

นี่คือภาพสะทอนของบริการตาง ๆ ในศูนยรับดูแลผูสูงวัยอัจฉริยะ

ประจาํชุมชนตงหวาหยวน นอกจากน้ี  เพือ่อาํนวยความสะดวกแกผูสงูวยั

ก็ยังมีการจัดสรางโรงอาหารและศูนยตรวจสุขภาพขึ้นในชุมชน เพื่อให

สมาชิกชุมชนสามารถเขามารบัการตรวจสุขภาพไดฟร ี ขอมูลสขุภาพเหลา

นั้นจะถูกเก็บเอาไวเปนระเบียนประวัต ิสามารถดึงไปใชหากจําเปนตอง

นําขอมูลไปวิเคราะหในอนาคต

หากเราเดินเลนไปรอบ ๆ ชุมชน เราจะเห็นถนนยางมะตอยสะอาด

สะอานเปนระเบียบ พืน้ท่ีสีเขียวทีก่วางขวางและสบายตา รวมท้ังอปุกรณ

ออกกําลังกายแบบเรียบงายที่ตั้งเอาไวระหวางอาคารตาง ๆ และหากเรา

เดินออกไปนอกเขตชุมชน เราก็จะเจอหางรานตาง ๆ เรียงรายกันอยาง

คกึคักสองฟากฝงถนน เราสามารถเดินไปโรงเรยีนอนุบาลได และเมือ่ออก

จากบาน กมี็ปายรถประจาํทางรอใหใชบรกิารอยูทีห่นาอาคาร...เรยีกไดวา

สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

“ทีแรกเรากค็ดิแควายายมาอยูทีน่ี่ คงจะไดใชชวีติอยางสงบ พอมาตอน

นีถ้งึไดรูวา ชวีติทีน่ีไ่มไดมีแคความ

สงบ แตยงัหมายถงึความสขุในชวง

บัน้ปลายอกีดวย” เฉนิ อวีฟ้าง สมา-

ชิกชุมชนตงหวาหยวนกลาว

ผูอยูอาศัยกําลังออกกําลังกายในชุมชนที่เพิ่งยายเขาอยูใหม 
图①②社区居民在新入住的小区里锻炼 
新华社 图

 

ชุมชนตงหวาหยวน เมืองฟูซุน มณฑลเหลียวหนิง 

图③辽宁省抚顺市东华园社区 新华社 图 

③
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、

在中国许多地方，垃圾分类正在成为新风尚，扔垃圾

从一件“随手的事儿”变成“需要好好琢磨一下的

事儿”。在推进垃圾分类的过程中，各地不断探索新办法，

引导民众从“嫌麻烦”“分不好”到“分得清”“愿意分”，让

大家成为参与者和受益者。

面对“垃圾分类知晓率低、投放准确率低”这个难题，

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，

以设置主题街道和教育基地，开展社区活动等方式，向居民

传播垃圾分类的环保理念。除此之外，“送垃圾回家”模拟

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。

垃圾分类开启新时尚

เริม่กระแสนยิมใหม่โดยการคดัแยกขยะ
叶晓楠 朱润华/文

要做好垃圾分类工作，让民众主动参与进来，提升他们

的参与感、获得感很重要。近日，北京市西长安街街道联合

第三方公司，开展垃圾分类主题宣传活动。在活动中，居民

可以用垃圾分类获得的积分兑换扶贫产品。

生活垃圾分类，除了前端的市民要做好分类投放，中端

清运环节也很关键。“我辛辛苦苦地把垃圾分类投放了，会

不会垃圾车又都倒在一起了呢？”有市民提出这样的疑问。

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

发了城市垃圾智慧管理系统，用城市“智慧大脑”来解决这

个问题。

①
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、 ตามสถานท่ีตาง ๆ ในประเทศจนี การคัดแยกขยะกาํลงักลายเปนกระแส

นิยมใหม การทิง้ขยะจากทีเ่คยเปน “เรือ่งงาย ๆ”  กลายเปน “ส่ิงทีต่องไตร

ตรองใหดีกอนทิ้ง” ในกระบวนการสงเสริมการคัดแยกขยะตามทองถิ่น

ตาง ๆ ไดมีการสํารวจวิธีการใหม ๆ อยางตอเนื่อง แนะนําใหประชาชน

เปลี่ยนจากการ “ไมชอบความยุงยาก” “แยกไมเปน” มาเปนการ “แยกได

ชัดเจน”  “เต็มใจที่จะคัดแยก”  ใหทุกคนมีสวนรวมและไดรับประโยชน

เวลาน้ี แนวคิด “คัดแยกขยะ” ไดรบัการยอมรบัจากประชาชนจนีอยาง

กวางขวาง แตควรจะแยกประเภทขยะอยางไรน้ัน ยงัคงเปนปญหาท่ีตอง

คิด ไมใชทุกคนที่สามารถคัดแยกขยะไดอยางชัดเจนวาเปน “ขยะเปยก” 

“ขยะรีไซเคิล” หรอื “ขยะอันตราย” เปนตน เพราะฉะน้ัน ถาแยกไมเปน

จะทําอยางไรดี

ปญหาหนักทีต่องเผชิญก็คือ “ความรูในการคดัแยกและความแมนยํา

ในการทิ้งขยะตํ่า” ในเขตชิงหยงั เมืองเฉิงต ูมณฑลเสฉวน ทางภาคตะ-

วนัตกเฉียงใตของจนี จงึไดจดักจิกรรมใหความรูการคดัแยกขยะ เผยแพร

ความคิดการแยกประเภทขยะอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนใน

หลากหลายแงมุม หลากหลายรูปแบบ เชน ถนนธีมแยกขยะ ฐานใหความรู

 กิจกรรมชุมชน เปนตน นอกจากน้ัน รปูแบบที่แตกตางกันของประสบ-

การณการคัดแยกขยะยงัไดดึงดูดประชาชนจาํนวนไมนอยใหเขาไปมีสวน

รวม เชน กาํแพงเกมสจําลอง “การสงขยะกลบับาน” เกมสปฏสัิมพนัธ “ฉันมี

สวนรวมกับการคัดแยกขยะ” 

ท่ีปกกิง่ สหพนัธสตรนีครปกกิ่ง ประชาสัมพันธดวยวิธี “เด็กจงูมือผู

ใหญ” โดยปรารถนาวาเด็ก ๆ จะนําพาครอบครวัของพวกเขาเผยแพรการ

คัดแยกขยะ ในทองถิ่นไดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของนักเรียนใน

หวัขอการคดัแยกขยะ และไดเผยแพรการตูน “Calassifying Boys” ทีใ่หความ

รูเกีย่วกบัการคัดแยกขยะ ตลอดจนเผยแพร “ขอบญัญติัวาดวยการบริหาร

จัดการขยะในชีวิตประจําวันแหงนครปกกิ่ง

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

รถคดัแยกขยะเคลือ่นท่ีกาํลงัทําความสะอาด
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 

ชาวเมอืงสแกนรหสั QR เพือ่ดําเนนิการคดัแยกขยะ 

图③居民扫描二维码进行垃圾分类投放 新华社 图  

③

②
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การคัดแยกประเภทขยะในชีวิตประจําวัน นอกจากชาวเมืองตองทํา

การคดัแยกขยะถูกตองแลว ขั้นตอนการขนสงขยะระหวางทางก็สําคัญ

มากเชนกัน

“ฉันพยายามท่ีจะคดัแยกขยะท้ิงลงถงัตามประเภท เปนไปไดหรอืไม

วารถขนสงขยะจะทําใหมนัปะปนกนัอกี” ชาวเมอืงตางแสดงความกังวล

จะทํางานดานการคัดแยกขยะใหสําเร็จดวยดี ส่ิงท่ีสําคญัตองใหประ-

ชาชนเปนผูสมัครใจ เพิม่ความรูสึกการมีสวนรวม และมีสวนไดเสีย

เวลาประมาณสองทุมของทุกคืน นายอซูึง่พกัอยูในชุมชนซื่อเตาเจีย 

เขตชิงหยัง เมืองเฉิงต ูหลังจากลางถวยชามและตะเกียบเรียบรอยแลว ก็

จะห้ิวถงุขยะเปยกเลก็ ๆ ถงุหนึง่ทีแ่ยกมาอยางละเอียดจากเศษอาหาร เดิน

ไปถงึจดุทิง้ขยะรวมในชมุชน ท้ิงลงไปในถังสีเขียว ขณะน้ันเอง เขาเพยีง

หยบิมือถอืขึน้มา  เปดแอพสะสมคะแนน “อีฉ้เีฟน” และสแกนควิอารโคด

ท่ีจุดท้ิงขยะเทานัน้ ก็จะไดคะแนนสะสมจากการทิง้ขยะครัง้น้ัน ๆ นายอู

สามารถนําคะแนนสะสมเหลาน้ันไปแลกถงุขยะยอยสลายไดหรือของใช

ประจาํวนัไดทีร่านคาหรอืซปุเปอรมารเกต็บรเิวณใกลเคียง “เม่ือกอนเรา

มีนสัิยคัดแยกขยะอยูแลว แตไมไดแยกละเอยีดครบั” นายอกูลาววา “ตอน

นี ้ขยะประเภทตาง ๆ มีถงัขยะแยกโดยเฉพาะ ท้ิงถกูประเภทยงัไดคะแนน

สะสมดวย สะดวกมากครบั”

ไมเพยีงแตในเขตชงิหยงั เมืองเฉิงตูเทานั้น ทีเ่มืองอืน่ ๆ ของจนีกพ็ากนั

ใชมาตรการ “บัญชสีีเขียว” “คะแนนสีเขียวสะสม” เปนตน เพือ่ใหชาวเมือง

ไดรบัประโยชนอยางแทจรงิจากการคัดแยกขยะ เปลีย่นขยะใหเปนของ

มีคากลายเปนจรงิข้ึนมา

เม่ือไมนานมาน้ี สํานักงานชมุชนถนนซีฉางอานเจยี นครปกกิง่ ไดรวม

มือกับบริษัทฝายที่สาม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธธีมการคัดแยกขยะ 

โดยประชาชนสามารถนําคะแนน

สะสมทีไ่ดจากการแยกขยะ แลกผลิต-

ภณัฑชวยเหลือผูยากไร ในกจิกรรม

ครัง้นัน้ฝายสาํนักงาน ฯ กลาววา จะ

เพิม่จาํนวนผลติภณัฑทางการเกษตร

ที่ชวยขจัดความยากจนใหมากขึ้น

ใหชาวเมืองแลกไดโดยผานโปร-

แกรมวแีชท

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

จะแกปญหาขยะปะปนกนัในรถขนขยะไดอยางไร กลองวงจรปดเฝาติดตามตลอดกระบวนการ

清运如何防混装？摄像头全程监控

สงสัยกบัปญหาเหลานี ้เขตเจยีงกาน

เมืองหางโจว มณฑลเจอเจียง ทาง

ภาคใตของจีนไดวิจยัและพัฒนา

ระบบปญญาประดิษฐบรหิารควบคมุ

ขบวนการขนสงขยะ เพือ่เฝาติดตาม

①
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กระบวนการขนสงขยะอยางมีประสิทธิผล เปนการปญหานีด้วย “ปญญา

ประดิษฐอัจฉริยะ” 

ในดานการเกบ็ขยะและนําขยะข้ึนรถ ทีร่ถขยะทกุคันไดติดต้ังเซน็เซอร

ชัง่นํา้หนกัที่ดานในตะขอทายรถ เซ็นเซอรนัน้จะชัง่น้ําหนกัถงัขยะได 50

กวาคร้ัง ต้ังแตถงัขยะถกูเกีย่วข้ึนไปแขวนท่ีตะขอ จนถงึการส้ินสดุกระบวน

การเทขยะแลวนําถงัเปลาลงพืน้ ตัวเลขจากเซน็เซอรจะไดรบัการคาํนวณเปรยีบ

เทียบเพื่อใหไดนํ้าหนักขยะของการขนสงครัง้น้ัน  ซ่ึงจะสามารถควบคมุ

การคลาดเคล่ือนใหไมเกนิ 1%  เพือ่หลกีเลีย่งขยะถกูปะปนในกระบวนการ

ขนสง ขณะเดียวกนั บนรถขยะยังไดติดต้ังกลองวงจรปดเพือ่เกบ็หลกัฐาน

โดยสีถงัขยะ ขยะชัน้บน (ในถงั) และสภาพการปฏบิติังานของพนกังาน เปนตน

จะถูก “เก็บเขากลอง” สงเขาไปในคลงัขอมูล เก็บเปนหวงโซหลกัฐาน

เพือ่การดาํเนินการตามกฎหมายและการตรวจสอบทางวิชาชีพ

การขนสงขยะจะใหความสาํคัญเรือ่งเสนทาง ดวยระบบบรหิารอจัฉรยิะ

จะควบคุมเสนทางเดินรถขยะในเมือง ซ่ึงไดลอกเลยีนแบบวธีิการควบคุม

เฝาติดตามการเดินรถเมลประจาํทาง โดยติดต้ังระบบกาํหนดตําแหนงดาว-

เทียมในรถ เพือ่ใหสามารถรบัรูตําแหนงของรถขยะ  ณ ขณะนัน้ ๆ  นาํไปเปรยีบ

เทียบกับเสนทางขนสงขยะท่ีต้ังไวในระบบลวงหนา จงึควบคุมเฝาติดตาม

ความคืบหนาของการขนสงขยะในแตละเสนทางได

“พอไดเทคโนโลยเีหลาน้ีเขามา

ชวยงาน เรากจ็ะไดชดุหลกัฐานเพือ่

ท่ีจะดําเนินการตามกฎหมาย ทัง้นี้

จะไดหลกีเลีย่งความขดัแยงหรอืขอ

พิพาทระหวางการดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ  และงายแกการ

