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在贵州省六盘水钟山区大湾镇海嘎小学有

一支“未知少年”乐队，乐队的组建者

是这所小学的老师顾亚。顾亚大学毕业后来到海

嘎小学。他的到来，打开了孩子们通往音乐的大

门，他教学生乐器、音乐，帮助他们组建乐队，

遇见新生活。

①

②

③ ④

⑤

ณ โรงเรยีนประถมศึกษาไหกา เมืองลิว่ผานสุย มณฑล

กุยโจว มีวงดนตรชีือ่ “X-Youth”  ต้ังข้ึนโดยกู ยา ครหูนุม

ในโรงเรียน กู ยาชื่นชอบดนตรีต้ังแตเด็ก สมัยเรียน

มหาวิทยาลัยเขาตั้งวงดนตรีร็อกของตนเอง ตอมาใน

ป พ.ศ. 2552 เมื่อประเทศจีนจัดโครงการ “ครูตําแหนง

พเิศษ” รบัสมคัรบณัฑิตระดับปรญิญาตรเีพือ่ไปเปนครู

ในเขตทุรกันดาร เขาซึ่งเรียนจบสาขาการสอนดนตรี

กไ็ดสมัครเขารวมโครงการ และเริม่ตนทํางานทีโ่รงเรยีน

ประถมไหกาแหงนี้

ดนตรเีปนสะพานใหครูและนักเรยีนไดสนทิสนม

กนั “ผมอยากใชความสามารถพิเศษท่ีมีมามอบความรู

นอกเหนือจากตําราใหแกนกัเรยีน” กู ยากลาว หลงัจาก

นัน้ ครูทกุคนที่พอจะมีความรูดานดนตรีอยูบาง กม็า

รวมกันสอนดนตรีใหเด็ก ๆ หลังรับประทานอาหาร
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เรือ่งราวข่าวสาร / 新闻故事



⑥

กลางวัน นกัเรียนท้ังโรงเรียนก็จะมานั่งเรียงแถว เด็กประถมหน่ึง

และประถมสองเรียนอูคูเลเล กตีารโปรง สวนเด็กประถมสามและ

ส่ีก็เลนกลองชุด กีตารเบสและแทมบูริน สําหรับเด็กชั้นโต ๆ นั้น

ทดลองเลนเครือ่งดนตรทีีย่ากข้ึน ดวยความสามัคคีระหวางครแูละ

ศิษย ก็ไดทําใหโรงเรยีนประถมศึกษาไหกาแหงนีมี้วงดนตรวีงแรก

เปนของตนเองในท่ีสดุ เม่ือป  พ.ศ.  2561 สาว ๆ ทัง้หาคนต้ังชือ่วง-

ดนตรวีงนีว้า “พบ” เพราะพวกเธอไดคนพบดนตร ีไดพบกบัครอูาจารย

ทีด่ทีีส่ดุ และไดพบกบัชวิีตใหม

หนึง่ปใหหลงั วงดนตร ี“X-Youth” กก็อต้ังขึน้ พวกเขามารบัชวง

สานฝนดานดนตรตีอจากรุนพีท่ีจ่บการศึกษาไป 

ตอมาในป 2563 วงดนตรีรอ็กชื่อดังของจนีอยาง Miserable Faith

ไดเดินทางมาท่ีโรงเรียนไหกา เพื่อแสดงคอนเสิรตร็อกรวมกับ

วง “X-Youth” ดวยวธีิไลฟสดใหผูชมไดเขาฟง คอนเสริตครัง้นีทํ้าให

วง “X-Youth” ไมไดหยุดอยูแคในคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่ง แตความ

สามารถและเรื่องราวของเด็กกลุมนี้ได

รับการถายทอดใหคนจํานวนมากได

มองเห็นอยางครบถวน

                                        本刊综合

วง “X-Youth” ซอมดนตรี
图①②“未知少年”乐队在练习乐器 中新社 图

วง “X-Youth” และคุณครูกู ยาขึ้นแสดงคอนเสิรตรวมกัน
图③④“未知少年”乐队和顾亚老师在音乐会上表演 
新华社 图

รวมถายภาพที่ระลึกหลังจบการแสดง
图⑤演出结束后乐队成员合影 新华社 图

วง “พบ” รวมแสดงกับวง “New Pants”

图⑥“遇”乐队成员和新裤子乐队一起演出 新华社 图
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w
ต้ังแตประมาณกลางเดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคมของทกุป ทะเลสาบอหูลนุกู อาํเภอ

ฝไูห เขตปกครองตนเองชนชาติอยุกรูซินเจยีง สาธารณรัฐประชาชนจนี จะเขาสูฤดู 

“จบัปลาหนาหนาว” ทะเลสาบอหูลนุกูถือเปน 1 ใน 10 อนัดับทะเลสาบน้ําจดืขนาด

ใหญที่สุดของจีน การจบัปลาดวยการลากอวนในทะเลสาบที่เกาะตัวเปนนํา้แข็งใน

ฤดูหนาว เปนวิธีการจับปลาตามธรรมเนียมเดิมของชาวบานที่อาศัยอยูในละแวก

ทะเลสาบ ถือเปนภาพที่อลังการนาตื่นตาตื่นใจ

中 国 新 疆 维 吾 尔 自

治区福海县乌伦古湖每年

12月中下旬进入“冬捕”

季。乌伦古湖是中国十大

内陆淡水湖之一，冬季冰

上大拉网捕鱼是乌伦古湖

的传统捕鱼方式，场面壮

观。新华社 图
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陕西皮影用秦川牛皮为原料，经过制皮、过稿、雕刻、上色、熨平、

装订、联结等24道工序制作而成。皮影戏俗称“灯影子”，是中国民间

广为流传的傀儡戏之一。图为陕西省西安市明清皮影艺术博物馆，一名前

来参观的小女孩拿起一幅雕刻好的皮影骨架。新华社 图

หนงัเชดิแหงมณฑลสานซี ทาํข้ึนจากหนงัววัซ่ึงไดจากบรเิวณ

ท่ีราบฉนิชวน นําไปผานกระบวนการตาง ๆ ถงึ 24 ข้ันตอนไมวาจะ

เปนฟอกหนัง เขียนแบบ ฉลุลาย ลงสี รีดเรียบ ตอกหมุด เชื่อม

หนัง ฯลฯ หนงัเชิดน้ันมีชื่อเรียกในหมูชาวบานวา “เงาไฟ” นับเปน

การละเลนเชิดหุนที่แพรหลายในหมูประชาชนชาวจีน จากภาพ

คือเด็กหญิงคนหนึ่งที่ เดินทางมาชมพิพิธภัณฑศิลปะหนังเชิด

หมิงชิงเมืองซีอาน มณฑลสานซี ในมือของเธอคือตัวหนังท่ีฉลลุาย

เรียบรอยแลว

2

3
走进中国科学院西双版纳热带植物园，与奇特的动植物邂逅，其中

包括通过抢救性保护和人工繁育方式获得的白旗兜兰。白旗兜兰属兰科植

物，夏秋或临冬开花，花期最长达70余天。主要分布在中国云南普洱、

印度阿萨姆邦及印度东北部与缅甸交界处。 图虫创意 图

เมื่อเดินเขาไปที่สวนพฤกษศาสตรฤดูรอนสิบสองพันนาแหง

สถาบันวทิยาศาสตรแหงชาติจนี กจ็ะพบกบัพชืและสัตวแปลกตาหลาก

หลายประเภท หนึง่ในนัน้คือกลวยไมพนัธุ Paphioedilum spicerianum 

ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวและใชวธีิเพาะพนัธุข้ึนมาใหม กลวยไมชนดิ

นีจ้ะออกดอกในฤดูรอนถึงฤดูใบไมรวง หรอืใกล ๆ ฤดูหนาว โดย

ระยะเวลาการออกดอกนานสุดถงึ 70 กวาวัน  โดยหลกั ๆ  จะกระจายตัว

อยูในเมอืงผเูออรมณฑลยนูนานของจนี รฐัอสัสมัทางตอนเหนือของ

 การประชมุประเทศภาคีของ “อนสัุญญา

วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ” ครัง้ที ่

15 (COP 15) จะจัดขึ้นทีน่ครคุนหมิง มณฑล

ยนูนานประเทศจนีในวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 ตามอนสัุญญาระหวางประเทศวาดวย

การอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของโลก 

ขอมูลเพิ่มเติม                       链接

อนิเดีย และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือซึง่มี

พรมแดนติดกบัเมียนมา 
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被誉为“中国天眼”的500米口径球面射

电望远镜（FAST）将于2021年4月1日正式对

全球科学界开放，征集来自全球科学家的观测

申请。新华社 图

กลองโทรทรรศนวทิยแุบบจานรับสัญ-

ญาณเสนผานศูนยกลาง 500 เมตร (FAST) 

ซ่ึงไดรบัสมญานามวา “ดวงตาสวรรคแหง

ประเทศจีน” จะเปดใหบริการแกแวดวง

วิทยาศาสตรต้ังแตวันที ่1 เมษายน 2564  เปน-

ตนไป ทั้งนี้ไดเปดรับคําขอเขาใชงานจาก

นักวิทยาศาสตรทั่วโลกแลว

เชาตรูในเมืองตาฉ้ิง มณฑลเฮยหลง-

เจียง อณุหภูม ิ-30 องศาเซลเซยีส ณ สนามบนิ

ตาฉิง้ซาเออรถู วศิวกรซอมบํารงุเริม่งานประจาํวนัของ

พวกเขาต้ังแตฟายังไมทันสาง เชน การจํากัดเกล็ดน้ํา

แข็งบนเครื่องบิน งานสนับสนุนและใหบรกิารเทีย่วบนิ

ผานสถานี งานควบคมุการลงจอดของเครือ่งบนิ งานตรวจ

สอบสถานะของเครื่องบิน เปนตน 

5

4

清晨的黑龙江省大庆市，气温低至近零下30摄氏度。在大庆萨尔图

机场，天还未亮，机务工程师们便开始了一天的工作——飞机除防冰、航

班过站保障、落地指挥、飞机状态检查。 新华社 图

09

มองจนีผ่านภาพ视觉 /



มวยไท่เกก๊ คุณรูจ้กัไหม

มวยไท่เกก๊ คุณรูจ้กัไหม

太极拳，你了解吗？

太极拳，你了解吗？

2020年12月17日，中国申报的“太极拳”经联合国教科文组织保护非物

质文化遗产政府间委员会评审通过，列入联合国教科文组织人类非

物质文化遗产代表作名录。

自17世纪中叶在河南省焦作市温县陈家沟村形成以来，太极拳世代传承，不断创

新，为各族人民共享和实践。

如今，太极拳已传播到全球150多个国家和地区，习练者有4亿多

人，成为一项风靡全球的国际化健身形式。越来越多的外国人通过

练习太极拳感受中国文化的魅力。

太
极
拳

มวยไท่เกก๊

มวยไท่เกก๊ท่ีเมืองไทย
太极拳在泰国

泰拳在中国
ศลิปะมวยไทยย่างกรายสู่ประเทศจนี

รายงานพเิศษ / 特稿
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厕
所
革
命

数
字
人
民
币

 “การปฏริปูสขุา” เงนิหยวนดจิทิลั
การปฏริปูสขุา
“厕所革命”

เงนิหยวนดจิทิลัมาแลว้
数字人民币来啦！

หลกัไมลแ์ห่ง “การปฏริปูสขุา” ของจนี
中国“厕所革命”时间表

图虫创意 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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วนัที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 “มวยไทเกก” ซ่ึงประเทศจีนไดขอขึน้

ทะเบียนตอยูเนสโก ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อ

การคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยข้ึนทะเบียนตัว

แทนในรายการมรดกภมูปิญญาทางวฒันธรรมของมนษุยชาติประจาํ

องคการศึกษาวทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ 

คาํวา “ไทเกก” ของ “มวยไทเกก” นาํมาจากคัมภรี “ยีจิ่ง” ซ่ึงเปน

ตําราปรชัญาจนีโบราณ ตามปรชัญาจีนโบราณเชือ่วา การเคลือ่นไหว

ของมนุษยควรขยับไปตาม “เตา” กลาวคือ คลอยตามกฎแหงโลก

กบัธรรมชาติ ไมถกูตีกรอบจากวตัถุภายนอก กระท่ังเขาสูสภาวะแหง

จิตวิญญาณที่สงบและกลมกลืน โดยสามารถหลอมรวมสรรพสิ่ง

ตนกําเนิดมวยไทเกกอยูทีช่ายฝงแมน้ําฮวงเหอประเทศจนี นบัแต

กลางศตวรรษที ่17 ไดเริ่มกอตัวขึ้น ณ หมูบานเฉินเจียโกว เมือง

เจียวจั้ว มณฑลเหอหนาน ไดสืบสานจากรุนสูรุนและคิดคนสราง

สรรคอยางตอเน่ือง จากพืน้ฐานของมวยไทเกกตระกลูเฉนิไดพฒันา

แตกขยายออกมาเปนหลายสํานัก ตลอดเวลากวา 300 ป ไดเผยแพร

ไปยงัทองถิน่ตาง ๆ ทัว่ประเทศจีน ความภาคภมิูใจน้ีไดแบงปนไปสู

ประชาชนชนชาติตาง ๆ และรวมสืบทอดมวยไทเกกตอ ๆ กันมา

เม่ือไมก่ีปมาน้ี ต้ังแตรฐับาลไปจนถงึชมุชน ตางเลอืกใชมาตรการ

การสบืสานและคุมครองหลากหลายรปูแบบ เพือ่สงเสรมิใหโครงการ

มรดกดังกลาวอยูรอดสืบไป 

ภายใตการมีสวนรวมอยางสรางสรรคของชมุชน สํานักคายไท

เกกท่ีจัดอยูในโครงการตัวแทนมรดกภมิูปญญาทางวฒันธรรมระดับ

ชาติ เพิม่ขึน้จาก 3 สํานกัเปน 7 สํานกั ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ชุม-

ชนทีเ่ก่ียวของ 7 แหงไดจัดต้ังคณะกรรมการความรวมมือดานอนรุกัษ

มวยไทเกกข้ึน รวมกันดําเนินการเพื่อปกปองคุมครองมรดกไว

มวยไท่เก๊กขึน้ทะเบียนยูเนสโกส�าเร็จ
太极拳申遗成功 

สืบสานและคุ้มครอง
传承与保护

ไดน่ีคอืหวัใจหลกัของปรชัญาความคิดมวย

ไทเกกด้ังเดิมท่ีผสมผสานพัฒนาเขากับ

ทัศนะคติการบํารุงสุขภาพ กอกําเนดิเปน

ศิลปะมวยจีนประเภทหนึ่ง 

ป พ.ศ. 2499 กรมการกีฬาแหงชาติจีน

ไดจัดต้ังคณะผูเชี่ยวชาญมวยไทเกกเพื่อ

เรียบเรียงตํารามวยไทเกกเบื้องตนขึ้นชุด

หนึ่ง เรียกชื่อยอวา “24 กระบวนทามวย

ไทเกก”

ลูกศิษยสํานักมวยไทเกกแหงหนึ่งในหมูบานเฉินเจียโกว อําเภอเวิน 

เมืองเจียวจั้ว มณฑลเหอหนาน กําลังฝกรํามวย
图①学员们在河南省焦作市温县陈家沟的一个家庭拳馆内练
拳 新华社 图

ผูคนกําลังฝกการแสดงรํามวยไทเกกในเมืองเซาเปาโล บราซิล
图②巴西圣保罗市，人们参加太极拳学习表演活动 新华社 图

①

②
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มวยไทเกกยังเปนหนึง่ในสัญลักษณทางวัฒนธรรมจนีท่ีเปนท่ี

รูจกัคุนเคยมากท่ีสุดในโลก มีคนฝกฝนกนัทกุภมิูภาคทัว่โลก

ในงานแขงขนักฬีาโอลิมปกป พ.ศ. 2551 มวยไทเกกเปนหน่ึงใน

การแสดงที่นําเสนอตอชาวโลก ในปเดียวกัน ภาพยนตรการตูน

อนิเมชั่นอเมริกาเรื่อง “กังฟูแพนดา” ออกฉาย ภาพยนตรการตูน

ดังกลาวบอกเลาเรือ่งราวของหมีแพนดาอุยอายตัวหนึง่ทีต้ั่งปณิธาน

วาจะเปนนกัวรยทุธฝมือดี ในภาพยนตรแสดงใหเหน็ถงึองคประกอบ

มวยไทเกกด้ังเดิมของจนี ทําใหมวยไทเกกเปนทีเ่ขาใจและรูจักของ

เพื่อนชาวตางชาติมากยิ่งขึ้น

ป พ.ศ. 2555 บนยานอวกาศ “เทียนกง 1” (Heavenly Palace 1) 

หลิว หยาง นักบินยานอวกาศรํามวยไทเกกในหองนักบิน 

ป พ.ศ. 2559  งานราตรีศิลปวฒันธรรมในท่ีประชุมสุดยอด G20 

เมืองหางโจว นักรํามวยไทเกกในชุดขาวคอย ๆ ยางกรายลุยผาน

นํ้าภายใตมานราตร ี

กลายเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมจนีไปทัว่โลก
全球中华文化标志

ชมุชนทีเ่กีย่วของไดทยอยดําเนนิการ

บํารุงรักษาซอมแซมสถานที่สําคัญอัน

เปนมรดกทางอนสุรณสถานของมวยไท-

เกก ซ่ึงประกอบดวยบานเดิมเฉิน หวงัถงิ

ผูริเริ่มกอตั้ง บานเดิมปรมาจารยหยาง 

ลูฉาน หออนสุรณสถานปรมาจารยมวย

ไทเกกเหอซ่ือ ศูนยแลกเปลีย่นวฒันธรรม

มวยไทเกกเขตหยงเหนียน เปนตน

กลุมสมาคมมวยไทเกกตาง ๆ เปด

เวบ็ไซตเฉพาะขึน้ เพือ่ชวยประสานการ

ยื่นเอกสารดิจิทัล เปดคอรสฝกอบรม

รวมกับหนวยงานผูสงูอายแุละกลุมสตรี

ในทองถิ่น สถาบันวิจัยที่เกี่ยวของจัด

กิจกรรมทางวิชาการเผยแพรบทความ

งานวจัิย ตีพิมพหนงัสือเฉพาะดานและ

ออกซีดีการสอนเปนประจํา

มวยไทเกกท่ีสบืทอดกนัภายในครอบ-

ครวั เชน ตระกูลเฉิน ตระกลูหยาง ฯลฯ 

ไดจดัอบรมถายทอดวชิาเหมอืนท่ีทํากนั

ภายในตระกลูใหแกผูสืบสานจาํนวนกวา

พนัคน ตัวแทนผูสืบสาน เชน เฉิน เจ้ิงเหลย 

หยาง เจิ้นเหอ ฯลฯ รับศิษยจํานวนกวา

สองพนัคน สถาบนัฝกอบรมที่จัดตัง้ขึน้

หรอืสอนโดยผูสืบสานไดฝกอบรมนัก

เรยีนมากกวา 100,000 คนอยางตอเน่ือง 

ผูสืบสานบางคนยงัไดเขาไปเปนอาจารย

พเิศษ เปนครฝูกในโรงเรยีนประถม มัธยม

ไปจนถงึมหาวทิยาลยั นับเปนกาํลงัสาํคัญ

ในการอบรมคนรุนใหม

รายงานพเิศษ / 特稿
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ป พ.ศ. 2560 กจิกรรมการแสดงมวยไทเกก

