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亚投行的朋友圈越来越大

ธนาคารเพือ่การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานแห่งเอเชยี
กบัมิตรสหายท่ีเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 

开业4年多来，亚投行坚持国际性、规范性、高标准，实现良好开局，从最初57个创始成员，发展到今天的来自

六大洲的102个成员，朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高，展示了专业、高效、廉洁的新型多边

开发银行的崭新形象。                       ——习近平

นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการในระยะเวลากวาสี่ปที่ผานมา ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้น

ฐานแหงเอเชยียดึม่ันในความเปนนานาชาติ ความเปนแบบแผน และมาตรฐานท่ีสูง จนสามารถเปด

ฉากการดําเนินงานไดอยางงดงาม จากสมาชกิแรกเริม่กอต้ังจาํนวน 57 ประเทศ พฒันามาจนมีสมาชกิ

เพิม่เปน 102 ประเทศจากหกทวปี เรยีกไดวาขยายวงแหงมิตรสหายออกไปอยางกวางขวาง มีจํานวน

หุนสวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน ความรวมมือที่เกิดขึ้นก็มีคุณภาพสูงขึ้นทุกขณะ สะทอนให

เหน็ถงึภาพลกัษณใหมทีเ่ปนมอือาชพีมากประสิทธิภาพ และโปรงใสในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนา

พหุภาคีรูปแบบใหม

                                                            --- ส ีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

 วาทะทองผูน้�า 声音
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亚投行推动多边合作

ธนาคารเพือ่การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานแห่งเอเชยี
กบัการผลกัดนัความร่วมมือพหุภาคี

สํานักงานใหญของธนาคารเพื่อการลงทุนโครง

สรางพืน้ฐานแหงเอเชยี (Asian Infrastructure Invesment

Bank หรือเรียกโดยยอวา  AIIB)   ตั้งอยู ณ กรุงปกกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจนี ธนาคารแหงน้ีมีหนาท่ีสราง

ความรวมมือและรวมทุนใหเกิดขึ้นระหวางสถาบัน

การเงินระดับนานาชาติ รฐับาลวสิาหกจิของประเทศ

ท่ีเปนเจาของโครงการและประเทศอืน่ ๆ เม่ือแรกเริม่

กอต้ังใน พ.ศ.  2559  จวบจนปจจุบนั AIIB ไดใหการสนับ

สนนุโครงการของหลากหลายประเทศ โดยยดึรปูแบบ

และหลักการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนา

พหุพาคี

หมูบานปดมอ ปารา (Padmo Para) เปนหมูบาน

ขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารในเขตธากา บังกลาเทศ 

เม่ือป พ.ศ.  2561 หมูบานแหงน้ีไดเริม่มีไฟฟาใช หลงั

จากตกอยูในความมืดมิดยามกลางคืนมาอยางยาวนาน

ความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญในหมูบานแหงนี ้ เกดิข้ึน

เพราะโครงการยกระดับและปรับปรุงระบบการจาย

ไฟฟาของบังกลาเทศ โครงการดังกลาวเปนหนึ่งใน

โครงการชุดแรกท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงิน

จาก AIIB โดยไดเงินกูรวมท้ังหมด 165 ลานดอลลาร

สหรัฐ”

นายอาลี กรรมการผูจัดการสมาคมพลงังานไฟฟา

ชนบทเขตธากากลาววา พืน้ท่ีในความรบัผดิชอบของ

ตนนัน้มีครัวเรอืนกวา 36,000 ครวัเรอืน ท่ีมโีอกาสได

ไฟฟาใชเพราะโครงการดังกลาว เชนเดียวกบัครวัเรอืน

กวา 200 แหงที่หมูบานปดมอ ปารา “สมาคมของเรา

กับธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสรางพืน้ฐานแหงเอเชีย

รวมงานกันอยางราบรื่นมาก”

ปจจบัุน สมาชกิธนาคารเพือ่การลงทุนโครงสราง

พื้นฐานแหงเอเชียมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 103 ประเทศ 

จากเมื่อแรกกอตั้งที่มีสมาชิกเพียง 57 ประเทศ และ

ไดสนับสนุนเงินลงทุนใหแกโครงการพัฒนาโครง

สรางพื้นฐานตาง ๆ เกือบ 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ

โดยครอบคลุมท้ังโครงการ  “พื้นฐานที่สุด”  อยาง

โครงการดานพลังงาน คมนาคม การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานในเมือง และการจัดการนํ้า เมื่อเกิดวิกฤติโค-

วดิ - 19 ธนาคารเพือ่การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานแหง

เอเชีย กย็งัไดเสนอกองทนุฟนฟสููวกิฤติมูลคา 10,000

ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใหประเทศตาง ๆ นําเงินไป

ใชในการควบคุมโรคระบาด และแกไขปญหาเชิง

เศรษฐกจิและสังคมอนัเน่ืองมาจากโรคระบาดดังกลาว

ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารธนาคารเพือ่

การลงทุนโครงสรางพืน้ฐานแหงเอเชยี สมยัที ่5 ผูแทน

จากหลายประเทศตางคาดหวังวา AIIB จะกลายมาเปน

ธนาคารเพือ่การพฒันาแบบพหุภาคีและองคการความ

รวมมือระดับนานาชาติรปูแบบใหม ทีผ่ลกัดันใหนานา

ประเทศทั่วโลกพัฒนาไปไดพรอมกัน 

อาคารเอเชียไฟแนนซทาวเวอร สํานักงานใหญของธนาคาร AIIB

亚投行总部永久办公大楼暨亚洲金融大厦 中新社 图

เรือ่งราว故事
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8月11日，中国国家主席习近平签署主席令，授予在抗击新冠

肺炎疫情斗争中作出杰出贡献的人士国家勋章和国家荣誉称

号。授予中国工程院院士钟南山“共和国勋章”，授予中国工

程院院士张伯礼、湖北省卫生健康委员会副主任张定宇、中国

工程院院士陈薇“人民英雄”国家荣誉称号。图为钟南山。

新华社 图

      ประธานาธิบดีส ีจิน้ผงิไดลงนามในคาํส่ังประธานา-

ธิบดี เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพือ่มอบเครือ่ง

อสิริยาภรณแหงชาติและรางวลัเกยีรติยศสูงสดุระดับ

ชาติใหแกบุคคลที่อุทิศตนอยางโดดเดนในการตอสู

กับการแพรระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ - 19 โดยไดมอบ

“เครือ่งอสิรยิาภรณแหงสาธารณรฐั”  แก  นพ.จง หนานซาน

และมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับชาต ิ“วีรบุรุษ

ประชาชน” ใหแก นพ.จาง ปอหลี ่นายจาง ต้ิงอีว่ และ

นางเฉิน เวย

日前，中国北斗三号全球卫星导航系统正式开通。据了解，北

斗相关产品已出口120余个国家和地区，向亿级以上用户提供

服务，基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工、智慧港口

等已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。图为北斗三

号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星点火升空。新华社 图

     ขณะนี ้ระบบดาวเทียมพกิดัเปยโตว - 3 ของจนีได

เปดใชงานอยางเปนทางการแลว ทัง้นีผ้ลติภณัฑที่เกี่ยว

ของกบัดาวเทียมเปยโตวไดสงออกไปยงักวา 120 ประ-

เทศและภูมิภาคทั่วโลก พรอมทั้งใหบริการแกผูใช

งานกวา 100 ลานคนในการใชสาํรวจและรงัวดัพืน้ดนิ

การเกษตรแมนยาํสูง (Precision Agriculture) การกอสราง

ระบบดิจิทัล และทาเรอือจัฉรยิะ ฯลฯ โดยพบวาใชงาน

ไดดีทัง้ในอาเซียน เอเชยีใต ยโุรปตะวนัออก เอเชยีตะ-

วันตก และแอฟริกา

要闻 สรปุข่าว

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，由泰国文化部主办的2020年度“国家泰语日”活动在

曼谷的泰国文化中心举行，中国驻泰国大使馆获得“泰语使用

贡献奖”，这是“国家泰语日”自1999年设立以来首次向外

国机构颁发这一奖项。

     เม่ือเรว็ ๆ นี ้กระทรวงวฒันธรรมของไทยไดจดังาน

“วันภาษาไทยแหงชาติ” ประจําป พ.ศ. 2563 ณ ศูนย-

วฒันธรรมแหงประเทศไทย  โดยสถานเอกอคัรราชทตู

จนีประจาํประเทศไทยไดรับรางวัล “ผูมีคุณูปการตอ

การใชภาษาไทย” ซ่ึงเปนครัง้แรกท่ีมกีารมอบรางวลั

ดังกลาวใหแกองคกรตางประเทศ นับต้ังแตกาํหนด “วนั

ภาษาไทยแหงชาติ” ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 เปนตนมา

8月11日，海南自由贸易港泰国专场线上推介会在中国海南

省举行。海南国际经发局副局长宫起君详细介绍了海南自贸

港的优惠政策、投资机遇及营商环境。他表示，泰国是海南

重要的合作伙伴，希望能以自贸港为契机，在免税商品、

旅游业、航空业、农业、金融业等领域扩大地区间的贸易

合作，谋求与海南自贸港共同发展。图为海南自由贸易港。 

新华社 图

     ทาเรือการคาเสรีไหหนานไดจัดกิจกรรมโรดโชว

ออนไลนสําหรับประเทศไทย เมื่อวันที ่11 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 ณ มณฑลไหหนาน (ไหหลํา) ประเทศจีน

นายกง ฉีจ่วนิ รองอธิบดีกรมพฒันาเศรษฐกจิระหวาง

ประเทศแหงมณฑลไหหนานไดแนะนําอยางละเอยีด

เกี่ยวกับนโยบายสิทธิพิเศษโอกาสลงทุนและสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจของทาเรอืดังกลาว เขาระบุวา ประ-

เทศไทยเปนหุนสวนความรวมมือทีส่าํคัญของไหหนาน

หวงัวาจะใชโอกาสของทาเรือเสรีน้ีขยายความรวมมือ

国际 ระหว่างประเทศ ทางการคาระหวางกนัทัง้ดานสินคาปลอดภาษี  อุตสาห-

กรรมทองเทีย่ว อตุสาหกรรมการบินการเกษตร และ

การเงนิ เปนตน เพือ่แสวงหาโอกาสการพฒันารวมกัน

ข่าวสารด่วน资讯
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日前，随着中国四川省新建的448个自动气象站观测数据全部

成功上传，全国1185个贫困乡镇自动气象站如期建成，实现

全覆盖。这解决了中国贫困地区自动气象站少、气象观测资料

空白区多、气象灾害监测能力弱的长期难题，为贫困地区生产

发展提供了坚实支撑。

     เม่ือเรว็ ๆ นี ้สืบเน่ืองจากสถานพียากรณอากาศอตั-

โนมัต ิ448 แหงที่สรางขึ้นใหมในมณฑลเสฉวน ได

อัปโหลดขอมูลการเฝาสังเกตการณทั้งหมดสมบูรณ

แลว สงผลใหขณะนีจ้นีมีสถานีพยากรณอากาศอตัโน-

มัติในพืน้ท่ียากจนท่ัวประเทศ 1,185 แหง เสรจ็ตามแผน

ที่กําหนดไว และใชงานแลวครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  ซึง่

ไดชวยแกไขปญหาทีส่ั่งสมมายาวนานในพืน้ทีย่ากจน

ของจีน ไดแก สถานีพยากรณอากาศอัตโนมัติมีนอย

พืน้ท่ีตกสํารวจขอมูลการเฝาสงัเกตการณมีมาก ศักยภาพ

การเฝาสังเกตการณภัยพิบัติตํ่า ดังนั้น ในอนาคตจะ

ชวยสนับสนุนการพฒันาการผลติในพืน้ท่ียากจนของ

จีนไดอยางมั่นคง

科技 เทคโนโลยี数字 ตวัเลข

8月13日，中国国家铁路集团有限公司发布《新时代交通

强国铁路先行规划纲要》。纲要提出，到2035年，中国铁

路网将达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右；全国

1、2、3小时高铁出行圈和全国1、2、3天快货物流圈全面

形成。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。 

新华社 图

      เมื่อวนัที ่13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุมวสิาหกจิการ

รถไฟแหงชาติจีน (China Railway) ไดประกาศ “ราง

การวางแผนลวงหนาสาํหรบัประเทศเขมแข็งดานการ

ขนสงทางรถไฟสมัยใหม”  ซึง่ระบุวา เม่ือถงึป พ.ศ. 2578

เครือขายทางรถไฟของจีนจะบรรลรุะยะทางยาวราว 

200,000 กโิลเมตร โดยเปนเสนทางรถไฟความเรว็สงู

ราว 70,000 กิโลเมตร บรรลเุปาหมายวงแหวนการเดิน

ทางรถไฟความเรว็สูงในรศัมี 1,2,3 ชัว่โมง และวงแหวน

การขนสงสินคาในระยะ 1,2,3 วนั ตลอดจนบรรลกุาร

เปนประเทศทีเ่ขมแขง็ดานการรถไฟสมัยใหมท่ีมีมาตร-

ฐานขั้นสูงยิ่งขึ้นภายในป พ.ศ. 2593

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，2020年泰国前五国立名校官方招考中心暨云南环亚国

际教育中心官方招生发布会在中国云南省昆明市举行。今年因

为新冠肺炎疫情防控需要，院长代表团首次通过远程连线，向

学生和家长介绍了各个大学的学校排名、专业介绍、申请要

求、奖学金、交换生、宿舍及医疗服务等情况。

     เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ศูนยสอบอยางเปนทางการมหาวทิยาลัย

ในกํากบัของรฐัชือ่ดัง 5 แหงของไทยรวมกบัศูนยการ

ศึกษานานาชาติรอบเอเชียแหงมณฑลยูนนานไดจัด

กจิกรรมรบัสมัครนกัศึกษาใหมประจาํป พ.ศ. 2563 ณ 

นครคนุหมิง มณฑลยนูนาน โดยปน้ีเน่ืองจากสถาน-

การณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 เปนครั้งแรกที่

คณะผูแทนของสถานศึกษาดังกลาวใชวธีิถายทอดสด

ออนไลนทางไกลเพือ่แนะนําขอมูลทีเ่กีย่วของ ไดแก

การจัดอนัดับมหาวิทยาลยัคณะทีเ่ปดรบัสมัคร เง่ือนไข

การสมัคร ทุนการศึกษา นักศึกษาแลกเปลีย่น หอพกั

 และบริการรักษาพยาบาล ฯลฯ

据云南省文物考古研究所消息，近期丽江市玉龙纳西族自治

县大具乡为都村在修建中学球场时发现一古墓群。经考古部

门实地调查、勘探，初步判断墓地年代为春秋战国时期（公

元前770年—公元前221年）。目前已出土陶罐、海贝、小

件铜器等。图为古墓群出土的铜项饰。 新华社 图

     สถาบันวจัิยโบราณวัตถแุละโบราณคดีแหงมณฑล

ยูนนานเปดเผยวา เมื่อเร็วนี ้ๆ ไดมีการคนพบสุสาน

โบราณระหวางการกอสรางสนามฟตุบอลของโรงเรยีน

ช้ันมัธยมแหงหน่ึงในหมูบานเวยตูตําบลตาจ้ีว อาํเภอ

ปกครองตนเองชนชาตินาซีอวี้หลง เมืองลี่เจียง จาก

2020中国国际服务贸易交易会于今年9月上旬在中国北京举

行。今年大会首次设置了5G通信服务专题展区，用以展现在

5G时代，信息服务业在培养新兴业态、支撑第三产业整体增

长方面的新应用、新案例。 新华社 图

       มหกรรมการคาบรกิารนานาชาติแหงประเทศจนี

ป พ.ศ. 2563 (China International Fair for Trade in Services)

หรอื CIFTIS 2020 จะจดัขึน้ ณ กรงุปกกิง่ ในเดือนกนัยายน

โดยปนี้เปนปแรกที่มีการกําหนดพื้นที่จัดแสดงใน

หัวขอ “การสื่อสาร 5G” เพื่อนําเสนอความทันสมัย

ของการใหบรกิารในยคุ 5G รวมท้ังแนะนําแอปพลเิค-

ชันใหม ๆ และกรณีตัวอยางใหม ๆ ของอตุสาหกรรม

บรกิารสารสนเทศท่ีสนับสนุนการพฒันาภาคบรกิาร

องครวมและสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้น

教育 การศกึษา

文化 วฒันธรรม

การสาํรวจวจิยัในพืน้ท่ีโดยหนวยงานดานโบราณคดี

มีขอวนิจิฉยัเบือ้งตนวา อายขุองสสุานอยูในยคุสมัยชนุ

ชิวจานกั๋ว (770 - 221 ปกอนคริสตกาล) ขณะนี้ไดคน

พบเครื่องปนดินเผา เปลือกหอย และเครื่องสัมฤทธิ์

ชิ้นเล็ก ฯลฯ 

ข่าวสารด่วน资讯
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箭扣长城是明朝万里长城最著名的险段之一，每次开展修缮工作，程

永茂都会踏过坑洼的城砖、翻过高耸的山崖，一路向东南1000多

米。年逾花甲的程永茂坚持每周至少上一次长城检查工作，腿脚比一些年

轻人还利索。长城上哪里陡峭、哪里残损都深深印在他的脑子里。“最小

干预”，保护长城的完整性、真实性、安全性是程永茂把握的修缮原则，

他希望保持长城的古朴风貌，把完好的长城留给后人。

ผูเ้ฒ่าซอ่มก�าแพงเมืองจนี 
修长城的老人

① ②

陈钟昊/文

 มองจนีผ่านภาพ 视觉
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ทอนไมหนึ่งทอน กลองถายรูปหนึ่งกลอง ภายใตแสงอาทิตยที่แผด

เผา นายเฉงิ หยงเมา ผูซอมกาํแพงเมืองจีนวัย 64 ป  ปนข้ึนกาํแพงเมืองจนี

ชวงเจีย้นโควประเทศจนีทีมี่ประวติัศาสตร 400 กวาป  ดวยความทรดุโทรม

ดูกกัดเซาะตามธรรมชาติและความเสยีหายท่ีมนุษยสรางขึน้เปนเวลานานป

ไดทําลายกําแพงเมืองจนีชวงน้ีเสียหายรนุแรง  กาํแพงเมืองจนีชวงเจีย้นโคว

เปนหนึง่ในชวงกาํแพงท่ีนาหวาดเสียวทีมี่ชือ่เสียงมากท่ีสดุของกาํแพงเมือง

จนีหมืน่ลีใ้นสมัยราชวงศหมงิ (ป พ.ศ. 1911-2187) การดําเนินการซอมแซม

ทุก ๆ คร้ัง นายเฉิง หยงเมาจะตองขามหลมุอฐิกาํแพง ขามหนาผาทีสู่งเสยีด

ฟา มุงหนาไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 1 กิโลเมตรกวา

ตามขอมูล โครงการซอมแซมกาํแพงเมืองจนีดานตะวนัออกชวงเจีย้น

โควเขตหวยโหรวกรงุปกกิง่มีความยาว 1,094 เมตร นายเฉงิ หยงเมารับหนาที่

การควบคุมทางเทคนิค สําหรบันายเฉงิผูซึง่ทํางานซอมแซมกาํแพงเมืองจนี

รวม 20,000 เมตรมาเปนเวลา 16  ป  กาํแพงเมืองจนีชวงนีเ้ปนชวงทีอ่นัตราย

ทีส่ดุ  “ท้ังชวงแทบจะสรางไวอยูบนหนาผาท่ีสงูชนั ซึง่มีความชนัถงึ 70 - 80

องศา” นายเฉงิ หยงเมา วยั 60 ป ยนืหยัดทํางานตรวจสอบกําแพงเมืองจีน

อยางนอยหนึง่สปัดาหตอการปนข้ึนไปหน่ึงครัง้  ดวยฝเทาคลองแคลวเหนอื

กวาวยัรุน สวนไหนของกําแพงเมืองจีนสูงชัน จุดไหนเกิดความเสยีหาย

ลวนแตฝงอยูในจิตใจของเขา

 “การแทรกแซงนอยที่สุด” ปกปองรักษาความสมบูรณ ความถูกตอง

และความปลอดภยัของกาํแพงเปน

หลกัการการซอมแซมท่ีนายเฉิง หยง-

เมา ยดึถอืมาโดยตลอด เขาปรารถนา

ท่ีจะรกัษารปูโฉมด้ังเดิมของกําแพง

เมืองจนีไว  เพือ่สงตอใหคนรุนหลงั

ไดอยางสมบูรณที่สุด 

นายเฉิง หยงเมาปนกําแพงเมืองจีนชวงเจี้ยนโคว
图①程永茂攀爬箭扣长城 新华社 图  

นายเฉงิ หยงเมาปนกําแพงเมืองจนีชวงเจีย้นโคว เพือ่สํารวจ

พื้นที่ที่จะตองทําการซอมแซม
图②程永茂登上箭扣长城查看修缮区域 新华社 图 

คนงานใชกระเชาลอยฟาในการขนสงเสบียงขึ้นไปบน

กําแพงเมืองจีนชวงเจี้ยนโคว
图③工人在箭扣长城上使用索道运输物资
新华社 图

นายเฉิง หยงเมากําลังนั่งทานเสบียงอาหารที่เตรียมมา

บริเวณหนาผา
图④程永茂在山崖上席地而坐吃干粮 新华社 图

③ ④

มองจนีผ่านภาพ视觉

11



近日，中国正式发布了包括区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息

安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年人能力评估

师、增材制造设备操作员在内的9个新职业。

新职业的不断涌现，是当代中国经济社会发展与变迁的生动写照，它们既是新产业、新业态

不断发展的结果，也是人们的美好生活需求在就业领域的反映，将开辟更多就业机会。

โอกาสใหม่ส�าหรบัอาชพีใหม่
新职业 新机遇
本刊记者 段建鑫/文

 รายงานพเิศษ 特稿

12



เมื่อเร็ว ๆ นี ้ กระทรวงทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงทางสังคมของสา-

ธารณรฐัประชาชนจนีไดรวมมือกบักรมควบคุมตลาด และสํานกังานสถิติแหง

ชาติจนีไดประกาศอาชพีใหมอยางเปนทางการรวม 9 อาชพี ไดแก ชางเทคนคิ

วศิวกรรมบลอ็กเชน เจาหนาทีบ่รหิารชมุชนระบบตาขาย เจาหนาทีว่างแผนก

การตลาดอนิเตอรเน็ต เจาหนาที่ทดสอบความปลอดภยัของขอมูล ผูดําเนิน

การบลอ็กเชนโปรแกรมลกูโซ ผูใหบรกิารการศึกษาออนไลน ผูชวยสขุภาพ

ชมุชน  นักประเมินความสามารถของผูสูงอาย ุผูประกอบการอปุกรณการ

ผลิต

นี่เปนอาชพีใหมชดุทีส่ามที่ไดประกาศโดย “สารานุกรมการแบงประ-

เภทอาชพีสาธารณรฐัประชาชนจีน” กฎหมายแรงงานของจนีไดกําหนด

และรัฐไดระบุชัดเจนเกี่ยวกับประเภทอาชีพ ไดกําหนดมาตรฐานทักษะ

วชิาชพีและใชระบบประกาศนยีบัตรวชิาชพี อาชพีใหมทีไ่ดรบัการยนืยนั

โดยผูเชี่ยวชาญดานการจดัประเภทอาชพีโดยผานประชามติอยางเปดเผย

และคัดเลือกตามระบบกระบวนการ “การกําเนิดขึ้น” ของอาชีพใหมแต

ละสาขา จาํเปนตองอาศัยการพจิารณาอยางรอบดานทกุมิติ อาทิเชน อาชพี

ใหมสะทอนการปรากฏของอตุสาหกรรมใหมและรปูแบบธุรกจิใหมหรอื

ไม อาชีพใหมขับเคลื่อนการจางงานเพิ่มขึ้นหรือไม

การกาํเนิดขึน้ของอาชพีใหมอยางตอเนือ่งเปนภาพสะทอนอยางชดัเจน

ของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมจีนในปจจุบัน “การ

กาํเนิดขึน้ของอาชพีใหมเปนปรากฏการณทางเศรษฐกจิและสังคม  ยิง่ไปกวา

นัน้ยงัเปนกระบวนการทางประวติัศาสตรโดยธรรมชาติอกีดวย” นายเฉนิ อีว่

 ผูเชี่ยวชาญผูอาวุโสจากสมาคมสงเสริมการจางงานจีนกลาววา อาชีพใหมที่

ประกาศในครัง้นีห้ลกั ๆ เกีย่วกบัสาขาอนิเตอรเนต็พลสั ความปลอดภยัดานสา-

ธารณสุข การฟนฟูชนบท อาชีพใหมและประเภทแรงงานใหมเหลานี้ไดเชื่อม

โยงการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาประเทศและสงัคมของจนีกับความตองการของ

ประชาชนเขาไวดวยกันอยางแนบแนน

การสงเสริมความมั่นคงของการจางงานและสรางหลักประกันใหกับความเปนอยู

ของประชาชนเปนงานสําคญัของจนีในปน้ี  “ในอนาคต อาชีพใหมจะกลายเปนสวนเสริม

เติมท่ีสําคญัใหแกอาชพีด้ังเดมิ”  นายหยาง เหวยกัว๋ ศาสตราจารยคณะแรงงานและบุคลากร

มหาวทิยาลยัเหรนิหมินแหงประเทศจนีเสนอวา การปรากฏข้ึนของรปูการณการจางงานใหม

เปนผลลัพธของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมและรูปแบบธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง

นิตยสาร “แมนํ้าโขง” ฉบับนี้จะนําเสนอบทความตาง ๆ ในหัวขอ “โอกาสใหมสําหรับ

อาชีพใหม” จะพาทุกทานไปเรียนรูโอกาสใหมที่อยูเบื้องหลังอาชีพใหมเหลานี้

รายงานพเิศษ特稿

13



巡查时，郝麟总是随身携带一本《石家庄市

数字城管指挥手册》，里面详细规定着他

要关注的161种事件，包括地下管道井盖丢失破损、

地面塌陷、道路积水、交通信号灯异常……  

郝麟曾做过这样一道数学题：以他所在大队负

责巡查的区域为例，共有大小道路18条，全面巡查

一遍，行程总长度在11500米左右，以每天最少巡

查两遍来计算，一年要巡查8395公里！一步一步地

丈量，使郝麟和同事们成了城市的“活地图”。在

石家庄市区，有500多名像郝麟一样的城市管理网

格员，他们日复一日奔走在大街小巷，巡查城市管

理中存在的问题，推动城市精细化管理。

ระบบบรหิารชมุชนแบบตาข่าย
กบัการจดัการท่ีละเอยีดแม่นย�า

城市管理网格员：推动城市精细化管理

 “ใชเทคโนโลยกีารบรหิารจัดการเมืองแบบตาขายท่ีทนัสมัย

เพือ่การตรวจตรา ตรวจสอบ รายงานและจดัการปญหาตาง ๆ อาทิ

เชน โครงสรางพืน้ฐานของเทศบาลสภาพแวดลอมของเมือง และ

กจิการการบรหิารจัดการสังคม…”

จากการอานนยิามครัง้แรก “เจาหนาท่ีของระบบบรหิารชมุชน

แบบตาขาย (เรยีกยอวา เจาหนาทีบ่รหิารชุมชน) ” ซ่ึงเปนอาชพีใหม

นายหาว หลนิ ลกูทมีกองกาํกบัดูแลเฉียวซี การบรหิารจัดการเมอืง

ระบบดิจทัิลเมืองสือเจยีจวงมณฑลเหอเปย กร็ูสึกทนัทวีา นี่เปน

งานที่ตัวเขาเองทําอยูไมใชหรือ

ลมพัดตนไมตามถนนหกัลงหรอืไม  มีปายโฆษณาหลุดออก

①
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หรอืไม งานแรกของการไปทํางานทุกเชา นายหาว หลนิ จะตรวจสอบเขต

รับผดิชอบของตัวเองกอนหนึง่รอบ นายหาว หลิน พบวา มีรานขายผลไม

แหงหนึง่วางสินคาตามฟตุบาท เปนอปุสรรคตอการสญัจรไปมาของผูคน 

จากน้ัน นายหาว หลนิ ไดพยายามหามปรามเจาของราน เม่ือไปตรวจตรา

ตอนบายอกีครัง้ นายหาว หลนิ พบวาเจาของรานผลไมนีอ้าศัยจงัหวะทีเ่ขา

กับเพือ่นรวมงานเปลีย่นเวรกนัระหวางชวงเชากบัตอนบาย นําของมาวาง

ขายที่ฟุตบาทอีกครั้ง

นายหาว หลนิ รบีเปด “App ขอมูลอัฉจริยะ” บนแฟลตฟอรมรายงาน

ขอมูลการบริหารจดัการเมืองดิจทัิลของเมืองสือเจยีจวงในโทรศัพทมอืถอื

ถายภาพ อปัโหลด กาํหนดประเภทและรายงาน โดยใบส่ังนีจ้ะถกูสงผานแพลต-

ฟอรมบังคบัการกาํกบัดูแลเมืองดิจิทัล  สงไปยังศูนยบญัชาการบรหิารจดั

การเมอืงดิจทัิลเขตเฉยีวซ ีเจาหนาทีเ่ทศกจิจะดําเนนิการปรบัรานผลไมและ

กาํกับดูแลใหรานผลไมยายสินคาออกจากทางเดนิเพื่อใหสัญจรไดปกติ

ระหวางการตรวจตรา นายหาว หลนิ มักจะติด “คูมือบรหิารเทศกิจผาน

ระบบดิจิทัลเมืองสือเจียจวง” ไปตลอด โดยในคูมือเลมดังกลาว ไดกาํ-

หนดขอบังคบัเกีย่วกับกรณีตาง ๆ  161 กรณทีีเ่ขาตองใหความสําคญัไวอยาง

ละเอียด ซึ่งรวมถึงฝาทอใตดินชํารุด พื้นดินทรุดตัว นํ้าขังทองถนนและ

สัญญาณไฟจราจรที่ผิดปกต.ิ..

นายหาว หลนิ เคยทาํโจทยเลขเชนนี ้ยกตัวอยางเขตทีก่องทีเ่ขาสังกัด

รับผิดชอบตรวจตรา มีถนนรวม 18 สาย การลาดตระเวนตรวจตราใหครบ

หนึง่รอบ รวมระยะทางประมาณ 11,500  เมตร หากคาํนวณวาในทกุ ๆ  วนั เขา

เดินตรวจตราอยางต่ําสองรอบ ในหน่ึงปตองตรวจเปนระยะทาง 8,395 กโิล-

เมตร เมือ่นับตามทลีะกาวทีละกาว

แลว ทาํใหนายหาว หลินและเพือ่น

รวมงานกลายเปน “แผนที่เคลื่อน

ที่” ของเมืองไปแลว 

ในเขตสือเจียจวง มีเจาหนาที่

บรหิารชมุชนอยางเชนนายหาว หลนิ

นับได 500 กวาคน  พวกเขาว่ิงไป

ตามตรอกซอยตาง ๆ  วนัแลววันเลา 

ตรวจสอบปญหาทีมี่อยูในการบรหิาร

จัดการเมือง ผลกัดันการบรหิารจดั

การเมืองอยางละเอยีด ดวยการทํางาน

หนกัของเจาหนาท่ีบรหิารชมุชนเหลา

นี ้ อตัราสาธารณูโภคท่ีเสียหายชาํรุด

ในเขตเทศบาลจึงลดลง ปญหาขยะฝา

ทอใตดินเสียหายและชาํรดุ ฯลฯ ซึง่

เปนปญหารอนแรงเหลาน้ีกไ็ดรบั

การแกไขอยางมีประสิทธิภาพ …นาย

หาว หลนิ กลาววา นีเ่ปนความภาค

ภูมิใจของเขา ปจจุบัน “เจาหนาที่

บรหิารชุมชน” ไดรบัการบรรจไุวใน

สารานกุรมการแบงประเภทอยางเปน

ทางการ ทําใหเขามีความหวงัมาก

ขึ้นสําหรับอนาคต

本刊综合

เจาหนาที่บริหารชุมชนกําลังนํารถมอเตอรไซคไฟฟาที่

จอดไมถูกที่ไปวางในที่ที่กําหนด 

图①城市管理网格员将不合规停放的电动车放置到
规定位置 新华社 图 
 

เจาหนาที่บริหารชุมชนตรวจตราบานพักของผูอยูอาศัย
图②城市管理网格员到居民家中走访 新华社 图

②
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戴奶奶，您可以自己梳头吗？”在湖北省武汉市武

昌区社会福利院里，老年人能力评估师戴凡和严琳

拿出老年人能力评估表，为85岁的魏奶奶做能力评估。

听到评估员的问题，魏奶奶快步走到梳妆台前，拿起梳

子举过头顶，轻松地梳理起头发。看着老人的动作，严琳在

评估表上写下“5分，可独立完成”。“这一栏对应的评估

项目为‘修饰’，包括梳头、刷牙等，主要判断老人日常生

活活动能力。”严琳说。核对信息、询问、记录、拍照，一

套评估流程下来，至少花费十几分钟。

老年人能力评估师，是专门为老年人提供生活活动能

力、认知能力、精神状态等健康状况测量与评估的人员。他

们的日常工作就是采集老年人的基本信息，评估老年人的各

项活动能力，最后出具老年人的综合能力评估报告并提出相

应的建议。

นกัประเมินความสามารถของผูส้งูอายุ  
ท�าใหก้ารดแูลผูส้งูอายุละเอยีดยิง่ขึ้น

นักประเมินความสามารถของผูสูงอาย ุเปนเจา-

หนาทีท่ดสอบและประเมินสภาพความแขง็แรงของ

ผูสงูอายใุนดานตาง ๆ  โดยเฉพาะ อาทิ ขดีความสามารถ

ในการใชชวีติและทํากจิกรรม ความสามารถในการ

จดจํารับรูและสภาพจิตใจ งานประจําของพวกเขา

ในแตละวนัคือ รวบรวมขอมูลพืน้ฐานของผูสูงอายุ

และประเมินความสามารถในการทาํกจิกรรมตาง ๆ

ของผูสูงอาย ุ และในทายท่ีสุด ทําออกมาเสนอเปน

หนังสือรายงานประเมินขีดความสามารถโดยรวม

ของผูสูงอายุและใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ

“คุณยายเวย คุณหวผีมเองไดไหมคะ” ในสถาน

  老年人能力评估师 ：让养老更精细
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สวัสดิการชุมชนเขตอูชาง เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ทางภาคกลางของจีน 

คุณไต ฝาน และคุณเหยยีน หลนิ นักประเมินขีดความสามารถผูสูงอายไุด

หยบิแบบฟอรมประเมนิความสามารถในการดูแลผูสูงอายอุอกมาประเมิน

ขีดความสามารถของคุณยายเวยวัย 85 ป

เม่ือไดยนิคําถามของนักประเมนิ คุณยายเวยรบีเดินไปหนาโตะเครือ่ง

แปงและหยิบหวีข้ึนมาคอย ๆ หวผีมเบา ๆ ดูการเคลือ่นไหวของคณุยายแลว

เหยียน หลนิ บันทกึลงไปในแบบฟอรมประเมินวา “5 คะแนน สามารถดแูล

ตัวเองได” “รายการประเมินในชองแถวน้ีมีหวัขอวา ‘แตงตัว’ รวมถงึการ

หวผีม แปรงฟน เปนตน โดยหลกั ๆ จะพจิารณาความสามารถในการดํารง

ชีวติประจําวนั” เหยยีน หลนิกลาววา กระบวนการประเมินท้ังหมดอนัได

แก การตรวจสอบขอมูล สอบถาม บันทึก ถายรปู อยางนอยใชเวลาสิบกวา

นาที

เทาทีท่ราบ สถานสวัสดิการน้ีไดแบงระดับผูสูงอายุเปนชัน้ท่ีดูแลตัว

เองได ชั้นท่ีตองอาศัยการชวยเหลอืและชั้นที่ตองอาศัยพยาบาล พรอม ๆ

กบัอายขุองผูสูงวัยที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและความ

จําก็เสื่อมถอยลง นอกจากการประเมินกอนเขามาในสถานสวสัดิการและ

การประเมินสภาพการทํากจิกรรมในชวีติประจาํวนั ทกุครึง่ป สถานสวสัดิ-

การนี้จะทําการประเมินขีดความสามารถของผูสูงวยัหน่ึงครัง้  แลวจัดชั้น

ที่อยูตามผลการประเมิน 

นักประเมินความสามารถของผูสูงอายนุอกจากตองรบัผดิชอบการทด

สอบประเมินความสามารถของผูสงูอายุแลว ยังตองตรวจสอบคุณสมบัติ

ขององคกรที่ดูแลผูสูงอายุดวย  ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซ ูหวง ฟาง 

นกัประเมนิความสามารถผูสูงอายแุนะนาํวา  ในการประเมินสถานสวสัดิ-

การคร้ังลาสุด  เน่ืองจากท่ีนีเ่ปนหนวยอนรุกัษมรดกทางวฒันธรรมมากอน

และหลังคารั่ว กระบวนการซอมแซมคอนขางซับซอน เมื่อผูสูงอายุใน

สถานสวสัดิการ ฯ เหน็หวง ฟาง มาตรวจสอบ  ตางกพ็ากนัจบัมือเธอและ

ระบายความทุกขใจ หลังจากประเมินแลว  หวง ฟาง จะนําขอมูลสงไป

ยังหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหผูสูงอายุยายไปยังสภาพแวดลอมที่สะดวก

สบายมากขึ้น

จนีเปนประเทศที่มีประชากรสูงอายุจํานวนมาก ภายใตสถานการณ

เชนนี ้นกัประเมินความสามารถของผูสูงอายุจึงกลายเปนอาชีพใหม ทํา

ใหการดูแลผูสูงอายมีุความเปนมืออาชพีมากยิง่ขึน้และละเอยีดยิง่ขึน้ จาก

การประเมินความสามารถของผูสูง

อาย ุทาํใหสามารถรบัรูถงึความตอง

การในการดูแลผูสงูอายใุนดานตาง ๆ

ไดอยางแทจรงิ สามารถจัดสรรทรพั-

ยากรที่มีอยูจาํกดัไดอยางเหมาะสม

และวางแผนอปุทานในตลาดไดอยาง

สมเหตุสมผล สามารถพฒันาหนวย

งานบริการผูสูงอายุและอบรมบุค-

ลากรมอือาชพีในการดูแลผูสูงอายุ

ไดอยางตรงเปาหมาย พรอมท้ังสา-

มารถสรางหลกัประกันใหแกสิทธิ

ประโยชนของผูสูงอายุไดดียิ่งขึ้น

本刊综合

ผูสูงอายุกําลังฝกอบรมการฟนฟูสมรรถภาพภายใต

คําแนะนําของเจาหนาที่
老人在工作人员指导下进行康复训练 新华社 图
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王博萱是好未来在线教育机构的一名在

线学习服务师。据她介绍，与线下教

学课堂不同，在线课程学员人数更多，授课

老师往往无法照顾到每一位学员。因此，需

要专门的在线学习服务师来提供更为个性化

的指导。

在王博萱的日常工作中，服务和教学占有

相同的比重。工作期间，王博萱的手机需随时

保持畅通，为学员答疑解惑。在她看来，这种

密切的联系，一定程度上弥补了在线课程不能

面对面授课而带来的沟通不足。

ผูใ้หบ้รกิารการเรยีนการสอนออนไลน ์
ช่วยใหก้ารศกึษาออนไลนส์มบรูณย์ิง่ขึ้น

在线学习服务师：助在线教育更完善

ในชวงการควบคุมโรคระบาดในปนี ้การศึกษาออนไลนใน

จนีเติบโตอยางรวดเรว็  ผูใหบรกิารการศึกษาออนไลนจงึไดรบัการ

จดัใหเปนอาชพีใหม และคอย ๆ กลายเปนท่ียอมรบัของผูคน

หมา ซนิอี ๋นกัเขยีนการตูน เคยทาํงานทีบ่รษัิทเกมสแหงหนึง่

ในกรุงปกกิ่ง ปลายป พ.ศ. 2560  เธอลาออกจากงานและเซ็นต

สัญญาทาํงานกับเว็บเรียนออนไลนหวางอี้หยนุ และไดผนัตัว

กลายเปนผูสอนออนไลน ปจจบัุน หมา ซินอีมี๋ชือ่อาชพีใหม ซึง่

ก็คือ ผูใหบรกิารการศึกษาออนไลน งานหลกั ๆ ของหมา ซนิอี ๋

คอืการสอนวาดการตูนข้ันพืน้ฐาน ในชวงกลางวนั เธอจะอดัคลปิ

ขัน้ตอนการวาดภาพของตนแลวตัดตอใหเปนคลปิการสอนออน-

ไลน และนํามาถายทอดสดในตอนหวัคํา่ พรอมทัง้ตอบคําถาม

①
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นักเรียน และเพือ่ใหการปฏสัิมพนัธกบันักเรยีนสะดวกขึน้  เธอยงัไดสราง

กลุมหองเรียนในวีแชทขึ้นดวย 

ตางจากหมา ซนิอี ๋ท่ีศูนยจางงานสาธารณะและศูนยบรกิารทรพัยากร

มนษุยเมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง ในทุก ๆ วนั ผูใหบรกิารการศึกษาออน-

ไลน 10 คนของเวบ็ไซตอบรมวิชาชีพเมืองเหวยฟาง ตองวเิคราะหการเรยีน

ของผูเรยีนและจัดทําคลงัขอมูลบนหนาจอคอมพวิเตอร เทาท่ีทราบ เวบ็ไซต

ดังกลาวเปดใชงานอยางเปนทางการต้ังแตเดือนมกราคมป พ.ศ. 2562  ผูเรยีน

หลกั ๆ เปนชาวนาในแตละพื้นที่ของมณฑลซานตง ปจจบัุน มีจาํนวนผู

เรียนมากถงึ 150,000 คน โดยเน้ือหาหลกัสูตรออนไลนครอบคลมุ 6 อาชพี

ประเภทใหญในดานตาง ๆ เชน อาชพีแมบาน อาชพีการบรกิารคหกรรม-

ศาสตร อาชีพการใชเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน

  ผูใหการบรกิารการศกึษาออนไลนทานหนึ่งซึ่งกําลังยุงกับการตอบ

คําถามผูเรียนกลาววา “พวกเขาใชเวบ็ไซตการเรียนการสอนดวยตัวเอง

คอนขางลาํบาก จาํเปนตองอาศัยพวกเราชวยอธิบายอยางละเอียด”

หวัง โปซวน เปนผูใหบริการการศึกษาออนไลนของหนวยงาน TAL 

Education Group แนะนําวา สิ่งที่ตางจากการเรียนในหองเรียนก็คือ  การ

เรียนออนไลนมผีูเรยีนจาํนวนมากกวา ผูสอนมักจะไมสามารถดูแลผูเรยีน

ทีละคนได ดังน้ัน จงึจําเปนตองมีผูใหบริการการศึกษาออนไลนโดยเฉพาะ

มาสอนแบบเฉพาะมากขึ้น

ในการทํางานประจําวันของหวัง โปซวน การบริการและการเรียน

การสอนมีสัดสวนเทากัน ในเวลา

ทาํงานโทรศัพทของหวงั  จะติดตอ

ไดตลอดเวลา เพื่อตอบคําถามขอ

สงสัยของผูเรียน สําหรับเธอ การ

ติดตอแบบใกลชดิเชนน้ี ไดชวยชด-

เชยการพดูคยุท่ีขาดไปจากการเรียน

ทีไ่มไดเจอหนากนัระหวางผูสอนกบั

ผูเรียน

ความแตกตางจากครูในความ

หมายดั้งเดิมก็คือ ผูใหบริการการ

ศึกษาออนไลนไดกาวขามผานขอ

จํากัดของระยะทางและเวลา โดย

ใหคาํชีแ้นะและบรกิารท่ีตรงจุดแก

ผูเรยีน ชวยนาํผูเรยีนใหเรยีนออน-

ไลนไดดวยตนเอง สงเสริมใหการ

ศึกษาออนไลนเติบโตไปอยางสม-

บูรณยิ่งขึ้น

本刊综合

นักเรียนกําลังเรียนออนไลนที่บาน 

图①学生在家里跟着网课学习 新华社 图  

อาจารยกําลังสอนนักเรียนทางออนไลน
图②教师为学生进行网络授课 新华社 图

②
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各位粉丝好，欢迎来到拼多多创尔女装直

播间……”作为一名有经验的互联网营销

师，聂建茹在做商品推介时，非常注重与顾客的互

动，时刻关注直播间粉丝们的弹幕留言，并及时回

复。她的专业回答经常受到不少粉丝点赞。

在聂建茹看来，直播带货讲究“人、货、场”

三要素，货真价实始终是第一位的。另外，主播与

粉丝互动更多、现场感更强、更有操作性，更能让

消费成为一件有趣的事。“直播带货不是在镜头前

一站，把商品展示一下就行了。为了一场直播，镜

头外要学的可多了。”聂建茹说，如今互联网营销

师被列为新职业，这是对直播带货的认可，从业人

员应该在专业知识储备、审美穿搭、沟通技巧上提

升水准。

กูรกูารตลาดออนไลนแ์นะช่องทาง
เพิม่ยอดขายผ่าน “ไลฟ์สดขายสนิคา้” 

互联网营销师：“直播带货”销路俏

ไฟวงแหวน LED ขนาดใหญและแผนสะทอนแสง ซึง่ชวย

ใหการไลฟสดโดดเดนยิง่ข้ึน บนราวมีเสือ้ผาสไตลตาง ๆ  แขวน

ไวมากมาย ในสตูดิโอไลฟสดทีสํ่านกังานใหญบรษัิท Chantgroup

ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุง เริ่มจากการคัดเลือกสินคา 

ทองจาํขอควรรูในการเสนอขายสินคา อานสคริปตซอมบท

การแมชชิงเครือ่งแตงกาย... การ “ฝกซอม” กอนทําการไลฟสด

ทั้งหมดกําลังดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน

      “สวสัดีคะ เพือ่น ๆ สมาชกิทุกทาน ยนิดีตอนรบัเขาสูการ

ไลฟสดทีส่ตูดิโอเครือ่งแตงกายสตรพีนิโตโตของ Chant...”

ในฐานะผูมีประสบการณการเปนพธีิกรไลฟสด เวลานาํเสนอ

ขายสินคา เน่ีย เจ้ียนหยจูะใหความสําคัญในการตอบคําถาม

①
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ของลูกคาอยางมาก คอยอานคําถามตาง ๆ จากสมาชิกในหองแชทรูมอยู

เสมอและตอบกลบัในทันที  การตอบคําถามแบบมืออาชีพของเน่ีย  เจ้ียนหยู

จึงมักจะไดรับการกดไลคจากแฟน ๆ ผูติดตามชม 

เน่ีย เจ้ียนหยมูองวา การไลฟสดขายสนิคาเนนปจจยัสามอยาง คือ “คน

สินคา บรรยากาศสถานท่ี” สินคาดีราคาเหมาะสมคือส่ิงท่ีมาเปนอนัดับหนึง่  

นอกจากนี ้ผูดําเนนิรายการมีการตอบโตสือ่สารกับแฟนคลบัยิง่มาก การ

ดึงดูดความสนใจขณะไลฟสดกจ็ะยิง่เขมขน ชวยจูงใจทาํใหการบรโิภคเปน

เรื่องที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น

 “การไลฟสดเสนอขายสินคา ไมใชการมายืนอยูหนากลอง แลวนํา

สินคามาโชวเทาน้ัน การไลฟสดแตละครัง้ มีเบือ้งหลงัการทาํงานทีต่องเรยีน

รูมากมาย” เน่ีย เจ้ียนหยกูลาววา การทีนั่กการตลาดออนไลนถกูจดัใหเปน

อาชพีใหมนัน้ถอืเปนการยอมรับในอาชพีไลฟสดขายสนิคาในวงกวาง ผู

ท่ีจะทาํงานอาชพีน้ีควรส่ังสมความรู การแตงกายทีมี่รสนยิมเขากบับรรยากาศ

ตลอดจนตองมีทักษะการสื่อสารที่ดี

ในชนบททีก่วางใหญของประเทศจีน กไ็ดปรากฏนักการตลาดออนไลน

ไมนอยเลยทีเดียว เน่ีย เฟงเจวยีนเปนผูบุกเบกิธุรกิจอินเตอรเน็ตออนไลน

คนหน่ึงทีม่าจากอาํเภอหวงเหมย มณฑลหเูปย ปจจบุนัเธอมีสถานะใหม 

คอื นกัการตลาดออนไลน งานหลกัของเน่ีย เฟงเจวยีนคอืถายทําคลปิอาหาร

วางในส่ือโซเชยีลตลอดจนไลฟสด โชววัฒนธรรมอาหารของชนบทหเูปย

สะทอนวิถีชีวิตในชนบทพรอมทั้งขายสินคาเกษตรพิเศษบางอยาง  ราย

ไดตอเดือนสูงถงึสองหม่ืนหยวน พดู

ถงึแรงบนัดาลใจในการสรางอาชพี

เน่ีย เฟงเจวยีนกลาวอยางเปดเผยวา

อยากเปนนักขาวอสิระผานทางไลฟ

สดประชาสมัพนัธใหโลกภายนอก

ไดรูจกัสินคาพเิศษของบานเกิด  นํา

สินคาเกษตรพเิศษขายผานอนิเตอร-

เน็ตออนไลน เพือ่ไดรบัผลประโยชน

จากตรงนั้น”

ณ ขณะน้ีทีเ่ศรษฐกจิทัว่โลกตก

ต่ําอยางตอเนือ่งดวยผลกระทบจาก

การแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ

นกัการตลาดออนไลนไดชวยกระตุน

แนวคิดใหมของการสรางอาชพีให

กบัประเทศจีน และยงัเปนการเสนอ

ทางเลือกใหแกผูที่กําลังหางานทาํ

มากข้ึน อกีทัง้เปนการเปดหนาตาง

ใหมใหกับการพัฒนาเพื่อความอยู

รอดของธุรกิจ เสนอชองทางใหม

ที่มีความเปนไปได

                                        本刊综合

นักการตลาดออนไลนชวยชาวสวนผลไมไลฟสดขาย

เชอรี่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวเชอรี่
图①互联网营销师在樱桃采摘节上帮助果农直播销
售樱桃  新华社 图  

