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หอสกัการะฟ้าเทียนถาน กรุงปักก่ิง
北京天坛 CFP 图
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“เวลาท่ีพวกโลมาได้ยนิเสียงฝีเท้าของผม 

พวกมันกจ็ะรูว่้าผมมาแล้ว” บรรยากาศเหนอื

แควสายน้อยที่ถูกขนาบด้วยสันดอนเยวี่ย

โจวและสันดอนเถี่ยนป่ันโจวในแม่น�า้แยง-

ซเีกียงช่วงถงหลงิในเวลาเช้าตรู่ถูกปกคลมุ

ไปด้วยหมอกหนาทึบ จาง ปาจิน ชายวัย 

58 ปีสวมชุดท�างานสีกรมท่า เดินมุ่งหน้า

ไปยัง “เขตอนุรักษ์ธรรมชาติโลมาน�้าจืด

ถงหลิง” เหมือนเช่นทุกวัน

เม่ือจัดการล้างปลาเรยีบร้อย จาง ปาจนิ

กห็ิว้ถงัปลามาหยดุยนืทีแ่ท่นให้อาหาร เขา

จับปลาตัวเลก็ ๆ  ก�ามือหน่ึงโยนลงไปในน�า้

และแล้วโลมาหัวบาตรหลังเรียบก็โผล่ขึ้น

ผูพ้ทิกัษ ์“นางฟ้าแห่งรอยยิ้ม” ลุ่มแม่น�า้แยงซเีกยีง
守护“微笑天使”的长江汉子

การสร้างสรรค์เขตเศรษฐกจิแม่น�า้แยงซีเกียง จักต้องร่วมกนัด�าเนินการเพือ่พทัิกษ์รกัษาแม่น�า้สายนีอ้ย่างสดุก�าลัง งดเว้นโครงการบุกเบกิขนาดใหญ่ จกัต้อง

เสรมิสร้างจิตส�านกึในการหวงแหนและอนรุกัษ์แม่น�้าแยงซีเกียงให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างวัฏจักรแบบ “ ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์แยงซีเกียง แยงซีเกียงสร้างคุณ-

ประโยชน์แก่ประชาชน” และท�าให้ภาพทิวทัศน์แม่น�้าที่ยิง่ใหญ่ใสสะอาดไหลสูท่ะเลตะวนัออกได้ปรากฏขึ้นในเร็ววัน

—ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
长江经济带建设，要共抓大保护、不搞大开发。要增强爱护长江、保护长江的意识，实现“人民保护长江、长江造福人民”的良性循环，早日重现“一江碧

水向东流”的盛景。

 ——中国国家主席习近平

จากน�้ามากินอาหาร จาง ปาจินยืนถือถังรอจนกว่าปลาจะหมด จึง

ค่อยโยนลงไปอีกหนึ่งก�ามือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบกินจุมาก ใน

แต่ละวันจะต้องกินปลาปริมาณเท่ากับประมาณหนึ่งในสิบของ

น�า้หนักตัว เขาจะให้อาหารพวกมันวนัละส่ีครัง้ในเวลาเจด็โมงครึง่ 

สิบโมง บ่ายสองและสี่โมงเย็น เป็นเช่นนี้ทุกวันไม่หยุดตลอดสิบ

กว่าปี

 “ตัวน้ีเป็นตัวเมีย เคยออกลูกแล้ว ตัวนั้นแก่จนฟันหมดปาก

แล้ว หาอาหารเองไม่ได้...” จาง ปาจินให้อาหารโลมาพลางเล่าให้

เราฟัง เขามกัจะแยกแยะโลมาแต่ละตัวจากรอยแผลเป็นตามผวิหนงั

เขาเล่าว่า สมัยก่อนตนจะพายเรือออกมาให้อาหารโลมา โดยให้

อาหารโลมาทลีะสองตัว แต่เน่ืองจากพวกมันชอบเอาตัวไปกระแทก

เรอืจนบาดเจ็บ สุดท้ายจึงเปลีย่นมาสร้างแท่นให้อาหารรมิน�า้ พวกมัน

จะได้กินพร้อมกนัทเีดียวเป็นวงกว้างและป้องกนัการบาดเจ็บ
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หลายปีมาน้ี ระบบนิเวศในลุ่ม

แม่น�้าแยงซีเกียงฟื้นตัวขึ้นมาก เรา

จึงได้เห็นโลมาหัวบาตรหลังเรียบ

โผล่พ้นน�้ามาให้ยลโฉมกันมากขึ้น

แถมยังเข้ามาใกล้ชายฝ ัง่มากด้วย

จาง ปาจินเองก็คาดหวงัว่า นอกจาก

บรรดาลกูน้อยทีเ่ขาฟมูฟักเหล่าน้ีแล้ว 

ตนจะได้เหน็โลมาหวับาตรหลงัเรยีบ

ออกมาเล่นสนุกในแม่น�า้แยงซีเกียง

กันมากขึ้น เหมือนที่เคยเป็นสมัยที่

ตนยังเยาว์วัย
新华社 文/图

ข้อมูลเพิม่เตมิ

链接

โลมาหัวบาตรหลังเรียบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับที่ 1 ของประเทศจีน เป็นสัตว์

ประเภทวาฬขนาดเลก็ รปูร่างคล้ายปลา ความยาวประมาณ 1.2 - 1.6 เมตร มีสีเทาตลอด

ทัง้ตัว หวัส้ัน หน้าผากทุยเลก็น้อย นยัน์ตาเล็ก ครบีหางแบน ไม่มีครบีกลางหลงั ไม่ค่อย

ชอบกระโดดขึ้นเหนือผิวน�้า โลมาหัวบาตรหลังเรียบถือเป็นสปีชีส์ย่อยหนึ่งเดียวใน

สกุลโลมาที่อาศัยอยู่ในน�้าจืด โดยกระจายตัวอยู่ตามแม่น�้าสายใหญ่ในช่วงกลางและ

ตอนปลายแม่น�า้แยงซีเกยีง รวมไปถึงทะเลสาบต้งถงิหแูละโผหยางหูเท่าน้ัน สัตว์เล้ียง

ลกูด้วยนมชนิดนี้ อาศัยอยู่ในโลกของเรามานานกว่า 25 ล้านปีแล้ว
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截至目前，西藏自治区公路通车里程已突破11.7万公里，

高等级公路通车里程达688公里，铁路运营里程达954公里。

图为西藏雪山公路。 CFP 图

ปัจจบุนัเขตปกครองตนเองทิเบตมีทางหลวงระยะ

ทางมากกว่า 117,000 กิโลเมตร  ทางหลวงพิเศษระยะ

ทาง 688 กโิลเมตร และมีทางรถไฟท่ีเปิดให้บรกิารแล้วเป็น

ระยะทางถงึ 954 กิโลเมตร
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春到三峡，桃花盛开，江水碧绿，船舶往来如梭，构成一幅幅美丽的图画。新华社 图 

เข่ือนสามผายามฤดูใบไม้ผลมิาเยอืน  ดอกท้อบานสะพรัง่ แม่น�า้เป็นสีมรกต เรอืแล่นไปมา เป็นภาพท่ีแสนงดงาม

泰国农业部官员近日透露，2020年中国从泰国进口了57.5

万吨新鲜榴莲，总额690亿泰铢（约合147亿元人民币），同比

增长78%，成为泰国新鲜榴莲的最大出口市场。泰国榴莲在进

口额和进口数量上都排在去年中国进口水果第一位，同时泰国也

是中国最大的水果供应国。新华社 图 

เม่ือไม่นานมาน้ี เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของไทยเปิดเผยว่า ในปี 2563 ประเทศจีนน�าเข้าทุเรียนสด

จากประเทศไทย 575,000 ตัน รวมมูลค่า 69,000 ล้านบาท

(ประมาณ 14,700 ล้านหยวน) เพิ่มขึน้ 78% จากช่วงเดียว

กนัของปีท่ีแล้ว จนีกลายเป็นตลาดส่งออกทเุรยีนสดท่ีใหญ่

ทีสุ่ดของไทย เม่ือปีทีแ่ล้วทุเรียนไทยเป็นผลไม้น�าเข้าอนั-

ดับหนึ่งของจีนทั้งในด้านมูลค่าและปริมาณการน�าเข้า 

ขณะเดียวกนัไทยก็เป็นซัพพลายเออร์ผลไม้รายใหญ่ทีส่ดุ

ของจนีด้วย
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金花茶，中国一级保护植物，属于山茶科金花茶种。金花茶花朵为金黄色，耀眼夺目，仿佛

涂着一层蜡，晶莹而油润，似有半透明之感。作为一种古老的植物，金花茶分布极其狭窄，全世

界90%的野生金花茶仅分布于中国广西防城港市十万大山的兰山支脉一带。图片来源于网络

ชาดอกคามิเลียซ่ึงเป็นพชือนุรกัษ์ระดับทีห่น่ึงของจนี อยูใ่นสกลุพชืคามิเลยี วงศ์ชา

Theaceae ดอกคามิเลียมีสีเหลืองอร่ามสะดุดตา มีความวาวใสชุ่มฉ�่า ให้ความรู้สึกกึง่

โปร่งแสงราวกบัทาสีเคลอืบแก้ว เน่ืองจากเป็นพชืเก่าแก่ ชาดอกคามิเลยีจึงพบอยู่ในบริเวณ

ท่ีจ�ากดั ชาดอกคามิเลียที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติทั่วโลกกว่า 90% ถกูค้นพบในแถบภเูขา

หลานซานของเทือกเขาสือว่าน เมืองฝางเฉงิกัง่ เขตกวางสี ประเทศจนี

江苏省南通灯彩已有近2000年历史，2006年入选第四

批江苏省级非物质文化遗产名录。生肖灯是在传统兔儿灯的

基础上发展而来，有剪纸款和彩绘款，造型夸张传神、色彩

靓丽缤纷。图为江苏南通灯彩省级传承人何林祥在工作室制

作生肖牛主题花灯。 中新社 图

โคมไฟหลากสีที่เมืองหนานทงในมณฑลเจียงซูมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 2,000 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2549 

ได้รับเลอืกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่ม

ท่ี 4 ของมณฑลเจยีงซู โคมไฟนกัษตัรพฒันามาจากโคม

ไฟกระต่ายแบบด้ังเดิม ซ่ึงเป็นงานหตัถกรรมเก่าแก่ของ

จีน มีทั้งแบบโคมไฟตัดกระดาษจีนและโคมไฟภาพวาด รูปทรงโดดเด่นมีชีวิตชีวา และสีสันก็สวยสดงดงาม ใน

รูปคือคุณเหอ หลินเสียงผู้สืบทอดศิลปะโคมไฟหลากสีของเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ก�าลังประดิษฐ์โคมไฟ

หลากสีตามธีมนักษัตรปีฉลูอยู่ในห้องท�างาน

การประชมุประเทศ

ภาคีของ “อนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ” ครั้งที่ 15 

(COP 15) ซ่ึงจะจัดข้ึน

ท่ีนครคุนหมิง มณฑล

ยนูนาน ประเทศจีน ใน

ปี 2564 ตามอนุสญัญา

ระหว่างประเทศว่าด้วย

การอนุรักษ์ทรพัยากร

ส่ิงมีชวีติของโลก
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ความมัน่ใจลงทุนในจนีนบัวนัยิง่เพิม่ขึ้น
“投资中国的信心越来越强”

รายงานพเิศษ / 特稿
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《中华人民共和国外商投资法》自2020年1月1日起施行，至今已实施一年有余。一年来，外商投资法为外国投资

者和外商投资企业营造了更加市场化、法治化、国际化的投资环境，有力保障中国利用外资在新冠肺炎疫情巨大

挑战下逆势增长4.5%，引资规模和全球占比创历史新高，成为全球最大外资流入国，全年新设外商投资企业5.1万户。

2020年，《优化营商环境条例》和外商投资法同步实施；市场准入负面清单再减8项，外商投资准入负面清单由40

条减到33条，鼓励外商投资产业目录新增127条，市场准入门槛不断降低；海南自由贸易港建设正式启航……

近年来，以市场化、法治化、国际化为方向，中国优化营商环境红利加速释放。

ความมัน่ใจลงทุนในจนีนบัวนัยิง่เพิม่ขึ้น

ชวิีตในหนึง่วนัของเหล่าวีรชนผูอ้ทิุศตน
เพือ่พชิติความยากจน

จนี - ไทยใช่อืน่ไกลพีน่อ้งกนั
บนัทึกการฉดีวคัซนีโควิด - 19 จากจนีลอ็ตแรกของไทย

“投资中国的信心越来越强”

致敬中国脱贫攻坚楷模：他们的一天

中泰一家亲
——泰国首批中国新冠疫苗接种记

特稿·专题导读

เขตทดลองการคา้เสรีเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง 

山东自贸区青岛片区 CFP图

ไฮไลท์ บทความพเิศษ
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นับต้ังแต่ “กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี” เริม่มีผลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถงึปัจจบัุน

เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว จากสถติิของทางการจนีพบว่า กฎหมายการลง

ทุนจากต่างชาติได้สร้างสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนท่ีมีลักษณะเป็น

ไปตามกลไกตลาด ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความเป็นสากลมากยิง่

ข้ึนให้แก่ชาวต่างชาติและธุรกจิต่างชาติ ซ่ึงได้ช่วยเป็นหลักประกนัแก่

ประเทศจีนในการใช้ประโยชน์จากทุนต่างชาติภายใต้ความท้าทายอนั

ใหญ่หลวงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ - 19 จนท�าให้เศรษฐกจิ

จนีสามารถเติบโตสวนกระแสได้ในอัตราร้อยละ 4.5 อกีท้ังสร้างสถติิ

สูงสุดเป็นประวติัการณ์ท้ังด้านปรมิาณและสัดส่วนดึงดูดการลงทุนจาก

ท่ัวโลก ข้ึนแท่นประเทศที่มีทุนต่างชาติไหลเข้ามากทีสุ่ดของโลก โดย

ตลอดทัง้ปีมธุีรกิจทีจ่ดทะเบยีนใหม่ราว 51,000 ราย

เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 หอการค้าอเมริกันในจีนตอนใต้ได้

ประกาศ “สมุดปกขาวว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศจีน

ปี 2564” และ “รายงานพิเศษภาวะเศรษฐกิจจีนตอนใต้” โดยระบุว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ - 19 ทีร่นุแรงยืดเยื้อได้แผ่เงาด�าปกคลมุ

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของทั่วโลก ขณะท่ีประเทศจีนยังคงด�าเนิน

นโนบายควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเข้มงวดอย่างต่อเน่ือง ท�าให้เศรษฐกิจ

ภายในประเทศของจีนฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้จีนยงัคงเป็น

หน่ึงในประเทศเป้าหมายการลงทุนที่ส�าคัญของบรรดาธุรกจิข้ามชาติ

ท่ัวโลก  ทัง้นี ้ หอการค้าอเมรกินัในจนีตอนใต้ได้ส�ารวจภาวะเศรษฐกจิ

ของสมาชกิ 208 รายพบว่า เกือบร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระบุว่าจะยังคงลงทุนในประเทศจนีต่อไปในปี 

2564 ส่วนร้อยละ 65 ระบุว่ามีแผนเพิม่การลง

ทุนในประเทศจนีในช่วง 3 ปีข้างหน้า   

“นโยบายท่ีเปิดกว้างอย่างต่อเน่ืองของ

ประเทศจนี แนวคิดการบรหิารท่ีก้าวหน้า และ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีดี ได้สร้างโอกาส

อนัยิง่ใหญ่ให้แก่ธุรกจิข้ามชาติ และสร้างความ

เช่ือมัน่ท่ีจะลงทุนในประเทศจนีต่อไป” Willie 

Tan ซีอโีอบรษัิท สเก็ตเชอร์ส (Skechers) ประ-

จ�าภูมิภาคจีน เกาหลีใต้และเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้กล่าว ปีท่ีแล้วยอดขายของสเก็ตเชอร์ส

ในตลาดจีนเติบโตสวนกระแส  ปัจจุบนั สเกต็-

เชอร์สขยายการลงทุนในตลาดจีนอย่างต่อเน่ือง

โดยได้ก่อต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประจ�าภมิูภาคเอเชยี - แปซิฟิกข้ึนท่ีเขตตงกวน

ส่วนศูนย์โลจสิติกส์แห่งภมูภิาคเอเชยี - แปซิฟิก

ท่ีลงทุนถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต้ัง

อยูท่ี่เมืองไท่ชาง มณฑลเจยีงซู มีแผนท่ีจะเปิด

ใช้งานในปีนี ้“ในขณะท่ีรกัษาอัตราการขยาย

ตลาดในเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง บรษัิท

จะยงัคงเจาะตลาดให้มากข้ึนไปพร้อมกนัด้วย”

หลายปีมานี ้จนีได้ยึดแนวทางการลงทุน

ทีมี่ลกัษณะเป็นไปตามกลไกตลาด ถกูต้องตาม

กฎหมาย และมีความเป็นสากล ซ่ึงท�าให้ข้อได้

เปรียบด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนท่ีดีของ

จนีมีความโดดเด่นมากข้ึน

“เราเชือ่ม่ันว่า จากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ

ของประเทศจนีท่ีได้รบัการปรับปรุงให้ดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง จนีจะกลายเป็นเขตเศรษฐกจิท่ี

เปิดกว้างและคึกคกัมากยิง่ข้ึน ซึง่จะช่วยน�าพา①
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โอกาสการพัฒนาที่ทรงพลังแก่ธนาคารต่างชาติและผู ้มีส่วนร่วมใน

ตลาด” หวัง ตงเซิง ซีอีโอประจ�าภูมิภาคเอเชยี - แปซิฟิกของธนาคาร 

HSBC ระบวุ่า มาตรการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมทางธุรกจิท่ีเป็นรูปธรรม

ได้รกัษาและกระตุ้นพละก�าลงัของธุรกจิต่างชาติให้เพิม่มากข้ึน

เจียง เหวย รองกรรมการบริหารของ ไบเออร์ กรุป๊ (Bayer Group) 

และซีอโีอประจ�าภมิูภาคจนีและเอเชยี - แปซิฟิก ระบุว่า “การท่ีประเทศ

จนีมีผลงานอนัยิง่ใหญ่ในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม เป็นเพราะการ

เปิดกว้างทีมี่คุณภาพสูง ไบเออร์ชื่นชมความต้ังใจของจีนท่ียดึม่ันสนบั

สนนุเศรษฐกจิโลกาภวิตัน์และด�าเนินนโยบายเปิดกว้าง”

“การเติบโตของเศรษฐกจิจนี ได้วาดภาพพมิพ์เขียวอนัยิ่งใหญ่ท่ีเป่ียม

ด้วยความหวงัให้แก่บรรดาบรษัิทข้ามชาติท่ีมาลงทุนในจนี อกีท้ังพสูิจน์

ให้เหน็ว่าการยนืหยัดทีจ่ะท�าธุรกจิและลงทุนในประเทศจีน และยุทธ-

ศาสตร์การร่วมกนัพัฒนาเศรษฐกจิของจนีเป็นส่ิงที่ถูกต้อง” หลี ่เฉาตง

รองประธานอาวโุสประจ�าภมูภิาคจีนและหวั

หน้าผูแ้ทนสาขาปักก่ิงของ น ูสกิน (Nu Skin) 

กล่าว

本刊综合

การคดัเลอืกวสิาหกิจต่างชาติทีไ่ด้ท�าคุณประโยนช์ให้กับประเทศจนี ใน

การประชมุการส่งเสรมิการลงทุนระดับโลกแห่งนครเซินเจ้ิน ปี 2020
图①2020深圳全球招商大会评选突出贡献外资企业 新华社 图

ณ โรงงานในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง คนงานก�าลังผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์เพื่อส่งออกไปยังเกาหลีใต้
图②山东省青岛市一家工厂，工人在生产出口到韩国的汽车
配件 中新社 图

②
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ธุรกจิต่างชาติลงหลกัปักฐานในจนี
他们，这样扎根中国

中国的飞速发展让许多外企意识到，在中国的成功密切关系到其自

身在全球的成长，纷纷针对中国市场发展作出决策。扎根中国，

加速在中国本土化，成为许多企业重要的全球战略之一。

การพัฒนาที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศจีน ท�าให้บริษัท

ต่างชาติต่างตระหนกัว่าความส�าเรจ็ในตลาดจนีสัมพนัธ์แนบแน่น

กบัการเติบโตของบริษัทในตลาดโลก โดยต่างได้ก�าหนดนโยบาย

ท่ีสอดรับกบัการเติบโตอนัรวดเรว็ของตลาดจนี ท�าให้การเร่งแปร

สภาพเป็นบริษัทท้องถิ่นจีนและลงหลักปักฐานในจีน กลายเป็น

ส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์การลงทุนในตลาดโลกทีส่�าคญัของบรษัิท

จ�านวนมาก 

“ดื่มกาแฟ ทายปริศนาโคมไฟ กินบัว-

ลอย ฉลองเทศกาลหยวนเซียว” เมื่อวันที่

26 กมุภาพนัธ์ 2564 นบัเป็นกจิกรรมฉลอง

เทศกาลหยวนเซียวที่คึกคักที่สุดของร้าน 

Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์

สาขาใหญ่ทีสุ่ดของจีนในเซี่ยงไฮ้ นับต้ังแต่

เปิดกิจการมาเป็นเวลากว่า 3 ปี

เช้าตรูข่องวันที ่26 กมุภาพนัธ์ ร้านสตาร์

บัคส์สาขานี้ซึ่งนี้ขนาดพื้นที่ถึง 2,700 ตา-

รางเมตรได้เปิดต้อนรบัลกูค้าท่ามกลางสาย

ฝน มีลกูค้ามารอทีห่น้าร้านแล้วจ�านวนหนึง่

คุณจ้าว สาวน้อยที่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสอง

หลอมรวมเข้ากบัประเพณจีนี

อย่างลกึซ้ึง
深度融入中国传统年俗 

①
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ต่อเพือ่มา “Check In” ฉลองหยวนเซียวท่ีร้านนี ้ได้คิวร่วมกจิกรรม