รอยเมืองนบัพันนับหมื่นคนในสากลไดจุด

ประกายขึ้นที่หมูบานเฉินเจียโกว อําเภอเวิน 

เมืองเจยีวจ้ัว มณฑลเหอหนาน มีผูเขารวมใน

งานนีก้วาสิบลานคน จากกวา 600 เมืองทัง้ใน

และตางประเทศ

วนัที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 องคการยเูนสโก

ไดประกาศใหมวยไทเกกขึ้นทะเบียนรายชื่อ

ตัวแทนในรายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒน-

ธรรมของมนุษยชาติ

ทกุวนันี ้การราํมวยไทเกกไดเผยแพรออกไป

ท่ัวโลกกวา 150 ประเทศและภมิูภาค กลายเปน

รูปแบบบริหารรางกายท่ีไดรบัความนิยมและ

เปนสากลระดับโลก มีผูคนหนัมาใหความสนใจ

และฝกฝนมากกวา 400 ลานคนและมีแนวโนม

ท่ีจะเพิม่มากข้ึนเรือ่ย ๆ  มวยไทเกกยงัชวยใหคน

ท่ัวโลกไดด่ืมด่ําสัมผสัถงึเสนหของวฒันธรรม

จีนไดอยางลึกซึ้ง                              本刊综合
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มวยไท่เกก๊ท่ีเมืองไทย

太极拳
在泰国
近年来，泰国民众掀起了一股太极热，在打

太极拳的过程中，收获了健康，感悟了中

华文化，同时，也加深了中泰一家亲的友谊。

หลายปมานี ้มีชาวไทยจํานวนมากเริ่มศึกษามวยไทเกก 

การรํามวยไทเกกสงผลดีตอสุขภาพ ขณะเดียวกนัยงัสามารถ

เขาใจถึงวัฒนธรรมจีนไดอีกดวย

สวนลมุพนิใีนฐานะท่ีเปนสวนสาธารณะทีใ่หญที่สุดในเขต

กรุงเทพฯ ภายในอาณาบรเิวณมีพฤกษาพนัธุไมเขยีวชอุม เปน

สถานทีร่มรืน่ตลอดป ผูชืน่ชอบมวยไทเกกสวนใหญเลือกท่ีจะ

มาออกกําลังกายตอนเชาที่นี่

หวงั หวัน่จวนิ สมาชิกสมาคมมวยไทเกกเพือ่สุขภาพแหง

หนึ่งในประเทศไทยกลาววา “ฉันเขารวมการออกกําลังกาย

หลายประเภท แตสดุทายก็เลอืกมวยไทเกก เพราะวามวยไทเกก

ไมเพียงไดบริหารรางกาย ยังผสมผสานกับหลักความคิดเตา 

ทกุครั้งที่รํามวยไทเกก ชวยใหจิตฉนัสงบ รูสึกวาโลกนี้สวย

สดงดงามไปหมด” หวัง หวั่นจวินรํามวยไทเกกมาแลว 16  ป 

①
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เน่ืองจากความชืน่ชอบมวยไทเกก  เธอจงึต้ังช่ือตัวเองวา “หว่ันจวิน” 

ซึ่งเปนชื่อที่มีกลิ่นไอของความเปนจีน

ที่กรุงเทพฯ ทุก ๆ วันจะมีผูคนนับหมื่นรํามวยไทเกกเชนเดียว

กับหวงั หวัน่จวิน มากาเรต็จากสวสิเซอรแลนด เคยทํางานท่ีปกกิง่

เม่ือ พ.ศ. 2531 เธอมีความลุมหลงมวยไทเกกมาก ตอมาเธอติดตาม

สามียายมาพาํนกัทีป่ระเทศไทย และเขารวมสมาคมมวยไทเกกทีไ่ทย

 “มวยไทเกกเปนการออกกาํลงักายแบบจีนโบราณประเภทหน่ึง ทําให

ฉันหลงใหล” เธอกลาววา มวยไทเกกเปนวิธีการบําบัดรักษาอยาง

หนึ่ง เปนประโยชนตอกายใจ ทําใหเธอมีสมาธิในการทํางาน

มวยไทเกกมีประวติัการเผยแพรสูเมืองไทยเปนเวลากวา 70 ปแลว

 ปจจบุนั ไทยมีการจัดงานแลกเปลีย่นมิตรภาพมวยไทเกกระดับประเทศ

เปนประจาํทกุป และสงคณะไปแลกเปลีย่นท่ีเมืองจีน เปนการกระชับ

มิตรภาพของสองประเทศอยางไมขาดสาย    本刊综合

ลูกศิษยกําลังฝกมวยไทเกกในสมาคมมวยไทเกกแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย
图①泰国曼谷一家太极拳馆，学员正在练习太极拳 苏金玉 图

ศูนยมวยไทเกกตระกูลหยางประเทศไทย
图②杨氏太极拳泰国中心 苏金玉 图

ยามเชาตรู ผูคนจะพากันรํามวยไทเกกในสวนหลวง ร. 9
图③清晨，市民在曼谷Rama.9公园练习太极拳  苏金玉 图

②

③
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泰拳在中国
ศลิปะมวยไทยย่างกรายสู่ประเทศจนี

本刊记者 蔡梦/文 

与太极拳沉稳、宁静的风格相对，强硬、

干净爽利的泰拳，让人看得热血沸腾。 

同样作为国家文化的象征，近年来，随着中泰

合作交流日益密切，泰拳也从影视荧幕走进了

太极之乡——中国。

ดวยลลีาการรายราํมวยไทเกกทีสุ่ขุมลุม

ลึก ตางจากศิลปะมวยไทยซึ่งมีความแข็ง

กราวและดุดัน ผูชมตางรูสึกต่ืนเตนและลุน

ตามไปดวยขณะท่ีชมการชก ในฐานะท่ีเปน

สัญลักษณแหงวัฒนธรรมประจาํชาติไทย 

ประกอบกับความรวมมือและแลกเปลี่ยน

ส่ือสารกันอยางใกลชดิระหวางจนีและไทย 

มวยไทยจงึไดยางกรายขยายแวดวงจากวง-

การบนัเทิงไปยังถิ่นกําเนิดของมวยไทเกก

ประเทศจีน

ณ เลขที ่184 ถนนกูโหลนครคุนหมงิ ซึง่

เปนท่ีต้ังของคายมวยไทยชือ่  Ong Bak International Muay Thai & MMA 

คายมวยแหงน้ีต้ังขึน้ในป พ.ศ. 2559 ไดเขารวมเปนสมาชกิของสหพนัธ

มวยไทยโลก (World Muay Thai Alliance - WMA) และเปนสโมสรเพยีง

แหงเดียวในจีนที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมไทย 

“ผมฝกศิลปะการตอสูมาต้ังแตยงัเลก็ ๆ ตอนน้ันผมมีความใฝฝนอกี

วาสักวันหน่ึงจะไดมีโอกาสไปเมืองไทย และเรียนมวยไทย ในป 

2559 ผมไปเรยีนตอท่ีมหาวทิยาลัยหอการคาไทย พอไปถงึเมืองไทย

ผมกไ็มรรีอทีจ่ะเริม่เรยีนมวยไทยทันที มวยไทยเปนศิลปะการตอสู

ที่มีชื่อเสียงในดานความแข็งแกรงและมีความคลองตัวสูง การฝก

มวยไทยไมเพียงแตเปนการออกกําลังกายและคลายความเครียด

เทานัน้ แตยงัเปนกฬีาท่ีสามารถฝกสมาธิ และเพิม่ความม่ันใจใหกบั

ผูฝกฝนอกีดวย” คุณจู จิ่นชิว หนึ่งในผูกอต้ัง Ong Bak International 

Muay Thai & MMA และยังเปนโคชหลักของสโมสรกลาว

คุณจู จิน่ชวิเคยเรยีนมวยไทยมืออาชีพที่คายมวย “หน่ึงสมชยั” 

หนึง่ในคายมวยชือ่ดังของไทยนานถึง 3 ป จนกลายเปนศิษยพีศิ่ษย

นองกบัคณุสมชยัราชามวยไทยชื่อดัง และยงัเคยเปนตัวแทนของคาย

ในการแขงขันศึกมวยไทยราชดําเนนิ เวทีมวยระดับมาตรฐานอนัดับ 

1 ของประเทศไทย  เน่ืองจากมีความชืน่ชอบและหลงใหลในวฒัน-

①
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ธรรมมวยไทยมาก ดังน้ัน หลงัจากกลับมาประเทศจนีเขาจงึไดเปด

คายมวยไทยรวมกบัเพื่อน ๆ โดยหวังทีจ่ะเผยแพรศิลปะมวยไทย

ใหเปนท่ีรูจักของชาวจีนมากขึ้น ตลอดจนทําใหชาวจีนหนัมาชื่น

ชอบและหลงรกัศิลปะมวยไทยเฉกเชนเดียวกับเขา

ณ สโมสรมวยไทยอกีสาขาหน่ึง คุณรณชยั ทะบันแดนหรอืครโูจ 

เปนชายหนุมผูมรีปูรางทีกํ่ายาํแข็งแรง เขาเปนหนึง่ในครมูวยชาวไทย

ของ Bee Fight Fit Club มีประสบการณการสอนมวยไทยมาแลวกวา 

7 ป เคยขึน้ชกทัง้หมด 114 ครัง้ ชนะ 86 ครัง้ และชนะน็อคเอาท 16 ครัง้ 

กอนเริม่สอนทุกครัง้ ครโูจจะกาํชบันักเรยีนทกุคนใหพนัผาพนัมือดวย

ความต้ังใจเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็ในระหวางการฝกฝน ขณะเริม่ฝก

ซอมครโูจจะเปลีย่นทาทกีลายเปนคนจรงิจัง “กําหมัด ปลอยหมัด เตะเทา” 

ครโูจจะบรรยายไปพลางพรอมสาธิตวธีิการชกมวยไทยในแตละทาให

นักเรยีนดูอยางละเอยีด “มีลกูศิษยหลายคนหลงัจากมาฝกมวยไทยกับ

ผมแลว กม็รีางกายที่แขง็แรงยิง่ขึน้ ผมรูสึกดีใจมากครบั และมีความ

สุขที่ไดมาทํางานที่ยูนนาน ผมชอบทุกอยางที่นี ่ผมหวังวาจะเปน

สวนหนึง่ท่ีทาํใหคนยนูนานเขาใจศิลปะมวยไทยและชืน่ชอบมวยไทย

มากขึ้นครับ” คุณโจ กลาว 

จนสิ้นสุดถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 

2563 จีนไดรวมบัญชีรายชื่อทั้งหมด 42 

รายการที่องคการยูเนสโกประกาศขึ้น

ทะเบยีนในรายการมรดกภมิูปญญาทาง

วัฒนธรรม เชน

- พูกันจีน

- ศิลปะมุคามชนชาติอยุกรู ซินเจียง

- ลูกคิดจีน

- เทคนิคการเผาเครื่องเคลอืบสน้ํีา

เงินหลงฉวนแบบโบราณ

ข้อมูลเพิม่เตมิ            阅读多一点

รายช่ือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่

ขึน้ทะเบียนยูเนสโกของประเทศจนี

รายช่ือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่

ขึน้ทะเบียนยูเนสโกของประเทศไทย

中国的联合国教科文组织人类非物
质文化遗产项目：

泰国的联合国教科文组织人类非物
质文化遗产项目：

- โขน 

- การนวดแผนโบราณไทย

ณ เวทีการแขงขันมวยไทยนานาชาติองคบาก
图①昂芭国际泰拳比赛现场 朱锦秋 图

เด็ก ๆ กําลังฝกชกมวยไทย
图②两名中国小朋友正在练习泰拳 朱锦秋 图

②
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การปฏริปูสขุา
厕所
革命

人的一生中约有3年的时光

是在厕所里度过的。如

厕，这一人们生活的日常行为，

被称为“天大的小事”。

厕所安全是发展中国家 面

临的普遍难题。2017年数据显

示，全球每年因为厕所问题导致

的经济损失高达2600亿美元，

死于环境卫生造成的腹泻等疾病

的儿童高达56万人。

厕所是文明的尺度，也是

一个国家发展的注脚。“厕所革

命”所承载的意义，要比人们想

象中的更宽广。
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ปญหาสุขาในชนบทไมสะอาดเคยเปน

ปญหาทีแ่พรหลายในประเทศจีน วฒันธรรม

เกีย่วกับสุขาในยคุอารยธรรมการเพาะปลกู

ในชนบท ทําใหผูคนมองวา การเก็บปุยหมกั

และการเกบ็ปสสาวะอจุจาระของมนุษย เปน

เร่ืองปกติธรรมดา แนวความคิดเกีย่วกบัสุขา

เพิ่งจะเริ่มแพรขยายจากเมืองสูชนบทในป 

พ.ศ. 2492 การขจดัและจดัเกบ็ส่ิงปฏกิลูเหลา

นีด้วยวธีิทีเ่หมาะสมตรงจดุ  สามารถนําไปใช

ประโยชนทางเกษตรกรรมได และในขณะ-

เดียวกนักไ็มกอใหเกดิมลภาวะตอส่ิงแวดลอม

นีเ่ปนประเด็นที่ผูคนในยคุดังกลาวเผชญิ 

อกีทัง้ยงัเปนประเด็นสําคัญของวฒันธรรม

ดานการเพาะปลูกทีจ่ะกาวไปสูการเปลีย่น

แปลงรปูแบบวฒันธรรมเกษตรกรรมยคุใหม

ที่ทันสมัย

ในมุมมองของนายโจว อีเ้ปยว ศาสตรา-

จารยคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฟูตั้น 

การท่ีจนีรณรงคการปฏริปูสุขา ไมเพยีงแต

ชวยทําใหโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวด

ลอมดานสาธารณสุขดีขึ้น แตยังไดเปลี่ยน

ความคิดเกา ๆ ของชาวชนบทสวนใหญดวย 

“การสรางและการปรบัปรุงสุขาใหทนัสมัย

จะสงอิทธิพลตอสังคมจีนอยางลึกซึ้ง”

ต้ังแตป พ.ศ. 2561 เปนตนมา เขตอีห๋ลงิ 

เมืองอีช๋าง มณฑลหเูปย พยายามดําเนนิโครง

การระบบนิเวศนสําคัญอยางเต็มกาํลงั อาทิ 

การปฏริปูสุขา การบาํบัดนํา้เสยีจากการดํารง

ชีวติประจําวนัในหมูบานตาง ๆ  สรางอีห๋ลงิ

ทีร่ํา่รวยและงดงามซึง่ผนวกรวมอตุสาหกรรม

กับเมืองเขาไวดวยกนั การรวมเปนหนึ่งเดียว

ของเมืองกบัชนบท และการมีระบบนิเวศน

ที่ดีนาอยู 

1

หองนํ้าสตรีรูปทรง “ถํ้า”  ใน

นครฉงชิ่ง

图①重庆市“溶洞”造型

的女士专用厕所 中新社 图

หองนํ้ารูปทรงเตาอันโดดเดน

ในอาํเภอเจิง้เหอ มณฑลฮกเกีย้น

图②福建省政和县，个性

十足的乌龟造型卫生间 

中新社 图

① ②
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ในป พ.ศ. 2562 สุขาสาธารณะเชงินเิวศน

ที่ปราศจากนํ้าและอัจฉริยะหองแรกของ

มหานครฉงชิง่ไดเปดใชงาน โดยใชเทคนคิ

ทางวศิวกรรมพนัธุกรรมจุลนิทรยีท่ีทนัสมัย

ในการเรงความเร็วของ “การปฏิรูปสุขา” 

สุขาสาธารณะเชงินิเวศนท่ีปราศจากน้ําและ

อจัฉรยิะไดลบลางกลไกการจัดการส่ิงปฏกิลู

ในสุขาที่ใชน้ําลางแบบด้ังเดิม โดยใชเทค-

โนโลยีใหมในการจัดการกับสิ่งปฏิกูล ไม

เพยีงแตสามารถประหยดัทรพัยากรน้ํา แตยงั

สามารถใชเทคโนโลยชีวีภาพในการบําบัด

แปรรปูสิง่ปฏกิลู เปนการรไีซเคิลทรพัยากร

อยางเปนรูปธรรม 

ในป พ.ศ. 2562 สุขาสาธารณะฟานห ูซึง่

เปนสุขาสาธารณะอัจฉริยะของเมืองอูฮั่น 

ในฐานะเปนจุดนํารองหนึ่งของการสราง

สุขาอจัฉรยิะ สุขาสาธารณะฟานหน้ัูน นอก

จากจะมีเครือ่งปรบัอากาศ ระบบไหลเวียนลม

อจัฉรยิะ เครือ่งตรวจคมุกลิน่ไมพงึประสงค

อจัฉรยิะ เครือ่งกดน้ําด่ืม เครือ่งกดสบูเหลว

อจัฉรยิะ ฯลฯ แลวยังมีบรกิาร wifi ฟรี หนา

ประตูจะมีจอแสดงขอมูล อาท ิจํานวนคน

ที่อยูในสุขาทั้งหมด จํานวนหองนํ้าที่วาง 

เปนตน 

2

3
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วนัที ่11 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ครทูานหนึง่

ของโรงเรียนมัธยมเหยาจี ๋อําเภอซุยหนิง 

เมืองสวีโจว มณฑลเจียงซู กําลังตกแตง

กําแพงสุขา ในป พ.ศ. 2561 สํานักงานการ

ศึกษาอาํเภอซุยหนงิไดเริม่รณรงคการ “ปฏริปู

สุขา” ในเขตสถาบันการศึกษา โดยใชเวลา

สองป เพื่อพยายามสรางสภาพแวดลอม

สุขาที่ปลอดภัย สะอาดและสวยงาม ดวย

วิธีการตาง ๆ อาท ิติดต้ังกอกประหยัดนํ้า

ระบบสัมผัส โคมไฟที่ควบคุมดวยเสียง 

และติดต้ังเครือ่งเปามอืดานนอก และกลอง

ใสกระดาษดานใน ทาํใหสุขาสมบูรณดวย

การผนวกรวม “ความสะอาดและเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม” “ความสวยและมวัีฒนธรรม” 

รวมถงึความ “สวางไสว” เขาไวดวยกนัอยาง

สมดุล

ในวันที ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูหญิง

คนหนึ่งกาํลงัใชเบาะเปลี่ยนผาออมสําเร็จ

รปูในสุขาสาธารณะแหงหน่ึงในอาํเภอหยงชงิ 

มณฑลเหอเปย ซึ่งที่นี่ไดนําการสรางสุขา

สาธารณะเปนโครงการสําคัญในการสราง

เมอืงที่มีความเจรญิ และยกระดับมาตรฐาน

การบริการสาธารณะและอํานวยความสะ-

ดวกใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง

5

4

 รายงานพเิศษ特稿 /

23



หลกัไมลแ์ห่ง
 “การปฏริปูสขุา” 

ของจนี
中国“厕所革命”

