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ภาพมุมสูงแคมป์กางเต๊นท์คังเถงิ เมืองเถงิชง มณฑลยนูนาน

 云南省腾冲市康藤帐篷营地 受访者供图
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面对全球环境治理前所未有的困难，国际社会要以前所未有的

雄心和行动，勇于担当，勠力同心，共同构建人与自然生命共同体。

——中国国家主席习近平

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคครั้งส�าคัญที่สุดในประ-

วติัศาสตร์ด้านการจดัการการส่ิงแวดล้อม ประชาคมโลกจักต้อง

ร่วมแรงร่วมใจกัน รับภาระอย่างกล้าหาญและท�างานร่วมกัน 

ด้วยความมุ่งม่ัน เอาจริงเอาจังยิ่งกว่าคร้ังไหน ๆ เพื่อสร้าง

ประชาคมร่วมชะตาเดียวกันแห่งมวลมนุษย์และธรรมชาติ

—— สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ภาพทางนเิวศวิทยา
แห่งเทือกเขา
ข่าลาม่ายหลี่

卡拉麦里生态图卷

ณ เทือกเขาข่าลาม่ายหลี่ ชายขอบทาง

ตะวันออกที่แอ่งกระทะจุ่นเกอเอ่อร์ เขต

ปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง มีอุทยาน

รกัษาพันธุ์สัตว์ป่ามีกีบอยู ่แห่งหน่ึง สัตว์

ป่าคุ้มครองภายในอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าแห่งนี้คือสตัว์ป่ามีกีบหลากหลายสาย

พนัธุท์ี่หายากและใกล้สญูพันธุ์ นอกจากนี้

 อุทยานฯ ดังกล่าวยังท�าการอนุรักษ์แหล่ง

ท่ีอยู ่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านีใ้ห้ด�ารงอยู่

ต่อไปอกีด้วย สัตว์ป่าคุ้มครองที่ส�าคัญภาย

ในอทุยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวมมีาก

มาย เช่น ม้าป่าพรีวอสกี้ ลาป่ามองโกเลีย 

ละมั่งคอห่าน เป็นต้น อุทยานรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าแห่งน้ี เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่าคุม้ครอง

ระดับที ่1 ของจีนมากถงึ 9 ชนิด ยกตัวอย่าง

เช่น ม้าป่าพรีวอสกี้ ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครอง

ระดับที่ 2 เช่น ละมั่งคอห่านนั้น มีทั้งสิ้น 

29 ชนดิ เขตอทุยานรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแห่งนี้ 

ถอืเป็นอทุยานรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่ามีกบีขนาด

ใหญ่เพยีงไม่กีแ่ห่งในประเทศจนีท่ีต้ังอยูใ่น

พืน้ที่ทะเลทรายอันแห้งแล้งซึ่งมีความสูง

เหนือระดับน�้าทะเลไม่มากนัก
新华社 图

CFP 图
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位于贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县大山深处的加榜梯田蓄水丰盈、线条分明。青山环抱着梯田，苗

寨点缀其间，在不同的光线下呈现出不同色彩，如诗如画。 CFP 图

นาขัน้บนัไดเจียปังซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในภเูขาของอ�าเภอฉงเจยีง  แคว้นปกครองตนเองชนชาตมิ้งและ

ต้งเฉยีนตงหนาน มณฑลกุย้โจว กกัเกบ็น�า้ได้อย่างอดุมสมบูรณ์ เส้นสายเป็นเชงิชัน้ลดหลัน่กนัชดัเจน

ทุง่นาโอบล้อมด้วยเนนิเขาเขียวขจี แต่งแต้มด้วยหมู่บ้านชนชาติม้ง  ภายใต้แสงสว่างในช่วงเวลาที่

ต่างกัน ปรากฏเป็นทัศนียภาพที่มีสีสันต่าง ๆ นานา งดงามดั่งภาพวาดอันวิจิตร
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中国驻东盟大使邓锡军已于近日向东盟秘书长林玉辉正式

交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书。

这标志着中国正式完成RCEP核准程序，成为非东盟国家

中第一个正式完成核准程序的成员国。图为5月23日在海

南举办的“RCEP区域发展媒体智库论坛” 中新社 图

เม่ือไม่นานมาน้ี นายเต้ิง ซีจวิน เอกอัครราชทูตจนี

ประจ�าอาเซียนได้ยื่นหนังสือให้สัตยาบันความตกลงหุ้น

ส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้านระดับภูมิภาค (RCEP) อย่าง

เป็นทางการต่อนายลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ซึ่ง

เป็นสัญลกัษณ์ว่าจีนเสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบัน 

RCEP อย่างเป็นทางการ และกลายเป็นประเทศภาคีแรก

นอกอาเซียนที่เสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบัน RCEP 

อย่างเป็นทางการ

首届中国国际消费品博览会5月6日在海南省海口市开幕，展览总面积8万平方米，国内外参展企业近1500家，来自约70

个国家和地区。新华社 图

งานมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติจีน (China International Consumer Products Expo) ครั้งที่ 1

จดังานขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้ารวม 80,000 ตารางเมตร

 และมีผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้ารวมเกือบ 1,500 ราย จาก 70 ประเทศและเขตแดน 
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近日，《国际中文教育中文水平等级标准》（GF0025-2021）正式发

布，并将于2021年7月1日起正式实施。这是中国首个面向外国中文学习者、

全面描绘评价学习者中文语言技能和水平的规范标准。图为一名外国学生接受

汉语口语测试  新华社 图

เมื่อเร็ว ๆ นี้ “มาตรฐานระดับการศึกษาและระดับความสามารถทาง

ภาษาจีนนานาชาติ” (GF0025 - 2021) ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

และจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นี ้ ซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานเชิงบรรทดัฐานฉบับแรก

ของจนีท่ีสามารถวดัระดับและประเมินทักษะความสามารถทางภาษาจีนของผู้เรยีนต่างชาติอย่างครอบคลมุทกุด้าน 

杜鹃花属中最高大的乔木树种，属于

原始古老类型，具有极高的科学研究价

值。大树杜鹃主要分布于云南省腾冲市高

黎贡山海拔2100～3300米的混交林中。

图片来源于网络

ต้นตู้เจวียน (ต้นกุหลาบพนัปีหรอื

Big Tree  Rhododendron) เป็นต้นไม้ยนืต้น

ทีสู่งใหญ่ที่สุดในสกลุ Rhododendron

จัดอยูใ่นประเภทไม้เก่าแก่ดึกด�าบรรพ์

และมีคุณค่าต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อย่างสูง ต้นตู้เจวยีนส่วนใหญ่กระจายพนัธ์ุ

อยูใ่นป่าผสมบนภเูขาเกาหลีก้งในเมือง

เถิงชง มณฑลยนูนานท่ีระดับความสงู

 2,100 - 3,300 เมตรจากระดับน�า้ทะเล

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของโลก 

ก�าหนดให้การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครัง้ที ่15 จัด

ข้ึนทีน่ครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11 - 24 ตุลาคมปีนี้

大树杜鹃

（Big Tree Rhododendron ）
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2021年5月7日至10日，首届中国

国际消费品博览会上，来自

70个国家和地区的1505家企业，2628个消费

精品品牌参展，各个场馆人潮涌动。

5月1日，中国2021年消费促进月在上海

启动，今年的消费月聚焦首发、品牌、夜间等

三大经济，新型、大宗、进口商品、餐饮、服

务、信息等六大消费及长三角一体化，陆续推

出约1900项特色活动。

中国消费市场对于中国乃至世界经济，正

发挥着越来越大的作用。

中国消费新动向
เทรนดใ์หม่แห่งการบรโิภคจนี

10
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งานมหกรรมสนิค้าอปุโภคบรโิภคนานาชาติจีน (China International

Consumer Product Expo) ครัง้ท่ี 1 ณ เกาะไห่หนานระหว่างวนัท่ี 7 - 10

พฤษภาคม 2564 มีสินค้าระดับพรีเมียม 2,628 รายการของธุรกิจ 

1,505 ราย จาก 70 ประเทศและเขตแดนที่เข้าร่วมจัดแสดง  ซึ่งมีผู้

สนใจเข้าชมแต่ละฮอลอย่างคึกคัก

ขณะท่ีวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 นครเซี่ยงไฮ้ได้เปิดตัวกจิกรรม

เดือนส่งเสริมการบรโิภคประจ�าปี 2564 ซึ่งปีนี้โฟกัสที่เศรษฐกิจ

3 รูปแบบหลัก คือ เปิดตัวสินค้าใหม่ แบรนด์เนม และเศรษฐกิจ

ยามค�่าคืน โดยมุ่งกระตุ้นการบรโิภคทีบ่รูณาการพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ

สามเหลี่ยมปากแม่น�้าฉางเจียงเข้าด้วยกัน

ใน 6 มิติ ได้แก่ รูปแบบใหม่ ปริมาณมาก 

สินค้าน�าเข้า อาหารเครื่องด่ืม บรกิาร และ

สารสนเทศ ผ่านการเปิดตัวกิจกรรมพิเศษ

เกือบ 1,900 โครงการ    

ตลาดบริโภคของจีนนับวันจะทวีบท-

บาทส�าคัญมากยิ่งขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจจีน

และเศรษฐกิจโลก

CFP 图
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1 วินาที
คุณรู้หรือไม่ว่า

1 วนิาทมีคีวามส�า-

คญัอย่างไร  นาฬิกา

ติก๊ต๊อก 1   คร้ัง หัวใจ

จะมีอัตราการเต้น

1 หรือ 2 คร้ัง

一秒钟，中国餐饮收入约

一秒钟，中国电影票房收入

1 วินาที จีนมีรายได้จาก

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มราว 

136,000 หยวน

1 วนิาที จีนมีรายได้จากการ

ขายตั๋วชมภาพยนตร์ราว 2,143

หยวน

约2143元

13.6万元

中国
消费

รายงานพเิศษ / 特稿
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แต่ละ 1 วนิาททีีเ่พิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ือง ได้สะสม

เป็นปริมาณการบริโภค

ของชาวจีนที่มี มูลค่า

ราว 40 ล้านล้านหยวน

ต่อปี

一秒又一秒不断叠加，叠加

出中国人一年约40万
亿元的消费额。

一秒钟，实物商品网上零售额

一秒钟，全中国寄出快递

一秒钟，化妆品零售额

一秒钟，纺织品类零售

一秒钟，中国进口消费品

1 วินาที จีนมียอด

ค้าปลีกสนิค้าออนไลน์

ราว 31,000 หยวน

1 วนิาที จนีสามารถจดั

ส่งไปรษณีย์เร่งด่วนได้ราว 

2,636 ชิ้น

1 วินาที จีนมียอด

ค้าปลกีเครือ่งส�าอางราว 

12,000 หยวน

1 วินาที จีนมียอด

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราว 44,000 หยวน

1 วนิาท ีจนีน�าเข้า

สินค้าอุปโภคบริโภค

ราว 49,700 หยวน

约2636件 约4.4万元

约31万元 约1.2万元 约4.97万元
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หลายปีมานี ้การไปเดินห้าง “ส่องร้าน” ได้กลายเป็นรูปแบบ

สันทนาการที่ฮอตฮิตของชาวเมืองจ�านวนไม่น้อย การต้ังหวัเรือ่ง

ว่า “เปิดร้านสาขาแรก” มักจะสร้างกระแสได้ดี ดึงดูดให้ผู ้บรโิภค

มาต่อแถวเข ้าคิวเช็คอิน  และนี่คือพลังวิเศษของ “เศรษฐกิจเปิด

ตัวสินค้าใหม่” 

เศรษฐกิจเปิดร้านใหม่ หมายถงึ การอาศัยทรพัยากรทีไ่ด้เปรยีบ 

ดึงดูดให้สินค้าแบรนด์เนมท้ังในและต่างประเทศมาเปิดสาขาใหม่

แห่งแรกในพืน้ท่ี ท�าให้มลูค่าแบรนด์ได้หลอมรวมเข้ากบัทรพัยากร

ในพืน้ท่ีได้อย่างดีท่ีสุด ตลอดจนก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่

มีผลกระทบเชงิบวกต่อการพฒันาเศรษฐกจิของพืน้ท่ีน้ัน ๆ

ส่วนเศรษฐกจิเปิดตัวสนิค้าใหม่ หมายถงึ การทีบ่รรดาแบรนด์เนม

ทัง้ในและต่างประเทศได้ผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  

อาทิ ธุรกิจแบบใหม่ การบริโภครูปแบบใหม่ สินค้าใหม่ เปิดร้าน

ใหม่ ฯลฯ  

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 มหานครเซ่ียงไฮ้ได้เปิดตัวกิจกรรม 

“เทศกาลช้อปปิ้งวันที่ 5 เดือน 5 ฤดูเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก

ทัว่โลก” คร้ังท่ี 2  ช่วงเวลาระมาณ 2 สัปดาห์ มีแบรนด์เนมท้ัง

ในและต่างประเทศกว่า 550 ราย ได้เปิดตัวสินค้ากว่า 2,800 รายการ

โดยแข่งกันเปิดตัว จดัโชว์ และจดัแสดงเป็นครัง้แรก ณ นครเซีย่งไฮ้

ดีไซเนอร์ชื่อดัง  Kim Jones จากแบรนด์ FENDI ได้เปิดตัวผลิต-

ภัณฑ์ชุดใหม่ประจ�าฤดูเป็นครั้งแรกของโลก  ด้าน Tiffany & Co. 

ได้จัดแสดงสินค้าอัญมณีเกรดพรีเมียมของโลกประจ�าปี 2564  

ส่วนแบรนด์ดังอย่าง Dior ได้จัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการเพื่อเปิด

ตัวเส้ือผ้าคอลเลคชันใหม่ของฤดูใบไม้ร่วงปี 2564  รวมท้ังการ

จัดแสดงนาฬิกาหรูประจ�าปี 2564 ภายใต้ช่ืองาน “นาฬิกาและ

สัมผสัประสบการณ์ใหม่กบั “เศรษฐกจิเปิดตวัสินค้าใหม่” 
“首发经济”提供新鲜体验

ปาฏิหาริย์”  ขึน้ในช่วงไตรมาสแรกของปี

2564 โดยรวมแล้วมีแบรนด์ดังระดับโลก

กว่า 40 รายท่ีจัดกจิกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่

ครั้งแรก ณ นครเซ่ียงไฮ้ และเปิดร้านสาขา

ใหม่กว่า 30 แห่ง

อูเ๋ย่ว์ CEO ประจ�าภมิูภาคจีนของบรษัิท

LVMH เจ้าของสินค้าแบรนด์หรรูะดับโลก

เปิดเผยว่า “การเปิดตัวผลติภัณฑ์ใหม่เป็น

เรื่องปกติของอุตสาหกรรมแฟชั่นสากล 

ถ้าไม่มีส่ิงใหม่ก็ไม่มีแฟชั่น จีนก�าลังอยู่

ในยุคแห่งการบ่มเพาะเศรษฐกิจความงาม 

(Beauty Economy) ขณะท่ีเซ่ียงไฮ้เป็น 

‘ยอดแหลม’ ของเศรษฐกจิความงาม สินค้า

แบรนด์เนมช่ือดังระดับโลกภายใต้เครอื

บริษัท LVMH นับวนัจะให้ความสนใจมา

จัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าใหม่ท่ีเซ่ียงไฮ้

มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึง่ยิง่ดึงดูดความสนใจจาก

สายตาทั่วโลกมากข้ึน”

หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งนครฉงชิ่ง
消费热点地区重庆洪崖洞 CFP 图
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“การแพทย์เคลือ่นทีต่รวจรกัษาถงึบ้าน” 

มีการติดต้ังเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิทัล

แบบติดต้ังนอกสถานท่ี เครือ่งประมวลผล

ข้อมูลทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย และใบ

อนญุาตขับขี่ประเภท C1 (ประเภทรถยนต์

ส่วนบุคคลขนาดเลก็) ท�าให้ชาวบ้านท่ีอา-

ศัยอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลทีข่าดแคลนอปุกรณ์

ทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีแ่พทย์พยาบาล

การบริโภคภาคบริการเตบิโตอย่างรวดเร็ว
 服务型消费增长迅猛

สามารถเข้าถึงบริการตรวจรกัษาท่ีก้าวหน้าได้  น่ีเป็นตัวอย่างของ

รถยนต์ตรวจรักษาด้วยระบบดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ซ่ึงพัฒนาข้ึน