ตรวจสอบดวยเชนกนั”  เจาหนาที่

ฝายเทศกจิเขตเจียงกาน 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 

②
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设计师刘宜兰：用珠宝发掘个性

หลวิ อีห๋ลาน นกัออกแบบเครือ่งประดบั 
ผูท้�าใหล้กูคา้คน้พบตวัตนผ่านอญัมณี

陈霖/文

2020年初，中国独立设计师刘宜兰设计的“At-

araxia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

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。①
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ฟังเสียงหัวใจของตวัเอง

遵循自己的内心

หลวิ อีห๋ลานเกดิในครอบครวันักวทิยาศาสตร คุณพอและคุณแมของ

เธอทํางานวิจัย สวนเธอนั้นชื่นชอบงานศิลปะและการออกแบบมาตัง้แต

เด็ก

สมัยเด็ก เวลาท่ีคณุแมอธิบายโจทยคณติศาสตรใหหลวิ อีห๋ลานฟง ใจ

ของเธอมักจะลอยไปหาสวนนอย ๆ ในบานคุณตา เธอวาดหวงัท่ีจะไดด่ืม

ด่ําไปกบักลิน่หอมของดอกไม และเสียงนกรองเจ้ือยแจวของนก  การไดประ-

ดิษฐของเลนกระจกุกระจกิกับคุณตาดวยมือตัวเอง

กอนสอบเขามหาวทิยาลยั ตอนกรอกเอกสารเลอืกสาขาวชิาท่ีอยากเรยีน

หลวิ อีห๋ลานเลอืกเรยีนสาขาออกแบบเพราะตกลงใจแลววาจะฟงเสยีงหวัใจ

ตัวเอง หลงัจากพดูคยุกบัพอแมอยูหลายครัง้ พวกทานกม่ั็นใจวาเธอไดเลอืก

เสนทางท่ีเหมาะสมกบัตัวเองแลว หลวิ อีห๋ลานสมัครเขาเรยีนในสาขาวชิา

ออกแบบอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยถงจ้ี แตเน่ืองจากคะแนนขาดไปเล็ก

นอย จงึไดเขาเรยีนในสาขาคอมพวิเตอรแทน

ตอนท่ีไดรบัจดหมายตอบรบัเขามหาวทิยาลยั หลวิ อีห๋ลานรูสึกเสยีใจ

นิด ๆ แตเธอกพ็บวามหาวทิยาลยัถงจีมี้โครงการทดลองเรยีนขามสาขาอยู

ซึง่หนึง่ในสาขาท่ีสามารถเรยีนไขวกนัได คอืสาขาวชิาออกแบบเครือ่งประ-

ดับ โดยจะตองสมัครเรยีนต้ังแตเริม่เปดภาคการศึกษา หลงัจากผานการสอบ

ขอเขียนและสอบสัมภาษณ หลวิ อีห๋ลาน กไ็ดเขาเรยีนในสาขาออกแบบ

สมดังใจปรารถนา “ถาฉนัตองการอะไรแลว ฉนักจ็ะมุงม่ันเต็มทีเ่พือ่บรรลุ

เปาหมายน้ัน”  หลวิ อีห๋ลานใฝฝนอยากเปนนักออกแบบเครือ่งประดับ  “ฉัน

อยากทาํตามความคิดของตัวเอง อยากจะทาํในสิง่ท่ีตัวเองสนใจ”

การออกแบบตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม

设计也要讲“环保”

เครื่องประดับในคอลเลกชั่น Ataraxia ของหลิว อี๋หลาน เปนผลงาน

สําเรจ็การศึกษาของเธอ เม่ือครัง้ศึกษาตอระดับปริญญาโทท่ีมหาวทิยาลัย

เซ็นทรัล เซนต มารตินสในกรุงลอนดอน เมื่อป พ.ศ. 2560 หลิว อี๋หลาน

กาวแรกท่ีเดินเขาไปในหอง

ทํางานของหลวิ อีห๋ลาน นักออก

แบบอสิระชาวจีน  เราจะมองเหน็

ผลงานของเธอวางอยูเต็มโตะ ใน

จาํนวนนัน้ที่ดึงดูดสายตาอยาง

ยิ่ง คงจะเปนเครื่องประดับหู

ลักษณะคลายใบหนาดานขาง

ของมนุษย  ทําจากไขมุกสีขาว

ตัดเสนสีทอง

ตนป พ.ศ. 2563  เครือ่งประ-

ดับฝมอืการออกแบบของหลิว 

อี๋หลาน ในชื่อชุด Ataraxia ได

รับรางวลัเหรียญทองในการประ-

กวด A’ Design Award  ซึ่งเปน

รางวลัใหญระดับนานาชาติดาน

การออกแบบและยงัเปนรางวลั

ท่ีใหญทีสุ่ดของการแขงขันการ

ออกแบบระดับโลก
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 

②
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สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนวัตกรรมการออกแบบ มหา-

วทิยาลยัถงจี ้โดยผลงานชดุ Encounter ทีเ่ธอรังสรรคข้ึนระหวางเรยีนน้ัน

ไดรับแรงบันดาลใจจากเสนโคงบนกระเบ้ืองจนีและรปูทรงของหยาดฝน

และเมือ่เธอสมัครเขาเรยีนทีเ่ซ็นทรลั เซนต มารตินส คณะกรรมการสอบ

คัดเลอืกนักศึกษา กใ็หความชืน่ชมผลงานชิน้นีเ้ปนอยางมาก ทายท่ีสดุ เธอ

ก็กลายมาเปนหนึ่งในนักศึกษาจีนเพียงไมกี่คนในปนั้นที่ไดเขาเรียนใน

สาขาวิชาดังกลาว

“คอลเลกชัน่ Ataraxia ไดรบัแรงบันดาลใจมาจากการศึกษาเรือ่งแสง”

ระยะหลงัมาน้ี  ความสัมพนัธระหวางเมืองกับผูคนดูจะแนบแนนข้ึนทุกที

นักออกแบบจึงใหความสําคัญกบัความสัมพนัธระหวางสถาปตยกรรมกบั

ผูคนมากขึน้เรือ่ย ๆ นกัออกแบบเครือ่งประดับเริ่มนําองคประกอบตาง ๆ

ในสถาปตยกรรมมาใชเปนแรงบนัดาลใจ สมยัเรยีนทีล่อนดอน หลวิ อีห๋ลาน

ไดเดินทางไปทองเที่ยวโบสถสไตลกอธิกในทวีปยุโรปหลายแหง เชน 

มหาวหิารนอ็ทรดามแหงปารสี “พืน้ทีข่นาดกวางขวางของวิหารประดับดวย

กระจกส ีเมื่อแสงสาดลงมา ก็ทําใหเกิดบรรยากาศอันนาประทับใจ”

หลงัเสร็จส้ินการออกแบบคอลเลกชัน่ Ataraxia หลวิ อีห๋ลานไดเลอืก

ใชพลอยสังเคราะหมาสรางผลงานชิ้นตอ ๆ มา พลอยสังเคราะหที่วานี้ก็

คือผลึกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตรทั้งหมดหรือบาง

สวน โดยกระบวนการผลติพลอยสังเคราะหนัน้กอใหเกดิมลพษิคอนขาง

นอย และพลอยเหลาน้ีกส็ามารถนํากลบัมาใชซํา้ไดสะดวก “นักออกแบบ

ควรจะยดึแนวคดิ ‘เครือ่งประดับคุณธรรม’ ดวยเชนกัน นั่นกค็อืคาํนึงถงึ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระหวางออกแบบและผลติเครือ่งประดับดวย”

หลิว อี๋หลานกลาว

หนุ่มสาวสมยันีรั้กความเป็นตวัของตวัเอง

年轻人更追求个性

เมื่อเราเดินเขาไปในหองทํางานของหลิว อี๋หลาน เราก็จะพบผลงาน

ของเธอวางอยูเต็มโตะ ในจํานวนน้ัน ส่ิงท่ีดึงดูดสายตาอยางยิง่ คงจะเปน

เครื่องประดับหูลักษณะคลายใบหนาดานขางของมนุษยทําจากไขมุกสี

ขาวตัดกับเสนสีทอง

     ระหวางการสมัภาษณ หลวิ อีห๋ลานพูดถึงคอลเลกชัน่ Body Party ซึง่เปน

คอลเลกชัน่ของเครือ่งประดับหูรูป

หนาคนชิน้น้ัน เธอกลาววา  “ผูหญงิ

ทุกคน หรืออันที่จริงคือมนุษยทุก

คนตางกมี็หลากหลายหนา บางครัง้

ในเวลาทีเ่ราไมทันรูตัว เรากจ็ะแสดง

บทบาทท่ีแตกตาง สะทอนตัวตนอนั

หลากหลายของตัวเองไปตามวาระ

และโอกาส”

ผูหญงิจนียคุนีก้ระหายท่ีจะแสดง

ตัวตนใหเปนทีป่ระจกัษ พวกเธอจงึ

ชื่นชอบงานออกแบบที่ไมซํ้าใคร 

หลวิ อีห๋ลาน ซ่ึงมีอาย ุ20 ตน ๆ เธอ

สังเกตวา หนุมสาวชาวจีนสมัยนี้

โดยเฉพาะอยางพวกท่ีเกดิยคุ 1990 

①

②
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หรือยุค 2000   มักจะรกัความเปนตัวของตัวเอง ไมชอบซ้ําแบบใคร ยกตัว

อยางเชน บางคนจะตองใชคียบอรดสีชมพเูทาน้ัน สวนบางคนเลือกใช

ถวยกาแฟท่ีเปนรปูสตัวเทาน้ัน เปนตน 

และดวยเหตุน้ี กลุมลกูคาของหลวิ อีห๋ลานจงึมักจะเปนผูบรโิภคหญงิ

รายไดปานกลางถึงรายไดสูงเปนหลัก ไมนานมานี ้แบรนด อี๋หลาน จิว-

เวลรี่ ของหลิว อี๋หลาน ไดเขาจําหนายใน Selected Shop ของประดับตก

แตงหลากหลายแหง (ราน Selected Shop คือรานขายสนิคาแฟชัน่ท่ีผนวก

รวมเอาสินคาหลากหลายประเภท เชน เสือ้ผา ของตกแตง เครื่องประดับ 

กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค ฯลฯ มารวมกันในที่เดียว โดยเลือกซื้อ

สินคาเขารานตามแนวคิดและรสนิยมดานแฟชั่นของกลุมลกูคาเปาหมาย

เปนหลัก) หลิว อี๋หลานหวังวาผลงานของตนจะสามารถเขาถึงผูบริโภค

ที่ชื่นชอบงานออกแบบเก ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เธอเชื่อวาแกนแทของการออกแบบเครือ่งประดับ คือการทําใหเครือ่ง

ประดับสะทอนตัวตนของผูสวมใส  “เครือ่งประดับควรจะเปนสือ่สะทอน
เครื่องประดับอัญมณีที่คุณหลิว อี๋หลานออกแบบ
图①②③④⑤刘宜兰设计的珠宝首饰 图片来源网络 

③

④ ⑤

ตัวตนทีแ่ทจริงของผูสวมใส ไมได

เปนเพยีงเครื่องตกแตงรางกายเทา

นัน้” หลวิ อีห๋ลานตองการใหผูบร-ิ

โภคทีมี่ตัวตนสอดคลองกบัแบรนด

ของเธอไดคนพบและยอมรบัในตัว

ตนทีแ่ทจรงิ
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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。

泰国乡村的抗疫“无名英雄”

“วีรบรุษุสามญัชน” ผูต่้อสูโ้รครา้ยในชนบทของไทย

“ชวงเวลานีแ้ทบจะเรยีกไดวาเปนชวง 24 ชัว่โมงของการรอคําส่ัง เรยีก

เม่ือไหร ตองไปเมือ่น้ัน” ในชวงสองสามเดือนทีเ่กดิโรคโควดิ - 19 ข้ึนมา

ในประเทศไทย เกอืบทกุวันทีค่ณุเนาวรตัน วัย 57  ป  ตองไปวดัอณุหภมิูให

ชาวบานสิบกวาครัวเรือนที่อยูในเขตรับผิดชอบของตนเอง

คุณเนาวรตันรปูรางไมสูงนัก  เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานท่ี

อาํเภอบางแพจังหวัดราชบรุ ีทางตะวันตกของไทย ในชวงทีมี่การระบาดของ

โรค เธอกบับรรดาอาสาสมคัรไดกลายเปน “ผูเฝาประตู” ทีค่วบคุมโรคระบาด

ในหมูบาน “พวกเรากเ็ปนคนในหมูบานนีแ้ตด้ังเดิมอยูแลว รูจกัชาวบานดีมาก

ในชวงเวลานี ้พวกเราไดคอยรายงานสถานการณการระบาดของโรคใหชาว

บานรบัรูมาโดยตลอด เตือนทุกคนใหเฝาระวงัและปองกนั  ซึง่กไ็ดรบัความ

รวมมืออยางแขง็ขันจากบรรดาชาวบาน” คุณเนาวรตันกลาวกบัผูส่ือขาว 

ในปจจบัุน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานอยางเชนคณุเนาวรตัน

ในประเทศรวม 1.5 - 2 ลานคน  พวกเขาไดใหความชวยเหลอืและการบรกิาร

ทางการแพทยแกชาวบานท่ีอยูหางไกลจากทรพัยากรทางการแพทย  “พวกเขา

สรางสะพานระหวางชาวบานกบัเจาหนาท่ีทางการแพทยวนิจิฉยัโรคใหแกชาว

任芊/文
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บานในเบ้ืองตนและใหยารกัษา ชวยตรวจโรคใหชาวบาน เปนตน” ดร.ชาติชาย 

อาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของไทยไดให

สัมภาษณผูสื่อขาว

แมวากลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเชนน้ีจะมีบทบาทสําคัญ

ในชนบทของไทยมาเปนเวลาหลายป แตสังคมกลับรูจักพวกเขานอยมาก 

จนหลงัจากโรคโควดิระบาดข้ึนมา บรรดา  “วรีบุรษุสามัญชน”  เหลานีจึ้ง

ไดเขามาอยูในสายตาของผูคน  ดวยคุณูปการความเสียสละมหาศาลของ

พวกเขาในการดําเนินงานตอสูกบัโรคระบาด 

“โดยปกติ ทุก ๆ  วนั พวกเราจะตองไปตรวจตราตามบานตาง ๆ  หากบาน

ไหนมีคนกลับมาจากตางจงัหวดัหรอืตางประเทศ พวกเราตองรบีไปทีบ่าน

เพือ่จดเบอรโทรศัพท  ชือ่นามสกุลและทีอ่ยู  พรอมท้ังใหพวกเขากกัตัวที่

บานเปนเวลา 14 วนั” คุณเนาวรตันกลาว “นอกจากน้ี พวกเรายงัไปตรวจ

ตามรานคาในหมูบานอยูเรือ่ย ๆ เพือ่ดูวาทุกคนมีหนากากอนามัยหรอืไม 

และมีการเตรยีมแอลกอฮอลหรอืน้ํายาฆาเชือ้ไวพรอมหรอืไม เปนตน”

ปจจุบัน ประเทศไทยประสบความสําเรจ็ในการตอสูกบัโรคระบาดใน

ระดับหน่ึง นอกจากเปนเพราะมาตรการการปองกนัโรคระบาดของรฐับาล และ

ความพยายามของเจาหนาท่ีทางการแพทยแนวหนาแลว อาสาสมัครสาธารณ-

สุขประจําหมูบานเชนคุณเนาวรัตนก็ถือวามีบทบาทคุณปูการสาํคัญท่ีไม

อาจมองขามได

“อาสาสมัครรูจักและเขาใจสถานการณในชมุชนอยางลกึซึง้  ซึง่สิง่นี้

เปนส่ิงทีเ่จาหนาท่ีทางการแพทยในโรงพยาบาลขาดแคลน” น.พ.เกยีรติศักด์ิ 

นิธิเศรษฐทรพัย รกัษาการผูอาํนวย

การโรงพยาบาลอําเภอบางแพกลาว  

อาสาสมัครพูดคุยทาํความเขาใจกบั

ชาวบาน  พยายามรกัษาความสัมพนัธ

อนัดีระหวางโรงพยาบาลกบัชาวบาน

การทีอ่าสาสมัครชวยคัดกรองผูท่ี

มีความเส่ียงสูงและผูทีน่าสงสัยเบ้ือง

ตนกอน  ชวยประหยัดเวลาใหโรง

พยาบาลอยางมาก  โดยโรงพยาบาล

กพ็ยายามอยางเต็มกาํลงัในการอบรม

และใหความชวยเหลือพวกเขาใน

ดานความรูในการปองกนัโรคระบาด

และการรกัษาท่ัวไป 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 

อาสาสมัครวดัอณุหภมูชิาวบาน 

图③志愿者为村民测量体温 新华社 图

③②
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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。”

云南师范大学有支国际管乐团

วงดนตรดีาวเด่นจากยูนนานนอรม์อล

ณ มหาวิทยาลยัยนูนานนอรมอล มีวงออรเคสตราดาวเดน

วงหนึ่งซึ่งประกอบดวยนักศึกษาตางสัญชาติและตางสาชา

วชิากลุมหน่ึง “เพลงประจํามหาวิทยาลยัซีหนานเหลยีนตา” 

“ดอกมะล”ิ “ไพเรทสออฟเดอะแครบิเบยีน”  “เดอะไลออน

คิง”  ไมวาจะเปนเพลงจีนคลาสสิกหรอืเพลงปอประดับโลก

ตางก็บรรเลงไดอยางชํ่าชอง

วงออรเคสตรายนูนานนอรมอล กอต้ังข้ึนในเดือนตุลาคม

พ.ศ. 2551 มีประวติัมาเกอืบ 12 ปแลว อาจารยหลวิ ตง ผูกอต้ัง

วงดนตรแีละเปนอาจารยประจาํคณะ-กรรมการสันนบิาตเยาว-

ชนแหงมหาวทิยาลยักลาววา “แรกเริม่เดิมที การกอต้ังวงออร

เคสตราข้ึนมากเ็พือ่สรางบรรยากาศทางดานศิลปะดนตรีให

แกนกัศึกษา  ในขณะเดียวกนัยังเปนเวทีสาํหรบันักศึกษาใน

การเรยีนรูเครือ่งดนตรแีละแสดงความสามารถของพวกเขา

本刊记者 蔡梦 王靖中 钱思阳 /文

①
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ดวย”

“ความเปดกวาง” เปนส่ิงสําคัญของวงออรเคสตรา ในวง ฯ มีสมาชิก

ทั้งหมดกวา 100 คน นอกจากนักศกึษาชาวจีนแลวยงัมีนักศกึษาตางชาติ

จํานวนไมนอยทีเดียว ซึ่งเรียนสาขาวิชาแตกตางกันออกไป “มีนักเรียน

หลายคนเปนมอืใหมทีเ่ริ่มตนจากศูนย  แตขณะน้ีพวกเขากส็ามารถบรรเลง

เพลงไดอยางคลองแคลว” อาจารยหลวิ ตงกลาว  ในมุมมองของอาจารย

หลวิ ตง วงดนตรทีีด่คีวรเปดกวางตอวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลาย จงึจะ

เปลงประกายแหงศิลปะออกมาได

      นับจากท่ีวงออรเคสตรา ฯ กอตัง้ขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดจัดใหสมาชิกฝก

อบรมโดยไมคิดคาใชจาย นอกจากจะเชญิอาจารยมืออาชีพมาอบรมแลว

ยังจัดการฝกซอมสัปดาหละสองครัง้ “เราพยายามจัดใหมีการฝกซอมอยาง

นอยสัปดาหละ 10 ชัว่โมงและพวกนักศึกษาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู

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

③ ④②

ระหวางกันดวย” 

“เครื่องดนตรีแตละชิ้นเปรียบ

เสมือนนักแสดงท่ีมีบทบาทเปนของ

ตัวเอง ในการบรรเลงเพลง ๆ หนึ่ง

ทุกคนจะถายทอดอารมณความรูสกึ
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ไปในการบรรเลงเพือ่รวมกนัสรางสรรคเพลงท่ีไพเราะขึน้” คลารเินต็  ฟลตุ

แซกโซโฟน โอโบ ไวโอลนิ เพอรคชัชัน่ เม่ือไดฟงเสียงดนตรทีีเ่สนาะเพราะ

พร้ิงซ่ึงบรรเลงดวยเครือ่งดนตรตีาง ๆ เหลานี ้อาจารยหลวิ ตงแยมรอยยิม้

ออกมา

 สวนสมาชิกวงออรเคสตรา ฯ ที่มาจากตางประเทศและมีพื้นเพทาง

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ก็ไดรังสรรคบทเพลงแหงการเจริญเติบโตของ

ตน ชนากันต ธีรวฒันมนตร นักศึกษาชาวไทย ซ่ึงเปนนักแซกโซโฟนของ

วง ฯ นี ้เธอระลกึถงึเม่ือครัง้ท่ีเขาเปนสมาชิกวงน้ีใหม ๆ  วา “พอทราบวา

มีวงออรเคสตราน้ี ฉนัรูสกึตื่นเตนมากและอยากเขาเปนสมาชิกในวง ฯ

มาก เม่ือไดเขารวมวง ฯ แลว ทาํใหฉนัมีโอกาสฝกซอมแซ็กโซโฟนรวม

กบัรุนพี ่ทําใหฝมือการเลนของฉนัพฒันาข้ึนมาก ในขณะเดียวกนัเพือ่น ๆ

ในวงและอาจารยตางกเ็ชยีรใหฉันพดูภาษาจีนบอย ๆ ตอนน้ีภาษาจนีของ

ฉันดีขึ้นมาก วง ฯ ชวยฉันไดจริง ๆ”

เอลิซชาวเบลเยี่ยม เปนหนึ่งในเพื่อนนักแซกโซโฟนของชนากันต 

ดวยประสบการณการเรียนแซกโซโฟนมาเปนเวลา 13 ป ทําใหเธอกลาย

เปน “มือเกา” ของวงออรเคสตรา “การเขารวมวงออรเคสตราทําใหฉัน

มีความรูสึกวาเปนสวนหนึง่ของวงนี ้ฉนัไดเลนแซกโซโฟนอันเปนเครื่อง

ดนตรีชิ้นโปรดของฉันและสิง่สาํคญัทีส่ดุคือฉันไดรบัโอกาสในการแสดง

บนเวทีตาง ๆ  มากมาย ส่ิงเหลานีล้วน

เปนประสบการณอนัมีคายิง่สําหรบั

ฉนั”

     10  กวาปที่ผานมา อุดมคติของ

วงดนตรทีีเ่นน “ความเปดกวาง” นัน้

ไมเคยเปลีย่นแปลง ขณะท่ีอาจารย

หลิว ตง มองดูบรรดานักศึกษาที่

กาํลงัซอมดนตรรีวมกนัพรอมกลาว

วา “ผมหวังวาวงออรเคสตรายนูนาน

นอรมอลจะมีสมาชิกชาวจีนและ

ชาวตางชาติทีร่กัดนตรจีาํนวนมาก

ขึ้น และในอนาคต วง ฯ ของเราจะ

กาวไปไกลมากขึ้น” 

สมาชิกวงออรเคสตรากําลังฝกซอม
管乐团成员在练习 受访者供图
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生态环境改善，越来越多人来云南观鸟

สภาพแวดลอ้มระบบนเิวศท่ีดี
ส่งผลใหผู้ค้นมาชมนกท่ียูนนานมากขึ้น

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

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。

ยนูนานเปนสวรรคสําหรบันก และท่ีนีย่งัเปนสวรรคสําหรับ

การชมนกอีกดวย

ในชวงไมกีป่ท่ีผานมา มณฑลยูนนานไดปรบัปรงุสภาพแวด-

ลอมทางระบบนิเวศอยางตอเนื่อง สงผลใหมีนกหายากปรากฏ

อยูทั่วมณฑลยูนนานจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดึงดูดผูรักนกและ

รกัการถายภาพเดินทางมาท่ีนี่เพื่อชื่นชม และบันทกึความงดงาม

ของเหลาหมูมวลนกเหลานี้

本刊记者 李恒强 姚程程/文

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

①

②
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นกกระสาปากห่างปรากฏโฉมคร้ังแรกในทะเลสาบกรีนเลคคุนหมงิ
昆明：钳嘴鹳首次现身翠湖

ในเดือนมีนาคมปน้ี นกกระสาปากหาง (Anastomus oscitans) 10  กวา

ตัว ปรากฏตัวขึ้นเปนครั้งแรกที่ทะเลสาบกรีนเลค เมืองคุนหมิง พวกมัน

พักอาศัยอยูที่นี่เปนเวลาเกือบหนึ่งเดือน การมาเยือนของนกกระสาปาก

หางไดสรางทศันียภาพใหมและความสวยงามมาสูเมืองคนุหมิง สรางความ

สนใจใหกับชาวคุนหมิงจํานวนมาก ตางพากันมาเที่ยวชมและถายภาพ

นกกระสาปากหางเปนนกอพยพชนิดหนึ่งจัดอยูในประเภทสัตวปา

ปรากฏตัวครัง้แรกในทะเลสาบกรนีเลค พวกมันบางกพ็ากนัเดินเลนตาม

ริมนํ้า บางก็ใชปากขุดคุยโคลนใตนํ้าเพื่อมองหาอาหารอันแสนโอชะจํา

พวกปลาในทะเลสาบ ในระยะแรกพวกมันจะพากันบินอยูกลางเวหาเพือ่

มองหาอาหารบริเวณทะเลสาบกรีนเลคในระยะไกล ๆ เทานั้น ปจจุบัน 

นกกระสาปากหางเริม่คุนเคยและเขาใกลผูคนมากข้ึน  นกัทองเทีย่วสามารถ

ใชมือถอืถายรปู ผูคนและนกอยูรวมกนัชางเปนภาพทีแ่สนอบอุน นับเปน

ความสขุทีแ่ทจรงิ คณุหลวิ เจีย้นหวั ชางภาพกลาววา “ผมหวงัวาพวกมัน

จะบินมาที่ทะเลสาบกรีนเลคแหงนี้ทุกป”

นกมากกว่า 200 สายพนัธ์ุในพืน้ทีชุ่่มน�า้ชิงหัวไห่เมอืงเป่าซาน
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 สายพนัธุ และจํานวนนกเพิ่มข้ึนจาก 172 เปน 216 ชนดิ “ผมหวงั

วามนษุยและธรรมชาติจะอยูรวมกนัอยางกลมกลนื และนกจาํนวนมากจะ

ใชเมืองเปาซานใหเปนบานของพวกมัน” คุณหลิน เหลย หัวหนาศูนย

บริหารอุทยานแหงชาติพื้นที่ชุมนํ้าชิงหัวไหกลาว

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา รัฐบาลเมืองเปาซานไดเรงการฟนฟูอุทยาน