ทั้งประเทศเริ่มการเคลื่อนไหวปรับปรุงสุขอนามัยสิ่งแวดลอมทั้งในเมืองและชนบท

ทั่วประเทศ โดยยึดการปฏิรูปสุขาในชนบทเปนหัวใจหลัก อัตราการแพรหลายของสุขาที่

ถูกสุขอนามัยในพื้นที่ชนบทเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

 จีนไดบรรจุการปรับปรุงสุขาในชนบทเขาไวในโครงการบริการสาธารณสุขครั้ง

ใหญดานการปฏิรูปการรักษาพยาบาลเชิงลึก

 “โครงรางแผนการดําเนินงานสุขอนามัยเพื่อชาติแหงชาติ 10 ปและ 5 ป ฉบับที ่8” 

ของจนีไดระบุวา โรงเรยีนตาง ๆ ในเมืองและชนบทตองจัดใหมีสุขาท่ีถกูสุขลกัษณะอยาง

แพรหลาย สุขาถกูสุขอนามัยในชนบท พืน้ท่ีท่ีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกจิแตกตางกนั

ไปตองมีอัตราการกระจายตัวแพรหลายถงึรอยละ 44.8 ในป พ.ศ. 2543  และบรรจกุารปรบั-

ปรุงสุขาในชนบทเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีน

时间表

1991年

2009年

2010年

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553
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จากสถิติลาสุดของกระทรวงเกษตรกรรมและ

ชนบทแหงชาติจีน จนถึง ณ ป พ.ศ. 2563  อัตราการ

ครอบคลมุของสุขาทีถ่กูสุขอนามัยในชนบทของจีนสงู

ถงึรอยละ 65 ข้ึนไป ซ่ึงในป พ.ศ. 2536 มีเพียงรอยละ 

7.5 ต้ังแตป พ.ศ. 2561 เปนตนมา จนีไดปรบัปรงุสุขาใน

ชนบทใหมเปนจํานวนสะสมรวม 30 ลานกวาแหง

จนถงึ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  กระทรวงการ

คลังของจีน และกระกรวงเกษตรกรรมชนบทได

จัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง 7,000 ลานหยวน 

เพือ่ดําเนินนโยบายใหรางวลัและชดเชยการสงเสรมิ

การปฏิรูปสุขาในชนบท เพื่อชักชวนและสงเสริม

หมูบานท่ีมีศักยภาพในการสรางสุขาทีถ่กูสุขอนามัย

ใหแพรหลาย

本刊综合

  “โครงรางแผนพฒันา ‘จนีทีแ่ขง็แรง 2030’” ไดระบวุา เม่ือถึงป พ.ศ. 2573 ชาวบานใน

ชนบทของจีนโดยพื้นฐานจะสามารถเขาถึงสุขาที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยไดทั้งหมด

สถติ ิ    数字

2013年

2019年

พ.ศ. 2556

 พ.ศ. 2562

ในป พ.ศ. 2495 จีนเริ่มมีการรณรงคสงเสริมสุขอนามัย

เพือ่ชาติซ่ึงประชาชนท่ัวประเทศมีสวนรวม และมีการระดม

มวลชนอยางกวางขวาง โดยยึดการจัดการสุขอนามัยโดยการ

ขจัดหนู แมลงสาบ แมลงวนั ยงุ และการปรับปรงุส่ิงแวดลอม

เปนหลักสําคญั

ในคริสตทศวรรษ 1960 จนีไดดําเนินงานในพืน้ท่ีชนบท 

อาทิ การบริหารจดัการน้ํา การจัดการสิ่งปฏกิลู การปรบัปรงุ

บอน้ํา การปรบัปรงุสุขา การปรบัปรงุคอกปศุสัตว การปรบัปรงุ

เตาเผา และปรับปรุงส่ิงแวดลอม โดยยึดการจัดการกับสิ่ง

ปฏิกูลจากสุขาเปนเนื้อหาสําคัญในการปรับปรุงสุขอนามัย

สิ่งแวดลอม

  ในป พ.ศ. 2556 เปนตนมาจีนไดบรรจุ “การปฏริปูสุขา” ในชนบทเขาไวในแผนสราง

ความเจรญิในชนบท โดยถือเปนภารกิจสาํคัญในการสรางส่ิงแวดลอมในการอยูอาศัยท่ีดี

ในชนบท
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เงนิหยวนดจิทิลัมาแลว้
数字人民币来啦！

嘀”的一声，深圳市民陈阳用数字人

民币完成了扫码付款。“赶在截止日

期前把红包用完了。”购物袋里装着他刚从超

市挑选的零食，“收到短信告知获得红包，很

开心，当时就跑来这里买生活用品体验了一

把，后来还舍不得花，一直留到现在。”陈阳

是5万名“幸运儿”中的一个。

作为中国人民银行推行数字人民币的4个

试点城市之一，最近深圳市政府和中国人民银

行联手，通过“抽签”方式在191万余名申请

者中选出5万人，将面值200元的红包发放到

个人数字人民币钱包，有效期之内可在指定商

户消费。

数字人民币从2014年开始研究研发，到

2020年已在深圳、苏州、雄安新区、成都以

及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。

那么，什么是数字人民币？我们一起了解

一下吧！

เมื่อเสียง “ตี๊ด” ดังขึ้น นายเฉิน หยาง ชาวนครเซินเจิ้นไดใช

บัตรเงินหยวนดิจทัิลสแกนจายเงินเรียบรอย “รบีใชเงนิอั่งเปากอน

ที่จะครบกําหนดเวลา” ในถุงชอปปงของเขาบรรจุดวยขนมที่เขา

เพิ่งเลือกซื้อจากซุปเปอรมารเก็ต “เมื่อไดรับขอความแจงวาตนได

รับอั่งเปา ก็รูสึกดีใจมาก จึงรีบมาทดลองซื้อของใชที่นี่ซักหนอย 

สุดทายก็ยังทําใจจายไมได จึงเก็บไวถึงตอนนี้”

นายเฉิน หยาง เปนหน่ึงใน 50,000 ผูทดลอง ในฐานะเปนหน่ึง

ใน 4 เมืองนาํรองการดําเนนิโครงการเงินหยวนดิจิทัลของธนาคาร

กลางจีน (PBOC) เม่ือเรว็ ๆ  นี ้รฐับาลนครเซินเจิน้ไดรวมกบัธนาคาร

กลางจีน (PBOC) โดยใชรปูแบบการ “จับฉลาก” ผูโชคดีจํานวน 50,000 

คนในหมูผูสมัคร 1.91 ลานกวาคน โดยมอบอั่งเปามูลคา 200 หยวน

ใสไวในกระเปาสตางคดิจิทลัสวนบคุคล เพือ่ใชบรโิภคจบัจายในราน

คาทีก่าํหนดภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

รานคาจาํนวน 3,389 รานท่ีเขารวมกจิกรรมครัง้นีค้รอบคลุมราน

อาหารเครื่องดื่ม ซุปเปอรมารเก็ต ปมนํ้ามัน ระบบคมนาคมรถไฟ

ใตดิน หางสรรพสินคา ฯลฯ จากสถิติที่หนวยงานที่เกี่ยวของของ

นครเซินเจ้ินประกาศเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ภายในชวงหนึง่

สัปดาหท่ีมีการทดลองโครงการดังกลาว มีการใชเงินจากอัง่เปาน้ีจบั

จาย 62,788 รายการ มูลคายอดเงิน 8.764 ลานหยวน

 ในป พ.ศ. 2557 ธนาคารกลางจนี ไดเริม่กอต้ังทีมงานเพือ่ทําการ

วจิยัเฉพาะทางเกีย่วกบัเงินหยวนดิจทิลั โดยในป พ.ศ. 2560 ธนาคาร

ไดเริ่มดําเนินการทดสอบอยางเปนทางการ  ต้ังแตป พ.ศ. 2563 

เจาหนาที่ของโรงพยาบาลถงเหรินมหาวิทยาลัยเจียวทง เซี่ยงไฮ กําลัง

โชวบัตร “เงินหยวนดิจิทัล”
上海交通大学医学院附属同仁医院，工作人员展示数字人民
币“硬钱包” 新华社 图
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ตนทนุในการออกต่ํา การซือ้ขายทําไดสะดวกรวดเร็ว 

ไมมีสัญญาณโทรศัพทก็สามารถชําระเงินได

ในความเปนจริงแลว การชาํระเงินดวยเงินหยวนดิจทิลั 

เหมือนกบัการใชเงินสด การใชเงนิหยวนดิจิทัลไมจาํเปน

ตองมีอินเตอรเน็ต สามารถชาํระโดยไมปรากฏชือ่ เปนเงนิ

หยวนทีมี่ผลบังคับใชทางกฎหมาย มคีวามมั่นคงเชื่อถอืได

ระดับประเทศ สามารถใชชําระหนีส้าธารณะและสวนตัว

ในประเทศไดทัง้หมด หนวยงานหรอืบุคคลใดทีมี่คุณสมบัติ

ในการรับเงินไมสามารถปฏิเสธการรับได

การชาํระเงินทางมือถอื อาท ิAlipay Wechat ยงัคงเปน

การชําระผานยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารสวนบุคคล 

ซึ่งจําเปนตองใชชื่อจริงในการชําระ ในสถานการณที่ไม

มีอนิเตอรเน็ตหรอืสัญญาณอนิเตอรเน็ตไมดี กไ็มสามารถทํา

การชําระเงินได

เงนิหยวนดิจิทัลของธนาคารกลางจีน (PBOC) คือ เงิน

หยวนในรปูแบบการใชออนไลน (Digital Currency/Electronic 

Payment) โดยเงินหยวนดิจิทัลของธนาคารกลางจนี มีผล

ในการชําระหนี้ไดตามกฎหมาย

เปนตนมา  เงินหยวนดิจิทัลไดเริม่ทดลองใชจรงิ 

และมีการปรับปรงุระบบข้ึนเรือ่ย ๆ  ในปจจุบนั 

เงินหยวนดิจิทัลไดจดัทาํจุดทดลองนาํรองภายใน

ขอบเขตจาํกดัท่ีนครเซินเจิน้ นครซโูจว  นครเฉงิตู

เขตใหมสงอนั และสนามกฬีาโอลมิปกฤดูหนาว

ในอนาคต อนึง่ ในนครซโูจวมขีาราชการไดรบัเงิน

ชดเชยเงินเดือนเพิม่เติมในรปูแบบเงินหยวนดิจิทลั 

ทีน่ครเซินเจิน้ มีบคุลากรท่ีทาํงานดานการแพทย

พยาบาลซ่ึงไดสรางคุณูปการสําคัญในการตอสู

กบัโรคโควิดจาํนวน 5,000 คน ไดใชอั่งเปาเงนิ

หยวนดิจิทัลบริโภคจับจายใชสอยในรานคาที่

กาํหนด การทดลองใชอั่งเปาเงินหยวนดิจิทัลใน

ครัง้นี้ไดขยายจาํนวนเปน 50,000 ราย  มีผูบรโิภค

จํานวนมากข้ึนไดสัมผัสกับความสะดวกรวดเรว็ 

รวมถึงประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยของ

เงินหยวนดิจิทัลในสถานที่ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น

เงนิหยวนดจิทิลัคอือะไร
数字人民币是什么？

เงนิหยวนดจิทิลัมข้ีอดอีย่างไร
数字人民币有什么好处？

เงนิหยวนดิจิทัลกับแอปพลิเคชันช�าระเงนิ
มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร
数字人民币与支付软件有什么区别？
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เม่ือมีเงนิหยวนดิจทิลั การชาํระเงินของ

ผูใชกมี็ทางเลอืกท่ีหลากหลายข้ึน อกีท้ังยงั

สะดวกรวดเร็วข้ึนอีกดวย มีประโยชนตอ

การลดตนทุนการคาขาย เพิม่ประสิทธิภาพ

การเคลือ่นไหวของเงนิ จะชวยสงเสรมิกระ-

บวนการพัฒนา “สังคมไรเงินสด” ของจนี

ใหกาวหนาไปอกีข้ัน
เงินหยวนดิจทิลัไมใช Crypto Assets แตเปนการทาํเงินหยวนให

เปนดิจิทลั มีมูลคาทางกฎหมายเทาเทยีมกบัเงินหยวน มีความม่ันคง

เชื่อถือไดระดับประเทศ มีความสามารถในการชําระหนี้ไดตาม

กฎหมาย และมีความปลอดภัยสูงสุด

ในฐานะเปนตัวเสริมของวิธีการชําระ

เงินในการบรโิภคในชวีติประจาํวนั เงินหยวน

ดิจิทัลไมอาจแทนที่เงินสดไดทั้งหมด ทั้ง

สองสิ่งนี้จะอยูคูกันไปในระยะยาว

เวลาจะใชเงินหยวนดิจทัิล ไมจําเปนตองมีอินเตอรเน็ต ไมจาํเปน

ตองมเีลขบัญชธีนาคาร เพยีงผูชําระเงนิและผูรบัเงนิโหลดแอปพลิ-

เคชนักระเปาตังคดิจิทลั DC/EP ทัง้สองเครือ่งและนาํมาชนกนั กส็ามารถ

โอนเงินไดทันที ไดรบัการขนานนามวาเปน “การชาํระเงนิสองทาง 

(two-way payment)” ระหวางผูชําระเงินกับผูรับเงิน

เงินหยวนดิจิทัลไมคิดดอกเบี้ย สามารถใชในธุรกรรมเงินยอด

เล็ก การขายปลีก และธุรกรรมที่มีความถี่ในการใชบริการสูง

เงนิหยวนดจิทิลัใช้อย่างไร
数字人民币怎么用？

เงนิกระดาษจะถูกแทนทีห่รือไม่
纸币会被完全取代吗？

การใช้เงนิหยวนดจิทิลัจะมผีล
ต่อสังคมอย่างไร
数字人民币的应用
会带来哪些影响？

สามารถใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้าง
使用场景有哪些？

เงนิหยวนดจิทิลักบัเงนิเสมอืน (Virtual) แตกต่างกนั
อย่างไร
数字人民币与虚拟币的区别？

ใชมือถือจายเงิน
手机支付 CFP 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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จานเครื่องเขินลายแมวดาว

狸猫纹漆食盘 图片来源于网络 
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จานเครือ่งเขนิลายแมวดาว...
ขอใหร้บัประทานอย่างเอรด็อร่อย

狸猫纹漆食盘：
君幸食，请您吃得开心

《如果国宝会说话》

公元前202年，汉朝建立，天下和平，社会

气氛积极向上。长沙丞相家中，出现了一

种纹样独特的盘子，它就是狸猫纹漆食盘。圆圆

的眼睛，胖胖的身体，尖尖的耳朵，与我们今天

的家猫，并没有太大的差异，但它的出现，并不

简单。

猫，这种憨态可掬的形象，在汉朝之前并不

多见。但是一进入汉朝，一切都改变了，经历过

大分裂的国家，刚刚从战乱中苏醒，他们所制作

的器物，无不洋溢着朝气蓬勃的精神。狸猫纹漆

食盘上，只有简单的三个字：君幸食。翻译成现

代汉语就是：“吃好喝好”。可爱的猫，简单的

字，实用至上，兼顾美观。“君幸食”三个字，

与用户直接对话，赋予餐具以人文关怀。君幸

食，请您吃得开心。我们也愿用同样的话，送给

每一位读者，祝您每天都吃得开心，吃得舒坦。
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202 ปกอนคริสตศักราช จักรวรรดิฮ่ัน

ไดถือกําเนิดข้ึน ไพรฟาประชาราษฎรรมเยน็ 

บรรยากาศในสังคมสงบสุข เป ยมไปดวย

ความหวงั ในเวลาน้ัน ภายในคฤหาสนเสนาบดี

แหงฉางซา ปรากฏจานใบหน่ึงซ่ึงมีลวดลาย

พเิศษ จานใบนัน้คอืจานเครือ่งเขินลายแมว

ดาว ดวงตาของแมวดาวบนโบราณวัตถุน้ี

กลมโต รปูรางอวนทวน หแูหลมชี ้หนาตา

ไมแตกตางจากแมวท่ีเลี้ยงกันตามบานใน

สมยัน้ีมากนกั แตการปรากฏข้ึนของมันกลบั

ไมงายเลยสักนดิ

เทาหนาของมันวางลงบนพื้นอยางมั่น-

คงและเงียบสงบ หทูัง้สองขางเง่ียฟงอยาง

ระแวดระวัง หางของมันชูขึ้น บงบอกวา

มันเปนสัตวปาท่ียงัไมเชือ่ง ดวงตาสองขาง

แตมขึ้นจากชาด แฝงแววดุรายและเหี้ยมโหด

แมวเปนสัตวที่นารักนาเอ็นดู แตสัตวชนิดนี้พบไมบอยนัก

ในสมัยกอนราชวงศฮัน่ อยางไรกดี็ เม่ือเขาสูราชวงศฮัน่ ทุกอยางก็

เปลี่ยนไป เพราะดินแดนท่ีเคยแตกแยกเพราะไฟสงครามกําลัง

ฟนตัว ภาชนะตาง ๆ ท่ีราษฎรผลติขึน้ในชวงเวลานัน้ จงึเต็มไปดวย

ชีวิตชีวาและความกระชุมกระชวย

บนจานเครื่องเขินลายแมวดาวนั้นมีตัวอักษรจีนอยูสามตัว 

ไดแก “君幸食” ซ่ึงอาจแปลเปนภาษาปจจุบันไดวา “ขอใหรบัประทาน

อยางเอร็ดอรอย” แมวดาวตัวนอยนารักกับตัวหนังสือเรียบงาย 

ประดับอยูบนภาชนะชิ้นงามที่ใชงานไดจริง สะทอนใหเห็นภาพ

ลักษณของอาณาจักรเกิดใหมไดอยางเปนรูปธรรม แมวดาวซ่ึง

ยังไมไดเปนที่โปรดปรานในสมัยนั้น กลบัปรากฏกายบนจานใส

อาหารของชนชั้นสูงอยางสงางาม ไดสูดอากาศแหงยุคสมัยใหม

ใหฉํ่าปอด
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นางซิน จยุ ทานผูหญิงของอคัรเสนาบดี