พิธีกรไลฟสดแนะนําสระบัวนับรอยพันไร เพื่อสนับสนุน

การทองเที่ยวชนบท
图②主播在网络上推荐百亩荷塘，助力乡村旅游  
新华社 图

②

รายงานพเิศษ特稿
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王乔就职于江苏省的一家信息安全技术公

司，每天都得面对电脑工作数小时，经

常忘记吃饭、上厕所。在经过授权的情况下，王

乔会模拟黑客对网站进行攻击，以此找出网站系

统中存在的漏洞然后再对漏洞提出改进意见，从

而保证整个网络及资产安全。

实际上，这份工作并不轻松。“渗透测试，可

能一周甚至10天都没有任何进展。”王乔向记者坦

言，找网站漏洞并不是付出多少就会得到反馈，无

功而返是常有的事。“从事信息安全测试，需要耐

得住寂寞，坚持、不放弃！”王乔补充道，这项工

作的过程就是不断测试、攻击、失败、再尝试……

如此循环往复，全身心投入工作中。

นกัวิเคราะหค์วามปลอดภยัทางขอ้มูล 
คน้หาขอ้บกพร่องและชารจ์แบตอยู่เสมอ

信息安全测试员：不断找漏洞，不断充电

เดือนกรกฎาคมของปนี้ ทางการจีนไดใหการรับรอง 

“นักวิเคราะหความปลอดภัยทางขอมูล” เปนอาชีพใหม 

ภารกจิคอืการประเมินผลผานการทดสอบเจาะระบบเครอื

ขายและระบบของเปาหมายระบุปญหาดานความปลอดภยั

และเสนอการปรบัปรงุเพือ่ปกปองเครอืขายและระบบจาก

การโจมตีที่เปนอันตราย

แมวาจะมีคําจํากัดความของงานที่ซับซอนแตในสาย

ตาของผูปฏบัิติงานเชนหวงัเฉียวมองวา การวเิคราะหความ

ปลอดภยัทางขอมูลเปนงานที ่“งายมาก” “พดูงาย ๆ คืองาน

น้ีเปนการหาชองโหว และคอยหาชองโหวอยูตลอดเวลา … ”

หวัง เฉียวกลาวดวยรอยยิ้ม 

     钱霜霜/文

①

 รายงานพเิศษ 特稿
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หวัง เฉียวทํางานใหกับบริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยขอมูลแหง

หนึ่งในมณฑลเจียงซ ูทุก ๆ วันเขาตองทํางานอยูหนาคอมพิวเตอรเปน

เวลาหลายชัว่โมง โดยมกัจะลมืรบัประทานอาหารและเขาหองนํา้ ภายใต

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย หวงั เฉยีวจะจาํลองแฮกเกอรทีโ่จมตีเวบ็ไซตเพือ่

หาชองโหวในระบบเว็บไซต จากนั้นจะเสนอการปรับปรุงชองโหวเพื่อ

ใหมั่นใจในความปลอดภัยของเครือขายและทรัพยสินทั้งหมด

ความจริงแลว งานนี้ไมไดสบายอยางที่คิด “การทดสอบเจาะระบบ 

อาจใชเวลาหนึง่สปัดาหหรอื 10 วนัโดยไมมีความคืบหนาอะไรเลย” หวงั

เฉียวกลาวกับผูสื่อขาว การหาขอบกพรองเว็บไซตไมใชวาลงแรงไปเทา

ใดก็จะไดผลตอบแทนกลบัมาเทาน้ัน การทาํไปโดยไมไดอะไรกลบัมาเลย

เปนเรือ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอ 

ถาเชนนัน้ การหาชองโหวไมเจอ กห็มายความวาเวบ็ไซตนัน้ปลอดภยั

ดีแลวหรือ “ในโลกของอนิเตอรไซเบอรไมมีเว็บไซตท่ีปลอดภยัรอยเปอร

เซ็นต” หวงั เฉยีวกลาวยนืยนัหนกัแนน ตามทศันะของเขาแลว  งานน้ีไม

ไดหวือหวาอยางเชนในภาพยนตรจินตนาการ เพียงเคาะรหัสไมกี่ตัวก็

สามารถแฮก็เวบ็ไซตหน่ึงได ซ่ึงเปนไปไมไดในชวีติจรงิ “การทํางานเปน

นักวิเคราะหความปลอดภัยทางขอมูล คุณตองสามารถทนตอความเหงา

ได ตองยนืหยดั กดัไมปลอย” หวงั เฉียวกลาวเสรมิ กระบวนการของงาน

ประเภทนี้คือ ทดสอบไปเรื่อย ๆ จูโจม พายแพ ทดสอบใหม วนเวียนทํา

เชนนี้ซํ้า ๆ อยูเสมอ ทุมเททั้งกาย

และใจใหกับงาน

จะเปนนักวิเคราะหความปลอด-

ภยัทางขอมลูตองมีคุณสมบัติอยาง

ไร หวัง เฉียวใหคียเวิรดไวสามตัว

“ความเปนมืออาชพี” “ความสนใจ”

“การศึกษาเรยีนรู” หวงั เฉียวกลาว

เนนวา “ขอมูลไอทีอัปเดทเปลี่ยน

แปลงรวดเร็วมาก  เราจําเปนตอง

เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ 

ตองชารจแบตใหตัวเองตลอดเวลา

จึงจะไมถกูกระแสคลืน่ใหมซดักลนื

หายไป”

คุณหวัง เฉียว นักวิเคราะหความปลอดภัยทางขอมูล 

กําลังเขียนโคดอยูที่บาน
图①王乔在家编写代码，他是一名信息安全测试员 
新华社 图 

นักวิเคราะหความปลอดภัยทางขอมูลกําลังตรวจสอบ

ระบบเครือขาย
图②信息安全测试员在进行网络测试 CFP 图

②
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刚送走一波游客，有了片刻闲暇，韩光莹坐在堂屋望

着门外有些出神：盛夏时节，田铺大塆总是弥漫着

化不开的水墨色，这个曾经拼命想要逃离的地方，现在竟这样

迷人。49岁的韩光莹如今在老家河南省信阳市新县田铺大塆

开了一间名叫“老家寒舍”的民宿。

塆，在字典里的释意是指山沟里的小块平地。大山阻隔，

曾让这里的发展缓慢。韩光莹记忆里，田铺大塆总是破破烂烂

的，“晴天一脚牛屎，雨天一腿污泥”。

“那个时候，年轻人觉得最有出息的事就是离开这个

村。”韩光莹说。20世纪90年代，韩光莹远赴韩国务工，这

一时期他家里兄弟姐妹6人，有5人都在外打工。

改变悄然而至。在2014年，田铺大塆等村庄成功入选第

三批中国传统村落名录。随后，新县发展旅游，田铺大塆先

后完成了修路排水、人工湿地等11项系统工程，彻底改变了

村庄面貌。

远在韩国打工的韩光莹一直关注着家乡的变化，2016年

他辞掉工作回老家，将老屋翻新，办起村里第一家民宿。改造

后的“老家寒舍”，门口有竹、门头挂匾、院里设茶，堂屋居

中悬挂一幅“蕉岭烟云图”，右侧悬挂一幅家族族谱。

寒舍不“寒”，游客很旺。韩光莹的小院共有6间房，平

时入住率在60％以上。每逢假期都要提前预订，现在每年纯

收入10万多元。“留在老家，守着田园，还能为家乡建设出

一份力，再没什么比这更让人心里美了。” 韩光莹说。

บรหิารแดนมงักร

“บา้นหลงัใหม่”  
ในหุบเขาลกึ 

「中国之治」

大山深处有“新家”
王丁 李钧德 史林静/文

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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ภูเขาตาเปยความยาว 800 ลี้ ทอดตัวเปนแนวแบงเขตภูมิศาสตรภาค

เหนือและภาคใตของประเทศจีน  สืบเนื่องจากการดําเนินงานตามยุทธ-

ศาสตรกระตุนความเจรญิของชนบทจนี เขตภเูขาตาเปยจงึเกดิความเปลีย่น

แปลงครั้งใหญ  ที่นี่มีสภาพแวดลอมระบบนิเวศที่สวยงาม มีบรรยากาศ

ชนบทที่ทําใหคิดถึงบานเกิด ทุกสิ่งทุกอยางลวนตอบโจทยของนักทอง

เที่ยวที่อยากสัมผัสความงดงามของหมูบานในชนบท

ทวิทศัน์เป็นแหล่งขุมทรัพย์  เผยโฉมความงามของหมู่บ้านยุคใหม่
风景生宝藏，重塑美丽新乡村

หาน กวงอิง๋เพิง่จะสงนกัทองเทีย่วกลุมหนึง่เสรจ็จงึมีชวงเวลาวางเล็ก

นอย เขาน่ังอยูในหองและเหมอมองไปขางนอก ในฤดูรอนหมูบานเถยีน

พูตาวาน ยังคงอบอวลดวยบรรยากาศราวกับภาพวาดพูกันจีน สถานที่ที่

เคยคิดอยากจะหนีไปใหไกล ตอนน้ีกลบันาหลงใหลถงึเพยีงน้ี หาน กวงอิง๋ใน

วยั 49 ป เปดโฮมสเตยแหงหน่ึงทีช่ือ่วา “เหลาเจยีหานเสอ” (กระทอมบาน

เกา) ทีห่มูบานเถยีนพูตาวาน อาํเภอซิน เมืองซ่ินหยาง มณฑลเหอหนาน  

คําวา  “วาน”  ในชือ่ของหมูบานแหงน้ี พจนานกุรมภาษาจนีใหความ

หมายวาเปนบริเวณพื้นที่ลุ มผืนเล็ก ๆ ที่อยูในหุบเขา ภูเขาที่ขวางกั้นทํา

ใหที่นี่เคยเปนดินแดนลาหลัง  ในความทรงจําของหาน กวงอิ๋งหมูบาน

เถียนพูตาวานชางเกาแกทรุดโทรม 

หาน กวงอิ๋งบอกวา  “ ในเวลานั้น คนหนุมสาวรูสึกวาสิ่งท่ีจะทําให

มีอนาคตสดใสก็คือการไดออกไปจากหมูบานแหงนี ้” ทศวรรษที ่1990 

หาน กวงอิง๋ไปทาํงานท่ีประเทศเกาหลใีต ในชวงนัน้พีน่องของเขา 6 คน

ม ี5 คนทํางานอยูตางถิ่น  

การเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนอยางเงยีบ ๆ ตอมาใน พ.ศ. 2557 หมูบานเถียน

พูตาวานไดรบัการคดัเลอืกใหอยูในบญัชีรายช่ือหมูบานมรดกเกาแกของ

จีนกลุมท่ี 3 จากนัน้อาํเภอซนิเซ่ียนก็ไดพัฒนาการทองเทีย่ว ทาํใหหมูบาน

เถียนพู ตาวานมีโครงการกอสรางเชิงระบบ 11 โครงการ เชน โครงการ

กอสรางถนนและการระบายน้ํา โครงการพื้นที่ชุมนํ้า  เปนตน เม่ือโครงการ

ทยอยแลวเสร็จ ก็ไดพลิกโฉมของหมูบานแหงนี้ไปโดยสิ้นเชิง

หาน กวงอิง๋ซึง่ทาํงานอยูทีป่ระเทศเกาหลใีตติดตามความเปลีย่นแปลง

ในบานเกิดของตนมาโดยตลอด  เมื่อ พ.ศ. 2559 เขาจึงไดลาออกจากงาน

และกลับบานเกิด เขาปรับปรุงซอมแซมบานใหกลายเปนโฮมสเตยแหง

โฉมหนาใหมของหมูบานเถียนพูตาวาน 

图①田铺大塆新貌 新华社 图  

ณ รานอาหารชุนหลินหนงเจีย หมูบานเถียนพูตาวาน
图②田铺大塆的“春临农家”饭店 新华社 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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แหงนี้วา “ชุนหลินหนงเจีย” (บาน

ชนบทแหงฤดูใบไมผล)ิ 

      “หบุเขาท่ียากจนแรนแคนของเรา

จะมีคนมาหรอื…”  ในชวงแรกเร่ิม

ชาวบานไมคดิวารานอาหารวถิชีนบท

ในหมูบานจะมีอนาคตท่ีดี  หมูบาน

เถยีนพูตาวานท่ีผานการปรบัปรุงพลกิ

โฉมครัง้ใหญเริ่มมีชื่อเสียงขึน้มา

อยางรวดเรว็ นักทองเทีย่วหล่ังไหล

มากนัไมขาดสาย “ชวงวันหยดุเทศ-

กาล ฉนัเริม่ทาํอาหารตอน 11 โมงยาว

จนถงึ 4 โมงเยน็ มือไมเคยหางจาก

ตะหลวิ” เวลาเพยีง 3 ป สวี ่ซ่ิวชงิก็

ใชหนีห้มด  ปท่ีแลวตลอดท้ังป เฉพาะ

รานอาหารวถิชีนบทครอบครัวสว่ี

แรกของหมูบาน หลังจากปรับปรุงใหเปนโฮมสเตย “เหลาเจียหานเสอ”  

บริเวนประตูบานจะมีไมไผ  บนประตูบานแขวนปายอักษรศิลปพูกันไว  

สวนในลานบานกต้ั็งชดุน้ําชา กลางหองมภีาพเขยีนพูกนัจนีภาพหน่ึงแขวน

ไว และทางดานขวาแขวนแผนภูมิของตระกูล

โฮมสเตยของหาน กวงอิง๋มีหองท้ังหมด 6 หอง ปกติจะมีนักทองเทีย่ว

เขาพกัมากกวา 60  เปอรเซน็ต  เม่ือถงึชวงเทศกาลจะตองจองลวงหนา ปจจุบัน

เขามีรายไดสุทธิปละกวา 100,000  หยวน หาน กวงอิง๋บอกวา  “ไดอยูทีบ่าน

เกดิ ดูแลไรนา และยงัสามารถสรางประโยชนใหบานเกดิไดดวยไมมอีะไร

จะสุขไปกวานี้แลว” 

ชาวบ้านเป็นเมกเกอร์นักสร้างสรรค์ ดินแดนบ้านเกิดสร้างโอกาส

และธุรกจิใหม่
村民携创客，故乡蕴新机兴新业

สวี ่ซิ่วชิงเปนชาวบานคนหนึ่งในหมูบาน บานของเธอมีปริมาณการ

ใชไฟฟาสูงขึ้นจาก 5 ปกอนมากกวา 10 เทา “ไฟฟาเอาไปใชที่ไหน” สวี ่

ซ่ิวชงิในวยั 60 ปยกน้ิวมือข้ึนมานับ “ท่ีบานตอนน้ีมีแอร 3 เครือ่ง ตูแชเยน็

4 เคร่ือง…”  เครือ่งใชไฟฟามีจาํนวนมากจนนับไมถวน  เธอจงึเลกินับนิว้

แลวโบกมือพรอมกับยิ้มกวาง

สวี่ ซ่ิวชงิเปนเจาของรานอาหาร “ ชนุหลนิหนงเจยี ” ทีห่มูบานเถยีน

พูตาวาน และเคยเปนคนที่อายุนอยที่สุดที่ยังคงอาศัยอยูในหมูบาน หมู

บานแหงนี้ม ี81 หลังคาเรือน มีผูอาศัย 295 คน หลังจากที่เกิดกระแสการ

ออกไปทํางานตางถิน่ ในหมูบานเคยมคีนอาศัยอยูนอยทีสุ่ดไมถงึ 50 คน

“คนท่ีไปได ก็ไปกนัหมด ถึงเวลากนิขาว กแ็ทบไมมีรานอาหารเลย” สวี่

ซ่ิวชิงไดเคยผานชวงเวลาท่ียากลาํบากท่ีสุดในชวีติมาแลว ลกูชายแตงงาน

ออกไป สามกี็ปวย ที่บานเปนหนี้กวา 200,000 หยวน 

จากการบอกเลาของซาว เยี่ยน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอม-

มิวนสิตประจําบานเถียนพู ในป  พ.ศ. 2557 ขณะท่ีเริม่รงัสรรคความสวย

งามใหแกหมูบานเถียนพูตาวาน ก็มีสิ่งที่จะตองตอบโจทยคําถาม นั่นก็

คอืจะบมเพาะอตุสาหกรรมการผลติ และสรางงานไดอยางไร  จะทําใหชาว

บานรํ่ารวยขึ้นมาไดอยางไร

ดวยการสนบัสนุนของมิตรสาย  สวี ่ซ่ิวชงิจงึเปดรานอาหารวถิชีนบท

แหงแรกขึ้นที่หมูบาน ทกุคนเต็มเปยมดวยความหวงั จงึต้ังช่ือรานอาหาร

①
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ซ่ิวชงิกมี็รายไดมากถงึ 300,000 หยวน

ป พ.ศ.  2559  หมูบานไดรวมมือกบับรษัิทการทองเท่ียวแหงหน่ึงของ

เซ่ียงไฮ และไดสราง  “หมูบานเมกเกอร” ขึน้มา ในตอนแรกชาวบานไมเขา

ใจวา “เมกเกอร” คอือะไร (“เมกเกอร” แปลวานักปนส่ิงประดิษฐหรอืนัก

สรางสรรค)

ตอมาในหมูบานกท็ยอยเปด  “เวริคชอปชางศิลป”  ท่ีขายแผนรองพืน้

รองเทาเยบ็ปกลาย  “รานรมไผ”  ท่ีขายเครือ่งจกัสานไมไผ ราน  “ของฝาก

บานเถียนพู”  ซึ่งขายของที่เปนเอกลักษณทองถิ่นอยางนํ้าผึ้งและเตาหูยี ้

รานคาส่ิงประดิษฐของเหลาเมกเกอรมากกวา  20  แหง ใชวตัถุดิบที่มใีน

ทองถิน่สรางเอกลกัษณเฉพาะตน เวลานีภ้าพของ  “เมกเกอรนักสรางสรรค”

ไดปรากฏชัดเจนในใจของชาวบานแลว เม่ือป  พ.ศ. 2562  มีนกัทองเทีย่ว

มาเยอืนหมูบานเถยีนพูตาวานมากกวา 1 ลานคน มีรายไดรวมจากการทอง

เท่ียวมากกวา  85 ลานหยวน  สรางงานใหแกชาวบานมากกวา 120 คน”

ปจจบัุนชาวบานหมูบานเถยีนพูตาวานกย็งัคงปรบัปรงุพฒันาบานเกดิ

ของตนมาอยางตอเนือ่ง  เม่ือผานไปชวงระยะหน่ึง ในหมูบานกจ็ะมีราน

คารปูแบบใหม  รานศิลปหตัถกรรม

และโฮมสเตยที่มีเอกลกัษณเฉพาะ

แหงใหม ๆ  ออกมา หาน กวงอิง๋ในวัย 

49  ป  เหน็แบบน้ีแลวกบ็อกวา  “กลับ

มาแลว ไมอยากจะจากไปไหนอีก

แลว”

ณ รานขายของที่ระลึกแหงหนึ่งในหมูบานเถียนพูตาวาน 

พนักงานกําลังจัดผลิตภัณฑไมไผจักรสาน
图①店员在田铺大塆一家文创纪念品店内整理竹编 
新华社 图  

ณ รานอาหารชุนหลินหนงเจีย หมูบานเถียนพูตาวาน ชาว

บานกําลังยกอาหารไปเสริฟใหกับนักทองเที่ยว
图②在田铺大塆“春临农家”饭店，村民将做好的
菜端给游客 新华社 图 

ชาวบานคนหนึ่งในหมูบานเถียนพูตาวานกําลังทํางานใน

นาขาว
图③一名村民在田铺大塆的稻田中劳作 新华社 图
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3、2、1，点火！”北京时间2020年7月23日12时41分，长征五号遥四运载火

箭在中国文昌航天发射场腾空而起，带着中国首次火星探测任务直奔太空！

中国此次火星探测任务被命名为“天问一号”。火星探测器发射后，将于2021年

降落火星，并在火星上工作至少90个火星日（火星的一天比地球的一天略长，1个火星

日约为24小时40分钟），开展巡视探测、地貌特征研究等多个任务。

此次火星探测任务的目标是通过一次发射，实现环绕、着陆和巡视探测等任务。

这意味着此次任务不仅要实现环绕火星全球遥感探测，还要突破火星进入、下降、着

陆、巡视、远距离测控通信等关键技术。

สวสัด ีดาวองัคาร พวกเรามาแลว้
你好火星，我们来了！

①
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 “3 2 1 ปลอยจรวด”  วนัที ่23 กรกฎาคม เวลา 12.41 น. ตามเวลากรงุ

ปกก่ิง จรวดขนสงดาวเทียมลองมารช - 5  ทะยานข้ึนสูอวกาศจากฐาน

ปลอยจรวดในเมืองเหวนิชางของจนีเปนทีสํ่าเรจ็เพือ่เริม่ภารกจิการสํารวจ

ดาวอังคารมุงหนาขึ้นสูอวกาศเปนครั้งแรกของจีน

ภารกิจการสํารวจดาวองัคารครั้งน้ีของจีนไดรับการต้ังชือ่วา “เทียนเวิน่

- 1”  หลังจากปลอยยานสํารวจดาวอังคารขึ้นไปแลว อุปกรณดังกลาวจะ

ลงจอดท่ีดาวองัคารในป พ.ศ. 2564  และจะอยูบนดาวองัคารเปนเวลา 90 วนั

ตามเวลาบนดาวอังคาร (เวลาหนึ่งวันบนดาวอังคารจะยาวกวาเวลาหนึ่ง

วนับนโลกเล็กนอย ประมาณ 24 ชัว่โมง 40 นาที) โดยอปุกรณดังกลาวจะทํา

ภารกจิหลากหลายอยาง อาทิ การลาดตระเวนสํารวจ วจิยัลักษณะทางธรณี

สัณฐานวทิยา เปนตน

เปาหมายของภารกจิการสํารวจดาวองัคารครัง้น้ีคือ บรรลภุารกจิการ

โคจรรอบดาวองัคาร การลงจอดและลาดตระเวนสํารวจ เปนตน ซ่ึงหมาย

ความวาภารกิจน้ีไมเพยีงแตจะบรรลุการสาํรวจระยะไกลรอบดาวองัคาร

แตยงัตองบรรลเุทคโนโลยกีญุแจสาํคัญของการเขาสู ลดระดับ ลงจอด ลาด

ตระเวน และโทรคมนาคมสํารวจระยะไกลและอื่น ๆ ดวย 

“เทยีนเวิน่ - 1” หมายถงึอะไร
“天问一号”是什么？

ชื่อนีมี้ตนกาํเนิดมาจากกวนีพินธ “เทียนเวิน่” มีความหมายวา คาํถาม

สูสรวงสวรรค ของนายชวี หยวน นกักวโีบราณของจนี (ราว 340 - 278 ป

กอนครสิตกาล)  ซ่ึงสะทอนถงึการสืบทอดวฒันธรรมจนีในการแสวงหา

ความจริงจากธรรมชาติและจักรวาล

ยานสํารวจดาวองัคารไดรบัการออกแบบเปนสองสวน ไดแก ยานโคจร

และยานลงจอดลาดตระเวน โดยอปุกรณยานสวนลงจอดลาดตระเวนจะประ-

กอบดวยแคปซูลเดินทาง (entry capsule) และรถสํารวจดาวองัคาร ในภารกิจ

นี ้ยานลงจอดลาดตระเวนจะลงจอดบนพืน้ผวิดาวองัคาร และปลอยรถดาว

องัคารซ่ึงเปนยานลาดตระเวนออกมาเพือ่สาํรวจพืน้ผวิดาวองัคาร ยานโคจร

กจ็ะบินวนรอบดาวองัคาร  เพือ่ใหบรกิารการสือ่สารรเีลย (relay communication)

และโคจรสํารวจ 

ภารกิจหลักของ “เทยีนเวิน่ - 1” ไดแก เกบ็รวบรวมขอมูลภาพและถาย

วดีิโอของดาวองัคาร สํารวจวสัดุและธาตุบนพืน้ผวิดาวองัคาร  สนามแม

เหล็กและทําความเขาใจกับสภาพ

อากาศบนดาวองัคาร เปนตน

หน้าต่างการปล่อยยานอวกาศบน

ดาวองัคาร
什么是火星发射窗口？

โลกต้ังอยูในตําแหนงคอนขาง

ถัดเขามาดานในของระบบสุริยะ

จกัรวาล ดาวองัคารหางจากดวงอา-

ทติยไกลออกไปอกีหนอย  โลกตอง

ใชเวลาประมาณ 365 วนัเพื่อโคจร

รอบดวงอาทิตยหน่ึงรอบ ดาวองัคาร

ตองใชเวลาประมาณ 687 วนั  ดังนัน้

จรวดขนสงดาวเทียมลองมารช - 5 ทะยานขึ้นสูอวกาศ
图①长征五号遥四运载火箭点火升空 新华社 图  

ยานสํารวจ “เทียนเวิ่น - 1” บรรลุภารกิจโคจรรอบ

ดาวอังคารสําเร็จเปนครั้งแรก
图②“天问一号”探测器完成第一次轨道中途修正 
新华社 图

②
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ระยะหางระหวางโลกกบัดาวองัคารไมไดเทาเดิมตลอดเวลา โดยประมาณ