ทายปริศนาโคมไฟก่อนคนอื่น เม่ือทายถูก เธอได้รับรางวัลเป็น

การ์ดขอพรใบหน่ึง เธอบรรจงเขียนสิ่งทีป่รารถนาบนการ์ดใบน้ัน

แล้วน�าไปแขวนไว้ที่กิ่งของ “ต้นกาแฟจ�าลอง” ภายในร้าน

ช่วงหยดุ 3 วนัเทศกาลหยวนเซียว Starbucks Reserve Roastery

ที่เซ่ียงไฮ้ได้น�าเสนอบัวลอยสไตล์ตะวันตก ซึ่งท�าจากไอศกรีม

วานลิา เป็นของขวัญพิเศษเซอร์ไพรส์มอบให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้บรกิาร

ในช่วงระหว่างเทศกาลตรุษจีน 

ช่วงทีผ่่านมา เทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีฉลไูด้สร้างกระแสการ

บริโภคสไตล์จีนรูปแบบใหม่แก่บรรดาบริษัทต่างชาติในจีน “เข้า

เมืองตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม” ได้กลายเป็นกระแสหลกั  หลง เหว่ย

ผู้ร่วมก่อต้ังแอปพลิเคชันต้าจ้งเต่ียนผิงของจีนให้ความเห็นว่า

ตลาดในช่วงเทศกาลตรษุจนีต้อนรบัปีฉลูมีตัวเลขท่ีสดใส สะท้อน

ให้เห็นถึงแนวโน้มการหลอมรวมเข้ากับประเพณีปีใหม่จีนแบบ

ด้ังเดิมของบรรดาธุรกิจต่างชาติในจีนได้อย่างลึกซ้ึง และแสดง

ให้เห็นว่าบริษัทต่างชาติประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมต่าง

เชือ่ม่ันว่าตลาดจีนจะขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2564  

รถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทสาขาของ FAW - Volkswagen
图①一汽-大众分公司生产的汽车 新华社 图

สถานที่จัดแสดงธีม “โคคา - โคล่าย้อนยุค” ในนครเซี่ยงไฮ้
图②上海“可口可乐复古主题馆” 中新社 图

ร้านกาแฟสตาร์บัคในหมู่บ้านหยวนเจีย อ�าเภอหลีฉ่วน เมืองเสียนหยาง

มณฑลส่านซี
图③陕西省咸阳市礼泉县袁家村内的星巴克咖啡店 
中新社 图

②

③
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หลายปีมานี ้บรษัิทแอปเปิ้ล (Apple) มีนโยบายใหม่ ๆ ส�าหรบั

ประเทศจีน โดยได้ก่อต้ังศูนย์วจัิยและพฒันาในจนีแล้ว 4 แห่งได้แก่ 

ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ เซินเจิ้น และซูโจว มีเจ้าหน้าท่ีเทคนคิด้านวิจัยและ

พัฒนากว่า 1,000 คน รวมท้ังก่อต้ังศูนย์ข้อมูล 1 แห่ง ที่ผ่านมา

แอปเปิ้ลมองว่าประเทศจีนเป็นฐานการผลิตมาโดยตลอด เครื่อง

โทรศัพท์ iPhone และ iPad เกือบทั้งหมดล้วนผลิตจากโรงงานใน

ประเทศจีน ปัจจุบนั แอปเป้ิลมองเห็นศักยภาพด้านวจิยัและพฒันา

ของประเทศจีน อนาคตเทคโนโลยีของจีนจะเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญในผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ล 

แล้วอะไรทีท่�าให้แอปเปิ้ลตัดสินใจเช่น

นีล่้ะ ปัจจยัส�าคัญคอืนกัเรียนจ�านวนมากใน

สาขา STEM  ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร์ในช้ันเดก็เลก็ เด็กชาวจนี

ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับดี

มีจ�านวน 24 ล้านคน นบัเป็นตัวเลขจ�านวน

มหาศาล  ปี 2561 จนีมนัีกศึกษาท่ีเรยีนจบจาก

มหาวิทยาลยัจ�านวน 8.74 ล้านคน ในจ�านวน

นี้เกินกว่าร้อยละ 40 จบสาขา STEM  จาก

รายงานสถิติพบว่าจ�านวนเจ้าหน้าท่ีด้าน

วิจัยและพัฒนาของจีนมีจ�านวนมากเป็น

อันดับ 1 ของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 6  นับ

ก่อตั้งศูนย์วจิยัและพฒันาทีจ่นี

在中国设立研发中心  

①
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โฟล์คสวาเกน (Volkswagen) แบรนด์รถยนต์ช้ันน�าจากตะวนั-

ตกท่ีเข้าสู่ตลาดจนีเป็นเจ้าแรก  หลายปีมานีไ้ด้เพิ่มการลงทนุในประ-

เทศจนีมาโดยตลอด  จากรายงานการผลิตและจ�าหน่ายประจ�าปีของ

SAIC Motor ระบุว่า ปี 2563 มียอดขายรถ SAIC Volkswagen สะสม

รวม 1,505,505 คัน ปี 2563 Volkswagen Group ประกาศลงทุน

มูลค่า 2,000 ล้านยโูรในบรษัิทจีน 2 แห่ง เพือ่ขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

(Electric Vehicle : EV) วันที ่29 พฤษภาคม 2563 Volkswagen Group

ประกาศว่าจะลงทุน 1,000 ล้านยูโรในบรษัิท JAC Motors มณฑล

อานฮยุโดยต้ังเป้าปี 2568 บรษัิทร่วมทุนของสองฝ่ายจะสามารถผลิต

รถยนต์ EV ได้ 5 รุ่น ขณะเดียวกันจะสร้างฐานการผลิตรถยนต์

ข้ึนด้วย  ทัง้น้ี ตลาดจีนทีข่ยายเปิดกว้างยิง่ข้ึนได้สร้างโอกาสทางธุรกจิ

ใหม่ให้แก่ Volkswagen การประชมุเศรษฐกจิโลก หรอื World Economic

Forum (WEF) ท่ีจดัข้ึนเม่ือเดือนมกราคมทีผ่่านมาในหวัข้อ “Davos 

Agenda Week 2021”  Herbert Diess ซีอโีอของ Volkswagen ได้กล่าว

ชื่นชมจนีว่า “เดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง”  ในฐานะท่ีเป็นบริษัท

ผลติรถยนต์ทัง้คันทีใ่หญ่ท่ีสุดของยโุรป ปีท่ีแล้วยอดขายของ Volkswagen 

ในจนีเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.4  Ralf Brandstätter ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายขายของ Volkswagen กล่าวว่า ส�าหรบั Volkswagen ตลาดจนี

มี “ความส�าคญัอย่างยิง่” 

本刊综合

วันจะยิ่งมีบริษัทที่ก�าหนดให้ฝ่ายวิจัยและ

พฒันาเป็นหน่วยงานหวัใจขององค์กร เช่น

หัวเหว่ยมีเจ้าหน้าท่ีด้านวิจัยและพฒันามาก

กว่า 80,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 

ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด  ส่วนบริษัท

กล้อวงจรปิด HIKVISION มีเจ้าหน้าท่ีด้าน

วจัิยและพัฒนาในสัดส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ

50 ของจ�านวนพนกังานท้ังหมด  ทรพัยากร

ด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยจ�านวนมากใน

ประเทศจนีกลายเป็นคุณสมบติัเพือ่การสร้าง

สรรค์และพัฒนาของบรรดาบริษัทต่างชาติ

ไปแล้ว 

เพิม่การลงทุนในจนี

加大对华投资  

บริษัทแอปเปิ้ลได้เปิดร้านแอปเปิ้ลในย่านซานหลี่ถุน กรุงปักกิ่ง เป็นแห่งแรกในประเทศจีน
图①苹果公司在华首家直营店——北京三里屯店新址开业 中新社 图

Jeremy Jurgens ผูอ้�านวยการสภาเศรษฐกจิโลก (WEF) ให้สัมภาษณ์กบัผูส้ือ่ข่าวใน “วาระดาวอส”
图②世界经济论坛执行董事蒋睿杰（Jeremy Jurgens）在“达沃斯议程”上接受记者采访 
中新社 图

ไบเออร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลอกคอก�าจัดหมัดและเห็บส�าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ
图②拜耳在中国正式推出宠物用驱虫产品索来多（项圈） 中新社 图

②

③

 รายงานพเิศษ特稿 /

17



เวทโปรดกัส ์กรุป๊ : เกาะกุมโอกาส เจาะตลาดแดนมงักร 
泰国沃浦集团：抓住机遇，深耕细作中国市场

2020年 1 月

1 日 ，

《中华人民共和国外商投资

法》正式施行，这标志着中

国市场的对外开放进入了一

个新的发展阶段。

“《外商投资法》，

最大的特点就是加大了对

外资企业的促进和保护。”

泰国沃浦集团中国区经理高

山风（泰籍）说。沃浦集团

1995年成立于泰国，是泰国

动物治疗、动物工具和用品

行业的领军者。随着中国改

革开放的步伐不断加快，越

来越多的外国投资者选择来

中国投资，沃浦集团也不例

外。2012年，沃浦集团广东

分公司成立。“集团专门派

调研团队来中国，对中国的

家禽市场和营商环境做了充

分的调研和评估，最终选择

落地。”高山风说。

①
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本刊记者 韩佳咪 胡丽仙/文 受访者供图

“กฎหมายว่าด้วยการลงทนุจากต่างชาติของสาธารณรัฐประชา-

ชนจีน” เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นสิ่ง

บ่งชี้ว่าจีนได้ยกระดับการเปิดกว้างแก่ต่างชาติมากขึ้นอีกขั้น 

“กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่ มีประเด็นส�าคัญสดุ

คือเพิ่มการส่งเสริมและคุ้มครองธุรกิจต่างชาติให้มากขึ้น” น.สพ. 

คมกริช บุญขจร ผู้จัดการภูมิภาคจีนของเวทโปรดักส์ กรุ๊ปกล่าว 

เวทโปรดักส์ กรุ๊ป (Vet Product Group) ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้น�าในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือส�าหรับสัตว์

และการรกัษาพยาบาลสัตว์  จากการปฏิรปูและเปิดกว้างของประเทศ

จนีท่ีรวดเรว็มาอย่างต่อเน่ือง นับวันจะยิง่มีนักลงทุนต่างชาติเลอืก

ทีจ่ะเข้าไปลงทนุในประเทศจนีมากขึ้นเรื่อย ๆ เวทโปรดักส์ กรุป๊ 

กเ็ช่นเดียวกนั  ปี พ.ศ. 2555 เวทโปรดักส์ กรุป๊ ก่อต้ังส�านักงานสาขา

ข้ึนท่ีนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง “บรษัิทได้จดัส่งคณะศึกษาวจิยั

ไปยงัเมืองจนี เพือ่ศึกษาวเิคราะห์ตลาดปศุสัตว์และสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจของประเทศจีนอย่างละเอียด ในที่สุดจึงได้เลือกลงหลัก

ที่มณฑลกวางตุง้”  น.สพ. คมกริช บุญขจรกล่าว

ปี พ.ศ. 2557 จีนก่อต้ังเขตทดลองการค้าเสรี (กวางตุ้ง) ขึ้น 

“บรษัิทเริ่มศึกษาวจัิยการน�าเข้าสินค้าจากไทยไปจนี โดยอาศัยข้อมลู

ทีไ่ด้จากสถานกงสุลใหญ่ของไทยประจ�าเมืองต่าง ๆ ในจนี หอการ-

ค้าไทย - จนี สมาคมธุรกจิไทย - จนี ฯลฯ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายสนิค้าน�าเข้าจากไทยในตลาดจนี” น.สพ. คมกรชิ

บุญขจรกล่าว  การก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเป็นเรื่องที่ดีมาก

ส�าหรบับริษัทต่างชาติ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีดียิ่งข้ึน

น.สพ.คมกริช บุญขจร ผู้จัดการภูมิภาคจีนของเวทโปรดักส์ กรุ๊ป 
图①沃浦集团中国区经理高山风 

อาคารส�านักงานเวทโปรดักส์ กรุ๊ปในประเทศไทย
图②沃浦集团泰国办公大楼 

เวทโปรดักส์ กรุ๊ป กับ Original Food Co., Ltd. ร่วมเซ็นสัญญาบันทึกความร่วมมือ 

图③沃浦集团与Original food Co.,Ltd.签订意向合作协议 

ทุเรียนสดที่เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ส่งออกไปยังตลาดจีน
图④ 沃浦集团出口到中国的榴莲

②

③

④
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บริษัทต่างชาติก็ยิ่งมีความมั่นใจในตลาด

จีนมากขึ้น  จากการศึกษาวิจัยขั้นต้น เวท

โปรดักส์ กรุ๊ป ได้ตัดสินใจขยายขนาดธุรกจิ

ในจีน ครอบคลุมต้ังแต่ผลไม้สด ผลไม้

แปรรูป และสินค้าในชีวิตประจ�าวันของ

ไทย ฯลฯ “เราคิดที่จะน�าเสนอสินค้าไทย

คุณภาพดีให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน จากประ-

สบการณ์หลายปีที่ผ ่านมา พวกเราก็ท�า

ส�าเรจ็” น.สพ. คมกรชิ บุญขจรกล่าว สินค้า

ไทยทีบ่ริษัทเป็นตัวแทนน�าเข้าได้รบัความ

นิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพฒันาและ

ปฏริปูแห่งชาติจนีร่วมกบักระทรวงพาณิชย์

จนีได้ประกาศ “บญัชข้ีอห้ามในการเข้าถงึ

ตลาด (Market Access Negative List) ปี 

2561” เพื่อส่งสัญญาเชิงบวกต่อการขยาย

การเปิดกว้าง ยกระดับการเปิดกว้าง และ

สร้างสภาพแวดล้อมทีดึ่งดูดการลงทุนมาก

ข้ึน  จากสถติิ จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2562 มีบรษัิท

ต่างชาติที่จดทะเบียนใหม่ในจีน 36,747 ราย เกิดการลงทุนที่แท้

จรงิด้วยสกลุเงนิต่างชาติคดิเป็น 845,940 ล้านหยวน เพิม่ขึ้นร้อยละ

6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  ส่วนบัญชีห้ามการลงทุนจาก

ต่างชาติในเขตการค้าเสรีที่เป็น Negative List ก็ลดลงจากเดิม 190 

รายการเหลือเพียง 30 รายการ  สถิติเหล่านี้ได้เพิ่มความมั่นใจใน

การเจาะตลาดจีนให้แก่เวทโปรดักส์ กรุ๊ป “เรารู้จักเกาะกุมโอกาส 

ปรบัปรงุกลไกต่าง ๆ ของบรษัิทให้สมบูรณ์ข้ึน ควบคู่กบัการศึกษา

วจิยัตลาดอย่างละเอยีดรอบคอบ และคัดเลอืกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม

กับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนและตลาดจีน” 

ปี พ.ศ. 2563 เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ได้ตั้งส�านักงานสาขาแห่งที่

2 ขึน้ท่ีแคว้นปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน

ซ่ึงมีพืน้ทีติ่ดต่อกบัสปป.ลาว เมียนมา และเชื่อมต่อถงึประเทศไทย

ได้อย่างสะดวก  น.สพ. คมกรชิ บุญขจรกล่าวว่า “แม้จะเป็นบริษัท

ต่างชาติ แต่เรากร็ูสึ้กว่าเป็นส่วนหน่ึงของท่ีนี ่ในแต่ละข้ันตอนของ

การลงทนุได้รบัสิทธิเทียบเท่ากับบรษัิทจนี เช่น เม่ือก่อนพนกังาน

ชาวไทย 20 คนของบริษัท ถ้าตามกฎระเบียบแล้วให้โควตาวีซ่า

ท�างานได้เพียง 5 คนเท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถท�าวีซ่าท�างานได้

ทั้งหมด 20 คน ซึ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่บริษัทในการพัฒนา

ธุรกิจและขยายตลาดไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน”

“กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ” บังคับใช้มากว่า 1 ปีแล้ว 

ได้สร้างผลงานหลายประการ ปี พ.ศ. 2563 จีนใช้ประโยชน์จาก

ทุนต่างชาติเติบโตสวนกระแสเพิม่ข้ึนร้อยละ 4.5 โดยสร้างสถิติสูง

สดุเป็นประวัติการณ์ทั้งด้านปริมาณและสัดส่วนดึงดูดการลงทุน

จากต่างชาติ ส่งผลให้จนีกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนต่างชาติไหล

เข้ามากทีสุ่ดของโลก  ท่ามกลางการเผชญิหน้ากับความท้าทายของ

โรคระบาดโควิด - 19 จีนมิได้หยุดการเปิดกว้างลงแม้แต่ก้าวเดียว

มิหน�าซ�้าประตูกลับยิ่งเปิดยิ่งกว้างมากขึ้น  เมื่อสอบถามว่าจะท�า

อย่างไรเพื่อให้สอดรับกับตลาดจีนท่ีนับวันจะยิ่งเปิดกว้างและ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว  น.สพ. คมกริช บุญขจรระบุว่า “เราต้องเติบ

โตไปพร้อมกับตลาดจีน” ในยุคที่อินเตอร์เน็ตพัฒนาอย่างรวดเร็ว①
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ในปัจจุบนั เวทโปรดักส์ กรุป๊ เองกไ็ด้ปรบัปรงุโมเดลการจ�าหน่าย

สินค้ารูปแบบเดิม เปลี่ยนไปใช้การจัดจ�าหน่ายท่ีผสมผสานท้ัง

รูปแบบออนไลน์กับออฟไลน์ เข้าด้วยกัน โดยได้เปิดร้านค้าท้ัง

ในแพลตฟอร์มของเถาเป่า พินตัวตัวและวีแชท  

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจกิายน 2563 ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ

ระดับภมิูภาค (RCEP) ได้บรรลขุ้อตกลงและมีพิธีลงนามอย่างเป็น

ทางการ  น.สพ. คมกริช บุญขจรชี้ว่า การลงนาม RCEP เป็นนัย

แสดงถึงการไปมาหาสู่กนัทางเศรษฐกิจท่ีแน่นแฟ้นยิง่ข้ึนระหว่าง

จีนกับ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน อีกทั้งจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงอย่างแน่นอน 

ทเุรยีนสดทีเ่วทโปรดักส์ กรุ๊ปส่งออกไปยังตลาดขายส่งผลไม้เจยีงหนาน

นครกว่างโจว 
图①沃浦集团出口到广州的新鲜榴莲 

เวทโปรดักส์ กรุ๊ปประเทศจีน เข้าร่วมงานมหกรรมผลไม้นานาชาติ

ปี 2020
图② 沃浦集团中国公司参展2020年世界水果博览会 

②
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ชวิีตในหนึง่วนัของเหล่าวีรชนผูอ้ทิุศตน
เพือ่พชิติความยากจน

致敬中国脱贫攻坚楷模：他们的一天
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ยุคสมัยสร้างวีรบุรุษ ความยิ่งใหญ่เกิดจากความธรรมดา วันท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2564 ณ มหาศาลาประชาชนกรงุปักกิง่ ประเทศจีน บรรดาวรีบรุษุ

สามัญชนที่ต่อสู้เพื่อให้จีนหลุดพ้นจากความยากจน ได้มารับตราเกียรติยศ 

ณ ท่ีแห่งนี ้การต่อสูข้องเขาได้เปลี่ยนแปลงชะตาชวีติคนจ�านวนนับไม่ถ้วน

พวกเขาปีนข้ามภเูขาทีสู่งทีสุ่ด เดินผ่านเส้นทางท่ีอันตรายท่ีสดุ  ผ่านหมู่บ้าน

ที่ห่างไกลที่สุด  ผ่านบ้านเรือนที่ยากจนที่สุด  ที่ไหนมีความต้องการ พวก

เขาก็จะไปต่อสู้ที่นั่น 

时代造就英雄，伟大来自平

凡。2021年2月25日，中

国北京人民大会堂，奋战在脱贫攻

坚战场上的凡人英雄们，在这里接

受表彰。他们的奋斗改变了无数人

的命运，他们的奋斗成就了无数人

的幸福。他们爬过最高的山，走过

最险的路，去过最偏远的村寨，住

过最穷的人家，哪里有需要，他们

就奋战在哪里。

CFP 图
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จาง กุย้เหมย เป็นครใูหญ่โรงเรยีนมัธยมปลายหญิงล้วนหวัผงิ เมืองลีเ่จยีง มณฑล

ยูนนาน ผ.อ.สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าอ�าเภอหัวผิง  คุณจางได้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมปลาย

หญิงล้วนหัวผิงขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นโรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วนเพียงแห่งเดียว

ในประเทศจีนที่ให้เรียนฟรี  โดยเน้นเปิดให้แก่บรรดาเด็กหญิงที่ครอบครัวยากจน

จาง กุย้เหมย ออกเดนิทางเยีย่ม
ครอบครวันกัเรยีนอกีคร ัง้
张桂梅：再踏家访路

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  โรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วนหัวผิง 

เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ได้ปิดภาคเรียนฤดูหนาว เวลา 8.00 น.