แหงฉางซาคือผูครอบครองจานเครือ่งเขิน

ลายแมวดาว ชวีติของนางไมไดมีความสุข 

เพราะสามีของนางส้ินชีวติไปต้ังแตอายยุงั

นอย ตอมาเมื่อชรา นางก็ตองสูญเสียบุตร

ชายไปอีก หากมองจากมุมของคนสมัยนี ้

ลวดลายแมวดาวนั้นอาจจะเปนสัญลักษณ

ส่ือถงึอายท่ีุยนืยาวและชวีติทีผ่าสุก ซ่ึงสอง

ส่ิงน้ีอาจไมใชสิง่ทีน่างซิน จยุประสบความ

สําเร็จมากนกั แตกเ็ปนเพราะนางเลอืกท่ีจะ

ใชจานลายน้ีนัน่เอง คนรุนหลังอยางเราถงึ

ไดชื่นชมกับเสนโคงอันละมุนตาของมัน 

ไดชืน่ชมการจบัคูสีดํา - แดงท่ีแสนจะลงตัว 

ลายเสนที่เปนศิลปะแนวสัจนิยมก็เปนอีก

สิ่งหนึ่งที่หลอมรวมไดอยางเขากันกับสี

จานเครื่องเขินลายแมวดาวถูกขุดพบในสุสานราชวงศฮั่น

หมายเลข 1 ในสุสานหมาหวังตุย เมืองฉางซา ปจจุบันเก็บรักษา

อยูในพิพิธภัณฑมณฑลหหูนาน เครือ่งเขินจากสุสานราชวงศฮัน่

หมาหวงัตุยนีม้ลีวดลายแมวดาวเขยีนเอาไวบนผวิจาน นับเปนหลัก

ฐานที่เปนรูปภาพชิ้นแรกเกี่ยวกับสัตวในตระกูลแมวที่คนพบใน

ประเทศจีน

พพิธิภณัฑมณฑลหูหนานต้ังอยูในเมืองฉางซา เปนพพิธิภณัฑ

ประวติัศาสตรและศิลปะแบบบรูณาการ ปจจบุนัเกบ็รกัษาโบราณวตัถุ

รวม 1.8 แสนชิ้น โดยโบราณวัตถุเดนที่สุดในพิพิธภัณฑแหงนี้คือ

โบราณวัตถุที่ขุดพบในสุสานราชวงศฮั่นหมาหวังตุย เครื่องสําริด

ราชวงศซางและราชวงศโจว โบราณวตัถจุากแควนฉูโบราณ  เคร่ือง

ปนดินเผา ภาพเขียนจีน และภาพตัวอักษรพูกันจีนหลากยุคหลาก

สมัย รวมทั้งโบราณวตัถใุนยคุใกลและสมัยใหม พพิธิภณัฑมณฑล

หูหนานถือเปนพิพิธภัณฑระดับที่ 1 ของประเทศจีน

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接

และความโคงมนของผิวจาน สะทอนใหเห็นถึงความสุขเล็ก ๆ ที่

จับตองไดของสตรีในสมัยราชวงศฮั่นทานนี้ คําอวยพรเรียบงาย

สามตัวอักษรบนผิวจาน รวมทั้งแมวที่นารักบนจานนั้น อาจทําให

ทานผูหญงิซนิ จุยรูสึกอบอุนในหวัใจ และในระหวางรบัประทาน

อาหาร นางก็อาจจะไดหวนระลึกถึงชวงเวลาที่ครอบครัวอยูกัน

พรอมหนาก็เปนได

อกัษรจนี “君幸食” ดูราวกบัวากาํลงัสนทนากบัผูใชภาชนะโดยตรง 

เปรยีบเสมือนความเอาใจใสในเชงิวฒันธรรมท่ีสะทอนผานภาชนะ

ใชสอย...“ขอใหรบัประทานอยางเอรด็อรอย” ในโอกาสน้ี นิตยสาร

แมนํ้าโขง ก็อยากจะใชคําพูดเดียวกันมาบอกทานผู อ านทุกคน

วา ขอใหทุกคนรับประทานอาหารกันอยางสุขใจและเบิกบานใน

ทุก ๆ วัน

ผูชมในชุดเครื่องแตงกายฮั่นกําลังชื่นชมความงดงามของเครื่องเขินลายแมวดาวที่ขุดพบในสุสานหมาหวังตุย
身穿汉服的观众在欣赏马王堆出土的漆器文物 中新社 图
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ว่าดว้ยเรือ่งราวแห่งปีววั

在中国传统文化中，有生肖年的说法，即以

十二种动物来为年份命名，分别是鼠年、

牛年、虎年、兔年、龙年、蛇年、马年、羊年、

猴年、鸡年、狗年、猪年。2021年是牛年，在中

国牛年到来之际，让我们一起来看看与“牛”有

关的精彩故事。

ฉันแซ่หนิว      我姓牛

แซหนิว (หนิวหมายถงึ

วัว) เปนหนึ่งในแซ (นาม-

สกลุ) เกาแกของจีน ในประ-

เทศจีนมีคนแซหนิวประ-

มาณ 2.2 ลานคน สวนใหญ

อาศัยอยูในสามมณฑล คือ 

เหอหนาน เหอเปย และซาน-

ซี

สมยัราชวงศซงั เม่ือกวา 

3,000 ปกอน มีชายคนหน่ึง

ชือ่วาหวงัไดทําการประดิษฐ

คิดคนรถเทียมวัวขึ้น สมัย

ยุคราชวงศจิ้น (พ.ศ. 809 - 

963) รถเทียมวัวกลายเปน

เครือ่งมอืการคมนาคมและ

การขนสงท่ีสําคัญสงูสดุต้ัง

แตเจาผูสูงศักดิล์งมาถงึชาว

บานทัว่ไป จะนัง่รถเทยีมวัว

กันทั้งสิ้น

ววัพาหนะชนิดหน่ึง  交通牛
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ศิลปะแห่งววั       艺术牛

ป 2564 ตรงกบั “ ปววั” ตามนกัษตัรจนี สัตวส่ีเทาทีแ่ขง็แรงทรงพลงั แผนหลงักวางหนา ดวงตาทีก่ลมใสกระจาง ... 

ตามวฒันธรรมประเพณจีนี ววัเปนเพือ่นท่ีดีของผูคน เปนเครือ่งมือสําคัญของการผลติท่ีใชแรงงาน เปนสัญลกัษณ

ของความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย จากงานวิจัยของคณะวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยยูนนาน

นอรมอลพบวา เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของจีนเปนหน่ึงในภมิูภาคแรกของโลกทีเ่ลีย้งสัตวประเภทววั  ชวง

เวลาหางจากปจจุบันประมาณกวา 3,600 ป ชาวจีนไดเริ่มจารึกอักษรบนกระดองเตา กระดูกสัตว คนรุนหลัง

เรียกวาอักษรจารบนกระดกูสตัว ประเทศจนีโบราณยังมีการประกาศกฎหมายโดยเฉพาะ บนัทกึวา “กฎแหงราชา

หามฆาววั” เปนเครือ่งสะทอนถึงการใหความคุมครองและความเคารพตอวัวของผูคน

ววัมาแล้ว 牛来了

ววัมีสถานะที่คอนขางสูงในสังคมเกษตรกรรม บรรทุกความคาดหวงั

ถงึชวีติทีส่มบูรณพนูสุขของผูคน ผูคนเคารพววัรกัววั ถอืววัเปนสัญลักษณ

ของสริมิงคล สมปรารถนา ดังน้ันจงึใชรปูแบบของศิลปะเปนการแสดงออก

ถึงความรักความชื่นชอบที่มีตอวัว เชน เกวียนเครื่องปนดินเผาทาสีของ

ราชวงศเหนือ - ใต (พ.ศ. 963 - 1132) ไหเหลาวัวสมัยราชวงศโจวตะวันตก

(ป 503 - 228 กอนพุทธศักราช) ภาพวาดเทศกาลตรุษจนีปววัสมัยราชวงศ

ชงิ (พ.ศ. 2179 - 2455) เปนตน

มีสุภาษิตและคําโบราณท่ีเกี่ยวกับววัเปนจาํนวนมากในภาษาจีน เชน เวลาคนจีนกลาวชมผูอืน่ มักจะกลาวคํา

วา “很牛 hěn niú” ความหมายคือสุดยอดมาก “牛人 niú rén” (คนวัวควาย) กลับหมายถึงคนที่แข็งแกรง

ทรงพลัง ขณะเดียวกัน เพราะวาเขาวัวเขาควายมักจะชี้ขึ้น หมายถึงมุงสูขางบน ผูคนยังใชเรียกสภาพการขึ้น

ของตลาดหุนวา “ตลาดวัว” 

ประเทศจีนมีคําภาษิตโบราณกลาววา “เกาเกาบวกหนึ่งเกา ควายเดินไถนาไปทั่ว” ความหมายโดยรวมคือ

เวลาที่เจาควายเริม่ไถนา เปนฤดูกาลท่ีใบไมผลเิวยีนกลบัมา สรรพส่ิงพลิกฟนข้ึนใหม ปฉลกูาํลงัจะมาถงึ เราจะ

ไดตอนรบัฤดูใบไมผล ิมุงไปสูความสุขกนัอยางแนนอน (คาํวา  犇  bēn  ประกอบดวยอกัษรววัสามตัว ออกเสียงพองกบั

คําวา 奔 bēn ที่มีความหมายวา มุง พุง เตลิดไป)  

มุ่งสู่ความสุข 犇向幸福
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2021年2月12日是中国农历新年（春节），这是从南到北的中国

人共同的节日，汇聚着许多的团圆与亲情，许多的温暖与

爱。关于春节，我们的小编也有许多故事，想要分享给大家。

ตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ดว้ยขนมแป้งจี่
烙面饼，迎新年 本刊记者 韩佳咪/文

เดือน 12 เปนเดือนสุดทายตามปฏิทินการเกษตรของจีน โดยจะมีการเซนไหวเทพเจาเตาไฟในวัน

ที่ 23 เดือน 12 เทพเจาเตาไฟเปนเทพในตํานานที่เลาขานกันมาตามความเชื่อโบราณของจีน มีบุญญา

บารมีดานการสงสารความปรารถนาของมนุษยสูสรวงสวรรค คอยดูแลทุกขสุขของคนในบาน

ในความทรงจาํของฉนั แสงอาทติยสองลอดกิง่ไมของตนพลบัเกาแกท่ีต้ังตระหงานอยูกลางลานบาน 

ระยานํา้แข็งหอยลงมาจากชายคา เม่ือตองกับแสงอาทติย กค็อย ๆ ละลายหายไป  บนเตียงดินของคุณยา

มีกอนแปงทีห่มกัไวในกะละมัง  บานเกดิของฉนัอยูทีม่ณฑลสานซี ทางตะวนัตกของประเทศจนี การยาง

แปงเพือ่เซนไหวเทพเจาเตาไฟในวนัท่ี 23 เดือน 12 เปนธรรมเนียมปฏิบติัของท่ีบานฉนั คุณยาจะเปนคนนวด

แปง สวนคุณปูจะเปนคนกอฟน ขนมแปงจีแ่ตละชิน้ทยอยออกมาจากการรวมดวยชวยกันของทัง้คู

เมื่อเย็นยํ่าใกลคํ่า คุณยาจะนําขนมแปงจี่ที่เพิ่งทําเสร็จใหม ๆ ไปวางไวหนาองคเทพเจาเตาไฟ แลว

จุดธูปเทยีน ปากกพ็ดูวา “ขอใหขึน้สวรรคไปรายงานแตขาวดี และนําแตความโชคดีกลบัลงมาสูครอบ

ครัว” สวนมือก็ปายนํ้าผึ้งบนปากขององคเทพเจาเตาไฟ หวังวาความหวานของนํ้าผึ้งจะชวยใหเทพเจา

เตาไฟพูดแตเรื่องด ีๆ และคุมครองดูแลคนในบานตอไปในปใหมที่จะมาถึง

ตอนเด็ก ๆ ยังไมรูเรื่องวันเวลา พอปดเทอมฤดูหนาวก็เริ่มรอคอยที่จะไดฉลองตรุษจีน แตมักรูสึก

วาวันเวลาผานไปชาเหลือเกิน ในใจก็คิดวา “เมื่อไรจะถึงเวลาฉลองตรุษจีนเสียทีนะ” จนกระทั่งเห็น

คณุยาเร่ิมทําขนมแปงจีเ่พื่อเตรยีมเซนไหว ฉนักจ็ะรูทันทีวาใกลถงึเวลาแลว นบัจากวนัน้ัน กเ็ริ่มเกบ็กวาด

บานเรือน นึ่งหม่ันโถวซาลาเปา จับจายซื้อของมาทําอาหาร จนถึงรุงเชาของวันตรุษจีน ฉันก็จะหยิบ

เสื้อผาชุดใหมที่รอคอยมานานในตูออกมาสวมใส เพื่อตอนรับตรุษจีนที่มาถึง
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วันที ่12 กุมภาพันธ 2564  ของปน้ี ตรงกับวันตรุษจีนตามปฏิทิน

จันทรคต ิตรุษจีนถือเปนเทศกาลท่ีสําคัญท่ีสุดของชาวจีนไมวาจะเปน

ผูคนในภาคเหนอืไปจรดภาคใตตางรวมเฉลมิฉลองเทศกาลนีก้นัอยางคกึคัก ตรษุจีน

เปนเทศกาลท่ีทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกนั บรรยากาศเต็มไปดวยความผกูพนั

ความรกัและความอบอุน เรือ่งราวดี ๆ เกีย่วกับเทศกาลตรษุจนียงัมีอกีมากมายท่ีเราอยาก

แบงปนใหผูอานทุกทานไดรับรู

ขบวนส่งสขุชนเผ่าวา้
佤寨的年本刊记者 沈燕 /文

ผมมาจากหมูบานตาจาย ตําบลเหมิงเจ่ียน อาํเภอปกครองตนเองชนชาติวาชนชาติไตเกิง๋หมา 

มณฑลยูนนาน เมื่อพูดถึงปใหม ชนชาติวาของเรามีเรื่องราวที่นาสนใจมากมาย

ตรุษจีนถือเปนเทศกาลใหญของชนชาติวา มีกิจกรรมสําคัญเพื่อนําความสุขสงบมาใหแกชีวิต

และครอบครัว ไดแก เซนไหวบรรพบุรุษ เซนไหวเสาเอกและขบวนสงสุข  แนนอนวา ชวงฉลอง

ตรุษจีนเปนชวงเวลาอันดีที่ครอบครัวจะไดมาอยูกันพรอมหนาพรอมตา 

อาหารรสเลศิคือสิ่งท่ีขาดไมไดในคืนสงทายปเกา ท้ังโจกไก หมูเคม็ตากแหง เหลาขาวเหนียว...

 จะถูกจัดเรียงไวเต็มโตะ รอหลังจากเซนไหวบรรพบุรุษและเสาเอกเสร็จแลว ก็จะเริ่มรับประทาน

อาหารดวยกัน  หลังจากทานอาหารแลว พวกหนุม ๆ ในบานจะเริ่มพับแขนเสื้อแลวตําขาวเหนียว 

จากนั้นพวกแมบานจะชวยกนัปนขนมขาวเหนียวทีห่อมนุมใหเปนกอนกลม ๆ แลวโรยดวยเมลด็งา

หรือถั่วลิสงบด ซึ่งแทนความหมายวาขอใหชีวิตสมบูรณพูนสุข

พอตกกลางคนื ทัง้ผูใหญและเด็กในบานจะมาน่ังลอมวงรอบกองไฟดวยกนั ซ่ึงคนแกจะเลาวา 

เปนการนั่งลอมวงรอคอยความสุข ใครที่อดทนนั่งไดจนถึงเชาจะยิ่งมีความสุขความเจริญ  

สวนขบวนสงสุขในวันตรุษจีนจะคึกคักมาก โดยจะใหผูที่มีอาวุโสและไดรับการเคารพสูงสุด

ในหมูบานเปนผูนําขบวน ตีฆองรองเปา เริ่มจากไปไหวพระขอพรที่วัดกอน จากนั้นนําขบวนเพื่อ

ไป “สงความสุข” ใหแตละบาน  ซึ่งแตละบานจะตระเตรียมอาหารอรอย ๆ สวมใสเสื้อผาชุดใหม

รอที่หนาประตูบานเพื่อ “รับความสุข”  พอรับพรเสร็จแลว ก็จะเขารวมขบวนแลวเดินไปยังบาน

อื่น ๆ ตอไป  ขบวนสงสุขก็จะมีคนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกคนตางสนุกสนานครื้นเครงกันอยางเต็มที่

37

วฒันธรรม文化 /



 

本刊记者 陈创业/文

เงินแตะเอียเปนอั่งเปาที่ผูใหญมอบใหกับผูนอยในชวงเทศกาลตรุษ

จีน ซึ่งเปนการอวยพรใหเด็ก ๆ มีความสุขสงบตลอดปใหม

บานเกิดของผมอยูในชนบทแหงหนึง่ในมณฑลเหอหนานทางภาค

กลางของประเทศจีน ตอนเด็ก ๆ ที่บานฐานะไมคอยด ีแทบจะไมมีเงิน

คาขนมเลย ดังนั้น การไปคารวะอวยพรผูใหญเพื่อใหไดเงินแตะเอียจึง

เปนความปรารถนาอันยิ่งใหญในสมัยที่ผมยังเปนเด็ก

ในความทรงจําของผม การไปบานญาติเพื่ออวยพรปใหมนั้น ผูใหญของแตละบานจะเตรียม

เงินแตะเอยีใหลกูหลานในจาํนวนท่ีพอ ๆ กนั เชน ถาหากคณุแมของผมใหแตะเอียลูกของคุณปา 

40 หยวน คุณปากจ็ะใหแตะเอยีบานผม 40 หยวนเชนเดียวกนั คงเปนเพราะวาตอนนัน้ตางฝายตางก็

ไมไดรํา่รวย การใหเงนิแตะเอยีลูกหลานจงึเปนเพยีงธรรมเนียมการไปมาหาสูกนัอยางหน่ึง ไมมี

ใครเอาเปรียบใคร

 แตวาบานของผมมีพี่นองถึง 4 คน เงินแตะเอียที่ไดจึงตองแบงเทา ๆ กันทั้ง 4 คน ดังนั้น 

จึงไดนอยกวาเม่ือเทยีบกบัลกูพี่ลกูนองคนอืน่ ๆ ซ่ึงไดกลายเปนความเสียใจเลก็ ๆ ในบรรดาพีน่อง

ของเราทั้ง 4 คน

นับต้ังแตเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเราก็เริ่มท่ีจะไมไดรบัเงินแตะเอยีแลว เพราะเปน

เอกสิทธิ์เฉพาะของเด็ก ๆ เทานั้น  ฉะนั้น ตรุษจีนเม่ือป พ.ศ. 2558 แมไดเตรียมอั่งเปาซองใหญ

ใหพวกเราถงึ 4 ซอง “ปน้ี นองคนเล็กเรียนจบปรญิญาตรีกําลังหางานทําแลว แมจะใหเงนิแตะเอยี

พวกเธอทั้ง 4 คนอีกปหนึ่ง หวังวาพวกเธอจะไดงานทําที่ด ีๆ มีชีวิตที่ด ีๆ นะ”  ถึงแมวาแมจะไม

ไดเอยตรง ๆ ออกมา แตพวกเราตางก็รูดีวา แมตองการชดเชยความเสียใจเล็ก ๆ ของพวกเราใน

สมัยเด็ก ๆ  

ตอมาหลังจากที่พวกเราพี่นองทั้ง 4 คนตางแยกยายกันไปทํางานกันคนละเมือง ก็จะกลับมา

บานชวงเทศกาลตรษุจนีทุกป พวกเราจะเตรยีมอัง่เปาซองใหญมาตอบแทนพระคณุแม ซ่ึงไดกลาย

เปน “ธรรมเนียมปฏิบัติ” ที่ยึดถือกันในครอบครัวของเรา สวนแมก็จะรับไวดวยความสุขทุกครั้ง 

แตจะเก็บเอาไวไมยอมนําเงินออกมาใช “ฉันจะชวยพวกเธอเก็บไวกอนละกัน ถึงเวลาที่พวกเธอ

จําเปนตองใชคอยใหพวกเธอนะ” 

我家的压岁钱

ครอบครวัของผมกบัเงนิแตะ๊เอยี
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ฉลองตรษุจนีท่ีลาว
在老挝过春节本刊记者 杨春梅/文