ทุก ๆ 26 เดือน โลกกบัดาวองัคารถงึจะอยูในตําแหนงทีใ่กลเคียงกนั การใช

ประโยชนจากชวงเวลาดังกลาวเพื่อปลอยยานสาํรวจ  จะสามารถลดตนทุน

และเพิม่อตัราความสําเรจ็ใหมากข้ึน การสาํรวจดาวองัคารของมนุษยชาติ

เร่ิมต้ังแตทศวรรษที ่1960 ซึง่ลวนแตใชชวงเวลาหนาตางนีใ้นการออกสํารวจ

แตถงึแมกระน้ันกต็าม อตัราความสําเรจ็ของการสํารวจ โดยรวมของมนษุยชาติ

ก็ยงัคอนขางต่ํามาก  จะเหน็ไดวาเทคโนโลยกีารสาํรวจดาวองัคารมคีวาม

ยากอยูมากทีเดียว

เหตุใดจงึต้องส�ารวจดาวองัคาร ？
为何探测火星？

ดาวองัคารกบัโลกมีความคลายคลึงกันมากท่ีสดุ  การสํารวจดาวองัคาร

การทาํความเขาใจทีม่าและววัิฒนาการของดาวองัคาร ชวยใหมนุษยชาติ

รูจักโลกและการกอตัวของโลกและระบบสุรยิะจักรวาลมากยิง่ขึน้  ทําให

สามารถทํานายแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกได เปนตน

  แมวาอากาศบนดาวอังคารจะเบาบาง อุณหภูมิเฉลี่ยตอปจะตํ่ากวา 

-50 เซลเซียส แตดาวอังคารอยูใกลโลกมาก ระยะเวลาหนึ่งวันก็มีความ

ใกลเคียงกับโลกมาก มีรองรอยของนํ้าเหลวปรากฏใหเห็น จากงานวิจัย

ทางวทิยาศาสตรสะทอนใหเหน็วา  บนดาวองัคารอาจจะเคยมีส่ิงมีชวิีตอยู …

วงการวิทยาศาสตรโดยทั่วไปเห็นวา หากมองจากอนาคตท่ีอาจจะมีการ

อพยพประชากรมนุษยระหวางดาวเคราะห ดาวอังคารกเ็ปนดาวในระบบ

สุริยะจักรวาลที่ควรคาแกการศึกษาวิจัยมากที่สุด

“ทูต” สามประเทศร่วมทะยานสู่ดาวองัคาร
三国“使者”同赴火星

ฤดูรอนนี ้“ทูต” ของโลกทั้งสามกาํลงัมุงสูดาวอังคารอยางพรอมเพรยีง

ตอจากยานสํารวจ “โฮป (Hope)” ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสตดวงแรกได

ข้ึนสูอวกาศในวันท่ี 20 ยานสํารวจ “เทยีนเวิ่น - 1”  ซ่ึงเปนภารกจิสํารวจ

ดาวองัคารทีป่ระดิษฐขึ้นเองครัง้แรกของจนี กถ็ูกสงขึน้สูวงโคจรในวัน

ที ่23 รถยนตดาวอังคาร “Perseverance rover” ขององคการบรหิารการบนิ

อวกาศแหงชาติสหรฐัอเมรกิา (NASA) กไ็ดข้ึนสูวงโคจรในวนัที ่30

ยานอวกาศ “โฮป” หนกัประมาณ  1.5 ตัน สูงประมาณ 2.9 เมตร โดยบรร-

ทุกอปุกรณสามสวนสําหรบัศึกษา

สภาพบรรยากาศของดาวองัคารและ

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศบนดาวอังคาร ยานอวกาศ  

“เทียนเวิ่น - 1” หนักประมาณ 5 ตัน

เปนอปุกรณสํารวจอวกาศหวงลกึที่

หนักท่ีสุดซ่ึงจีนไดปลอยข้ึนอวกาศ

ในปจจุบัน  ยานอวกาศ “Perserve-

rance Rover” หนกั 1.025 ตัน ขนาด

ประมาณรถยนตหน่ึงคนั ซ่ึงบรรทุก

เฮลคิอปเตอรดาวองัคารลาํแรก “In-

genuity” มุงไปสูดาวองัคารพรอมกนั

      จากแผนงาน “Perserverance Rover”

 จะลงจอดทางเหนือเสนศูนยสูตร

ของดาวองัคารในวนัที ่18 กมุภาพนัธ

พ.ศ.  2564  ภารกจิหลกัของรถสาํรวจ
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ดาวองัคาร “Perserverance Rover” ไดแกการหารองรอยส่ิงมีชวีติทีอ่าจเคย

มีอยูบนดาวองัคาร  นอกจากนี ้ ภารกจิของรถสํารวจยงัรวมถงึการรวบรวม

ตัวอยางหินและดินบนดาวองัคาร เพือ่เตรียมสงกลบัสูโลกในอนาคต  เพือ่

ปูทางใหสําหรับมนษุยชาติในการลงจอดและสํารวจดาวองัคาร ยานอวกาศ 

“Perserverance Rover” ข้ันต่ําตองใชเวลาหน่ึงปดาวองัคาร (ประมาณ 687 วนั

เวลาของโลก) ในการสํารวจพืน้ท่ีบรเิวณท่ีลงจอด

ยานอวกาศ “โฮป” ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสตจะไมลงจอดบนดาว

องัคาร แตจะโคจรอยูในวิถรีอบดาวองัคารในจดุทีห่างจากพืน้ผวิดาวองัคาร

20,000 - 40,000 กโิลเมตร ยานอวกาศ “โฮป”  ตองใชเวลาประมาณ 55 ชัว่โมง

ในการโคจรรอบดาวองัคารหน่ึงรอบ มีแผนโคจรรอบดางองัคารตอเน่ือง

เปนระยะเวลาอยางนอยสองป  โดยภารกิจหลัก ๆ คือสังเกตการณสภาพ

บรรยากาศของดาวอังคารและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  เพื่อเตรยีม

พรอมสําหรับการสาํรวจดาวองัคารตอไปในอนาคต

แมวาภารกจิและจดุเดนจะตางกัน แตยานสํารวจของทัง้สามประเทศ

กําลังรวมกันสรางประวัติศาสตรการเดินทัพไกลของมนุษยชาติในการ

สํารวจระบบสุริยะ “ทูต” ของโลกแตละประเทศ ลวนแตเปนผูบุกเบกิ พวก

เขาไมเพยีงชวยใหพวกเรารูจกัโลก

มากขึน้ แตยงัขยายภารกจิการสาํรวจ

อวกาศรวมกันของมนุษยชาติดวย
本刊综合

เจาหนาที่เทคนิคการบินอวกาศกําลังทํางานอยูในศูนย

ควบคุมการบินอวกาศปกกิ่ง
在北京航天飞行控制中心，航天科技人员在现场工
作 新华社 图 
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近日，云南省“孔雀码”第一批上线企业签约仪式在云南省区块链中心举行。普洱茶、蜂蜜、坚果、水

果蔬菜、乳胶等行业的5家特色产业企业与阿里云计算有限公司签署协议，未来将在生产、加工、检

测环节应用“孔雀码”区块链技术。  

据了解，“孔雀码”利用区块链技术不可篡改、可追溯的特点，通过记录产品的全供应链环节信息，打通

供应商、销售商、物流、政府、检测机构等商品流转链路，并将信息通过多种渠道展示，为商品融入防伪功

能。今后，消费者在购买贴有“孔雀码”的商品时，只需打开支付宝扫一扫，原料基地、生产过程、质量检测

等信息就能一目了然，还能验证真伪、进行投诉，从而放心购买云南特色产品。

เปิดตวั “รหสันกยูง” มณฑลยูนนาน
云南“孔雀码”启用
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เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ ศูนยบลอ็กเชนมณฑล

ยนูนานไดเปดตัวเทคโนโลยบีลอ็ก

เชน “รหัสนกยูง” โดยไดจัดพิธีลง

นามความรวมมือชุดแรกกับธุรกิจ

ตาง ๆ ในมณฑลยนูนาน

ท้ังนีบ้รษัิท 5 แหง ซึง่เปนผูประ-

กอบการอตุสาหกรรมทีมี่ผลติภณัฑ

เปนเอกลักษณ ไดแก ชาผเูออ นํา้ผึง้

ถ่ัวเปลอืกแข็ง ผกัสดผลไมและน้ํา

ยาง ไดลงนามในขอตกลงกบับรษัิท

อาลบีาบาคลาวดในอนาคตการผลติ 

การแปรรปู จะมีการประยกุตใชเทค-

โนโลยบีล็อกเชน “รหสันกยงู” ใน

การตรวจสอบอยางครบวงจร

การใชเทคโนโลยีบล็อกเชน 

“รหัสนกยูง” มีขอดีคือไมสามารถ

ปลอมแปลงแกไขได  สามารถติด

ตามยอนหลงัได รวมฟงกชนัตอตาน

การปลอมแปลงไวในผลติภณัฑ โดย

บันทึกขอมูลเกีย่วกบัหวงโซอปุทาน

ของผลติภัณฑทั้งหมด ในอนาคต 

เวลาผูบรโิภคซ้ือสินคาท่ีติด “รหสั

นกยูง” เพยีงแคเปดแอป Alipay และ

สแกนรหัสเปนอนัผานเรยีบรอย

     ชาผเูออเปนหน่ึงในผลติภณัฑสุด

พเิศษท่ีเปนเอกลกัษณของยนูนาน

หยง อวี้ถิ่งผูอํานวยการของบรษิทั

ใบชาซวงเจียงเมืองคู กลาวแนะนาํ

วา หลงัจากการใชเทคโนโลยบีลอ็ก

เชน “รหัสนกยงู”  ฝายการผลติการ

แปรรปู ซัพพลายเออร ผูขายองคกร

ตรวจสอบ ฯลฯ สามารถดูขอมูลขาว

Blockchain เปนฐานขอมูลแบบไซโลท่ี

ใชรวมกนั ฐานขอมูลหรอืขาวสารท่ีจดัเก็บ

อยูในน้ันมีคุณลกัษณะพเิศษท่ี “ไมสามารถ

ปลอมแปลงแกไขได” “ติดตามสืบคนได” “เปดเผยโปรง

ใส” เปนตน  Blockchain สามารถเขาใจไดงาย ๆ วาเปนเหมือน

บญัชแียกประเภทสาธารณะแบบกระจายซ่ึงบัญชเีลมน้ีเชือ่ม

ตอกนัเปนหวงโซดวยบลอ็กเชน ในระบบการทาํบัญชแีบบ

เดิมสิทธิในการทาํบัญชจีะอยูในมือของเซิรฟเวอรกลาง แต

ใน “บัญชี” ของบล็อกเชนเลมนี ้ทุกจุดบนหวงโซสามารถ

บันทึกขอมูลได ดังนัน้เทคโนโลยบีลอ็กเชนถอืเปนเทคโน-

โลยท่ีีกระจายอาํนาจ ขณะเดียวกนั ฐานขอมูลในบลอ็กเชน

ไมสามารถถกูปลอมแปลงแกไขได เปนหลกัประกนัความ

นาเชื่อถือและความถูกตองเปนจริงของขอมูล

สารผานเชนนี้ได  ชวยแกไขปญหาที่ผานมาชานานของชาผูเออใน

ดานขาวสารไมโปรงใส ราคาทีสั่บสน ปญหาความเชื่อถอืท่ีลดลงของ

ลกูคา สามารถปองกันการปลอมแปลงไดดวยเทคโนโลยกีารตรวจ

สอบยอนหลงัได

นายหลี ่จือ้ฮวา รองผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิดิจิทลัมณฑล

ยนูนานกลาววา ตลอดเวลาทีผ่านมา ผลติภณัฑ “กรนีออรแกนิค” ของ

ยนูนาน เชน ดอกไมสด ชาผกัสด ผลไม ฯลฯ เปนทีนิ่ยมในหมูผูบรโิภค

อยางมาก การเปดใช  “รหสันกยงู” จะยิง่ชวยใหผลติภณัฑ  “กรีนออร

แกนคิ” ท่ีมคีณุภาพอกีจาํนวนมากไดกาวออกจากยนูนาน ตอจากน้ีไป 

มณฑลยนูนานจะทาํการขยายขอบขายการใช “รหสันกยงู” ใหกวางขวาง

มากยิง่ข้ึน 

本刊综合

ข้อมูลเพิม่เตมิ 

ผูบริโภคสแกน “รหัสนกยูง” บนผลิตภัณฑชาผูเออ

消费者用手机扫描普洱茶上的“孔雀码” 段晓瑞 图
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冯静，1982年出生于中国北京。2010年，她放弃了

稳定的工作，全身心投入探险事业，成为首位徒步

抵达南极点的中国女性。过去几年，冯静每天都在家里练习

走路。她在房间的地上划出长方形区域，背着大背包，沿数

字“8”的路径走路，每次3万步，至少4个小时，走的时候

啥也不想。“适应枯燥是我的训练项目，我知道远征南极比

这个难多了。”

2020年初，冯静再次创造纪录，她发起的“行则将

至”远征队完成了历史上首次从南极大陆海岸线到难抵极

（通常指离海岸线最远的点，英文简称POI）的徒步远征，

冯静也成为全球首位徒步抵达南极难抵极的探险家。

此次徒步南极难抵级，冯静每天得拖着雪橇行进10-11

小时，随时有可能跌入几十米深的冰川裂缝。另一方面，冯

静每天还要顶着7级大风，迈出腿时如果不绷着点劲儿，就

会被吹倒，一个小时只走一公里。冯静管那段日子叫“厘米

之战”。晚上打开GPS，才走了地图上的几厘米，“心里

真的特别凉，觉得远征有可能就不属于我了。”但她想了

想，“哪怕做不成，我也要知道自己能力的边界在哪里，不

能一遇到困难就缩回去了。努力过即使失败，也比没有尽力

的人生有趣的多。”冯静决定，只要还能走，就要走下去。

冯静成功远征难抵极后，人们开始用“探险家”称呼

她，也常有人问她：“为什么要探险？”言下之意，让自己

受苦，只是为了去一个地方，是不是有点傻?冯静停顿了几

秒，说道：“其实我们这样的人，很难和别人分享自己的心

情。这次远征，就是感觉有种精神在召唤，想重走前人的

路，切实感受人类的历史。”冯静说。

เฝิง จิ้ง นกัผจญภยัหญงิจนีเดนิตะลยุข ัว้โลกใต ้80 วนั

เฝง จิง้เกดิในกรงุปกกิง่ เธอตัดสนิใจลาออกจากงาน

ท่ีมัน่คงในป พ.ศ. 2553 เพือ่ทุมเทแรงกายแรงใจใหกบั

การออกเดินทางผจญภยั จนกลายมาเปนผูหญิงจีนคน

แรกทีส่ามารถเดินเทาไปถงึข้ัวโลกใตไดสาํเรจ็ ในระยะ

เวลาสามถงึส่ีปทีผ่านมา เฝง จ้ิงจะฝกฝนการเดินอยูท่ีบาน

ทุก ๆ วนั โดยวาดรปูสี่เหลี่ยมผืนผาเอาไวบนพืน้หอง

สะพายเปแลวเดินวนเปนเลข 8 เธอจะฝกเดินเชนน้ี

ครัง้ละ 3 หม่ืนกาวโดยใชเวลา 4 ชัว่โมงเปนอยางต่ํา และ

ในเวลาทีก่าวเดินน้ัน เธอจะไมคิดถึงสิง่ใดท้ังส้ิน “ฉัน

ทาํแบบนัน้เพือ่ฝกฝนใหชนิกบัการเดินทางท่ีนาเบ่ือหนาย

และเงยีบเหงา  เพราะฉนัรูดีวาการเดินทางไปข้ัวโลกใต

จรงิ ๆ ยากเยน็กวานีม้าก” เธอเลา

ตนป พ.ศ. 2563 เฝง จิง้สรางสถติิใหมอกีครัง้ โดยทีม

เดินทางไกลชือ่ “ยาตราสูชัยชนะ”  ซึง่เธอเปนผูรเิริม่นัน้

ไดเสรจ็สิน้ภารกจิการเดินเทาจากชายฝงทวปีแอนตารก

ติก ไปยังขั้วโลกใตที่ไกลที่สุด (Pole of Inaccessibility 

หรอืเรยีกยอวา POI) และน่ันกทํ็าใหเฝง จิง้กลายมาเปน

นักผจญภยัคนแรกของโลกท่ีสามารถเดินทางดวยเทาเขา

ถงึขัว้โลกใตท่ีไกลทีสุ่ดไดสําเรจ็

陈霖/文女探险家冯静，南极徒步80天
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ไม่ได้เดนิทางไกลเพือ่ความเท่ห์
远征不是英雄主义

ตามหลักภูมิศาสตรนั้น POI หมายถึงจุดที่สามารถเขาถึงไดยากที่สุด 

หากพจิารณาจากลกัษณะทางภมูศิาสตร  โดยมากหมายถงึจุดทีอ่ยูหางจาก

ชายฝงมากท่ีสดุ แผนทวีปหรอืมหาสมุทรแตละแหงตางกมี็ POI ท่ีแตกตางกัน

เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2454 รอูาล อามึนเซิน นักผจญภยัชาวนอร-

เวยเปนบคุคลแรกทีไ่ดเดินทางไปถงึขัว้โลกใต จากน้ันกมี็นักผจญภยัจํานวน

ไมนอยท่ีเดินทางไปท่ีน่ันดวยวิธีการท่ีแตกตางกนัไป แตสถานทีซ่ึ่งคนเหลา

นั้นไปถึง ไมใชจุดขั้วโลกใตที่ไกลที่สุดที่เฝง จิ้งเดินทางไปถึง POI ของ

ข้ัวโลกใตมสีภาพภมิูศาสตรเปนทุงเว้ิงวาง มีความสูงเหนอืกวาจดุข้ัวโลก

ใตเกอืบ 900 เมตร นับเปนจดุทีไ่กลทีสุ่ดจากชายฝงท้ังหมดบนแอนตารก

ติก อุณหภูมิภาคพื้นของ POI อยูที่ -98 องศาเซลเซียส

กอนท่ีจะเดินทางไปยงัข้ัวโลกใต เฝง จิง้เคยเดินทางไปทองเทีย่วและ

ผจญภัยมาแลวหลายทวปี “ฉันเดินทางมามากมายหลายที ่การรบัรูทีมี่ตอ

คําวา ‘เดินทาง’ ไมสามารถหยุดอยูในมิติเดิม ๆ ที่เคยเขาใจไดอีกตอไป 

ฉนัจงึปรารถนาจะไปสมัผสัข้ัวโลกใตอยางลกึซ้ึง” สําหรบัเฝง จิง้แลวการ

เดินทางไกลเปนเรื่องสมเหตุสมผลที่ควรกระทํา

เมื่อแรกสัมผัสการเดินทางไกล เราอาจจะรูสึกวาตนเองเปนฮีโรแต

เม่ือเขาสูระยะแหงการฝกฝนจรงิ ความสนใจอยางยิง่ยวดในตอนแรกกอ็าจ

จะคอย ๆ ดับมอดไป พ.ศ. 2558 เฝง จิ้งอานหนังสืออัตชีวประวัติของนัก

ผจญภยัแหงดินแดนข้ัวโลกมากมาย

หลายเลม จนเกิดความเขาใจวาการ

เดินทางสูข้ัวโลกน้ันจะตองประสบ

กบัอปุสรรคอะไรบาง  นอกจากน้ี เธอ

ยงัยกระดับสมรรถภาพรางกายดวย

การวิง่มาราธอนดวย  ผานการชวย

เหลือจากสมาคมผูนําการเดินทาง

พื้นที่ขัว้โลกเธอไดติดตอไปยงัผูนาํ

ทางชาวแคนาดาช่ือพอล เม่ือพอลเหน็

เธอครัง้แรกกถ็งึกบัอึง้ เพราะเฝง จิง้

น้ันสูงแค 164 เซนติเมตรเทาน้ัน เธอ

ผอมบางซํ้ายังเลนสกีไมเปนเลื่อน

หิมะถอืเปนยานพาหนะสําคัญท่ีจะ

ทาํใหมนษุยจะเดินทางไปบนพืน้หิมะ

ได ผูท่ีประสงคเดินทางไปยงัข้ัวโลก

ใตจงึตองมีความสามารถในการเลน

สก ีเฝง จิง้ไดสมัผสัไมสกวีบิากเปน

ครั้งแรก ขณะเดินทางไปฝกซอม

การเดินทางวิบากท่ีนอรเวยน่ันเอง

เธอฝกซอมการเลนสกวิีบากกบัผูนาํ

ทางอยูหนึ่งสัปดาห จึงเริ่มตนการ

ฝกฝนเพื่อเดินทางไกล

คุณเฝง จิ้ง
图①冯静 图片来源于网络  

คุณเฝง จิ้งโชวธงชาติจีนสีแดงหาดาว เมื่อเดินทางถึงขั้ว

โลกใต
图②抵达南极点后，冯静举起五星红旗  新华社 图 

 คณุเฝง จิง้ เดินลยุหมิะ
图③冯静在雪地中行进 图片来源网络③
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เม่ือกลบัมาท่ีปกกิง่ นอกจากจะ

ตองฝกเดินเปนเลข 8 แลว เฝง จิง้ยงั

ฝกเดินลากยางรถยนตดวยการลาก

ยางรถยนตใตคอนโดมิเนียมที่เธอ

อาศัยอยู เพือ่จาํลองวากาํลงัลากเลือ่น

“ในโซนทีพ่กัอาศัยท่ีฉนัอยูสวนใหญ

จะเปนถนนยางมะตอย เวลาลากลอ

ยางจะเกิดการเสียดสีคอนขางมาก 

ชวยใหกลามเนื้อชวงเอวและหลัง

ของฉนัคุนเคยวาจะตองออกแรงอยาง

ไร” การทีเ่ฝง จิง้เดินลากลอรถยนต

ใตคอนโด ฯ ในตอนกลางวัน อาจ

ดึงดูดสายตาผูคนมากเกนิไป เฝง จิง้

จึงเลือกที่จะฝกลากยางรถยนตใน

ตอนกลางดึก เริม่ฝกต้ังแตชวงตีหน่ึง

ฝกแตละครัง้ใชเวลากวาสามชัว่โมง 

แลวคอยกลบัไปนอนในเวลาตีส่ีถงึตีหา แลวต่ืนข้ึนมาอกีทีในเวลาสิบโมง

เชา เพือ่ฝกพลงัแขนดวยการยกกระสอบขาวสารหนกั 18 กโิลกรมั ทัง้สิน้

1,000 ครั้ง

หลังจากฝกฝนไดหาป เฝง จิ้งก็ไดเดินทางไปยังสนามบิน NOVO ใน

ทวีปแอนตารกติก เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แลวเดินทางตอไป

ยังสถานีโนโวลาซาเรฟสกายาของรัสเซีย กอนจะออกเดินทางจากแนว

ชายฝงแถวนั้น เพื่อเดินเทาไปยัง POI ขั้วโลกใต

การเดนิทางไกลอนัเขย่าขวญั
惊心动魄的远征

การเดินทางดวยเทาเปลาไปยงั POI ในครัง้นี ้เฝง จิง้จะตองเดินลากเลือ่น

หมิะนานสบิถงึสิบเอด็ชัว่โมงตอวนั เธอเส่ียงท่ีจะตกลงไปในรอยแยกของ

นํา้แข็งท่ีมีความลกึหลายสิบเมตรอยูตลอดเวลา ในอกีดานหน่ึง ทุก ๆ วนั

เฝง จ้ิงยงัจะตองเดินฝาพายคุวามแรงลมระดับ 7 หากทุกยางกาวไมม่ันคงพอ

กอ็าจจะถกูลมพดัจนตัวปลวิได ระยะเวลาหน่ึงชัว่โมงของการเดิน เธอเคล่ือน

ทีไ่ปขางหนาไดเพยีงหน่ึงกิโลเมตรเทาน้ัน  เฝง จิง้เรยีกชวงเวลาเหลาน้ันวา 
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“สงครามเซนติเมตร” เวลากลางคืนเม่ือเชก็ GPS เธอกจ็ะตระหนกัวาเพิง่เดิน