พอนกัเรยีนก้าวออกจากประตูโรงเรยีน จาง กุย้เหมย ครใูหญ่กอ็อก

จากโรงเรยีนทนัท ีและเริม่ไปเยีย่มตามบ้านนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่หกทีละบ้าน จาง กุ้ยเหมย กล่าวว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก

หมู่บ้านตามภูเขา  ส่วนใหญ่ที่บ้านฐานะค่อนข้างแย่ “ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่หกเป็นช่วงเวลาส�าคัญมากที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหา-

วิทยาลัย บรรดาเดก็สาวมภีาระทางความคดิค่อนข้างหนัก ฉนัต้อง

ไปเยี่ยมนักเรียนถึงท่ีบ้าน เพื่อให้ค�าปรึกษาช่วยครอบครัวของ

เด็ก ๆ  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เด็กนักเรยีนจะได้ไม่มีห่วงกงัวลและสามารถ

ตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่”

เขตภูเขาลี่เจียงในฤดูหนาว  ภูเขาสูงอันห่างไกล อากาศหนาว

เหนบ็  เพื่อให้ประหยดัเวลาและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ครอบ

ครัวนักเรียนจนเกินไป จาง กุ้ยเหมยและคุณครูท่านอื่นจึงได้จัด

เตรียมขนมปัง  บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป น�้าดื่มไปกินระหว่างทาง 

หมู ่บ้านชนชาติลีซอที่แสนห่างไกล

จาง กุ้ยเหมย ต้องใช้เวลาเดินทางชั่วโมง

เศษ ๆ กว่าจะถงึจดุหมาย บ้านของนักเรียน

ที่ท�าจากแผ่นไม้ต่อกันเก่ามาก และไม่มี

เฟอร์นิเจอร์อะไรทีเ่ป็นช้ินเป็นอนั แม่ของ

นักเรียนเดินเอาถุงพลาสติกที่เริ่มเหลือง

ออกมาหนึ่งถุง เม่ือเป ิดออก ข้างในคือ

เกียรติบัตรของลูกสาว แต่ละใบรักษาไว้

อย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติ เธอกล่าวกับจาง กุ้ย

เหมย ว่า “ครดููส ินีเ่ป็นของลกูสาวฉนัหมด

เลย ต้องขอบคณุคณุครมูาก ไม่เช่นนัน้ ลกู

สาวฉันคงไม่มีโอกาสได้เรยีนหนังสือแล้ว”

 “ในปีใหม่นี ้ความฝันของฉนักคื็ออยาก

ให้เด็ก ๆ ในพืน้ท่ีภเูขาสูงเหล่านีไ้ด้โบยบิน

ออกไปสู่ภายนอก ยิง่บนิสูงยิง่ด ี ยิง่ไกลยิง่

ดี” เม่ือใกล้จะค�า่  จาง กุ้ยเหมยกับคุณครู

ร่วมทีมก็พากันพยุงกันลงภูเขา

ครูจาง กุ้ยเหมย
图①张桂梅 新华社 图

ครูจาง กุ้ยเหมยพูดคุยกับนักเรียนระหว่างไปเยี่ยมครอบครวัของนักเรียน
图②张桂梅在家访时与学生交谈 新华社 图

①
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ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยเฉพาะ นับจนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้ก่อตั้งมาแล้ว 12 ปี  มีเด็กสาวในพื้นที่ภูเขา

สูงจ�านวน 1,804 คน เรียนจบจากที่นี่และได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจนจบ  ในช่วงสิบกว่าปีนี้  จาง กุ้ยเหมย 

ได้ไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนรวม 1,550 กว่าคน เรียกได้ว่าไปจนทั่ว 4 อ�าเภอ กับ 1 เขตของเมืองลี่เจียง รวม

ระยะทางทั้งสิ้น 110,000 กิโลเมตร

②
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เหมา เซยีงหลนิ วนัแรก
ท่ีรบัรางวลักลบัมา
毛相林：领奖回来第一天

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ผู้ได้รับรางวัล  “วีรชนผู้

พิชิตความยากจน” นายเหมา เซียงหลิน เลขาธิการส่วนพรรคหมู่

บ้านเซี่ยจวง นครฉงชิ่ง เดินทางกลับมายังอ�าเภออูซาน เขาพักที่

อ�าเภอซักพกั กไ็ปหาพ่อค้าจบัคู่ธุรกจิเพือ่ขายส้มของหมูบ้่าน หลงั

จากนั้นก็รีบเดินทางกลับหมู่บ้านเซี่ยจวงโดยไม่หยุดพัก

ผ่านการเดินที่แสนยาวไกลและยากล�าบากทั้งภูเขาป่าไม้และ

หน้าผาทีละชั้น ๆ จวนใกล้ถึงหมู่บ้านเซี่ยจวงเข้าทุกที  นายเหมา 

เซียงหลินกลับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา เขาลูบเหรียญรางวัลที่หน้าอก

ตลอดเวลา “จอดรถ จอดก่อน” เมื่อถึงเทือกเขาจีก้วน  นายเหมา 

เซียงหลนิกล็งจากรถ เขายนืบนขอบหน้าผา มองลงไปตามชะง่อน

ผาท่ีสูงชนัใต้ฝ่าเท้าตนเอง เขาหวนนึกย้อนไปเม่ือ 40 ปีทีแ่ล้ว ถนน

ของหมู่บ้านเซี่ยจวงส่วนใหญ่ต้องไปขุดถางตามชะง่อนผา ไม่มี

เครือ่งจักรใด ๆ ชาวบ้านใช้วธีิโบราณที่สุด ใช้เชอืกแดงพันรอบเอว

และแกว่งไปมากลางภู เขาเหมือน “แกว่งชิงช้า” เพื่อส�ารวจ ใช้

ก้านสว่านเจาะร ูใช้พลั่วขดุดิน หลังจากนัน้

 ถมดินระเบิดเพื่อระเบิดภูเขาและหิน

“พวกเราใช้เวลาถึง 7 ปีในการสร้าง

ถนนเส้นนี้ ต้องเสียสละชีวิตชาวบ้านไป

รวมท้ังสิ้น 6 คน วันที่สร้างเสร็จ บรรดา

ชาวบ้านต่างพากันซื้อประทัดมาจุดจนดัง

สนัน่ไปท่ัวเทือกเขาจีหลงิ” นายเหมา เซียง

หลนิ พดูถงึเรือ่งในอดีต น�า้ตากค็ลอเต็มเบ้า

ขึ้นมา

เม่ือกลับถึงบ้าน เป็นเวลาช่วงเย็นหก

โมงกว่า ๆ นายเหมา เซียงหลิน พักที่บ้าน

สักพัก ก็รีบไปช่วยครอบครัวผู้ยากจนขาย

ส้ม นายหยวน ถังซาน เป็นชาวบ้านหมู่

บ้านเซีย่จวงลอ็ตสุดท้ายทีห่ลดุพ้นจากความ

ยากจน เขาสุขภาพไม่ดี ลูกสองคนก�าลัง

เรยีนหนังสือ ส้มเป็นแหล่งรายได้หลักของ

ครอบครวั เรว็ ๆ น้ี เขาก็ก�าลงัปวดหัวเกีย่ว

กับการจ�าหน่ายส้ม ระหว่างทางกลับบ้าน 

นายเหมา เซียงหลินก็ได้ช่วยเขาติดต่อพ่อ

คา้ เม่ือนายหยวน ถังซานได้ยินก็โล่งใจ 

หลังจากนั้น นายเหมา เซียงหลินก็ยังได้

นายเหมา เซยีงหลนิ เป็นประธานกรรมการพรรคหมู่บ้านเซีย่จวง อ�าเภออซูาน นครฉงชิง่ 

หมู่บ้านเซ่ียจวงทัง้ส่ีด้านโอบล้อมด้วยภเูขาสูง สภาพแวดล้อมการด�ารงชีวิตค่อนข้างแย่มาก

สภาพการด�ารงชพีล�าบาก แทบจะเรยีกได้ว่าตัดขาดจากภายนอก ได้รบัการขนานนามว่าเป็น 

“หมู่บ้านหลมุฟ้า” ทัง้หมู่บ้านมีจ�านวน  96 ครวัเรอืน ประชากรร่วม 400 คนติดต่อกับโลก

ภายนอกโดยใช้ทางเดินเลก็ ๆ เพยีง 3 เส้น 

ในปี พ.ศ. 2540 นายเหมา เซียงหลนิ ปลกุระดมชาวบ้านให้สร้างถนน  ในปี พ.ศ. 2547 
①
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ชาวบ้านเซ่ียจวงลงมอืด้วยความยากล�าบากและผ่านความเสีย่งภยัมากมายจนในท่ีสุดก็สร้างถนนความยาว 8 กโิลเมตร 

กว้าง 2 เมตรบนชะง่อนผาข้ึนมาได้ส�าเรจ็ ต่อมา รฐับาลท้องถิน่ช่วยขยายและเสรมิความแข็งแรงรวมถึงต่อเติมราวกัน้

ให้กบัถนนของหมูบ้่าน เมือ่มถีนนออกจากหมู่บ้าน นายเหมา เซียงหลนิ กไ็ด้หาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาท�าการ

ส�ารวจวเิคราะห์สภาพดินและอากาศของหมู่บ้าน เนือ่งจากดินเหมาะสมกบัการเพาะปลกูส้ม  ชาวบ้านจงึพากนัปลกูส้ม

จนสามารถสร้างรายได้และน�าพาชาวบ้านให้หลดุพ้นจากความยากจน ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อหัวที่จัดสรรได้ของ

ชาวเซ่ียจวงอยูท่ี ่12,670 หยวน  (โดยในจ�านวนดังกล่าว รายได้สุทธิเฉลีย่ต่อหวัของครอบครวัผูย้ากจนอยูท่ี ่11,344 หยวน)

ไปเยี่ยมเกษตรกรท่ีปลูกส้มอีกหลายครัวเรือน  ตลอดทางก็คอย

คิดหาทางออกให้กับกิจการส้มของหมู่บ้าน 

ฟ้าค่อย ๆ มืดลง ตอนท่ีนายเหมา เซียงหลิน กลับมาถึงบ้าน

อกีครัง้ ภรรยากไ็ด้เตรียมอาหารไว้เรยีบร้อย ท้ังครอบครวัน่ังล้อม

วงข้างโต๊ะ เพื่อรอร่วมฉลองวันเทศกาลหยวนเซียวกับเขา

นายเหมา เซียงหลิน
图①毛相林 新华社 图

นายเหมา เซียงหลินและชาวบ้านเก็บส้มในไร่
图②毛相林（前）和村民们前往柑橘种植地里采摘柑橘
新华社 图

②

 รายงานพเิศษ特稿 /

27



เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 หวง เหวินซิ่ว ได้มาด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคคน

ที่หนึ่งที่หมู่บ้านไป่หนี เมืองไป่เส้อ เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี เมื่อวันที่

17 มิถนุายน 2562 หวง เหวนิซ่ิวได้เสียชีวิตในหน้าท่ีเพราะน�า้ป่าไหลหลาก  ด้วยอายุ

เพียง 30 ปี ในช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านปีกว่า ๆ หวง เหวินซิ่ว ได้น�าพาชาวบ้านให้หลุด

黄文秀：她的身影永留山乡

หวง เหวินซิว่ วิญญาณของเธอ
จะอยู่ท่ีหมู่บา้นบนเขาตลอดไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 หวง เหวินซิ่ว ได้มาด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธิการพรรคคนทีห่น่ึงทีห่มูบ้่านไป่หนี เมืองไป่เส้อ เขตปกครอง

ตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี นี่เป็นวันแรกที่เธอเดินทางมาหมู่บ้าน

ไป่หนี หมู่บ้านไป่หนีตั้งอยู่ในเขาลึก เต็มไปด้วยก้อนหินภูเขาป่า

ไม้ เส้นทางภูเขาสงูชนั ตอนน้ันถนนยงัเป็นดินโคลนไม่ได้รบัการ

ซ่อมแซม ทัง้แคบทัง้คดเค้ียว หลงัจากต้ังหลกัแหล่งเรยีบร้อย  หวง

เหวินซิ่วก็เริ่มท�างานวันแรก

เจ็ดแปดโมงเช้า หวง เหวินซิ่ว ไปพูดคุยกับเกษตรกรบนเขา 

ตรวจดูสภาพสวนผลไม้และที่นา สองสามทุ่มก็กลับมาเยี่ยมตาม

บ้านชาวบ้านอีก  ส�าหรับคนหน้าใหม่ที่เพิ่งมาจากในเมืองอย่าง

เธอ บรรดาชาวบ้านกลับไม่ชอบ แถมยังปฏิเสธไม่ให้เธอเข้าบ้าน

ด้วย “คุณชอบถามแต่ค�าถามน้ี มีประโยชน์อะไร” “คุณเป็นผูห้ญิง 

บอกคุณแล้วคุณจะแก้ปัญหาอะไรได้” หวง เหวินซิ่ว ต้องเรียนรู้

ภาษาท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้าน  เพื่อกระชับความสัมพันธ์

กับชาวบ้าน เวลาหวง เหวินซิ่ว มาที่บ้าน

ชาวบ้าน เธอจะไม่ถามโน่นถามนีอ่กีต่อไป

แต่เธอจะเข้าไปช่วยกวาดบ้าน ท�างานใน

แปลงเพาะปลกู ท�างานไปพลาง พร้อมกบั

หารือแผนการหลุดพ้นจากความยากจน

ไปพลาง ค่อยเป็นค่อยไปเช่นนี้ จนเธอได้

รบัการสนบัสนุนและความเชือ่ม่ันจากชาว

บ้าน 

หวง เหวนิซ่ิว จดัท�า “แผนผงัครวัเรือน

ยากจน” ของหมู่บ้านไป่หนี โดยระบุต�า

แหน่งแต่ละบ้าน สภาพครอบครวั และสา-

เหตุท่ีท�าให้ยากจนไว้อย่างละเอียด จนมี

ข้อมูลในหัวพร้อม เมื่อเห็นสภาพถนนดิน

โคลนที่ใต้ฝ่าเท้า หวง เหวินซิ่ว ก็คิดเรื่อง

สร้างถนนในหวัข้ึนมา เมือ่เหน็ข้าวและข้าว

โพด หวง เหวนิซ่ิว ก็คดิว่าอตุสาหกรรมแบบ

ไหนจึงจะสามารถช่วยให้ชาวบ้านสร้าง

รายได้และพ้นจากความยากจนได้ 

ต่อมา ถนนคอนกรตีของหมู่บ้านไป่หนี

สร้างเสรจ็แล้ว  สาธารณูปโภคการชลประทาน

กส็ร้างเสรจ็แล้ว อตุสาหกรรมการเพาะปลูก

ส้มเขียวหวานก็พัฒนาเติบโต ชาวบ้านหมู่

①
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พ้นจากความยากจนด้วยโครงการต่าง ๆ ดังน้ี โครงการการย้ายถิ่นฐานจ�านวน 18 ครัวเรือน 56 คน โครงการให้

การศึกษา 28 ครัวเรือน 152 คน และโครงการพัฒนาการผลิต 42 ครัวเรือน 209 คน รวมท้ังสิ้น 88 ครัวเรือน  

417 คน อัตราการเกิดความยากจนจากร้อยละ 22.88 ลดลงเหลือร้อยละ 2.71 รายได้เศรษฐกิจรวมกลุ่มระดับ

หมู่บ้านสูงถึง 63,800 หยวน รายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

บ้านไป่หนท้ัีงหมดหลดุพ้นจากความยากจน  แต่วนัน้ี หวง เหวนิซ่ิว

กลับไม่มีโอกาสได้เหน็ 

ในฤดูร้อน กว่างซีมักจะมีพายฝุน  ในช่วงคืนวันท่ี 16 มิถนุายน

2562 ฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงดัง พายุฝนกระหน�่า ระหว่างทางขับรถ

กลับหมู่บ้าน หวง เหวินซิ่วซึ่งคอยห่วงแต่ภัยพิบัติของหมู่บ้าน ก็

ประสบกับภัยน�้าป่าไหลหลาก พรากชีวิตหญิงสาววัยเพียง 30 ปี 

เธอทิ้งวันสุดท้ายของชีวิตไว้ที่ไป่หนี

ภาพชีวิตการท�างานของคุณหวง เหวินซิ่ว 
图①黄文秀生前的工作照 新华社 图

รูปลักษณ์ใหม่ของหมู่บ้านไป่หนี ต�าบลซินหัว อ�าเภอเล่อเย่ เขตกว่างซี
图②广西乐业县新化镇百坭村的新村貌 新华社 图

②
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ผลกัดนัความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ  
เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาร่วมกนัของไทย - จนี
บทสมัภาษณน์ายมงคล วิศษิฏส์ตมัภ ์กงสลุใหญ่ ณ นครคุนหมิง

促进各领域合作，助力中泰共同发展
——专访泰王国驻昆明总领事孟功

本刊记者 蔡梦 胡丽仙 韩佳咪/文

当前，中国脱贫攻坚战取

得全面胜利。“这对中

国政府和中国人民来说都是值

得自豪的事业。”近日，泰王国

驻昆明总领事孟功在接受《湄公

河》杂志专访时说。孟功之前

就职于泰王国驻中国大使馆，

于2020年7月就任泰王国驻昆

明总领事。在中国多年，孟功

一直关注中国减贫事业，也致

力于推动中泰在更多领域开展

务实合作。

ปัจจบุัน ประเทศจีนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการต่อสู้กับความยากจน

อย่างรอบด้าน “สิ่งนี้ได้น�าความภาคภูมิใจมาสู่รัฐบาลจีนและประชาชนชาวจนี

เป็นอย่างยิง่” เม่ือเรว็ ๆ  น้ี นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้ให้

เกียรติแก่นิตยสารแม่น�า้โขงในการให้สมัภาษณ์เป็นกรณพีเิศษ โดยก่อนหน้านี้

นายมงคล วศิษิฏ์สตมัภ์ เคยด�ารงต�าแหน่งอัครราชทูตที่สถานเอกอัครราชทตู ณ 

กรุงปักกิง่ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ย้ายมาเป็นกงสุลใหญ่ ณ นคร-

คุนหมิง จากการทีท่่านได้ปฏบัิติหน้าท่ีในประเทศจนีมาเป็นเวลาหลายปี จึงได้ให้

ความสนใจต่อการส่งเสรมิการขจดัความยากจนของประเทศจนีเป็นพเิศษ

“ผมรูส้กึประทบัใจกบัการด�าเนินนโยบายด้านการบรรเทาความยากจนของจนี

เป็นอย่างมาก”  ท่านกงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า ในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมา ทกุภาคส่วนของจีน

ได้มีส่วนร่วมในการขจัดความยากจนอย่างจรงิจัง ต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีของรฐัไปจนถึง

องค์กรภาคเอกชนและองค์กรทางสังคม ต่างร่วมแรงร่วมใจกนัเข้าไปมีส่วนร่วม 

ตลอดจนลงพืน้ทีช่นบททีย่ากจนเพือ่ช่วยเหลอืงานบรรเทาความยากจน พร้อมกบั

ได้จดัต้ังกลไกสนับสนุนอตุสาหกรรม การเพาะปลกูพชืผลทางการเกษตรท่ีเหมาะ

สมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิน่น้ัน ๆ  การขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าท้ังทาง

ออนไลน์และออฟไลน์ มีการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเพือ่บรรเทาความยากจนในพืน้

ทีย่ากจนอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ยงัพฒันาและปรบัปรงุนโยบายการบรรเทาความยากจน

ทางด้านการเงินพร้อมกนัไปด้วย โดยใช้นโยบายทางการเงนิทีห่ลากหลายเพือ่ดึงดูด

สถาบนัการเงินให้ขยายการลงทนุในพื้นท่ียากจนให้มากขึน้ พร้อมทัง้สนบัสนนุ

อย่างเต็มก�าลงัในการต่อสู้เพือ่ชยัชนะในการขจัดความยากจน นอกจากน้ีแนวคิด

เรือ่งการสร้าง “เสีย่วคังหรอืสังคมอยูดี่กนิด”ี ของจนียงัได้สะท้อนถงึความคล้ายคลงึ

ความประทบัใจต่อการท�างานด้านการขจดัความยากจนของจนี
中国减贫印象
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“ไทยและจีนมีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ มีความสัมพันธ์

กันทางสายเลอืด และเชือ่มโยงกนัทางวฒันธรรม ทุกปีจะมีนักท่อง

เท่ียวชาวจนีนบัสบิล้านคนเดินทางไปเท่ียวประเทศไทย ซ่ึงมีส่วน

ส�าคัญอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ตลอดจน

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสื่อสารระหว่างประชาชนของทั้ง

สองประเทศ” ท่านกงสุลใหญ่ฯ กล่าว

ในปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ - 19 ได้

โหมกระหน�่าท�าลายความสงบสุขของโลก ในระยะแรกรัฐบาล

ไทยได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศจนีในการต่อสู้กบัโรคระบาด

แต่ภายหลังท่ีไทยมีการระบาดอย่างรนุแรง ประเทศจีนกไ็ด้ให้ความ

ช่วยเหลือกลับคืนอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หลังจากที่จีนได้พัฒนาคิด

ค้นวคัซีนป้องกนัโรคโควดิได้ส�าเรจ็ รฐับาลจีนก็ได้แบ่งปันวคัซนี

ให้กับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ เพื่อช่วยต่อสู้กับสงคราม

ต่อต้านการแพร่ระบาดของโลก

ในด้านความร่วมมือและการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิ ทกุปีประ

เทศไทยส่งออกสนิค้าไปยังประเทศจนีเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบันจีน

กลายเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ทีส่ดุของไทย การจดัต้ังเขตการค้าเสรี

อาเซียน - จนี การร่วมลงนามอย่างเป็นทางการในความตกลงหุน้ส่วน

ในการด�าเนินงานด้านดังกล่าวของไทยอกีด้วย  ท่านกงสลุใหญ่ฯ กล่าว

กบัผูส้ือ่ข่าวว่า เม่ือ 40 ปีท่ีแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร-

มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช หรอืในหลวงรชักาลที ่9 ทรงมีพระราช

ด�ารเิกีย่วกบั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” สืบเนือ่งจากปี พ.ศ. 2520 เป็น