สําหรับฉันแลว ตรุษจีนแตละปลวนมีรสชาติที่แตกตางกัน แต

ตรุษจีนเมื่อป พ.ศ. 2551 นั้นชางยากที่จะลืมเลือน

 ป พ.ศ. 2551 นักศึกษาปริญญาตรปี 2 วชิาภาษาลาวจาํนวน 

18 คนของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานไดเดินทางไปมหาวิทยาลัย

แหงชาติลาวในฐานะนักศึกษาแลกเปลีย่น เพือ่ไปเรยีนรูสภาพแวดลอม

และประเพณีวัฒนธรรมที่แตกตางของชาวลาว  ในเวลานั้นยังไมม ีWeChat วันสงทายปเกา

ซึ่งเปนชวงที่อากาศหนาวจัด ทางภาคเหนือของประเทศจีนถูกปกคลุมดวยหิมะมาตั้งนาน

แลว ขณะท่ีตนไมในนครหลวงเวียงจันทนยังคงเขียวขจีเต็มตน คลายกับฤดูรอนในเมือง

หงเหอบานเกิดของฉัน  ตอนหวัค่ํา พวกเราตางไปยืนตอแถวเปนคิวยาวอยูทีตู่โทรศัพทใกล

กับมหาวิทยาลัย เพื่อโทรศัพทกลับบานอวยพรตรุษจีน และนี่เปนการฉลองตรุษจีนในตาง

แดนเปนครั้งแรกของพวกเรา ทําใหรูซึ้งถึงความอาลัยอาวรณคิดถึงบานเปนอยางยิ่ง

หลงัจากรวมรบัประทานม้ือสงทายปเกาดวยกนัในตอนกลางคืนแลว พวกเราไดทําตาม

ธรรมเนียมในประเทศจีน นั่งดูรายการทีวีชอง CCTV ฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม

ดวยกัน ตอนน้ันโทรทัศนท่ีทางมหาวิทยาลัยมีใหพวกเรานั้นมีแตเสียงไมมีภาพ ขณะที่

โทรทศันอีกเครือ่งทีพ่วกเรายมืมามีแตภาพไมมีเสียงพอดี ชางโชคดีอะไรขนาดนัน้ สามารถ

ใชโทรทศันสองเครือ่งดรูายการทีวีพรอมกนั  ฉนัยังจาํไดแมนวา ธีมหลกัของรายการฉลอง

สงทายปเกาตอนรบัปใหมในปน้ันคือ “จบัมือกาวสูโอลมิปก” ซ่ึงสะทอนถงึการเฝารอคอย

มหกรรมกีฬาโอลิมปกของชาวจีน  นอกจากนั้น ยังมีการยอนรําลึกถึงภาพความสําเร็จของ

การปลอย “ฉางเออ - 1” ซึ่งเปนดาวเทียมดวงแรกของจีนท่ีไปโคจรรอบดวงจันทร

หลายปผานไป ภาพการนั่งดูรายการฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหมดวยโทรทัศนสอง

เครื่องใตตนกลวยทามกลางอากาศอบอุน ยังคงจารึกอยูในความทรงจําของพวกเราทุกคน
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ตรษุจนีท่ีเปลีย่นไป
และท่ีไม่เคยแปรเปลีย่น
春节的变与不变 本刊记者 陈创业/文

ตรุษจีน มีความผูกพันในสายใยญาติ

มิตรและความคิดถึงบานเกิดอยางลึกซึ้งที่

สุดของชาวจีน แมวาในปน้ีไดผานความยาก

ลาํบากมามากมาย ชาวจนีจาํนวนนบัพนัลาน

คนตางพยายามที่จะกลับบานไปรวมญาติ

กนั ดังนัน้จึงเกิดกระแสการเดินทางอพยพ

ขนานใหญของผูคนบนโลก มีการเดินทาง

ใชจายทีห่นาแนนท่ีสดุ และมีกลิน่ไอวฒัน-

ธรรมตรุษจีน “ที่สุดของจีน” 

ปจจบัุน ดวยเศรษฐกจิสังคมจนีทีพ่ฒันา

อยางรวดเรว็ ตรุษจีนไดมีการเปลีย่นแปลง

อยางขนานใหญเชนกนั เครือขายรถไฟความเร็วสูง ชวยยนเวลา

การกลบับานของผูคนใหสัน้ลง เรือ่งท่ีวาชวงตรษุจีนเบียดข้ึนรถไฟ

ไมไดนั้นไดกลายเปนตํานานไปแลว แตส่ิงท่ีไมเคยเปลีย่นคือความ

หวงหาอาลยัถงึบาน ความแพรหลายของธุรกจิอคีอมเมิรซ - โลจสิติกส

ทําใหผูคนเพยีงอยูทีบ่านใชน้ิวจ้ิม ๆ  กส็ามารถสั่งซื้อของใชตรุษจีน

จากทุกภาคถิ่นได แตสิ่งที่ไมเปลี่ยนคือการคาดหวงัความสุขสม

ปรารถนา วีแชท ต๊ิกตอก ฯลฯ ส่ือโซเชียลอินเตอรเน็ตตาง ๆ  ชวย

ใหผูคนสามารถติดตอถึงกนัไดตลอดเวลา เปลีย่นแปลงรูปแบบ

ประเพณีตรษุจนีทีเ่คยมี แตทีไ่มเปลีย่นคอืความรกัและความหวงใย

ที่มีตอคนทางบาน  

ในชวงเวลาที่ลําบาก เบื้องหลังตรุษจีนยังมีอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มข้ึน
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春节，饱含着中国人最浓

厚的亲情和乡愁，不论

身在何处，境遇如何，中国人

在春节都会尽可能地回到家里

和亲人团聚。因此也创造了地

球上规模最大的人口迁徙、最

密集的消费和“最中国”的年

味文化。

随 着 中 国 经 济 社 会 的 快

速发展，春节也在发生巨大的

变化，高铁缩短了人们回家的

时间；电商的普及、物流的快

捷，人们在家中动动手指就可

以 买 到 天 南 地 北 的 年 货 ； 微

信、抖音等社交软件让人们可

以随地拜年。过年方式在变，

但不变的是文化，是代代相承 

的传统。

ท่ีประชมุคณะรฐัมนตรปีระ-

เทศไทยมีมติเมือ่วนัที ่29 ธัน-

วาคม 2563 ใหเพิ่มวันตรุษจีน

เปนวันหยุดตามกฎหมายใน

ประเทศไทย

คือความรับผิดชอบตอคนในครอบครัวและสังคม

ชวงกอนวันตรุษจีนในป พ.ศ. 2563 เกิดวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด

แพรระบาด ทําใหชาวจีนจํานวนมากแทบทั้งหมดตองเก็บกักตัว

อยูกบับานผานเทศกาลตรษุจีนไปดวยความวติกกงัวล ท่ัวประเทศ

จนีแทบจะ “น่ิงสงบ” สวนป พ.ศ. 2564 นี ้ความไมแนนอนของภาวะ

เชือ้ไวรสัโควดิ ทําใหการ “ฉลองตรษุจนีในถิน่ท่ีอยู” ไดกลายเปน

สํานึกและความเขาใจรวมกันของผูคนสวนใหญ

เฉิน จื่ออวี้ ทํางานอยูที่เมืองหนิงโป มณฑลเจอเจียง หลังจาก

ปรึกษากับคนทางบานแลวจึงตัดสินใจอยูตรุษจีนที่หนิงโป “ชวง

ตรษุจนีผูคนเดินทางหนาแนนมาก ถานั่งรถไฟความเรว็สูงกลบัไป

บานเกิดที่เหอหนาน ตองมีความเสี่ยงแนนอน กลับถึงบานแลวยัง

ไดนําความเส่ียงนีไ้ปใหคนทางบานดวย เด๋ียวน้ีเทคโนโลยสีะดวก

มาก ผมสามารถอวยพรตรุษจีนกับคนทางบานผานทางวิดีโอคอล

ได ถาคิดถึงบานจริง ๆ ผมสามารถรอใหผานชวงตรุษจีนไปกอน

แลวคอยกลับไปก็ได

ในอีกดานหนึ่ง เพื่อชวยใหผูที่หางไกลบานเกิดมาตลอดปได

ฉลองตรุษจีนอยางมีความสุข อีกทั้งเปนการทดสอบคุณภาพการ

ดแูลสงัคมของผูบริหารเมือง เชนเมืองอี้อ ูมณฑลเจอเจยีง นอกจาก

ใหบรกิารแจกจายส่ิงของตามท่ีจําเปนเพื่อความสะดวกแกประชาชน

แลว ยังไดออกโครงการสวัสดิการตาง ๆ เชน คปูองใชจายตรุษจีน

โปรความเร็วเน็ตมือถือ 20G ฟรี  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมฟร ี

เที่ยวชมจุดทองเที่ยวฟรี ตรวจสุขภาพลด 50 เปอรเซ็นต เปนตน 

ลูกหลานของผูที่อยูตรุษจีนในทองที่ยังสามารถรวมกิจกรรมเขา

คายภาคฤดูหนาวฟร ีธุรกจิรานอาหารท่ีประกอบการตามปกติ ราน

สะดวกซ้ือ เดลเิวอรีต่ามส่ัง ฯลฯ สามารถรบัเงนิอดุหนุนจากรัฐบาลได

เนื่องดวยภาวะวิกฤตโควิด ตรุษจีนปนี้แนนอนวาไมเหมือนป

ทีผ่านมา แตสิ่งท่ีไมเคยแปรเปลี่ยนไปคือความรกัความผกูพนัและ

ความหวงใยตอคนในครอบครัวของชาวจีน เมื่อผานตรุษจีนไป

แลว ชาวจีนจะเขาสูปใหมอยางแทจริง บนแผนดินจีนจะตอนรับ

ฤดูใบไมผลิแหงปอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接 
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椰子和鸡肉搭配在一起，会碰

撞出什么样的美食呢？今天

小编就为大家搜集到了中国和泰国的

两道美食。

泰式椰汁鸡汤，在传统的冬阴

系列中加入椰汁，既保留了冬阴的酸

辣爽口，又增添了浓浓的椰香；海南

椰子鸡，在煮沸的新鲜椰汁中加入鲜

嫩的文昌鸡，鲜甜的汤汁，滑嫩的鸡

肉，淡淡的清香令人回味无穷。

ตมขาไกเปนอาหารไทยตระกูลตมยํา

ซึ่งพบไดแพรหลาย และเนื่องจากซุปของ

ตมขาไกน้ันทาํมาจากกะทิ จงึทาํใหอาหาร

ชนิดนีม้ีรสชาตเิปรีย้ว เผด็ ซดคลองคอไป

พรอมกบัความหอมจากกลิน่กะทิเขมขน

เน้ืออกไก น้ํากะท ิตะไคร ขา เหด็ฟาง ใบ

มะกรดู มะนาว นํา้ปลา ฯลฯ คอืสวนผสมท่ี

ขาดไมไดในการทําตมขาไก สําหรับวธีิการ

ปรุงนัน้ เริ่มดวยการเทกะทิลงไปในหมอ 

ตมดวยไฟออน 15 นาที แลวจึงใสขา เห็ดฟาง 

ตะไคร พริกหั่นแวนลงไป ตมดวยไฟออน

จนกระท่ังกลิ่นของเครือ่งเทศตาง ๆ หลอม

รวมเปนหน่ึงเดียวกบักะท ิจากนัน้จงึใสไก

ทีห่มักเรยีบรอยแลวลงไปในหมอ ตามดวย

ใบมะกรูดฉีกฝอยที่จะชวยเพิ่มกล่ินหอม 

เม่ือเนือ้ไกสุกไดครึ่งหน่ึงแลวกป็รงุรสตาม

อาหารไทยช่ือ “ต้มข่าไก่”
泰式椰汁鸡汤

泰式 中式

ตม้ข่าไก่ไทยปะทะ
ไก่มะพรา้วไหหล�า
椰汁鸡
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กลาวกันวาในชวงปลายราชวงศซงถึงตนราชวงศ

หยวน (ราชวงศซง ค.ศ. 960 – 1279 ราชวงศหยวน ค.ศ. 

1271 – 1368) มีหญิงกลางคนนางหน่ึงชือ่วาหวง ตาวผอ 

นางเปนชางทอผาท่ีมาเรียนรูวิธีการทอผา ปกผาและยอม

ผาแบบฉบบัชาวเผาหล ีและเน่ืองจากนางหวง ตาวผอ

คนนีป้รับปรงุเครือ่งปนดายและกีท่อผาใหใชงานไดดีข้ึน 

ชาวเผาหลีจึงมอบไกพันธุเหวินชางอันโดงดังใหนาง

เพือ่ตอบแทนนํา้ใจและแสดงความชื่นชม วันหนึง่นาง

หวง ตาวผอนาํไกมาปรงุเปนอาหาร โดยเทนํ้ามะพราว

ไก่มะพร้าวไหหล�า
海南椰子鸡

ชอบดวยนํ้าปลา นํ้าตาลทราย ฯลฯ เมื่อไกสุกทั่วแลว

จงึเปดไฟแรงเพือ่ใหนํา้ซุปงวดข้ึน ปดทายดวยการเทกะทิ

และนํา้มะนาวถวยเลก็ ๆ ลงไป ปดไฟ คนใหเขากนัแลว

ยกออกจากเตา กลิน่หอมจากตะไครและใบมะกรดูรสชาติ

เปรีย้ว ๆ และน้ําซุปทีซ่ดคลองคอ ลวนแตเปนเสนหของ

ตมขาไก

ที่ตนกําลังดื่มลงไปในหมอ นํ้ามะพราวหวานหอมสง

กลิ่นหอมยั่วนํ้าลายเมื่อเดือด ไกตมนํ้ามะพราวที่ปรุง

เสรจ็ออกมามน้ํีาซปุหวานหอม เน้ือไกละมุนลิน้ กนิแลว

ใหความรูสึกสดชืน่ นางหวง ตาวผอชื่นชมอาหารชนิด

น้ีมาก ต้ังชือ่ใหมันวา “ไกมะพราว” กอนจะนําสตูรการ

ทําไปบอกเลาใหชาวเผาหลรีบัรู นับแตน้ันมา อาหารชนดิ

น้ีก็แพรหลายไปท่ัว จนกลายมาเปนอาหารขึน้ชือ่ของ

เมืองไหหลํา

นํา้ซุปของไกมะพราวไหหลาํน้ันทํามาจากน้ํามะพราว

สด ๆ เม่ือตมนํา้มะพราวจนเดือดแลวจงึใสไกพนัธุเหวนิ

ชางเน้ือนุม ของดีประจาํมณฑลไหหลาํลงไป หากตองการ

ใหซุปหอมรอยยิ่งขึ้น ก็อาจจะเติมเนื้อมะพราวลงไป

ดวยเล็กนอย เม่ือไกเหวนิชางเน้ือนุมมาเจอกับนํา้ซุป

มะพราวเดือดพลาน เนื้อของมันจะหดตัวอยางรวดเร็ว 

และอุมนํา้ซุปไกกลมกลอมไวอยางแนนหนา หลงัจาก

นาํไปตุนจนไดท่ี ความกลมกลอมของเน้ือไกกจ็ะละลาย

ลงไปในซุป น้ําซุปที่ไดจึงมีรสชาติทั้งหวานและกลม

กลอม รสสัมผัสจากเน้ือไกนุมละมุนลิน้ ชวนใหลิม้ลอง

คําแลวคําเลา

本刊综合

ตมขาไกนับเปนอาหารประเภทซุปชื่อดังประจํา

กรงุเทพฯ มีประวติัความเปนมาหลายรอยป นํา้กะทิน้ัน

มีรสชาติหวานเลีย่นไมคอยนํามาตมเปนซุปมากนกั แต

เพราะสวนผสมอยางขา ตะไครใบมะกรูด ฯลฯ ชวยทํา

ใหรสชาติของกะทิกลมกลอมขึ้น จึงทําใหอาหารชนดิ

นีก้ลายมาเปนอาหารไทยเลศิรสท่ีมเีอกลกัษณเฉพาะตัว
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สเีทาจบัคู่กบัสเีหลอืง สสีดุปังแห่งปี 64
极致灰+亮丽黄点亮2021 苏丽珍/文

受新冠肺炎疫情袭扰的2020年已经过去。色彩权威机构Pantone发布了2021年“年度流行色”——极致灰、亮丽黄

的“双色组合”。

年度代表色一般反映了全球文化正在发生的变化，表达了人们期望用什么颜色来代表对这一年的回应。2021年，灰色无

疑契合了新冠疫情带来的社会影响，亮黄色则表达了希望在前方的愿景，极致灰和亮丽黄传递了在灰暗阴影中见证光明存在的

意象。欲走在潮流前沿，不妨先了解一下2021年这两种流行色有哪些精彩混搭吧。
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พ.ศ. 2563 ซ่ึงเปนปท่ีไดรบั

ผลกระทบจากการระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ  ใหม

ผานไปแลวกวา 1 เดือน   

Pantone บริษัทผูทรง

อทิธิพลในเร่ืองโทนสี

ไดประกาศให “การจบั

คูระหวางสองสี” ไดแก

สีเทา Ultimate Gray และสี

เหลือง Illuminating เปน 

“เทรนดสียอดนิยมแหงป 2564” 

โดยทั่วไปแลวสีประจําป

สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยน

แปลงของวัฒนธรรมทั่วโลกที่

กําลงัเกิดขึน้ ส่ือใหเหน็ถงึความ

ปรารถนาของผูคนท่ีจะใชสีสัน

บางอยางมาสนองตอบตอปน้ัน 

ในป 2564 แนนอนวาสีเทาเปน

เหมือนผลกระทบอันเกิดจาก

การระบาดของโควดิ - 19 ทีมี่ตอ

สังคม สีเหลอืงสือ่ถงึความหวงั

ทีร่ออยูขางหนา  สีเทากบัสีเหลอืง

สื่อความรูสึกถึงทามกลางเงา

อนัมืดมนแตกย็งัมีแสงสวางอยู

ถาคณุอยากนาํเทรนดแฟชัน่

แลวละก็ลองมาทาํความรูจกักบั

วิธีการจับคูสียอดนิยมแหงป 

2564 สองสีนี้ใหสุดปงกัน

图虫创意 图
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การปรากฏของสเีหลอืงชางเหมือนกบัแสงอาทติยท่ีสองสวางอยูเบ้ือง