พื้นที่ชุมนํ้าอยางตอเนื่อง ทุมเทการกอสรางและการอนุรักษ รวมถึงทุม

เงินทุนในการบาํบัดนํา้เสยีและงานดานอื่น ๆ อีกทัง้ชาวเมืองจํานวนมาก

ยังชวยกนัเกบ็ขยะในอทุยาน ฯ และเขารวมกจิกรรมสาธารณะประโยชน

โครงการอนุรักษนกอีกดวย

①

②
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อ�าเภอหยงิเจยีงริเร่ิมอาชีพไกด์ชมนก
盈江：“鸟导游”兴起

ณ เขตอนรุกัษธรรมชาติถงปกวาน ซ่ึงต้ังอยูทางสุดเขตตะวนัตกโซน

รอนของประเทศจีน ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ที่นี่เปนแหลง

อาศัยของนกหายากจํานวนมาก

     ในชวงไมก่ีปทีผ่านมา มีผูคนมาชมนกและถายภาพท่ีนีเ่ปนจาํนวนมาก

ภายในพื้นที่คุมครอง ฯ สมาคมชมนกหยิงเจียงไดตั้งจุดชมนกขึ้นหลาย

แหง “นกเหลานีไ้ดสรางชือ่เสียงใหกับอําเภอหยงิเจียง ชาวบานหลายคน

หันมาทําอาชีพไกด ชวยสรางรายไดและขจัดความยากจนใหกับคนทอง

ถิ่น” คุณปาน ติงหยิง ประธานสมาคมชมนกหยิงเจียงกลาว

ทัง้นี ้สมาคมชมนกหยงิเจยีงไดจัดหลักสูตรอบรมไกดใหกบัชาวบาน

เพือ่ใหสามารถบรกิารนกัทองเทีย่วท่ีมาดูนกไดอยางถกูตอง โดยหลกัสตูร

การอบรมประกอบดวยความรูเกีย่วกบันกสายพนัธุตาง ๆ ความรูเก่ียวกบั

การใหบริการแกนักทองเที่ยว และชาวทองถิ่นยังไดสรางบัญชีในวีแชท

โดยใชช่ือวา “หบุเขานกเหงือก”  ซ่ึงเปนแพลตฟอรมในการใหบรกิารแก

นกัทองเทีย่วท่ีจะมาชมนกหรอืผูชืน่ชอบการถายภาพท่ีจะมาอาํเภอหยงิเจียง

สามารถจองสถานที่ชมนก ไกดนําเที่ยว  ขอมูลขาวสารและสารานุกรม

เกีย่วกบันก  นอกจากนีย้งัสามารถซือ้

สินคาผลติภณัฑนวตักรรมสรางสรรค

เกี่ยวกับนกไดอีกดวย  ในอนาคต

สมาคมชมนกหยงิเจยีงยงัไดวางแผน

ท่ีจะจดัต้ังศูนยการศึกษาธรรมชาติ

เพือ่ใหความรูเกีย่วกบันกแกนักทอง

เท่ียว และสงผานแนวคิดการอนรุกัษ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความ

รกัทีมี่ตอสัตวและพนัธุพชืใหกบัผู

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) ในตระกลูนกเหงอืก 

图③双角犀鸟 盈江观鸟协会供图 

③
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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。”

胡远航 李晓琳 / 文

อดตีทูตเบลเยยีมกบัชวิีตดนิแดนในฝันยูนนาน

“ในป พ.ศ. 2553 ผมเดินทางมามณฑลยนูนานเปนครัง้แรกและเกิดหลง

รกัทีน่ีท่นัท ียนูนานทาํใหความฝนการใชชวีติในทองไรทองนาของผมเปน

จริงขึ้นมา” คุณแพทริค นิส อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจําประเทศ

จีนกลาว

คุณนิส เกิดในป พ.ศ. 2493  ที่เมืองคองโก ซึ่งขณะนั้นคุณพอของเขา

เปนนักการทูตในแอฟริกา ทําใหคุณนิสใชชีวิตวัยเด็กเกือบทั้งหมดอยูที่

นัน่ ในป พ.ศ. 2540  คุณนิสวัย 47 ป ไดเดินทางมาประเทศจนีในฐานะกง-

สุลใหญแหงเบลเยี่ยมประจําเมืองเซี่ยงไฮ คุณนิสรูสึกตื่นเตนมากที่รูวา

กําลังจะไดไปทํางานที่เซี่ยงไฮ  “ในที่สุดผมก็ไดมีโอกาสมาถึงดินแดน

比利时前驻华大使：在云南，圆田园之梦

①

②
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แหงบูรพาทิศซึ่งผมใฝฝนมานาน”

นอกจากเซี่ยงไฮแลว คุณนิสยังไดยายไปทํางานที่นครปกก่ิง ฮองกง

และสถานท่ีอืน่ ๆ ในประเทศจนี และในชวงเวลานีเ้องทาํใหเขาไดพบรกั

กับคุณเติ้ง หมินเหยียน ภรรยาคนปจจุบันของเขา “จีนเปรียบเสมือนแม

เหล็กวเิศษท่ีดึงดูดผมมาตลอด” คุณนิสกลาว ในป พ.ศ. 2556  เน่ืองจากตอง

การอยูทีป่ระเทศจีนตอ เขาจงึตองสละโอกาสทีจ่ะไปเปนเอกอคัรราชทตู

ที่ประเทศตุรก ีแลวเดินทางกลับไปเมืองตงชวน มณฑลยูนนานทางภาค

ตะวนัตกเฉยีงใตของจีน อนัเปนบานเกดิของภรรยาเขา เพือ่ไลตามความ

ฝนการใชชีวิตในทองทุงอันงดงามของเขา

คุณนิสใชชวีติในชนบทอยางเรยีบงาย เขาทําการเกษตรดวยวิธีธรรมชาติ

ไมมีการไถพรวนดนิ ไมใสปุย ไมมกีารฉดียาฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืช

หรอืแมกระท่ังไมมีการถอนวชัพชืใด ๆ  เขาเชือ่วาการไถพรวนดินจะเปน

การรบกวนแมลงและจุลินทรียในดิน และทําลายความสมดุลทางนิเวศ

ของดิน “หากแมลงมีชวีติทีไ่มสงบ พชืผลกจ็ะเติบโตไดไมดีเชนกนั”  แต

เกษตรกรในหมูบานกลบัมองวา หากไมพรวนดินพชืกจ็ะไมเจรญิงอกงาม

หากไมมีการถอนหญาแสดงวาเปนคนขี้เกียจ ชาวบานทําการเกษตรโดย

ใชแผนฟลมพลาสติก ใสปุยเคมีใหพืช และใชยาฆาแมลง ซึ่งสิ่งเหลานี้

กลับทําใหคุณนิสรูสึกไมพอใจ

แตเม่ือเวลาผานไป คุณนิสและชาวบานตางก็มีความเขาใจกนัมากข้ึน

เรื่อย ๆ  “สําหรับเกษตรกรแลว การทําการเกษตรไมใชแคเรื่องของการ

เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล  แตตองดําเนินการตอไปเรื่อย ๆ อยางเปน

วัฏจักร” คุณนิสกลาววา การทําใหดินและการเกษตรมีการพัฒนาที่แข็ง

แรงเปนความปรารถนารวมกันของเขาและชาวบาน

ชวงเวลา 7  ป ทําใหคุณนิสไดหลอมรวมเขากบัชีวิตในชนบทของมณฑล

ยนูนานไปแลว เขาและเพื่อน ๆ ในหมูบานมักรวมกันทําการเกษตร รวม

กินรวมด่ืม หรอืสูบบุหรีซิ่การดวยกัน หากไมสังเกตใหดี ชายใบหนาฝรัง่

ภายใตหมวกฟาง ก็อาจจะทําใหบุคคลภายนอกคิดวาเขาเปนเพียงชาวนา

ธรรมดา ๆ คนหนึง่ในพืน้ท่ีดินสีแดงแหงน้ี “ปจจบัุน หากตองออกไปนอก

พืน้ท่ีเปนคร้ังคราว ผมกจ็ะรอนใจอยากรบีกลบัมาท่ีหมูบาน ผมรกัพชื รกั

นก  รักแมลง และรักทุกสิ่งทุกอยางที่นี่”

สิ่งที่ทําใหคณุนสิรูสกึมคีวามสขุมากกค็อื การทาํการเกษตรแบบยัง่ยนื

ของเขาในมณฑลยนูนาน ไดดงึดูดหนุมสาวชาวจีนจาํนวนมากใหมาศึกษา

หาความรูจากเขา “วัฒนธรรมจีนเกดิ

ข้ึนจากการทําการเกษตรโดยอาศัย

ฟาและดิน พึง่พาแสงแดดและสาย

ฝนมาเปนเวลาหลายพันป สําหรับ

ธรรมชาติแลวคนจนีเต็มไปดวยความ

เคารพยําเกรง”

คณุนิสมองไปทีผ่กัชฝีรัง่ในสวน

ซึ่งเขาเปนคนปลูกพรอมกลาววา

“คุณดูผกัชีฝรั่งท่ีผมนํามาจากเบล-

เยีย่มพวกน้ันสิ พวกมันกเ็หมอืนกบั

ผม มีความสขุทีไ่ดอยูและเติบโตท่ีน่ี”

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 

คุณนิสพดูคุยกบัภรรยาขณะท่ีรับประทานอาหารเชาในหอง

ครวั
图③奈斯与妻子在厨房聊天吃早餐 中新社 图

③
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本刊记者 李恒强 姚程程 / 文

สสีนัและความสนุกของ “การเรยีนรูใ้นเวลาช่วงกลางคนื” 

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。

“夜学”的多彩与快乐

①

②

 แฟช ัน่ 时尚
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หลงัจากการเตนดิสโก รองคาราโอเกะ

ออกกําลงัฟตเนส  และรบัประทานอาหาร

เย็นเสร็จแลว คนจํานวนไมนอยเลือกที่

จะทํากิจกรรมผอนคลายในยามคํ่าคืน  

เพื่อปลดปลอย “พลัง” ที่เก็บไวมานาน

จากตอนกลางวัน  และมีคนจํานวนหนึ่ง

เลอืกท่ีจะเขารวมชมรมอานหนังสือและ

กจิกรรมอบรมตาง ๆ  ทําให 8 ช่ัวโมงนอก

เหนือจากการทํางานและการนอนหลับ

กลายเปน “ชวงเวลาแหงการชารจแบต”

และ “ชวงเวลาแหงการยกระดับ” เพิ่ม

ประสบการณในชีวิต  คนหาศักยภาพใน

ตนเอง และคนหาความเปนไปไดที่ไร

ขีดจํากัด

ท่ีนครคุนหมิง มณฑลยนูนานทางตะ-

วนัตกเฉยีงใตของจีน “การเรยีนรูในชวง

กลางคืน”  ซึ่งไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น

อยางตอเน่ือง ในฐานะท่ีเปนสวนประกอบ

สําคัญของ “เศรษฐกิจยามคํ่าคืน” ได

กระตุนรปูแบบนวตักรรมทางเศรษฐกจิ

และความรูในดานตาง ๆ และมีการบุก

เบิกการบริโภคแนวใหม เชน รานหนัง

สือ ช้ันเรยีนอบรมดานศิลปะ รานเบเกอร่ี

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 

พธีิกรกาํลงัดําเนินรายการในกจิกรรมแบงปนการอาน 

图③读书分享会上，主持人正在发言 李文君 图 
③
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Major Concerto ลอยเขามาในห ูเวลา

19.00 - 21.00 น. เปนชวงเวลาแหง  “การ

เรยีนรูในชวงกลางคืน” ของเด็ก ๆ 

ทวงทํานองอนัไพเราะซึง่บรรเลงดวย

เครือ่งดนตรตีาง ๆ  ทาํใหความเหน่ือย

ลาตลอดทัง้วันมลายหายไป  มุมปาก

ยกข้ึนมา ใบหนาเปอนยิม้โดยไมรูตัว

ทีน่ี่มีวิชาใหเรยีนหลากหลาย ไม

วาจะเปน ฟลตุ  แซกโซโฟน เปยโน

ขับรอง ศิลปะ  เขียนพูกันจีน และ

ทุกเย็นวันพุธไมวาจะเปนครูของ

สถาบันหรอืวาครจูากสถาบันศิลปะ

อื่น ๆ รวมทั้งคณะนาฏศิลปตาง ๆ 

กจ็ะมาแลกเปลีย่นประสบการณกนั

ทีน่ี ่คุณเอีย๋น อว๋ีเสียง ประธานศูนย

ศิลปะหวังวาจะสรางเวทีใหมีการ

แลกเปลี่ยนสไตลและแนวคิดทาง

ดนตรตีาง ๆ ไดอยางอิสระ ใหเหลา

นักเรยีนไดสัมผสัถงึรปูแบบศิลปะ

ท่ีหลากหลาย และทุก 3 เดือนเด็ก ๆ

ก็จะมาแสดงบนเวทีเล็ก ๆ โชวให

เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรู

การอ่านในช่วงกลางคนืท�าให้ร้านหนังสือคกึคกัขึน้
夜读让书店更热闹

 “ส่ิงทีเ่รากาํลงัทําอยูตอนน้ี กคื็อรวมมือกับชมรมการอานหนงัสอืฝน

เติงในการจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นในหวัขอ ‘ทกัษะการส่ือสารทีคุ่ณกล็อก