ปีทีป่ระเทศไทยประสบกบัวกิฤตทางเศรษฐกจิ ดงัน้ัน พระองค์จึงทรง

ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้ด�าเนินไปอย่างสมดุลและ

เหมาะสม ประชาชนมีความเป็นอยู ่อย่างพอเพียงและมีความสุข

นับเป็นเวลากว่าหลายสิบปีแล้วท่ีแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ได้แทรกซึมเข้าไปในทกุแง่ทกุมุมของชวีติท้ังทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศและประชาชนชาวไทย “แนวคิดการสร้างสังคม

เส่ียวคังของจีนจงึมีเป้าหมายคล้ายคลงึกบัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงของไทย”

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP การ

จัดงานมหกรรมสินค้าน�าเข้านานาชาติจีน 

หรอื CIIE ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ และงานเอ๊กซ์โป

จนี - เอเชียใต้ที่นครคุนหมิง กิจกรรมเหล่า

นี้มีส่วนช่วยวางรากฐานที่มั่นคงส�าหรับ

การแลกเปลี่ยนการค้าทวิภาคีระหว่างจีน

และไทย ท่านกงสุลใหญ่ฯ กล่าวเสริมว่า

“อปุสรรคใหญ่ท่ีสุดในการท�าการค้าระหว่าง

ไทยและจีน คือ ต้นทุนการขนส่งท่ีสูง จึง

เหน็ว่าหลังจากท่ีโครงการรถไฟเชื่อมจีน - 

ไทยเปิดใช้แล้ว จะท�าให้การขนส่งสินค้ามี

ความสะดวกรวดเรว็และมีประสิทธิภาพมาก

ขึน้รวมท้ังช่วยลดต้นทุนการขนส่งและการ

เดินทาง”

ท่านกงสุลใหญ่ฯ กล่าวจากใจว่า โลกได้

เข้าสู ่ระยะของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ดังน้ัน ไทยและจนีต้องคว้าโอกาสน้ีไว้ เพือ่

ให้สามารถบรรลถุงึเป้าหมายของความร่วม

มือแบบรบัชัยชนะร่วมกัน (win - win) และ

คาดหวงัว่าจะมีการแลกเปลีย่นเรียนรูเ้กีย่ว

กบัเทคโนโลยขีัน้สูงและประสบการณ์ด้าน

ต่าง ๆ  ของจนี เช่น เศรษฐกจิดิจทิลั การพฒันา

สเีขยีว และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์

ใช้ในการด�าเนนิงานด้านการพฒันาและการ

ขจัดความยากจนของประเทศไทย ดังนั้น 

“เราควรระดมความคดิเหน็อย่างจรงิจงัว่าจะ

ส่งเสรมิความเชือ่มโยงระหว่างระเบียงเศรษฐ-

กิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทยกับพื้นที่

เขตเศรษฐกจิใหม่ในยนูนานตอนใต้ได้อย่างไร

ตลอดจนคดิหาวธีิในการกระชับความร่วม

มือทางเศรษฐกจิในเชงิลกึและกว้างระหว่าง

สองฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับผล

ประโยชน์ร่วมกนั สมสบค�ากล่าวท่ีว่า ไทย - 

จนีใช่อืน่ไกลพีน้่องกนั”

จบัมอืพฒันาร่วมกนั
携手共同发展
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จนี - ไทยใช่อืน่ไกลพีน่อ้งกนั
บนัทึกการฉดีวคัซนีโควิด - 19 จากจนีลอ็ตแรกของไทย

中泰一家亲
——泰国首批中国新冠疫苗接种记
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2月24日，泰国订购的首批中国科兴新冠疫苗运抵首都曼谷。泰国总理巴育、副总理兼公共卫生部长阿努廷等赴机场迎接。

巴育在机场举行的疫苗交接仪式上说，这是历史性的一刻。“我们迎来了首批中国新冠疫苗，感谢中国给予的宝贵支持。”

2月28日，泰国开始为医护人员等高风险人群接种中国科兴新冠疫苗，阿努廷等5名内阁成员和多名卫生部官员及工作人

员在内的近200人，成为首批接种中国疫苗的群体。
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เม่ือวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ วคัซนีต้านโควดิ - 

19 ของบริษัทซิโนแวคล็อตแรกทีป่ระเทศ

ไทยสั่งซื้อจากจีน ได้มาถึงกรุงเทพฯ โดย

มีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

พร้อมด้วยนายอนุทนิ ชาญวรีกลู รองนายก-

รฐัมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสา-

ธารณสุขพร้อมคณะไปรอรับที่สนามบิน

พลเอกประยทุธ์ กล่าวในพธีิส่งมอบวคั

ซีนท่ีสนามบนิว่า น่ีเป็นช่วงเวลาแห่งประ-

วัติศาสตร์ “เราได้รับวัคซีนต้านโควดิ - 19

ลอ็ตแรกจากจีน ขอบคุณจีนที่ให้การสนับ

สนนุเป็นอย่างดี” นายหยาง ซิน อปุทตูรกัษา

การแทนเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชน

จีนประจ�าประเทศไทยกล่าวว่า วคัซีนท่ีส่ง

มอบให้ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นวัคซีน

ล็อตแรกที่จีนส่งออกมายังไทย และก็เป็น

วัคซีนชนิดแรกที่ไทยน�าเข้ามา ความร่วม

มือระหว่างจีน - ไทยในด้านวัคซีนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แสดงให้

เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงการที่ฝ่ายจีนมุ่งส่งเสริมการสร้างชุมชน

แห่งสุขภาพของมนุษย์ชาติและประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันของ

มวลมนุษยชาติ  ยิ่งไปกว่านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพฉันพี่

น้องระหว่างจีน - ไทย 

เม่ือวันท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ประเทศไทยเริม่ฉดีวัคซีนต้านโควดิ - 19

ของบรษัิทซิโนแวคให้กลุม่คนทีมี่ความเสี่ยงสงู ได้แก่ บคุลากรทาง

การแพทย์ โดยนายอนุทินและคณะรฐัมนตร ี5 คน รวมถึงข้าราชการ

และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุขจ�านวนเกอืบ 200 คนเป็นกลุ่ม

แรกที่ได้รับการฉีดวัคซีน พลเอกประยุทธ์กล่าวในงานแถลงข่าว

หลังพิธีฉีดวัคซีนว่า วันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนต้านโควิด 

- 19 ในประเทศไทย และยังเป็นวันที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คน

ไทยอีกครั้ง

ในวันเดียวกนัทีจั่งหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงอยูห่่างจากกรงุเทพฯ ประ-

มาณ 30 กโิลเมตรกไ็ด้รบัวคัซนีทีม่าจากจนีลอ็ตแรกด้วย สมุทรสาคร

เป็นศูนย์กลางของการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยเม่ือปลาย

เดือนธันวาคมปีทีแ่ล้ว และยังเป็นพื้นทีท่ี่ได้รบัผลกระทบรนุแรงท่ี

①
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สุดในประเทศไทยในรอบสามเดือนทีผ่่านมา ในพธีิฉีดวัคซีนซึง่จดั

ขึน้ท่ีโรงพยาบาลสมทุรสาครเม่ือช่วงเช้าวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ มผีูไ้ด้

รบัการฉดีวคัซีน 159 คน ประกอบด้วยข้าราชการของจงัหวดั บุคลากร

ทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ต�ารวจ ตัวแทนธุรกจิและ

อตุสาหกรรม ตัวแทนแรงงานในพืน้ที ่และกลุม่เส่ียงสูงอืน่ ๆ ภายใน

งานนายธีรพฒัน์ คชัมาตย์ รองผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรสาครกล่าว

ว่า เนือ่งจากวคัซีนมีจ�านวนจ�ากดั ขณะน้ีจึงสามารถฉดีวคัซีนให้เฉพาะ

กลุม่ท่ีมีความจ�าเป็นมากท่ีสดุก่อน

บุลคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นหนึง่

ในกลุ่มแรกท่ีได้รบัการฉดีวัคซนีจากจีนในวันน้ัน หลงัจากฉีดวคัซนี

แล้ว  เจ้าหน้าท่ีพยาบาลคนหน่ึงกล่าวว่า “เราฉดีวคัซีนก่อน เพือ่ให้

ประชาชนเห็นว่าเราม่ันใจในวคัซีนชนิดน้ี”

ณมนภทัรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านคนหน่ึงจากจ�านวน

อาสาสมัครทัง้หมด 20 คนท่ีมาฉีดวคัซนีในวนันัน้ อาสาสมัครสาธารณ-

สุขหมู่บ้านสวมเครือ่งแบบสีเทา จงึได้รบัการขนานนามว่า “นกัรบ

ชดุเทา” พวกเขาเป็นกลุม่วรีบรุษุที่มีคุณูปการส�าคญัในการต่อสูก้บั

โรคระบาดของประเทศไทย ทุกวันพวกเขาต้องไปเยี่ยมชาวบ้าน

และผูป่้วยตามตรอกซอกซอย และเป็นหน่ึงในกลุม่ทีมี่แนวโน้มท่ี

จะสัมผสักับไวรสัมากท่ีสุด  เธอกล่าวว่า “ฉันรูสึ้กเป็นเกียรติท่ีได้

รับการฉีดวคัซีนเป็นกลุม่แรก บางพื้นที่ที่เราท�างานมีความเสีย่งมาก

เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีก่อน จงึจะม่ันใจพอท่ีจะอธิบายถึงความ

ปลอดภยัและประสิทธิผลของวัคซีนให้ประชาชนได้ทราบ”

นอกจากพยาบาลซึ่งเป็นนางฟ้าชุดขาวและ “นักรบชุดเทา” ที่

เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กบัโรคระบาดแล้ว ยงัมบีรษัิทและหน่วย

งานเอกชนบางแห่งได้เข้าร่วมพธีิฉีดวคัซีนในวนัน้ันด้วย กนกวรรณ

เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในสมุทรสาคร เธอบอกว่าได้

ยืน่ขอลงทะเบียนเพือ่รบัการฉดีวคัซีนด้วยตนเอง แม้ว่าก่อนการฉีด

วัคซีนเธอจะตื่นเต้นเล็กน้อย  แต่ก็ไม่ถึงกับวิตกกังวล เธอกล่าวว่า

“ฉันเช่ือว่าหลังจากวัคซีนมาถงึแล้ว การแพร่ระบาดในประเทศไทย

จะค่อย ๆ คลี่คลายลง และยังช่วยสร้างภูมิ

คุ้มกันของชุมชนให้สูงขึ้นด้วย”
本刊综合

พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรีเป็นประธานในพิธีฉีดวัคซีน

ชุดแรก ณ สถาบันบ�าราศนราดูร
图①2月28日，泰国总理巴育（前左）在班拉那拉杜拉传染
病研究所主持首批疫苗接种仪式 新华社 图

เม่ือวนัที ่24  กมุภาพนัธ์ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรโีชว์

วัคซีนป้องกันโรคโควิดจากบริษัทซิโนแวคของจีน
图②2月24日，泰国总理巴育展示中国科兴新冠疫苗 
新华社 图

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และนายอนุทนิรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมเป็นสักขีพยานในการฉดีวคัซีนป้องกนัโรคโควิดจากบริษัทซโินแวค

ของจีน
图③2月28日，泰国总理巴育（后排右二）在曼谷见证副总理
兼公共卫生部长阿努廷（前左）接种中国科兴新冠疫苗 
新华社 图

②

③
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วัคซีนต้านไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่  ซึ่งเป็นวัคซีน

ชนิดเชื้อตายได้ถือก�าเนิดขึ้น

ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาด

อย่างรนุแรง เป็นความหวงัอนั

แรงกล้าในการทีจ่ะเอาชนะไว-

รสั และขณะนีมี้ผูไ้ด้รบัการฉีด

วัคซนีแล้วเป็นจ�านวนมาก คณุ

ฉีดวคัซีนแล้วหรอืยงั คุณรู ้“ท่ี

มาทีไ่ป” ของวคัซนีชนดิน้ีหรอื

ไม่

ก่อนที่จะกลายมาเป็นวัค

ซีน มันเป็นไวรสัโคโรนาสาย

พนัธ์ุใหม่ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 100 นาโนเมตร  เริม่

ปรากฏสู่สายตามนษุย์เม่ือปลาย

ปี พ.ศ. 2562 เชื้อไวรัสชนิดนี้

แตกตัวอย่างต่อเนือ่งและสร้าง

กองทัพไวรัสที่ชั่วร้าย โจมตี

เมืองและดินแดนต่าง ๆ ท่ัวโลก ผู้คนหลายสบิล้านคน

ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน นักวิทยาศาสตร์

ได้คัดแยกเชือ้ออกจากร่างกายของผูป่้วยแล้วน�ามาศึกษา

พร้อมต้ังช่ือโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรสัชนิดน้ีว่าโควดิ - 19 

นักวิทยาศาสตร์ท�าการวิจัยค้นคว้าอย่างจริงจังใน

ห้องปฏิบัติการตลอดทั้งวันทั้งคืน พยายามหาวิธีต่อสู้

กบัไวรัสชนดิน้ีอย่างเร่งด่วน พวกเขาเพาะเชือ้ในเซลล์

Vero และเลือกไวรสัสายพนัธ์ุ CZ ซ่ึงเหมาะสมส�าหรบั

การเตรียมวัคซีน ตั้งแต่นั้นมาไวรัสสายพันธุ์นี้ก็แยก

ออกมาจากตระกูลไวรสัของมัน และเริม่ต้นบนเส้นทาง

แห่งการช่วยเหลือมนุษยชาติเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด

ในห้องปฏิบัติการผลิตวัค

ซีน ต้ังแต่ “การฟักตัว” ไปจน

ถึง “การปฏิสนธิ” นั้นจะต้อง

ผ่านข้ันตอนส�าคญั 6 ข้ันตอน

ได้แก่ การเพาะเชือ้ การฆ่าเชือ้

การท�าให้บรสุิทธ์ิ การก�าหนด

ส่วนผสม การบรรจุขวดและ

การบรรจุหีบห่อ

ในการเตรียมวัคซีนชนิด

เชื้อตาย อันดับแรกต้องขยาย

พนัธ์ุเช้ือโคโรนาไวรสัสายพนัธ์ุ

ใหม่ให้มีจ�านวนมากก่อน  นกั

วิทยาศาสตร์ได้แยกและเพาะ

เลี้ยงเซลล์ Vero จากเซลล์เยื่อ

บุผิวไตของลิงเขียวแอฟริกนั 

เซลล์ Vero สามารถแบ่งตัวได้

หลายครัง้โดยไม่เปลีย่นสู่สภาวะ

อ่อนแอ ดังน้ันจึงเป็น “พืน้ท่ี”

ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการ

ขยายพนัธ์ุ เชือ้ไวรสัจะถกูเก็บไว้ในเครือ่งแยก และฉีด

เข้าไปในปฏกิรณ์ชวีภาพที่เต็มไปด้วยเซลล์ Vero ผ่าน

ทางหลอดทดลองที่ปิดผนึก จากนั้นก็จะแพร่พันธุ์อยู่

ในน้ันอย่างรวดเรว็ ไม่กีว่นัต่อมาก็จะเกดิเชือ้ไวรัสเพิม่

ขึ้นมานับไม่ถ้วน

เช้ือไวรสัเหล่าน้ีจะถกูใส่เข้าไปยงัปฏกิรณ์ชวีภาพอกี

อนัหนึง่ผ่านหลอดทดลองท่ีปิดผนกึ  แล้วฉดีสารพเิศษ

ลงไปเพือ่ยบัยัง้การท�างานของเช้ือไวรสั ท�าให้มันค่อย ๆ  

หมดสติและหลับไป หลายชั่วโมงต่อมา เมื่อไวรัสตื่น

จากการหลับใหล ก็จะพบว่ามันสูญเสียความสามารถ

ในการก่อโรคโดยสิ้นเชิง ไวรัสไม่สามารถแพร่พันธุ์

บนัทึกการพฒันา
คดิคน้วคัซนีโควิด

新冠疫苗养成记

一支新冠病毒灭活疫苗，诞生于疫情肆

虐的危急时刻，承载着战胜病毒的殷

殷希望，目前正在被人类大规模接种。你接

种过它吗？你了解它的“前世今生”吗？
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และเติบโตได้  กลายเป็นของเหลวทีต่ายแล้ว 

จากนั้นก็มาถึงห้องที่ท�าให้เชื้อบริสุทธิ์ น�ามาผ่าน

เคร่ืองกรองและท่อต่าง ๆ จนค่อย ๆ เข้มข้นข้ึน สารยบั

ยัง้การท�างานของเชือ้ไวรสัและสิง่แปลกปลอมอืน่ ๆ จะ

ค่อย ๆ ถูกก�าจัดออกไป แล้วกลายสถานะใหม่เป็นหัว

เชื้อวัคซีน

ในโซนจัดส่วนผสมวัคซีน เจ้าหน้าที่จะน�าหัวเชื้อ

วัคซีนผสมกับสารเสริมฤทธิ์และสารเจือจาง เพื่อให้

กลายเป็นวัคซีนกึ่งส�าเร็จรูป แล้วน�าเก็บเข้าห้องเย็น

เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงมีการออกแบบ

บรรจุภณัฑ์สองชนิด  แบบแรกคือแบบขวดเพนิซิลลนิ

ก่อนที่จะใส่วัคซีนเข้าไปแต่ละขวดจะต้องผ่านการฆ่า

เชือ้ท�าความสะอาดล่วงหน้าด้วยอัลตราโซนิก การล้าง

ด้วยน�า้ท่ีเกดิจากการควบแน่นของไอน�า้ในอณุหภมิูสูง

การเป่าลมอัดและการอบให้แห้งด้วยอุณหภูมิสูง 350 

องศาเซลเซียส ในสายพานการบรรจุขวดปลอดเชื้อ 

เครื่องจักรจะฉีดวัคซีนเข้าไปในขวดเล็ก ๆ แต่ละขวด

อย่างรวดเรว็ จากนัน้ปิดผนกึด้วยจกุยางและฝาขวด ส่วน

บรรจุภัณฑ์อีกแบบหนึ่งเป็นแบบบรรจุในเข็มฉีดยา

พร้อมฉีด ซ่ึงวัคซีนถูกบรรจุโดยแขนกลหุ่นยนต์ใน

สภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อ เมื่อเข้าสู่กระบอกเข็มฉีด

ยาแล้ว กจ็ะปิดผนึกด้วยเครือ่งจักร และตัดขาดจากโลก

ภายนอก

ในสายพานการบรรจหุบีห่อ ข้ันตอนการตรวจสอบ

ด้วยแสงเป็นการทดสอบท่ีส�าคัญท่ีสดุ กล้องจะถ่ายภาพ

บรรจุภัณฑ์วัคซีนจากมุมต่าง ๆ และจากแสงพื้นหลัง

ท่ีแตกต่างกัน เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มีสิง่แปลกปลอมปะปน

อยูใ่นขวดวคัซีน ต�าแหน่งของฝาจกุปิดผนึกถกูต้อง และ

ตัวขวดไม่มีรอยขีดข่วน หากพบสภาพที่ไม่สมบูรณ์

กจ็ะน�าออกไป  หลงัจากน้ันกจ็ะติดฉลากทีพ่มิพ์ชือ่ผลติ-

ภณัฑ์และเลขลอ็ตการผลติ  บรรจลุงในกล่องขนาดเล็ก

พร้อมกบัคูมื่อการใช้งาน  กล่องบรรจภุณัฑ์แต่ละกล่อง

ยงัพมิพ์รหสัการตรวจสอบย้อนหลงัได้ว่าวคัซีนน้ีผลิต

ขึ้นเมื่อไหร่ ส่งไปที่ไหน และใครได้รับการฉีดวัคซีน 

คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้รหัสนี้

วัคซนีทีบ่รรจุในกล่องขนาดเลก็ จัดวางเป็นเซ็ท 10

ชิ้นลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดกลาง จากนั้นก็บรรจุ

ลงในบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่  แล้วจงึน�าไปเกบ็ไว้ในห้อง

เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

ข้ันตอนต้ังแต่การเพาะเลีย้งเซลล์จนกระท่ังกลายเป็น

วัคซนีส�าเรจ็รปูต้องใช้เวลานานถึง 48 วนั ก่อนเข้าสูข่ัน้

ตอนต่อไป เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพจะท�าการตรวจ

สอบอย่างเข้มงวด  เฉพาะวคัซีนท่ีมีคุณสมบติัผ่านเกณฑ์

ท่ีก�าหนดไว้เท่านัน้ จงึจะมาปรากฏอยูต่รงหน้าพวกเรา

ได้ในท้ายที่สุด 

เน่ืองจากต้องเกบ็รกัษาไว้ทีอ่ณุหภมิู 2 - 8 องศาเซล-

เซียส  ดังนัน้เจ้าหน้าท่ีจะวางเครือ่งตรวจวดัอณุหภมิูลง

ในคอนเทนเนอร์ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อบันทึกอุณห-

ภูมิแบบเรียลไทม์ตลอดกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์

แบบควบควบคุมอุณหภูมิ
 新华社

ณ ฐานผลิตวัคซีนโควิดของซิโนฟาร์ม กรุ๊ป เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพก�าลังตรวจสิ่ง

ปนเปื้อนในตัวอย่างวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด
国药集团中国生物新冠疫苗生产基地，工作人员对新型冠状病毒灭活疫苗样
品进行杂质检测 新华社 图
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วคัซนีของจนีช่วยเสรมิทพัท ัว่โลก
ในการต่อสูก้บัโรคระบาด
中国疫苗助力全球战疫

从亚马逊雨林到安纳托利

亚高原，从东南亚到外

高加索……新冠疫情肆虐全球之

际，中国研制的新冠疫苗陆续

抵达世界各地。多国政要率先接

种，订单纷至沓来，越来越多国

家对安全、有效、可及、可负担

的中国疫苗投下信任票。郭爽/文

Ashimon รองประธานาธิบดีแห่งอุรุกวัย (ขวา) Salle ประธานาธิบดีแห่งเซเนกัล (ซ้าย) นายโจโก วีโดโด  ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย  (ซ้าย) Piniella ประธานาธิบดีแห่งชิลี Sagasti 