หนา ด่ังดอกไมทีเ่บงบานกลางทองทุง โทนสเีหลอืงสดใสและอบอุน ให

ความรูสึกสบายและผอนคลาย  สีเหลอืงส่ือถึงความหวงัและความมุงมาด

ปรารถนาของผูคนทีฝ่ากไวกบัป 2564 

ถึงแมวาโทนสีสวางจะตองระมัดระวังในการเลือกใช แตสีเหลือง 

Illuminating นั้นแตกตางจากสีเหลืองโทนอื่น ๆ เพราะสีเหลืองสวางจะ

ชวยเสรมิใหการแตงตัวในชีวิตประจาํวนัดูโดดเดนขึน้มา โดยเฉพาะเม่ือ

แมทชกับสีนํ้าตาลก็จะสวยนามอง มีกลิ่นอายของความวินเทจและเขา

กันไดอยางลงตัว

สีเทาของปนี้ใกลชิดกับธรรมชาติมากขึ้น เหมือนกับสีของกอนหิน

บนชายหาด เงยีบสงบแตทรงพลงั ความรูสึกเรียบงายไมหวือหวา ราวกบั

ความเงียบขรึมและสงางามที่สะทอนออกมาจากภายใน  ใหความรูสึก

ละเอียดออนและนาเชื่อถือ

ถาอยากจะเพิม่ความโรแมนติกและออนโยนใหกับโทนสเีทา กเ็พยีง

แคใสกระโปรงไหมพรมสีเทาสักตัว ในความเรียบงายก็มีความวินเทจ

และสมารทอยูในตัว ทาํใหคุณโดดเดนข้ึนมาไดงาย  กางเกงขาหลวม ๆ  

แบบลาํลองใสงายในชวีติประจําวนักเ็ขากนัไดดีกบัสเีทา  โทนสเีทาชวย

ลดความพองโตของวสัดุไหมพรม แมทชกับรองเทาผาใบสกัคู กโ็ดดเดน

ไมซํ้าใครแลว

ชุดเซ็ทดูมีเสนห เทรนดแฟชั่นคูล ๆ ในฤดูหนาวก็มีลูกเลนไดไม

ยากเลย ชุดสูทกับกระโปรงสั้น หรือกางเกงเขาเซ็ทใสกับรองเทาผาใบ

ยิ่งชวยลดอายุใหดูเด็กลงได  หรือจะแมทชกับรองเทาบูทสั้นก็สวยไป

อีกแบบ นอกจากนี้สีเทายังเขาไดดีกับกางเกงสีขาว  ชวยเนนกลิ่นอาย

การสวมเส้ือผาสไตลหวานใสและโซฟสติเคท  ใสคูกบักางเกงลกูฟกูหรอื

กางเกงยีนสสีดําก็ดูสงาและสมารท 

สีเทาส่ือถงึความมัน่คง
极致灰传递稳定

สีเหลอืงเปล่งประกายมชีีวติชีวา
亮丽黄散发活力
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สีเทาที่ดูแข็งแกรงดุจหินผาจับคูกับสีเหลืองสวางสดใส ไมเพียงแต

เปนการจับคูสี แตยังเปนการผสมผสานระหวางพลังกับแสงอาทิตย  

ยิ่งไปกวานั้นยังเปนความหวังรวมกันของทุกคนที่มีตอป 2564 นี้ดวย

วนัทํางานปกติสามารถใสสีเหลืองสวางไวขางใน แมทชกับเสือ้โคท

ลายสก็อตหรือกางเกงก็ได โทนสีเหลืองสดใสจะชวยลดความพอง

และความหนักของเสื้อผาที่สวมใสได  สรางลุคทันสมัยสไตลทั้งหวาน

และเทห

สีเหลืองและสีเทา สีหนึ่งสวางสดใส อีกสีหนึ่งก็เขมขรึม กลายเปน

สองสีที่ตรงขามกัน สีเหลืองทําลายความนาเบื่อของสีเทา สวนสีเทาก็

ชวยเพิม่ความสงางามและมีระดับ ทัง้สองสีน้ีชวยเสริมกนัและกนั จบัคู

กันแลวทําใหเกิดความสมบูรณแบบ สิ่งที่ควรระวังก็คือ ไมวาจะใชสี

เหลอืงไวขางในหรอืสีเทาไวขางใน ตองดูวาสไีหนเหมาะกบัคุณมากกวา 

ก็ใหนําสีนั้นมาไวใกลกับใบหนาหรือใชเปนสีหลัก

ชุดสูทสีเหลืองเขากนักบัโทนสีกลาง ๆ เชนกางเกงสีขาว ใสกบัรอง

เทาบทูยาวถงึเขา หลงัจากเขาสูชวงฤดูใบไมผล ิการเผยผวิสวยกจ็ะทําให

สีเหลืองยิ่งโดดเดน สีเหลืองแมทชกับไอเท็มกระจุกกระจิกสีดํา ก็จะทํา

ใหเดนสะดุดตายิง่ข้ึน ถาไมเคยชินกับการสวมเส้ือผาสีเหลอืงท้ังตัว กล็อง

เพิ่มสีดําเขาไปใหมากขึ้น ใชสีดํามาลดความรอนแรงของสีเหลืองลง 

นอกจากนี้กางเกงหรือกระโปรงสีเหลืองยังดึงดูดสายตา ทําใหคุณเปน

ท่ีจบัตามองไดอยางดี  ใสกบักางเกงเดินปากย็ิง่ใหความรูสึกสตรทีคลู ๆ 

สีเหลืองจับคูกับแจ็คเก็ต เสื้อโคท หรือเสื้อขนเปดก็จะยิ่งสะดุดตา 

สะทอนความงามของเสื้อผาแฟชั่นที่ผสมผสานระหวางความออนโยน

และแข็งแกรงไดอยางเหมาะเจาะ 

“กระเปา” เรียกไดวาเปนไอเท็มเด็ดสําหรับการถายภาพ ใชกระเปา

เลก็ ๆ สีเหลอืงมาประดบั นอกจากจะดูเปนแฟช่ันไฮคลาสแลวกย็งัชวย

เพิ่มมิติที่หลากหลายใหกับการแตงตัวอีกดวย 

สีเทากบัสีเหลอืง คู่แมทช์สุดปัง

คู่สีคนละขั้วสะท้อนความอบอุ่นและทรงพลงั

最佳CP灰+黄，用反差彰显温暖与力量
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หมู่บา้นหินในกุย้หยาง
石头里的世界：贵阳花溪镇山村 李治钢/文

镇山村位于贵阳花溪水库半岛之上，是一个布依族与苗族聚居的村寨，有“民族生态博物馆”

之誉。古为军事屯堡，时过境迁，仍古韵犹存，封闭内敛，因奇特的地理位置和素朴淳美的

寨容，特别是独具一格的石板建筑，为游客神往。

出贵阳城后，车子开始在满是沙砾的山路上摇摆，待最后急切地绕过几个弯后，“藏在石头
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里”的镇山村就出现在了眼前。

午时的镇山村显得特别清新雅致，灰屋顶上缭绕的缕缕炊烟，化进了闪着彩虹色调的薄雾

中，如真似幻。城垣、屋舍、风物……一切如旧，镇山村依然是个沉寂恬淡的深山村寨，仿佛

是藏在石头里的“世外桃源”。

หมูบานเจิ้นซาน เขตฮวาซ ีเมืองกุยหยาง

贵阳花溪镇山村 图虫创意 图
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เม่ือออกจากเมืองกุยหยาง มณฑลกุยโจว

ทางตะวันตกเฉยีงใตของจีน รถกเ็ริม่โยกเยก

ไปมาบนทางลกูรงับนภเูขา หลงัจากขับวน

ไปตามเสนทางหกัโคงตอเน่ืองกันหลายโคง 

ในที่สุดหมูบานเจิ้นซาน “หมูบานหิน” ก็

ปรากฏอยูเบื้องหนา 

ชวงเที่ยงวันของหมูบานเจิ้นซานจะดู

งดงามสบายตาเปนพิเศษ ทุกครัวเรือนจะ

หงุหาอาหารบนหลงัคาบานสีเทามคีวนัไฟ

ลอยฟุงหายเขาไปในหมอกบาง ๆ  ท่ีสะทอน

สีรุง   กาํแพง  อาคารบานเรอืน ววิทิวทัศน

และสิ่งตาง ๆ เหมือนเชนในอดีต หมูบาน

เจิ้นซานยังคงเปนหมูบานในหุบเขาลึกที่

เงียบสงบเฉกเชนเดิม

หมูบานเจิ้นซานตั้งอยูบนแหลมเขื่อน

ฮวาซี เมืองกุยหยาง เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ

ชนชาติปูอีและชนชาติมง ไดรบัการขนาน

นามวาเปน “พพิธิภัณฑนเิวศวทิยาของชน

ชาติ” ในอดีตท่ีน่ีเคยเปนปอมปราการทาง

ทหาร แมกาลเวลาผานไปแตความกล่ินอาย

ความเกาแกโบราณกย็งัคงอยู หมูบานท่ีซอน

ตัวอยูเงียบ ๆ  ต้ังอยูในบรเิวณภมิูศาสตรท่ี

นาอศัจรรยยิง่  มีความเรยีบงาย สวยงามตาม

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอาคารบานเรอืนทีส่ราง

ดวยแผนหินท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ ทําให

นกัทองเทีย่วตางก็อยากจะมาเยือนสกัครัง้

เม่ือเดินเลนเตรด็เตรอยูบนถนนทีป่ดูวย

แผนหนิบรเิวณไหลเขา มองผานปาไมสีเขียว

 สีแดงและสีเหลืองก็พบวาหมูบานเจิน้ซาน

มีนํ้าลอมรอบ 3 ดาน และอีกดานหนึ่งก็อิง

①

②
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แลวยืนมองออกไปจากบนบันไดหินท่ีเรียงรายสลับกัน  อาคาร 

“ยกพื้นสงู” ทีส่รางจากแผนหินซอนเปนชัน้ ๆ  หลังคาหินสงูตํ่าลด

หลัน่กนัไป  ฟกทองแกเปลอืกสเีหลอืงวางเรยีงไวบนกาํแพงลานบาน 

พริกสีแดงและขาวโพดสีเหลืองแขวนอยูบนชายคาเตี้ย ๆ  บริเวณ

รอบ ๆ มีตนไมเขียวขจีและมีแมนํา้สมีรกต  ราวกบัภาพวาดทวิทัศน

ไรนาโบราณที่เรียบงายและเงียบสงบ

ทกุบานในหมูบานเจิน้ซานจะมีลานบานกวางใหญ ยามพระอาทิตย

สาดสองแสงลานบานท่ีปดูวยแผนหนิสีเขมจะกลายเปนลานตากขาว

ชั้นเยี่ยม เราจะเห็นภาพธัญพืชสีเหลืองอรามตากเต็มลาน ปจจุบัน

ชนชาติปูอใีนหมูบานเจิ้นซานยงัคงรักษาธรรมเนยีมการรบัประทาน

อาหารวนัละ 2 มือ้ เน่ืองจากอยูใกลเข่ือน บนโตะอาหารจงึขาดปลา

ไปเสียไมได กนิแกลมกบัเหลาทีห่มักเองอยางเหลาสาเก และเหลาท่ี

หมักจากลกูแพรหนามซ่ึงเปนผลไมปาทีมี่เฉพาะบนท่ีราบสงูกุยโจว 

การมาเยอืนหมูบานเจิน้ซาน ไมเพยีงไดด่ืมด่ํากบัทวิทัศนอนันา

หลงใหลและความลกึลบัของปราสาทหนิเกาแก  แตยงัไดอิม่เอมใจ

ไปกบัวิถชีีวิตของครอบครวัในชนบททีเ่รยีบงาย สงบและแสนงดงาม  

ภเูขา  ชาวบานสวนใหญจะต้ังบานเรอืนหนั

หนาเขาหาแมน้ํา หนัหลังใหภเูขา และทําไร

ทํานาอยูระหวางหุบเขา บันไดหินทางเขา

หมูบานลกึแตไมลาดชนั จะมีกลิน่ดินปนกบั

กล่ินขีค้วายโชยมาเปนพกั ๆ   กาํแพงหมูบาน

ที่กอขึ้นจากกอนหินยาวไปตามแนวภูเขา 

และโอบลอมหมูบานที่สรางขึ้นจากกอน

หินเอาไว 

ตามตรอกซอกซอยในหมูบานจะไดยนิ

เสียงไกขนัและเสียงสนัุขเหา  ผูเฒาผูแกชน

ชาติปูอสีวมเส้ือสน้ํีาเงินอันเปนเอกลกัษณ

ของชนเผา  บางกน่ั็งอยูในลานบานของตน 

บางก็จับกลุมนั่งคุยกันเบา ๆ สองสามคน  

สวนเด็ก ๆ  กเ็ลนว่ิงไลจับกนัสนุกสนาน หรอื

ไมกช็วยพานักทองเทีย่วเดินชมหมูบาน โดยมี

สนุขัพื้นเมืองเชื่อง ๆ เดินตาม ชาวบานตาง

ตอนรับนักทองเที่ยวดวยรอยยิ้มที่จริงใจ

เมื่อเดินผานซุมประตูหินแหงสุดทาย หมูบานเจิ้นซาน เขตฮวาซ ีเมืองกุยหยาง
图①②贵阳花溪镇山村 中新社 图

อุทยานแหงชาติพื้นที่ชุมนํ้าฮวาซีเมืองกุยหยาง
图③贵阳市花溪国家城市湿地公园 新华社 图

③
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เมืองชายขอบ
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เมืองโบราณเฟงฮวาง
凤凰古城 CFP 图
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中国著名作家、历史文物研究

者。1924年开始从事文学创作，一

生作品80多部。代表作有小说《边

城》《长河》，散文《湘行散记》

《从文自传》等，学术专著《中国

古代服饰研究》。

《边城》是沈从文小说的代

表作，是中国文学史上一部优秀

的抒发乡土情怀的中篇小说。它

以二十世纪三十年代川湘交界的

边城小镇茶峒为背景，以兼具抒

情诗和小品文的优美笔触，描绘

了湘西地区特有的风土人情；借

船家少女翠翠的爱情悲剧，凸显出

了人性的善良美好与心灵的澄澈纯

净。它以独特的艺术魅力，生动的

乡土风情吸引了众多海内外的读

者，也奠定了《边城》在中国现代

文学史上的特殊地位。

由四川过湖南去，靠东有一条官路。这官路将近湘西边境到了一个地

方名为“茶峒”的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一

户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。

小溪流下去，绕山岨流，约三里便汇入茶峒的大河。人若过溪越小

山走去，则只一里路就到了茶峒城边。溪流如弓背，山路如弓弦，故远近

有了小小差异。小溪宽约二十丈，河床为大片石头作成。静静的水即或

深到一篙不能落底，却依然清澈透明，河中游鱼来去皆可以计数。小溪

既为川湘来往孔道，水常有涨落，限于财力不能搭桥，就安排了一只方

头渡船。这渡船一次连人带马，约可以载二十位搭客过河，人数多时则

反复来去。渡船头竖了一枝小小竹竿，挂着一个可以活动的铁环，溪岸两

端水槽牵了一段废缆，有人过渡时，把铁环挂在废缆上，船上人就引手攀

缘那条缆索，慢慢的牵船过对岸去。船将拢岸了，管理这渡船的，一面口

中嚷着“慢点慢点”，自己霍的跃上了岸，拉着铁环，于是人货牛马全上

了岸，翻过小山不见了。渡头为公家所有，故过渡人不必出钱。有人心中

不安，抓了一把钱掷到船板上时，管渡船的必为一一拾起，依然塞到那人

手心里去，俨然吵嘴时的认真神气：“我有了口粮，三斗米，七百钱，够

了。谁要这个！”

管理这渡船的，就是住在塔下的那个老人。活了七十年，从二十岁起

便守在这小溪边，五十年来不知把船来去渡了若干人。年纪虽那么老了。

本来应当休息了，但天不许他休息，他仿佛便不能够同这一分生活离开。

他从不思索自己的职务对于本人 的意义，只是静静的很忠实的在那里活下

去。代替了天，使他在日头升起时，感到生活的力量，当日头落下时，又

不至于思量与日头同时死去的，是那个伴在他身旁的女孩子。他唯一的朋

友为一只渡船与一只黄狗，唯一的亲人便只那个女孩子。

女孩子的母亲，老船夫的独生女，十五年前同一个茶峒军人，很秘

密的背着那忠厚爸爸发生了暧昧关系。有了小孩子后，这屯戍军士便想约

了她一同向下游逃去。但从逃走的行为上看来，一个违悖了军人的责任，

一个却必得离开孤独的父亲。经过一番考虑后，军人见她无远走勇气，

自己也不便毁去作军人的名誉，就心想：一同去生既无法聚首，一同去死

当无人可以阻拦，首先服了毒。女的却关心腹中的一块肉，不忍心，拿不

出主张。事情业已为作渡船夫的父亲知道，父亲却不加上一个有分量的字

眼儿，只作为并不听到过这事情一样，仍然把日子很平静的过下去。女儿

一面怀了羞惭一面却怀了怜悯，仍守在父亲身边，待到腹中小孩生下后，

却到溪边吃了许多冷水死去了。在一种近于奇迹中，这遗孤居然已长大成

人，一转眼间便十三岁了。为了住处两山多篁竹，翠色逼人而来，老船夫

随便为这可怜的孤雏拾取了一个近身的名字，叫作“翠翠”。

翠翠在风日里长养着，把皮肤变得黑黑的，触目为青山绿水，一对眸

子清明如水晶。自然既长养她且教育她，为人天真活泼，处处俨然如一只

小兽物。人又那么乖，如山头黄麂一样，从不想到残忍事情，从不发愁，

从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时，便把光光的眼睛瞅着

那陌生人，作成随时皆可举步逃入深山的神气，但明白了人无机心后，就

又从从容容的在水边玩耍了。

节选自沈从文小说《边城》

沈从文
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จากมณฑลเสฉวนขามไปยังมณฑลห-ู

หนาน มีถนนทางหลวงสายหน่ึงท่ีอยูติดฝง

ทศิตะวนัออกว่ิงจากทางหลวงสายน้ีไปเกอืบ

ถึงชายแดนฝงตะวนัตกของหูหนาน จะถงึ

สถานท่ีแหงหนึ่งซึ่งเปนเมอืงเนนิเขาเลก็ ๆ 

ชือ่วาฉาตงมีลาํธารเลก็ ๆ  สายหนึง่ไหลผาน 

ชายฝงธารนํ้ามีสถูปเล็ก ๆ สีขาวองคหน่ึง 

ดานลางสถปูมีครอบครวัหนึง่อาศัยอยูอยาง

โดดเดีย่ว ครอบครัวนีมี้เพยีงผูเฒาคนหน่ึง

เด็กผูหญิงคนหน่ึง และสุนัขตัวหน่ึง 

ลาํธารไหลคดเค้ียวรอบภเูขา เลี้ยวลดลง

สูเบ้ืองลางระยะทางราวสามลี ้กไ็ปบรรจบ

กับแมนํ้าสายใหญท่ีฉาตง ถาเดินเทาผาน

ลําธารขามภเูขาเลก็ไป ระยะทางเพยีงหนึง่ลี้

ก็ถงึฉาตงเมืองแหงชายขอบ ธารน้ําไหลโคง

ราวคันธน ูทางภเูขาราวสายธน ูจะใกลหรอื

ไกลจึงมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย 

ความกวางของลาํธารประมาณสองรอยฟุต

พืน้ทองน้ําปเูต็มไปดวยกอนหนิขนาดใหญ 

นํา้ท่ีนิง่สงบมีความลกึขนาดไมค้ําถอยงัหยัง่

ไมถึงสุด แตกลับใสสะอาดเห็นถึงกนบึ้ง 

สามารถนบัจํานวนปลาท่ีวายเวยีนในน้ําได 

ธารนํา้เปนชองทางไปมาระหวางเสฉวนกบั

หูหนาน นํา้มีข้ึนมีลงเปนปกติ ดวยขอจาํกดั

ทางกําลังทรัพยที่ไมสามารถสรางสะพาน

ขามได จงึจัดเรอืขามฟากไวลาํหนึง่ เรอืขาม

ฟากแตละครัง้จะลาํเลยีงท้ังคนและมาสามารถ

รบัผูโดยสารราว 20 คน ถามีคนจํานวนมาก 

กจ็ะเวยีนรบัขามฟากหลายเทีย่ว ท่ีหวัเรอืขาม

ฟากปกลาํไผเลก็ ๆ  ลาํหนึง่ แขวนหวงเหลก็

ที่ขยับไดอันหน่ึง ริมสองฝงทานํ้าโยงสายเคเบิลยึดแตละดานไว 

เวลามีคนขามฟาก ก็เอาหวงเหล็กแขวนบนสายเคเบลิ คนบนเรือก็

ดึงเหนีย่วรัง้ไปตามสายเคเบิล ชกันาํเรอืใหคอย ๆ ขามไปยงัอกีฟาก

หนึ่ง เมื่อเรือใกลเขาฝง ผูควบคุมเรือขามฟากนี ้ปากกต็ะโกนรอง

วา “ชา ๆ ชา ๆ” แลวพาตัวเองกระโดดข้ึนฝงไป ดึงหวงเหล็กไว 

ผูโดยสารพรอมสัมภาระววัมาท้ังหมดจึงไดพากนัขึน้ฝง เดินหายเขา

ไปทางเนินเขาเลก็ ๆ ทาขามฟากนี้เปนสมบัติของสวนรวม คนขาม

ฟากจงึไมตองเสียคาใชจาย มีบางคนท่ีรูสึกไมสบายใจ จึงหยิบเงิน

กาํหนึง่โยนลงพืน้เรือ ผูควบคุมเรือขามฟากจะเก็บขึ้นมาสงคืนใส

มือเจาของเงินน้ันท้ังหมด กลาวดวยทาทีจริงจังวา “ฉันมีเสบียง

อาหาร มีขาวสามถัง มีเงินเจ็ดรอย เพียงพอแลว ใครจะไปอยากได

เงินนี้” 