มาไดแคไมก่ีเซนติเมตรบนแผนท่ีเทาน้ัน “พอเหน็แบบน้ันฉนักจ็ะรูสึกใจ

แปว ชักไมแนใจวาการเดินทางไกลจะเหมาะกบัฉนัหรอืไม” เธอไดแตครุน

คิดวา “แมจะทําไมสําเร็จ ฉันก็ควรที่จะรูวาตัวเองมีศักยภาพมากนอยแค

ไหน” เฝง จ้ิงตัดสินใจทีจ่ะยืนหยดัตอไป ตราบเทาท่ีสองขายงักาวไหว

ชวงเชาของวันที ่25 มกราคม พ.ศ. 2563  เฝง จิง้และเพื่อนรวมคณะอกี

สองคนยงัอยูหางจาก POI อกี 8 กโิลเมตร เธอพอจะมองเห็นรปูปนครึง่ตัว

ของเลนนิไดราง ๆ แลว (รปูปนนีต้ัง้ขึ้นโดยคณะเดินทางไกลขัว้โลกใตจาก

สหภาพโซเวยีตใน พ.ศ.  2501) ตอมาในเวลา 19.18 น. ของวนัที ่25 มกราคม

พ.ศ. 2563  ตามเวลาปกกิ่ง เฝง จิ้งก็เดินทางมาถงึข้ัวโลกใตท่ีไกลทีสุ่ดได

สําเร็จ เม่ือภารกจิเสรจ็ส้ิน เฝง จิง้และเพื่อนรวมทีมกห็ลบัตาสงบน่ิงหนึง่

นาที เพือ่รําลึกถงึความยากลาํบากและความกลาหาญของคนรุนกอน เม่ือ

คราวท่ีเดินทางไกลมาทีน่ี่ แผนการเดิมของการเดินทางไกลคราวนีคื้อ 86

วนั แตพวกเธอสามารถปฏบัิติไดสาํเรจ็ภายในระยะเวลาเพยีง 80 วนัเทานัน้

หลงัจากท่ีเฝง จิง้พิชิต POI ไดสําเรจ็  ผูคนทัง้หลายกเ็ริม่เรยีกเธอวา “นัก

ผจญภยั”  เธอมักจะถูกถามวา “ทําไมถงึชอบผจญภยั” คนสวนใหญคิดวา

เธอทรมานตนเองเพยีงเพือ่ใหไดไปเยือนสถานทีใ่ดสถานท่ีหนึง่ และน่ัน

เปนการกระทําที่คอนขางโงเขลา 

เม่ือถกูถามดังน้ัน เฝง จิง้กจ็ะน่ิงไป

สามส่ีวนิาทแีลวตอบวา “อนัท่ีจริง

คนแบบเรา  อาจจะแบงปนความรู

สึกกบัคนอืน่ไดยากสกัหนอย  การ

เดินทางคราวนี้ก็เหมือนกับเราได

ยนิเสียงเพรยีกอะไรบางอยางท่ีเรยีก

รองใหเราทาํลงไป ฉนัอาจจะแคอยาก

จะยํา่ตามรอยเทาของคนในอดีต และ

สัมผสักบัประวัติศาสตรของมนษุย-

ชาติกไ็ดละม้ังคะ” เฝง จิง้กลาว

ขั้วโลกใต 
南极 CFP 图  
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泰国榴莲入滇记

ทุเรยีนไทยเดนิทางไปยูนนาน
本刊记者 张若谷 蔡梦 冯雅昕/文

 

新冠肺炎疫情发生初期，不少泰国果农都非常担心今年的销售会受到影响，但中国市

场的表现很快打消了他们的担忧。疫情期间，榴莲等泰国水果一直稳定出口中国。

速度是榴莲冷链运输的关键。据泰国KF国际冷链运输公司负责人刘旭辉介绍，目前，从泰国

运输到中国的水果，除少量通过航空运输外，大部分都通过陆路来完成。“最主要的路线是从泰

国先运到老挝，然后经过磨憨口岸进入中国，最后到达昆明，最快只需要2天。”刘旭辉说。

另一方面，泰国官方与民间都在积极推动泰国水果通过线上销售的形式进入中国市场。

泰国副总理兼商业部部长朱林通过网络直播向中国消费者推介榴莲等泰国水果，15分钟观看

人数就超过了1600万。

在云南，有多年历史的泰国美食节首次从线下搬到了线上，几天下来销量不错。泰王国

驻昆明总领事馆商务处商务领事娜姹暾表示，全民直播带货的销售模式在疫情期间最大限度

地帮助果农及其他企业将水果和商品销售出去，惠及两国民众的同时也助力中泰经济复苏。

泰国榴莲的云南之旅，生动反映了云南与泰国乃至东盟更加便捷的贸易、便利的交通和

不断创新的销售渠道，成为了“中泰一家亲”的绝佳注脚。

 การแลกเปลีย่น 交流
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ทุเรยีนในภาคใตของไทยเริม่เขา

สูชวงสุกงอมอีกครั้ง ณ สวนทุเรียน

ตาง ๆ ชาวสวนปนขึ้นไปบนตนท-ุ

เรียนที่สูงใหญและตัดผลที่สุกลงมา 

แลวทุเรยีนแตละลกูจะถกูลาํเลยีงไป

ยังโกดังเก็บทุเรียนในทันท ีไมกี่วัน

ตอมา ทุเรยีนเหลานีจ้ะปรากฏบนชัน้

วางสินคาในซูเปอรมารเกต็ในมณฑล

ยนูนาน ประเทศจีน ซ่ึงอยูหางไกลกัน

พันกวากิโลเมตร

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา ทุเรยีนราชา

แหงผลไมไทยซึง่มีกลิน่เปนเอกลกัษณ

น้ันไดกลายเปนผลไมยอดนิยมในหมู

ผูบรโิภคชาวจนี จากขอมลูของกระ-

ทรวงเกษตรและสหกรณไทยเปด

เผยวา ต้ังแตเดือนมกราคมถงึเมษายน

ปนี้ ประเทศไทยสงออกทุเรียนไป

ยงัประเทศจนีคดิเปนมูลคา 567 ลาน

ดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียว

กันของปที่แลว 78%  ในบริบทของ

การคาโลกในปนี้ไดรับผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด - 19 ยอด

การสงออกผลไมไทยรวมทั้งทุเรียน

ไปยังจีนกลับเพิ่มขึ้น ทําใหทั้งชาว

สวนไทยและผูบริโภคชาวจีนตาง

การแลกเปลีย่น交流
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ความรวดเรว็คือกญุแจสาํคัญในการขนสงแบบควบคุมอณุหภมิู  คุณหลิว

ซุวฮุย ผูอํานวยการของบริษัทร เคเอฟซัพพลายเชน จาํกดักลาววา ปจจบุนั

การขนสงผลไมจากไทยมาจีนน้ัน สวนใหญจะสงมาทางบก มีเพยีงสวน

นอยเทานั้นที่ขนสงทางอากาศ “เสนทางขนสงสายหลักสงจากประเทศ

ไทยผานลาว จากนั้นจะเขาสูประเทศจีนผานทางดานบอหานและมาถงึ

เมืองคนุหมิงเปนจดุสุดทาย โดยจะใชเวลาเร็วทีสุ่ด 2 วนั” คุณหลวิ ซุวฮยุ

กลาว

 “นี่ดูเหมือนจะเปนกระบวนการที่ซับซอน แตประสบการณหลายป

ทําใหผูผลติ ผูขนสง และผูขายไดสรางระบบการทํางานทีส่มบูรณไวแลว

เชน เม่ือเราบรรจทุุเรยีน พนกังานคนอืน่ ๆ ก็จะจัดเตรยีมเอกสารท่ีจาํเปน

สําหรับการผานดานศุลกากร เชน ใบรับรองแหลงผลิต ใบตรวจคุณภาพ 

เปนตน พอเตรยีมเอกสารพรอมทางศุลกากรกจ็ะผานไดราบรืน่” คุณหลิว

ซุวฮยุภมิูใจในงานทีเ่ขาทํามาก บรษัิท KF ของเขามีความเชีย่วชาญในธุรกจิ

การขนสงผักและผลไมไทยไปยังประเทศจีนเปนเวลากวา 10 ป

อนึง่เทคโนโลยกีทํ็าใหทุเรยีนไทยเขาสูยนูนานไดงายข้ึน คณุจาง เหวนิปง

บริษัท ชางวิ่งโลจิสติคส จํากัด เลาวา ทุกครั้งที่บริษัทจัดสงทุเรียนมาถึง

คุนหมิง  ใชระบบระบุตําแหนงดาวเทียมและระบบสงขอมูลอณุหภมิูระยะ

ไกล เขาอยูในสํานักงานในจงัหวดัเชยีงราย แตสามารถทราบตําแหนงของ

รถและอุณหภูมิในตูคอนเทนเนอรแบบเรียลไทม และปรับอุณหภูมิได

ทันทีตลอดเวลาเพื่อใหแนใจวาทุเรียนอยูในสภาวะที่ดีที่สุด

ทุเรียนขายดผ่ีานออนไลน์

榴莲线上走俏

“มังคดุราคา 35 - 40 หยวนตอกโิลกรัม และทุเรยีนราคา 30 - 40 หยวน

ตอกโิลกรมั” วนันี ้นักขาวไดมาท่ีตลาดขายสงผลไมจินหมาเจิง้ชาง เมือง

คุนหมิง มณฑลยนูนาน ฝนตกติดกนัหลายวนัไมไดสงผลกระทบตอการคา

ขายในตลาดจินหมาเจิ้งชางแตอยางใด  รถเข็นรถกระบะและรถบรรทุก

ขนาดใหญเขาออกตลาดอยางไมขาดสาย ผูคนกําลังยุงอยูกับการขนถาย

สนิคา เสียงการเจรจาตอรองซือ้ขายดังเซ็งแซไปทัว่ตลาด ตลาดขายสงผลไม

จินหมาเจิ้งชางเปนศูนยกระจายผลไมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขาสู

ประเทศจีนที่สําคัญแหงหนึ่ง หลังจากเขาสูประเทศจีนแลวผลไมจากที่

นี่จะถูกกระจายไปทั่วประเทศ ตลาดแหงนี้ยังเปนศูนยกระจายทุเรียนที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน 

ได “ลิม้ชิมรสหวาน” กนัดวยความ

อิ่มเอมใจ 

      ภาพทุเรียนของไทยเขาสูตลาด

ยูนนาน สะทอนใหเห็นอยางชดัเจน

ถงึการคา การขนสงท่ีสะดวกสบาย

มากขึน้ และสรางสรรคนวัตกรรม

ชองทางการจดัจําหนายอยางตอเน่ือง

ระหวางยนูนานกบัไทยและอาเซยีน

จงึกลายเปนคาํอธิบาย “จีนกบัไทยมิ

ใชอื่นไกล พี่นองกัน” ไดอยางดี

เยี่ยม

ทุเรียนจากแดนไกลสองพนัลี้

榴莲千里来相见 

การเดินทางของทเุรยีนจากสวน

ผลไมในไทยไปตลาดยนูนาน ระยะ

ทางน้ีสองพนัลีใ้ชเวลา “ตะบงึ” เพยีง

ไมกีว่นัก็จะไปถงึ กระบวนการขน

สงขามแดนซึ่งแตละขั้นตอนเชื่อม

โยงกนัอยางถี่ถวนและเหนยีวแนน

นัน้พสิจูนใหเห็นถึงความรวมแรง

รวมใจกันระหวางผูประกอบการ

ผลไมทัง้ฝายไทยและฝายจีน 

ในชวงเริ่มตนของการระบาด

โควิด - 19  ชาวสวนทเุรยีนไทยจํา-

นวนมากกังวลวายอดขายในปน้ีจะ

ไดรบัผลกระทบ แตการตอบรบัจาก

ตลาดจีนไดปดเปาความกังวลของ

พวกเขาไปอยางรวดเรว็  ในชวงเวลา

ที่โรคระบาดโควิดกําลังรุนแรง ท-ุ

เรียนและผลไมอืน่ ๆ มีปรมิาณการ

สงออกไปจีนท่ีม่ันคงอยางตอเน่ือง
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 หนารานของบริษัท เซียนเฟง

ตุยหนงเย จาํกดั ในตลาด ฯ มีทเุรยีน

กองไวมากมาย คุณหยาง เฟง ผูอาํ-

นวยการบริษัท กําลังยุงอยูกับการ

แนะนาํทเุรยีนไทยใหกบัลกูคา “ทุก ๆ

ปเราขายทุเรียนออกไปประมาณ 

1,800 ตันและยอดขายกเ็พิม่ข้ึนตลอด

เชนกัน” คุณหยาง เฟงกลาว

     โรคระบาดกอใหเกดิผลกระทบ

ตอชองทางจําหนายแบบออฟไลน

ทําใหผูประกอบการตองรบีหนัไป

ขายทุเรียนออนไลน ซึ่งกลายเปน

จุดเดนของการเติบโตของธุรกิจ

ทุเรียนตลอดจนผลไมไทยในปนี้ 

“ปจจบุนั ผลติภณัฑของเรา 98% ขาย

ผานชองทางออนไลน” คุณหยาง เฟง

กลาว

ในคลงัสนิคาของบรษัิทซนิเฟน

ตุยกําลงัถายทอดสดอยู พิธีกรไลฟ

สดโฆษณาผลไมใหกับผูชมซึ่งอยู

มือถือปลายทางดวยความกระตือ-

รอืรน ลกูคาสามารถซือ้ผลไมทีเ่ลอืก

ไดจากหนาจอ “เราเพิ่งเริ่มลองทํา

การไลฟสด  โดยจะใชเวลาไลฟสด 6 - 8 ชัว่โมงตอวัน ใบส่ังซื้อมีมากกวา 

100 ออเดอร” คณุหยาง เฟงกลาว  เทคโนโลยยีงัคงพฒันาอยางตอเน่ืองและ

ตลาดก็มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิง่ต้ังแตเกดิการระบาด

ของโควดิ -19 ธุรกจิตาง ๆ รูสกึถงึแรงกดดันและเหน็ถงึการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น พวกเขาจึงมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองอยูตลอดเวลา

เอกชนและรัฐพร้อมใจกนัขายผลไม้ไทยผ่าน “ออนไลน์” 

官方民间齐“上线”

นอกจากชองทางการขายสินคาของเอกชนแลว หลังการแพรระบาด

ของโควดิ - 19 ประเทศไทยกเ็ปนหนึง่ในกลุมประเทศแรก ๆ ท่ีรฐับาลเขา

มามีสวนรวมอยางแข็งขันในการขยายตลาดออนไลนในจีน ชวงคํ่าของ

วนัที ่9 มิถนุายน คณุจรุนิทร  ลกัษณวิศิษฏ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

วาการกระทรวงพาณิชยไดโฆษณาทุเรียนและผลไมไทยอื่น ๆ ใหกับผู

บริโภคชาวจีนผานการถายทอดสดทางอินเตอรเน็ต ซึ่งภายใน 15 นาท ี

ก็มีผูชมพุงเกิน 16 ลานคน

เทศกาลอาหารไทยในมณฑลยูนนานซึ่งมีประวัติการจัดงานมานาน

หลายป ก็ไดปรับเปลี่ยนจากแบบออฟไลนมาเปนแบบไลฟสดออนไลน

เปนครัง้แรก ภายในไมกีว่นัสามารถทํายอดขายไดดีมาก นางณชธร มโน-

ปญจสิร ิผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นคร

คุนหมิงกลาววา ในชวงทีมี่การแพรระบาดโควิด - 19  รปูแบบการขายสินคา

ชาวคุนหมิงกําลังเลือกซื้อทุเรียนไทย
图①昆明市民购买泰国榴莲  蔡梦 图

คนงานกําลังคัดแยกทุเรียน
图②工人分拣榴莲   蔡梦 图

① ②
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ผานการไลฟสดชวยใหเกษตรกร

ชาวสวนผลไมและธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

สามารถขายผลไมและสินคาออกไปไดมากที่สุด ซึ่งเปน

ประโยชนตอประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังชวย

ในการฟนตวัทางเศรษฐกจิของจีนและไทยอีกดวย

 “จีนกลายเปนคูคารายใหญที่สุดของไทย 7 ปติดตอกัน 

และไทยเปนคูคารายใหญอันดับสามของจีนในกลุมประเทศ

อาเซียน ดวยการถือกําเนิดของยุคอีคอมเมิรซทั่วโลก

   ทําใหความรวมมือดานอคีอมเมิรซขามพรมแดนระหวางจนีและ

ไทยพฒันาไปอยางรวดเรว็ อนัจะเปนประโยชนตอประชาชนของทัง้สอง

ประเทศ” ทั้งนี้ คุณเฉิน เสี้ยวหยุน ผูชวยนักวิจัยสถาบันวิจัยไทยศึกษา

สถาบนัวิจยัเอเชยีใต - เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต (คุนหมิง) จนีเชือ่วา ในชวง

ที่มีการแพรระบาดโควิด - 19 การนําเขาและสงออกสินคาเกษตรของจีน

และไทยเชนทุเรียนกลับมีการขยายตัวแบบทวนกระแส  ทั้งนี้เกิดขึ้น

เนื่องจากความรวมมือดานอีคอมเมิรซที่กาวหนาอยางรวดเร็วนั่นเอง

       ในชวงคร่ึงแรกของปน้ี นอกจากทุเรยีน มังคดุ และผลไมอืน่ ๆ ท่ีไทย

สงออกไปจนีกมี็ยอดเพิม่ข้ึนอยางมากเชนกนั จากรายงานของ Public Opinion

Research ประเทศไทย ซ่ึงไดสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนในเดอืน

เมษายนปน้ีพบวา คนไทย 85.7% คาด

หวงัวาจนีจะนาํเขาสนิคาเกษตรตาง ๆ

จากไทยเพื่อชวยใหประเทศไทย

ฟนฟเูศรษฐกจิและรกัษาความม่ันคง

ทางรายไดของชาวสวนผลไมไวได

การเดินทางสองพนัลีข้องผลไม

ไทยมาถึงมือผู บริโภคชาวจีนนั้น

จะนํามาซ่ึงความหวานช่ืนชํา่หัวใจ

ใหกบัประชาชนของท้ังสองประเทศ
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2018年以来，泰国基

础网络建设趋于

完善，市场增长有所减慢，竞争非常

激烈。面对压力，泰国富源通信技术

有限公司董事长汪治国选择企业转型

和扩展新业务，把目光聚焦到即将到

来的5G时代。“根据数据统计，5G

时代光纤需求量将是4G时代的16

倍，5G将给光缆行业带来新机遇是

毫无疑问的。”汪治国认为，随着泰

国工业4.0及数字社会建设的进一步

推进，大型数据中心、信息服务等领

域的发展将迎来“爆炸式”增长。泰

国教育部“远程教育网”项目、泰国

广电局“村村通”项目等也将给泰国

社会带来巨大发展和改变。

本刊记者 蔡梦/文

มือหนึง่แห่งวงการเคเบลิไทย 
เฝ้าคอยโอกาสใหม่ทางธุรกจิ 5G ไทย

“5G สรางอนาคตใหม และเต็มไปดวย

โอกาสใหม ๆ มากมาย”  คุณวาง จือ้กัว๋ ประ-

ธานกรรมการบรษัิท ฟูหยวน คอมมิวนิเคชัน่

เทคโนโลย ีจํากัด และสมาคมการคาไทย 

-เสฉวนแะฉงชิ่ง  ในการใหสัมภาษณกับ

นกัขาวของนิตยสาร “แมน้ําโขง” วา ปจจุบัน

ทางบรษัิทกาํลงัใหความสนใจกบัความรวม

มือไทย - จีนโอกาสใหมดาน 5G

 เขาเปนผูเชีย่วชาญเมืองไทยในสายตาผูคนจาํนวนมาก คุณวาง จือ้กัว๋ 

ซึง่ไดรบัฉายาจากคนในแวดวงวา “มือหนึง่แหงวงการเคเบิลใยแกวนําแสง”

ซ่ึงเขาไดเขามาทําธุรกิจในเมืองไทยดวยความบงัเอญิ “ในป พ.ศ. 2546 ผม

ทํางานที่บริษัทโทรคมนาคมแหงหนึ่งในมณฑลเสฉวนและไดรับมอบ

หมายใหไปทาํงานในโรงงานรวมทุนระหวางไทย - จนี” แมวาเขาจะมีตํา-

แหนงเปนผูจัดการโรงงาน แตเนือ่งจากกาํลงัคนทีมี่จาํนวนจํากดั ทาํใหคณุ

วางมักจะตองลงมือทาํงานดวยตัวเองอยูบอยครัง้ “ผมมกัจะใสสูทขับรถ

โฟลคลิฟท และทํางานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา 30 องศา”

 ดวยประสบการณเหลานีท้าํใหผูจดัการโรงงานอยางคณุวางเขาใจตลาด

เคเบิลใยแกวนําแสงของประเทศไทยไดอยางถองแท และ 3 ปตอมา คุณ

泰国“光缆大王”汪治国：期待泰国5G新商机

โรงงานผลิตของบริษัท
图①泰国富源通信技术有限公司生产车间  
受访者供图   

คุณวาง จื้อกั๋ว
图②汪治国 受访者供图

①
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วางไดลาออกจากบรษัิทแลวเริม่ตน

ตอสูบกุเบกิธุรกจิของตน การเริม่ตน

ทําธุรกิจไมใชเรื่องงาย ๆ เวลา 8 ป

ผานไป  เขาผลติเคเบิลไมไดแมแต

เมตรเดียว ในขณะที่เปดบริษัท ฟู-

หยวน คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี

จาํกดัใหม  ๆ   คุณวางมุงเนนไปทีต่ลาด

ผูใหบริการเปนอันดับแรก “ผม

จาํหนายผลติภณัฑดานโทรคมนาคม

ของจนีใหไทยดวยความราบรืน่”

ในป พ.ศ. 2557 ฟูหยวน คอม-

มิวนเิคชัน่ ซ่ึงไดเปดฐานการผลติท่ี

จังหวดันครปฐม ประเทศไทยอยาง

เปนทางการ ในแตละปสามารถผลติ

เคเบิลได 1.5 ลานกโิลไฟเบอร (หนวย

ความยาวของเคเบลิ) ซ่ึงในขณะน้ันตลาดเคเบิลของประเทศไทยมคีวาม

ตองการอยูที ่3 - 5 ลานกโิลไฟเบอร   คุณวางมีสวนแบงทางการตลาดมาก

ถงึ 30% คุณวางรูสกึภมิูใจกับความสําเรจ็ของตนมาก “สินคาของเราปอน

ใหกบัผูใหบรกิารโทรคมนาคมรายใหญ ๆ ของประเทศไทย เชน TOT AIS 

CAT TRUE และรายอืน่ ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ยอดการขายจดัอยูใน

อนัดับที ่2 ของประเทศไทย” คณุวางกลาวเสรมิวา “ความยาวดังกลาว สามารถ

นําไปพันรอบโลกไดถึง 50 รอบ”

 “ในชวง 3 - 5 ปที่ผานมาตลาดเคเบิลใยแกวนําแสงของประเทศไทย

มีการพฒันาอยางรวดเรว็  นอกจากน้ียงัเปนชวงเวลาทีผู่ประกอบการประ-

เทศไทยกาํลงัสรางเครือขาย 3G และ 4G ขนานใหญ” คุณวางเลาวา หลงั

จากป พ.ศ. 2561 การสรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของ

ประเทศไทยมีแนวโนมทีจ่ะสมบูรณแบบ สงผลใหการเติบโตของตลาด

ชะลอตัวลงและมีการแขงขันสูงมาก

คุณวาง จื้อกั๋ว ซ่ึงกําลงัเผชญิหนากับความกดดัน เขาเลอืกทีจ่ะเปล่ียน

และขยายธุรกิจใหม โดยมุงเนนไปที่สิ่งใหมที่กําลังจะเขามาถึง นั่นก็คือ

ยุค 5G  “จากสถติิความตองการเคเบิลใยแกวนําแสงในยคุ 5G จะเพิ่มเปน

16 เทาของยคุ 4G ดังน้ัน  5G จะนําโอกาสใหม ๆ มาสูอตุสาหกรรมเคเบิลใย

แกวนาํแสงไดอยางไมตองสงสัย” คุณวางเชื่อวา ดวยความกาวหนาของอุต-
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สาหกรรมไทยแลนด 4.0  และการสรางสังคมดิจิทัล ศูนยขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) การพัฒนาบริการขอมูลและสาขาอื่น ๆ จะนําไปสูการ

เติบโตอยางย่ิงใหญ และโครงการเครอืขายสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศไทย  และโครงการเนต็ประชารฐัของ

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม

แหงประเทศไทยและโครงการอื่น ๆ จะนํามาซึง่การเปลี่ยนแปลงและการ

พฒันาครัง้ยิง่ใหญมาสูสังคมไทย

“ตลาดในตางประเทศและตลาดอืน่ ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตเปน

ทิศทางการพฒันาท่ีเราวางแผนอยูเสมอ เมียนมาและลาวมีธุรกจิบางอยาง

อยูแลว แตประเทศเหลาน้ีกาํลงัอยูในชวงเริม่ตน ในปนีเ้รายงัไดจัดเจาหนา

ที่จากแผนกการตลาดตางประเทศเขารวมประมูลโครงการของ SingTel

ซึง่นโยบายขอกาํหนดและมาตรฐานการจัดซื้อจดัจางของภมิูภาคตาง ๆ นัน้

แตกตางกัน จึงเปนความทาทายที่ยิ่งใหญสําหรับเรา” เสนทางการกาวสู

เวทีโลก จากตลาดไทยและบุกไปสูเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตนัน้ยงัอกียาว

ไกล และนี่ก็เปนความฝนระยะยาวของคุณวาง “สิ่งเหลานี้คงหนีไมพน

ที่จะตองพึ่งพาบุคลากร”

 เมื่อกลาวถึงประสบการณสมัยที่เพิ่งเริ่มตนทําธุรกิจในประเทศไทย  

คุณวาง จื้อกั๋วมองวาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรูวิธีการปรับตัวใหเขา

กบัประเพณีของสถานทีน้ั่น ๆ  “หาก

ตองการพัฒนาธุรกิจ กอนอื่นเรา

ตองเปนเพือ่นกบัคนในพืน้ท่ี ภาษา

เปนดานแรกท่ีตองฝาฟน  หลงัจาก

น้ันตองเรยีนรูเพิม่เติมเกีย่วกบัประ-

เพณีทองถิน่ กฎหมายและขอบังคับ

และเคารพผูคนในทองที่ ไมวาจะ

เปนลกูคา คูคาคนไทยหรอืพนกังาน

คนไทย เราตองเขาใจวธีิคิดของพวก

เขา รูจักนิสัยการดํารงชีวิตและสิ่ง

ที่พวกเขาสนใจ รายละเอียดเหลา

น้ีมีบทบาทสําคัญมากในการทําการ

ตลาดและการบรหิารจัดการองคกร”

บริษัท ฟูหยวนคอมมิวนิเคชั่นเทคโนโลย ีจํากัด
泰国富源通信技术有限公司 受访者供图
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中国学生孙梦箫目前正在泰国曼谷大学攻读博士学位。疫情期间，泰国曼谷大学开展了远程线上教

育。“和许多中国学生一样，泰国学生也通过网络，展示自己的PPT，进行小组讨论。老师也在网络上

进行课后点评及作业批改。”孙梦箫说。

据孙梦箫介绍，目前中泰远程教育合作已具备一定规模，出现了一些有较大影响力的“网红”老师。“在

线上教育领域，许多泰国教师不只是传授专业知识，还展现出浓厚的人文情怀，加深了中国民众对泰国的认

识，提升了中国民众对泰国的好感度。”孙梦箫表示。

在孙梦箫看来，中泰两国应该积极推动建设中泰远程教育平台，使中泰两国人民可使用统一便捷的软件进

行远程教育。同时，在疫情防控进入常态化后，设有泰语专业的中国大学应积极与泰国大学合作，设置更多线

上教育课程，让两国线上教育合作常态化、普及化。

 孙梦笛/文

การศกึษาออนไลนส์รา้งสะพานเชือ่มไทย - จนี
线上教育架起中泰民心相通之桥

① ②
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เพื่อปองกันการแพรระบาดเชือ้ไวรสัโควิด โดยลดการจดักลุมกจิกรรม

ของผูคน ในปนี ้โรงเรยีนหลายแหงในประเทศไทยและจนีตางจดัรปูแบบ

ชั้นเรียนออนไลน ใหนักเรียนเรียนอยูกับบาน ทําใหการเรียนการสอน

ออนไลนของสองประเทศเปนท่ีแพรหลายอยางรวดเรว็ ความยอมรบัของ

ผูคนยกระดับขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการวางรากฐานที่ดีสําหรับความ

รวมมือเชิงลึกระหวางไทย - จีนในดานการศึกษาออนไลน

ซุน เมิ่งเซียว นักศึกษาจนี ปจจบุนักําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่

มหาวทิยาลยักรงุเทพ ประเทศไทย ชวงการแพรระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ ทาง

มหาวทิยาลัยกรุงเทพไดเปดการเรียนการสอนออนไลน “เหมือนกบันัก

ศึกษาจนีสวนใหญ นกัศึกษาไทยใชพาวเวอรพอยตนําเสนองานของตนเอง

ผานทางอนิเตอรเน็ตออนไลนเชนกนั ทาํการถกวจิารณในกลุมยอย อาจารย

ใหขอวิจารณและปรับแกรายงานหลังชั่วโมงเรียนผานทางอินเตอรเน็ต” 

ซุน เมิ่งเซียวกลาว

ยามวางจากชัว่โมงเรยีน ซุน เม่ิงเซียวยงัแปลงสถานะเปนครสูอนภาษา

จีน ใชพื้นที่ทางอินเตอรเน็ตสอนภาษาจีนใหคนไทย เพราะมีความรูทั้ง

ไทย-จีน ซุน เม่ิงเซยีวจงึสอนไดอยางสบาย ๆ  เธอจะวางตารางการสอนไว

ลวงหนา จดัเน้ือหาการสอนอยางเหมาะสม ใชส่ือผานวีแชท เวยโปกระจาย

ขาวการรบันกัศึกษา ดึงดูดผูสนใจเขามาเรยีน จากการรบันกัศึกษาซุน เม่ิงเซียว

วเิคราะหวา “แรงบนัดาลใจในการเรียนภาษาจีนของคนไทยหลัก ๆ คือ

เพื่อการทําธุรกิจและปจจัยในการหางานทาํ ยงัมีคนไทยสวนหน่ึงเคยเรยีน

ภาษาจีนสมยัช้ันประถม-มัธยมเกิดความสนใจตอวัฒนธรรมจนีอยางมาก 

จึงอยากจะเพิม่ระดับภาษาจีนใหสงูข้ึนอีก”

สําหรับกลุมนักเรียนที่มีเปาหมายแตกตางกัน ซุน เมิ่งเซียววางโปร-

แกรมการสอนเปนการเฉพาะ สําหรบัคนไทยที่ตองการมาทําธุรกจิหรอื

มาทํางานในเมืองจีน ซุน เมิง่เซยีวจะจัดตารางการสนทนาในชัว่โมงสอน

ภาษาใหมากข้ึน สอนศัพทเทคนิคใหกับนักเรยีนบาง อธิบายคําศัพทภาษา

จีน เชน คําวา “Cold chain” “Cross Border e-Commerce” ใหกบันักเรยีนที่

ทาํงานสายธุรกิจการขนสงสินคา เปนตน

เธอแนะนําวา ปจจบัุนความรวมมือดานการศึกษาออนไลนไทย - จนี

 มีการขยายตัวพอสมควรและปรากฏครูที่เปนเน็ตไอดอลจํานวนหน่ึงท่ีมี

แรงดึงดูดคอนขางมากพอสมควร เชน ครูซ ูหนิงของไทยท่ีมีสไตลอารมณ

ขันในการสอนและโดงดังในแอปติ๊กตอกจีน “บนพื้นที่การสอนออน-

ไลน ครูไทยจํานวนมาก ไมเพยีงสอนความรูในสายอาชพียงัโดดเดนเขมขน

ในดานวฒันธรรมวถิชีวีติ ชวยใหชาว

จีนมีความเขาใจประเทศไทยมากขึน้

ทําใหชาวจีนมีความรูสึกทีดี่กับประ-

เทศไทยเพิม่ขึน้” ซุน เม่ิงเซียวกลาว 

     ในสายตาของซุน เม่ิงเซียวมองวา

ไทย - จนี สองประเทศควรสงเสรมิ

ผลกัดนัการสรางพืน้ทีก่ารศึกษาออน-

ไลน ทําใหคนจีนและคนไทย สามารถ

ใชซอฟตแวรท่ีเปนเอกภาพและได

รบัความสะดวกในการจัดการศึกษา

ทางไกล ขณะเดียวกนัเม่ือการปองกนั

โรคระบาดกลายเปนภารกิจที่ตอง

ดําเนินการเปนการท่ัวไป มหาวทิยา-

ลยัจีนทีมี่หลกัสูตรเอกภาษาไทยควร

สงเสริมใหมีความรวมมอืกบัมหา-

วทิยาลยัไทย  วางหลกัสูตรการสอน

ออนไลนใหมากข้ึนเพือ่ทาํใหความ

รวมมือดานการศึกษาออนไลนระ-

หวางสองประเทศใหเปนทีนิ่ยมและ

แพรหลายทั่วไป
作者系中国(昆明)南亚东南亚研究

院越南研究所助理研究员

คุณซุน เมิ่งเซียว ใชแพลตฟอรมอินเตอรเน็ตสอนภาษาจีน

ออนไลนใหกับคนไทย
图①②孙梦箫利用网络平台，教授泰国人中文 
受访者供图

การแลกเปลีย่น交流

47



喔呜、喔呜……”太行山

腹地的原始森林里，69

岁的王法团仰头呼唤猕猴，引起阵

阵回声。几分钟后，一只只可爱的

猕猴从四面八方飞奔来，争抢老人

带来的玉米。王法团是河南省济源

市黄楝树林区的护林员，19岁时来

到了林场，巡山防护、植树育林、

保护野生动物，一干就是50年。

王法团：喂养猕猴， 巡山护林50年

หวงั ฝ่าถวน ชายผูเ้ลี้ยงลงิแสม
และพทิกัษป่์ามายาวนานถงึ 50 ปี

ในปาดงดิบใจกลางภูเขา

ไทหาง หวงั ฝาถวน ชายวยั  69

ปเงยหนาแลวสงเสียงตะโกน

เรียกลิงแสม  “วู ๆ ๆ” ทําให

เหลาบรรดาลิงพากันสงเสียง

ตอบรบั  หลงัจากน้ันไมกีน่าที

เจาลงินารกัก็ทยอยวิง่กระโจน

มาจากทั่วทุกสารทิศ และมา

รุมแยงขาวโพดที่ชายชรานํา

มาให หวัง ฝาถวนเปนผูพทัิกษ

ปาในเขตปาหวงเลีย่นซู  เมือง

จ้ีหยวน มณฑลเหอหนาน ทาง

ตอนเหนือของประเทศจีน เขา

เริ่มมาทํางานที่ฟารมปาตั้งแต

อาย ุ19  ป ท้ังลาดตระเวนตรวจ

ตราภเูขา  ปลกูปา และชวยพ-ิ

ทกัษสัตวปาเปนเวลา 50 ปมา

แลว

     “ผมใหอาหารทุกวัน พวก

มันจําเสียงผมได นี่เปนชวง

เวลาท่ีผมมีความสุขท่ีสุด” หวงั

ฝาถวนยิ้มพรอมกับอธิบายวา

侯琳琳/文

①
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คุณหวัง ฝาถวนสงเสียงตะโกนเรียกลิงปาขณะสํารวจเสน

ทางบนภูเขา
图①王法团召唤野生猕猴 新华社 图  

 คุณหวัง ฝาถวนขณะสํารวจเสนทางบนภูเขา
图②王法团在巡山路上 新华社 图 

คุณหวัง ฝาถวนตรวจดูอุปกรณรวบรวมตัวออนผึ้งปา
图③王法团查看野生蜂蛹收集器 新华社 图

② ③

เขาเองเริ่มใหอาหารลิงตั้งแต พ.ศ. 2525 เมื่อครั้งที่ฟารมปาถูกกําหนดให

เปนเขตอนุรักษธรรมชาติและอนุรักษลิงภูเขาไทหาง มณฑลเหอหนาน 

ในเวลานั้นเมืองจี้หยวนตัดสินใจรับสมัครคนดูแลลิง เพื่ออนุรักษแหลง

ท่ีอยูอาศัยของลงิปาในภเูขา  เม่ือไดยนิขาวหวงั ฝาถวนจึงไดมาสมัครและ

อาสารับผิดชอบหนาที่นี ้

การดูแลผนืปาและใหอาหารลงิดูเหมือนจะงาย แตความจรงิไมไดงาย

อยางนั้น  การที่จะอดทนทําอยางตอเนื่องวันแลววันเลา ปแลวปเลากลับ

เปนสิ่งที่ยากยิ่งกวา  มีอยูครั้งหนึ่งหวัง ฝาถวนไปสํารวจจํานวนลิงและ

เคยตกหนาผาขณะปนเขา  “หนาผาสูง 10 กวาเมตร โชคดีท่ีดานลางเปน

บอน้ํา ในบอมหีนิกอนหน่ึง ระดับน้ําต้ืนหนอย กเ็ลยแคกระดูกซ่ีโครงหกั 

2 ซี”่

เมื่อรักษาหายแลว หวัง ฝาถวนจึงลุยปาลึกเพื่อแกะรอยฝูงลิงตอ เขา

บอกวาภเูขาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,600 เมตร ปาดึกดําบรรพเน้ือท่ีราว 8,333

ไร มีตนกลาจํานวนมากที่เขาเปนผูปลูก ปจจุบันตนสูงเสียดฟาแลว  เมื่อ

พูดถงึผนืปาบนภเูขาแหงน้ี ชายชราผูน้ีกอ็ดเลาไมไดวา “ต้ังแตอาย ุ19  ผม

ก็เริม่ทํางานเก่ียวกบัปาไม  พ.ศ. 2550 หลงัจากท่ีผมเกษียณกไ็ดรบัการจาง

ใหกลับมาเปนผูพิทักษปาตอ ตอนนี้ลูกชายก็เปนผูพิทักษปาเหมือนกัน 

เราชวยกันดูแลผืนปาและแมนํ้า” 

ณ พืน้ท่ีเฮยหลงโกวบรเิวณฟารมปาหวงเลี่ยนซูมีพนัธุไมหายากของ

ทางภาคเหนือ หวัง ฝาถวนปกติเปนคนพูดนอย แตเมื่อพูดถึงพันธุไมหา

ยากเหลานี ้เขากลับรอบรูชื่อพนัธุ

ไมทกุชนดิและรูแหลงของพนัธุไม

เหลานี้ดวย ดวยความพยายามและ

ต้ังใจมาตลอด 50 ป  ปาไมในเขตหวง

เลีย่นไดรบัการอนุรกัษไวเปนอยาง

ด ี ฝงูลงิเพิม่ข้ึนจากเดิมท่ีมีเพยีง 20 

ตัวจนถงึปจจุบนัมีมากกวา 500 ตัว

แลว

ส่องธรรมชาติ自然
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白领小霏平时工作繁忙，但无论多晚睡觉，睡前都会花上半个多

小时看一看微博、抖音等平台上的宠物照片和短视频。“看宠

物视频很快乐，有一种被治愈的感觉。”小霏说。这几年，社交媒体

和短视频平台上出现不少以宠物为主要内容的账号，收获了众多

关注者。宠物的拥趸中，很多都是像小霏这样无暇照顾宠物，只

能“云吸猫”“云养狗”的年轻人。

近年来，由互联网带动的萌宠风潮席卷而来，受到中国年轻网民

的追捧。与此同时，宠物流量也创造了巨大的商业价值，由宠物消费

带来的“宠物经济”“它经济”，成为新消费时代的特征之一。

互联网催热“宠物经济”

อนิเตอรเ์นต็ช่วยผลกัดนัใหเ้กดิ 
“เศรษฐกจิสตัว์เลี้ยง”

ระยะหลังมานี ้กระแสสัตวเลี้ยงนารักที่เกิดขึ้นจากแรง

สนับสนุนของสื่ออินเตอรเน็ตไดกอตัวขึ้นอยางตอเนื่อง จน

ไดรบัการสนใจอยางยิง่ยวดจากชาวเน็ตอายนุอยในประเทศ

จีน ความสนใจที่ชาวเน็ตมีตอสัตวเลี้ยงกอใหเกิดมูลคาทาง

การคาอยางมหาศาล การซื้อสินคาสําหรับสัตวเลี้ยงกระตุน

ใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “เศรษฐกิจสัตวเลี้ยง” หรือ “เศรษฐกิจสี่

ขา” ขึน้ จนกลายมาเปนหนึง่ในเอกลกัษณใหมดานการบรโิภค

แหงยุคสมัย

สาวออฟฟศอยางเส่ียวเฟยน้ันคอนขางจะงานยุง แตไมวา

จะตองนอนดึกสักแคไหน กอนนอนเธอจะใชเวลากวาครึ่ง

ชัว่โมงไปกบัการทองแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ ท้ังเวยปอ

และต๊ิกต็อก เพือ่ดูรูปและวดีิโอคลปิสัตวเลีย้งนารกั ๆ “เวลา

ที่ไดดูคลิปสัตวเลี้ยงตาง ๆ ฉันจะรูสึกแฮปปมาก เหมือนได

รับการฟนฟูสภาพจิตใจใหกลับมาสดใส” เสี่ยวเฟยกลาววา 

หลายปมาน้ีเธอสังเกตวาตามส่ือโซเชียลและแพลตฟอรมวิดีโอ

ขนาดสัน้ ปรากฏบญัชท่ีีมีเนือ้หาหลกัเปนสตัวเลีย้งนารกัจาํนวน

มาก ทั้งยังไดรับความสนใจอยางกวางขวาง “ติ่ง” สัตวเลี้ยง

刘峣/文

 แฟช ัน่ 时尚
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จํานวนมากเปนคนหนุมสาวซึ่งไมมีเวลาเลี้ยงสัตวเชนเดียวกับเสี่ยวเฟย 

พวกเขาทําไดเพียงเลี้ยงนองหมานองแมว “ออนไลน” ไปพลาง ๆ กอน

กระแสสัตวเลีย้งในอนิเตอรเน็ตไดชวยกระตุนใหเกดิกจิกรรมทางการ

คาหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนการผลิตและจาํหนายสินคาตลอดจน

บริการอืน่ ๆ ทีช่วยค้ําจนุตลาดดวยมูลคาการซ้ือขายมากกวาหนึง่แสนลาน

หยวน จากขอมูลสถติิพบวา ในป พ.ศ.  2561 ตลาดสินคาเกีย่วกบัสัตวเลีย้ง

ในประเทศจีนน้ันมีมูลคาสงูถงึ 1.708 แสนลานหยวน ขยายตัวจากป พ.ศ.

2560 มากถงึรอยละ 27 และคาดวาเม่ือถงึป พ.ศ. 2563 ตัวเลขดงักลาวอาจ

พุงแตะระดับ 2 แสนลานหยวน

เมื่อระบบอินเตอรเน็ตพัฒนาไมหยุดยั้ง รูปแบบการคาในเศรษฐกิจ

สัตวเลีย้งก็ดูจะหลากหลายตามไปดวย ธุรกจิรปูแบบเดิม เชน รานขายอาหาร

สัตว โรงพยาบาลสัตว รานเสริมสวยสําหรบัสตัวเลีย้ง รวมท้ังรานรบัฝาก

สัตวเลีย้ง มีแนวโนมทีจ่ะขยายตัวอยางตอเน่ือง นอกจากนัน้ ธุรกจิรปูแบบ

ใหมไมวาจะเปนมีมสัตวเลีย้ง ภาพยนตรและละครโทรทศันเก่ียวกับสัตว

เลี้ยง รวมไปถึงแอนิเมชั่น หนังสือและเกมสตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา ก็ยัง

มีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง

ประเด็นรอนอีกอยางหนึ่งในเศรษฐกิจสัตวเลี้ยง ก็คือการนํากระแส

สัตวเลี้ยงแสนรกัไปผสมผสานกบัธุรกจิอาหาร คาเฟแมว และรานอาหาร

ในธีมสัตวเลีย้งอืน่ ๆ ผดุข้ึนตามมหานครใหญ ๆ ในประเทศจนี ในระยะ

หลายปมานี ้ทั้งยังไดรับความสนใจจากบรรดาทาสแมว 

ทาสหมาอยางกวางขวาง สินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง

มีความหลากหลายมากขึ้นทุกขณะ ไมวาจะเปน

สินคาอัจฉริยะบริการถายภาพสัตวเลี้ยง การ

ผลิตเฟอรนิเจอรสําหรับสัตวเลี้ยงตามคําสั่ง

ซื้อ  ฯลฯ ไดขยายรูปแบบเศรษฐกิจ

สัตวเลี้ยงใหกวางขวางออกไป ยิ่ง

ไปกวานัน้ เม่ือตลาดสินคาสัตวเลีย้ง

เริ่มจะสุกงอม ผูบริโภคก็เริ่มใสใจ

เรือ่งการประกนัภยัสาํหรบัเจาตัวนอย

ของตน จนสงผลใหธุรกิจประกัน

ภยัสําหรบัสัตวเลีย้ง เริม่มีแนวโนม

ที่จะขยายตัวอยางนาสนใจ

หนุมนอยอุมแมวของตนเองไปเดินเลนที ่“ตลาดสัตว

เลี้ยง”
图①市民带着自己的宠物猫逛“宠物市集” 
新华社 图

ชางเสริมสวยสําหรับสัตวเล้ียงกําลังตัดขนใหกับเจาสุนัข

ตัวนอย
图②宠物美容师给宠物梳理毛发 新华社 图 

สาวนอยคนหนึ่งกําลังไลฟสดแมวที่เธอเลี้ยง
图③一名女孩在直播自己领养的宠物猫 新华社 图

① ② ③

แฟช ัน่时尚
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傣纸是中国目前所能见到的最原始

的造纸术之一，其制作工艺被

称为中国古代造纸术的“活化石”。长

期以来，傣家人常用傣纸制作纸伞、孔

明灯，书写佛经等。不过，在李晋元眼

里，傣纸可以变幻的花样还有很多。

李晋元和小伙伴们尝试在傣纸制作

工艺的基础上开发创新，把傣纸运用在

艺术设计、工艺品制作等文创领域。他

们设计了傣族手工造纸技艺沉浸式体验

项目，开办了曼陀罗艺术馆、傣纸主题

民宿、傣纸主题餐厅等一系列充满傣纸

文化氛围的文化旅游设施。

云南小伙把千年傣纸“玩”出新花样

หนุ่มยูนนานผูร้งัสรรคส์ิง่แปลกใหม่ใหก้บั
กระดาษชนชาติไตอายุนบัพนัปี

“ผมอยากสรางโครงการสมัผสั

ประสบการณทีน่าประทับใจใหกบั

งานฝมอืกระดาษทาํมือของชนชาติ

ไต ทําใหหมูบานมานจาว กลายเปน

แหลงเรยีนรูและสมัผสัประสบการณ

การทาํกระดาษไต” ณ หมูบานมาน

จาวตําบลเมืองหุน อําเภอเมืองไห

แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบ-

สองพนันา มณฑลยนูนาน ทางตะ-

วันตกเฉียงใตของประเทศจีน อัน

เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑศิลปะมัน-

ดาลาซึ่งจัดแสดงนิทรรศการที่มี

เอกลกัษณเฉพาะของงานฝมือกระ-

ดาษชนชาติไต คุณหลี ่จิน้หยวนซึง่

本刊记者 姚程程/文

เปนเจาของสถานทีแ่หงน้ี เขาเปนชายหนุมทีค่ลัง่ไคลในเสนหของเทคนิค

การทาํกระดาษชนชาติไตอนัเกาแก  ซ่ึงเปนมรดกภมิูปญญาทางวฒันธรรม

ระดับชาติของจนี และยงัไดสรางสรรคกระดาษธรรมดา ๆ ใหมคีวามทัน

สมัยมากขึ้นอีกดวย

“กระดาษชนชาติไต” เปนหนึง่ในเทคนคิการผลติกระดาษแบบดัง้เดิม

ที่สุดที่สามารถพบเห็นไดในประเทศจีน ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นเปนที่

รูจักกันในฐานะ “ฟอสซิสที่มีชีวิต” ของการผลิตกระดาษจีนโบราณ ทุก

ปในชวงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ผูทํากระดาษจะเดินทางขึ้นไปบน

ภูเขาเพือ่เกบ็วตัถดิุบในการทํากระดาษ หลังจากเลอืกเปลอืกไมท่ีเหมาะสม

ไดแลวก็จะนําไปผานกรรมวิธีตาง ๆ 5 ขั้นตอนและ 11 กระบวนการ ได

แก การแชน้ําทําใหนํ้าระเหยออก การบดปนเยือ่กระดาษ ข้ันตอนการข้ึน

แผนกระดาษและการตากกระดาษใหแหง กจ็ะไดกระดาษชนชาติไตท่ีท้ัง

บางและเหนียวคงทนไมผุพังงาย

เปนเวลากวาชานานท่ีสมาชิกชาวไตไดนาํกระดาษไตมาใชประโยชน

①

 มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม 非遗
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ในการทํารมกระดาษ โคมลอย หรือเขียนพระไตรปฎก ฯลฯ แตอยางไร

กต็าม ในสายตาของคุณหลี ่จิน้หยวนแลว กระดาษชนชาติไตยงัสามารถ

นําไปประดิษฐสิ่งของไดอีกมากมาย

ในป พ.ศ. 2560 ดวยความชื่นชอบกระดาษชนชาติไตทําให

คุณหลี ่จิ้นหยวนซึ่งเกิดในยุค 80 เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานในหมูบาน

มานจาวและเริ่มตนทําของธุรกิจของตัวเอง ในไมชาเขาก็พบวา

นักเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่เริ่มรูสึกเบื่อหนายกับความธรรมดาของ

การเทีย่วชมและการชอปปงท่ีเรยีบงาย นักทองเท่ียวอยากท่ีจะสมัผสักบั

ประสบการณทางวฒันธรรท่ีลกึซึง้มากยิง่ขึน้ ดวยเหตุน้ี คุณหลี ่จ้ินหยวน

และเพื่อน ๆ จึงเริ่มพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ บนพื้นฐานการผลิต

หัตถกรรมกระดาษชนชาติไต พวกเขาไดนํากระดาษชนชาติไตมาประ-

ยกุตใชในการออกแบบศิลปะการผลิตงานฝมอืตาง ๆ และยงัไดออกแบบ

จัดทําโครงการด่ืมด่ํากบัประสบการณการทํากระดาษดวยมือของชนชาติ

ไต รังสรรคสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่

โดดเดนดวยสีสันของกระดาษไต เชน พพิธิภณัฑศิลปะมันดาลา เกสตเฮาส

ที่พักและรานอาหาร 

 ปจจุบัน หมูบานมานจาวไดกลายเปนหมูบานแหงกระดาษชนชาติ

ไตอยางแทจรงิ นักทองเทีย่วสามารถพกัท่ีเกสตเฮาสซ่ึงตกแตงดวยกระดาษ

ชนชาติไต ทานอาหารไตในรานอาหารที่ตกแตงดวยกระดาษชนชาติไต 

และยังสามารถสมัผสัประสบการณการทํากระดาษไตไดทีพ่พิธิภณัฑศิลปะ

มันดาลา เขารวมงานเสวนาและกิจกรรมตาง ๆ ในหัวขอกระดาษไตทุก

ท่ีในหมูบานคณุสามารถพบเหน็โตะน้ําชาทีป่ระดับดวยกระดาษไต โคม

ไฟกระดาษไต ภาพวาดจากกระดาษไต และสิ่งประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งไดนาํ