โดยความร่วมมือระหว่างบรษัิท Time Medical Holding กบับริษัท

รถยนต์ Chery Automobile Co., Ltd.  ปัจจบัุนมีผลติภณัฑ์ท่ีให้บริการ

ในรปูแบบต่าง ๆ ออกสู่ตลาดมากขึน้เรือ่ย ๆ  

การบริโภคในภาคบริการก�าลังขยายขอบเขตตลาดบริโภค

ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน ขบัเคลื่อนให้การบรโิภครอบใหม่เติบโตขึน้ 

เช่น การต้ังถิน่ฐานในภมิูล�าเนาและการให้บริการถึงบ้าน ได้กลาย

เป็นความต้องการพืน้ฐานที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้ว  Suning Holding 

①
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②

เป็นหนึ่งในตัวอย่างผูใ้ห้บริการท่ีใช้ระบบการตลาดแนวต้ังเจาะ

ลึกถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพ-

สินค้า ความบันเทิงและสันทนาการ แม่และเด็ก ฯลฯ โดยภาคค้า

ปลีกในเมืองของ Suning มีแบรนด์ค้าปลีกหลายแบรนด์เป็นเครอื

ข่ายร้านค้าต้ังแต่รายใหญ่จนถึงรายเล็ก ได้แก่ Suning Square, 

Carrefour และ Suning Store ซึง่ครอบคลมุความต้องการใช้บรกิาร

ในชวีติที่มีลักษณะ ช่วงเวลา และขนาดพื้นที่ท่ีแตกต่างกนั  ปัจจุบัน

ห้าง Carrefour ใน 52 เมืองท่ัวประเทศจีนสามารถให้บริการจัด

ส่งภายใน 1 ชัว่โมงในพื้นท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร  ในปี 2563 การจ�า-

หน่ายสินค้าแบบส่งถึงบ้านขยายตัวเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 30  ขณะที่

มีร้านค้าปลีก Suning Cloud เจาะตลาดได้แล้วกว่า 8,000 สาขา

และมียอดขายทะล ุ21,000 ล้านหยวน      

นอกจากนัน้ บรกิารให้ค�าปรกึษาเฉพาะ

ด้าน บรกิารช้อปป้ิงท่องเท่ียวครบวงจรของ 

Ctrip บริการรับประกันคุณภาพโดย Third 

Party ของ JD.com ได้ปรากฏต่อสายตาผู้

บรโิภคอย่างต่อเนื่อง ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึง

การบริโภคในภาคบริการของจีนท่ีมีแนว-

โน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าก�าลังช้อปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษีไห่หนาน
图①消费者在海南免税店购物 新华社 图

ลูกค้าท�าความรู้จักกับหุ่นยนต์แนะน�าการซื้อสินค้าในงาน “เทศกาล

ช้อปปิ้งวันที่ 5 เดือน 5” ณ Wisdom Bay นครเซี่ยงไฮ้
图②消费者在上海市智慧湾“五五购物节”活动现场了解导
购机器人 新华社 图
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ภาพสเกต็ช์เครือ่งประดับท่ีออกแบบด้วย

ตัวเอง เส้ือเช้ิตท่ีมีสไตล์เป็นเอกลกัษณ์ไม่

เหมือนใคร เค้กรูปทรงแปลกแหวกแนว  

ภายใต้สถานการณ์ที่ เทคโนโลยีมีความ

ก้าวหน้าและความต้องการของผู้บริโภคที่

ยกระดับขึน้  การสั่งท�าพิเศษเฉพาะบุคคล

นบัวันจะปรากฏอยู่ในชีวิตประจ�าวันของ

ผู ้คนมากขึ้น กลายเป็นกระแสการบรโิภค

รปูแบบใหม่ (Customized Consumption)

ณ ร้านเครื่องประดับอัญมณี DIY แห่ง

หนึ่ง คุณหลี่มารับจ้ีอ�าพันที่เพิ่งท�าเสรจ็ 

ส�าหรบัเป็นของขวญัวนัเกดิให้ตัวเอง

“แม้ว่าจะไม่ใช่ของราคาแพง แต่เครือ่ง

ประดับชิ้นนี้มีค่าตรงท่ีมีเพียงชิ้นเดียว”

คุณหลี่พึงพอใจของขวัญชิ้นนี้อย่างยิ่ง

เม่ือคร่ึงเดือนก่อน เธอพิถีพิถันเลือกหิน

อ�าพันก้อนหน่ึงของร้านน้ี เธอได้ร่วมกับ

ดีไซเนอร์ออกแบบเป็นจี้ห้อยคอ โดยให้

สอดรับกบัลกัษณะเดิมของหนิ แถมยงัลงมือ

เจียระไนด้วยตนเอง แล้วจึงส่งต่อให้พนัก-

งานของทางร้านจดัท�าต่อในข้ันตอนสุดท้าย

การแสวงหาเอกลักษณ์เป็นเรื่อง “ไร้

ท่ีสิน้สุด” ของผูบ้รโิภคขณะทีสิ่นค้าท่ีออก-

แบบเองได้ ช่วยให้ผูค้นสามารถแสดงออก

ถงึบคุลิกเฉพาะตัวในรปูแบบทีห่ลากหลาย

มากขึน้ จงึได้รบัความนิยมชมชอบในหมู่ผู้

บริโภคอย่างยิง่ เช่น เคสมือถือส่ังท�าพเิศษ  

การบริโภคทีอ่อกแบบเองตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
定制化消费满足个性化需求

เ ส้ือยืดส่ังพิมพ์ลายเฉพาะ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไป  หรอื

กระป๋องน�้าดื่มสลักชื่อ ขวดน�้าสั่งพิม พ ์ ข ้อความพิ เศษที่ เป ็น

กระแสอยู่ใน Tik Tok ล้วนอาศัยการบริโภคท่ีออกแบบเองได้มา

แสดงความเป็นตัวตนและบุคลกิเฉพาะตัว

ในยคุสมยัแห่งเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนี ้การผลิตสนิค้าตามค�า

ส่ังท�าพเิศษจะไม่ใช่บรกิารท่ีหรูหราเฉพาะแค่คนกลุม่เลก็ ๆ อกีต่อ

ไป แต่ได้กลายเป็นวถิชีวีิตอีกแบบหนึง่ทีอ่ยูร่อบตัวพวกเรา  ต้ังแต่

แก้วน�้า เส้ือผ้าอาภรณ์ จนถึงเดินทางท่องเที่ยว การตกแต่งบ้าน 

ส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน ล้วนมีร่องรอยของการออกแบบเอง  

จากรายงาน “การพัฒนาของตลาดบริโภคจีนปี 2563” ที่ประกาศ

โดยส�านักวิจัยแห่งกระทรวงพาณิชย์จีน ระบวุ่า ประชากรจนีท่ีเกดิ

ช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2000 มีจ�านวน 340 ล้านคน ซึง่ได้กลายเป็นก�าลัง

การบรโิภคที่ส�าคญัของจนี พวกเขาแสดงออกความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวและความหลากหลายผ่านความต้องการในตัวสินค้า และพร้อม

ท่ีจะจ่ายราคาสูงเพือ่แลกกบัดีไซน์และความพเิศษของผลติภณัฑ์  

ส�าหรบัผูบ้รโิภคแล้ว สนิค้าต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลและมรีาคาท่ีถกูลง ซึง่ช่วยลด

ต้นทุนการบริโภคได้ “น่ีหมายความว่า ตลาดบริโภคในปัจจุบัน

ธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบเองมอีนาคตเติบโตสดใส” เฝิงเหยา

ผูร้บัผดิชอบศูนย์วจิยัการท่องเท่ียวของหม่าเฟิงวอ (MAFENGWO) 

แอปพลเิคชนัท่องเท่ียวชือ่ดังของจนีกล่าว ยคุสมัยทีเ่จ้าของธุรกจิเป็น

ผูตั้ดสินความสวยงามได้ผ่านพ้นไปแล้ว ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีเน้น

ความหลากหลายที่เข้มข้นขึ้นทกุวนั  เจ้าของแบรนด์สินค้าจ�าเป็นท่ี

จะต้องปรบัตัวเพือ่ให้สอดรับกับพฤติกรรมการบรโิภคท่ีเน้นบคุลกิ

เฉพาะบุคคลและการออกแบบเองได้

รายงานพเิศษ / 特稿
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แบ่งปันประโยชนจ์ากตลาดจนี หนุนเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวั
共享中国市场红利 助力世界经济复苏

宿亮 周慧敏 任耀庭/文
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首届中国国际消费品博览会的举办吸引了

全球目光，跨国企业在展会上频频发布

新品，海外中小企业也“抱团”参展。各界人

士纷纷表示，消博会为各国商家共享中国市场

红利提供机遇，中国正通过坚定不移扩大开放

的实践推动世界经济复苏。

งานมหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภคนานา

ชาติจีน (China International Consumer 

Product Expo) หรอื “ไห่หนานเอ็กซ์โปฯ”

ครั้งที่ 1 ได้ดึงดูดความสนใจจากท่ัวโลก 

บรษัิทข้ามชาติต่างขนสินค้าใหม่และดีที่

สุดมาเปิดตัวในงานอย่างคึกคัก  วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่างประ-

เทศก็  “จัดคณะ” มาร่วมงานด้วย ผู้คน

หลากหลายวงการต่างแสดงความเห็นว่า

งาน “ไห่หนานเอ็กซ์โปฯ” ถอืเป็นการสร้าง

โอกาสให้ผู ้ประกอบการทั่วโลกได้ร่วม

แบ่งปันประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ของ

จนี  ทั้งนี้ ประเทศจีนก�าลังยืนหยัดการเปิด

กว้างอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

น.ส.ศุภรา เสกาจารย์ กงสุลฝ่ายการ

พาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว

ระบวุ่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด - 19 ท�าให้ผู้ประกอบการไทย

จ�านวนไม่น้อยต้องประสบอุปสรรคในการ

ขยายตลาดเข้าสู ่จีน แต่ก็ไม่ได้ตัดทอน

ความหวังและความปรารถนาของพวกเขา

ทีจ่ะรกุเข้าสู่ตลาดจนี  ดังนัน้ เพือ่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ประกอบการไทย

ฝ่ายการพาณิชย์ของสถานกงสุลใหญ่ใน

บูธแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในงานไห่หนานเอ็กซ์โปฯ
消博会上的电商平台展台 新华社 图
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ประเทศจีนจึงได้อา ศัยรูปแบบการค้า

ออนไลน์ช่วยแสวงหาโอกาสให้แก่ผูป้ระ-

กอบการไทย ขณะเดียวกัน ภายในงาน 

“ไห่หนานเอ็กซ์โปฯ” ยังมีผู ้ประกอบการ

ไทยหลายรายที่น�าสินค้ามาจัดแสดง อาทิ 

อาหาร เฟอร ์นิ เจอร์ และเครื่องส�าอาง  

น.ส.ศุภรา กล่าวว่า การจัดงาน “ไห่หนาน

เอ็กซ์โปฯ” ได้ช่วยสร้างโอกาสอันดีให้ผู้

ประกอบการไทยได้เข้าใจตลาดจีนมากข้ึน

นาย Fabrice Megarbane ประธานภูมิ-

ภาคเอเชียเหนือและ CEO บริษัท ลอรีอัล 

ประเทศจีน เปิดเผยว่า จากการที่จีนสามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ได้ดีจนเกือบเข้าสูภ่าวะปกต ิเมื่อเข้าสูภ่าวะ

ปกติใหม่ในการป้องกันและควบคมุโรค

โควิด - 19 ประเทศจีนก�าลังอ้าแขนต้อนรับนานาชาติด้วยท่าทีที่

กระตือรือร้น เปิดกว้าง และเปี่ยมพลัง พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นานาประเทศ  นาย Fabrice แสดงความเชื่อมั่นว่า มาตรการเปิด

กว้างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเร่งพัฒนาท่าเรอืการค้าเสรีไห่หนานและ

การจัดงาน “ไห่หนานเอ็กซ์โปฯ” จะท�าให้สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจของจีนเหมาะแก่การท�าธุรกิจมากยิ่งขึ้น เมื่อเชื่อมโยงตลาด

ภายในประเทศจีนกับตลาดต่างประเทศเข้าด้วยกันแล้ว ธุรกิจข้าม

ชาติจะมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่กว้างขวางมากขึ้น

นาย Yann Bozec ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ิก บริษัท 

ทาเพสทรี ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์หรูของสหรัฐอเมริกา และ CEO 

บริษัท โคช ประเทศจีน เปิดเผยว่า แม้ปีที่แล้วจีนจะต้องประสบ

กบัปัจจยัลบเช่นการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 แต่ความยดืหยุน่

และศักยภาพในการเติบโตของตลาดบริโภคในประเทศจีนยังคง

สร้างความประทับใจให้แก่โลก ประเทศจีนเป็นพลังส�าคัญที่จะ

ขบัเคลื่อนการเติบโตของตลาดบริโภคท่ัวโลก ทิศทางใหม่ของ

① ②
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การบริโภคในจีนที่ยกระดับขึ้นได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่

เศรษฐกิจโลก 

นอกจากบริษัทข้ามชาติชื่อดังแล้ว หน่วยงานส่งเสริมการค้า

ของประเทศจีนและสมาคมการค้าต่าง ๆ ได้จัดคณะผู้ประกอบการ

SMEs ท่ีมีสมาชิกรวมกันจ�านวนมาก ให้เข้าร่วมงาน “ไห่หนาน

เอ็กซ์โปฯ” ด้วย โดยหวังว่าจะอาศัยงานนี้ช่วยยกระดับชื่อเสียง

ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู ้บริโภคชาวจีนให้มากข้ึน 

พร้อมทั้งเพิ่มความเข้าใจในตลาดจีนให้มากขึ้นด้วย 

นาย Paolo Barsoni ประธานหอการค้าอิตาลี - จีน กล่าวว่า 

ผู้ประกอบการของอิตาลีได้น�าเสนอสินค้าเกรดพรีเมียมทัง้ใน

วงการแฟชั่นดีไซน์ อาหารและเครื่องดื่มในงาน “ไห่หนานเอก็ซ์-

โปฯ” ซึง่หวังว่าจะยกระดบัอทิธิพลของสินค้าในตลาดจีนให้สูงขึน้

และได้รับโอกาสการเติบโตท่ีมากข้ึน ทัง้น้ี จนีได้ใช้งาน “ไห่หนาน

เอก็ซ์โปฯ” ส่งสารทีส่�าคัญสู่นานาชาติ ท�าให้ทั่วโลกเข้าใจถงึโอกาส

ที่จะได้รับจากการพัฒนาเศรษฐกิจจีน อีกทั้งยังได้แสดงให้นานา

ประเทศเห็นถึงความหวังที่เศรษฐกิจโลก

จะฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

③ ④

เจ้าหน้าท่ีบูธ Swarovski ในงานไห่หนานเอ็กซ์โปฯ ก�าลังโชว์สินค้า

เครื่องประดับ 
图①参展商在消博会施华洛世奇展台展示饰品 新华社 图

บริเวณบูธแสดงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนานาชาติโป๋อ่าวเล่อเฉิง 

ในงานไห่หนานเอ็กซ์โปฯ
图②消博会上博鳌乐城国际医疗旅游先行区展台 新华社 图

ลกูค้าก�าลังเลือกซื้อนาฬ ิกาข ้อมือแบบสั่งท�าที่ฮอล์สวิส ในพื้นที่

นิทรรศการ Fashion Life งานไห่หนานเอ็กซ์โปฯ
图③观众在消博会时尚生活展区瑞士馆选购定制腕表 
新华社 图

ณ ห้องไลฟ์สดของบริษัทเครื่องส�าอางค์ญ่ีปุน่ Shiseido พธิกีรก�าลงัพดูคยุ

กบัลกูค้า
图④日本美妆企业资生堂的直播间内，主播在与网友互动 
新华社 图
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บรกิารสาธารณะข ัน้พื้นฐาน
เพือ่คุณภาพชวิีตท่ีดขีึ้น