เลียนแบบได’ กิจกรรมเชนนี้จัดขึ้นเปนปกติในรานหนังสือ 28 แหง ใน

เขตนครคนุหมงิ” เวลาสองทุมในรานหนังสือซินหวัแสงไฟสวางจา ราน

ซีเฉงิสือไตแหงนครคนุหมิงกลายเปนสถานทีท่ี่ “หนอนหนังสือ” ในบรเิวณ

ใกลเคียงเลือกมาเยือนเปนอันดับแรกหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ 

คุณติง เจี๋ย ผูจัดการรานหนังสือยิ้มและบอกวา “ชมรมการอานหนังสือ

ซึ่งมีสาระด ีๆ มักจะไดรับความนิยมจากผูอาน” 

“รูสึกไดอยางชดัเจนวาปจจบัุนมีผูท่ีรักการอานเพิม่ขึน้อยางตอเน่ือง”

หลงัจากเพิง่เสรจ็สิน้กจิกรรมแลกเปลีย่นในวันนัน้ คณุซือ จงิ ประธานชมรม

การอานฝนเติงเขตมณฑลยูนนานก็รีบบอกเลาความรูสึกของเขาใหพวก

เราฟง เขาอธิบายวา ปจจุบันสมาชิกในเขตมณฑลยูนนานท่ีลงทะเบียน

กับชมรมการอานฝนเติงมีเกือบ 500,000 คน มีผูคนจํานวนมากขึ้นที่ใช

เวลานอกเหนอืจากการทาํงานไปกบัการอานหนังสือประเภทตาง ๆ พวก

เขาวางแผนกิจกรรมไลฟสดในยานตาง ๆ ทีไ่ดรบัความนิยมในนครคนุหมิง

โดยหวงัวาจะดึงดูดใหมีนักอานเขารวมกจิกรรม “การเรยีนรูในชวงกลาง

คืน” 

ความใฝ่ฝันด้านศิลปะเร่ิมต้นจากการเรียนรู้ในช่วงกลางคนื

艺术梦在夜学中起航

ยังไมทันเดินเขาไปในศูนยศิลปะอว๋ีเสียง สถาบันจงเถยีนเพือ่การศึกษา

แหงนครคนุหมิง เรากไ็ดยนิเสียงเครือ่งดนตรฟีลตุบรรเลงทํานองเพลง C 

① ②
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มีสสัีนและนาประทับใจ

ปจจุบันจังหวะชีวิตในเมืองรวด

เรว็ข้ึน  เวลากลางคนืเปนชวงท่ีทุก

คนใชสําหรบัเรยีนทักษะใหม ๆ  ใน

รานขนมอบแบบน้ี เพยีงไมกีช่ัว่โมง 

“ความฝนอนัหอมหวาน” กเ็ปนจรงิ

ขึ้นมาแลว

เรียนอบขนมภายใน 2 ช่ัวโมง
两小时学会烘焙技能

“ขนมอบเย็นแลว เคลือบนํ้าตาลไอซิ่งไดแลว”  อี๊ มานและพี่สาวรับ

ไอซ่ิงจากมือของพนักงานไป  และคอย ๆ “เคลือบสีสัน” ใหขนมอบ คุณ

แมที่อยูขาง ๆ เห็นทาทางจริงจังของพี่นองสองสาว ก็อดยิ้มไมได  สวน

คุณพอกกํ็าลงัถอืมือถอืบันทึกภาพประสบการณการเรยีนทําอบขนมครัง้

แรกของเด็ก ๆ

คุณหยวน เจียง พนกังานรานขนมอบ W ท่ีนครคุนหมิง เปนครูสอนทํา

ขนมอบของพีน่องสองสาว เขาบอกวา  “เด็ก ๆ มาเรยีนทําขนมอบในชวง

กลางคืนหลังเลกิเรยีนกนัคอนขางมาก  ผูปกครองกมั็กจะพาเด็ก ๆ มาลอง

สัมผัสประสบการณ และก็ยังม ี‘เพื่อน ๆ วัยผูใหญ’ จํานวนหนึ่ง ก็จะมา

ทําขนมเคกดวยตนเองในเวลาหลังเลิกงาน เพื่อมอบใหตัวเองหรือมอบ

ใหเพื่อนสนิทในวันเกิด” 

เขาบอกวาเพยีง 1 - 2 ชัว่โมงลกูคากส็ามารถทาํเคกเสรจ็ 1 กอน ทาํขนมอบ

รูปรางตาง ๆ หรอืขนมปงรสชาติตาง ๆ  ทาํใหชวงเวลากลางคนืของพวกเขา

ชาวเมืองกําลังเดินชมหนังสือในรานหนังสือ 

图①市民逛书店 李文君 图

สาวนอยกําลังฝกเรียนดนตร ี

图②女孩学习乐器 李文君  图 

ผูใหญและเด็ก ๆ รวมกนัเรยีนรูการทําเคก
图③家长领着孩子学做蛋糕 李恒强 图 

③
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ผา้พระบฏพทุธศลิป์แห่งเชยีงกรลีา

ใกล ๆ วดัพระใหญ เมืองโบราณตูเคอจง แควนปกครองตนเองชนชาติ

ทิเบต ตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน เปนที่ตั้งของสถาบันวาดภาพถังขาแหงหนึ่ง

คุณเกอซังตาวา ผูอํานวยการสถาบันกําลังสอนลูกศิษยรังสรรคงานภาพ

วาดถังขา 

“ถงัขา” หรอื ผาพระบฏ เปนรปูแบบศิลปะการวาดภาพทีเ่ปนเอกลกัษณ

อยางหนึง่ของวฒันธรรมชนชาติทิเบต หวัขอเนือ้หาทีใ่ชมีความหลากหลาย

ครอบคลมุทัง้ศาสนา ประวติัศาสตร วัฒนธรรมและสงัคมวิถีชีวิต เปนตน

ถกูขนานนามวาเปน “สารานุกรม” ชนชาติทิเบต คุณเกอซังตาวาถอืกาํเนิด

ในครอบครวัท่ีสบืสานการเขียนภาพถังขา เขาติดตามบิดาเพือ่เรยีนรูการ

สรางสรรคงานถังขามาตั้งแตเล็ก เมื่ออาย ุ11 ขวบ ดวยสมัยนั้นไมมีโรง

เรียนสอนวิชาการเขียนภาพถังขาโดยเฉพาะ เขาจึงเลือกที่จะเขาเรียนใน

วัดเพื่อศึกษาศิลปะการวาดภาพถังขา 

เมื่ออาย ุ23 ป คุณเกอซังตาวาคิดอยากจะสรางงานถงัขาท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

ราวของพระพุทธเจา ดังนั้นเขาจึงไดเดินทางไปประเทศเนปาล ภูฏาน 

อินเดีย ฯลฯ เพือ่แสวงหาความรูจากการฝกฝนผานประสบการณครัง้แลว

ครัง้เลา งานสรางสรรคถงัขาของเขานับวนัไดรบัการยอมรบัมากข้ึน ผูชืน่

ชอบผลงานของเขามีอยูทัว่ประเทศจนี อเมรกิาและประเทศเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต

พ.ศ. 2550 คุณเกอซังตาวาเดินทางกลบัประเทศจีน และมุงหนาไปนมัส

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。

在香格里拉画唐卡 保旭/文
①
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การภูเขาหิมะเหมยลีในแควนตีช๋ิง่ ไดเหน็จติรกรรมฝาผนังในวัดเฟยไหล

ตอมาไปดูจติกรรมฝาผนังท่ีเมืองโบราณไปซาในเมืองลีเ่จียง นอกจากความ

ปติยนิดีแลว เขายงัพบวาวัฒนธรรมการวาดภาพถังขาไมคอยมีการสืบทอด

ออกไป

ตอมา คุณเกอซังตาวาไดเชาหนารานแหงหนึง่ท่ีเมืองโบราณตูเคอจง

เปดเปนรานเลก็ ๆ ชือ่วา “บานศิลปะถังขาทิเบต” ในพ.ศ. 2552 เขาไดเชือ้

เชิญอาจารยวาดภาพถงัขาสองทานมากอต้ังสตูดิโอท่ีเชยีงกรลีา ในระหวาง

นี ้เขาไดสรางสรรคงานถงัขาชิ้นหน่ึงเปนภาพประวัติพระพทุธเจา มีพอคา

คนหนึ่งที่มาจากมณฑลกวางตุงซื้อไปในราคาเกือบ 2 ลานหยวน 

พ.ศ. 2553 ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลทองถิ่น คุณเกอซังตาวา

ไดกอตั้งสถาบันวาดภาพถังขาเชียงกรีลาขึ้น และเปดรับสมัครลูกศิษย 

ทําใหศิลปะสาขาน้ีไดสืบสานตอไปในแควนต๋ีชิง่ คณุเกอซงัตาวาดานหน่ึง

ทําการสรางสรรคงานถังขา อีกดานก็ถายทอดงานศิลปะใหกับลูกศิษย 

“มาเปนลูกศิษยที่นีม่ทีีอ่ยูทีก่นิและเรยีนฟร ีไมตองเสียคาใชจาย บางครัง้

เจอเด็กท่ียากจนมาก ๆ หรอืรางกายพกิาร ผมกพ็าเขามาเรยีนศิลปหตัถกรรม

เชนกัน” นบัเปนชวงเวลาทีส่ถาบันมีความคึกคกัมาก ไมเพยีงมีชาวชนชาติ

ทิเบต ชนชาติฮั่น แมแตชาวตางชาต ิเชน ฝรั่งเศส เกาหลีใตก็เขาเปนลูก

ศิษยดวย

เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เกดิเหตุไฟไหมเมืองโบราณเชียงกรีลา ภาพ

ถังขากวา 500 ภาพภายในสถาบัน

ถูกเพลิงไหมเสียหายหมด คุณเกอ

ซังตาวาสูญเสียทุกสิ่งที่ไดกอราง

สรางต้ังมา แตโชคดีมีเพือ่นฝงูชวย

เหลอื ไดรวบรวมกาํลงักอต้ังสถาบัน

จิตรกรรมขึ้นที่กรุงปกกิ่ง ถึงอยาง

ไรเขาก็ไมอาจปลอยวางจากเชียง-

กรีลาได

พ.ศ. 2559 เขาออกจากปกกิง่และ

กลับไปเชียงกรีลา เชาอาคารแหง

หนึง่ในเมืองโบราณท่ีสรางขึน้ใหม

ในรปูแบบสถาปตยกรรมทเิบต แลว

กอตัง้ขึน้เปนสถาบันถงัขา  ศิษยเกา

จาํนวนมากเม่ือทราบขาวไดพากนั

กลับมาที่นี ่ปจจุบัน คุณเกอซังตา

วาในวยัเกอืบ 40 ป มีลกูสาวสองคน

เขาหวังวาลกู ๆ ของเขาจะสืบทอด

งานสรางสรรคถงัขาของตนตอไป

“อยางวานะ แตละยคุสมัยไมเหมือน

กนั ตอนน้ีผมใหลกูสาวท้ังสองเรยีน

อยูที่มณฑลชิงไห ศึกษาหาความรู

ใหมากกวาเดิม บางทีเม่ือถงึเวลาน้ัน

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 

②
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云南壮族妇女“绣”出新生活

พลกิชวิีตใหม่ใหก้บัสตรชีาวจว้งมณฑลยูนนาน
ดว้ยงานผา้ปัก

ณ อวี ่จงิเฟงสตูดิโอ ซึง่เปนราน

จําหนาย “จวงจิ่น” หรือผาไหมทอ

ด้ินชาวจวง ต้ังอยูทีตํ่าบลอูหลง อาํเภอ

ซือจง เมืองฉวีจ่ิง้ ทางภาคตะวนัตก

เฉียงใตของประเทศจีน บรรดาหญิง

ปกไดนําความงดงามของทิวทัศน

ในชนบทรงัสรรคปกลงบนผา พวก

เขายงัไดนําชีวิตความเปนอยูท่ีดีและ

อารมณสุนทรยีขบัขานผานเสียงเพลง

ขณะทาํงาน “พวกเราอยูรวมกนั ขอ

ใหโชคดีทกุอยาง” ครัง้หนึง่ท่ีน่ีเคย

เปนพืน้ทีท่ี่ยากจนเขตหนึง่ในมณฑล

ยูนนาน แตดวยความอุดมสมบูรณ

ของแมน้ํา ซ่ึงมีแมนํา้ 5 สายไหลมา

บรรจบกัน และชาวบานสวนใหญ

จะเปนชาวจวง ปจจุบัน งานปกได

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。

本刊记者 冯雅昕/文

①

②
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คํานวณรายไดเปนชิน้งานไป

      ตางหูที่พันดวยผาไหมสีชมพ ู

กระดุมลูกปดสีเงิน กระเปาติดพู 

สรอยคอเปนชัน้ ๆ  กระโปรงจีบ กระ-

โปรงยาว...  ทามกลางเสียงพูดคุย

หัวเราะราเริงของบรรดานักปกใน

สตูดิโอ จะเห็นวาเสื้อผาที่ทุกคน

สวมใสมีจุดเดนเปนของตัวเอง  ดวย

สภาพชีวิตความเปนอยูทีดี่ข้ึนทุกวนั

ทาํใหเหลาบรรดาพีน่องนักปกลวน

มีความงดงามมากข้ึนทุกวันเชนกนั

นําพาชีวิตความเปนอยูที่ดีมาใหกับผูหญิงในทองถิ่น

“ผลติภัณฑผาของเรามีปจจยัมาจาก ‘น้ํา’ ผาเหลานีน้อกจากจะขายให

กับชาวจวงแลว ยังจําหนายใหกับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่น่ีสามารถนํา