ผูควบคุมเรอืขามฟาก คือพอเฒาท่ีอาศัยอยูดางลางสถูปท่ีกลาว

มาขางตนนั่นเอง อาย ุ70 ปแลว อยูเฝาริมฝงนํ้ามาตั้งแตอาย ุ22 ป

ตลอดเวลา 50 ปมานี ้พาคนนั่งเรือขามฟากไปมาไมรูวาเทาไรแลว

แมวาอายจุะชราภาพแลว ควรท่ีจะไดพักผอน แตสวรรคไมอนุญาต

ใหเขาไดพกั ซ่ึงดูเหมอืนวาเขาเองก็ไมอาจมีชวีติแยกจากงานสวน

น้ีได เขาไมเคยคดิจุกจกิถึงหนาที่ท่ีทําวาจะมีความหมายตอตนเอง

เพียงดําเนินชีวิตอยูตรงนั้นไปอยางเงียบ ๆ ดวยความสัตยซื่อ เขา

รูสกึถงึพลงัแหงชวีติเม่ือดวงอาทติยขึน้ และเม่ือดวงอาทิตยตกเขาก็

ไมคิดวาจะตายตามดวงอาทิตยที่ดับไป ที่เปนเชนนี ้แทนที่จะเปน

เพราะสวรรคโปรด กลับเปนเพราะเด็กหญงิที่อยูขางกายเขาตางหาก 

เพื่อนทีม่คีอืเรอืขามฟากกับสุนัขตัวหนึ่ง เด็กหญิงคนนั้นเปนญาติ

สนิทคนเดียวที่ม ี

แมของเด็กหญงิ คอืลกูสาวคนเดียวของพอเฒา เม่ือสิบหาปกอน

เธอปดบงับิดาผูซื่อสัตย แอบไปมีสัมพนัธลกึซ้ึงกบัทหารหนุมคน

หนึง่ทีฉ่าตง จนกระท่ังเกิดหนอเน้ือในครรภ เจาทหารหนุมคนน้ัน

จงึคดิชกัชวนเธอหนตีามกนัไป  แตดูจากพฤติกรรมการหนแีลว คน

หนึ่งขัดกับภาระหนาที่ของทหาร อีกคนกลับตองละทิ้งพอที่โดด

เด่ียว หลงัจากคิดทบทวนแลว ทหารหนุมเห็นวาเธอไมมีความกลา
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เมืองชายขอบ
图①《边城》图片来源于网络

เมืองโบราณเฟงฮวาง
图②凤凰古城 图虫创意 图

พอทีจ่ะหนไีปไกล ตนเองก็ไมอาจทําลายชือ่เสยีงของความเปนทหาร

ได คิดในใจวา หนีรอดไปไดก็ไมอาจอยูรวมหัวจมทายดวยกันได 

ถาตายไปดวยกันกไ็มมีใครอาจยบัยัง้ขัดขวางได จงึด่ืมยาพษิไปกอน

สวนผูหญิงกลับหวงเลือดเนื้อเชื้อไขในครรภ ไมอาจทําใจได ตัด

สินใจไมถูก เรื่องราวลวงรูถึงบิดาผูเปนนายเรือขามฟาก บิดาไม

เอ้ือนเอยวากลาวอะไรสักคํา กลับทําเหมือนไมไดยนิไมรูเรือ่งราว

น้ีเลย ปลอยใหวนัคืนผานไปอยางเงียบ ๆ สวนลูกสาวดานหน่ึงครรภ

เริ่มเจริญเติบโต อีกดานหนึ่งก็เกิดความสงสารเวทนา จึงอยูเคียง

ขางบิดาตอไป จนกระท่ังเด็กคลอดออกมา จงึไปด่ืมนํา้เยน็ทีร่มิธาร

เปนจาํนวนมากจนส้ินใจตาย ในความปาฏหิารยิเด็กกาํพราน้ีเจรญิ

เติบโตข้ึน ช่ัวพรบิตาอายไุดสิบสามปแลว ดวยความท่ีอยูอาศัยแวด-

ลอมดวยปาไผ ธรรมชาติเขียวขจีเปนทีร่ืน่รมย พอเฒาจงึต้ังชือ่เด็ก

กาํพราตวันอยตามสิ่งแวดลอมใกลตัวนี้วา “ฉุยฉุย” 

ฉุยฉุยเติบโตขึ้นทามกลางสายลมแสงแดด สีผวิถกูเปลีย่นเปนสี

ดําขํา ตัดกบัดวงตาทีส่ดใสบรสุิทธ์ิราวครสิตัสสะทอนความงดงาม

ของนํา้ใสภเูขาเขยีวขจรีอบตัวท่ีเธอมองเห็นอยางชนิตา ธรรมชาติ

เปนผูเลีย้งดูและสอนสัง่เธอ ทําใหมีอปุนิสัยราเรงิ ซ่ือบรสุิทธ์ิดูเหมือน

สัตวตัวนอยไปเสียทุกแหง แถมเปนเด็กวานอนสอนงาย เหมือน

เกงกวาง ไมเคยคิดถึงเรือ่งโหดราย ไมวติก

ทกุขรอนไมเคยโมโหโกรธา ปกติเวลามีคน

แปลกหนาบนเรอืขามฟากมองเธอดวยความ

สนใจเธอจะใชสายตาแปวแหววจองไปยงัคน

แปลกหนาคนน้ัน ทาทางราวกบัวาพรอมจะ

วิง่หนเีขาปาลึกไปในบัดดล  แตเมื่อรูแลว

วาคนไมไดคิดมิดีมิราย ก็จะเที่ยวเลนอยู

ริมฝงตามปกต ิ

①

②

56

อาหารสมอง / 悦读



เรยีนภาษาไทยใหส้นุกสไตลอ์าจารยโ์อวหยาง
欧阳赐美老师的泰语快乐教学

学泰语难不难呢？”

“老师，为什么泰语那么难？！”

从事泰语教学5年来，这是我听到学生

咨询和抱怨最多的话。每次听到这样的抱

怨，我都会耐心地给他们解答，泰语学习其

实并没有那么难。任何事情只要愿意努力与

坚持，必将有所收获。我刚到中国的时候，

也觉得学习中文是一件枯燥乏味的事情，但

通过不断的努力与坚持，我现在的中文水平

有了很大的进步。我在这篇文章中与大家分

享了中文学习和泰语教学的一些经验，希望

能对大家有所帮助。

 “ภาษาไทยยากไหมคะอาจารย”

  “ทําไมภาษาไทยยากจังเลย”

สองคาํถามนีเ้ปนคําถามท่ีฉนัไดยนิบอยมาก แตอยากจะบอกกบั

ทกุคนวาจรงิ ๆ แลวภาษาไทยไมไดยากอยางท่ีคิด ระยะเวลา 5 ปท่ี

เปนอาจารยสอนภาษาไทยทุกครั้งถาไดยนิประโยคนีฉ้นัจะตอบกลับ

ลกูศิษยวา “ไมมีอะไรยากถาเราต้ังใจและพยายาม ในสมัยท่ีอาจารย

เรยีนภาษาจีนน้ัน การเรียนภาษาจีนก็ยากเหมือนกัน แตกใ็ชความ

พยายามจนผานมาถึงทุกวนันีไ้ด เราตองมีความพยายามและอดทน

ถงึจะประสบความสําเรจ็” ในความคดิของฉันการเรยีนภาษาจีนตอน

เริม่เรยีนจรงิ ๆ แลวไมคอยยาก เพราะเริม่จากพนิอนิ ถาจาํหลกัของ

พนิอนิไดกส็ามารถออกเสยีงได แตพอเขาสูหมวดของคาํศัพทแลว การ

อานและตัวอกัษรภาษาจนีนัน้จะแยกกัน ดังน้ันจะตองใชเวลาพรอม

ท้ังความขยนัในการสะสมคาํศัพทในการจาํเสยีงของตัวอกัษรภาพ

นัน้ และทีสํ่าคญัในภาษาจนีมีคําศัพทหลายเสียง อยางเชน “行 xíng 

หรอื háng”  ฉนัเคยมีประสบการณกับคําศัพทนี ้เม่ือมาประเทศจีน

ตอนแรกฉันยังพดูภาษาจนีไมคอยได มีอยูวนัหนึ่งตองไปเปดสมุด

欧阳赐美 文/图

อาจารยโอวหยางใชเทคนิคการเลมเกมสเพื่อเสริมการสอน
图①②欧阳赐美以做游戏的方式教学生泰语

① ②
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บญัชท่ีีธนาคาร และไดจาํคาํศัพท 银行yínháng

ทีแ่ปลวาธนาคารไดเปนอยางดี แตพอเขา

เรยีนภาษาจนีในคาบเรยีน อาจารยไดพดูถงึ

คาํนีโ้ดยมคํีาศัพท 行 อาจารยบอกวาคํานีอ้าน

วา “行不行? xíngbùxíng?” ฉนัยกมือกลางหอง

พรอมท้ังบอกอาจารยวาอาจารยพูดผิดคะ 

คาํน้ีไมไดอานวา “xíng” ตองอานวา “háng”  

ซึง่ตอนนัน้อาจารยกอ็ธิบายเปนภาษาจีน แต

ดวยความท่ีภาษาจีนของฉนัไมคอยดี  ฉนัเลย

คดิมาโดยตลอดวาอาจารยคนนีส้อนผดิ จน

สุดทายฉันถึงรูวาภาษาจีนมีคําศัพทหลาย

เสยีงและส่ิงน้ีกเ็ปนลกัษณะพเิศษของภาษาจีนอยางหนึง่ คนท่ีเรียน

ภาษาจนีตองใหความสําคัญอยางมาก สวนภาษาไทยในความเปน

จรงิตอนเริม่เรยีนถอืวาคอนขางยาก เพราะเราตองจําพยญัชนะและสระ

ภาษาไทย พรอมทั้งกฎการผนัเสียงตาง ๆ แตถาเราจํากฎไดแมนแลว

เรากส็ามารถอานหนงัสอืภาษาไทยไดท้ังเลมเลย แตอาจจะไมรูความ

หมาย ตองคอย ๆ มาจาํความหมายอกีทหีลงั โดยสรปุท้ังภาษาจนีกบั

ภาษาไทยน้ันเปนภาษาคําโดดเหมือนกัน แตภาษาจนีการอานและ

ตัวอกัษรแยกกนั มีลกัษณะเปนอักษรภาพ ซ่ึงจะตองจาํเปนตัว ๆ ไป 

ภาษาไทยมีตัวอกัษรท่ีเปนพยญัชนะกบัสระ ซ่ึงเอามาผสมกนัเปนคํา

แลวสะกดออกเสียง ถาจะพดูไปแลวกค็อืภาษาไทยตอนเริ่มเรียนจะ

มีความยากกวาภาษาจีน แตตอนจําคําศัพทภาษาจีนจะมีความยาก
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อาจารยโอวหยางถายรูปรวมกับนักเรียนที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา
欧阳赐美与毕业生合影

กวาภาษาไทยน่ันเอง และส่ิงสําคญัในเรือ่งของภาษากค็อืสวนของ

การแปลเราไมสามารถแปลตรงตัว เราตองทาํความเขาใจกบัวฒันธรรม

ภาษานัน้ดวย ตัวอยาง เชน เวลาที่คนจีนสงสัยกับสิง่นีว้าคอือะไร มัก

จะพดูวา” 什么鬼啊? shénmeguǐa” เราไมสามารถแปลตรงตัวเปนภาษา

ไทยวา” เอะ ผอีะไร!” ในคําศัพทบางความหมายถาแปลตรงตัวจะทํา

ใหความหมายเพีย้นไปได ทําใหผูคนเขาใจความหมายผดิและหวัเราะ-

เยาะเราไดหรือในอกีสถานการณหนึง่อยากอธิบายวาเรือ่งน้ีธรรมดา

หรอืไมไดดีเทาไร ภาษาจีนใชคําวา “马马虎虎 mǎmǎhūhū” เราไม

สามารถนํามาแปลตรงตัววามา ๆ เสือ ๆ เพราะถาพดูแบบนีค้นไทย

ไมเขาใจอยางแนนอน สิง่น้ีเปนขอท่ีควรระวังอยางมากเลยทีเดียว ใน

การเรยีนภาษามักจะมีอปุสรรค เพยีงแตเราตองเรยีนรูและตองสะสม

ไปทีละกาว สุดทายจะทาํใหพบวาภาษานัน้ยิง่เรยีนยิง่สนุก

สวนการสอนภาษาไทยในสไตลอาจารยโอวหยางน้ันจะเนนใน

เร่ืองการสรางบรรยากาศในหองเรียน กอนอืน่ตองเริม่จากตัวผูสอน

ฉนัมีการต้ังกฎในหองเรยีนท้ังเวลากอนเขาเรยีนและเลกิเรยีนทุกครัง้

จะใหหวัหนาชัน้พดูทําความเคารพ และมีการทักทายทําความเคารพ

โดยการยกมอืไหวพรอมทัง้พดูสวสัดีคะ/ครบั เพือ่ใหเดก็ซมึซบัวฒัน-

ธรรมไทยกอนท่ีจะไปอยูในสถานการณการทาํงานจรงิ อกีทัง้กอน

เขาสอนทุกคร้ังฉันจะมีรอยยิ้มและเปนมิตรกบันักศึกษา เพือ่ใหนัก

ศึกษามีความกลาท่ีจะตอบคําถามรวมกิจกรรมในหองเรียน ทาํให

บรรยากาศในการสอนคกึคักยิง่ข้ึน เวลาสอนจะพยายามทาํใหเขาคิด

ไปกับเราตลอดเวลา บางครั้งจะหามุขฮาเพิม่เติมจากตําราเรยีน เพือ่

ใหเด็กสนุกกับเนือ้หาท่ีเรยีนและจาํเน้ือหาการเรยีนงายมากขึน้ วธิทีี่

สองตองใชส่ือการสอนท่ีหลากหลาย จะชวยกระตุนความสนใจของ

ผูเรยีนไดมากกวาการใชหนังสือสอนเพียงอยางเดียว หาบทความจาก

หนังสือพิมพหรือนิตยสาร มีรูปภาพประกอบเพือ่กระตุนความคิด 

ใชสือ่วีดิทัศนหรือสื่อมลัตมิเีดยีอืน่ ๆ ประกอบการสอนดวย เพือ่เรา

ความสนใจและชวยทาํใหเขาใจจดจําบทเรยีนไดรวดเร็วมากยิง่ขึน้

เชน การฉายวดิีทศันเก่ียวกบัประเพณสํีาคัญ การละเลนตาง ๆ หรอื

สถานทีส่าํคัญของประเทศไทย เปนตน อกีทัง้การสอนจะตองครอบ

คลมุท้ังฟงพดูอานเขยีน เพือ่ใหเด็กมีทักษะ

ความสามารถทุกดาน สวนสดุทายจะเปนสวน

ในเรือ่งของกจิกรรม  ถอืเปนกลวธีิอกีประเภท

หน่ึงทีจ่ะชวยเสรมิสรางใหผูเรยีนเขาใจบทเรยีน

ไดมากยิ่งขึน้  ในคาบเรยีนการสอนของฉนั

จะมีการเลนเกมสกอนหมดเวลาสอนประมาณ

10 นาทีทุกครัง้ โดยจะนาํความรูท่ีสอนภายใน

คาบเรยีนน้ันใหทุกคนจําคําศัพทแลวทํากจิ-

กรรมรวมกนัท้ังหอง ถอืวาเปนวิธีท่ีไดผลเลย

ทเีดียว ทัง้สนกุทั้งฝกความสามัคคีในหอง

เรยีนและจําคาํศัพทภาษาไทยในเวลาเดียวกนั 

ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนประสบการณและ

เคลด็ลบัในการสอนภาษาไทยของฉันท่ีนาํ

มาฝากเพื่อน ๆ   หากเพือ่น ๆ  มีความคิดเห็น

อยางไรมาแชรกนัไดนะคะ หวงัวานกัศึกษา

ทีเ่รียนภาษาไทยทุกคนจะมีความสุขและ

สนกุกบัการเรยีน พรอมทัง้เขาใจและตกหลมุ

รกัวฒันธรรมไทยไปเลยทีเดียว

59

ปลายปากกาผูอ่้าน读友来稿 /



1月26日，云南省第十三届人民代表大会第四次会议开幕。2021年云南省政府工作报告公布了

云南省去年和过去5年的发展情况，并对2021年工作做出规划。本刊带您一起了解。

2021年云南要做这些事

 สิง่ท่ียูนนานตอ้งด�าเนนิการในปี 2564 

ผลกัดันการกอสรางโครง-

การไฟฟาพลังงานลม 8,000 

เมกะวตัต และโครงการพลงั

งานแสง 3,000 เมกะวัตต 

สรางสายโซอปุทานของ

สายอุตสาหกรรมขามแดน  

เพิม่มาตรการการปฏริปูการ

ใหสัมปทานเขตนํารองใน

เขตการคาเสร ี ยกระดับมาตร-

ฐานการอาํนวยความสะดวก

ในการผานดานอยางครบวงจร

บมเพาะวิสาหกิจสําคัญ 

100 ราย สรางฐานการผลิต

อุตสาหกรรมมาตรฐานสูง

จํานวน  200 แหง 

มูลคาเพิ่มของอุตสาห-

กรรมโลจิสติกสที่ทันสมัย

เติบโตรอยละ 20 จดัสรรวาง

แผนสําหรบัอตุสาหกรรมใน

อนาคต อาทิ ดานแรงงาน

อฉัรยิะและการประยกุตดาว-

เทียม

จดัประชมุภาคสีนธิสญัญา

“อนุสัญญาความหลากหลาย

ทางชวีภาพ” ของสหประชา-

ชาติ ครัง้ที ่15 ใหสาํเรจ็ลลุวง

ไปไดดวยดี สรางแบรนดดาน

ระบบนิเวศน  “อาณาจักรแหง

สัตว อาณาจกัรแหงพชื สวน

ของโลก”