ประธานาธิบดี เปรูและ Alvi ประธานาธิบดีแห่งปากีสถาน ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของจีน
图①②③④⑤⑥分别为乌拉圭副总统阿希蒙（右）、塞内加尔总统萨勒（左）、印度尼西亚总统佐科（左）、智利总统皮涅拉、秘鲁总统萨加斯蒂（左）、
巴基斯坦总统阿尔维（左）接种中国新冠疫苗 新华社 图

①

② ③

④

⑤

⑥
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ในขณะทีโ่คโรนาไวรสัสายพนัธ์ุใหม่ (โควดิ - 19) ก�าลงัระบาด

ไปทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นป่าฝนอเมซอนไปจนถงึทีร่าบสูงอนาโตเลยี

จากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ไปจนถึงภูมิภาคทรานคอเคซัส  วคัซีน

ต้านโควดิ - 19  ท่ีพฒันาโดยประเทศจนีกส่็งไปยังท่ัวโลก ผูน้�าทาง

การเมืองของหลายประเทศได้ทดลองฉีดวัคซีนด้วยตัวเองและมี

ค�าส่ังซ้ือทยอยเข้ามา  หลายประเทศเชือ่ม่ันในความปลอดภยั ความ

มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ และราคาที่สมเหตุสมผลของวัคซีนจาก

จีนมากขึ้น

ปัจจบัุนปัญหาการกระจายวัคซนีต้านโควิด - 19  อย่างเท่าเทียมกนั

ท่ัวโลกเป็นทีจั่บตามองอย่างกว้างขวาง Tedros Adhanom Ghebreyesus

ผูอ้�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่าโลกก�าลงั

เข้าใกล้ “หายนะทางศีลธรรม” เน่ืองจากประเทศยากจนไม่สามารถ

รับวคัซีนได้รวดเรว็เท่ากบัประเทศร�า่รวย

ในสถานการณ์น้ี จีนจึงได้ด�าเนินการตามค�าร้องขอของ WHO 

โดยตัดสินใจจัดหาวคัซีน 10 ล้านโดสให้แก่โครงการซ่ึงส่วนใหญ่

ใช้ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาทีมี่ความจ�าเป็นเร่งด่วน จนถึงวนัท่ี

4 มีนาคม จีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแล้วรวมท้ังส้ิน 69

ประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 2 แห่ง ด้วยราคาที่ยุติธรรม

และเหมาะสมของวคัซีนจนีช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ด้อยพัฒนาหรอืประเทศยากจนได้อย่างมาก เพียงต้องมีสภาพ

แวดล้อมในการจัดเก็บและขนส่งท่ีอุณหภมิู 2 - 8 องศาเซลเซียส

เท่านัน้ การจัดเกบ็และขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนจีน

นีส้ามารถด�าเนินการได้โดยประเทศส่วนใหญ่ และยังสามารถลด

ต้นทนุการจัดเกบ็และการขนส่งได้อย่างมาก

ด้วยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ต้นทุนต�่า การจัดเก็บและการขนส่ง

ท่ีสะดวก การเข้าถงึได้ง่าย อกีท้ังราคาทีจั่บต้องได้ ท�าให้วคัซนีจาก

จีนที่ได้ประสิทธิผลจริง ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ทั่วโลก ลึกเข้า

ไปในป่าฝนอเมซอนท่ีห่างไกล  โควดิ - 19  ได้คร่าชวีติคนพืน้เมอืง

ไป 37 คนและมีผู้ติดเชือ้มากกว่า 2,000 คน อซิาเบล ทิคลูาชาวพืน้

เมอืงวยั 68 ปีคนหน่ึงในป่าดงดิบกล่าวหลงัจากได้รบัการฉีดวคัซนี

โคโรนาแวคของจีนว่า “น่ีคือความหวัง

ของเรา”

ในช่วงที่ผ่านมา มีประเทศท่ีต้องการ

วคัซีนจากจนีมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท้ังแอล-

จเีรยี เซอร์เบยี อาเซอร์ไบจาน อนิโดนีเซีย

บราซิล ตุรกี และฟิลิปปินส์ บริษัทจีนก็

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อผลิตวัคซีนให้เพียง

พอกบัความต้องการส่ังซ้ือ ต้ังแต่ในช่วงแรก

ที่จีนสัญญาว่าจะท�าให้วัคซีนต้านโควิด - 

19  เป็นผลติภณัฑ์สาธารณะของโลก ไปจน

ถงึการเข้าร่วมโครงการ COVAX ท่ีน�าโดย

WHO เพื่อร่วมกับนานาชาติในการผลิต

วคัซีนต้านโควดิ - 19 ไปจนถงึการให้ความ

ช่วยเหลอืประเทศก�าลังพัฒนา และส่งเสรมิ

การกระจายวัคซีนต้านโควิด - 19 ไปท่ัวโลก

อย่างยติุธรรม ประเทศจีนมุ่งม่ันสร้างชมุชน

แห่งสุขภาพของมนุษย์ชาติมาโดยตลอด 

และให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ

ในการช่วยเหลือให้ประเทศก�าลังพัฒนา

เข้าถึงวัคซีนได้ในราคาที่สมเหตุสมผล

ไวรัสไม่อาจถูกพรมแดนปิดกั้นไว้ได้

เม่ือเผชญิกบัโรคแพร่ระบาด ไม่มปีระเทศ

ใดที่จะรักษาประเทศตนไว้เพียงล�าพังได้

เราต้องรับประกันได้ว่าทุกคนที่ตกอยู่ใน

ความเส่ียงจะได้รบัการปกป้อง มนุษยชาติ

จึงจะสามารถเอาชนะไวรัสโควิด - 19 ได้

อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยท้ังหมดอย่าง

แท้จรงิ วคัซีนของจีนยังคงเพิม่ความม่ันใจ

ในการต่อสูก้บัโรคระบาด ให้ความช่วยเหลอื

และสร้างความหวังแก่ทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง

 รายงานพเิศษ特稿 /
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อาภรณโ์ปร่งบาง
ด ัง่สายเมฆ

素纱单衣 云想衣裳

两千多年前的一天，西汉长沙丞相利苍的妻子，辛追夫人下葬，

贴身侍女挑出她最喜爱的几件衣服，仔细叠好、封箱，放在她

的棺木旁。 

这一件是她的最爱，它没有衬里，轻薄、通透、柔弱、神秘。可以

想象，当辛追夫人把它套在各种华服的最外面，华服上艳丽的纹饰，在

这层薄纱下，若隐若现。她走到哪里，哪里就是宴饮聚会的焦点，这就

是素纱单衣。

ณ วันหนึ่งเมื่อกว่าสองพันปีก่อน ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก

(745 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ. 551) นางซินจุยภรรยาของลี่ชางเจ้าเมือง

แห่งเมืองฉางซา ขณะทีน่างเสยีชวีติ ร่างถกูน�าลงฝัง สาวใช้คนสนทิ

ได้เลือกเสื้อผ้าหลายชุดที่นางชื่นชอบที่สุด แล้วน�ามาพับเก็บอย่าง

เรยีบร้อย ใส่ลงไปในหบีปิดผนึก และน�าไปวางข้างโลงศพของนาง

เส้ือผ้าชดุนีน้างรกัมากที่สุด เส้ือตัวนีไ้ม่มีซับใน เบาบาง โปร่ง

ใส อ่อนนุ่ม ดูลึกลับ สามารถจินตนาการได้ว่า  เมื่อซินจุยสวมชุด
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ซทีรนูีท้บัลงบนอาภรณ์ชุดต่าง ๆ ที่มีสสีนัลวดลาย เผยให้เหน็ความ

วิจติรอันลางเลอืน ผ่านแพรพรรณท่ีโปร่งบางชั้นนอกตัวงามนี ้ไม่

ว่านางจะเยื้องกรายไปท่ีใดในงานเลี้ยง กจ็ะกลายเป็นจดุสนใจ เส้ือ

ชุดนี้คืออาภรณ์โปร่งบาง

ชาวจนีเม่ือสมัยสองพนัปีก่อน ได้รังสรรค์อาภรณ์โปร่งบางอนั

งดงามเช่นนี้ออกมา ด้วยเสื้อทรงตัวตรงไม่เน้นสัดส่วน แขนเสื้อ

กว้างบ่าราบ พริ้วไหวไปตามร่างกายของผู ้สวมใส่ ตราบจนถึง

ปัจจุบันนี้ เสน่ห์ที่เผยให้เห็น ยงัคงเป็นที่ดึงดูดความสนใจของคน

รุน่หลงัให้ตดิตามแสวงหาความวิจิตรเลอค่าไร้เทียมทานนี้

ภายในสุสานหม่าหวังตุย ซ่ึงได้ขุดค้นพบสมบัติวัฒนธรรมอนั

ล�า้ค่าในสมัยฮั่น รวมถงึเสื้อผ้าอาภรณ์ของท่านผู้หญงิซินจุย ด้วยเจ้า

ของสุสานมีต�าแหน่งท่ีสูงศักด์ิ จงึท�าให้สุสานนี้เปรียบเสมอืนห้อง

แฟชัว่โชว์เส้ือผ้าสมัยฮัน่ และส่ิงท่ีสร้างความตะลึงให้กบันักวิจัย

มากท่ีสุดคือชุดอาภรณ์โปร่งบาง แต่หลังจากท่ีถกูฝังอยูใ่ต้ดินมานาน

ถงึสองพนัปี อาภรณ์ทีโ่ปร่งบางราวปีกจกัจัน่จงึแปรสภาพกลายเป็น

ส่ิงท่ีเปราะบางมากข้ึน ผูค้นในสมัยน้ีจึงต้องใช้จนิตนาการจ�าลองเลยีน

แบบเพือ่ให้ได้รปูลกัษณ์ของอาภรณ์เดิม

ความยาวตลอดตัวเสื้อ 1.28 เมตร แขนเสื้อทั้งสองข้างยาว 1.9 

เมตร แม้จะนับรวมผ้ากุ๊นไหมยกดอกที่ปกเสื้อ ขอบชายแขนและ

ขอบผ่าหน้า เสื้อตัวนี้กลับมีน�้าหนักเพียง 49 กรัมเท่านั้น จากการ

ศึกษาวิจัยอย่างละเอียดพบว่า น�้าหนักเส้นไหมของอาภรณ์โปร่ง

บางตัวน้ีเบากว่าเส้นไหมปัจจบัุนมาก จากการววิฒันาการมานบัพนั

ปี หนอนไหมในปัจจุบันจึงมีความสมบูรณ์อ้วนท้วนแข็งแรง เส้น

ใยทีช่กัออกมาจงึใหญ่โตกว่ามาก แม้ว่าหนอนไหมอยากผอม กไ็ม่

สามารถกลับไปมีรูปร่างสะโอดสะองเช่นในอดีตได้ 

หลงัยคุราชวงศฮัน่ ในช่วงเวลายาวนานนับพนัปี ชาวตะวนัตก

เรียกประเทศจีนว่า “ดินแดนเซรก้ิา” มาโดยตลอด ซ่ึงมีความหมาย

ว่า “ดินแดนแห่งท่ีมาของสายไหม” เส้นไหมเหล่านี ้สอดแทรกไป

ตามเส้นพุง่และเส้นยนื ได้ถกัทอความเป็นชนชาติอนัมีคณุลักษณะ

พิเศษ เส้ือผ้าอาภรณ์ท�าให้ผู้คนสามารถค้นหาตัวตนได้ ปกเส้ือที่

ป้ายทับกันอย่างสงบเสง่ียม รูปทรงเส้ือเป็นแนวตรงไม่เข้ารูป

ท�าให้เวลาที่สวมใส่อาภรณ์โปร่งบาง  จึงปรากฏเส้นสายมากมาย

ตามจังหวะ เส้ือผ้าแบบน้ี ไม่ผูกรดัร่างกาย 

ตรงกนัข้าม ผูท้ีส่วมใส่จะมีท่วงทรีาวกับร่าย

ร�าไปตามแพรพรรณพลิ้วไหวอย่างอิสรเสรี 

อาภรณ์โปร่งบางมีความอสิรเสรี ท�าให้

ผูส้วมใส่อสิรเสรตีามไปด้วย มีความคมคาย

มาดมั่น สง่างามเป็นยิ่งนัก

อาภรณ์โปร่งบางเสื้อผ้าซึ่งเป็นต�านาน

เล่าขานในประวัติศาสตร์จีน แต่ยังคงส่ง

อิทธิพลต่อชาวจีนในอีกสองพันปีต่อมา 

หลอมรวมเข้ากบัชวีติในยคุปัจจบุนัได้อย่าง

ลงตัว  

อาภรณ์โปร่งบาง โบราณวัตถุทางวฒัน-

ธรรมชั้นหนึ่งแห่งชาติของจีน ถูกค้นพบ

เม่ือปี พ.ศ. 2515 ในสุสานหม่าหวงัตุยหมาย

เลขหน่ึง ยคุราชวงศ์ฮั่น เป็นส่ิงซ่ึงแสดงถงึ

กระบวนการเลี้ยงไหม การสาวไหม และ

เทคนิคการทอระดับสูงสุดในช่วงยุคฮั่น

ตะวันตก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ท่ีพพิธิภณัฑ์

มณฑลหูหนาน  

链接ข้อมูลเพิม่เตมิ
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ขา้วขาหมูอนัแสนโอชะ  
ต�ารบัไทยปะทะต�ารบัจนี

美食不止果腹，传承与交流同样存在于烹饪之中，

醇香软糯、肥而不腻的卤猪脚，或搭配酸爽的泰

式秘制酸辣酱，或辅之解腻的中式传统咸菜，浸润在美

食之中，纵使相隔千里，我们也能互相了解。

本刊记者  韩佳咪 胡丽仙/文

舌尖上的

泰式 vs 中式
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ขา้วขาหมูหนงิจี้
ภเูกต็ประเทศไทย

泰国普吉岛
宁记猪脚饭

ขณะที่ท้องฟ้ายงัไม่ทันสว่าง ในร้านข้าวขาหมู

โบราณหนิงจี้เกาะภูเก็ตที่ตั้ งอยู่บนถนนติ่งซิน 

นครคุนหมิง หม้อพะโล้สูตรลับต้ังรอท่าอยู่อย่าง

สงบนิง่ หยาง จวิน้ผูเ้ป็นเจ้าของร้านก�าลังสาละวน

อยู่กับขาหมูสดที่เพิ่งส่งมาที่ร้าน ท�าการถอนขน 

ล้างท�าความสะอาด สะเด็ดน�้า ลงทอดน�า้มัน หลงั

จากพกัไว้หน่ึงชัว่โมงให้เย็นตัวลง จัดการน�าขาหมู

ลงไปต้มในหม้อเครือ่งพะโล้ สาม

ชัว่โมงผ่านไป ขาหมูก็เป็นอนัส�าเรจ็

พร้อมเสรฟิได้ กลายเป็นเมนูข้ึนชือ่

ของร้าน

“ข้าวขาหมูของร้านเรามีรสชาติ

อร่อย  สิ่งส�าคัญที่สุดอยู ่ที่ เครื่อง

พะโล้หม้อนี”้  หยาง จวิ้นกล่าว เจ้า

ของร้านจะให้ความส�าคัญกับสูตร

น�้าพะโล้มากเป็นพิเศษ เมื่อปรุงน�้า

พะโล้เสรจ็แล้วจะไม่ไปแตะต้องมัน

อีก น�้าพะโล้หม้อหนึ่งสามารถท�า

พะโล้ไปได้หลายสบิปี เครือ่งพะโล้

หม้อเดิมกับการ “จับคู่” กับขาหมู

ท�าให้ขาหมูมีรสชาติเข้มข้นกลม

กล่อมมากขึ้นทุกวัน “ตอนที่ร้าน

นีเ้พิง่เปิด ผมก็เคยมาชมิแล้ว ตอนน้ันกร็ูสึ้กว่ารสชาติ

ไม่เลว ต่อมาก็มารับประทานบ่อย ๆ รสชาติยิ่งดี

ขึ้นเรื่อย ๆ น�้าพะโล้เข้มข้นเข้าเนื้อมาก” ลูกค้าท่ี

มารับประทานกล่าว

ร้านข้าวขาหมูหนงิจี้ที่คุนหมงิ นับว่ายงัเป็น “ส่ิง

แปลกใหม่” แต่ท่ีเกาะภเูกต็ประเทศไทย แทบจะไม่

มีใครไม่รูจ้กั เป็นอาหาเลศิรสท่ีคนท้องถิน่ชืน่ชอบ

มาก ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 หรือเมื่อ 7 

ปีก่อน หยาง จวิน้นกัชมิตัวยงได้เดินทางมาท่องเท่ียว

ท่ีเกาะภเูกต็ ได้ทานข้าวขาหมูท่ีร้านหนิงจ้ีโดยบังเอญิ

รสชาติอร่อยสร้างความประทับใจอย่างลืมไม่ลง

จนกระท่ังเม่ือกลบัประเทศจีนแล้ว ยงัคิดถงึรสชาติ

นั้นอยู่เสมอ ๆ หากบรรยายด้วยส่ีตัวอักษร ก็คือ

“หอมกรุน่ติดปลายลิน้” ด้วยรสชาติโอชะท่ียากจะ

ลืมเลือนนี ้หยาง จวิน้ตัดสินใจกลับไปที่เกาะภเูก็ต

ขอเป็นศิษย์เรียนวชิา ไปครัง้นีใ้ช้เวลา 4 ปี ได้เรยีน

รูท้กัษะใหม่เพือ่เปิดกจิการ หยาง จวิน้

ยงัเกดิความคิดใหม่ว่า “ผมอยากเอา

อาหารรสเลิศของไทยไปเผยแพร่

ที่เมืองจีน ให้ชาวจีนได้ลิ้มลองกับ

อาหารรสดั้งเดิมของไทยได้มากยิ่ง

ข้ึน” ดังน้ัน จงึเกดิร้านเลก็ ๆ รมิทาง

ในนครคุนหมิงขึ้น

ข้าวขาหมูหนิงจ้ีท่ีสบืทอดมา 24

ปี ขาหมูรสกลมกล่อม เนือ้นุ่ม ราด

น�า้จิม้รสเปรีย้วเผด็สูตรพเิศษของไทย

ลูกค้าที่ได้ลิ้มลองจะต้องพึงพอใจ

ในรสชาติทนัท ีเปิดร้านมาได้ปีกว่า

แล้ว ข้าวขาหมูหนิงจี้ก็มีลกูค้าประ-

จ�ามาทานมากพอสมควร “ข้าวขาหมู

น้ี ท�าให้ผมนึกถงึสมัยท่ีเรยีนหนงัสอื

อยู่เมืองไทย นั่งทานข้าวขาหมูท่ีร้านเล็ก ๆ ริมทาง

กับเพื่อน ๆ” “พวกเราเพิ่งมาลองทานเป็นครั้งแรก 

รสชาติไม่เลวเหมือนทานที่เมืองไทยเลย” 

อาหารโอชะไม่เพียงแค่ทานให้อิ่มท้อง การ

สืบทอดและการสื่อสารแลกเปลี่ยนแฝงอยู่ในการ

ปรงุนัน้ด้วย หยาง จวิน้กล่าว ลิม้ลองกบัอาหารรสเลศิ

แม้ว่าจะอยูห่่างไกลพนัลี ้เรายงัคงสามารถเข้าใจกัน

และกันได้
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ขา้วขาหมู
หลงเจยีงกวางตุง้

广东隆江
猪脚饭

เม่ือพดูถงึข้าวขาหมู ร้านทีจ่ะไม่พดูถงึไม่ได้

เลยคอืข้าวขาหมูหลงเจียง อ�าเภอฮุ้ยไหล มณฑล

กวางตุ้ง ตามท้องท่ีต่าง ๆ ในเมืองกว่างโจว เพยีง

คณุเดินไม่กี่ก้าว ก็จะพบป้ายร้านพื้นสีแดงตัว

หนังสือสีเหลืองเขียนว่า ข้าวขาหมูหลงเจียง  

ขา้วขาหมูหลงเจียงมีประวัติความเป็นมา

ยาวนาน เล่ากันว่าเริ่มต้ังแต่สมัย

ราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1161 - 1450) 