基本公共服务，让生活更美好

享有 基 本 公 共 服 务 是 每 个 公 民

的 基 本 权 利 ， 保 障 人 人 享 有

基本公共服务是政府的重要职责。日

前 ， 中 国 《 国 家 基 本 公 共 服 务 标 准

（2021年版）》对外公布，明确了

现阶段中国政府提供基本公共服务项

目的基础标准。《标准》明确了现阶

段各级政府必须予以保障的基本公共

24
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服务项目范围 和 底 线 标

准，可以让地方政府对

现阶段保障基本民生“

重点要保什么”“保到

什么程度”找到明确依

据。是以标准化推动基

本公共服务均等化的新

举措。

สิทธิข้ันพืน้ฐานเป็นสทิธิท่ีพลเมืองทุกคนพงึจะได้รบัและเป็นหน้าท่ีส�าคัญของ

รัฐบาลท่ีจะต้องดูแลให้ทุกคนได้รับบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐาน เมื่อไม่นานมา

นี้ประเทศจีนได้มีการประกาศ “มาตรฐานการบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานแห่ง

ชาติฉบับปี 2564 โดยก�าหนดมาตรฐานข้ันพืน้ฐานของรฐับาลจีนในการให้บริการ

สาธารณะข้ันพืน้ฐานในช่วงปัจจุบันนีอ้ย่างชดัเจน  ในเบือ้งต้นมาตรฐานฯ ฉบับน้ี

จะปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทกุ ๆ 5 ปี

CFP 图
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มาตรฐานฯ ฉบับนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญที่ใช้อ้างอิงใน

การปฏบิตัหิน้าทีบ่รกิารสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐบาลทุกระดับ 

และยังเป็นหลักอ้างอิงให้แก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ด ้วย นบัว่า

เป็นมาตรการใหม่ทีใ่ช้การก�าหนดมาตรฐานมาช่วยส่งเสรมิความ

เท่าเทียมกันของบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐาน และท�าให้เกดิความ

ชัดเจนในเรือ่งขอบเขตและมาตรฐานขัน้ต�า่ของบรกิารข้ันพื้นฐาน

ท่ีรัฐบาลทุกระดับต้องรับประกันให้แก่ประชาชนในปัจจุบันน้ี 

ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส�าหรับการอ้างอิงใน

มาตรฐานการบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานประกอบด้วย 9 ด้าน

22 หมวดหมู ่ได้แก่ บริการด้านการเจริญพันธุ์และการคลอดบุตร 

บริการด้านสุขภาพเด็ก การสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย 

บรกิารประกนัการบาดเจ็บจากการท�างานและประกันการว่างงาน 

บรกิารประกันสุขภาพ ประกันผู ้สูงอาย ุบริการบ้านเช่าสาธารณะ 

ด้านหลักประกันพื้นฐานของประชาชน

ว่า “สิ่งส�าคัญที่ควรได้รับการรับประกัน

มีอะไรบ้าง” และ “รบัประกนัในระดับใด” 

มาตรฐานฯ ฉบับน้ีจะได้รบัการปรับปรุง

ทกุ ๆ  5 ปี ในบทความนี้เราจะพาทกุคนไป

ท�าความเข้าใจกบัมาตรฐานการบรกิารสา-

ธารณะขั้นพื้นฐานแห่งชาติของจีน

สาระส�าคญัของมาตรฐานการบริการสาธารณะขั้นพืน้ฐานแห่งชาตจินี
中国基本公共服务国家标准摘录

บริการสาธารณะด้านกฎหมาย บริการ

ช่วยเหลือคนพกิาร บริการสาธารณะด้าน

วฒันธรรม ฯลฯ ซ่ึงครอบคลมุชีวิตชาวจนี

เกอืบทกุด้าน

CFP 图
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ส่ิงอ�านวยความสะดวกทางวัฒนธรรมสาธารณะ เช่น  ศูนย์วัฒนธรรม

สาธารณะ หอสมุด หอศิลป์ พพิธิภณัฑ์ ฯลฯ จดัท�าให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ครบถ้วน

และเปิดให้ประชาชนในเมืองและชนบทเข้าใช้ฟรี ส่ิงอ�านวยความสะดวก

สาธารณะในด้านกีฬาที่มีความพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในเมืองและใน

ชนบทฟรีหรือเก็บค่าธรรมเนียมในราคาถูก   

 รัฐบาลจัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี 13 ครั้งส�าหรับเด็กอายุ 0 ถึง 6 ปี ที่

เป็นผูอ้ยู่อาศัยถาวรในเขตการบริหารและบรกิารฉดีวคัซีนฟร ีให้ความคุม้ครอง

เด็กก�าพร้า เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ และเด็กที่ไร้คนอุปการะดูแล ในจ�านวนนี้มีเด็ก

ก�าพร้า 60,000 คนทั่วประเทศที่ได้รับการเลี้ยงดูในศูนย์พักพิง และมาตรฐาน

เงินสนับสนุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,611 หยวนต่อคนต่อเดือน

รัฐบาลให้บริการตรวจประเมินสุขภาพและการด�ารงชีวิต บริการตรวจ

ร่างกายและวินิจฉัยโรค และบริการให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพส�าหรับผู้ที่มีอายุ

65 ปีขึ้นไปซ่ึงอาศัยอยู่ถาวรในเขตการบริหารปีละ 1 ครั้งต่อคน บริการให้

ค�าแนะน�าด้านสุขภาพโดยแพทย์แผนจีนปีละครั้งต่อคน และมอบเบ้ียเล้ียง

คนชราให้แก่ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 

มีบริการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ฟรี 1 ครั้งต่อบุตร 1 คน ส�าหรับคู่สามี

ภรรยาในชนบททีต้ั่งครรภ์ตามการวางแผนครอบครวั บริการตรวจสขุภาพหญิง

มคีรรภ์ตามมาตรฐานในช่วงระยะเริ่มตัง้ครรภ์ฟร ี1 ครัง้ และบรกิารตรวจเยี่ยม

ให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพหลังคลอด 1 ครั้ง

ด้านการเจริญพนัธ์ุ

และการคลอดบุตร

关于优孕优生 

บริการด้านวฒันธรรม

และการกฬีา
关于文体服务 

ด้านเดก็เลก็
关于幼儿

ด้านผู้สูงอายุ

关于老人
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 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดส�าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาภาค

บงัคับ (9 ปี ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) และให้หนังสือ

เรียนฟรีส�าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ เบี้ยยังชีพส�าหรับ

นกัเรียนจากครอบครัวยากจนที่อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ  เงินอุดหนุน

ค่าอาหารส�าหรับนักเรียนในพื้นที่ยากจน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษาขั้นกลาง ฯลฯ มอบทุนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปที่มีปัญหาทางการเงิน
本刊综合

มีการจัดท�าแฟ้มข้อมูลสุขภาพของประชาชน และประกาศข้อมูลระดับ

ความรูด้้านการดูแลสขุภาพของประชาชนในประเทศทกุปี การดูแลสุขภาพของ

ผูป่้วยโรคเรือ้รงั โรคความดันโลหติสูงและโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของผูอ้ยูอ่าศัย

ถาวรท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป บริหารจัดการโดยระบบบรกิารสุขภาพโดยไม่เสยีค่า

ใช้จ่าย  และยงัสามารถเข้ารบัการตรวจติดตามผลได้ฟร ี4 ครัง้ในแต่ละปี

ให้เงินอุดหนุนค่าเช่าหรือมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู ้มีรายได้น้อย

ซ่ึงพักอาศัยในเขตเมืองและมีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนดของท้องถ่ิน 

ปรับปรุงเพิงพักอาศัยซึ่งเป็นชุมชนแออัดในเขตเมือง มอบสิ่งของเครื่องใช้

หรือเงินอุดหนุนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด รวมถึงให้บริการปรับปรุง

บ้านที่ทรุดโทรมในพื้นที่ชนบท และช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยในชนบททีอ่าศยั

อยู่ในบ้านที่ทรุดโทรมเพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย

บริการด้านสาธารณสุข
关于公共卫生服务 

ด้านการศึกษา
关于教育

ด้านทีอ่ยู่อาศัย

关于住房
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บรกิารสาธารณะข ัน้พื้นฐาน : “อะไรควรมีตอ้งมี” 
“สญัญาตอ้งเป็นสญัญา”

基本公共服务：“应有尽有”“承诺必达”

青海省门源县大通河峡谷深处的警务室，58岁的民警赵延寿和妻子田玉秀驻守在这里，为深山里的

群众提供治安警务和矛盾调处服务；浙江省云和县试点推出“长者益智幸福坊”，让老人在享受

养老服务的同时还能增加一部分收入，实现了老有所养、老有所为；浙江省杭州市下城区“西湖莉莉”

舞蹈团在社区工作人员的帮助下，有了专门的舞蹈排练厅、聘请舞蹈老师……基本公共服务正像空气一

样，服务中国人日常生活的方方面面。

CFP 图
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มีโอกาสสร้างรายได้ไปพร้อมกันด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายแก่แล้ว

มีที่ดูแล แก่แล้วยังท�างานได้ 

ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในชุมชน คณะนาฏศิลป์ 

“ซีหูลี่ลี่” ในเขตเซี่ยเฉิง นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง จึงมีห้อง

ซ้อมเต้นพิเศษและจ้างครูมาสอนเต้นโดยเฉพาะ  ปัจจบุนั “ซหีลูีล่ี”่ 

มีชื่อเสียงพอสมควร มักจะไปเข้าร่วมประกวดตามเมืองต่าง ๆ  

ทัว่ประเทศจีน นอกจากจัดฝึกอบรมการเต้นฟรีให้แก่ชาวบ้านหรอื

แสดงโชว์เพือ่การกศุลแล้ว ยงัมอบความสุขมากมายให้แก่ผูสู้งอายุ

ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

บรกิารสาธารณะข้ันพืน้ฐานเปรยีบเสมือนอากาศหายใจ คอยให้

บริการทุกด้านในชีวิตประจ�าวันของชาวจีน

ลกึเข้าไปในหุบเขาแห่งล�าน�้าต้าทงเหอ

อ�าเภอเหมินหยวน มณฑลชงิไห่ มสีถานีต�า-

รวจระดับท้องถิน่แห่งหน่ึง จ้าว เหยยีนโซ่ว

ต�ารวจวยั 58 ปี และภรรยาของเขา เถยีน อว้ีซิว่

ประจ�าการอยู่ที่นี่ เพื่อให้บริการด้านรักษา

ความปลอดภัยสาธารณะและบริการไกล่

เกลีย่ข้อขัดแย้งส�าหรับผูค้นในหุบเขาลกึ

แห่งนี้

อ�าเภอหยนุเหอ มณฑลเจ้อเจยีง ได้น�า-

ร่องจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาความรู้และความสขุ

ผูส้งูอาย”ุ ซึง่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มารบับริการ
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จ้าว เหยยีนโซ่ว วยั 58 ปี เป็นต�ารวจนายหนึง่ในอ�าเภอปกครอง

ตนเองชนชาติหุยเหมินหยวน มณฑลชิงไห่ ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา 

เขาและภรรยา เถียน อวี้ซ่ิว ได้ท�างานในสถานีต�ารวจที่คอยให้

บริการแก่ชาวบ้าน 618 ครัวเรือนใน 4 หมู่บ้าน

สถานีต�ารวจแห่งนีต้ั้งอยูใ่นหบุเขาลกึ ชาวบ้านอาศัยอยูก่ระจัด

กระจาย เม่ือปี 2555 จ้าว เหยียนโซ่ว สมัครใจขอย้ายมาประจ�า

การที่นี่เอง และภรรยาได้ติดตามมาท�างานที่นี่ด้วย  อาคาร 3 ห้อง

ขนาดเนือ้ท่ีไม่ถึง 45 ตารางเมตร กลายเป็นท้ังห้องรบัแขก ห้องนอน

ห้องครัว และส�านักงานของสามีภรรยาคู่นี้

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะฝนตกพายุเข้า จ้าว เหยียนโซ่วก็

ยืนหยัดท่ีจะเข้าไปให้บริการในหมู่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

เพื่อท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในหมู่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์

ความรูด้้านกฎหมายทัว่ไปให้แก่ชาวบ้าน คอยขจดัทุกข์ร้อนให้แก่

ชาวบ้านที่อยู่ในหุบเขาลึก จนกลายเป็นเพื่อนสนิทของชาวบ้าน

ภายหลังจากที่ เถียน อวี้ซิ่ว ติดตามสามีมาอาศัยอยู ่ที่สถานี

“สน.ต�ารวจผวัเมยี” ในหุบเขาลกึ
峡谷深处的“夫妻警务室”

ต�ารวจแล้ว เธอก็ต้องรับผิดชอบงานหลาย

ต�าแหน่งพร้อม ๆ กนั เป็นทั้งเจ้าหน้าทีรั่บ

เรื่อง ผู้ก�ากับดูแลทะเบียนบ้าน พนักงาน

ประชาสัมพนัธ์กฎหมาย  นอกจากน้ัน เธอยงั

เป็นแม่บ้านท�าความสะอาดและแม่ครวัด้วย

ด้วยเหตุที่สถานีต�ารวจตั้งอยู่ในพื้นที่ห่าง

ไกล ไม่สะดวกในการซื้อหาผักและผลไม้  

สองสามีภรรยาจึงได้ท�าแปลงปลูกผักและ

ผลไม้ขึ้นบนพื้นที่ว่างข้าง ๆ สถานี

สองสามีภรรยายงัคงจรงิจงักบัการตรวจ

ลาดตระเวนทุกครัง้และการปฏบิติัภารกจิทุก

งาน จ้าว เหยียนโซ่วกล่าวว่า งานที่พวกเขา

ท�าเม่ือได้รบัการยอมรบัจากชาวบ้าน “กร็ูสึ้ก

ว่าตนเองมีคุณค่าและรู้สึกเติมเตม็”  

ณ อ�าเภอหยุนเหอ มณฑลเจ้อเจียง มีศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ

ในชนบทรวม 9 แห่ง ไม่เพียงแต่มีส่ิงอ�านวยความสะดวกเพื่อผูส้งู

อายหุลากหลายประเภทแล้ว เจ้าหน้าทีย่งัจะจดัเมนอูาหารทีแ่ตกต่าง

กนัในแต่ละสัปดาห์ตามรสชาติและความคุ้นเคยของผู้สูงวัย เพือ่

รักษาสมดุลทางโภชนาการของพวกเขา  รวมทั้งยังก�าหนดให้มีการ

มาท�างานทีบ้่านพกัคนชรา
养老院里来上班  

ตรวจสุขภาพเป็นประจ�า เช่น วดัความดัน

และตรวจระดับน�า้ตาลในเลอืด ฯลฯ

ผูส้งูอายใุนชมุชนเมอืงจางเจยีโข่ว มณฑลเหอเป่ย ก�าลงัเล่นเกมทายปรศินา
河北省张家口市社区老人在玩益智游戏 新华社 图
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ก่วนลี ่วัย 54 ปี เป็นหัวหน้าคณะนาฏศิลป์ “ซีหูลี่ลี่” ของเขต

เซ่ียเฉิง นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เธอเล่าเรยีนในโรงเรยีนศิลปะ

การแสดงต้ังแต่เด็ก “หลังจากเกษียณ ฉันก็ยังอยากเต้นร�าต่อไป” 

ก่วนลีก่ล่าว  เม่ือปี 2552 เธอก่อต้ังคณะเต้นร�ากลางแจ้งขึ้นมาคณะ

หนึง่ ณ ลานวฒันธรรมซีห ูโดยหวงัว่าจะใช้ความสามารถของตนเอง

เพือ่ช่วยให้ผูสู้งอายมีุความสขุขณะออกก�าลงักาย 

ทว่า ในเมืองใหญ่อย่างหางโจว การจะหาสถานท่ีซ้อมเต้นราคา

 คณะเต้นร�าตามหาสถานทีฝึ่กซ้อม
舞蹈团找到了排练场

อ�าเภอหยุนเหอมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ล�าพังในเขตภูเขากว่า 3,300 