สรางศูนยกลางบิ๊กดาตา

ดานการทองเที่ยว และสราง

แบรนดใหมของผลิตภัณฑ

ดานการทองเที่ยวที่ยึดภาค

ตะวนัตกของยนูนานเปนจุด

ขายหลัก

แหล่งพลงังานสีเขยีว

เปิดเสรีสู่ภายนอก

อาหารสีเขยีว

อุตสาหกรรมเตบิโตใหม่ ระบบนิเวศน์ทีด่ี

แหล่งทีอ่ยู่อาศัยสุขภาพดี
绿色能源

对外开放

绿色食品

新兴产业 生态文明

健康生活目的地
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บรรลุเปาหมายการสรางเสนทางดวน

ระหวางอาํเภอ 120 แหง พยายามใหไดความ

ยาวรวม 11,000 กโิลเมตร พยายามเปดเสน

ทางรถไฟลีเ่จยีง - แชงกรลีา  ปรบัปรงุขยาย

ทาอากาศยานนานาชาติฉางสุยของนคร

คนุหมงิ  

สรางโรงแรมกูดววิ 50 แหง สราง

เขตชมววิคุณภาพสงูจาํนวน 10 แหง

พฒันาฐานสถา-

น ี5G ใหมจํีานวน

 50,000 ฐาน

บมเพาะวสิาหกจินาํ-

รองดานการผลติอจัฉรยิะ

(Intelligent Manufacturing)

ใน 10 สาขาธุรกจิ พฒันา

จุดนํารองในการสราง 

“สมองของเมือง”

ผลติภัณฑมวลรวม

ในพืน้ทีเ่ติบโตรอยละ 8 

ข้ึนไป สรางหลกัประกนั

ไมใหเกิดการกลับมา

ยากจนในวงกวาง 

ในวันที ่26 มกราคม ไดมีการเปดประชุมผูแทนสภาประชาชนมณฑลยูนนานชุดที ่13 ครั้งที ่

4 รายงานการดําเนินงานรัฐบาลมณฑลยูนนาน พ.ศ. 2564 ไดประกาศสถานการณการพัฒนาปที่

ผานมาและในชวง 5 ปทีผ่านมาของมณฑลยนูนาน พรอมท้ังวางแผนการดําเนนิงานในป พ.ศ. 2564 

ซึ่งนิตยสารฉบับนี้จะพาคุณไปทําความเขาใจกับแผนดังกลาวดวยกัน

พฒันาการคมนาคม สร้างฐานใหม่

อุตสาหกรรมอฉัริยะอุตสาหกรรมด้านการท่องเทีย่ว การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

交通建设

旅游产业

新基建

智能产业 经济增长
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เครือ่งประดบัเงนิทงไห่เจด็รอ้ยปีแห่งความงามสง่า
走进玉溪｜通海银饰：一雕一琢，七百年风雅

玉溪市通海银饰文化源远流长，可上溯到

元朝蒙古人入滇，至今已有760多年。

到了明朝，随着中原移民和文化的进入，中原

手工艺精雕细琢的技法逐渐渗透到通海银饰品

的制作中。至民国初期，通海县城的银楼、店

铺已发展到10多家，其产品远销东南亚。

วฒันธรรมเครื่องประดับเงินทงไหของ

เมืองอวีซี้ มีประวติัศาสตรอนัยาวนานสามารถ

ยอนหลังกลบัไปไดถึงราชวงศหยวน (พ.ศ. 

1814 - 1911) เม่ือชาวมองโกลเดินทางเขามา

ในมณฑลยนูนานจนถงึปจจุบันนับเปนเวลา

กวา 760 ป เม่ือถึงราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 - 

2187) ดวยการเขามาของผูอพยพและวฒัน-

ธรรมจากทีร่าบภาคกลาง เทคนิคทีล่ะเอยีด

ออนของศิลปะและงานฝมือแกะสลักของ

ท่ีราบภาคกลางคอย ๆ แทรกซึมเขาสูการผลติเครือ่งประดับเงนิของ

ทงไห จนถงึชวงเริม่ตนของสาธารณรฐัจีน (พ.ศ. 2455 - 2470) จาํนวน

อาคารและรานคาเครือ่งเงนิในอําเภอทงไหเติบโตข้ึนมากกวา 10 แหง

เครื่องประดับเงินของที่นี่ถูกสงออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ในระยะไมกีป่ทีผ่านมา หตัถกรรมเครือ่งเงินทงไหไดเติบโตและ

พฒันาอยางตอเนือ่ง ดวยอตุสาหกรรมการทําเครือ่งเงินในครัวเรือน

รานขายเครือ่งเงิน รวมถงึวสิาหกิจขนาดใหญคอย ๆ ถอืกาํเนิดข้ึน

ปจจบัุน อาํเภอทงไหมีศูนยหัตถกรรมเครือ่งเงินและรานขายเครือ่ง

เงินมากกวา 50 แหง มีผูประกอบงานในสายอาชพีน้ีมากกวา 300 คน

ผลติภณัฑเครือ่งเงินของทีน่ี่นอกเหนือจากเครือ่งเงินประจาํชนชาติ

แบบด้ังเดิมทีมี่ฝมือประณีตแลว ยงัไดพัฒนาผลติภณัฑเครือ่งประดับ

แฟชั่นรูปแบบตาง ๆ  ผลิตภัณฑของประดับตกแตง รวมถึงเครื่อง

ใชในชีวิตประจําวันและสินคาที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว

玉溪市委宣传部供稿供图
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เยีย่มชมอนัหนงิ : บนโตะ๊อาหารของชาวชงิหลง 
ครบเครือ่งดว้ยรสชาติท ัง้สีฤ่ดู
遇见安宁｜青龙人的餐桌里，盛满了一年四季

青龙街道位于云南省安宁市北部，这里有

众多的农家乐。农家乐，是农村居民向

城市居民提供的一种回归自然从而获得身心放

松、愉悦精神的休闲旅游方式。

ถนนชิงหลง ตั้งอยูทางเหนือของเมือง

อนัหนงิ มณฑลยูนนาน ท่ีน่ีมีบานพักแบบ

โฮมสเตยของชาวบานอยูจํานวนมาก การ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนรูปแบบการทอง

เท่ียวท่ีใหชาวชนบทใชพื้นที่ทําการเกษตร

ของตนเองใหบรกิารดานการพักผอนหยอน

ใจแบบกลบัคืนสูธรรมชาติแกนักทองเท่ียว

ที่มาจากในเมือง

“อาหารสด” และ “รสชาติบาน ๆ” เปน

แกนแทของการทองเที่ยวเชิงเกษตรของ

ชิงหลง

อาหารปาเลิศรสของชิงหลงมีอยูหลากหลาย เชน ใบออนของ

ตนเซียงชนุในฤดูใบไมผล ิเหด็ปาในฤดูรอน เกาลดัในฤดูใบไมรวง

และลกูพลบัในฤดูหนาว ชิงหลงมีอาหารปามากมายครบท้ังสีฤ่ดู ซึง่

ดึงดูดใหชาวเมืองอยากมาลิ้มลองอาหารปาของท่ีนี ่ พชืผกัทีข้ึ่นตาม

ทองนาธรรมชาติก็เปนส่ิงนาสนใจอยางยิง่ของผูคนในเมืองเชนกนั 

การไดเกบ็ผกัจากตนแลวปรงุกนัสด ๆ ทําใหแตละคาํท่ีรบัประทาน

เขาไปเหมือนไดสมัผสัถงึธรรมชาติอนัยิง่ใหญ

ผูคนมีความเขาใจชนบทผานทางอาหารเลศิรส ในความทรงจาํ

เกีย่วกบั “รสชาติบาน ๆ” นัน้ ภาพท่ีนึกถงึมักจะเปนบรรยากาศท่ีคน

ในครอบครัวลอมวงทานขาวดวยกนั  รสชาติบาน ๆ ท่ีเรียบงายเปน

จติวญิญาณท่ีอยูคูกบัการทองเที่ยวเชงิเกษตรของชงิหลง ผูคนและ

อาหารของทีน่ี่ลวนสลกัไวดวยความคิดถึงบาน  ชาวชงิหลงบรรจง

แปรเปลีย่นความรกัความหวงใยทีมี่ตอชนบทใหออกมาเปนอาหาร 

แลวเสริฟรสชาติความอรอยทัง้ส่ีฤดูใหแกนกัทองเทีย่ว

安宁市委宣传部供稿供图
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朋克养生
ดแูลสขุภาพอย่างพงัค์

朋克即Punk，朋克养生就是

指 边熬夜， 边喝枸杞、敷面

膜、涂眼霜，简单来说就是熬

夜后冉进行 些补救措施。在狠多

年轻人看来，“晚上熬夜，白

天养生”是他们的 种生活

方式，同时乜是 种养生方

式，有网友对朋克养生进行了

总结：“熬最晚的夜，涂最贵的

眼霜”“半夜配着凉茶吃烧

烤”“吃完火锅就吃下火的中

成药”等等。表面上看，

朋克养生既照顾到了年轻人的

生活方式，又减轻了这种生活

方式对身体的伤害。朋克养生

固然比不养生好，但小编在这里

要提醒大家，朋克养生是 种

错误的健康理念，我们 定学会

自律，养成健康的生活方式。
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คําวาพงัค (Punk) เปนชือ่เรยีกดนตรปีระ-

เภทหน่ึง สวน “การดูแลสุขภาพอยางพงัค” 

เปนศัพทแสลงของชาวจนีในยคุปจจบุนั ซึง่

ส่ือความหมายถงึคนท่ีดานหน่ึงทาํงานหาม

รุงหามคํา่ แตอีกดานหนึ่งก็ประเคนเครือ่ง

ด่ืมบาํรงุสุขภาพและมาสกหนาบํารงุรอบดวง

ตาไปคูกัน  หรอืพูดงาย ๆ คือ หลังจากหกั

โหมทํางานอยางหนกัแลวกห็าวธีิบาํรงุฟนฟู

สุขภาพใหดีข้ึนมา  

สําหรับคนหนุมสาวจาํนวนมาก “กลาง

คืนโหมทํางาน กลางวันบํารุงสุขภาพ” ได

กลายเปนวถีิชีวิตอยางหน่ึงของพวกเขาไป

แลว ขณะเดียวกนักเ็ปนวถิกีารบํารงุสขุภาพ

อยางหนึ่ง  มีชาวเน็ตสรุปพฤติกรรม “การ

ดูแลสุขภาพอยางพังค” ไววา “นอนใหดึก

ทีส่ดุ ทาอายครมีทีแ่พงทีสุ่ด” “กนิบารบีคิว

คูชาเกกฮวยกลางดึก” “กนิฮอทพอทเสรจ็แลว

กนิยาแกรอนใน”  ฯลฯ  อาจกลาวไดวา “การ

ดูแลสุขภาพอยางพงัค” ไดชวยกอบกูวถิชีวีติ

ของคนรุนใหม และชวยบรรเทาผลรายอนัเกดิ

จากการหามรุงหามค่ําของพวกเขา 

แมวา “การดูแลสุขภาพอยางพงัค” ยอม

ดีกวาการไมดูแลสุขภาพเลย แตอยางไรก็

ตามการมีวินัยในชีวิตประจําวันที่ด ีจึงจะ

เปนแนวทางที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพ

ใหแข็งแรง
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ความคดิเห็นผูอ่้าน
读者反馈
本刊记者 蔡梦 整理

张宇青：笑笑，你好。我来自泰国甘烹碧府，目前就

读于中山大学国际经济与贸易专业。5年前，我第一次接触

到《湄公河》杂志，并一直关注。《湄公河》内容丰富、

设计精美、栏目多样、用词地道，内容从泰中高层交往到民

间往来、从实时资讯到文化生活、从前沿科技到时尚娱乐都

有涉及，每期都会介绍中国时下正在流行的事物。我最关注

时政、经济方面的内容，可能与我所学的专业有关。另外，

我还喜欢时尚、人物栏目，比如人物栏目里讲到的《张伟

丽：“勇敢”的女人》 ，她拼搏的体育精神让人为之感动。

จาง อวี่ชิง : สวัสดีคะ ยิ้มยิ้ม ฉันเปนคนจังหวัดกํา-

แพงเพชร ประเทศไทยคะ ปจจบุันกําลังศึกษาอยูท่ีคณะ

เศรษฐศาสตรและการคาระหวางประเทศ มหาวทิยาลยั

จงซาน เม่ือหาปกอนฉันไดอานนิตยสารแมน้ําโขงเปน

ครัง้แรกและไดติดตามอานนิตยสารเรือ่ยมาจนถงึตอนน้ี 

นิตยสารแมน้ําโขงอุดมไปดวยสาระ อกีทั้งยังมีรูปเลม

ทีส่วยงาม มีคอลัมนที่หลากหลาย ใชภาษาไทยไดอยาง

ถกูตอง เน้ือหาในนติยสารมีทัง้การเผยแพรขาวสารการแลก

เปลีย่นระหวางผูนําระดับสูงของไทยและจีนไปจนถงึการ

แลกเปลีย่นระหวางประชาชน ขาวสารในปจจุบนัไปจน

ถึงวัฒนธรรมการใชชีวิต และครอบคลุมทั้งทางดาน

เทคโนโลยลีํา้สมยัไปจนถงึแฟชัน่และความบนัเทิง ทุก

ฉบับจะแนะนาํส่ิงทีก่าํลงัเปนทีนิ่ยมหรอืเปนกระแสในจีน

ปจจุบนั สวนเน้ือหาท่ีฉนัใหความสนใจเปนพเิศษไดแก

บทความเกีย่วกบัเหตุการณปจจุบนัและเศรษฐศาสตร

ซ่ึงมีความเกีย่วของกบัวิชาเอกทีฉั่นเรยีน นอกจากนีฉ้นัยงั

ชอบอานคอลมันเกีย่วกบัแฟช่ันและแนะนําบุคคล เชน 

ผูหญงิ “สตรอง” ช่ือจาง เหวยลีใ่นนิตยสารฉบบัทีผ่านมา 

ซ่ึงไดแนะนําถงึความมีนํา้ใจเปนนกักีฬาของนกัชกมวย

หญงิชาวจนี ซึง่ทาํใหฉนัรูสกึประทับใจมาก

笑笑：感谢你对《湄公河》杂志的支持和喜爱。《湄公

河》杂志从1月起开始改版，在内容编排和设计上都有很大

的变化，希望可以给你提供更好的阅读体验。

ยิม้ยิม้ : ขอบคณุมากนะคะ ท่ีชืน่ชอบและติดตามอาน

นิตยสารแมน้ําโขงของเรา ต้ังแตเดือนมกราคมเปนตนไป

นิตยสารแมนํ้าโขงไดพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น

ทัง้ในดานเน้ือหาสาระและการออกแบบ ยิม้ยิม้หวงัวา

จะถูกใจผูอานทุกทานนะคะ

平平：笑笑，你好。我是泰国一家旅游公司的职员，我

很喜欢旅游，《湄公河》杂志1月刊介绍了中国冬季旅游的

一些景点，有一个叫敖鲁古雅鄂温克族乡的地方，被称作“

中国最后的狩猎部落”，你能为我介绍一下这个地方吗?

ผิงผิง : สวัสดีคะ ยิ้มยิ้ม ฉันเปนพนักงานในบริษัท

ทองเทีย่วแหงหนึง่คะ ฉนัชอบทองเทีย่วมาก ในนิตยสาร

แมนํ้าโขงฉบับเดือนมกราคมไดแนะนําสถานที่ทอง

เที่ยวในฤดูหนาวของเมืองจีนสองสามแหง และหนึ่ง
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根据云南省新闻出版局《关于开展2020年度

新闻记者证核验工作的通知》（云新出〔2021〕4

号）要求和《新闻记者证管理办法》的有关规定。

我社已对持证人员持证情况进行审核，现将我社

2020年度拟通过年度核验人员名单公示如下：

1.蔡  梦 （K53117766000002）

2.陈创业 （K53117766000005）

3.王世学 （K53117766000004）

4.陆  蕊 （K53117766000001）

5.段建鑫 （K53117766000003）

公示时间

2021年2月5日至2021年2月10日。

监督举报电话

云南省新闻出版局，0871-64199752；

《湄公河》杂志社，0871-64101644。

ในน้ันคือ “หมูบานเอาหลู กูหยาชนชาติเออเวินเคอ” 

ซ่ึงเรยีกไดวาเปนชนเผาลาสัตวกลุมสดุทายในจนี ฉนัอยาก

รบกวนใหยิม้ยิม้ชวยแนะนําสถานแหงน้ีเพิม่เติมใหฉนั

หนอยไดมั้ยคะ

笑笑：当然可以。敖鲁古雅鄂温克族乡是内蒙古根河

市下辖的一个民族乡，由鄂温克、蒙古、汉、达翰尔、满、

回、俄罗斯、鄂伦春8个民族组成。在鄂温克语中“杨树林

茂盛的地方”被称为敖鲁古雅，因此得名。敖鲁古雅鄂温

克族乡是中国唯一以饲养驯鹿为主要生计的少数民族聚居

乡。2003年整体搬迁到根河市，在此之前一直居住在额尔

古纳河畔，世代以狩猎为生。

ยิม้ยิม้ : ไดคะ “หมูบานเอ าหลู กูหยาชนชาติเออ

เวนิเคอ” เปนหมูบานชนชาติท่ีอยูภายใตเขตอาํนาจของ

เมืองเกินเหอ เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน ประกอบ

ดวย 8 กลุมชาติพันธุ ไดแก  เออเวินเคอ มองโกล ฮั่น 

ตาโวร แมนจู หยุ รสัเซีย เออหลุนชนุ ในภาษาเออเวนิ

เคอน้ัน คาํวา “เอาหลูกูหยา” หมายถึง สถานที่ท่ีมีปา

ตนปอปลารอันเขียวชอุม จึงเปนที่มาของชื่อหมูบาน

แหงนี ้หมูบานเอาหลู กูหยาเออเวินเคอเปนหมูบาน

ชนกลุมนอยเพียงแหงเดียวในประเทศจีนที่เลี้ยงกวาง

เรนเดียร ในป 2546 ชาวบานทั้งหมูบานไดยายทีอ่ยูเพือ่

บรรเทาความยากจนไปยังเมืองเกนิเหอ ซ่ึงกอนหนานี้

พวกเขาอาศัยอยูริมแมนํ้าเออเออกูนา และดํารงชีวิต

ดวยการลาสัตวมาหลายชั่วอายุคน
平平：谢谢你的讲述，有机会我一定要去看看“中国最

后的狩猎部落”。

ผิงผิง : ขอบคุณสําหรับคําอธิบายนะคะ หากฉัน

มีโอกาสตองหาเวลาด ู“ชนเผาลาสัตวกลุมสุดทายใน

จีน” ใหไดคะ

《湄公河》杂志社
2020年度拟通过年度核验人员名单公示
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