งานฝมือที่โดดเดนกลับไปบานดวย” คุณอวี ่จิงเฟง เจาของสตูดิโอกลาว

อยางมีความสุข ชิน้งานปกท่ีละเอียดออนบนผนืผาสวนมากมักจะใชดาย

สีเขียวและสีน้ําเงินอนัแสดงใหเหน็ถงึความงดงามของภมิูทศันแมนํา้ภเูขา

ในตําบลอูหลง

คุณอวี ่จิงเฟง กลาววา “ผาปูโตะ กระเปาแฮนดเมด รองเทา ฯลฯ ลวน

เปนของท่ีระลกึท่ีสะดวกในการนํากลบัไปบาน นอกจากน้ียงัมภีาพผาปก

ด้ินทอชาวจวงชัน้เลศิใสกรอบ ซ่ึงแตละภาพมีราคานับพนัหยวน นักทอง

เท่ียวจาํนวนมากนิยมซ้ือกลับไปแขวนประดับท่ีบาน” แมสตูดิโอแหงนีจ้ะ

ดูไมใหญโตนัก แตมูลคาของการขายสินคากลับไมนอยเลย ในแตละป

สามารถจําหนายผาด้ินทอชาวจวงและชดุเส้ือผางานปกไดมากถงึ 10,000 ชิน้

นกัปกแตละคนมีรายไดเฉลีย่ตอปมากกวา 20,000 หยวน

“เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอดงานปกออกไป เสื้อผาชนชาติจวง

ของเราจึงตองกาวใหทันกับเวลา “ในป พ.ศ. 2545  คุณอวี ่จิงเฟง ไดเปน

แกนนาํผูหญงิทองถิน่ใหเริม่ทาํผาด้ินทอชาวจวง พฒันาเทคนิคฝมือและ

ปรับปรุงงานปกใหมีความละเอียดประณีตมากขึ้น และยังไดออกแบบ

ลวดลายสรางสรรคผลงานปกที่มีความโดดเดนเฉพาะของชนชาติจวงลง

ในผลติภณัฑตาง ๆ อยางตอเน่ือง เชน รองเทา หมวก เส้ือผา และผลติภณัฑ

ฝมืออืน่ ๆ ในวันทีม่ตีลาดนัดงานปกเหลาน้ีจะขายหมดเกลีย้งทันทีท่ีออก

วางจําหนาย

 “แมวาผูหญงิจวงทุกคนจะเริม่หดัปกผาต้ังแตเลก็ แตสําหรบังานปก

ชุดเส้ือผาเพือ่ใชในงานเทศกาลหรอืงานแตงงาน ตองใชเวลาในการฝกฝน

อยางหนกัอยางนอย 4 - 5 ป  จงึจะสามารถทํางานปกประเภทนีไ้ด คุณอวี่ 

ไหเหลยีน ชาวจวงในทองถิน่กลาวอยางนุมนวลวา “ตองฝกกบัอาจารยอวี่

จิงเฟง 2 ป จึงจะถอืไดวาเริม่เขาสูเสนทางงานปก” ปจจบุนั คณุอวี ่ไหเหลยีน

ทํางานท่ีสตูดิโอแหงน้ีมาได 5 ป และกลายเปนคุณแมลกูสาม มีรายไดประ-

จํามากกวา 3,000 หยวนตอเดือน ท่ีสตูดิโอยงัมีนักปกหญิงเชนคุณอวีม่าก

กวา 20 คน นอกเหนือจากการฝกอบรมซ่ึงจะจดัข้ึนเปนประจาํทกุไตรมาส

หรอืมอีอรเดอรส่ังซ้ือจากลกูคาจํานวนมากซ่ึงตองทําใหเสรจ็พรอมกนัแลว

ปกตินกัปกสามารถใชเวลาวางจากงานเกษตรทํางานปกท่ีบานได  และจะ

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 

③

 มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม非遗
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豆花米线：一筷豆花，一口米线

กว๋ยเต๋ียวเตา้ฮวย  “เตา้ฮวยหนึง่ค�า เสน้กว๋ยเต๋ียวหนึง่ค�า”

ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนานซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ

จีน “หมี่เสี้ยน” เปนอาหารโปรดที่ชาวพื้นเมืองขาดไมได (หมี่เสี้ยน

มีลกัษณะเปนเสนสขีาวคลายขนมจีนของไทย จดัอยูในอาหารประเภท

เสนของมณฑลยูนนาน) หมี่เสี้ยนสามารถนํามาประกอบเปนอาหาร

ไดหลากหลายชนดิไมวาจะเปนหมีเ่ส้ียนหมอดิน หมีเ่ส้ียนเตาหูเหม็น

หมี่เสี้ยนพะโล ลวนมีรสชาตทิีอ่รอยแตกตางกันไป ถาไมไดกินเพียง

2 - 3 วนัก็จะรูสกึโหยหาแลว  ชาวยนูนานทีคุ่นเคยกับการรบัประทาน

หมีเ่ส้ียนจะพถิพีถินัมากกับกรรมวธีิการทําและวธีิการรบัประทานหม่ี

เสี้ยน “โตวฮวาหมี่เสี้ยน” หรือกวยเตี๋ยวเตาฮวย เปนอาหารคาวชนิด

หนึ่งซึ่งนําโตวฮวาหรือเตาฮวยมาทานคูกับเสนหมี่เสี้ยน ดวยรสชาติ

ที่หลากหลายทําใหกวยเต๋ียวเตาฮวยยนืผงาดอยูใน “ยทุธจักรหมี่เสี้ยน” 

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。

徐华陵/文

①

 อร่อยแดนมงักร 美食
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และคอย ๆ กลายเปน “สุดยอด” อาหารวางของนครคุนหมิง 

เม่ือพดูถงึกวยเต๋ียวเตาฮวย  กต็องพดูถงึรานเกาแกซึง่เปนท่ีคุนเคยของ

ชาวคนุหมงิอยางรานเตอเซ่ิงเฉียวกวยเต๋ียวเตาฮวย  รานน้ีเปดต้ังแต พ.ศ.

2527 พฒันามาจนถงึปจจุบนั มีรานสาขานับสิบแหงกระจายอยูตามตรอก

ซอกซอยทั่วนครคุนหมิง

เบ้ืองหลงัความสําเรจ็ของรานกวยเต๋ียวเตาฮวยเตอเซิง่เฉยีว กคื็อผลของ

ความมุงม่ันต้ังใจของหยาง เหมยหวาย ผูกอต้ังราน  หยาง เหมยหวายเกดิ

ทีอ่าํเภออี๋เหลียง นครคุนหมิง เมื่อยุคทศวรรษที ่1970 ครอบครวัของเธอ

ยากจน เธอยายจากบานเกดิซึง่อยูในชนบทมาทีน่ครคนุหมิง เธอต่ืนตีสีทุ่ก

วนั  พอฟาสวางกห็าบโตวฮวาหรอืเตาฮวยขายไปตามทาง สถานทีท่ีไ่ปบอย

ท่ีสุดกคื็อเตอเซ่ิงเฉยีวซ่ึงเปนศูนยกลางนครคุนหมงิ  

ดวยรสชาติของกวยเต๋ียวเตาฮวยซึ่งอรอยประกอบกบัการทําการคาดวย

ความสุจรติ  จึงมีลกูคามาทีแ่ผงของหยาง เหมยหวายทีเ่ตอเซิง่เฉียวเพิม่มาก

ขึ้น รานของเธอจึงขายดีอยางตอเนื่อง  

ตอมาหยาง เหมยหวายเชารานที่มีเนื้อที ่7 ตารางเมตร เพือ่ขายกวยเต๋ียว

เตาฮวย และหลงัจากน้ันรานทีม่เีน้ือที ่7 ตารางเมตร กก็ลายเปน “รานกวย

เตี๋ยวเตาฮวยเตอเซิ่งเฉียว” ที่มีเนื้อที่ 100 กวาตารางเมตร และในที่สุดก็

พัฒนากลายเปนรานสาขา 30 กวาแหงทั่วทั้งมณฑล

หยาง เหมยหวายกลาววา กรรมวิธีการทํากวยเต๋ียวเตาฮวยไมไดซบัซอน

กวยเตี๋ยวเตาฮวยชามหนึ่งจะประสบผลสําเร็จหรือไมสิ่งสําคัญขึ้นอยูกับ

การผสมผสานวตัถดิุบ เตาฮวยบวกกบัเสนกวยเต๋ียว แลวใสวตัถดิุบตาง ๆ

ลงไปทีละอยาง รสชาติของกวยเต๋ียวเตาฮวยเกดิจากการผสมผสานวตัถดิุบ

ตาง ๆ เขาดวยกัน

สําหรบัเครือ่งปรงุรสและเครือ่งกวยเต๋ียวเปนหัวใจสําคัญของกวยเต๋ียว

เตาฮวย  ซีอิว๊หวาน ซีอิว๊เค็ม นํ้ามันพรกิ กุยชาย ถัว่ลสิงบด มะแขวน และ

พริกไทย ตองมีใหครบ โดยซีอิ๊วหวานและซีอิ๊วเค็มถือวาเปนสวนผสม

สําคัญที่จะชวยเพิ่มรสชาติใหกวยเตี๋ยวเตาฮวย นํ้ามันพริกชวยใหรสชาติ

ถูกปากชาวยนูนานท่ีชืน่ชอบรสเผด็ กุยชายสเีขยีวชวยเพิม่สีสันและความ

หอมอรอยใหกวยเตี๋ยวเตาฮวย สวนผสมเหลานี้ผานการคิดคนสูตรลอง

ผิดลองถูกมาหลายป ทําใหรสชาติของกวยเตี๋ยวเตาฮวยอรอยลงตัว

ข้อมูลเพิม่เตมิ

กวยเตี๋ยวเตาฮวย
图①②豆花米线  图片来源网络 

②

โตวฮวา 豆花 ทําจากถ่ัว

เหลอืง มีลกัษณะน่ิม คลาย

กบัเตาฮวยของไทย สามารถ

นํามาประกอบไดหลาก

หลายประเภททั้งคาวและ

หวาน ทางภาคใตของประ-

เทศจนีนิยมรบัประทานเปน

อาหารหวานเหมือนของ

ไทย สวนภาคเหนือจะเรยีก

วา “โตวฟูหนาว 豆腐脑” 

นิยมนํามาประกอบเปน

อาหารคาว 

อร่อยแดนมงักร美食
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中国动画片《无敌鹿战队》走向世界

ขบวนการกวางนอ้ยคงกระพนั
การตู์นสญัชาติจนีโกอนิเตอรส์�าเรจ็

มุมบนัเทิง 影视
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เมื่อวันที ่15 กรกฎาคมที่ผานมาภาพยนตรซีรียการตูนเรื่องขบวนการ

กวางนอยคงกระพัน (Deer Run) ไดเปดตวัทางแพลตฟอรมวิดีโอออนไลน

ของจนี iqiyi ชองสาํหรบัเด็ก และเตรยีมเปดตัวในตลาดเอเชยีทาง Nickelodeon

ชองสําหรับเด็กในเดือนสิงหาคมนี ้และนี่เปนการตูนสรางสรรคของจีน

เรื่องแรกที่ไดรับการซื้อลวงหนาจากสื่อทีวีตางประเทศตั้งแตอยูในชวง

ของการจัดเตรียมงานสรางสรรคการผลิต

สําหรับเปาหมายของการตูนชุดขบวนการกวางนอยคงกระพันเปนกลุม

เด็กวัยตั้งแต 4 - 7 ขวบโดยบอกเลาเรื่องราวของไคช ีนานา ตัวป และเหลย

หมี่กวางนอย 4 ตัว ซึ่งประกอบขึ้นเปนขบวนการกวางนอยคงกระพัน เรื่อง

ราวของกวางนอยสี่ตัวที่พรอมเสี่ยงภัยอยางกลาหาญและการแกไขปญหา

วิกฤติตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูอื่น ตัวละครกวางสี่ตัวที่มีนิสัยขี้เลนและไรเดียง

สาเปนตัวแทนของการมองโลกในแงด ีความฉลาดความแข็งแกรงและความ

เรียบงาย แสดงใหเห็นดานที่ดีที่สุดของธรรมชาติมนุษยจากมุมมองที่แตกตาง

กัน เพื่อสงตอความรักและความอบอุนใหกับเด็ก ๆ 

ทั้งนี้เรื่องราวไดนําองคประกอบของการผจญภัย เชาวปญญา อารมณขัน

และองคประกอบอื่น ๆ ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาผูกเปนเรื่องราว พรอมทั้งควบคุม

รายละเอยีดการแสดงออกพฤติกรรมท่ีถกูตอง และคําแนะนําดานความปลอด-

ภยัรวมถงึรายละเอยีดอืน่ ๆ อยางเครงครดั เน้ือหาของการตูนถายทอดโลก

ทศันเชงิบวก อาทิ มิตรภาพ ความกลาหาญ และความรบัผดิชอบ เชน ภาพยนตร

ไดนําเสนอเรื่องราวของขยะพลาสติกที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผาน

ภาพการตูนที่สวยงาม ซึ่งจะชวยเพาะเมล็ดพันธุแหงการอนุรักษสิ่งแวด-

ลอมขึ้นในหัวใจดวงนอย ๆ ของเด็ก ๆ หรือการตอสูกันระหวาง “กฎระ-

เบียบ” และ “ความสบาย” สองทัศนคติในการใชชีวิตชวยกระตุนจิตสํานึก

ในการเติบโตของเด็ก ๆ 

จากขอมูล ในอนาคตการตูนชุดขบวนการกวางนอยคงกระพันวางแผน

ที่จะแปลเปนหลายภาษา และออกอากาศในแพลตฟอรมระหวางประเทศอื่น ๆ 

ของ Nickelodeon ชองสําหรับเด็ก

《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。

มุมบนัเทิง影视
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中国民间故事——夸父逐日

นทิานพื้นบา้นจนี ควาฟู่ ไล่ตามพระอาทิตย์

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

ใหญตนหน่ึงขึน้มาได  เพยีงยกเทากาวเดียว กส็ามารถ

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

在白天能停留得长 些。

สมัยนั้นผูคนอาศัยอยูในปา สวมใสชุดที่ทําจาก

เปลอืกไม และรบัประทานผลไมปาเปนอาหาร ดําเนิน

ชวีติดวยความยากลาํบาก เม่ือถงึยามคํา่คืนในฤดูหนาว

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
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走，让白天更长 些呢？”太阳没有回答。

ควาฟู ผูมีจิตใจดีจึงตัดสินใจไลตามพระอาทิตย 

เพื่อขอใหอยูบนฟานาน ๆ กลางวันควาฟูยืนอยูบน

ยอดเขา เมื่อดวงอาทิตยปรากฏขึ้น เขาตะโกนไปยัง

ดวงอาทิตยท่ีเพิง่จะข้ึนสูยอดเขาวา “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。

วันตอมาควาฟูกข้ึ็นมาบนยอดเขาอกี และตะโกน

บอกพระอาทิตยท่ีเพิง่จะข้ึนสูยอดเขาวา “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。

ควาฟูรบีหยบิไมเทาข้ึนมาและไลตามไป 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。

พระอาทิตยข้ึนสูยอดเขาควาฟูกต็ามไปทีย่อดเขา

พระอาทิตยตกลงในหุบเขา ควาฟูก็ไลตามไปถึงหุบ

เขา เขาวิง่ขามภเูขาและแมน้ํานับไมถวน ไลตาม 7 วนั

7 คืน  จนพระอาทติยรูสึกกลวัข้ึนมา จงึยิง่หนีเรว็กวา

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

，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。

ควาฟูยงัไลตามดวงอาทิตยอยางไมลดละ พระอาทติย

ซ่ึงเปนดวงไฟลกูใหญแผดเผาจนทําใหลาํคอของเขา

แหงผาดจนจะมีควันออกมา  เขากระหายน้ําและเหนือ่ย

ขึน้เรือ่ย ๆ  จนเกอืบจะทนไมไหว ดังนัน้จึงวิง่ไปท่ีแมน้ํา

ฮวงโห (สายน้ําสําคัญทางตอนเหนอืของประเทศจนี)

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…

จากน้ันควาฟู กไ็ลตามพระอาทิตยตอ แตเขารูสึก

เหน่ือยและกระหายนํา้เหลอืเกนิ  ขณะท่ีกําลังเดินไป

เขาก็ลมลง และไมฟนขึ้นมาอีกเลย  หลังจากควาฟู

เสียชวีติ รางกายสูงใหญของเขาไดกลายเปนเทอืกเขา

เสนผมกลายเปนตนไม ไมเทาท่ีโยนออกไปกก็ลายเปน

ปาทอ สรางรมเงาใหกบัผูทีเ่ดินทางผานไปมา สวนโลหติ

กลายเปนแมนํา้ชวยดับกระหายใหผูท่ีทํางานหนัก  

如今，夸父逐日已成 人们耳熟能详的

成语，比喻人有大志。

ปจจบุนัควาฟูไลตามพระอาทติยกลายเปนสํานวน

จนีทีทุ่กคนคุนเคย ใชอุปมาวามนษุยเรามีปณิธานอนั

ยิ่งใหญ และยังมีความหมายอีกอยางหนึ่งวาไมประ-

เมินกําลังที่มีอยูของตน 

本刊综合
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滇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。

『遇见安宁』小村庄里的滇剧传承

อนัหนงิแสนงาม
สบืทอดงิ้วเตียนในหมู่บา้น

ง้ิวเตียนเปนอปุรากรทองถิ่นด้ังเดิมประเภทหน่ึงของมณฑลยนูนาน

และเปนหน่ึงในมรดกภมิูปญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน เสียงที่

ใชในอุปรากรน้ีโดดเดน มีพลงัการแสดงมาก รปูแบบหลากหลาย ทํานอง

ไพเราะร่ืนหู สามารถแสดงเรือ่งราวไดในเน้ือหา รปูแบบ โครงสรางและ

อารมณตาง ๆ  นานา ง้ิวเตียนแพรหลายในทัว่ท้ังมณฑลยนูนานและบางพื้นท่ี

ในมณฑลกุยโจว และเสฉวน โดยบางพืน้ทีใ่นประเทศเมียนมา ไทย  สิงคโปร

และมาเลเซียกมี็การแสดงง้ิวเตียนเชนกนั

ในหมูบานตาสือจวง อาํเภออนัหนงิ มณฑลยนูนาน ชาวบานในทองถิน่

ช่ืนชอบง้ิวเตียนมาก ประเพณีการแสดงงิ้วเตียนสืบทอดมารวมรอยป ใน

ป พ.ศ. 2469 ชาวบาน นายหยาง ซ่ิงฉุน  นายสวี ่จิน้ไฉ นายสวี ่ซ่ือยู ทํางาน

อยูทีน่ครคนุหมิง พวกเขาชอบไปโรงน้ําชาดูงิ้ว นานวันเขา กเ็รยีนรูจนมี

ความสามารถเลนเปน เน่ืองจากชืน่ชอบงิว้เตียน หลงัจากพวกเขากลบัหมู

บาน ก็ไดรวมตัวกนัจดัต้ังคณะนักแสดงข้ึนมาเพื่อแสดงในหมูบานตาง ๆ 

แถบหมูบานตาสอืจวงซ่ึงไดรบัการตอบรับและเปนท่ีชืน่ชอบของคนใน

ทองถิน่อยางมาก เริม่จากจดุนี ้ ง้ิวเตียนของหมูบานตาสือจวงกค็อย ๆ  เติบโต

และไดรบัการสืบทอดตอมา 

ลดัเลาะไปตามถนนพืน้หนิสีคราม เขาสูตรอกซอยเลก็ ๆ  ท่ีปากหมูบาน

ตาสือจวง เม่ือข้ึนตามข้ันบันไดไป

เวทีอปุรากรโบราณท่ีสงูข้ึนเปนขัน้

ตั้งปรากฏอยูเบื้องหนา ตัวอักษรสี

ทอง “หอถายทอดมรดกอปุรากรเตียน

หมูบานตาสือจวงอนัหนงิ” สลกัไว

ทีก่ึ่งกลางขอบประตูดานบน ทีแ่หง

นี้ก็คือหอถายทอดมรดกอุปรากร

เตียนหมูบานตาสือจวง เม่ือเดือน

มิถนุายน พ.ศ. 2556 ท่ีแหงนี้ไดรับ

ปายจากศูนยมรดกภมิูปญญาแหง

นครคุนหมิงใหเปน “ฐานสบืทอด

อปุรากรโบราณนครคนุหมิงง้ิวเตียน” 

กลายเปนฐานสืบทอดอนุรกัษมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแหงนคร

คุนหมิง 

安宁市委宣传部供稿供图
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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。

『走进玉溪』江川星云湖：璀璨繁星 晶亮流云

ทะเลสาบซิงอวินตั้งอยูในเขต

เจยีงชวน  เมืองอวีซี้ เปนหนึง่ในทะเล

สาบบนท่ีราบสูงของในมณฑลยนู-

นาน  พืน้ผวิทะเลสาบครอบคลมุพืน้

ที ่ 34.33 ตารางกโิลเมตร  เน่ืองจาก

ทะเลสาบแหงนี้มีความงดงามดัง่

ดวงดาวสุกสกาวและเมฆทอแสงสอง

ประกาย จงึถูกขนานนามวา  “ทะเล

สาบซิงอวิน” ในชวงไมกีป่ที่ผาน

มา  ทะเลสาบซิงอวินไดรับการสง

เสรมิและอนรุกัษในดานการบรหิาร

และจัดการปรบัปรงุคุณภาพของเขต

ทะเลสาบ ทําใหทะเลสาบแหงนี้

ทะเลสาบซงิอวิน ระยบิระยบัเป็นประกาย

คอย ๆ ฉายแววทิวทัศนที่สวยงามสมดั่งชื่อ “ซิงอวิน”

ตลอดแนวฝงทะเลสาบซิงอวินมีภูมิทัศนที่เปนเอกลักษณเฉพาะและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลาย เชน สะพานลอยนํ้าในทะเลสาบฝงใต

ประตูมังกรแหงชายฝงตะวันตกเฉียงใต พิพิธภัณฑเครื่องสําริดแหงหลี่

เจยีซาน และบอปลาศักด์ิสิทธ์ิทางชายฝงตะวันตกเฉยีงเหนือ ประติมากรรม

สํารดิ “วัว - เสือทองแดง” (Niu Hu case) ชายฝงทางทิศเหนือ สวนสาธารณะ

หินและปลาทางชายฝงตะวนัออกเฉียงเหนือ เปนตน หากคุณเดินขึ้นไป

บนยอดภูเขาเหลียงหวังอันเปนพื้นที่สวนที่สูงที่สุดของเขตเจียงชวน ณ 

ทีน่ี ่คุณสามารถชืน่ชมความงดงามของทะเลสาบท้ังส่ีอนัไดแก ทะเลสาบ

ซิงอวิน ทะเลสาบฝูเซียน ทะเลสาบฉี่ลู  และทะเลสาบเตียนฉือไดอยาง

ชัดเจน ประกอบไปดวยทิวทัศนที่สวยงามลอมรอบดวยคลื่นสีฟา ภูเขา

และแมนํ้า

หากพดูถงึความโอชะของอาหารท่ีน่ี คงตองกลาวถงึปลาตะเพยีนซึง่เปน

ปลาที่มีชื่อเสียงของทะเลสาบซิงอวิน ชาวบานในเขตเจียงชวนมีวิธีรับ

ประทานปลาตะเพยีนมากถงึ 30 - 50 วธิ ีแตวธีิการรบัประทานซ่ึงสามารถ

รักษาคุณภาพความนุมของเนื้อปลาตะเพียนไดมากที่สุดคือการนํามานึ่ง

และการทําปลาตะเพียนตมในหมอทองแดง

บริเวณทะเลสาบซิงอวินและชายฝงทะเลสาบมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และอาหารเลิศรสมากมาย ดัง่ดอกไมทีก่าํลงัเบงบานรอคอยนักทองเที่ยว

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。

『智慧昆明』昆明点“亮”夜经济

เมื่อเร็ว ๆ นี ้นครคุนหมิงไดนํา

เสนอผงัเศรษฐกิจกลางคืนในเมือง 

เขตอําเภอและสถานที่ทองเที่ยว

ตาง ๆ อยางรอบดาน โดยสรางเขต

เศรษฐกิจกลางคืนจํานวนเกินกวา 

10 แหงเพือ่สงเสรมิเศรษฐกิจกลาง

คืนใหคึกคักอยางตอเนื่อง

ในขณะเดียวกนั กข็ยายเวลาการ

ดําเนินกจิการ เพือ่อาํนวยความสะ-

ดวกใหแกประชาชนในการบรโิภค

ในยามค่ําคนื รวมถงึพฒันารานสะ-

ดวกซื้อแฟรนไชสที่ใหบริการ 24 

ชั่วโมง กระตุนใหธุรกจิกนิด่ืมและ

ขายปลกีขยายระยะเวลาการเปดราน

 พรอมทั้งไดสรางถนนกินดื่มที่มี

ลกัษณะเฉพาะรวมถึงฟูดคอรทยาม

กลางคนืในยานการคาเศรษฐกิจและ

ยานชมุชนกลางคนื  ดําเนินกจิกรรม

คุนหมิงจุด “แสงสว่าง” เศรษฐกจิยามค�า่คนื

สงเสรมิการขายในยามกลางคนื อาทิ  “ไมปดราน” “ชอปปงหลงัเท่ียงคืน”

ชี้นําและสนับสนุนใหรานขายผักและซุปเปอรมารเก็ตในชมุชนนาํเสนอ

ผกัราคาพเิศษและผกัชนดิพเิศษในชวงกลางคืน เพือ่ดึงดูดและอาํนวยความ

สะดวกใหประชาชนท่ีตองการซ้ือผักในชวงกลางคืน  พรอมท้ังปรับปรงุ

การบรกิารการขนสงมวลชนสาธารณะในยามคํา่คืน ขยายเวลาเดินรถรถไฟ

ใตดินขบวนสุดทายในชวงวนัหยุด เพิ่มเติมและปรบัปรงุเสนทางการเดิน

รถโดยสารสาธารณะในชวงกลางคนือยางเหมาะสม พรอมท้ังกระตุนให
วิสาหกิจรถแท็กซี่และเว็บไซตรถรับจางทางอินเตอรเน็ตเพิ่มจํานวนรถ