คน  ทว่าตั้งแต่ก่อตั้ งศูนย์บริการดูแลผู ้สูงอายุขึ้นในปี 2562 มี

คนชราเพียงไม่กี่คนท่ีมาใช้บริการ  ภายหลังจากที่ส�านักงาน

กิจการพลเรือนในท้องท่ีได้ลงพื้นที่ส�ารวจวิจัยแล้วพบว่า ผู้สูง

อายุส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู ่คนเดียวต่างรู ้ สึกว่าตนเองยังมีความ

สามารถในการท�างาน และไม่เต็มใจที่จะไปศูนย์บริการดูแลผู้สูง

อายุ  ดังน้ัน เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึ้นกับคนแก่

เหล่านี้ที่อยู่อาศัยบ้านตามล�าพัง และดึงดูดให้พวกเขายอมไปศนูย์

บริการดูแลผู้สูงอายุ  ส�านักงานกิจการพลเรือนจึงได้อาศัยจุดแข็ง

ของท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมแปรรูปของเล่นที่ท�าจากไม้ แล้วได้

น�าการแปรรปูวัสดุที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงวยัในศูนย์เข้ามาให้ท�า 

โดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ทดลองซ�้าแล้วซ�า้เล่า

เพื่อคัดเลือกตัวต่อไม้น�้าหนักเบาหลายสิบชนิด ที่มีสีและลักษณะ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของผู้สูงวัย

ภายหลังจากที่โครงการดังกล่าวเริ่มต้นข้ึน พร้อมกบัต้ังชือ่ว่า 

“ศนูย์พฒันาความรู้และความสุขผู้สูงอาย”ุ ก็ได้ดึงดูดผู้สูงวัยที่ยัง

ดูแลตัวเองได้เข้ามาใช้บริการอย่างรวดเร็ว คุณลุงจาง ปางเจิง 

วัย 84 ปี ผู้ซ่ึงยังดูแลตัวเองได้ ตอนแรกก็ไม่ยอมมาที่ศูนย์แห่ง

นี้ แต่พอได้ยินว่าสามารถท�างานมีรายได้

ระหว่างมาอยู ่ที่ศูนย์ ตอนนี้คุณลุงจางจึง

มาที่ศูนย์แห่งนี้ทกุวนั  บรรดาผู้สูงวยัจะท�า

การติดเทปกาวให้กบัตัวต่อไม้บรรจหุบีห่อ 

และพวกเขายังสามารถคุยเล่นกนัได้อกีด้วย

ทัง้น้ี ทางศูนย์ฯ จะคอยพิจารณาสภาพร่างกาย

ของผูสู้งวยัแต่ละท่าน เจ้าหน้าท่ีจะคอยจดัให้

พวกเขาได้พักทกุ ๆ  ครึง่ชัว่โมงเพื่อให้แน่ใจ

ว่าพวกเขาจะได้ท�างานและพักผ่อนอย่าง

เหมาะสม ผู้สูงอายไุด้ใช้สมองและลงมอืท�า

งานท่ีศูนย์ แถมยงัมีรายได้เดือนละ 500 - 600

หยวน สภาพจิตใจของพวกเขาดีขึ้นอย่าง

เห็นได ้ชัด  ปัจจุบัน ศูนย ์ ดูแลผู ้สูงอายุ

แต่ละแห่งยังได้จัดเตียงส�าหรับรับฝาก

ดูแลผู้สูงวัยในกรณีที่ลูกหลานไม่อยู่ด้วย

เป็นเวลานาน หรือสภาพร่างกายของผู้สูง

อายุไม่ค่อยแข็งแรงก็สามารถได้รับการ

ดูแลเช่นกัน

ถกูทีส่ามารถรองรบัผูเ้ต้นร�าได้หลายสิบคน

น้ัน ไม่ใช่เรือ่งง่ายนัก

ก่วนลี่ได้แจ้งเรื่องความล�าบากในการ

ขาดแคลนสถานที่ฝึกซ้อมและครูฝึกเต้น

ไม่เพยีงพอไปยังฝ่ายบรหิารจัดการชมุชน 

เจ้าหน้าทีไ่ด้น�าเรือ่งไปหารือกับศูนย์วัฒน-

ธรรมเขตเซ่ียเฉิง ซึง่รับผิดชอบในการให้

รายงานพเิศษ / 特稿

32



บรกิารและด�าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ศูนย์

วัฒนธรรมได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคณะนาฏศิลป์อย่างรวดเรว็

จัดหาห้องซ้อมเต้นพิเศษให้และยงัเชญิครสูอนเต้นมาให้ค�าปรกึษา

ด้วย  ปัจจุบนั คณะนาฏศิลป์ “ซหีลูีล่ี”่ มชีือ่เสียงพอสมควร มักจะไป

เข้าร่วมประกวดตามเมืองต่าง ๆ  ท่ัวประเทศจนี นอกจากจดัฝึกอบรม

การเต้นฟรีให้แก่ชาวบ้านหรือแสดงโชว์เพื่อการกุศลแล้ว ยงัมอบ

ความสุขมากมายให้แก่ผูสู้งอายท่ีุเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การให้บริการด้านวัฒนธรรมแก่สาธารณะของฝ่ายบริหาร

จัดการชุมชน ถือเป็นส่วนส�าคัญของงานบรกิารสาธารณะขัน้พื้น

ฐานในประเทศจนี  เขตเซ่ียเฉิงซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ได้รบัการ

ปรบัปรงุสาธารณูปโภคด้านวัฒนธรรมไปแล้วหลายรายการ  เม่ือ

เร็ว ๆ นี้ ชาวบ้านในชุมชนยังพบว่า ชั้นล่างของอาคารท่ีตนพัก

อาศัยได้เปิด “ห้องสมุดชุมชน” ข้ึน ในยาม

ว่างผู้อยู่อาศัยสามารถพาบุตรหลานมาทีน่ี่

เพื่อเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือและ

หนังสือพิมพ์ ตลอดจนท่องอินเตอร์เนต็

และท�างาน ซ่ึงให้ความสะดวกสบายแก่ผู้

อยูอ่าศัยในชมุชน

本刊综合

คนชราที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองเหิงสุ่ย มณฑลเหอเป่ย ก�าลัง

ซ้อมงิ้วอยู่ในศูนย์ดูแลคนชราภาคกลางวัน
河北省衡水市街道社区老人在日间照料中心排练京剧 
新华社 图
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เรือ่งเล่าแห่งแม่น�า้
ลา้นชา้ง - โขงในช่วง 5 ปี
5年，我们的“澜湄故事”

本刊记者 韩成圆/文

2021年是澜沧江—湄公河

合作（简称“澜湄合

作”）5周年。5年前，澜沧江—湄公

河合作首次领导人会议在海南三亚成功

举行，中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰

国、越南领导人，共同宣布启动这一新

型次区域合作机制；5年来，建设面向

和平与繁荣的澜湄国家命运共同体，
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พ.ศ. 2564 ครบรอบ 5 ปีความร่วมมือแม่น�้าล้านช้าง - แม่น�้าโขง (LMC)

5 ปีก่อน การประชุมความร่วมมือผู้น�าครั้งที่ 1 แม่น�้าล้านช้าง - แม่น�้าโขง

ได้จัดขึ้น ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยมีผู ้น�าจากจีน กัมพูชา ลาว 

เมียนมา ไทย และเวียดนามเข้าร่วมประชุม พร้อมประกาศร่วมกันเปิดตัวเริ่ม

ด�าเนินการตามกลไกความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคในรูปแบบใหม่นี้

5 ปีที่ผ่านมา การสร้างสรรค์ประชาคมร่วมชะตากลุ่มประเทศลุ ่มแม่น�้า

成为了澜湄国家共同的信

念和目标；5年来，这一

新型次区域合作机制经历

培育期、快速拓展期，迈

入了全面发展新阶段，为

各国发展注入了“源头活

水”，为构建人类命运共

同体树立了典范。

CFP 图
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ความร่วมมือท่ีตลบอบอวลไปดว้ยกลิน่หอม
一份香气四溢的合作

本刊记者 蔡梦/文

ปลายเดือนมีนาคม คุณอาฮุยผู้จัดการ

บริษัท เค.เอฟ.ซัพพลายเชน จ�ากัด (ต่อไป

น้ีเรยีกย่อว่าบริษัท KF) เริ่มเตรยีมตัวรบัซ้ือ

ทุเรียนรอบใหม่อีกครั้ง เขากล่าวอย่างภาค

ล้านช้าง - แม่น�้าโขง อันมีเป้าหมายมุ่งสู่

สันติภาพและความรุ่งเรืองนั้น ได้กลายมา

เป็นศรทัธาและจุดหมายร่วมกนัของประเทศ

สมาชิก 5 ปีที่ผ่านมา กลไกความร่วมมือ

ระดับอนุภูมิภาครูปแบบใหม่ได้ก้าวผ่าน

ระยะบ่มเพาะ ช่วงเวลาบุกเบิกอย่างรวดเรว็

จนก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการพัฒนาอย่าง

รอบด้าน นับได้ว่าเป็นการอัดฉีด “สายน�้า

แห่งชีวิต” ให้แก่การพัฒนาของประเทศ

สมาชิก เพื่อการสร้างเป็นแบบอย่างอันดี

แก่ประชาคมร่วมชะตาเดียวกันแห่งมวล

มนุษยชาติ

ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้ ได้ปรากฏ

เรือ่งเล่าแห่งล้านช้าง - โขงมากมาย ทีป่ระ-

เทศสมาชิกได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้น

เร่ืองเล่าจากไทย ได้แก่ ธุรกิจทีโ่ยงใยกนั

ด้วยทุเรียนผลหนึ่ง ซึ่งท�าให้พ่อค้าท้องถิ่น 

“ล�่าซ�า” ขึ้นมา จนผู้บริโภคจากหลากหลายประเทศได้ลิ้มรสอัน

หอมหวานของผลไม้ชนิดนี้

เรือ่งเล่าจากกัมพูชา เกิดขึ้นในมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ ทีไ่ด้ทุม่เท

ก�าลงัไปกบัการผลติบุคลากรสายอาชพีและเทคนิคให้แก่ภมิูภาคน้ี

เรื่องเล่าจากมณฑลยูนนานของจีน ได้แก่ เรื่องของคณะแพทย์ 

ซึ่งอุทิศตนเพื่อสิ่งเดียวตลอดระยะเวลาหลายปี คือการมอบความ

หวงัครัง้ใหม่ และดวงตาที่กลับมามองเห็นให้แก่ประชาชนจ�านวน

มากมายในประเทศลุ่มแม่น�้าโขง...

ฤดูใบไม้ผลิเม่ือ 5 ปีก่อน กลไกความร่วมมือลุ่มแม่น�้าล้าน

ช้าง - แม่น�้าโขงได้ถือก�าเนิดขึ้น ฤดูใบไม้ผลิ 5 ปีหลัง “เรื่องเล่า

ล้านช้าง - โขง” อันอบอุ่นและตื่นเต้นเร้าใจเหล่านี้ พิสูจน์ให้เห็น

ถึงสัจธรรมข้อหนึ่ง นั่นคือ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหม่ 

เช่น ความท้าทายจากโรคโควดิ - 19 กบัภาวะถดถอยของโลกาภิวตัน์

ฯลฯ ขอเพียงเราท�างานร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจกนั เราก็จะสามารถ

ฝ่าฟันช่วงเวลาอันยากล�าบากน้ีไปได้ และเม่ือน้ัน สิ่งที่รอคอย

เราอยู่ ก็จะเป็นอนาคตอันสวยงาม อบอุ่น และมีความหวังยิ่งขึ้น

กว่าเดิม

ภูมิใจว่า บริษัท KF มีรถขนส่ง 100 คัน แสตนด์บายรอขนทุเรียน

สุกงอมได้ที่ไปจ�าหน่ายในประเทศจีน

 “ทุกคนรูไ้หมคะว่า อนัท่ีจรงิทเุรยีนมีแบ่งเพศด้วยนะ ถ้าลูกมัน

อวบ ๆ สมส่วน ไม่มีส่วนที่บิดเบี้ยว ก็จะเป็นทุเรียนตัวเมีย แต่ถ้า
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ลูกไหนรูปทรงยาว ก้นแหลม ก็แสดงว่ามีเน้ือน้อย และเป็นทเุรยีน

ตัวผูค่้ะ” เม่ือวนัที ่25 มนีาคม คุณหยวี ชงิชงิ ผูจ้ดัการบรษัิทเกษตรกรรม

เซียนเฟิงตุ้ยยูนนาน จ�ากดั ก�าลงัไลฟ์สดขายทุเรยีนไทยดังเช่นทุกวนั

คณุหยีว ชิงชิงและคุณหยาง เฟิงหยวน สามีของเธอเป็นชาว

มณฑลอานฮยุ ทางภาคกลางของประเทศจีน แต่เดิมสองสามีภรรยา

ท�าธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร ต่อมาในปี 2559 เมื่อกลไก

ความร่วมมือ LMC เริม่ประกาศใช้ หยีว ชงิชงิและสามีก็สัมผัสได้

ถึงโอกาสทางธุรกิจ จึงเบนเข็มมาน�าเข้าทุเรียนจากประเทศไทย 

“ผลไม้ไทยได้รบัความนิยมจากชาวจนีมาโดยตลอด เมือ่ความร่วม

มือ LMC เร่ิมมีผลบังคับใช้ การน�าเข้าทเุรยีนจากไทยจงึเป็นโอกาส

ทางธุรกจิท่ีจะขาดเสียไม่ได้” หยวี ชงิชิงเล่าถึงความคิดในตอนนัน้

ปี 2559 หยวี ชงิชงิและสามีเริม่ต้นจบัธุรกจิขายสินค้าออนไลน์

และขายทุเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตช่องทางต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน 

สถานกงสุลไทยประจ�าประเทศจนีและองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง กพ็ยายาม

ประชาสัมพนัธ์ผลไม้ชนิดน้ีผ่านกิจกรรมเทศกาลอาหารต่าง ๆ ส่ง

ผลให้ทุเรยีนไทยเป็นทีย่อมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวจนีมากขึน้เรือ่ย ๆ

ทุเรียนน�าเข้าจากประเทศไทยน้ัน ส่วนหน่ึงถูกขนส่งด้วยรถขนส่ง

แช่เยน็ไปยังเซี่ยงไฮ้ หางโจว และเมอืงใหญ่อื่น ๆ เพือ่ขายทางออฟ-

ไลน์ อกีส่วนหนึง่ถกูขนส่งไปยงัคลงัสนิค้าของแพลตฟอร์มออนไลน์

เช่น JD TMall พินตัวตัว ฯลฯ “กิจการเราดีขึ้นเรื่อย  ๆ จากเดิมที่

ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กขนได้คันละ 150 - 160 ผล เดี๋ยวนี้ต้องใช้

รถขนส่งมาบรรทุก คันหน่ึงขนได้ 960 ผลเลยทีเดียว และแม้ปี 

2563 จะมีโรคโควิด - 19  แต่เราก็ยังขายทุเรียนได้ตามปกติ  หน�าซ�้า

ยอดขายยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย” หยีว ชิงชิงยิ้มแย้ม

ข้อมูลสถิติสะท้อนให้เห็นว่า ในปี 2563 ประเทศไทยส่งออก

ทุเรียนไปยงัจีน คิดเป็นมูลค่ารวมสูงกว่า 1,500 ล้านเหรยีญดอลลาร์

สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างก้าวกระโดดถึง 77.57 เปอร์เซ็นต์

เมื่อปีที่แล้ว ไทยและจีนยังได้ร่วมกันจัด “ขบวนรถไฟสายผลไม้” 