กระดาษชนชาติไตมาเปลีย่นใหเปนงานฝมือ กระดาษเกาแกของชนชาติไต

กลับฟนคืนความมีชีวิตชีวาอีกครั้งในหมูบานมานจาว

 สําหรับการนํากระดาษไตมาประยกุตใชอยางสนุกสนานน้ัน คุณหลี่

จ้ินหยวนไมไดหยดุเพยีงแคในหมูบานมานจาวเทานัน้ แตเขายังไดนาํผล

งานกระดาษชนชาติไตกาวออกสูเวทีตางประเทศดวย ท่ีประเทศเยอรมัน

คณุหลี ่จ้ินหยวนใชกระดาษไตเพื่อตกแตงนิทรรศการศิลปะสวนตัวระดับ

ไฮคลาส ทีป่ระเทศแคนาดากระดาษไตกลายเปนกระดาษสําหรบัใหศิล-

ปนวาดภาพ ท่ีประเทศฝรัง่เศส คุณหลี ่จิน้หยวน สรางสรรคผลงานศิลปะ

ดวยกระดาษไตที่พระราชวังในกรุงปารีส ทั้งนี้ เพื่อใหผูชมไดเขาใจถึง

เทคนิคการทํากระดาษจีนโบราณ

 “ผมวางแผนจะจดังานเทศกาลศิลปะมานจาว เพือ่ใหผูรกักระดาษและ

ศิลปนผูช่ืนชอบการวาดภาพมารวม

ตัวกนัและสรางสรรคผลงานศิลปะ

ที่หมูบานมานจาว ผมตองการให

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมที่

เกาแกและองคประกอบของความ

ทันสมัยมาปะทะกนั เพือ่เพิม่โอกาส

ในการสบืทอดมรดกภมิูปญญาทาง

วัฒนธรรมตอไป” คุณหลี ่จ้ินหยวน

กลาว

คุณหลี ่จิ้นหยวนกําลังทํากระดาษชนชาติไต
图①李晋元制作傣纸 受访者供图 

กระดาษชนชาติไต
图②傣纸工艺品 受访者供图

 มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม非遗
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近日，由导演林魂历时四年创作的动画《雾山五行》在中国热映。该剧登

录视频网站哔哩哔哩仅两周，便收获了超过3000万的播放量。

《雾山五行》讲述了上古时期妖兽纵横，一位神秘道人将五种特殊能力分别

传授给五个家族，以此抵抗妖兽的故事，全剧凸显出浓郁的中国水墨画风格。

如第一集中，主角火行在木桥上与敌人打斗时，画面突然从彩色切换成对比强

烈的黑白，人物、动作全部以粗犷的黑色线条代替，变化迅速，让人直观地感

受到了双方出招速度之快。写意的中国水墨画和凌厉简洁的工笔画完美融合，

让许多观众直呼精彩过瘾。

《雾山五行》展中国水墨画之美

“หุบเขาหมอกแห่งเบญจธาตุ” 
เผยความงามภาพวาดหมึกจนี

吴旭颖/文

มุมบนัเทิง 影视
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เม่ือเรว็ ๆ นี ้ภาพยนตรแอนิเมชั่น “หุบเขาหมอกแหงเบญจธาตุ” 

(Fog Hill of Five Elements) ซึ่งใชเวลาสราง 4 ป โดยผูกาํกบัหลนิหนุ 

กาํลังมาแรงในจนี ภาพยนตรเรื่องนี้ออกตวับนเว็บไซตอินเตอรเน็ต

ไดเพียงสองสัปดาหเทานั้น ยอดการรับชมทะลุพึ่บพั่บเกิน 30 ลาน 

 “หุบเขาหมอกแหงเบญจธาตุ” เปนเรือ่งราวบอกเลาการโลดแลน

ของปศาจยุคโบราณ นักพรตลึกลับทานหนึ่งไดถายทอดพลังพิเศษ

เบญจธาตุใหแกคนหาตระกูล เพื่อใชในการตอสูกับปศาจ ตลอดทั้ง

เร่ืองเปนการเนนความโดดเดนของสไตลภาพวาดหมึกจนี เชน ตอนท่ี

หนึง่ฉากตัวเอกธาตุไฟตอสูกบัศัตรบูนสะพานไม จอภาพเปลีย่นจาก

ภาพสีเปนขาวดําตัดกนัอยางฉบัพลนั ทัง้ตัวละคร การเคลือ่นไหวแทน

ที่ดวยลายเสนหยาบ ๆ สีดําการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน ทําใหผู

ชมสัมผสัไดถงึความรวดเรว็ในการออกวทิยายทุธตอกรกนัของสอง

ฝาย การผสมผสานที่ลงตัวของภาพวาดหมึกจีนและงานเสนสายพู

กันทีล่ะเอยีดเรยีบงาย สรางความต่ืนเตนเราใจแกผูท่ีไดรบัชมจาํนวน

ไมนอย

ในภาพจําของผูคนสวนใหญแลว ภาพวาดหมึกจีนมีความสงบ

งดงาม แตภาพแอคชั่นบูลิ้มที่นาจับตามองที่สุดคือวรยุทธการตอสู 

ท้ังสองสวนดู ๆ แลวเหมือนจะขัดแยงกันแตหนัง “หบุเขาหมอกแหง

เบญจธาตุ” กลับพบความสมดุลอยางอัศจรรย ทําใหภาพวาด

หมึกจีนโบราณมีพื้นที่ไดแสดงออกในงานแอนิเมชั่นของ

คนรุนใหม 

       ภาพวาดหมึกจนี หมายถงึ ผลงาน

ภาพที่เปนการวาดดวยหมึกนํ้าสีดํา

เปนหลกั เปนภาพวาดคลาสสกิของ

จีน ภาพวาดหมึกจีนไมจํากัดอยูกับ

รปูลกัษณของวตัถภุายนอก หากแต

เนนการปลดปลอยอารมณ สุนทรยีะ

ตามปจเจกจินตนาการผูสรรคสราง

งาน 

ข้อมูลเพิม่เตมิ

มุมบนัเทิง影视
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นทิานพื้นบา้นจนี-สลกัเรอืเพือ่หากระบี่
中国民间故事——刻舟求剑

战国时期（公元前475年—公元前221

年），有 个楚国人带着宝剑出门远行。登

船后，众人都狠羡慕地看着他的宝剑，他便

耍起剑来， 会儿向前刺， 会儿又向左挥

砍。突然，江上刮起大风，船在江面上

断摇晃，众人挤作 团，大家连忙抓

紧船身。楚国人乜想抓住船 ，但只听

见“扑通” 声，宝剑掉到了湍急的江水

中。船上的人都大叫：“剑掉进水里了！”

ในสมัยจานกั๋ว (475 -221 ปกอนคริสตกาล) ยังมี

กระทาชายชาวแควนฉู (หนึง่ในแควนใหญในยคุจาน

กั๋ว) นายหนึ่ง ออกเดินทางไกลพรอมกับกระบี่ลํ้าคา 

เม่ือข้ึนเรอื ผูคนตางพากนัมองมาท่ีกระบีเ่ลมงามดวย

ความชื่นชม ชายผูนี้จึงเริ่มโออวดกระบี ่โดยดึงออก

จากฝกมาแทงไปขางหนาบาง เงือ้กระบี่ฟนลงมาทาง

ซายบาง ทันใดนั้น ก็เกิดพายุพัดขึ้นในแมนํ้าทําให

 แฮปป้ีภาษาจนี 汉语
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เรือโคลงโคลงไปมา ผูคนตางเฮกันไปยืนเบียดเสียด

เอือ้มควาลาํเรอืเพือ่ไมใหรวงหลน กระทาชายจากแควน

ฉูยื่นมือควาเสากระโดงเรือเอาไว แตทันใดนั้นก็ได

ยนิเสียงดัง “จอม” กระบีเ่ลมงามหลดุรวงลงไปในน้ํา

ผูโดยสารทัง้หลายตางรองเสยีงหลง “กระบ่ีตกลงไป

ในนํ้าแลว!”

这个楚国人马上用 把小刀在船舷上刻

了个记号，然后回头对大家说：“这是我的剑掉下

去的 方。”

ชายแควนฉูนายน้ันรบีหยบิมีดขึน้มาทําสญัลกัษณ

เอาไวท่ีกราบเรอื กอนจะหนักลบัมาประกาศกบัทกุคน

วา “น่ีคอืจดุทีก่ระบ่ีของขาตกลงไป”

众人疑惑不解地望着那个刀刻的印记。有人

催促他说：“快下水去找剑呀！”

แตชายแควนฉูกลับตอบวา “จักรอนรนไปใย ขา

ทําเครื่องหมายเอาไวแลว”

楚国人却说：“慌什么，我有记号。”

คนทั้งหลายตางมองไปที่สัญลักษณมีดบากนั้น

อยางงุนงง ใครคนหนึ่งเรงเรา “รีบกระโดดลงไป

เก็บกระบี่ส!ิ” 

船继续前行，又有人催他说：“冉 下去找

剑，这船越走越远，当心找不回来了。”

เรือแลนหางออกไปเรือ่ย ๆ ใครอกีคนบอกเขาวา

“ถาเจาไมรบีลงไปเกบ็กระบ่ี เรอืกจ็ะลอยหางออกไป

เรื่อย ๆ จนหากระบี่ไมเจอแลวหนา”

楚国人依旧自信地说：“ 用急， 用急，记

号刻在那儿。”

ชายแควนฉูยงัคงตอบอยางม่ันใจ “ไมตองรบีรอน 

ไมตองรบีรอน ขาทาํเครือ่งหมายแลวอยางไรเลา”

直至船行到岸边停下后，这个楚国人才顺

着刻有记号的 方下水去找剑。可是，他怎么

能找得到呢。船上刻的记号，表示宝剑落

水瞬间在江水中所 的位置。掉进江里的剑是

会随着船行走的，而船和船舷上的记号却

在不停地前进。这个楚国人用上述办法去找

他的剑，真是太愚蠢可笑了。

จวบกระท่ังเรอืเขาเทยีบทา ชายแควนฉูถงึไดกระ-

โดดลงไปงมหากระบีใ่นจดุท่ีใชมีดบากเอาไว แตไม

วาจะหาอยางไรกห็าไมพบ เครือ่งหมายท่ีทาํเอาไวบน

เรอื หมายถงึตําแหนงทีก่ระบีต่กลงไปในน้ําในชัว่ขณะ

นัน้ ๆ อยางไรกดี็ กระบ่ีที่รวงลงแมนํา้ยอมไมอาจลอย

ตามเรอืไปได ในขณะทีเ่ครื่องหมายบนกราบเรือนัน้

มีแตจะมุงตรงไปขางหนาตามทิศทางของเรอื กระทา

ชายแควนฉูนายนีเ้ลอืกท่ีจะคนหากระบ่ีดวยวธีิน้ี ชาง

โฉดเขลาจนนาหัวเราะเสียนี่กระไร

后来，刻舟求剑的故事演化 成语，比喻死

守教条、拘泥成法、固执不知变通。警示人

们，用静止的眼光来看待变化发展的事物，

必将导致错误的判断。

ภายหลงั วรีกรรมทาํรอยบากบนกราบเรอืเพือ่หา

กระบี่ก็พัฒนากลายมาเปนสํานวนจีน อุปมาถึงการ

ยึดมั่นในหลักการอยางทื่อ ๆ ไมรูจักพลิกแพลงตาม

สถานการณ สํานวนนีเ้ปนอทุาหรณสอนใจเราวา การ

มองเหตุการณทีเ่ปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ ดวยสายตาท่ี

หยุดนิ่งนั้น ยอมนํามาซึ่งการวินิจฉัยที่ผิดพลาด

แฮปป้ีภาษาจนี汉语
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面条制作简单、食用方便、营养丰富，可

作为主食，也可当小吃。据考古发现与

史料证明，面条起源于中国，已有四千多年的制

作食用历史。 

     在中国，面条种类繁多，有拉面、烩面、刀

削面、猫耳面、炒面、卤面、捞面、凉面、杂酱

面等，而且地方特色极其丰富，比如武汉热干

面、兰州牛肉面、北京炸酱面等。 

      武汉热干面是中国的十大名面之一，也是湖

北省武汉市最出名的小吃。热干面既不同于凉

面，又不同于汤面，面条事先煮熟，过冷水和过

油后，再淋上用芝麻酱、香油、香醋、辣椒油、

五香酱菜等调出的配料。吃面时面条纤细爽滑有

筋道，酱汁香浓味美，色泽黄而油润，看起来

就会令人胃口大开。近几年武汉热干面

发展到了国外，深受外国人的喜

爱，成了一款网红面条。

中国面条之最，你最爱哪一款

บะหม่ีเปนอาหารท่ีทํางายรบัประทานสะดวก

อีกทัง้มีคณุคาทางโภชนาการสูง สามารถทาน

เปนอาหารหลกัหรอือาหารวางก็อรอยไมแพกนั

จากการคนพบทางโบราณคดีและขอมูลทาง

ประวติัศาสตรพบวาบะหม่ีมตีนกาํเนดิในประเทศ

จีน ซ่ึงมีประวัติวิธีการทาํและรบัประทานมานาน

กวาสี่พันป

ในประเทศจนีมีบะหม่ีหลากหลายประเภท

ไมวาจะเปนบะหม่ีราเม็ง บะหม่ีสตูว บะหม่ีเตา

เซียว บะหม่ีเมาเออ บะหม่ีผดั บะหม่ีพะโล บะหม่ี

เยน็ บะหม่ีซอสเตาเจีย้วดํา เปนตน และในแตละ

ทองที่ของประเทศจีนก็ยังมีบะหมี่ที่มีรสชาติ

อรอยเปนเอกลกัษณเฉพาะท่ีแตกตางกนัออกไป

เชน บะหม่ีแหงรอนอูฮั่น บะหมี่เนื้อหลานโจว 

บะหมี่ซอสผัดปกกิ่ง เปนตน

วันนี้เราจะพาคุณไปรูจักกับ “สุดยอดแหง

บะหมี่จีน” 

สดุยอดแห่งบะหม่ีจนีคุณชอบทานแบบไหนมากท่ีสดุ

 อร่อยแดนมงักร 美食
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“บะหมี่เสี้ยนหู” เปนบะหมีท่ีม่คีวามเปนเอกลกัษณของมณฑลฮกเกี้ยนทางใต  ทํา

จากบะหมี่ที่มีความเล็กบางมาก ๆ ทําใหเวลารับประทานสามารถกลืนลงคอไดโดย

ไมตองเคี้ยวคลายกับการทานนํ้าซุป

“บะหมี่เสี้ยนหู” จะนําบะหมี่มาบีบใหแตกแลวเติมนํ้าซุปลงไปเคี่ยวจนขน ทาน

คูกับไสพะโลและไขพะโลอรอยอยาบอกใคร

“บะหม่ีเสนเดียว” หรอืทีรู่จกักนัในนามวา “บะหม่ีอายยุนื” กาํเนิดขึน้ในสมยัหนาน

เจา (738 - 902) เปนอาหารวางพื้นเมืองด้ังเดิมในอาํเภอปกครองตนเองชนชาติหย ีและ

ชนชาติฮุยเวยซาน แควนปกครองตนเองชนชาติไปตาหลี ่มณฑลยูนนาน 

“บะหมี่เสนเดียว” ตั้งชื่อตามลักษณะของเสนบะหมี่หนึ่งเสน ไมวาจะเปนบะหมี่

หนึ่งชาม บะหม่ีหน่ึงกะละมัง  บะหม่ีสาํหรบัทานหน่ึงคนหรอืแมกระทัง่บะหม่ีสาํหรบั

ชาวบานหนึ่งหมูบานก็จะใชบะหมี่เพียงหนึ่งเสนเทานั้น

การรับประทานบะหมี่เสนเดียวเปนประเพณีของชาวทองถิ่นในเวยซาน ในอดีต

จะใชบะหม่ีเสนเดียวในการทําบะหม่ีอายยุนืเพือ่ฉลองใหกบัเจาของวนัเกดิ ส่ือความ

หมายถึงชีวิตไมมีที่สิ้นสุด อายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง ในป พ.ศ. 2554 ชาวบาน

ไดชวยกันทําบะหมี่ที่มีความยาวมากถึง 1,704 เมตรและไดรับการบันทึกไวในสถิติ

กินเนสสบุคเซี่ยงไฮ

“บะหม่ีสามกุง” เปนอาหารวางของเซ่ียงไฮและซูโจว เหตุท่ีเรยีกวา “สามกุง” เน่ือง

จากบะหมีช่นดิน้ีประกอบไปดวยไขกุง มันกุง และเน้ือกุง ซ่ึงเปนสิง่ทีมี่คาท่ีสดุในตัว

กุง โดยปกติแลวกุงแมนํ้า 5 กิโลกรัมจะมีไขกุงเพียงแค 100-150 กรัมเทานั้น

“บะหมีส่ามกุง” โดยทัว่ไปจะมีวิธีรบัประทาน 2 แบบดวยกนั คือ วิธีแรกทาํเปนบะหม่ี

นํา้โดยจะเลอืกใชนํา้ซปุแบบน้ําใสเพราะจะทําใหไมกลบรสชาติความสดอรอยของกุง

เวลารบัประทาน สวนวธีิรบัประทานอกีแบบคือทานแบบแหง โดยจะนาํกุงท้ังสามสวน

ไปคลกุเคลากบัเสนบะหม่ี ท่ีสาํคัญจะตองคลกุไขกุงใหทัว่บะหม่ีทกุเสน

อนัดบั 1 “บะหมีส่ามกุ้ง” สุดยอดแห่งความหรูเลศิของบะหมี่
最“豪华”的面——三虾面

อนัดบั 2 “บะหมีเ่ส้นเดยีว” แห่งอ�าเภอเวยซาน เมอืงต้าหลี ่มณฑลยูนนาน สุดยอดแห่งบะหมีเ่ส้นยาว
最长的面——云南大理巍山一根面

อนัดบั 3 “บะหมีเ่ส้ียนหู” เมอืงเฉวยีนโจว มณฑลฮกเกีย้น สุดยอดแห่งบะหมีเ่ส้นบาง
最细的面——福建泉州面线糊

อร่อยแดนมงักร美食
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บะหม่ีแหงรอนอูฮัน่เปนหน่ึงในสิบอนัดับแรกของบะหม่ีทีมี่ชือ่เสียงในประเทศ

จีน และยงัเปนหนึ่งในอาหารวางท่ีมีชือ่เสียงทีสุ่ดในเมืองอูฮัน่ มณฑลเหอเปยอกีดวย  

บะหมี่แหงรอนแตกตางจากบะหมี่เย็นและบะหมี่นํ้า โดยจะนําเสนบะหมี่มาลวกให

สุกแลวนาํไปผานนํา้เยน็และนํา้มัน หลงัจากนัน้จะราดดวยน้ําซอสซ่ึงมสีวนผสมตาง ๆ

เชน ซอสงาน้ํามันหอม จิก๊โฉว น้ํามันพรกิ ผกัดองหาเครือ่งเทศ เปนตน เวลารบัประ-

ทานเสนบะหมี่จะมีความเหนียวนุม มีรสสัมผสัน้ําซอสเขมขนหอมอรอย เสนบะหมี่

ที่มีสีเหลืองมันวาวทําใหเห็นแลวอดนํ้าลายสอไมได

ไมกีป่ทีผ่านมา บะหม่ีแหงรอนยงัโดงดังไปไกลถึงเมืองนอกอกีดวย ซึง่ไดรบัความ

นยิมจากชาวตางชาติจํานวนมากจนกลายเปนเมนูดาวเดนที่มาแรงทางอินเตอรเน็ต

ทีเดียว

บะหม่ีเน้ือราเม็งหลานโจวเปนหนึง่ในสบิสุดยอดบะหม่ีของประเทศจนี ดวยความ

เปนเอกลกัษณของ “น้ําซปุใสราวกระจก เน้ือตุนจนเปอย เสนบะหมีท่ีบ่างเหนียวนุม”

และ “หน่ึงใส (ซุปใส) สองขาว (ไชเทาสีขาว) สามแดง (น้ํามันพรกิสแีดง) ส่ีเขียว (ผกั

ชีและตนหอมสเีขยีว) หาเหลอืง (บะหม่ีสีเหลอืง)” ซ่ึงไดรบัการยกยองในความอรอย

จากลูกคาทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก

บะหมี่ราเม็งหลานโจวเปนสุดยอดแหงอาหารวางของจีนซึ่งคุณสามารถพบเห็น

รานบะหมี่ราเม็งหลานโจวไดแทบทุกเมือง        本刊综合

หากกลาวถงึ “บะหม่ีเสนใหญราวเขม็ขัด” เปนหน่ึงในแปดของแปลกในมณฑล

สานซีซึง่หมายถงึ “บะหม่ี biang biang” น่ันเอง สําหรับตระกูลบะหมีแ่ลวตองยกให 

“บะหมี ่biang biang” เปน “พีใ่หญ” ของวงการบะหม่ี ดวยขนาดเสนท่ีใหญท่ีสุดและ

มีจาํนวนขีดในภาษาจีนมากท่ีสดุ (คําวา biang มีลําดับขีดมากถงึ 56 เสนเปนภาษาพดู

ที่เลียนเสียงจากธรรมชาต ิบางครั้งเปนสํานวนติดปาก หรือคําพูดของเด็กเนื่องจาก

ขั้นตอนทําบะหมี ่biang biang จะมีเสียง biang biang ออกมา จึงกลายเปนที่มาของ

ชื่อบะหมี่) ดวยขนาดชามที่ใหญ จึงเปนคํานิยามที่ไดอรรถรสมากที่สุดสําหรับคําวา

“เต็มอิ่ม”

วิธีการทําบะหมี่ biang biang เริม่จากการนําเสนไปลวกใหสุก สะเด็ดนํ้าออกแลว

โรยตนหอม กระเทียม ขิง พรกิ แครอทหั่นฝอยและเครื่องปรงุรสอืน่ ๆ ลงบนบะหม่ี

จากน้ันนําน้ํามันที่รอนจัดราดลงบนบะหมี ่พรกิแหงก็จะเดือดปุดขึน้ทนัท ีกลิน่หอม

ของพริกนํ้ามันและกระเทียมโชยหอมฟุงเตะจมูก

อนัดบั 5 บะหมีแ่ห้งร้อนอู่ฮ่ันและราเมง็ บะหมีท่ีไ่ด้รับความนิยมจากชาวต่างชาตมิากทีสุ่ด 
最受外国人喜欢的面——热干面和拉面

อนัดบั 4 “บะหมี ่biang biang” มณฑลส่านซีสุดยอดแห่งบะหมีท่ีใ่หญ่ทีสุ่ด
最宽的面——陕西biangbiang面

 อร่อยแดนมงักร 美食
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散步、健身、观光、赏鸟……在云

南省安宁市，宁湖公园已成为市

民休闲、健身的最佳去处，每天约有2万

人次到公园“打卡”，收获健康体魄和

满满的幸福感。

在宁湖公园，人与自然和谐共处。

白鹭、苍鹭、太阳鸟、黑水鸡等300多

个品种的鸟类在此定居，为公园增添了

生机活力。茶余饭后，市民在环湖人行

步道上一边散步，一边观赏各种鸟类自

由觅食、飞翔、嬉戏的姿态。

『遇见安宁』安宁宁湖，人鸟共居

เยีย่มชมเมืองอนัหนงิ ทะเลสาบหนงิหู เมืองอนัหนงิ 
ท่ีซึง่มนุษยแ์ละวิหคอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลนื

ออกกําลังกาย เดินเลน ชมนก

ชมไม... ณ สวนสาธารณะทะเลสาบ

หนงิห ูเมืองอนัหนิง มณฑลยนูนาน

ซึง่กลายเปนสถานทีสํ่าหรบัพกัผอน

หยอนใจของประชาชนทัว่ไป และ

ท่ีนีย่งัเปนสถานท่ีทีเ่หมาะท่ีสดุสํา-

หรับการออกกําลังกาย โดยจะมีผู

คนประมาณ 20,000 คน ไป “เชค็อนิ”

ที่สวน ฯ  ทุกวนั เพือ่ออกกําลงักาย

ใหสุขภาพแขง็แรงและดําเนินชวีติ

อยางมีความสุข

  สวนสาธารณะทะเลสาบหนงิหแูบงออกเปนฝงตะวันออกและฝงตะ-

วันตก ทางฝงตะวนัตกมีสวนพฤกษศาสตรเฉพาะทางอยู 7 แหง ไดแก สวน

แปะกวย สวนไผ สวนสนแผงยนูนาน สวนดอกบวัแดง สวนเฮเทอร สวน

ดอกเหมยสวน ดอกซากรุะ นอกจากนีย้งัมีศูนยแสดงนทิรรศการอเนกประ-

สงค ศูนยบรกิารนกัทองเท่ียว ศาลา เฉลยีงทางเดิน สวนภมิูทัศนดานฝงตะ-

วันออกประกอบไปดวยตนสนยูนนานและพืชพื้นเมืองอื่น ๆ รวมถึงตน

ซากรุะซ่ึงปลกูประดบัเปนแนวทวิทศันอนัสะทอนใหเหน็ถงึภมิูทศันฤดู

ใบไมผลแิละฤดูรอน นํา้พ ุสวนจาํลอง หองนํา้สาธารณะ ลานพกัผอน ฯลฯ

ภายในสวนสาธารณะทะเลสาบหนงิหทูีน่ีม่นุษยอยูรวมกบัธรรมชาติ

อยางกลมกลืนมีนกมากกวา 300 ชนดิอาศัยอยู เชนนกกระยาง นกกระสา

นกกินปล ีนกอีลํ้า เปนตน ชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาใหกับสวนสาธารณะ

หลังทานอาหารเย็นเสร็จผูคนก็จะพากันไปเดินเลนรอบทะเลสาบพรอม

กับชมนกนานาชนิดที่กําลังหาอาหารและโบยบินอยางอิสระ

ข้อมูลเพิม่เตมิ

“เมืองอารยธรรม National Civilized City” เปนหนึง่ในตราเมืองท่ีมอีทิธิพล

มากที่สุดในจีนแผนดินใหญ เปนชื่อกิตติมศักดิ์ที่ครอบคลุมทุกดานอัน

สะทอนถงึความเจรญิทางวฒันธรรมโดยรวมของเมืองน้ัน ๆ และยงัเปน

ตราเมืองที่มีคุณคาที่สุดของจีน ป พ.ศ. 2560 เมืองอันหนิงไดรับรางวัล 

National Civilized City มาครอง
安宁市委宣传部供稿供图
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近日，云南省昆明市南屏街入选中国第二批步行街改造提升试点。今后，昆明市五华区将力争把南屏步行

街打造成为面向南亚、东南亚百年滇萃文化最集中展示窗口、国际历史文化名城人文发展窗口和最具人

文特色商业步行综合型街区。

目前，南屏街街区商业面积超过50万平方米，既是流光溢彩的都市夜景地，也是昆明著名观光游览地。截

至2019年，街区年客流量超过1.44亿人次，综合型商业年营业额165.55亿元。

『智慧昆明』南屏街，向世界展示昆明文化

คุนหมิงเมืองอจัฉรยิะ 
ถนนหนานผงิ น�าเสนอวฒันธรรมคุนหมิงสูส่ายตาชาวโลก

 เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ถนนหนานผงิ  เมือง

คุนหมิง มณฑลยูนนาน ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนพื้นที่โครงการนํา

รองในการปรับปรงุถนนคนเดินชดุ

ที่สองของจีน ในอนาคตเขตอูฮัว 

เมืองคนุหมิง พยายามทีจ่ะสรางถนน

คนเดินหนานผงิใหเปนหนาตางเปด

ไปสูเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

เฉียงใตซ่ึงแสดงใหเหน็ถงึวัฒนธรรม

ยูนนานในรอบศตวรรษที่ผานมา

และเปนหนาตางของเมืองประวัต-ิ

ศาสตรและวฒันธรรมระหวางประ-

เทศ รวมถึงเสนทางการเดินเทาเชงิ

พาณิชยท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมมากท่ีสุด

ปจจบัุน ถนนหนานผงิมีพืน้ท่ีเชงิพาณชิยมากกวา 500,000 ตารางเมตร

ที่นี่นอกจากเปนแหลงเที่ยวชมวิวเมืองยามคํ่าคืนที่เต็มไปดวยสีสันแลว 

ยงัเปนสถานทีท่องเทีย่วทีมี่ชื่อเสียงของเมืองคนุหมิงอกีดวย ในป พ.ศ. 2562

บรเิวณถนนคนเดินมีปรมิาณผูคนเขาเท่ียวชมเกนิกวา 144 ลานคนตอป  มูลคา

การซือ้ขายของธุรกจิโดยรวมอยูท่ี 16.55 พันลานหยวนตอป

หากมองรวมประวติัศาสตรการพฒันาและสภาพท่ีเปนอยูของถนนคน

เดินหนานผิงในปจจุบัน เขตอูฮัวเสนอใหปรับปรุงถนนคนเดินตามหลัก

การเนนความเปนสากลและลกัษณะทางชาติพันธุของยนูนาน โดยมุงม่ัน

ทีจ่ะสรางถนนคนเดินหนานผงิใหเปนแหลงสืบทอดมรดกทางประวัติศาสตร

และวฒันธรรมท่ีเกาแกของคุนหมงิ และสรางเมอืงศูนยกลางระหวางประ-

เทศระดบัภมูภิาค ตลอดจนเปนเวทีการเจรจาแลกเปลีย่นระดับนานาชาติ
昆明市政府新闻办公室 韩枫

陈创业 图
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华宁陶，又称“宁州陶”，有华夏古

陶“活化石”之美誉。因历史悠久、

工艺精湛、器质细腻、釉色斑斓，留下了“宁

州陶器烧得绿”的民谚，是中国西南地区彩釉

陶的重要代表。

华宁陶产品以云南省玉溪市华宁县特有的

优质白胶泥为原料，烧制出的陶器质地细腻、

造型美观、色泽鲜艳，其釉色黄如纯金、绿如

翡翠、白如羊脂、兰如宝石、青如松烟，具有

温暖、滋润的性格，是在温暖的风土人情孕育

下产生的器物。

『走进玉溪』华宁陶：华夏古陶“活化石”

เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ีเซรามิก “ฮวัหนงิ” ฟอสซลิ
ท่ียงัมีชวิีตของเครือ่งป้ันดนิเผาแบบจนีโบราณ

เครื่องปนดินเผาฮัวหนิงหรือที่เรียกกันวา “เครื่องปนดินเผา

แควนหนิง” มีชื่อเสียงในดาน  “ฟอสซิลที่ยังมีชีวิต” ของเครื่อง

ปนดินเผาแบบจีนโบราณ เน่ืองจากมีประวัติศาสตรอนัยาวนาน

อกีทัง้มีฝมือการทําทีป่ระณีตมีพื้นผิวทีส่วยงามและเคลือบสสีนั

สดใส จนไดรบัคํากลาวจากผูคนทัว่ไปวา “เครือ่งปนดินเผาแควน

หนิงเผาออกมาแลวมีสีเขียวสวย” อันเปนตัวแทนที่สําคัญของ

เครื่องปนดินเผาเคลือบสีในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน

ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาฮัวหนิงทําจากดินเหนียวสีขาว

คุณภาพสงู ซ่ึงเปนเอกลกัษณฉพาะทีมี่อยูในอาํเภอฮวัหนิง เมือง

อวี้ซี มณฑลยูนนาน เครื่องปนดินเผาที่ไดการเผาจะมีเนื้อเนียน

ละเอียด รูปลักษณสวยงาม และมีสีสันสดใส สีที่เคลือบออกมา

จะไดสีเหลืองราวทองคาํบรสิทุธิ ์สีเขียวด่ังมรกต สีขาวราวหยก

ขาว สีนํ้าเงินดั่งหินไพลิน ดําเหมือนหมึก ซึ่งมีลักษณะที่อบอุน

และความมันวาวที่สมํ่าเสมอ เปนเครื่องใชในครัวเรือนที่สราง

ขึ้นจากประเพณีทองถิ่นอันอบอุน

หลงัจากเขาสูศตวรรษที ่21 เครือ่งปนดินเผาอวี้ซีเริ่มมีชื่อเสยีง

มากขึน้ ทําใหเครือ่งปนดินเผาฮวัหนงิเริม่กลายเปนเปาหมายการ

สะสมและศึกษาคนควาของนกัสะสมทัง้หลาย ในสายตาของนกั

สะสมแลวสีเขียวและสีขาวที่เคลือบนั้นชางแสนออนโยนสงา

งาม และเรยีบงาย ซ่ึงแทบจะไมไดผานการขัดเกลาใด ๆ  ทัง้สิน้นัน้

ถอืเปนเสนหเฉพาะตัว  ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของชวีติและผู

ชวยที่ขาดไมไดสําหรับชาวยูนนาน เครื่องปนดินเผาฮัวหนิงที่

สามารถใชงานไดจรงิ มีความสามัญ และความมันวาวท่ีสม่ําเสมอ

กอใหเกิดความงามที่เรียบงายและอบอุน
玉溪市委宣传部供稿供图
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ความร่วมมือดา้นเศรษฐกจิดจิทิลัไทย-จนี
อนาคตกวา้งไกล

ผูชวยนักวิจัยสถาบันวิจัย

ไทยศึกษา สถาบันวิจัย

เอเชยีใต - เอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต (คุนหมิง) จีน 

中泰数字经济合作前景广阔

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

面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，发展数字经济对于中泰两国

恢复经济社会发展的重要意义进一步凸显。中泰两国可以在以

下几个方面开展工作来加强数字经济合作。

第一，加强政策沟通，积极对接发展战略。中泰可以进一步加

强“一带一路”倡议与“泰国4.0”战略的对接，依托中泰数字经济合

作部级对话机制，围绕数字经济、网络基础设施建设和5G、人工智能

等重点议题进一步探讨，形成更加有效的合作路线图。

第二，积极尝试构建中泰数字经济产业园。依托产业园的集聚效应

进一步深化中泰双边数字经济产业的合作。中泰两国企业应共同推进数

字产业化，以便形成完整的数字产业链和供应链。

第三，建立中泰数字人才合作培养机制。数字经济的转型发展对数

字人才提出了更高要求。中泰数字经济的蓬勃发展急需大量的数字人

才，中泰两国可以建立相应的人才培养机制。

ปจจบัุน เศรษฐกจิดิจทัิลไดกลายเปนพลงั

สําคญัในการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคม ป พ.ศ. 2563  เปนปแหงความ

รวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทัลจีน - อาเซียน 

ประเทศจนีกบัประเทศไทยควรอาศัยบทบาท

ของเศรษฐกจิดจิทิลัอยางเต็มท่ีในการพฒันา

เศรษฐกจิของท้ังสองประเทศ และสงเสรมิ

ความรวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทัลระหวาง

สองประเทศใหลุมลกึยิง่ข้ึน ตลอดจนรวม

หารอื รวมสราง รวมแบงปน “เสนทางสาย

ไหมดิจิทัล” ดวยกัน

การกระชบัความรวมมือดานเศรษฐกจิ

ดิจิทัลเปนขอตกลงความเห็นพองรวมกัน

ของผูนําทั้งสองฝาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

ป พ.ศ. 2562 ระหวางท่ีนายกรฐัมนตรจีนีหลี่

เคอเฉยีงเยอืนประเทศไทยน้ัน รฐับาลไทย -

จนีไดประกาศแถลงการณรวมท้ังสองฝาย

เหน็พองวา ความรวมมือดานนวัตกรรมเปน

จดุโดดเดนภายใตกรอบขอรเิริม่ “หนึง่แถบ

หนึง่เสนทาง” ท้ังสองฝายจะสงเสรมิความ

รวมมือดานเศรษฐกิจดิจทิลั การเปลีย่นผาน

สูดิจิทัลของอตุสาหกรรม ความม่ันคงทาง

ไซเบอรการประมวลผลบนระบบคลาวด 

(cloud computing) และปญญาประดิษฐ (AI)
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ฯลฯ กรกฎาคม ป พ.ศ. 2563 ประธานาธิบดีจีนสี จิน้ผงิไดพดูคยุทางโทร-

ศัพทกบัพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรไีทย ท้ังสองฝายกลาว

วา ตองการที่จะสงเสริมความรวมมือในดานนวัตกรรมใหม เชน อคีอม-

เมิรซ ผลกัดันการพฒันาความเปนหุนสวนเชงิยทุธศาสตรรวบดานจีน - ไทย

สูขั้นใหม

  ปจจุบัน ความรวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทัลไทย - จีนเริ่มเห็นเปนรูป

เปนราง การหารอืระดับรฐัมนตรวีาดวยความรวมมือดานเศรษฐกจิดิจทัิล

ไทย - จนีไดจดัข้ึน ณ นครคุนหมิง เม่ือเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2562 วสิาหกจิ

ของสองประเทศไดลงนามโครงการความรวมมือเพือ่ผลกัดันการพฒันา

เศรษฐกจิดิจทิลั 5 ดาน ไดแก เครอืขายการส่ือสาร การจราจรอจัฉรยิะ อนิ-

เตอรเนต็เพือ่สรรพส่ิงภาคการเกษตร การทองเทีย่วอจัฉรยิะ และการแพทย

อัจฉริยะ ฯลฯ ทั้งนี ้ไทยเปนประเทศแรกของโลกที่ใชระบบดาวเทียมนํา

ทางเปยโตวของจนี หลายปท่ีผานมาระบบดาวเทยีมเปยโตวมีบทบาทสํา-

คญัตอการพฒันาเศรษฐกจิของไทย โดยไดอาํนวยการบรหิารจดัการระบบ

ขนสงและโลจิสติกสของไทยใหมีประสทิธิภาพ ซ่ึงชวยยกระดับประสทิธิ-

ภาพการขนสงของไทยใหสูงข้ึนอยางมาก และเพิม่มูลคาเพิม่ใหแกผลติ-

ภัณฑ

  ตั้งแตปนี้เปนตนมา เพื่อรับมือกับการแพรระบาดอยางปจจุบันทัน

ดวนของโรคโควดิ - 19  ยิง่ทําใหการพัฒนาเศรษฐกจิดิจทัิลเพือ่ชวยฟนฟู

เศรษฐกิจสังคมของทัง้สองประเทศมีนัยสําคัญเดนชดัยิง่ข้ึน ระหวางการ

แพรระบาด ธุรกิจและอุตสาหกรรมดั้งเดิมจํานวนมากประสบความเสยี

หายอยางหนักเน่ืองจากไดรบัผลกระทบจากหวงโซอตุสาหกรรม วถิชีวีติ

และการทํางานแบบ New Normal ผลักดันใหพฤติกรรมบรโิภคจาํนวนมาก

เปลีย่นรูปแบบจาก Offline เปน Online ซ่ึงยิง่เรงใหลกัษณะการบรโิภคแบบ

ดิจทัิลพฒันาอยางรวดเรว็ วสิากจิของไทยจาํนวนมากทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกจิ

ดิจทัิล อาท ิอคีอมเมิรซ ฟูดเดลิเวอรรี่ และการขนสงบรรจภุณัฑเรงดวน

เกิดโอกาสการพฒันาใหม ๆ และกลายเปนไฮไลทการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย

  ในอนาคต ไทยกบัจีนสามารถที่จะขยายความรวมมือดานเศรษฐกจิ

ดิจทัิลในประเด็นตาง ๆ  ดงันี ้ประการแรก สงเสรมิความรวมมือดานนโยบาย

เชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเขาดวยกัน ทั้งสองฝายสามารถยกระดับ

ความเช่ือมโยงระหวางยทุธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” กบัขอรเิริม่ “หนึง่แถบ

หนึง่เสนทาง” ใหสงูข้ึน โดยอาศัยกลไกการเจรจาระดับรฐัมนตรวีาดวยความ

รวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทัลไทย - จนี

รวมกันพิจารณาหารือ เพื่อพัฒนา

วาระสาํคญั คือ เศรษฐกจิดิจิทัล การ

พฒันาโครงสรางพืน้ฐานอนิเตอรเน็ต

กบัเครอืขาย 5G และปญญาประดิษฐ

ฯลฯ เพือ่กาํหนดแผนทีเ่สนทางความ

รวมมอืทีม่ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประการท่ีสอง ทดลองกอต้ังนิคม

อุตสาหกรรมเศรษฐกจิดจิิทัลไทย - 

จนี อาศัยการรวมศูนยของนิคมอตุ-

สาหกรรมใหเปนประโยชนแกการยก

ระดับความรวมมือในอตุสาหกรรม

เศรษฐกจิดิจิทลัระหวางไทย - จนีใน

ลึกซึ้งยิง่ขึ้น วสิาหกจิไทย - จนีควร

กระชบัความรวมมือในการผลกัดัน

การเปลีย่นผานสูดิจิทลัของอตุสาห-

กรรมเพื่อกอใหเกิดหวงโซอุปทาน

และหวงโซอตุสาหกรรมท่ีสมบูรณ

ของเศรษฐกจิดิจทัิล ประการท่ีสาม 

กอต้ังกลไกความรวมมือเพือ่บมเพาะ

ทรพัยากรบคุคลดานดิจทัิลไทย - จนี

เน่ืองจากการพฒันาสูเศรษฐกจิดิจ-ิ

ทัลตองการคุณสมบัติที่สูงขึ้นของ

ทรพัยากรบคุคลดานน้ีซ่ึงการพฒันา

อยางรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล

ไทย - จีน มีความตองกาทรัพยากร

บคุคลดานนีจ้าํนวนมากอยางเรงดวน

ท้ังสองฝายสามารถทีจ่ะสรางกลไก

เพื่อรองรับการบมเพาะทรัพยากร

บคุคลดิจทิลั และกระชับความรวม

มือดานเศรษฐกิจดิจิทัลใหลึกซึ้ง

อยางตอเนื่อง
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ความคดิเห็นผูอ่้าน
读者反馈

本刊记者 蔡梦 / 整理

笑笑：各位读者朋友大家好，很开心又和大家见面了。让

我们一起来看看本期“信箱”栏目收到了哪些读者留言。

     ยิม้ยิม้ : สวสัดีคะทานผูอานทุกทานยิม้ยิม้ดีใจมากนะคะ

ที่ไดกลับมาพบกับทานอีกครั้ง เราไปดูพรอม ๆ กันเลย

นะคะวาคอลัมน “กลองจดหมาย” ในฉบับนี้เพื่อน ๆ มี

อะไรมาพูดคุยกับเราบาง

素媞：我是一名来自朱拉隆功大学的学生。今年受新冠肺

炎疫情影响，我们学校开展了线上教学，以此避免人员聚集。

我想了解一下中国的线上教育发展情况。

     สุตริ : ดิฉนัเปนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

ในปนี้เนื่องจากไดรับผลกระทบจากโรคโควิด - 19  ทํา

ใหมหาวิทยาลัยของดิฉันตองทําการเรียนการสอนผาน

ทางออนไลนเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน ดังนั้น ดิฉัน

อยากทราบวาในประเทศจนีมกีารพฒันาการศึกษาออน-

ไลนอยางไรบางคะ

笑笑：你好。线上教育在中国已发展多年，今年线上教

育在疫情防控期间表现更加突出。近期的《湄公河》杂志刊

登了《在线学习服务师：助在线教育更完善》《网课架起中

泰合作抗疫“桥”》等文章，介绍中国线上教育发展、中泰

线上教育合作等情况，你可以进行了解。

     ยิ้มยิ้ม : สวัสดีคะ การศึกษาออนไลนในประเทศจีน

ไดมีการพฒันามาเปนเวลาหลายปแลว โดยเฉพาะในปนี้

ในชวงของการปองกนัและควบคุมการแพรระบาดโควดิ

การศึกษาออนไลนไดเขามาแสดงบทบาทที่โดดเดนยิ่ง

ขึน้ และเม่ือไมนานมานีน้ติยสาร “แมนํา้โขง” ไดตีพมิพบท

ความ เชน “ผูใหบริการออนไลน ชวยใหการเรียนออน

ไลนสมบูรณยิง่ขึน้ การศึกษาออนไลนสะพานแหงความ

รวมมือตานโรคระบาดไทย - จีน” เปนตน เพื่อรายงาน

เกีย่วกบัการพฒันาการศึกษาออนไลนในประเทศจนีตลอด

จนความรวมมือดานการศึกษาออนไลนจีน - ไทย ฯลฯ 

ซึ่งคุณสามารถอานบทความเหลานี้เพื่อทําความเขาใจ

เพิ่มเติมไดคะ

腊帕：我在泰国曼谷工作，之前读到杂志刊登的文章《生

态环境改善，越来越多人来云南观鸟》这篇文章，对云南观鸟

旅游产生了浓厚的兴趣。等疫情结束，我想来云南观鸟，请给

我推荐一些观鸟好去处。    

     ลาพาร : ฉนัทาํงานท่ีกรงุเทพ ฯ ประเทศไทย กอนหนา

นี้ฉันไดอานบทความเรื่อง “สภาพแวดลอมระบบนิเวศ

ท่ีดีสงผลใหผูคนมายนูนานเพือ่ชมนกมากขึน้” บทความ

นีทํ้าใหฉนัเกดิความรูสึกสนใจและอยากมาเท่ียวทีย่นูนาน

เพือ่ชมนก หลงัจากโรคระบาดส้ินสุดลงฉนัอยากเดินทาง
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มายนูนาน ดังน้ัน จงึอยากรบกวนคุณยิม้ยิม้ใหชวยแนะนํา

สถานที่ชมนกในยูนนานใหฉันหนอยไดมั้ยคะ

笑笑：欢迎你来云南旅游。你可以到云南香格里拉纳帕

海、保山高黎贡山、丽江拉市海等地观鸟赏鸟。如果要拍摄鸟

类，需要带上专业的摄影设备，还可以在当地雇佣一位观鸟向

导，带你找到更多的鸟类。

     ยิ้มยิ้ม : ยินดีตอนรับคุณมาเที่ยวยูนนานคะ สําหรับ

สถานทีท่ี่เหมาะกบัการชมนกน้ัน คณุสามารถเดินทางไป

ชมนกไดทีท่ะเลสาบนาผาไห เมืองแชงกรลีา ภเูขาเกาหลี

กง เมืองเปาซาน ทะเลสาบลาซไีห เมืองลีเ่จยีง เปนตนคะ

张正诗：我是泰国乐德纳可信皇家理工大学的一名教

师。2010年至2013年间，我曾在云南昆明留学，当时便接

触到了《湄公河》杂志，偶尔还会来杂志社协助翻译校对工

作，这段经历帮助我快速提高了中文水平。此后，我一直在

关注着《湄公河》杂志，并通过“云桥网”阅读电子版杂

志。多年来，杂志的文章内容和图片质量都在不断进步，我

感到非常开心。

    กติติ : ผมเปนอาจารยทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสนิทร ประเทศไทยครบั ในป พ.ศ. 2553 - 2556 ผม

เคยมาเรยีนตอทีเ่มืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ซ่ึงในขณะ

น้ันผมกไ็ดรูจกักบันิตยสารแมน้ําโขง และยงัเคยมาชวย

นิตยสารแมน้ําโขงในการแปลและพสูิจนอกัษร ประสบ-

การณในชวงนัน้ทาํใหผมสามารถพฒันาภาษาจนีไดอยาง

รวดเรว็ ต้ังแตน้ันมาผมกไ็ดติดตามอานนิตยสารแมนํา้โขง

มาตลอด และยงัไดเขาไปอานนติยสารฉบับอเิล็กทรอนกิส

ผานเวบ็ไซตยนูนานเกสตเวยดวยครบั  ในชวงหลายปที่

ผานมา ผมคดิวานิตยสารไดมีการปรบัปรงุคณุภาพและมี

การสรางสรรคสิง่ใหม ๆ อยูตลอด ไมวาจะเปนดานเนือ้หา

บทความและรปูภาพซ่ึงสิง่น้ีทาํใหผมรูสึกมีความสุขมาก

ครบั

我喜欢阅读有关中泰合作交流的文章，并通过杂志了解云

南经济社会发展、人文风情等。如今，我在课堂上将《湄公

河》作为教学材料，通过中泰文对照翻译，有效提升了学生们

的翻译能力。

     ผมชอบอานบทความเกีย่วกบัความรวมมือและการแลก

เปลีย่นส่ือสารระหวางจนีและไทย และผมยงัใชนิตยสาร

แมนํา้โขงเพือ่เรยีนรูทําความเขาใจเกีย่วกบัการพฒันาทาง

ดานเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมประเพณ ีและเรื่อง

อื่น ๆ ของมณฑลยูนนานดวยครับ ตอนนี ้เวลาผมสอน

หนงัสอืผมกจ็ะใชนติยสารแมน้ําโขงเปนส่ือในการสอน

การแปลภาษาซึ่งมีทั้งภาษาจีนและภาษาไทยประกอบ

ในนิตยสารทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความ

สามารถในการแปลไดอยางมีประสิทธิภาพ

      我希望杂志能增加一些介绍泰国社会、经济、文化发展的

文章，丰富杂志内容。祝《湄公河》杂志越办越好。

     สําหรบัคําแนะนําของผม ผมอยากใหนติยสารเพิม่บท

ความเกีย่วกบัการพฒันาทางดานสงัคม เศรษฐกิจ และวฒัน-

ธรรมของประเทศไทย เพือ่ใหนติยสารมีบทความทีห่ลาก

หลายมากข้ึน สุดทายผมขอใหนติยสารแมน้ําโขงจดัทาํได

ดยีิง่ ๆ ข้ึนครบั

笑笑：谢谢你的鼓励和建议。我们一定会继续努力，不断

丰富内容，将杂志越办越好。

    ยิม้ยิม้ : ขอบคุณมากนะคะ สําหรบักาํลงัใจและคาํแนะนํา

เราสัญญาวาจะทํางานอยางเต็มท่ี เพือ่ปรบัปรงุเน้ือหาของ

นิตยสารอยางตอเน่ืองและจดัทําใหนิตยสารใหดีขึน้เรือ่ย ๆ

คะ
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