วิ่งในชวงกลางคืนในพื้นที่หลัก ๆ

　เพือ่สรางกลุมผูบรโิภคชวงกลางคืนใหมีจํานวนเพิม่ขึน้ นครคุนหมิง

ยังจะผนวกรวม “เทีย่ว + ชอป” เขาไวดวยกนั โดยจดัทาํแผนท่ีการบริโภค

ยามกลางคืนในเมืองและดัชนคีวามนิยมของคนในชวงกลางคนื สงเสริม

ใหใช “แอพพลิเคชันมือถือเครื่องเดียวเที่ยวทั่วยูนนาน” วีแชท เวยปอ

ต๊ิกตอก เปนตน โดยพฒันาเน้ือหาหนงัสือคูมือ รปูภาพ และวดีิโอ ใหสอด

คลองกบัรปูแบบการรบัสารของผูบรโิภค เพือ่นาํเสนอขอมูลกจิกรรมตาง ๆ

 ของถนนเศรษฐกิจในยามคํ่าคืน    

                                                                                 昆明市政府新闻办公室 韩枫
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ความร่วมมือการคา้ออนไลนข์า้มแดนจนี - ไทย
เป็นประโยชนต่์อประชาชนทัง้สองประเทศ 

ผูชวยนักวิจัยศูนยไทย

ศึกษา สถาบันวิจัยเอเชีย

ใต - เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต (คุนหมิง) จีน 

中泰跨境电商合作惠及两国民众

陈笑云 

โดยเฉิน เส้ียวหยนุ

中国(昆明)南亚东南亚研究院

泰国研究所助理研究员

中泰跨境电商合作前景广阔。当前疫情限

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

费者的消费习惯，使更多人选择线上购物。未

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

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

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

ปนาความสัมพันธหุนสวนความ

รวมมือเชงิยทุธศาสตรอยางรอบดาน

ทําใหการคาทวิภาคีระหวางสอง

ประเทศพฒันาอยางรวดเรว็  จนีได

กลายเปนคูคาที่ใหญที่สุดของไทย

ติดตอกัน 7 ป สวนไทยก็เปนคูคา

ใหญเปนอนัดับสามของจีนในบรรดา

ประเทศเอเชยี  พรอม ๆ กบัยคุการคา

ออนไลนโลกที่กําลังมาเยอืน ความ

รวมมือการคาออนไลนขามแดน

ระหวางจนีกบัไทยกพ็ฒันาไปอยาง

รวดเร็ว และจะกอประโยชนใหแก

ประชาชนทั้งสองประเทศ

ความรวมมือการคาออนไลน

ขามแดนระหวางจีนกับไทยมีพื้น

ฐานท่ีดี ปริมาณการซือ้ขายออนไลน

ขามแดนของจีนขยายตัวอยางรวด

เร็วตอเน่ือง อาหารทีมี่ลกัษณะเดน

เฉพาะของไทยรวมถึงผลิตภัณฑ

ยางพาราและผลติภณัฑเสรมิความ

งามตาง ๆ  กไ็ดรบัความชืน่ชอบจาก

ผูบริโภคชาวจีนในชวงหลายปมา

นี ้ในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมกับ

บริษัท ZTO Express (Thailand) Co. Ltd. ที่จังหวัดเชียงใหม บริษัท COSRI 

ประเทศไทย และ China Overseas Security Research Institute ไดรวมกัน

กอต้ังเขตบมเพาะธุรกจิออนไลนขามแดนจนี - ไทย ซ่ึงเปนองคกรประเภท

นีร้ายแรกของไทย เพือ่ชวยธุรกจิออนไลนขามแดนของจีนใหมาต้ังสาขา

ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางเบ็ดเสร็จครบวงจร

ธุรกจิออนไลนขามแดนจีน - ไทยมีศักยภาพความรวมมือมอยางมหาศาล

ไทยเปนประเทศสงออกผลไมที่สําคัญ จีนเปนคูคาผลไมรายใหญที่สุด

ของไทยมาเปนเวลาหลายปติดตอกนั เดือนเมษายนปน้ี  แบบสาํรวจความ

เห็นของประชาชนของ “สถาบนัซเูปอรโพล” ของไทยระบุวา มีประชาชน

รอยละ 85.7 หวงัวารฐับาลจนีจะนําเขาสินคาเกษตรประเภทตาง ๆ จากไทย

เพือ่ชวยกระตุนเศรษฐกจิไทย ในชวงทีม่โีรคระบาด สาเหตุทีท่าํใหการคา

นําเขาและสงออกสินคาเกษตรระหวางจีนกับไทยเติบโตอยางรวดเร็วก็

เพราะไดรบัแรงสนับสนุนจากความรวมมือการคาออนไลนขามแดน  ใน

ชวง 4 เดือนแรกของปนี ้ ปริมาณผลไมที่ไทยสงออกไปจีนยอดรวมเปน

จํานวนสูงเกนิครึง่ของปทีแ่ลว ในชวงคํ่าวันที ่9 เดือนมิถนุายน นายจรุนิทร

ลักษณวศิิษฏ รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของ

ไทยไดไลฟสดเพือ่แนะนําผลไมไทยใหแกผูบรโิภคชาวจนี กจิกรรมไลฟ

สดในครัง้น้ันไดรบัความสนใจจากผูบรโิภคชาวจีนอยางมากและไดผลลพัธ

ที่ดี

ความรวมมือการคาออนไลนขามแดนจีน - ไทยเปนประโยชนตอประ-

ชาชนทัง้สองประเทศ การคาออนไลนขามแดนนอกจากจะทาํใหประชาชน

ทั้งจีนและไทยสามารถซื้อผลิตภัณฑที่ตองการไดอยางรวดเร็วแลว  ยัง
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ชวยเพิ่มยอดการขายใหแกเกษตรกรไทยดวย นอกจากนั้น ยังขับเคลื่อน

การจางงานในทองถิ่นอีกดวย การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจการคา

ออนไลนขามแดนไดสงเสรมิอปุสงคในตลาดโลจสิติกสขามแดนใหขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว และจะนาํมาซึ่งการเจริญเติบโตทีแ่ข็งแกรงในอตุสาห-

กรรมโลจิสติกสขามพรมแดนในระยะยาว

ความรวมมือธุรกจิการคาออนไลนจีน - ไทยมอีนาคตท่ีกวางไกล ใน

ปจจุบนั โรคระบาดจาํกดัการเดินทางขามแดนของบุคลากรและสินคา แต

กลับสรางโอกาสการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นใหแกการคาออนไลนขามแดน 

โรคระบาดไดเปลีย่นพฤติกรรมการบรโิภคของผูบรโิภค ทําใหมีคนเลอืก

ท่ีจะซือ้สินคาออนไลนเพิม่มากข้ึน ในอนาคต ความรวมมือการคาออนไลน

ขามแดนจีน - ไทยสามารถดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้ประการ

ที่หนึ่งกระชับความรวมมือดานโลจิสติกสขามแดนระหวางจีนกับไทย

โลจิสติกสขามแดนเปนจุดสําคัญในการทําใหการคาราบรื่น การกระชับ

ความรวมมือดานโลจิสติกสขามแดนจะสามารถรนระยะเวลาโลจิสติกส

ลดตนทนุ และเพิม่กําไรใหแกธุรกจิออนไลนขามแดน ประการทีส่อง คือ

สถาบันอุดมศึกษาจีนกับไทยสามารถสงเสริมการอบรมบุคลากรที่เกี่ยว

ของกบัธุรกจิการคาออนไลนขามแดนและโลจสิติกสขามแดน สรางบคุลากร

ทีมี่ความสามารถหลากหลายทีรู่จกั

การดําเนินธุรกจิการคาออนไลนและ

มีความรูความเขาใจการคาตางประ-

เทศอยางถองแท ประการทีส่าม คือ

สงเสรมิความรวมมือดานธุรกจิการคา

ออนไลนขามแดนระหวางจีนกับ

ไทยโดยอาศัยสื่อสมัยใหมและวิธี

การจัดแสดงสินคาประชาสัมพันธ

ผานชองทางตาง ๆ อาทิ การถายทอด

สดทางอนิเตอรเน็ต การประชมุสุด-

ยอดวาดวยอตุสาหกรรมดิจิตอลและ

การโฆษณาท้ังออนไลนและออฟไลน

เปนตน
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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。

      สวสัดีคะผูอานทุกทาน ย้ิมย้ิมดีใจมากนะคะท่ีไดกลบั

มาเจอกนัอกีครัง้ เราไปดูพรอม ๆ กนัเลยคะวา คอลมัน

“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？

    สุนนัทา : ฉนัเปนคนไทยทีเ่พิง่หดัเรยีนภาษาจนีไดไม

นานคะ ชวงนีฉ้นัไดมีโอกาสศึกษาความเคลือ่นไหวของ

ประเทศจีนผานนิตยสารแมนํา้โขง  สาํหรบัฉนัแลวภาษา

จีนคอนขางเปนเรือ่งแปลกใหม ยงัอานไมคอยเขาใจสัก

เทาไหร ยิ้มยิ้มมีขอเสนอแนะอะไรด ี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。

    ยิ้มยิ้ม : ขอบคุณมากนะคะทีช่ืน่ชอบและติดตามอาน

นิตยสารแมนํ้าโขง นิตยสารของเราไดจัดทําคอลัมน 

“แฮปปภาษาจีน” ขึ้นมาเปนพิเศษ ซึ่งในคอลัมนนี้จะ

มีทัง้ภาษาจีนพรอมพนิอินประกอบ และแปลเปนภาษา

ไทย เพื่อใหเพื่อน ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนสามารถฝก

ฝนเรยีนรูภาษาจนีไดเรว็ขึน้ ทัง้นี ้คอลมัน “แฮปปภาษา

จีน” ยงัไดตีพมิพนทิานพื้นบานจนีจาํนวนมาก ซ่ึงจะชวย

ใหเพื่อน ๆ เขาใจวัฒนธรรมจีนไดอยางครอบคลุมมาก

ยิง่ขึน้ ยิม้ยิม้หวงัวาคอลัมนนีจ้ะเปนประโยชนกบัเพือ่น 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。

    จ ูเคอจิน่ : ฉนัทํางานท่ีฝายวเิทศสมัพนัธ มหาวทิยาลัย

เกรกิ ประจาํเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในป พ.ศ. 2556  ซึง่

ขณะน้ันฉนักาํลงัเรยีนมหาวิทยาลยัและไดมีโอกาสอาน

นิตยสารแมน้ําโขง ทุกครัง้ทีฉั่นไดอานนิตยสารมักจะรู

สึกท่ึงและประทับใจ ฉนัคิดวานิตยสารแมนํา้โขงมีเน้ือหา

ท่ีหลากหลาย ใชมุมมองที่รอบดานเพือ่ใหผูอานได

ความคดิเห็นผูอ่้าน
读者反馈

本刊记者 蔡梦 / 整理
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เหน็ถงึความเปดกวาง 

ความสามัคคี และการชวย

เหลอืซึง่กนัและกนัของ

ประชาชน และยังแสดงใหเหน็ถึงความ

เคลือ่นไหวลาสดุของจนีในดานการเมือง เศรษฐกจิ 

วฒันธรรม ส่ิงแวดลอม และดานอื่น ๆ  ไมเพียงเทา

นี ้นิตยสารแมนํ้าโขงยงัมสีือ่การเรยีนรูทีเ่หมาะสม

สําหรบัผูเรยีนภาษาไทยอกีดวย

读完最新一期杂志，主题策划“保护亚洲象”令人印象

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。

       ในนิตยสารฉบับลาสุดซึ่งตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับ 

“การอนุรักษชางเอเชีย” หลังจากที่ฉันอานจบแลวรูสึก

ประทับใจมาก ซึ่งบรรยายเรือ่งราวของ “พอชางในยูน-

นาน” พวกเขาไดทุมเทและทํางานอยางหนักเพื่อดูแล

ชางเอเชียมาเปนเวลายาวนาน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดภาพ

ที่งดงามของการอยูรวมกนัอยางกลมกลนืระหวางมนษุย

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。

     นอกจากนี ้ฉนัยงัมีขอเสนอแนะใหกบันติยสารแมน้ํา-

โขงอกีดวย เน่ืองจากงานท่ีฉันทําเกีย่วกบัการใหขอมูล

ศึกษาตอตางประเทศ ดงันั้น ฉันจึงอยากใหนติยสารชวย

ลงขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการศึกษาระหวาง

ประเทศไทยและจนีใหมากข้ึน และหวงัวา

นติยสารจะจดัทําคอลมันเพือ่แนะนําขอมูล

เกี่ยวกับมหาวทิยาลยัในจีนและไทย สุดทายน้ี ฉัน

ขออวยพรใหนติยสารแมน้ําโขงจดัทาํไดดียิง่ ๆ ขึน้ 

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 สําหรบัการติดตามอานนติย-

สารมาเปนเวลานาน เราสัญญาคะวาจะจดัทํานติยสารให

มีคุณภาพดียิง่ ๆ ข้ึนตอไปใหสมกับความไววางใจและ

การสนับสนุนของผูอาน นิตยสารแมนํ้าโขงใหความ

สําคญัอยางยิง่กบัการแลกเปลี่ยนและความรวมมือดาน

การศึกษาระหวางไทย - จีน เรามักจะนําเรื่องราวการ

ใชชีวิตการศึกษาในตางประเทศของนักเรียนตางชาติ

ไทย - จนีมาเลาใหฟงคะ ซ่ึงคุณสามารถติดตามอานเนือ้หา

เหลานี้ไดที่คอลัมน “แลกเปลี่ยน” ในนิตยสารฉบับที่

ผาน ๆ  มา ขอบคุณมากนะคะสําหรับคําแนะนํา เราพรอม

ที่จัดทําและพัฒนาเนื้อหาของนิตยสารใหมีคอลัมนที่

นาสนใจใหมากขึ้นคะ
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