ข้ามประเทศ โดยในส่วนของประเทศจีนน้ัน ได้ก�าหนดให้ด่านทาง

รถไฟผิงเสียงและด่านตงซิงที่เขตกวางสี รองรับผลไม้จากไทยที่

เดินทางผ่านประเทศทีส่ามเข้ามาในจนี เพือ่

อ�านวยความสะดวกให้แก่กิจการค้าผลไม้

ระหว่างสองประเทศ

 “เช่ือว่าเม่ือความร่วมมือแม่น�า้ล้านช้าง -

แม่น�า้โขงลุม่ลกึยิง่ข้ึน กจิการทุเรยีนไทยของ

เราจะต้องขยายตัวข้ึนเรื่อย  ๆและมอีนาคต

ท่ีสดใสอย่างแน่นอน” ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกจิ

ยนูนานและนักธุรกจิไทย ต่างกม่ั็นอกม่ันใจ

กับกิจการค้าทุเรียน

CFP 图
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มหาวิทยาลยัแห่งลา้นชา้ง - โขง
一所叫“澜湄”的大学

本刊记者 沈燕/文

 “ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น�้าล้าน

ช้าง - โขงนั้น ความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหว่างประเทศกัมพชูาและมณฑลยนูนาน

ของจีน ก�าลังยกระดับขึ้นทั้งในด้านความ

ลกึซึง้และขอบเขตในหลากหลายมิติ หลาก

หลายสาขาและศาสตร์วิชาการ” เมื่อวันที่

23 มีนาคม นายเวิง เปิ่นถาน ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยัล้านช้าง - โขงแห่ง

กมัพชูา หรอื Lanmei University of  Cambodia

ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามารับ

ชมงานกจิกรรม “สัปดาห์แม่น�า้ล้านช้าง - โขง”

และ “เทศกาลนานาชาติ มหาวทิยาลยัหมินจู๋

ยูนนาน” โดยในพธีิเปิดงานนัน้ มหาวทิยาลยั

หมนิจูย๋นูนานและมหาวทิยาลยัล้านช้าง - โขง

แห่งกมัพชูา ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วม

มือเพือ่ยกระดับความร่วมมือแลกเปลีย่นใน

ด้านการอดุมศึกษา ตลอดจนการผลติบณัฑิต

ร่วมกัน 

อนัท่ีจรงิชือ่ “มหาวิทยาลยัล้านช้าง - โขง

แห่งกัมพูชา” ก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่า

มหาวทิยาลยัแห่งนีมี้ความเกีย่วข้องกบัความ

ร่วมมอืแม่น�า้ล้านช้าง - โขงอย่างแน่นแฟ้น

เดิมทีมหาวทิยาลยัแห่งน้ีมีชือ่ว่า โรงเรยีนอาชวีะวฒันธรรมและการ

ท่องเที่ยว เยาวชนโลก ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทเยว่

ไท่ กรุป๊ สาขากมัพชูา ได้ลงทนุเพือ่สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การศึกษากบัวสิาหกจิ เม่ือได้รบัอนมัุติจากกระทรวงการศึกษา เยาวชน

และกฬีาแห่งประเทศกัมพูชา โรงเรยีนดังกล่าวกไ็ด้ยกระดับข้ึนเป็น

มหาวิทยาลัยล้านช้าง - โขง

เวงิ เป่ินถานเหน็ว่า มหาวทิยาลยัแห่งน้ี คือความส�าเรจ็อกีประ-

การหนึง่ของความร่วมมือระหว่างกมัพชูาและจนี ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือแม่น�้าล้านช้าง - แม่น�้าโขง เขาให้ข้อมูลว่า เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดท่ีมีต่อทรัพยากรบุคคลด้านเทคนิกและ

สายอาชีพ มหาวทิยาลยัล้านช้าง - โขงจงึได้จดัต้ังคณะวชิาจ�านวน

5 คณะ ได้แก่ การบินพลเรอืน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวฒันธรรม

และศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการท่องเที่ยวและโรงแรม “โรง

เรยีนให้ความส�าคัญอย่างยิง่ต่อความร่วมมือกับประเทศสมาชกิล้าน

ช้าง - โขง และส่งเสรมิรปูแบบการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี

“2 + 2” อย่างจรงิจงั หลงัจากเรียนท่ีมหาวิทยาลยัล้านช้าง - โขงใน

กัมพูชาช่วงสองปีแรกแล้ว ก็จะไปเรียนต่อที่สถาบันอุดมศึกษาที่

ร่วมมือในจีนต่ออีกสองปี เพื่อพัฒนาทักษะวิชาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เวงิ เป่ินถานกล่าวเสรมิว่า ขณะนีม้หาวทิยาลยัล้านช้าง - โขงได้

เลือกสถาบันอุดมศึกษาในจีนท่ีจะสร้างความร่วมมือรวมแล้วสาม

แห่ง โดยสองในสามอยูใ่นมณฑลยนูนาน ประกอบด้วยมหาวทิยาลยั

หมนิจูย๋นูนาน และมหาวทิยาลยัอกีแห่งหนึง่ซึง่ยงัอยูร่ะหว่างเจรจา
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เมื่อโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนานเริ่ม

ด�าเนินการอย่างเป็นรปูธรรมแล้ว สองสถาบนัจะร่วมกนัผลติบัณฑติ

และพัฒนาสาขาวิชา นอกจากนี้ยังจะมีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยม

เยือนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากรด้านการสอน การ

บริหาร ธุรการ และนักวจิยั สองมหาวิทยาลัยจะร่วมกนัรบันกัศึกษา

ต่างชาติ แลกเปลีย่นข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลอืน่ ๆ ระหว่างกนั

“ในอนาคต นักศึกษากัมพูชาและยูนนาน ไม่เพียงจะมีโอกาสเดิน

ทางไปศึกษาแลกเปลีย่นทีม่หาวิทยาลัยคู่สญัญาเท่าน้ัน  แต่หลงัจาก

จบการศึกษา กจ็ะมีโอกาสได้งานท�าอย่างรวดเรว็ เพราะมหาวิทยาลยั

มีความร่วมมือกับวิสาหกิจต่าง ๆ ด้วย” เวิง เปิ่นถานเชื่อว่า  การที่

นักศึกษาได้ไปแลกเปลีย่นยงัต่างประเทศ จะช่วยให้สามารถพฒันา

ตนเองได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่นักศึกษาในสายภาษา การบนิ

และเทคโนโลยี

 “ความร่วมมือน้ียงัจะเป็นช่องทางและเวททีีจ่ะช่วยให้คณาจารย์

และนักวิจัยของสองมหาวทิยาลยัได้มโีอ-

กาสแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนและสานความ

ร่วมมือระหว่างกนั” ขณะนี้สิง่ทีเ่วงิ เป่ินถาน

คาดหวังมากทีสุ่ดกคื็อ หลงัจากท่ีโรคระบาด

ผ่านพ้นไปแล้ว เขาจะมีโอกาสเดินทางเยือน

มณฑลยูนนาน เพื่อที่จะได้ท�าความรูจ้กักบั

“มิตรสหายใหม่” ที่นั่นให้มากขึ้น

มหาวิทยาลัยล้านช้าง - โขงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในกรุงพนมเปญให้

กับนักเรียน
澜湄大学组织学生在金边市塔仔山参加校外活动 郑薇 图
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จากการผ่าตัดคนไข้ต้อกระจกรายที่ 1 

จนถงึรายที ่100 และขยบัเพิ่มสูงขึน้จนใกล้

ระดับ 2,300 รายในเร็ววัน

จากเม่ือแรกเริม่ทีไ่ม่เชือ่ม่ัน จนเริม่วางใจ

และกลับกลายมาเป็นคนส�าคัญดุจญาติมิตร

ท้ังหมดทีก่ล่าวมา คือภาพสะท้อนของ

ผลงานอนัโดดเด่นของคณะแพทย์จากโรง

พยาบาลประชาชนหมายเลข 1 มณฑลยนูนาน 

(ต่อไปน้ีเรยีกย่อว่า โรงพยาบาลหมายเลข 1)

รวมทัง้ยงัเป็นความรูสึ้กแท้จรงิจากใจเหมย-

เหยียน รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลอกีด้วย

โครงการ “คืนความสว่างไสวให้ดวงตา”

ของโรงพยาบาลหมายเลข 1 ถือก�าเนิดขึ้น

ภายใต้กลไกความร่วมมือแม่น�า้ล้านช้าง - โขง 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วม

มือด้านการแพทย์ โดยจีนเป็นฝ่ายคัดเลอืก

จักษุแพทย์ฝีมือดีส่งไปยังประเทศสมาชิก

ลุม่แม่น�า้โขง เช่น เมียนมา ลาว กมัพชูา เพือ่

ท�าการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผูป่้วยทีน่ั่น ทัง้

นี ้ภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ จะด�าเนินการผ่าตัด

ให้คนไข้ต้อกระจก นอกจากน้ี ยงัมีการบรจิาค

เครื่องมือทันสมัยที่ใช้ผ่าตัดต้อกระจกให้

คณะทูตผูท้�าหนา้ท่ีส่งมอบการมองเห็น
一群送光明的使者

本刊记者 陈创业/文

แก่ประเทศน้ัน ๆ  เพือ่ส่งเสรมิโครงการร่วมมือสุขอนามัยและแพทย-

ศาสตร์ที่ยกระดับคุณภาพการผ่าตัดรักษาต้อกระจกด้วย

 “ครั้งแรกที่ปฏิบัติโครงการ ‘คืนความสว่างไสวให้ดวงตา’ นี้ 

เราเดินทางไปยงัเมยีนมา ตอนนัน้แพทย์และประชาชนชาวเมียนมา

ไม่ค่อยยอมรบัเราสักเท่าไหร่ สาเหตุมีสองข้อคือ หนึง่ ไม่ค่อยม่ันใจ

ในอปุกรณ์การผ่าตัดและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ราน�าไป สอง ไม่แน่ใจ

ในเรือ่งคณุภาพการรกัษา” เหมย เหยียนกล่าวเสริมอกีว่า ในเวลาน้ัน

ค�าพดูประโยคหน่ึงจากล่ามผู้ร่วมเดินทาง ท�าให้เธอและเพือ่น ๆ  ตัด

สินใจว่าจะยนืหยดัสู้ต่อต่อไป ล่ามบอกเราว่า “ยิง่โครงการผลักดัน

ยาก ก็ยิง่สะท้อนให้เห็นว่า เราต้องเข้าใจกนั และเชื่อมั่นในกันและ

กันให้มากขึ้น”

 “ต่อมา ความจรงิใจและความสามารถของเรากท็�าให้ชาวเมยีนมา

ซาบซ้ึง เวชภณัฑ์ต่าง ๆ ทีน่�าไปด้วยกใ็ช้กบัพวกเขาได้ผลดี” เหมย

เหยยีนเล่าว่า เม่ือทุกคนมองเหน็ว่าการผ่าตัดต้อกระจกได้ผลดี ชาว

เมียนมาก็เริ่มยอมรับการรักษาจากแพทย์จีน

หลี่ เสี่ยวเลี่ยง นายแพทย์ผู้อ�านวยการแผนกจักษุ โรงพยาบาล

หมายเลข 1 เป็นหนึง่ในทีมแพทย์อาสา เขาเคยเข้าร่วมโครการ “คืน

ความสว่างไสวให้ดวงตา” ท่ีหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ช่วงเดือน

ธันวาคม 2559 และสิงหาคม 2561

 “ปี 2561 ท่ีเวยีงจนัทน์ ทันทีที่ผมเปิดผ้าก๊อซออก คุณลงุกก็อด

ผมเอาไว้แน่น ผมรูส้กึได้ว่าคุณลงุวยั 50 กว่าคนนัน้ ก�าลงัตัวส่ันด้วย

ความซาบซึ้งใจ” แม้ว่าต่างฝ่ายต่างคุยกันไม่เข้าใจ แต่ความเชื่อใจ

รายงานพเิศษ / 特稿
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โรงพยาบาลประชาชนหมายเลข 1 มณฑลยูนนานจัดท�าโครงการ “คืน

ความสว่างไสวให้ดวงตา” ในพื้นที่ สปป.ลาว
图①②③云南省第一人民医院在老挝开展“光明行” 
受访者供图

และซาบซึ้งในบุญคุณที่ผู ้ป่วยแสดงออกมา ก็ท�าให้หลี่ เสี่ยวเลี่ยง

จดจ�าความรู้สึกได้มาจนบัดนี้

 “นับตั้งแต่โครงการ ‘คืนความสว่างไสวให้ดวงตา’ ถือก�าเนิด

ขึ้น เราได้เดินทางไปเมยีนมารวม 7 ครัง้ ลาว 2 ครัง้ กมัพชูา 1 ครัง้

เวลานี้ ในสายตาของชาวบ้านที่นั่น การแพทย์ของจีนยอดเยี่ยมที่

สุด เชือ่ถอืได้มากท่ีสดุ” เหมย เหยยีนกล่าวว่า โครงการผ่าตัดต้อกระ-

จกนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีระยะเวลาท�างานค่อนข้างสั้น จ�านวน

เคสผ่าตัดก็มาก นอกจากนี้ยังต้องพยายามเอาชนะอุปสรรคด้าน

ภาษาอกี “แต่ถงึอย่างน้ัน พอได้เหน็รอยยิ้มของชาวบ้าน ได้รบัความ

เชื่อมั่นจากพวกเขา เราก็พบว่า ความล�าบากต่าง ๆ มันคุ้มค่าแล้ว”

①

② ③

 รายงานพเิศษ特稿 /
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โรงแรมบนไหล่เขา 
จุดหมายปลายทางท่ีดขีองชวิีต
健康生活目的地
本刊记者 祖红兵 韩佳咪 刘子语 胡丽仙/文 受访者供图

与山 相 伴 ， 依 山 而

建，推窗即景；强

化体验性和度假性，增强

酒店旅游功能……这就是

云南省打造的半山酒店。

半山酒店自推出以来，受

到了众多游客的喜爱。本

期杂志，小编就带大家看

看云南的半山酒店。

สร้างอยู่บนภูเขาหรือใกล้กับภูเขา เปิดหน้าต่าง

ก็เหน็ววิทนัท ีเน้นการสัมผัสประสบการณ์และการ

พักผ่อนตากอากาศ  เสริมฟังก์ชั่นการท่องเที่ยวให้

แก่โรงแรม  นี่ก็คือโรงแรมบนไหล่เขาซึ่งมณฑล

ยนูนานก�าลังสร้างแบรนด์ขึ้นมานัน่เอง ต้ังแต่มีการ

เปิดตัวโรงแรมบนไหล่เขากไ็ด้รบัความนิยมจากนัก

ท่องเที่ยวจ�านวนมาก

ท่องเท่ียว / 旅游
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Mooti Hotel

木田时间酒店

สถานที่ตั้งแค้มป์กางเต้นคังเถิง

康藤帐篷营地

ร้านอาหารในโรงแรม

酒店餐厅

  ท่องเท่ียว旅游 /
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ไปก็คือสไตล์ของโรงแรม แต่สิ่งไม่เปลี่ยนก็คือการมุ่งเน้นสัมผัส

ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศที่มี

คุณภาพสงู เพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของนกัท่องเที่ยวระดับไฮ-

เอนด์ โรงแรมจึงได้วางแผนและเปิดตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวที่

ใช้ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์และ

ทรพัยากรทางการเกษตรในบริเวณโดยรอบโรงแรม เช่น การสัมผัส

ประสบการณ์ในป่า สัมผัสประเพณีพื้นบ้าน สัมผัสประสบการณ์

เกบ็ชาและการผลติชา หลี ่ฝเูฉนิกล่าวว่า “จากผลกระทบของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ลูกค้าระดับไฮเอนด์ในเมืองใหญ่

หลายแห่งไม่สามารถเดินทางไปพกัผ่อนในต่างประเทศได้ จึงเป็น

โอกาสส�าหรบัโรงแรม Little Panda Villa” ต้ังแต่เดือนมิถนุายนเป็น-

ต้นมา ผลการด�าเนินงานของโรงแรมก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอด

นายจอืซือชหีลนิ ประธานกรรมการบรหิารของเครอืบรษัิทการ

โรงแรม Little Panda Villa ต้ังอยูใ่นเขต

อุทยานแห่งชาติผเูอ่อร์ แม่น�า้ไท่หยางด้าน

หลังโรงแรมติดกับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

แม่น�า้ไท่หยาง เป็นโรงแรมธีมลกูหมแีพน

ด้าเพยีงแห่งเดียวในประเทศจนี และได้รบั

การขนานนามจากชาวเน็ตว่าเป็น “โรงแรม

ที่เติบโตมาจากป่า”

หลี ่ฝเูฉนิ ผูช้่วยผู้จัดการทัว่ไปของโรง

แรม Little Panda Villa อธิบายว่าปีที่แล้ว

โรงแรมได้เปิดด�าเนนิการระยะทีส่องซ่ึงแตก

ต่างจากระยะท่ีหน่ึงท่ีเป็นสไตล์จีน โดยโรง

แรมในระยะท่ีสองจะเน้นการตกแต่งสไตล์

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ “ เมืองผเูอ่อร์อยูติ่ด

กบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ดังน้ันการผสม

ผสานสไตล์จีนและเอเชียตะวันออกเฉียง-

ใต้เข้าด้วยกนัไม่เพยีงแต่ช่วยให้นักท่องเทีย่ว

ในประเทศจีนได้สัมผัสกับโรงแรมสไตล์

เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้โดยไม่ต้องเดนิทาง

ไปต่างประเทศเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถรองรบั

ลกูค้าชาวต่างชาติท่ีต้องการจะสัมผสักบัโรง

แรมสไตล์จีนด้วย”

จากระยะทีห่น่ึงถงึระยะทีส่องส่ิงทีเ่ปลีย่น

“ ไม่ใช่แค่โรงแรม” 
“不仅仅是酒店”
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซงจ้าน (Songtsam) กล่าวแนะน�าว่า “โรง

แรมบนไหล่เขากคื็อจดุหมายปลายทางหน่ึงของการท่องเท่ียว” โรง

แรมภายใต้เครือบรษัิทของเขาผสมผสานทวิทัศน์ธรรมชาติ โรงแรม

บูทีค (Boutique Hotel) และวัฒนธรรมท้องถิน่เข้าไว้ด้วยกนั  ท�าให้

เกดิโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงส�ารวจ “จดุบรรจบของแม่น�า้สามสาย”

(แม่น�า้จนิซา แม่น�า้ล้านช้าง และแม่น�้านู่เจียง) ฝ่าเทือกเขาเหงิต้วน

และการเดินทางเยือนแชงกรีล่าซึ่งจะท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ประสบการณ์เชงิลกึทีไ่ม่เหมือนใคร เขากล่าวว่าผลเชงิประจกัษ์ได้

พสูิจน์ให้เห็นแล้วว่าโรงแรมในเครอืซงจ้านซึง่ “ไม่ใช่แค่โรงแรม”

ได้รบัการยอมรบัจากนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศจ�านวนมาก

 “เปลีย่นโรงแรมซ่ึงเดิมทเีป็นเพยีงสถานที่พักค้างแรมระหว่าง

การเดินทางให้กลายเป็นบ้านหลังที่สอง” นี่คือปรัชญาการด�าเนิน

งานของ Mooti Hotel เมืองต้าหลี ่ นายไป๋ ไห่เฟิง นักออกแบบโรงแรม

แนะน�าว่าโรงแรมได้ผสมผสานการแพทย์

แผนจนี  กายภาพบ�าบัดโภชนบ�าบัด สปา 

ความงาม การปลูกพืชผักและการเล้ียง

สัตว์ เพื่อสร้างท่ีอยู ่อาศัยท่ี เป็นมากกว่า

โรงแรม ในขณะเดียวกนักมี็บรกิารด้านการ

ท่องเทีย่วแบบก�าหนดเอง (Customized Tour 

หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะของ

แต่ละบคุคล) พร้อมด้วย ผู้ช่วยการเดนิทาง

ผู้ช่วยด้านบริการลูกค้า บัตเลอร์อาหาร (ผู้

ช่วยส่วนตัวที่ให้บริการด้านอาหาร) ฯลฯ 

เพือ่ให้แขกผู ้มาเยือนเก็บความทรงจ�าใน

การเดินทางที่มีรูปแบบไม่ซ�้าใคร 

Hylla Vintage Hotel

物与岚酒店
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 “ไม่ว่าจะเป็นภเูขาสูง หบุเขา นาข้ันบนัได

ป่าฝน น�้าพุร้อน ชายทะเล ภูเขาหิมะหรือ

ทุ่งหญ้า ขอเพียงยึดมั่นแนวคิดของการอยู่

ร่วมกันอย่างย่ังยืน เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

และอนรุกัษ์ระบบนเิวศ เรากจ็ะสามารถสร้าง

โรงแรมบนไหล่เขาให้กลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการท่องเที่ยวที่ราวกับเป็น

สวรรค์บนดิน” ค�ากล่าวของประธานกลุ่ม

คังเถงิ (Vinetree Tourism) ได้เน้นย�า้ถงึการ

สร้างโรงแรมบนไหล่เขาว่าจะต้องยึดมั่น

แนวคิดของการอยูร่่วมกันอย่างผสานกลม

กลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

หมู่บ้านโบราณซูหงซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง

ไหล่เขา โดยเริ่มต้นจากซากเก่าของหมูบ้่าน

ชนชาติพนัธ์ุฮาหนีหนัหน้าไปทางทุ่งนาข้ัน

บันไดบรเิวณแคมป์กางเต็นท์หบุเขาหงเหอ

และริมทุ่งนาขั้นบันไดซามาป้า (Samaba) 

ก�าลงัได้รบัการบูรณะและสร้างข้ึนใหม่ ประ-

กอบกนัเป็นจุดหมายปลายทางของโรงแรม

บนไหล่เขาในอ�าเภอหงเหอของกลุ่มคังเถงิ

(Vinetree Tourism) ตามค�าบอกเล่าของเจ้า-

หน้าท่ีกลุม่คงัเถงิ ห้องเต็นท์จ�านวน 17 ห้อง

ถกูสร้างขึน้บนฐานพืน้ทีเ่ดิมของซากปรกัหกัพงัของหมู่บ้านโดยยงั

คงรปูแบบและเอกลกัษณ์ด้ังเดิมของหมู่บ้านไว้ให้ได้มากทีสุ่ด ผสาน

ความต้องการของลูกค้าและการอนุรักษ์หมู่บ้านเข้าไว้ด้วยกนัอย่าง

เหมาะเจาะ ท�าให้แคมป์กางเต็นท์ “เติบโต” ในสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติในท้องถิ่น

ในการปรบัปรงุภมิูทัศน์เชิงอนุรกัษ์ของหมู่บ้านโบราณซูหง กลุ่ม

คังเถิงยึดมั่นในแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่าง

ชนชาติพันธ์ุฮาหนกีบัธรรมชาติและผสานการฟ้ืนฟสูถาปัตยกรรม

ในท้องถิน่  การสัมผสัประสบการณ์ทีพ่กั หลอมรวมเข้ากบัองค์ประ-

กอบท้ังส่ีในระบบนเิวศ อนัได้แก่ “ป่าไม้ - แม่น�า้ - หมู่บ้าน - นาขัน้

บนัได” ในบรเิวณนาขัน้บันไดฮาน ีเน้นองค์ประกอบของ “หมู่บ้าน”

ให้โดดเด่น โดยพฒันาการท่องเที่ยวสัมผสัประสบการณ์สานไม้ไผ่

ปักผ้า ปลกูข้าว ท�าเครือ่งป้ันดินเผา และเดินเท่ียวชมหมู่บ้าน เผยให้

“เตบิโต” ท่ามกลางธรรมชาต ิ
“生长”在自然中

46

ท่องเท่ียว / 旅游



“โรงแรมบนไหล่เขา” ที่ยูนนานก�าลัง

สร้างแบรนด์ขึ้นมา อาจเป็นโรงแรมในไร่

ชา โรงแรมทีมี่นาขัน้บันได โรงแรมในป่าฝน

โรงแรมทีมี่น�า้พรุ้อน โรงแรมในหบุเขาหรอื

โรงแรมบนภเูขาหมิะ โรงแรมประเภทน้ีส่วน

ใหญ่จะอยูบ่นเขาหรอืสร้างใกล้กับภูเขา ดัง

น้ันจึงเรยีกรวมกนัว่า “โรงแรมบนไหล่เขา”

เห็นสภาพวิถชีวีติในหมูบ้่านชนชาติพันธุ์ฮาหนี และท�าให้หมูบ้่าน

โบราณซูหงกลายเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและ

วัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ฮาหนีในบริเวณนาขั้นบันไดซามาป้า 

นายจ้าว ก๋ัวสวง ประธานสมาคมอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

การโรงแรมแห่งมณฑลยนูนานกล่าวว่า “เม่ือเทียบกบัโรงแรมแบบ

ดัง้เดมิแล้ว โรงแรมบนไหล่เขามีฟังก์ชั่นในการท่องเที่ยวมากกว่า 

และบริการเสริมก็มี ‘คุณภาพสูง’ กว่า สอดคล้องกับความต้องการ

ของนกัท่องเทีย่วระดับไฮเอนด์ในปัจจุบนัมากขึน้” ซึง่ไม่เพียงแต่

ช่วยส่งเสริมการเปลีย่นรปูแบบและยกระดับอตุสาหกรรมการท่อง

เท่ียวจากการเท่ียวชมทิวทัศน์เพยีงอย่างเดียวมาเป็นการท่องเทีย่วเพือ่

สุขภาพการพักผ่อนหย่อนใจและตากอากาศ และยังช่วยยกระดับ

คุณภาพการบรกิาร เพิม่ความตระหนักรูใ้นด้านการบรกิารให้แก่ผู้

ประกอบการด้านการท่องเท่ียวอกีด้วย

ข้อมูลเพิม่เตมิ
链接

Mooti Hotel

木田时间酒店
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แปลงเสื้อตวัเก่า 
วิถสีเีขยีวท่ีทนัสมยัท่ีสดุ

给你最时尚的绿色生活

新衣服穿了几次就不想再穿，却也舍不得

扔，结果衣服越来越多，还总有一种没衣

服穿的感觉，于是不断在买新衣、弃旧衣的循

环中苦苦挣扎……相信很多女性对此都感同身

受。据统计，消费者大概只会穿戴那些最新潮流

物件7次左右，衣物的平均使用次数在15年内已降

低了36%。

近年来，随着绿色环保生活方式日益受到关

注，提倡和鼓励可持续时装设计显得尤为重要。

目前，大部分人印象中的可持续设计还停留在可

回收、易分解阶段，即降级回收，将原本完整、

较贵的东西拆解为便宜物品。不过，一些时装设

计师正在利用更新潮的设计语言，把旧衣重新制

作成新的时尚产品或升级为艺术品，形成了一种

升级可持续循环。

旧衣改造
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เสื้อผ้าชุดใหม่สวมใส่ไม่กี่ครั้งก็ไม่อยากใส่แล้ว แต่เสียดายไม่

อยากโละท้ิง ในท่ีสุดนับวนัจึงมีเสื้อผ้ามากขึน้ แล้วยงัมักจะมีความ

รู้สึกว่าไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ ดังนั้น จึงวนเวียนอยู่กับการซื้อเสื้อผ้า

ใหม่ ละเลยเสื้อผ้าเก่าอยู่เช่นนี้ร�่าไป เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนคงรู้สึก

แบบเดียวกันน้ี ตามสถติิพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะสวมใส่เสื้อผ้า

ตามแฟชั่นสมัยใหม่ประมาณ 7 ครั้งเท่านั้น  จ�านวนการใช้เสื้อผ้า

โดยเฉลี่ยลดลง 36% ใน 15 ปี

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา เน่ืองจากวิถีชีวิตสเีขยีวได้รบัความสนใจ

เพิ่มมากขึ้น การรณรงค์และสนับสนุนการออกแบบแฟชั่นที่ไม่

ตกเทรนด์ตกยุคจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบัน ตามความเข้าใจ

ของคนส่วนใหญ่เกีย่วกับการออกแบบทีไ่ม่ตกยคุยังคงอยูใ่นระดับ

รีไซเคลิ ย่อยสลายง่าย หรอืลดระดับการรไีซเคิล โดยน�าสิง่ของเดิม

ที่มีสภาพดีราคาค่อนข้างแพงมาจัดการแยกส่วน ท�าให้กลายเป็น

ของราคาถูกลง แต่ว่า มีดีไซเนอร์ส่วนหนึ่งก�าลังกล่าวถึงการออก

แบบที่เป็นกระแสเทรนด์ใหม่กว่า ด้วยการน�าเสื้อผ้าเก่ามาตัดเย็บ

ใหม่ให้เป็นแฟชัน่ทนัสมัย หรืออพัเกรดให้เป็นงานศิลปะ กลายเป็น

วงจรการอัพเกรดที่ยั่งยืน

กล่าวส�าหรับคนทั่วไปแล้วมองว่า “เสื้อผ้าต้องเป็นของใหม่ 

คนต้องเป็นคนเดิม” แต่ดีไซเนอร์จางน่ากลับหลงรักเสื้อผ้าเก่าที่

ถูกคนมองว่าเป็นขยะ เธอยังท�าให้มันกลายเป็นแฟชั่นที่โลกต้อง

ตะลึงงัน และยืนยงคงอยู่มานานเกือบ 10 ปี

ในฐานะดีไซเนอร์ จางน่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า แฟชั่น

สุดปังในวันนี้ พรุ่งนี้ก็ตกเทรนด์ ถ้าไม่ถูกพับเก็บไว้ก้นหีบเสื้อผ้า 

หรือไม่ก็ถูกโยนทิ้ง เสื้อผ้าบางชิ้นที่ท�าจากผ้าคุณภาพชั้นดี ถูกตัด

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท�าเป็นผ้าถูพื้น เป็นที่น่าเสียดาย  เธออยากหา

จางน่า ก่อตั้ง “ธนาคารแปลงโฉมเส้ือผ้า” 
张娜：创办“再造衣银行”

① ②

③

แฟชั่นโชว์ “ธนาคารแปลงโฉมเสื้อผ้า”
图①②③“再造衣银行”时装秀 CFP 图
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“ท�าให้เศษผ้ายนีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่ใช่เป็นวาทะที่เลื่อน

ลอย เราได้ผลิตสินค้าออกมาแล้ว” จง  เสีย่วยงิ ประธานบริษัทวฒัน-

ธรรมจางเจ้ินนครกวางโจวกล่าวอย่างภาคภมิูใจ จง เสีย่วยงิมีความ

ผูกพันกับผ้ายีนมาเกือบ 30 ปีแล้ว ในสายตาของเธอแล้ววัสดุผ้า

วิธีที่สามารถท�าให้เสื้อผ้าเก่าได้ชุบชีวิตขึ้นใหม่  

  ดังน้ัน จางน่าจงึได้ก่อต้ัง “ธนาคารแปลงโฉมเส้ือผ้า”  เอาเสือ้

ผ้าเก่ามาแยกชิน้ส่วน แล้วท�า “เส้ือตัวใหม่” ท่ีไม่หลงเหลอืเค้าโครง

เส้ือตัวเดิม คาดไม่ถึงว่าการท�าเช่นนี้กลับท�าให้เธอมีชื่อเสียงดัง

กระห่ึมในแวดวงแฟชัน่ ดาราหลายคนสวมใส่ “เส้ือแปลงโฉมใหม่”

ท่ีจางน่าดีไซด์เพื่อถ่ายภาพลงในนิตยสาร “เสื้อแปลงโฉมใหม่” 