พ.ศ. 1362 เมื่อครั้งทีม่ารบัราชการ

ท่ีเมืองแต้จิว๋ หาน อว้ีได้เปิดสถาน

ศึกษาบูรณะระบบชลประทาน 

เพือ่เผยแพร่วฒันธรรมการเกษตร

ทีพ่ัฒนาก้าวหน้าของภาคพื้นจง

หยวน ท�าให้ชาวประชาในท้อง

ท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข เพือ่เป็นการตอบ

แทนบญุคณุของหาน อวีท่ี้ได้สร้าง

คุณประโยชน์ให้กับชาวแต้จิ๋ว 

พ่อค้าเศรษฐีในท้องถิ่นจึงเป็น

ตัวแทนชาวบ้าน เชิญพ่อครัวมือ

หนึง่ท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลกวาง-

ตุ้งหลายคนมาท�าอาหารเลีย้งขอบ

คณุหาน อวี ้พ่อครวัต้นต�ารบัข้าว

ขาหมูหลงเจยีงคอืหน่ึงในจ�านวนน้ี

เล่ากันว่าเขาใช้เวลาคิดค้นทดลองท�าอยู่หลายปี

จึงได้ข้าวขาหมูสูตรน้ีออกมา หลงัจากท่ีหาน อวี้

ได้ลิม้รสแล้วก็ชืน่ชมในรสชาติความอร่อยของ

พะโล้ขาหมูที่มีความหอมกลมกล่อม มนัแต่ไม่

เลี่ยน นับแต่นั้นมา ข้าวขาหมูหลงเจียงจึงมีชื่อ

เสียงเล่ืองลือไปทัว่ เป็นทีน่ิยมชมชอบของชาว

มณฑลกวางตุ้ง

เช่นนั้นแล้ว จะปรุงข้าวขาหมูให้อร่อยได้

อย่างไร

ก่อนอื่นคือคัดเลือกวัตถุดิบ เลือกใช้ขาหน้า

และขาหลังของหมูพันธุ ์พื้นเมืองในท้องถ่ิน

ถอนขนออกหมดแล้วล้างให้สะอาด เวลาเผาขน

ต้องเผาให้ขนเกรียมไหม้ เพือ่ให้หนงัหมูมีความ

กระชบัแน่นง่ายต่อการพะโล้ ปรงุ

รสด้วยเครือ่งเทศต่าง ๆ  เช่น ซอีิว้

ถั่วเหลืองของท ้องถิ่น ต้นหอม 

พริก ขิง เหล้า โป้ยกัก เปลือกส้ม

เป็นต้น แล้วต้มเค่ียวด้วยไฟแรง 

น�า้พะโล้ทีใ่ช้ตุ๋นกเ็ช่นเดียวกนัคือ

ใช้น�า้พะโล้หม้อเก่า น�า้พะโล้เก่าที่

ผ่านการตุ๋นซ�า้ ๆ  จะมีรสชาติเข้มข้น

เป็นพิเศษ ขาหมูที่ต้มพะโล้เสร็จ

แล้วจะมีความหอมกลมกล่อม ข้าว

ขาหมูกวางตุ้งยงัมีเคลด็ลับอกีอย่าง

หน่ึงคือ ซีอิว้หมักสูตรลบัของเขต

หลงเจยีง น�า้ซีอิว้น้ีจะมีความหอม

เข้มข้นเป็นพเิศษ ขาหมท่ีูพะโล้ด้วย

ซีอิ้วนี้จะมีสีสันเงางาม ชวนให้

น�้าลายสอ

ขาหมูเมื่อน�าขึ้นจากหม้อจะ

มีรสชาติหอมเนื้อนุ่ม มันแต่ไม่เลี่ยน เคียงด้วย

ผักกาดดองรสเปรีย้วแก้เลีย่น ช่วยปลอบประโลม

ใจผูท่ี้ใช้ชวิีตอนัสับสนวุน่วายในเมือง ช่วยสะกดิ

ต่อมรับรสได้เป็นอย่างดี
本刊综合
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ไปเชค็อนิกนัท่ีศนูยบ์รกิาร
บนทางด่วนกนัเถอะ
打卡高速公路服务区

每逢节假日，大家是不

是都想就近逛逛，缓

解平日上班的压力？最近，进

入云南高速公路服务区的旅客

发出了惊叹：本来只想停车上

个卫生间，却被刷新了认识，

干净、优美的环境，就像进入

了公园、景区。原来，为更好

满足人们高品质、多样化的出

行需求，2020年9月以来，云

南省实施高速公路服务区全面

改造提升，并进行了智慧服务

区建设。去高速公路服务区打

卡也逐渐变成了云南人的一种

时尚休闲方式。本期杂志，就

跟随小编走进这些服务区一睹

风采吧！

ทกุครัง้เมือ่ถงึเทศกาลวนัหยดุ ผูค้นกอ็ยากออกไปเทีย่วทีใ่กล้ ๆ เพื่อผ่อน

คลายความกดดันจากการท�างานประจ�าวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักท่องเที่ยวที่เข้า

ไปในเขตพืน้ทีใ่ห้บรกิารบนทางด่วนต้องถงึกบัร้องอทุานออกมา แต่เดิมคิด

ว่าแค่อยากหยดุรถเพือ่เข้าห้องน�า้ กลบัได้เปิดหเูปิดตากบัส่ิงใหม่ สิง่แวดล้อม

ท่ีสะอาดสะอ้าน สวยงาม ราวกบัเข้าไปในสวนสาธารณะหรอืสถานท่ีท่อง

เท่ียว ความจรงิแล้วพืน้ท่ีให้บรกิารบนทางด่วน มีจดุประสงค์เพือ่สร้างความ

พงึพอใจให้แก่ผูค้นทีเ่รยีกร้องต้องการยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน มีความหลาก

หลายมากข้ึนในการเดินทาง สร้างความสวยงามให้แก่ยูนนาน พัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างท่ัวถงึ นับแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มณฑลยนูนาน

ได้ด�าเนินการปรบัปรงุยกระดับพื้นที่ให้บริการบนทางด่วนอย่างรอบด้าน

และได้ติดต้ังเขตบรกิารอจัฉรยิะ การไปท่องเทีย่วเชค็อนิทีพ่ืน้ทีใ่ห้บรกิารบน

ทางด่วนจงึกลายเป็นรปูแบบการพักผ่อนตามสมัยนิยมอย่างหน่ึง นติยสาร

ประจ�าเดือนน้ีขอพาท่านไปเท่ียวชมทัศนยีภาพของพื้นท่ีให้บรกิารบนทาง

ด่วนด้วยกัน
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ทางหลวงสวยในพื้นทีใ่ห้บรกิารเส่ียวซาป้า แคว้นปกครองตนเองชนชาติลีซอ เป็นจุดแรก

ก่อนท่ีนกัท่องเทีย่วจะเข้าสู่เขตนู่เจียงแกรนด์แคนยอน พืน้ท่ีให้บริการสร้างขึ้นริมแม่น�า้ ซ่ึงเป็น

จุดเด่นแห่งใหม่บนวงแหวนการท่องเที่ยวฝั่งยูนนานตะวันตก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่

นี่ สิ่งที่จะได้สัมผัสก็คือ พื้นที่ให้บริการที่โดดเด่นด้วยการออกแบบอย่างปราณีตมีความเป็น

อัตลักษณ์ เป็นแหล่งที่เที่ยวที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมอืทีท่นัสมยัมคีวามเป็น

อจัฉรยิะ  

 เมื่อยืนอยู่บนลานชมวิวเสี่ยวซาป้า คุณสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของนู่เจียง

แกรนด์แคนยอน การออกแบบสถาปัตยกรรมของพื้นที่ให้บริการกับทัศนียภาพโดยรอบ

กลมกลืนเป็นส่วนเดียวกัน ราวกับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ามกลางสิ่งแวด

ล้อมธรรมชาติ ตอนกลางคืน ณ  แกรนด์แคนยอนที่ลี้ลับ เสี่ยวซาป้าท่ามกลางแสงไฟที่

สว่างไสวให้อารมณ์แปลกไปอกีแบบ น่ังอยูร้่านกาแฟริมแม่น�้า ด่ืมกาแฟเข้มข้นหอมกรุน่

สักแก้ว ชื่นชมวิวทัวทัศน์ที่สวยงาม ช่างเพลิดเพลินเบิกบานใจเสียนี่กระไร  

พืน้ทีใ่ห้บริการเส่ียวซาป้าแคว้นนู่เจยีง
怒江小沙坝服务区

ทิวทัศน์ยามค�่าคืนพื้นที่บริการ

บนทางด่วนเสี่ยวซาป้า
图①小沙坝服务区夜景

บริเวณภายในพื้นที่บริการบน

ทางด่วนเสี่ยวซาป้า
图②小沙坝服务区内部

ห้องชมววิแม่น�า้ในพืน้ท่ีบรกิาร

บนทางด่วนเสี่ยวซาป้า
图③小沙坝服务区观江客房            

①

② ③
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พืน้ท่ีให้บรกิารตู๋ซูพูต้ั่งอยู่เมืองอนัหนงิ มณฑลยนูนาน พืน้ท่ีบรกิารนีน้บัเป็นจุดสตาร์ทของ

การท่องเที่ยวยูนนานภาคตะวันตก ดื่มกินเที่ยวสนุกสนานมีตอบสนองอย่างครบครัน เป็นพื้น

ที่ใช้สอยที่ครอบคลุมทั้งศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร การแข่งรถโกคาร์ทนานาชาติ สวนสนุก ผัก

สดผลไม้ยูนนาน เป็นต้น ปัจจบัุนถือเป็นพืน้ท่ีบรกิารในรปูเขตท่อง

เที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน 

เม่ือก้าวเข้าสู่พืน้ท่ีให้บริการตู๋ซูพู ่ราวกบัเดินลัดเลาะไปในทุ่ง

ดอกไม้ ไม้ดอกนับแสน ๆ ต้นแข่งประชันกันบานสะพรั่ง สนาม

แข่งรถโกคาร์ทนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่า 2 แสนตาราง

เมตร สนามแข่งน้ีสร้างข้ึนตามมาตรฐานการแข่งรถโกคาร์ท A-level 

ระดับสากล และเป็นสนามแข่งรถโกคาร์ทบนทีร่าบสูงแห่งแรกใน

ประเทศจีน ณ ที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับ “ความเร็วและความตื่นเต้น

เร้าใจ” สามารถถ่ายรปูและเช็คอนิท่ีข้างรถไฟเลก็ VR เด็ก ๆ  สามารถ

สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นเด็กในสวนสนุก เล่นเหนื่อยแล้วก็ไป

ศูนย์อาหารท่ีอยูภ่ายในพืน้ท่ีให้บรกิาร ซึง่มีอาหารอร่อยท่ีมีเอกลกัษณ์

ชนชาติให้ได้ทานกันอย่างอิ่มหน�าส�าราญ 

พืน้ทีใ่ห้บริการตู๋ซูพู่
读书铺服务区

①

②

③
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หากคุณขับรถไปตามทางด่วนต้าหลี่ - ลี่เจียง แล้วมุ่งหน้าไปทางต้าหลี่ จะมาถึงพื้นที่

ให้บริการซวงหลาง  พืน้ทีใ่ห้บรกิารน้ี สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานในเดือนธันวาคม 

ปี พ.ศ. 2556  ต้ังอยูใ่นหมู่บ้านไห่เฉาเหอ ต�าบลส้างกวน เมืองต้าหลี ่พืน้ทีใ่ห้บรกิารครอบ

คลุมพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 6 แสนตารางเมตร  

พืน้ท่ีให้บริการซวงหลาง  มบีรกิารท่ีครบครันด้วยร้านอาหาร ท่ีพัก อู่ซ่อมรถ อาหาร

ว่างน่ารับประทาน ซุปเปอร์มาร์เกต บริการที่จอดรถ RV  เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบ

เอ๋อร์ไห่ นกัท่องเทีย่วสามารถชมววิทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ในระยะใกล้ได้อย่างจใุจ ทอดสายตา

ไกลออกไปเป็นขุนเขาเขียวขจี ชวนให้สดชื่นเบิกบานใจ นอกจากนี้ พื้นที่ให้บริการยังได้

สอดแทรกประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของต้าหลี่อย่างเป็นระบบ  ซ่ึงก�าลงัอยูใ่นข้ันตอน

การก่อสร้าง โดยผสมผสานวฒันธรรมชนชาติไป๋และรูปแบบบ้านพกัอาศัยชาวบ้านชนชาติ

ไป๋ เช่น การมัดย้อมและการวาดภาพสีชนชาติไป๋ เป็นต้น

พืน้ท่ีให้บรกิารทีมี่เอกลกัษณ์เป็นธีมไดโนเสาร์ปาร์ก พื้นที่ให้บริการสถานีพักบนเส้น

ทางชาม้าโบราณยูนนาน พื้นที่ให้บริการหุบเขาช้างป่าในป่าฝนเขตร้อน เป็นต้น พื้นที่ให้

บริการบนทางด่วนของยูนนานหลงัจากทีไ่ด้อพัเกรดแล้ว กลายเป็นมาตรฐานส�าหรบัการใช้

ชีวติพกัผ่อนหย่อนใจ พืน้ท่ีให้บรกิารสวยงามเช่นน้ี คุณคงอยากไปลองใช้บรกิารบ้างแล้วสิ
本刊综合 图片来源于网络

พืน้ทีใ่ห้บริการซวงหลาง
双廊服务区

พื้นที่บริการบนทางด่วนตู๋ซูพู่
图①读书铺服务区

รถไฟเล็ก VR ในพื้นที่บริการ

บนทางด่วนตู๋ซูพู่
图②读书铺服务区VR小
火车

สนามรถโกคาร์ทนานาชาติใน 

พื้นที่บริการบนทางด่วนตู๋ซูพู่
图③读书铺服务区内的国
际卡丁车场

ซวงหลาง แคว้นต้าหลี่
图④大理双廊 韩佳咪 图

④
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สมัผสัประสบการณค์วามประทบัใจท่ีหมู่บา้นหยวนเจยี

关中印象体验地——袁家村

①
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ก้าวเข้าไปในหมู่บ้านหยวนเจีย ปลกุความทรงจ�าของกล่ินไอคลกุ

เคล้าดินเหล่าน้ันให้ต่ืนในชัว่บัดดล ภายในหมู่บ้าน พื้นทีโ่ล่งกว้าง

บ้านเรอืนเรยีงรายลดหลั่น ต้นไม้ร่มครึม้ ธารน�า้ไหลโอบล้อม ถนน

ซอกซอยตัดผ่านกนั และมีประชากรหนาแน่น ภาพบรรยากาศชวีติ

ธรรมชาติในหมู่บ้านชนบท ชวนให้ผู้คนหลงใหลท่ามกลางความ

อ้อยอิ่งอาลัยไม่อยากกลับ 

หมู่บ้านหยวนเจียตั้งอยู่ต�าบลเยียนเสีย อ�าเภอหลี่ฉวน มณฑล

ส่านซี ถกูเรยีกขานว่าเป็น “หมูบ้่านสัมผสัประสบการณ์ความประ-

ทับใจของกวนจง” ในปี พ.ศ. 2557 ได้รบัรางวลเชดิชเูกยีรติว่า “หมู่

บ้านสิบอันดับแรกที่สวยที่สุดแห่งจีน” 

การท�างานสู้ชีวิตอยู่ในเมืองที่อึกทึก ผู้คนเริ่มใฝ่ฝันถึงชีวิตที่

สงบสขุราบรืน่ในชนบท การเปิดหมู่บ้านหยวนเจีย เป็นจงัหวะพอ

ดีกับมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยว 

ช่วยให้ร่างกายและจติใจท่ีเคร่งเครียด วุน่วายได้มีสถานทีสุ่นทรย์ี

ผ่อนคลาย

ก้าวผ่านซุ้มประตูหมู่บ้านหยวนเจีย  ถนนโบราณคังจวง คือ ถนน

สายเก่าทีมั่กจะมีผูค้นพลกุพล่านอยูเ่สมอนัน้สะท้อนผ่านม่านตาฉนั

ถนนหนทางท่ีปูด้วยแผ่นหนิสีเขียวคราม ทอดเงาแสงร�าไรดูโบราณ

走进袁家村，那些沾染了泥土味儿的

记忆瞬间被唤醒。村落内，土地平

旷，屋舍错落，绿树成荫，流水环绕，街巷

交错，鸡犬相闻。一幅幅原生态的乡村自然

田园风光，让人沉醉其中，流连忘返。

ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่บ้านหยวนเจีย
图①袁家村航拍图 CFP 图

เวทีเล่นหนังเชิดในหมู่บ้านหยวนเจีย
图②袁家村皮影戏演出台 CFP 图

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หมู่บ้านหยวนเจีย
图③袁家村村史馆 CFP图

② ③
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คลาสสิก

ธารน�า้ใสรมิทางไหลมาจากภเูขาตลอด

ปีไม่ขาดสาย ไหลไปอย่างเงียบ ๆ ลัดเลาะ

ไปทั่วทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน เดินไปตามทาง

บนแผ่นหินท่ีมีรอยด่างดวง ร้านค้าเรยีงราย

อยู่สองข้างทาง ก�าแพงสขีาวอฐิสีเขยีว ความ

เงียบสงบเผยให้เหน็ความเรยีบง่ายสบาย ๆ

ความสง่างามแฝงอยู่ในความโบราณ ผ่าน

กาลเวลาอันเนิ่นนาน ปล่อยให้หมู่บ้านเก่า

แก่แห่งนีจ้มอยูใ่นความน่ารกัแฝงมนต์เสน่ห์

ที่ไม่ปรุงแต่ง

ในส่วนร้านทอผ้า มีพี่สะใภ้ชาวนาคน

หนึ่งนั่งอยู่หน้ากี่ทอผ้าพิถีพิถันกับการทอ

ผ้าปูเตียงพื้นบ้าน นางทอด้วยท่วงท่าที่ช�า-

นาญมาก กระสวยวิ่งผ่านสองมือไปมาไม่

หยดุ ภายในร้านโม่แป้ง มีนักท่องเท่ียวทีนึ่ก

สนกุออกแรงผลกัดนั โม่หนิท่ีหนกัอึง้ค่อย ๆ

 โม่แป้งออกมาเป็นสีเหลืองนวล ฉันลอง

ดันโม่หนิเพือ่โม่แป้งดูบ้าง เหมือนได้กลบัไปสูว่ยัเด็ก ในอาคารร้าน

หบีน�า้มนัแบบด้ังเดิม ก้านแรงดันน�้ามันขนาดใหญ่ปรากฏข้ึนอย่าง

เงียบ ๆ โชยกลิน่ไออนัอบอุน่ของประวติัศาสตร์ แต่เม่ือต้ังใจสูดกลิน่

นัน้กลบัเป็นกลิน่หอมของเมลด็เรพซดีท่ีคัว่สกุแล้ว ในร้านเต้าหู้ เต้าหู้

ท่ีเพิง่ขึน้จากหม้อ ก�าลงัร้อนกรุน่ อบอวลไปด้วยกลิน่หอมยัว่ยวนของ

เต้าหู้ 

เดินชมไปท่ีละร้าน ข้าวของโบราณแต่ละช้ินบอกเล่าเรื่องราว

แต่ละเรือ่ง ร้านค้าเก่าแก่บอกเล่าช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ วถีิชวีติ

ในกวนจงอนัเข้มข้นตรึงตาตรึงใจ  สัง่สมวฒันธรรมกวนจงอนัล�า้ลกึ

มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นวถิปีระเพณีหรือสถาปัตยกรรมของท่ีนี ่ถูก

วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่บ่มย้อมมาช้านาน  แล้วทุกสิ่งที่มีจึง

เหมือนเหล้าเก่าไหหนึ่ง ซ่อนอยู่ในความทรงจ�าของชาวกวนจง 

หมูบ้่านหยวนเจยี  เป็นสวรรค์ของนักชมิ ถนนของว่างกวนจง

คือเป้าหมายท่ีต้องเลอืกในการมาหมู่บ้านหยวนเจีย  บนถนนแต่ละ

สายของหมู่บ้านมีร้านขายของว่างมากกว่า 500 ร้าน ทกุ ๆ ร้านต่าง

มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เดินเล่นไปบนถนนของว่าง เป็นที่คึกคัก

มาก ของผลติพืน้เมืองและของว่างสุดพิเศษของท่ีนีก่ระตุ้นน�า้ย่อย

ฉันให้ตื่นตัว ต้องสนองความพอใจของชิวหา

ข้างต้นแคฝรั่งโบราณ  (Locust tree) ที่มีอายุพันปี ร้านน�้าชา

โบราณตั้งเด่นอยู่ กาน�้าชาใบใหญ่ยักษ์แต่ละใบไม่รู้ว่าที่ต้มนั้นคือ

ชา หรอืว่าวนัเวลาท่ีค่อย ๆ กลนืหายไปอย่างเงยีบ ๆ ถ้าเดินจนรู้สึก

เหนื่อยแล้ว ก็มาพักขาที่ร้านน�้าชา ดื่มด�่ากับน�้าชาที่ต้มด้วยเตาพื้น

บ้านสักกา ฟังเพลงงิ้วท่วงท�านองส่านซีสักเพลงสองเพลง ความ

เรียบง่ายไม่ปรุงแต่งและสบายอารมณ์ เป็นที่เบิกบานใจและใฝ่หา

ได้ยากส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นเวลานาน 

ติดกับถนนเก่าแก่คือบ้านชนบท เป็นลานบ้านหรือเรือนหลัง

เล็กของชาวบ้านท้องถิ่นที่ท�าการปรับปรุงใหม่ ท�าเป็นห้องอาหาร

บ้าง ห้องพักบ้าง เลี้ยวเข้าไปในบ้านชนบทสุขสันต์หลังหนึ่ง เห็น

เรอืนหลงัเลก็น่ารกั ห้องหบัโอ่โถง ประดับตกแต่งแบบมีสไตล์ เคร่ือง

มือการเกษตรโบราณวางพงิก�าแพง กระเทียมร้อยเป็นพวงยาว พริก

สีแดงก�่าเป็นพวง ๆ แขวนอยู่ใต้ชายคา กลิ่นไอวิถีชนบทที่คุ ้นเคย①
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และอบอุ่นโชยมาปะทะ

เจ้าของบ้านใบหน้ายิม้แย้มออกมารบัแขก นัง่อยูใ่ต้ซุ้มองุ่นกลาง

ลานบ้าน สักพักหน่ึง อาหารพืน้บ้านส่งกลิ่นหอมถูกยกมาวางตรง

หน้า พออาหารลงท้องไปได้ครึ่งกระเพาะ เหล้าผ่านไปสามจอก 

เหล้าท่ีชาวบ้านหมักเองเผาผลาญใบหน้าที่ยิ้มแย้มจนสุกปลัง่  อุน่ไป

ถึงจติใจ ให้ผูค้นได้ปลดปล่อยผ่อนคลายอย่างแท้จรงิ ถงึกบัอทุาน

ออกมาว่า “ฉนัอยูใ่นกรงมาช้านานแล้ว ฉนัควรจะกลบัสู่ธรรมชาติ” 