เหล่าน้ียงักลายเป็นเทรนด์น�าของสปัดาห์แฟชัน่เส้ือผ้าของออสเตรยี

ถูกขนานนามว่า “มีความเป็นแฟชั่นและศิลปะ” จางน่าออกแบบ

ชุดฟอร์ม “สิงห์มอเตอร์ไซต์สีฟ้า” ให้กับเดริเวอรรี่บอยของแอป 

“หวิรึยงั” ท้ังหมดไม่เพียงเลือกใช้ผ้าทีย่่อยสลายได้ ไม่เพียงมีประ-

สิทธิภาพกันลมกันน�้าสูง ยังมีรูปแบบการสวมใส่ได้มากถงึ 7 แบบ 

สามารถปรบัเปลีย่นได้อย่างอสิระตามสภาพ-

แวดล้อมการท�างาน ใช้งานได้จริง เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมแถมเท่ห์อีกต่างหาก

ความจรงิแล้ว “เส้ือแปลงโฉมใหม่” นอก

จากมีความคดิสร้างสรรค์และรกัษาส่ิงแวด

ล้อมแล้ว บางครั้งมันมีความต่อเนื่องของ

อารมณ์และความผูกพนัรวมอยูด้่วย มีสตรี

ท่านหน่ึงขอให้จางน่าใช้เส้ือผ้าเก่าหลายชิน้

ของมารดาท่ีเสียชวีติไปแล้ว แปรสภาพเป็น

เส้ือโคท ขอบแขนเสือ้ท�าจากเส้ือไหมพรม

ตัวหนึง่ของมารดา เวลาสวมใส่จะแนบชดิ

กบัผวิเน้ือของลกูสาว ลายปักบนเส้ือตัวหนึง่

ของมารดาถกูน�ามาเยบ็ลงบนแขนเสือ้ เม่ือ

ยกแขนข้ึนกจ็ะเหน็มนั เครือ่งหมายของเส้ือ

เก่าบอกระยะกาลที่ยาวไกล  จางน่าน�ามัน

เย็บไว้ด้านในของเสื้อโคท เพราะนั่นเป็น

ร่องรอยบันทึกยคุสมัยทีคุ่ณแม่ยงัมีชวีติอยู่

สตรท่ีานน้ีท่ีใช้เส้ือผ้าเก่าของมารดาแปลง

โฉม เป็นการรกัษาความอบอุน่ทีคุ่ณแม่เคย

มอบไว้ให้กับเธอ 

จางเจิน้ทีก่วางโจว เนรมติรเศษผ้ายนีให้เป็นงานศิลปะและของใช้รักษ์โลก  
广州章镇：让废旧牛仔布料成为环保工艺品和日用品

ยีนมี “ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด” ซึ่งวัสดุ

ผ้าชนิดอื่นไม่มี เธอเคยทดลองใช้เศษผ้า

ท�าช้ินงานศิลปะ เช่น น�าผ้ายนีทีมี่เอกลักษณ์

เด่นมาเย็บต่อกันเป็นโซฟา ท�าตุ๊กตาผ้าที่

①
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ตบแต่งโดยใช้สีธรรมชาติย้อมผ้า เป็นต้น 

จี้ จื่อจิง ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์การออก

แบบของบริษทัวัฒนธรรมจางเจิ้นนครกวางโจว

กล่าวว่า “น�้าทิ้งจากสีย้อมผ้ายีนเป็นมลพิษอย่างมาก 

และการจัดการเศษผ้ายีนมักผ่านวิธีการเผา นับเป็นมลพิษทาง

อากาศอย่างมาก ดังน้ัน ถ้าเจอเศษผ้าพวกน้ีเราจะรบัซือ้กลบัมาหมด

แล้วท�าการออกแบบผลิตขึ้นใหม่”

ด้านการรบัซือ้เศษผ้ายนี ทางบรษิทัจางเจิน้ได้ทดลองท�าไปแล้ว

ไม่น้อย “เราได้รบัซ้ือวสัดุผ้ายนีท่ีแตกต่างกนั หลงัจากท�าการซักล้าง

และฆ่าเชื้อแล้ว น�าไปตัดต่อเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่อง

เรือน เช่น โซฟา พรม แจกันและสติกเกอร์ เป็นต้น เรารกัษาสิง่แวด

ล้อมต้ังแต่จดุเริม่ต้นกนัเลยทเีดียว เราใช้พวกขวดพลาสติกเก่า ผลติ-

ภัณฑ์พลาสติกและเศษวัสดุพลาสติกจากโรงงานน�ามาแปรสภาพ

เป็นเส้นใยสังเคราะห์ จากนั้นน�าใยสังเคราะห์รีไซเคิลนี้มาท�าเป็น

ผ้ายีน”  จง 

เสี่ยวยงิกล่าวว่า 

การผสมผสาน

ยีนกับงานศิลปะ

ที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม จึงท�าให้

บริษัทจางเจิ้นคงความ

เป็นเอกลักษณ์ในวงการ

ธุรกิจยีน งานฝีมือของที่ระลึก

ล้วนได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็น

ตุ๊กตาของเล่น ศิลปะดอกไม้ สติกเกอร์ผ้า 

ยงัมีของใช้ประจ�าวนั เช่น กระเป๋าผ้า กล่อง

ดินสอ หมอนองิ เป็นต้น คาดว่าในอนาคต

จะมีคนรเิริม่รปูแบบ “ของบรโิภคเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม” มากขึ้นเรื่อย ๆ  พยายาม

ลดการบริโภคให้น้อยลง หรือลดของเสีย

ให้น้อยลงพร้อม ๆ กับการบริโภค ด�าเนิน

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสร้าง

สรรค์

《中国妇女报》，内容有删减

②

โชว์แสดงเสื้อผ้าของ “ธนาคารแปลงโฉมเสื้อผ้า”
图①“再造衣银行”服装展示 CFP 图

กระเป๋ารักษ์โลกซึ่งผลิตจากผ้ายีนส์เหลือใช้
图②用废旧牛仔布料制成的环保包袋 图片来源于网络
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พระพทุธรปูแห่งวดัหลงซงิ 
เมืองชงิโจว รอยยิ้มท่ีผ่าน
ขา้มกาลเวลามานบัพนัปี

青州龙兴寺佛教造像：
穿越千年的微笑

初生的他拥有一张圆脸，笑得像个孩子；他的颧骨与鼻头高

高隆起，如山峦，如丘陵；眼睛眉毛如沟壑，如大川。

青州佛造像，南北朝（420年～589年）时代。那时，人们凿空

山石，在自然材料上留下人类思维活动的痕迹，他的第

一次生命就此诞生。
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เม่ือแรกก�าเนิดพระพทุธรปูนีมี้ใบหน้ากลม

และย้ิมเหมือนเด็ก โหนกแก้มสูงและจมูกโด่ง

ราวกับเนินเขา  ดวงตาและคิ้วเหมือนหุบเหว

 เหมือนแม่น�้าใหญ่

พระพุทธรูปเมืองชิงโจว  ศิลปะสมัยราช-

วงศ์เหนือ - ใต้ (พ.ศ. 963 - 1132) ในเวลานั้น

ผูค้นขุดเจาะหนิภเูขา ทิง้ร่องรอยของกจิกรรม

ทางความคิดของมนุษย์ไว้บนวัสดุธรรมชาติ 

พระพุทธรูปเมืองชิงโจวจึงได้ถือก�าเนิดขึ้น

นับแต่นั้นมา

พระหัตถ์เบื้องขวายกขึ้นเสมอพระอรุะ

(อก) หนัฝ่าพระหตัถ์ไปข้างหน้า เป็นอภยัมุทรา

 ซ่ึงเห็นได้บ่อยในพระพทุธศาสนา  พระหัตถ์

เบ้ืองซ้ายวางไว้ทีเ่อว ราวกับว่าพรอนัเป็นศิริ-

มงคลจะไหลจากฝ่าพระหัตถ์ไปยังปลายนิ้ว

พระเกยูรที่ท�าจากปะการัง หินโมราและ

อัญมณีอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นถึงการปรารถนา

ความสุขของมวลมนุษย์ และยงัส่ือความหมาย

ถงึโลกท่ีปราศจากสงครามและทุกคนด�ารงชวีติ

อย่างเป็นสขุนี่คือนิรมาณกายอนัสมบูรณ์แบบ

อย่างไรกต็าม เม่ือเราเพ่งพินิจไปท่ีพระ-

พทุธรูปเมืองชิงโจวอกีครัง้ ก็ยังคงเห็นความ

เศร้าท่ีถกูกลบกลืน่ด้วยรอยยิ้ม นักโบราณคดี

พจิารณาจากองค์พระพทุธรปูทีห่กัพงั กพ็บว่า

พระพทุธรปูเหล่าน้ีคล้ายกบัถกูเผาท�าลายหลาย

ครัง้ องค์พระพทุธรปูถกูท�าลายในช่วงห้าร้อยปี

ต้ังแต่ยุคราชวงศ์เว่ยเหนือ  (พ.ศ. 929 - 1077) 

จนถงึราชวงศ์ซ่งเหนือ (พ.ศ. 1503 - 1670) และ

ในท่ีสุดพระสงฆ์วัดหลงซิงก็ได้น�ามาฝังไว้

รวมกัน
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เมื่อ พ.ศ. 2539 พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองชิงโจวได้ส�ารวจและขุด

บูรณะห้องใต้ดินที่เก็บพระพุทธรูปในวัดหลงซิงของเมืองชิงโจว

และน�ามาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์

พพิิธภัณฑ์แห่งเมืองชิงโจวเป็นพพิิธภัณฑ์สหวทิยาการท้องถิน่

ซ่ึงต้ังอยู่ในเมืองชงิโจว มณฑลซานตง สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2502 ใน

พพิธิภัณฑ์แห่งนี้มีโบราณวตัถมุากถงึ 20,000 ชิน้  นบัเป็นพพิธิภณัฑ์

ระดับอ�าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เกบ็รกัษาโบราณวัตถไุว้จ�านวนมาก

ที่สุด และเป็นหมวดหมู่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน

《如果国宝会说话》

หากดูอย่างพนิจิพจิารณาจะเห็นว่าพระพุทธรูปท้ังหมดในห้อง

นี้ล้วนมีร่องรอยการบูรณะ มนุษย์ใช้ชีวิตอันแสนสั้นของตนเพื่อ

ให้พระพุทธรูปด�ารงอยู่ตราบนานเท่านาน ดังนั้นผู้ที่เดินผ่านชีวิต

อันยาวนานของพระพุทธรูปจึงได้เกิดใหม่ในความทรงจ�าของเรา 

1,500 ปีผ่านไป ผู้คนส่วนใหญ่ที่ เคยจ้องมองพระพุทธรูปเหล่านี้

ได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ของรปูแกะสลกั  บางคนเคยเหน็จีวรพระ-

พุทธรูปเปลี่ยนจากสีแดงสดกลายเป็นสีแดงซีดด้วยตาของตนเอง 

และบางคนเหน็ว่าแผ่นทองค�าเปลวบนพระพักตร์ของพระพุทธรูป

หลดุลอกไปทีละนดิ คณุอาจมคี�าถามว่าท�าไมผูค้นจงึไม่น�าชิน้ส่วนเหล่า

น้ีมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อบูรณะพระพุทธรูปให้สมบูรณ์แบบ

ดังเดิม  น่ันก็เป็นเพราะว่าผู้คนค้นพบว่าพวกเขาได้เห็นเกร็ดเล็ก

เกร็ดน้อยทางประวติัศาสตร์จากร่องรอยนบัไม่ถ้วนเหล่าน้ี จากเศษ-

เสี้ยวเหล่านี้เราได้เห็นย่างก้าวของมนษุย์ทีเ่ดนิท่ามกลางความทุกข์

เพือ่มุง่ไปข้างหน้า

เราเกดิมาในโลกพร้อมกับการร้องไห้ แต่เราสามารถเดินยิ้มไป

สู่ชั่วนิรันดร์กาล

ข้อมูลเพิม่เตมิ     链接
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แผ่นหลงัของพ่อ

背影
《背影》是中国现代作

家朱自清于1925年所

写的一篇回忆性散文。这篇散

文叙述了作者离开南京到北京

大学，父亲送他到火车站，并

替他买橘子的情形。朱自清用

朴素的文字，把父亲对儿女的

爱，表达得深刻细腻，真挚感

动，从平凡的事件中，呈现出

父亲的关怀和爱护。

“แผ่นหลังของพ่อ” เป็นบทประพันธ์ร ้อยแก้วประเภทย้อนความทรงจ�า

โดยจู จื้อชิงนักเขียนจีน ซึ่งเขียนขึ้นในปี พ. ศ. 2468  ร้อยแก้วนี้บรรยายถึง

ภาพท่ีผูเ้ขียนเดินทางออกจากนครหนานจงิไปมหาวิทยาลัยปักกิง่ บดิาส่งเขา

ไปที่สถานีรถไฟและซื้อส้มให้เขา จู จื้อชิงใช้ประโยคค�าพูดธรรมดา ๆ บอก

เล่าการแสดงความรกัของพ่อทีมี่ต่อลกูของเขาได้อย่างลกึซ้ึงละเอยีดอ่อนสะเทือน

ใจยิ่งนัก จากเหตุการณ์ที่ปกติสามัญ แต่กลับแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่

และความรักของผู้เป็นพ่อ
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กว่าสองปีมาแล้วทีผ่มกบัคุณพ่อไม่ได้

พบเจอกัน สิ่งที่ท�าให้ผมไม่อาจลืมได้เลย

คือแผ่นหลงัของพ่อ หน้าหนาวในปีนัน้  คุณ

ย่าส้ินใจ คุณพ่อต้องส่งมอบภาระหน้าท่ี  นับ

เป็นวันซ่ึงโชคร้ายไม่เกดิข้ึนเพยีงเรือ่งเดียว 

ผมออกจากนครปักกิง่มายงัเมืองสวโีจว วาง

แผนว่าจะตามคุณพ่อกลับไปร่วมงานศพ 

เม่ือถงึเมืองสวโีจวผมได้พบกบัคณุพ่อ  เหน็

สภาพความยุ่งเหยงิในบ้าน ท�าให้ผมคิดถึง

คณุย่า น�า้ตาไหลพรากอย่างสดุท่ีจะอดกลัน้

คณุพ่อพูดว่า “เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว  อย่าได้

เสียใจเลย ดีทีส่วรรค์ยังเมตตาไม่ปิดกัน้ทาง

ให้คนอบัจน”

  กลบับ้านเอาข้าวของไปจ�าน�า คุณพ่อ

จ่ายหนีสิ้นจนหมดตัว ต้องหยบิยมืเงนิทอง

จดังานศพ วนัเวลาเหล่านี ้ในบ้านมีสภาพท่ี

ย�า่แย่มาก ส่วนหนึ่งเพือ่จดังานศพ อกีส่วน

หนึง่เพราะพ่อยงัว่างงานอยู ่งานศพเสรจ็เรยีบ

ร้อย คุณพ่อจะกลบัหนานจิงเพือ่หางานท�า 

ส่วนผมกต้็องกลับปักกิง่เพื่อเรียนหนังสอื 

เราจงึเดินทางไปด้วยกัน

  เมื่อถึงเมืองหนานจิง มีเพื่อนชวนไป

我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那

年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子，我

从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院

狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说，“事已如

此，不必难过，好在天无绝人之路！”

回家变卖典质（典押，以物为抵押换钱），父亲还了亏空；又借

钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为

了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我

们便同行。

到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日；第二日上午便须渡江到

浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个

熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，

怕茶房不妥帖；颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁，北京已来往过两

三次，是没有甚么要紧的了。他踌躇了一会，终于决定还是自己送我

去。我两三回劝他不必去；他只说，“不要紧，他们去不好！”

我们过了江，进了车站。我买票，他忙着照看行李。行李太多

了，得向脚夫（指搬运工人）行些小费，才可过去。他便又忙着和

他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉他说话不大漂亮，非自己

插嘴不可。但他终于讲定了价钱；就送我上车。他给我拣定了靠车

门的一张椅子；我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小

心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑

他的迂（言行或思想陈旧）；他们只认得钱，托他们只是白托！而

且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己么？唉，我现在想想，

那时真是太聪明了！

我说道，“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说，“我买几个

橘子去。你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖

东西的等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去又爬上去。

父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只

好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，

蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要

爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚再向上缩；他

肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的

泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。

我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘

子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去

搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑

扑衣上的泥土，心里很轻松似的，过一会说，“我走了；到那边来

信！”我望着他走出去。他走了几步，回过头看见我，说，“进去

吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我

便进来坐下，我的眼泪又来了。

节选自朱自清散文《背影》
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เท่ียว จึงถูกร้ังอยู ่หน่ึงวัน ช่วงเช้าวนัท่ีสอง