เมื่อได้เจอหมู่บ้านหยวนเจีย หยุดนิ่งอยู่ที่นี่โดยไม่รู้ตัว จิตภาย

ในสงบสุข ขณะที่ลาจากหมู่บ้าน ฉันอดไม่ได้ที่จะเหลียวกลับไป

มอง ควันไฟหุงต้มลอยล่องบางเบา ไม่รู้ว่ามันโชยไปในท้องฟ้าสี

คราม หรือว่าลอยอยูเ่หนือหลังคากระเบื้องสีฟ้าครามของชาวบ้าน

เงาคนทีล่างเลอืนของเมืองเลก็ในหมู่บ้าน สิง่ท่ีสะท้อนออกมากลบั

กลายเป็นความเรยีบง่ายใสซ่ือ ไร้การปรงุแต่ง สงบและปลอดโปร่ง

ทีท่�าให้ผูค้นโหยหา มนต์เสน่ห์ความเก่าแก่ 

ความอ้อยส้อยของชนบทราวกบัเป็นเรือ่งราว

ในความฝัน  

เหนือ่ยแล้ว เพลยีแล้ว เหตุไฉนจึงไม่กลบั

ไปสู่ชนบทเล่า 

ลานบ้านส่านเป่ยในหมู่บ้านหยวนเจีย
图①袁家村陕北小院 韩佳咪 图

ถนนแห่งร้านอาหารว่างในหมู่บ้านหยวนเจีย
图②袁家村小吃街 CFP 图

②
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史铁生，中国作家、散文家。1951年生于北京。1979年

开始有小说、散文、剧本等作品发表。主要作品有：短篇小

说《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》《老屋小记》；散文

《我与地坛》《好运设计》《病隙碎笔》；中篇小说《关于

詹牧师的报告文学》；长篇小说《务虚笔记》《我的丁一之

旅》等。

《我与地坛》是史铁生文学作品中充满哲思又极为人性化

的代表作之一，是作者15年来摇着轮椅在地坛思索的结晶。散

文中饱含作者对人生的种种感悟，对亲情的深情讴歌。

ความผูกพนัของผม
กบัแท่นบชูาปฐพต้ีีถาน
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สือ เถีย่เซิง เป็นนกัประพนัธ์จนี เกิดที่กรงุปักกิง่ในปี พ.ศ. 2494 เริม่มีผลงานต่าง ๆ เผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522

เช่น นวนยิาย ปกณิกคดี บทละครและผลงานอ่ืน ๆ  ผลงานเรือ่งส้ันท่ีโดดเด่น ได้แก่ ชิงผงิวานทีไ่กลโพ้นของผม ชวีติดุจ

สายพณิ บนัทกึบ้านเก่า ผลงานปกณิกคดี เช่น ความผกูพนัของผมกบัหอบวงสรวงปฐพต้ีีถาน วางแผนโชคดี จรดปากกา

ช่องว่างความป่วย ผลงานนวนิยายสัน้ เช่น รายงานข่าวเกีย่วกับบาทหลวงจาน ผลงานนวนยิายเรื่องยาว เช่น บนทึก

ความสันโดษ การเดินทางสู่ติงยีของข้าพเจ้า เป็นต้น    

ความผกูพนัของผมกับหอบวงสรวงปฐพต้ีีถาน  เป็นหน่ึงในตัวแทนผลงานวรรณกรรมของสือ เถีย่เซิงท่ีเต็มไปด้วย

ปรชัญาความคดิและตรรกะชวีติของมนุษย์ ซ่ึงผูเ้ขยีนได้ตกผลกึความคดิตลอด 15 ปีทีใ่ช้ชีวิตบนรถววิแชร์ทบทวน

ตรึกตรองที่บริเวณหอบวงสรวงปฐพตีีถ้าน
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แท่นบูชาปฐพต้ีีถานอยูใ่กล้บ้านผมมาก

หรอืจะกล่าวว่าบ้านผมอยูใ่กล้ต้ีถาน อย่างไร

ก็ดี ต้องถือว่านี่เป็นวาสนา เมือ่กว่า 400 ปี

ก่อนที่ผมจะถอืก�าเนดิ ต้ีถานกต้ั็งอยูต่รงน้ัน

แล้ว  นับต้ังแต่คุณย่ายงัอยูใ่นวัยสาวก็ได้พา

บิดาของผมมาท่ีปักกิง่ โดยอาศัยอยูใ่นท่ีซึง่

ไม่ไกลจากต้ีถานมากนกั ในช่วง 50 ปี ย้าย

บ้านก็หลายครัง้ แต่ว่าย้ายไปย้ายมากย็งัคง

วนเวยีนอยูใ่นบรเิวณนี ้อกีทัง้ยิง่ย้ายก็ยิง่ใกล้

เข้าไป ผมมักนึกเสมอว่าน่ีคงเป็นชะตากรรม

ความผกูพนั ดูเหมือนว่าโบราณสถานแห่ง

นีอ้ยู่เพื่อรอผม ซึง่เฝ้ารอคอยอยู่ตรงนัน้เป็น

เวลามากว่า 400 ปี

ต้ีถานรอผมถอืก�าเนดิ แล้วกร็อจนผมมี

ชวีติอยูใ่นวยัคึกคะนองท่ีสดุและจบลงด้วย

ความพิการของขาทั้งสองข้างในฉับพลัน 

ในช่วงเวลากว่า 400 ปี ด้านหนึ่งกาลเวลา

ได้กดักร่อนสกีระเบ้ืองเคลอืบอนัเลศิหรบูน

ชายคาของวิหารโบราณ ลบล้างความแวววาว

สีแดงชาดบนบานประตูให้จืดจางลง ก�าแพง

สูงเป็นช่วง ๆ พังทลายลงและรั้วหินอ่อน

ราวหยกก็ร่วงหล่นกระจัดกระจายไป ต้น

ไซเปรสเก่าแก่รอบบริเวณแท่นบูชาดูสงบ

เงียบและเขียวขจีขึน้ วชัพชืและเถาวลัย์เล้ือย

ข้ึนกลาดเกลือ่นแผ่ขยายไปตามใจชอบ ใน

ยามน้ีคิดว่าผมควรจะมาได้แล้ว บ่ายวนัหน่ึง

เม่ือ 15 ปีก่อน ผมโยกววิแชร์เข้าไปในบรเิวณ

โบราณสถาน มันได้เตรียมการทุกอย่างไว้

อย่างดีแล้วเพื่อคนคนหน่ึงทีมี่ความปริวิตก

地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘

分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带

着我父亲来到北京，就一直住在离它不远的地方——五十多年间搬过几次

家，可搬来搬去总是在它周围，而且是越搬离它越近了。我常觉得这中间

有着宿命的味道：仿佛这古园就是为了等我，而历尽沧桑在那儿等待了四

百多年。

它等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。

四百多年里，它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡褪了门壁上炫耀的朱

红，坍圮了一段段高墙又散落了玉砌

雕栏，祭坛四周的老柏树愈见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛得自在

坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园

中，它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时，太阳循着亘古不变

的路途正越来越大，也越红。在满园弥漫的沉静光芒中，一个人更容易看

到时间，并看见自己的身影。

两条腿残废后的最初几年，我找不到工作，找不到去路，忽然间几

乎什么都找不到了，我就摇了轮椅总是到它那儿去，仅为着那儿是可以逃

避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道：“没处可去我便一天

到晚耗在这园子里。跟上班下班一样，别人去上班我就摇了轮椅到这儿

来。”“园子无人看管，上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过，园

子里活跃一阵，过后便沉寂下来。”“园墙在金晃晃的空气中斜切下一

溜阴凉，我把轮椅开进去，把椅背放倒，坐着或是躺着，看书或者想事，

撅一杈树枝左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆

虫。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动，窸窸窣窣窸窸窣窣片刻不

息。”这都是真实的记录，园子荒芜但并不衰败。

除去几座殿堂我无法进去，除去那座祭坛我不能上去而只能从各个角

度张望它，地坛的每一棵树下我都去过，差不多它的每一米草地上都有过

我的车轮印。无论是什么季节，什么天气，什么时间，我都在这园子里呆

过。有时候呆一会儿就回家，有时候就呆到满地上都亮起月光。记不清都

是在它的哪些角落里了，我一连几小时专心致志地想关于死的事，也以同

样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年，最后事情终于弄

明白了：一个人，出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝

交给他的一个事实；上帝在交给我们这件事实的时候，已经顺便保证了它

的结果，所以死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。

这样想过之后我安心多了，眼前的一切不再那么可怕。比如你起草熬夜准

备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你，你会不会觉得

轻松一点？并且庆幸并且感激这样的安排？

剩下的就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透

的，不是能够一次性解决的事，怕是活多久就要想它多久了，就像是伴你

终生的魔鬼或恋人。所以，十五年了，我还是总得到那古园里去，去它的

老树下或荒草边或颓墙旁，去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂理一理纷

乱的思绪，去窥看自己的心魂。

节选自史铁生散文《我与地坛》
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หวาดหวั่น เวลานั้น ดวงอาทิตย์ที่หมุนรอบไปตามวิถีนิรันดร์เริ่ม

มีขนาดใหญ่ขึน้เรือ่ย ๆ และสีแดงขึน้ ท่ามกลางรศัมีทีส่าดส่องท่ัว

บริเวณอันเงียบสงัด คน ๆ หนึ่งจะมองเห็นกาลเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้น 

และมองเห็นเงาของตนเอง  

ช่วงต้นหลายปีแรกหลงัจากทีข่าสองข้างพกิาร ผมหางานท�าไม่

ได้ หาทางไปไม่ถกู ในทันทีทนัใดนัน้แทบจะหาอะไรไม่ได้เลย  ผม

จึงโยกรถเข็นไปท่ีน่ันเสมอ ๆ เพยีงเพราะว่าที่น่ันเป็นอีกโลกหนึง่

ที่ช่วยให้หลีกหนีจากอีกโลกหนึ่งได้ ผมเขียนไว้ในนวนิยายเรื่อง

ส้ันนัน้ว่า  “ไม่มท่ีีจะไป ผมจึงขลกุอยูใ่นบรวิเณน้ันต้ังแต่วนัจรดค�า่

เหมือนเข้างานออกงาน คนอื่นไปท�างานผมก็โยกวิวแชร์มาที่นี่” 

“ไม่มีผูดู้แลโบราณสถานน้ี เวลาเข้างานและออกงานมีบางคนเดิน

ลัดตัดบริเวณนี้ไป ในบริเวณนี้จึงคึกคักขึ้นชั่วขณะหนึ่ง เมื่อเวลา

เร่งรบีผ่านไปกก็ลับเงียบสงบลง” “ภายใต้แสงสีทองเอียงลาดทาบ

บนก�าแพงเหลือบางส่วนที่ร่มรื่น ผมเข็นวิวแชร์เข้าไป เอารถเข็น

วางนอน บางครัง้น่ังบ้างเอนลงบ้าง อ่านหนงัสือบ้าง คดิไปสารตะ

หักกิ่งไม้ฟาดไปซ้ายทีขวาที ขับไล่พวกแมลงตัวน้อยที่เหมือนกับ

ผมซ่ึงไม่เข้าใจว่าจะมาบนโลกน้ีท�าไม” “ความเคลื่อนไหวของต้น

หญ้าที่แข่งกันเจริญเติบโตทั่วบริเวณ เสียงกรอบแกรบ ๆ ไม่หยุด

แม้ช่ัวขณะ” บนัทกึท้ังหมดคือความจรงิ โบราณสถานรกร้างแต่ไม่

เสื่อมถอย

ยกเว้นวหิารบางแห่งท่ีผมเข้าไปไม่ได้ แท่นบูชาที่ผมข้ึนไปไม่

ได้จึงท�าได้เพียงแต่แหงนหน้ามองจากมุมต่าง ๆ ใต้ต้นไม้แต่ละต้น

ในต้ีถานผมไปมาหมดแล้ว ประมาณว่าพืน้หญ้าแต่ละเมตรของมัน

มีรอยล้อของผมประทับผ่าน ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด ภมิูอากาศเช่น

ใด เวลาไหน ผมขลุกอยู่ในบริเวณนี้ตลอดมา บางครั้งอยู่ชั่วประ-

เดี๋ยวก็กลับบ้าน บางครั้งก็อยู่จนกระทั่งแสงจันทร์สาดส่องพื้นทั่ว

บริเวณ จ�าไม่ได้ชัดเจนแล้วว่าอยู่ตรงมุมไหนของมัน ที่ผมตั้งใจ

จดจ่อคิดถงึเรือ่งของการตายเป็นเวลาหลายชัว่โมง ด้วยความอดทน

และวิธีเช่นเดียวกันนี้ที่ครุ่นคิดว่าท�าไมผมจึงเกิดมา คิดแบบนี้อยู่

หลายปี ในท่ีสดุทกุอย่างกเ็ป็นท่ีชดัเจน คน ๆ

หนึง่ เม่ือเกดิมาแล้ว ย่อมไม่มีประเด็นท่ีจะ

ให้ถกเถยีงได้อกี เม่ือสวรรค์มอบความจริง

สิ่งนี้แก่เรา พร้อมทั้งได้ให้ผลสรุปของมัน

มาด้วย ดังนั้น ความตายจึงไม่ใช่เรื่องที่จ�า

เป็นต้องด่วนได้ ความตายเป็นวันส�าคัญที่

จะต้องมาถึงอย่างแน่นอน เม่ือคิดได้เช่นนี้

ผมกส็บายใจข้ึนมาก ทุกส่ิงท่ีอยู ่ตรงหน้า

ไม่น่ากลวัอกีต่อไป ยกตัวอย่างเช่น เม่ือคุณ

อดหลบัอดนอนเพือ่เตรยีมตัวสอบ พลันนึก

ถึงวันหยุดยาวที่รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณจะ

รู้สกึผ่อนคลายขึน้ใช่ไหม พร้อมท้ังนึกดีใจ

และส�านึกขอบคุณในการจัดสรรนี้ 

ส่วนท่ีเหลอืคือปัญหาว่าจะมีชวีติอยูต่่อ

ไปอย่างไร ตรงนีไ้ม่ใช่เป็นเรือ่งท่ีว่าจะสามารถ

คิดได้ในบัดดล ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สามารถ

แก้ไขได้ในครัง้เดียว เกรงว่าการมีชวีตินาน

เพยีงใดคงต้องคดิถงึมันนานเท่าน้ัน  เหมอืน

กับปีศาจหรือคนรักที่อยู่กับคุณตลอดชีวิต

ดังน้ัน 15 ปีมาแล้ว ผมยงัคงต้องไปท่ีโบราณ

สถานนั้นอีก ไปที่ใต้ต้นไม้เก่าแก่ หรือที่

หญ้าข้ึนรก หรอืข้างก�าแพงผพุงั ไปนัง่สมาธิ

ไปคดิค�านงึ ไปผลกัเสยีงรบกวนข้างหอูอก

ท�าการเรยีบเรียงจัดความคดิทียุ่ง่เหยงิให้เข้า

ท่ีเข้าทาง ไปแอบส่องจิตวิญญาณของตัวเอง   
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中国在现阶段不论是科技还是经济都得到

了很大的发展，很多人想学习中文，争

取一切来中国留学、工作的机会。所以我在这

里想分享一些找工作的经验给刚刚毕业的留学

生。我毕业时也像你们一样想留在中国工作，

增加自己的社会经验，提高自己的专业知识。

通过不断地试错，我入职昆明高新软件与信息

安全测评实验室。在这里，我与国际杰青计划

结缘，也因此获得了参加数字经济和其他项目

的机会。如果你们也想来中国从事科研工作，

那就来申请“国际杰青计划”吧！

打开我在中国发展的大门：国际杰青计划

เปลีย่นโลกทศันใ์หก้วา้งไกลกบัโครงการแลกเปลีย่น
นกัวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ 

ปัจจุบนัประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพฒันาทัง้ทาง

ด้านเศรษฐกจิและเทคโนโลยอีย่างกว้างขวาง ท�าให้หลายคนอยาก

เรยีนภาษาจีน อยากมาเรยีนต่อทีป่ระเทศจีน และสุดท้ายอยากท�างาน

ในประเทศจนี วนัน้ีดิฉนัจงึขอแชร์ประสบการณ์ให้กบัน้อง ๆ  ท่ีเพิง่

เรยีนจบและก�าลงัอยากหางานท�าในประเทศจีนค่ะ ตอนดิฉนัเพิง่เรียน

จบใหม่ ๆ  กเ็หมือนกับคนอืน่ท่ัวไปทีเ่รยีนจบแล้วมีความใฝ่ฝันอยาก

จะหางานท�าในจนีเพือ่หาประสบการณ์และความรูใ้หม่ ๆ เพิม่เติม

หลงัจากทีไ่ด้พยายามหางานและลองผดิลองถกูอยูห่ลายครัง้ ในท่ีสุด

ดิฉนักไ็ด้ท�างานท่ีบรษิทั Kunming Hi-tech Software and Infomation

Security Evaluation Laboratory Co. Ltd (KMST) และเส้นทางของ

นักวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของฉันก็ได้

เริม่ต้นขึน้ทีน่ี่

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อสองปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ดิฉันก�าลัง

ยื่นเรื่องขอจบและรอรับปริญญาเอก แต่เวลาไม่คอยท่าวารีไม่เคย

คอยใคร ขณะท่ีก�าลงัวางแผนชีวิตอยูน่ัน้ ดิฉันกเ็พิง่ตระหนกัได้ว่า

วซ่ีาก�าลงัจะลงหมดภายใน 3 สัปดาห์ ด้วยระยะเวลากระชัน้ชดิเช่น

นี้การหางานท�าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น ดิฉันจึงไม่รีรอรีบส่งใบ

สมัครไปตามเวบ็ไซต์หางานต่าง ๆ เรยีกได้ว่าฝากประวติัทกุแอปเลย

ก็ว่าได้ ระยะนั้นก็จะมีบริษัทต่าง ๆ ติดต่อมาเรียกให้ไปสัมภาษณ์ 

หน่ึงในน้ันกมี็บรษัิทรบัเหมาตกแต่งบ้านเสนอให้ดิฉนัไปท�างาน

ในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย   ฟังดูอาจจะดีนะคะ แต่พอลองไปท�า

งานจรงิ ๆ ดฉัินกลบัคดิว่าตัวเองคงไม่เหมาะกบัวฒันธรรมองค์กร

ของวงการขาย ช่วงน้ันท้อแท้มากเลยค่ะ เวลาก็กระช้ันชิดเข้ามา

陈慕筠（泰籍）文/图
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เร่ือย ๆ คอื ต้องถอืว่าวดัดวงกันเลย ถ้าดิฉนัหางานได้ทันกส็ามารถ

อยู่จีนต่อได้ ถ้าหาไม่ทันก็กะม้วนเสื่อกลับไทยไปเลย

ขณะที่ก�าลังท้อแท้หมดหนทางอยู่นั้น อยู่ ๆ ก็มีโทรศัพท์จาก

บรษัิท Kunming Hi-tech Software and Infomation Security Evaluation

Laboratory Co. Ltd (KMST) เชญิให้ดิฉนัเข้าไปสัมภาษณ์

     Kunming Hi-tech Software and Infomation Security Evaluation 

Laboratory Co. Ltd  (KMST) มีวตัถปุระสงค์ในการศึกษาและค้นคว้า

ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและความปลอดภยัของข้อมลูใน

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้  วันท่ีดิฉนัเข้าไปสัมภาษณ์ ผูจ้ัดการ

บรษัิทฯ ก็ได้เล่าถงึโครงการ “Talented Young Scientist Program 

(TYSP)” หรอืโครงการแลกเปลีย่นนกัวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ (จะเรยีก

โดยย่อว่า TYSP) และแนะน�าให้ดิฉันลองสมัครเข้าโครงการนี ้ ใน

ปี พ.ศ. 2562 ดิฉนักไ็ด้รบัคัดเลอืกให้เข้าร่วมโครงการนีไ้ด้อย่างราบรืน่  

ปัจจบัุนดิฉนัได้ท�างานทีบ่รษัิท KMST ในฐานะนกัวจิยัโครงการ

แลกเปลีย่นนักวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ TYSP และด้วยเหตุน้ีท�าให้ดิฉนั

มีโอกาสร่วมงานด้านเศรษฐกิจดิจทัิลและ

โครงการอืน่ ๆ ของจนี ดังน้ัน หากเพือ่น ๆ

สนใจอยากมาท�างานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนประเทศจีน ได้เรียนรู้เทค-

โนโลยทีีก้่าวล�า้และทันสมัยต้องไม่พลาดที่

จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนัก

วทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะคะ

คุณจารุวรรณเข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์

ในเขตกว่างซี
图①陈慕筠在广西参加国际杰青计划项目

ภาพถ่ายหมู่โครงการส�ารวจนวตักรรมในประเทศจีนของนกัวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์จากประเทศอาเซียน
图②东盟国家青年科学家创新中国行合照
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โครงการ “Talented Young Scientist Program (TYSP)” หรือโครงการแลกเปลี่ยนนัก

วิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ เริม่ก่อต้นข้ึนในปี พ.ศ. 2556 เป็นส่วนส�าคญัของ “Science and Technology

Partnership Program” ของจนี โดยโครงการ TYSP  มีวตัถปุระสงค์เพื่อด�าเนินการตามแผน

ปฏบัิติการนวตักรรมเทคโนโลย ี“หน่ึงแถบ หนึง่เส้นทาง” ส่งเสริมการแลกเปลีย่นทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวฒันธรรมระหว่างประเทศจนีและประเทศก�าลงัพฒันา ตลอดจน

การท�าความร่วมมือเพือ่ปลกูฝังพฒันาผูน้�าเยาวชนคนรุน่ใหม่ท่ีมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีเพิม่พนูความสัมพนัธ์การร่วมมือระยะยาวระหว่างสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัและสถานประกอบการให้ม่ันคงยิง่ขึน้ ตลอดจนสร้างเวทีแลกเปลีย่นทางวทิ-

ยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยรีะหว่างประเทศในทางปฏิบัติ โครงการ TYSP  เป็นโครงการท่ีได้รับการสนบั

สนุนและจัดสรรเงินพิเศษจากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเพื่อให้ทุนแก่

นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากประเทศก�าลัง

พัฒนาเพื่อให้มาร่วมท�าการศึกษาค้นคว้าวจิยัในประเทศจนี

1. ผูส้มคัรจะต้องเป็นคนสัญชาติของประเทศก�าลงัพฒันาในโซน ดังนี ้เอเชยีและแอฟรกิา

ยุโรปกลางและตะวันออก ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

2. ผู้สมัครจะต้องมีงานท�าในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่และมีส่วนร่วมในงานวิจัย

ทางวทิยาศาสตร์หรอืงานวิจัยด้านนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละนายจ้างสามารถ

ออกใบรับรองการท�างานให้ได้

3. ส�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกหรอืมีประสบการณ์การวจิยัทางวทิยาศาสตร์มาก

กว่า 5 ปี

4. อายุไม่เกิน 45 ปี (รวม 45 ปี) ณ วันสมัคร

5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี

6. หากได้รับทุนจะต้องสามารถเข้ามาท�างานแบบเต็มเวลาในประเทศจีนได้

7. จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของจีน

โครงการ “Talented Young Scientist Program (TYSP)” 
国际杰青计划（即发展中国家杰出青年科学家来华工作计划）

คุณสมบัตขิองผู้สมคัร
外籍人员申请条件
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หากคุณมีคุณสมบติัตรงตามข้อก�าหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการนกัวทิ-

ยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://tysp.

cstec.org.cn/en/index.aspx
如果你满足申报条件且有意向申请国际杰青计划，请登录国际杰青计划官网了解

申报具体流程，网址为http://tysp.cstec.org.cn。

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จะ

ได้รับโอกาสในการเข้ามาท�างานในจีนเป็นระยะเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปี โครงการฯ จะมี

เงินทุนสนับสนนุค่าครองชพีในประเทศจีน ได้แก่ ค่าทีอ่ยูอ่าศัย ค่าใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั

ค่าประกันสามรายการ (โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมประกันสุขภาพและประกันส่วน

บุคคล) ส่วนค่าใช้จ ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิด

ชอบเอง 

เกณฑ์การรับทุน
资助标准

บริษัท KMST และกระทรวง

วฒันธรรมและการท่องเที่ยว 

สปป.ลาว เซ็นสัญญาความตกลง

ร่วมมือร่วมกนั
昆明高新软件与信息安全
测评实验室与老挝信息文
化旅游部签约合作备忘录 
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漫步青花街，人们可以尽情地品味玉溪特

色美食，还可以亲身感受玉溪悠久的陶

瓷文化和丰富的人文印记。汤汁浓郁的米线、

酱料鲜香的炸洋芋、清凉解渴的木瓜水，挑动

着游客的味蕾；古朴典雅的青花瓷、华宁陶，

做工精致的通海刀具、江川铜具，令人目不暇

接。历史与现实在这里交融，见证了玉溪数百

年跌宕起伏的青花瓷，在这热闹的烟火气中焕

发出新的光彩。

走进玉溪｜青花街：玉溪文化旅游新地标

เยีย่มชมอว้ีซ ี: ถนนชงิฮวาแลนดม์ารค์แห่งใหม่
ของการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมในเมืองอว้ีซี

ถนนชงิฮวา ต้ังอยูใ่นบรเิวณโรงงานเซรา

มิกเก่าอวีซี้ ถนนหงถะตะวนัออก เขตหงถะ

เมืองอวี้ซี ตรงข้ามกับถนนอว้ีซีกู่ฉือเหยา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้อง

ถิน่ท่ีเมอืงอวีซ้สีร้างข้ึน ภายในแหล่งท่องเทีย่ว

ประกอบด้วยสถานทีห่ลกั ๆ  ดังนี ้ พพิธิภณัฑ์

เครือ่งลายคราม ห้องท�างานของปรมาจารย์ 

เครือ่งป้ันดินเผา  แหล่งเรยีนรูแ้ละทดลองท�า

เซรามิก โฮมสเตย์อันมีเอกลกัษณ์ อาหารและ

ของว่างพื้นเมือง สวนสัตว์เลี้ยงแสนเชือ่ง

และองค์ประกอบทางธุรกิจและการท่อง

เท่ียวเชิงวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่ งคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์

ความบันเทิงได้แบบครบวงจร ทีนี่ไ่ม่เพยีงเป็นแหล่งท่องเทีย่วและ

พกัผ่อนหย่อนใจของชาวอวีซี้เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นจุดเชค็อนิทีรู่จ้กักนัดี

ในมณฑลยนูนานอกีด้วย

หากเดินเล่นไปตามถนนชิงฮวา คุณจะได้เพลิดเพลินและอิ่ม

อร่อยไปกบัอาหารท้องถิน่จานเด็ดของอว้ีซี  นอกจากน้ีคุณยงัสามารถ

ชื่นชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมการท�าเครื่องเคลือบอันเก่าแก่ของ

อวี้ซี รวมถึงรอยประทับทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชิมหมี่เสี้ยน

น�า้ซุปเข้มข้น มนัฝรัง่ทอดคลกุซอสพืน้เมอืงรสเด็ด น�า้วุน้เยน็ ๆ ดับ

กระหาย อาหารแสนอร่อยเหล่าน้ีล้วนสะกิดต่อมน�า้ลายของนกัท่อง

เทีย่วให้ต้องลิม้ลอง อิม่อร่อยกันแล้วเราก็เดินเล่นชืน่ชมความสวย

งามของเครื่องลายครามที่สีสันเรียบง่ายแต่งามสง่า  เครื่องเคลือบ

หวัหนงิ อปุกรณ์มีดทงไห่ที่มีฝีมือการท�าอนัประณตี  เครือ่งทองแดง

เจียงชวน งานฝีมือที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้มีให้คุณได้ชื่นชมจนลาน

ตา ถนนชงิฮวาเป็นแหล่งหลอมรวมของประวัติศาสตร์กับความเป็น

จริง  ซึ่งสามารถเป็นสักขีพยานความรุ่งเรืองของเครื่องลายคราม

อายุนับร้อยปีของอวี้ซี ให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งนี้ได้

เปล่งประกายความสว่างสดใสดุจพลุไฟอันรุ่งโรจน์
玉溪市委宣传部供稿供图
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遇见安宁｜凤仪的田园风光

ทศันยีภาพอนัสวยงามของหมู่บา้นเฟ่ิงอี๋

โจว กั๋วผิง ท�างานด้านการพัฒนาชุมชนและวจิยัหมู่บ้าน ด้วย

ความประทับใจในสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยูแ่ละผูค้นในหมู่บ้านเฟ่ิงอี๋

ท�าให้เขาตัดสินใจน�าทีมงานเข้ามาพฒันาหมู่บ้าน หมู่บ้านน้ีได้ชือ่

ว่า “ค่ายสุนทรียศาสตร์ระบ�าดอกไม้” และสถานศึกษาอู๋หนาน

ซ่ึงได้รบัการขนานนามจากชาวเน็ตว่า “สถานศึกษาในชนบทท่ีสวย

งามที่สุดของคุนหมิง” สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ทีคุ่ณโจวสร้างขึน้หลงัจากทีเ่ขาได้ส�ารวจเชงิลกึและศึกษาท�าความ

เข้าใจเกีย่วกบัองค์ประกอบของหมู่บ้านในด้านต่าง  ๆ เช่น ภมิูศาสตร์

สภาพแวดล้อม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงประเพณีพื้นบ้าน 

เป็นต้น แล้วน�ามาออกแบบสร้างสรรค์ให้สิง่ท่ีเป็นนามธรรมต่าง ๆ

เช่น ความคนึงคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน เรือกสวนไร่นาและกาล

เวลา ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้ ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ 

“ค่ายพักแรมและสถานศึกษาเป็นเพียงหน้าต่างบานแรก สิ่งที่

ส�าคัญเราต้องดึงดูดให้ผู้มีอุดมการณ์สร้างสรรค์ในเมืองให้เข้ามา

ท�างานและใช้ชีวิต พบปะสังสรรค์ในชนบทให้มากขึ้น ตลอดจน

การบรูณาการคณุภาพและความมีชวีติชวีาของการใช้ชวีติในชนบท”

คณุโจวและทมีงานพยายามทีจ่ะท�าให้คนเมืองเข้าใจชนบทมากข้ึน

และในทางกลับกันเขาต้องการให้ชาวบ้านเข้าใจคนเมืองให้มาก

ขึ้นด้วย

การประชมุสองสภาประจ�าปี 2564 ท่ีเพิง่สิน้สดุลง ได้จัดท�าแผน

งานส�าหรบัการด�าเนนิกลยทุธ์การฟ้ืนฟชูนบทอย่างครอบคลมุในระยะ

5 ปี ส�าหรับวิธีฟื้นฟพูฒันาชนบทอนัเป็นข้อกังวลร่วมกันของสังคม

จีนนั้น  เราอาจจะค้นหาค�าตอบได้ที่หมู่บ้านเฟิ่งอี๋ เมืองอันหนิง 

มณฑลยูนนานก็เป็นได้

安宁市委宣传部供稿供图

当前，2021年中国两会刚刚结束，

对未来五年全面实施乡村振兴战

略做出全面部署。乡村如何振兴，这个

中国全社会共同关注的问题，在云南省

安宁市凤仪村也许能找到一个解答。

หมูบ้่านเฟ่ิงอี ๋อยูภ่ายใต้สังกัดส�า-

นักงานต�าบลปาเจยี เมืองอนัหนิง ท้ัง

หมูบ้่านมปีระชากรท้ังส้ิน 1,207 คน 

รายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่มาจาก

การปลูกผลไม้ ในปี 2563 เกษตรกร

มีรายได้สุทธิต่อหัวเฉลี่ยที่ 19,765 

หยวน
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3月5日，中国国务院总理李克强作2021年中国

政府工作报告。今年的政府工作报告不仅着

眼于中国今年一年的发展，更为未来5年以及实现

2035年远景目标做了整体的筹划和布局。本期杂

志从政府工作报告中梳理了一些“热词”，带大家

一起了解未来中国的主要目标和部分重点工作。

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 หลี ่เค่อเฉียง นายก-

รฐัมนตรจีนีได้กล่าวรายงานการปฏบัิติงานของ

รัฐบาลประจ�าปี 2564  ซึง่เน้ือหาของรายงานไม่

เพยีงแต่โฟกสัเรือ่งการพฒันาในปีนีเ้ท่าน้ัน  แต่

ยังได้วางแผนและก�าหนดเป้าหมายส�าหรบัการ

พัฒนาในช่วง 5 ปีข้างหน้าและการบรรลุเป้า-

หมายวิสัยทัศน์ 2578

เศรษฐกจิพฒันาอย่างแขง็แรงและยัง่ยนื
经济持续健康发展 

ในรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน

ระบุว่า จีนจะพยายามยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการพัฒนา คงการพัฒนา

เศรษฐกจิท่ีเติบโตอย่างแขง็แรงและยัง่ยนื รกัษา

ผลงานทางเศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะ

สม โดยรฐับาลจนีก�าหนดเป้าหมายการเติบโต

ของ GDP ปี 2564 ที่ระดับกว่า 6%

ความผาสุกของประชาชน
民生福祉 

ในรายงานการปฏิบติังานของรฐับาลจีนระบุ

ว่า จีนจะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประ-

ชาชนให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง

ร่วมกนัอย่างม่ันคง และท�าให้ผลของการพฒันา

มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนทุกคน  ปีนีจ้นีจะสร้างงานใหม่

ในเขตเมืองอีก 11 ล้านอัตรา  ส่วนเป้าหมาย

ในอกี 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ อตัราผูอ้ยูอ่าศัยถาวร

ในเขตเมืองจะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 65  อตัราการ

ว่างงานที่ส�ารวจในเขตเมืองจะถูกควบคุมให้

ไม่เกินร้อยละ 5.5  อัตราการเข้าร่วมประกัน

บ�านาญข้ันพืน้ฐานจะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 95 และ

อายุขัยของชาวจีนจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี 

การพฒันาสีเขยีว
绿色发展 

ในรายงานการปฏิบัติงานของรฐับาลจีนได้

ระบุถึงการผลักดันการพัฒนาสีเขียว ส่งเสริม
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การอยูร่่วมกนัอย่างกลมกลนืระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ ยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าภูเขาแม่น�้าที่

อุดมสมบูรณ์คือทรัพย์สมบัติอันล�้าค่า เสริม

สร้างการจัดการระบบทรัพยากรทั้งป่าเขาแม่-

น�้าล�าธาร ทะเลสาบ ท้องนา และทุ่งหญ้า  เร่ง

สร้างแนวกัน้ทางนิเวศวทิยาท่ีส�าคัญ และสร้าง

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่อาศัยอุทยานแห่งชาติ

เป็นพืน้ท่ีหลกั ท้ังน้ี ในอกี 5 ปีข้างหน้า การใช้

พลังงานต่อหน่วยของ GDP และการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงร้อยละ 13.5

และร้อยละ 18 ตามล�าดับ ขณะทีอ่ตัราการปก-

คลมุของพื้นที่ป่าจะสูงถึงร้อยละ 24.1

การฟ้ืนฟูชนบท
乡村振兴 

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนระบุ

ว่า จีนจะผลกัดันการฟ้ืนฟูชนบทอย่างรอบด้าน

 และปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความ

เป็นเมืองรูปแบบใหม่ ท้ังน้ี ในอกี 5 ปีข้างหน้า

 รักษาปริมาณการผลิตอาหารของจีนให้ยังคง

สูงกว่า 650,000 ล้านกโิลกรมั ขณะเดียวกนั จนี

จะเคร่งครดัรกัษาพืน้ท่ีเพาะปลกูให้ไม่น้อยกว่า

750 ล้านไร่ 

การเปิดกว้างแก่ต่างชาติ
对外开放  

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนระบุ

ว่า จีนจะด�าเนินการเปิดกว้างแก่ต่างชาติในระดับ

ที่สูงขึ้น และส่งเสริมการยกระดับทั้งคุณภาพ

และเสถยีรภาพของการค้าต่างประเทศและการ

ลงทุนจากต่างประเทศ  โดยจะเปิดกว้างท้ังใน

มิติขอบเขตที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และลึกซึ้งยิ่ง

ขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับภารกิจใหม่ของการเปิดกว้างแก่

ต่างชาติในปีนี ้ประกอบด้วย ส่งเสรมิการน�าเข้า

- ส่งออกให้ขยายตัวอย่างมั่นคง ใช้ประโยชน์

จากเงินทนุต่างชาติอย่างแขง็ขนั ร่วมสร้าง “หนึง่

แถบ หนึง่เส้นทาง” ท่ีมีคณุภาพสงู รวมท้ังกระชบั

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมิูภาคท้ังระดับ

พหุภาคีและทวิภาคี
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本刊记者 蔡梦/整理

张沫琳：笑笑，你好！我叫张沫琳，是泰语专业的学

生。我经常阅读《湄公河》杂志，很喜欢3月刊《职场必

备，大女主西装，又美又飒》这篇文章，里面的穿搭都很漂

亮，打破了中国女性温柔、贤惠的传统印象，凸显出女性的

干练美。作为一名即将毕业的学生，我对职场充满期待，但

同时也有些害怕，似乎女性在职场中一直处于一种劣势，我

不知道怎样缓解这种焦虑。

จาง โมหลนิ : สวสัดีค่ะ ยิม้ยิม้ ฉนัชือ่จาง โม่หลนิ 

เป็นนักศึกษาเอกวชิาภาษาไทย ฉันอ่านนิตยสารแม่น�า้

โขงเป็นประจ�า ฉันชอบบทความเรือ่ง “เส้ือสูทสไตล์

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

สาวมัน่ เสรมิลคุสวยเท่ห์ ไอเทม็เด็ดท่ีสาว

วยัท�างานต้องมี” ในฉบบัเดือนมีนาคมมาก

ค่ะ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายในบทความมีความ

สวยงามและเท่ห์ ได้ลบความคดิเดิม ๆ ของ

ผูห้ญิงจนีท่ีมีเพียงความอ่อนโยนและจิตใจ

ทีดี่งามออกไป และน�าเสนอความงดงามและมาก

ความสามารถของผูห้ญงิออกมาผ่านเส้ือผ้าเครือ่งแต่ง

กาย  ในฐานะทีฉั่นเป็นนักศึกษาทีใ่กล้จะเรยีนจบ  ใจของ

ฉนัมีความมุ่งหวงัอย่างเต็มเปี่ยมท่ีจะหาความก้าวหน้า

ในอาชีพการงาน แต่ขณะเดียวกันฉันก็กังวลเล็กน้อย 

เพราะผูห้ญงิมกัจะเสียเปรยีบในท่ีท�างานเสมอ ฉนัไม่รู้

จะคลายความกงัวลนีไ้ด้อย่างไร   อยากให้ยิม้ยิม้ช่วยแนะน�า

หน่อยได้หรอืไม่คะ

笑笑：我很理解你的心情，但我认为不需要那么焦虑。

随着社会的发展，女性产假福利、就业机会等问题被社会广

泛关注，女性声音被越来越多的人听到。虽然在某些领域还

存在一定的性别偏见，但这不是普遍现象，事实上，有很多

女性在各行各业的工作上取得不小成就。作为独立的个体，

自强、自立、勤奋是推动女性在职场上获得更平等对待的方

式。我建议：一，努力学习专业知识；二，增加课外阅读，

扩宽自己的知识面，增强独立思考的能力。你一定会成为一

名非常棒的职场女性，就像文章里的女主角一样。

ยิ้มยิ้ม : ยิ้มยิ้มเข้าใจความรู้สึกของคุณดีค่ะ แต่ยิ้ม

ยิ้มคิดว่าคุณไม่ควรจะกังวลมากเกินไป ปัจจุบันสังคม
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ได้พัฒนาไปมากแล้ว ท�าให้ปัญหาประเด็น เช่น สิทธิ

และประโยชน์ในการลาคลอด การได้รับโอกาสใน

การจ้างงานของสตรี และปัญหาอื่น ๆ ซ่ึงสังคมให้

ความส�าคัญอย่างกว้างขวาง สิทธิของสตรีได้รับการ

ยอมรับจากผูค้นมากขึน้ แม้ว่าบางสาขาอาชพีจะมีอคติ

ต่อเพศหญิงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่พบเห็นได้

อยู่ทั่วไป ในความเป็นจริงมีผู้หญิงจ�านวนไม่น้อยที่

ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานและได้รับความ

ชื่นชมและยอมรับจากผู้ชาย ในฐานะปัจเจกบุคคลที่

มีความเป็นอิสระเราต้องมุมานะบากบั่น ต้องรู้จักพึ่ง

พาตนเอง และมีความขยันหมั่นเพียร อันจะเป็นวิธีที่

จะส่งเสรมิการปฏิบติัต่อสตรอีย่างเท่าเทยีมกนัในท่ีท�า

งาน ยิม้ยิม้มีข้อแนะน�าดังน้ีค่ะ 1. พยายามเรยีนรูแ้ละท�า

งานอย่างหนักเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ 2. 

การอ่านหนังสือเพิม่เติมให้มากข้ึน เพิม่พนูความรูแ้ละ

เพิม่ความสามารถในการคิดอย่างเป็นอสิระ เพยีงเท่าน้ี

คุณกจ็ะกลายเป็นเวร์ิคกิง้วูแมนท่ีเก่งกาจได้อย่างแน่นอน

เฉกเช่นนางเอกในเนื้อเรื่องที่เราได้น�าเสนอ

帕萨旺：笑笑，你好！我是一名泰国人，自由职业者。

《湄公河》杂志大气、时尚，很吸引我。3月的《湄公河》杂

志中，我最喜欢的文章是《留住绿孔雀，我们在行动》。在我

看来，这个世界上没有一种鸟比绿孔雀更好看，我也很关注绿

孔雀的保护问题。这一期杂志，我了解了泰国和中国在保护绿

孔雀方面的措施和行动，更全面地了解了绿孔雀需要的生存环

境，我希望自己以后也能为保护绿孔雀做一些事情。

พรสวรรค์ : สวัสดีค่ะ ยิ้มยิ้ม ฉันเป็นคนไทย ท�า

อาชีพรับจ้างอิสระค่ะ นิตยสารแม่น�้าโขงมีความสวย

ล�า้ทันสมยัดึงดูดใจฉันมาก ฉนัชอบบทความเรือ่ง “เดิน

หน้าอนุรักษ์นกยูงเขียว” ในนิตยสารแม่น�้าโขงฉบับ

เดือนมนีาคมมากค่ะ ในความคิดของฉันไม่มีนกใดใน

โลกท่ีจะสง่างามมากไปกว่านกยงูเขียวอกีแล้ว  ฉนัค่อน

ข้างให้ความส�าคัญกบัการอนุรกัษ์นกยงูเขยีว ในนิตยสาร

ฉบับนี้ ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการและการด�าเนิน

งานของไทยและจนีในการอนุรกัษ์นกยงูเขียว ตลอดจน

ได้เรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนกยูงเขียว

ได้อย่างท่องแท้  ฉนัหวังว่าในอนาคตจะสามารถท�าอะไร

สักอย่างเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์นกยูงเขียวได้บ้าง

笑笑：你好，帕萨旺，很感谢你喜欢这篇文章。我们会用

心做更多好的策划，为读者带来更多有趣、有价值的内容。

ยิ้มยิ้ม : สวสัดีค่ะ คุณพรสวรรค์ ขอบคุณมากนะคะ

ทีช่ืน่ชอบบทความของเรา ยิม้ยิม้และทีมงานจะพยายาม

จดัท�านติยสารอย่างต้ังใจเพือ่น�าเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจ

และมีคุณค่ามาสู่ผู้อ่านมากขึ้นค่ะ
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