จ�าต้องข้ามฟากไปเขตผูโข่ว ตอนบ่ายขึ้น

รถไปภาคเหนือ เน่ืองจากคุณพ่อติดธุระ เดิม

ทีนัดแนะกันแล้วว่าจะไม่ไปส่งผม แต่ให้คน

คุ้นเคยทีท่�างานในโรงแรมไปเป็นเพือ่นผม

ท่านย�า้นกัย�า้หนากบัเด็กโรงแรม เป็นท่ีรอบ

คอบมาก แต่ท่ีสดุแล้วท่านกไ็ม่วางใจ เกรง

ว่าเด็กโรงแรมจะดูแลไม่ดี ลงัเลอยูพ่กัใหญ่

ความจรงิเวลาน้ันผมอาย ุ20 ปีแล้ว ไปกลบั

ปักก่ิงมาสองสามเท่ียวแล้ว ไม่น่ามีอะไรท่ี

จะต้องวิตก ท่านลังเลอยู่พักหนึ่ง ในที่สุด

ตัดสินใจไปส่งผมด้วยตนเอง ผมพดูหว่าน

ล้อมขอให้ท่านไม่ต้องไป ท่านกล่าวว่า “ไม่

เป็นไร พวกเขาไปส่งดูจะไม่เหมาะ”

ผมและคุณพ่อข้ามฟากแม่น�้า เม่ือถึง

สถานรีถไฟ ผมซือ้ต๋ัวรถ ท่านสาละวนกบั

การเฝ้าสัมภาระ สัมภาระมากมายจ�าเป็น

ต้องให้ค่าสินน�้าใจคนแบกหามจึงจะผ่าน

ไปได้ ท่านยุ่งกับการต่อรองราคากับพวก

เขา เวลาน้ันผมช่างฉลาดเกินควรเสียจริง 

คดิแต่ว่าท่านพดูจาไม่ค่อยน่าฟังเลยจ�าต้อง

พดูแทรกสกัหน่อย แต่ในท่ีสดุท่านกต็กลง

ราคากันได้ แล้วส่งผมขึ้นรถ ท่านเลือกที่

นัง่ตวัหนึง่ที่ใกล้ประตูรถให้ผม ผมเอาเสือ้

โค้ทขนม๊ิงสีเข้มที่ท่านส่ังตัดให้ผมปูบนที่

นัง่ ท่านก�าชบัผมให้เดินทางด้วยความระมัด

ระวงั กลางคืนให้ต่ืนตัวหน่อย ระวงัอากาศ

เยน็ ยงัก�าชับเด็กโรงแรมให้ดูแลผมดี ๆ ใน

ใจผมแอบข�ากับความคร�า่ครโึบราณของท่าน

พวกเขารู้จักแต่เงิน การฝากฝังพวกเขาเท่า

กับเสียเปล่า อีกอย่างผมโตเป็นผู ้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว จะไม่รู้จักดูแล

ตัวเองเลยเชยีวหรอื โธ่เอ๋ย บัดนีม้าคิด ๆ ดูแล้ว เวลาน้ันผมช่างอวด

ฉลาดเสยีจรงิ

  ผมกล่าวว่า “คุณพ่อ กลับไปเถอะ” ท่านมองออกไปนอกหน้า

ต่างรถ กล่าวว่า “ผมจะไปซื้อส้มสักหน่อย เธออยู่ตรงนี้ อย่าขยับ

ไปไหน” ผมเห็นตรงระเบียงนอกชานชลามีคนขายของรอลูกค้า

มาซื้อ การจะเดินไปที่ชานชลา ต้องผ่านรางรถไฟ ซึ่งจ�าเป็นต้อง

กระโดดลงไปแล้วก็ปีนขึ้นมาอีก คุณพ่อเป็นคนรูปร่างอ้วน การ

เดินไปถงึตรงน้ันต้องเหนื่อยแรงพอดู เดิมทีผมจะไปเอง แต่ท่านไม่

ยอม ผมจึงต้องปล่อยให้ท่านไป ผมมองไปทีตั่วท่านซ่ึงสวมหมวกผ้า

สีด�า สวมเสื้อคลุมผ้าสีด�าตัวยาว เสื้อนวมผ้าฝ้ายสีน�้าเงินเข้ม เดิน

อุ้ยอ้ายไปที่ริมรางรถไฟ ค่อย ๆ สืบตัวลงไป ไม่ได้ยากเย็นนัก แต่

ว่าท่านผ่านรางเหล็กไปแล้ว ต้องปีนขึ้นไปบนชานชลา นั่นไม่ใช่

ง่ายเลย ท่านใช้สองมือปีนป่ายด้านบน สองขาหดถัดขึน้ไป รปูร่างท่ี

อวบอ้วนของท่านเอยีงไปทางซ้ายเลก็น้อย เหน็ได้ว่าใช้ความพยายาม

อย่างยิง่ ในยามนีท่ี้ผมมองเห็นภาพแผ่นหลงัของบิดา น�า้ตาของผม

ไหลพรอูอกมา ผมรบีเชด็น�า้ตาให้แห้ง เกรงว่าท่านจะเหน็ และกลัว

คนอืน่เหน็ เม่ือผมมองออกไปด้านนอกอกีครัง้ ท่านหอบส้มสแีดง

แสดเดินมุ่งกลบัมา ตอนท่ีข้ามรางรถไฟ ท่านวางส้มไว้ท่ีพืน้ ตัวเอง

ค่อย ๆ ปีนลงไป แล้วจึงหอบส้มเดินกลับมา เมื่อมาถึงฝั่งนี้ ผมรีบ

เข้าไปประคองท่าน ท่านกบัผมเดินไปบนรถ ท่านน�าผลส้มทัง้หมด

ใส่ในเส้ือโค้ทหนังสัตว์ของผม แล้วจึงปัด ๆ เศษดินบนเส้ือผ้า ราว

กับจิตใจรู้สึกผ่อนคลาย ผ่านไปสักครู่จึงกล่าวว่า “พ่อไปแล้วนะ

ถงึทางนั้นแล้วส่งจดหมายมาบอก” ผมมองดูท่านเดินออกไป ท่าน

เดินไปไม่กีก้่าว หนักลับมาเห็นผม จงึกล่าวว่า “เข้าไปเถอะ ข้างใน

ไม่มีคน” รอกระทั่งภาพแผ่นหลังท่านหายปะปนเข้าไปในหมู่คน

ที่ขวักไขว่ไปมา มองหาไม่เจอแล้ว ผมจึงกลับมานั่งลง น�้าตาของ

ผมกลับมาอีกแล้ว 
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泰国“播主”陈慕筠：我的“云南行”

สม้แป้น Vlogger ชาวไทยร่วมทวัรยู์นนาน

最近，泰国“播主”(Vlogger)陈慕筠与来自中国、巴基斯坦、老挝等国的媒体人一起来了

一场“云南行”。5天的时间里，他们实地探访了中国（云南）自由贸易试验区昆明片区、

昆明国际花卉拍卖中心、玉溪市大营街街道、澄江市马房村等地，近距离感受云南的魅力。

②
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เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ฉนัได้มโีอกาสติดตามคณะส่ือมวลชนต่างชาติประจ�า

ประเทศจนีเพือ่เข้าร่วมโครงการ “ทวัร์ยนูนาน” ตลอดระยะเวลา 5 วัน

ฉันได้ไปเย่ียมชมสถานท่ีต่าง ๆ ในมณฑลยนูนาน เช่น เขตการค้าเสรี

น�าร่องจีน (ยนูนาน)  บรษัิท Yunnan Yunnei Power Group Co., Ltd. 

ศูนย์ประมูลดอกไม้นานาชาติคุนหมิง ชมุชนต้าหยงิในเมืองอวีซ้ ี หมู่

บ้านหม่าฝางในเมืองเฉิงเจียง เป็นต้น การเดินทางครั้งนี้ท�าให้ฉัน

สัมผัสถงึเสน่ห์ของยนูนานได้อย่างใกล้ชดิ

เม่ือเดินเข้าไปภายในศูนย์บรกิารครบวงจร

ของเขตการค้าเสรนี�าร่องจีน (ยนูนาน) (ต่อ

ไปจะเรยีกว่า “ศูนย์บรกิารครบวงจร”)  เรา

จะได้พบกับสโลแกน “ยื่นเรื่องเพียงหนึ่ง

เคาน์เตอร์ อนิเตอร์เน็ตท�าได้ทกุเรือ่ง ส�าเรจ็

ได้ในครัง้เดียว” ซ่ึงสะท้อนให้เหน็การบริการ

ท่ีมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายของศูนย์

บริการครบวงจรแห่งนี้ ณ ศูนย์บริการตน

เอง 24 ชัว่โมงเราได้พบกับคณุเกา ผูใ้ช้บรกิาร

ท่านหนึ่งที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตประกอบ

เขตการค้าเสรีน�าร่องทีม่ี

ประสิทธิภาพและสะดวกสบาย
高效便捷的自贸试验区

จารุวรรณ  อุดมทรัพย์
图①陈慕筠 李文君 图

ชุนชนต้าหยิง เมืองอวี้ซี มณฑลยูนนาน
图②云南省玉溪市大营街社区 李吒 图

ศูนย์บริการครบวงจรภายในเขตการค้าเสรีน�าร่องจีน (ยูนนาน)
图③中国（云南）自由贸易试验区昆明片区综合服务中心 
李吒 图

จารุวรรณก�าลังถ่ายคลิปร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการครบวงจร
图④陈慕筠与综合服务中心工作人员拍摄视频 李文君 图

①

③

④
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ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 พฤษภาคม คณะฯ ของเราได้เดินทาง

มาทีศู่นย์ประมูลดอกไม้นานาชาติคนุหมิงในเขตเฉงิก้ง นครคุนหมิง

(ต่อไปจะเรยีกว่า “ศูนย์ประมูลดอกไม้คุนหมงิ” การท�างานของท่ีนี่

ยุ่งวุ่นวายตลอดทั้งวัน บริเวณพื้นที่โลจิสตกิส์มีดอกไม้หลากสีสัน

ส่งกลิ่นหอมฟุ้งวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอการขนส่งต่อ

ไป “ปริมาณธุรกรรมเฉลีย่ต่อวนัอยูท่ี่ 3 - 4 ล้านดอก ในปี 2563 แม้

จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดฯ แต่ยอดการประมูลตลอดทั้ง

ปียงัคงสูงถึงเกือบ 1.5 พนัล้านดอก โดยมีปรมิาณธุรกรรมประมาณ

1.48 พันล้านหยวน” ผู้จัดการฯ ศูนย์ประมูลดอกไม้คุนหมิงกล่าว

แนะน�าข้อมูลให้กับพวกเรา

ในฐานะเป็นคนต่างชาติทีอ่าศัยอยูใ่นเมืองคนุหมิงมาร่วมสิบปี

ฉันรู้มานานแล้วว่าดอกไม้ของคุนหมิงมีชื่อเสียงมาก ฉันมักจะไป

ซื้อดอกไม้ที่ตลาดดอกไม้โต่วหนานอยู่เสมอ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่

ฉนัได้เข้าเยีย่มชมศูนย์ประมูลดอกไม้คุนหมงิ ฉนัทราบมาว่ามณฑล

ยูนนานได้น�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น อนิเตอร์เน็ตและบ๊ิกดาต้าเข้ามา

มีบทบาทในการปลกูและขายดอกไม้ ปัจจุบัน ดอกไม้ของยนูนาน

ถูกส่งไปขายในประเทศไทย และในขณะเดียวกัน ดอกไม้ไทยก็

เข้าสู่ตลาดจนีผ่านทางตลาดดอกไม้โต่วหนานด้วยเช่นกนั แต่อุตสาห-

กรรมดอกไม้ของไทยยังไม่ค่อยมีการน�าเทคโนโลยีและบิ๊กดาต้า

กจิการ เน่ืองจากคณุเกามีแผนท่ีจะเปิดบรษัิทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

จงึได้มายื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ศูนย์บริการ

ครบวงจรฯ และในวันรุ่งขึ้นเวลา 9 โมงเช้า คุณเกาก็ได้รับแจ้งให้

มารบัใบอนญุาตประกอบกจิการ ฉนัได้เหน็คุณเกาน�าบตัรประชาชน

แตะทีเ่คร่ืองบริการตนเอง หลงัจากน้ันเครือ่งก็ท�าการสแกนใบหน้า

แล้วปริ้นท์ใบอนุญาตประกอบกิจการออกมาภายในเวลาเพียง 5 

วินาทีเท่านัน้ ในระหว่างการสมัภาษณ์ ฉนัยงัได้พบเจ้าหน้าทีท่ี่พดู

ภาษาไทยได้ ท�าให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจอย่างยิ่ง

 “อาณาจกัรแห่งดอกไม้” เสน่ห์ทีน่่าหลงใหล
令人着迷的“花花世界” ①

②
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 “บ้านหลังใหญ่และสวยงามขนาดนี้ เป็นบ้านของชาวนาจรงิ ๆ

หรอื” ทันทีทีเ่ดินเข้าไปในชมุชนต้าหยิง เมืองอวีซ้ ีมณฑลยนูนาน 

คณะส่ือมวลชนต่างพากันแปลกใจกับภาพทีเ่หน็ตรงหน้า คนเฒ่าคน

แก่บางคนพกล�าโพงเลก็ ๆ ของตัวเองเปิดเพลงโปรด ฟังและเดินเล่น

อย่างสบายใจ บ้างกล้็อมวงน่ังเล่นไพ่อย่างเพลดิเพลนิ หรอืไม่กน่ั็ง

พกัผ่อนในศาลาเพือ่รบัลมเยน็ สนทนาพดูคยุกันอย่างสบายอารมณ์ 

ฉนัได้รบัข้อมูลว่าก่อนทศวรรษท่ี 1980  ชาวบ้านในชุมชนมีฐานะทาง

เศรษฐกจิท่ีย�า่แย่มาก ภายหลังจากการน�าของพรรคฯ สาขาประจ�า

ชมุชน ชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกจิของส่วนรวมและบรรลุ

ความเจรญิรุง่เรอืงร่วมกันในปี 2535  รายได้ทางเศรษฐกจิของหมู่บ้าน

เกนิ 100 ล้านหยวน กลายเป็นหมู่บ้าน 100 ล้านหยวนแห่งแรกใน

เมืองอว้ีซี  ปัจจุบนัชมุชนต้าหยงิอาศัยพืน้ฐานด้านการพฒันาอตุสาห-

กรรม ทรพัยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ

ความโดดเด่นด้านภมิูศาสตร์สร้างขึน้เป็นเมืองแห่งความสุข ตลอดจน

พฒันาการท่องเท่ียวเชงินเิวศอย่างแข็งขนั เพือ่เพิม่ความสุขให้กบัผู้

คน ชวีติอนัแสนหวานในชนบทเช่นนีใ้ครเล่าจะไม่หลงรกั

本刊综合

มาใช้เท่าไหร่ ฉนัหวังเป็นอย่างยิง่ว่าไทยและจีนจะสามารถเพิม่ความ

ร่วมมือในด้านนี้ เพื่อให้ดอกไม้ได้แต่งแต้มชีวิตของเราให้มีสีสัน

มากขึ้น

ชีวติในชนบทอนัแสนหอมหวาน
甜蜜蜜的乡村生活

ศูนย์ประมูลดอกไม้นานาชาติคุนหมิง
图①昆明国际花卉拍卖交易中心 李文君 图

สื่อมวลชนต่างชาติประจ�าประเทศจีนก�าลังเยี่ยมชมศูนย์ประมูลดอกไม้นานาชาติคุนหมิง
图②驻华记者参观昆明花拍中心 李文君 图

สื่อมวลชนต่างชาติประจ�าประเทศจีนเยี่ยมชมชุมชนต้าหยิง เมืองอวี้ซี
图③④驻华记者走访玉溪市大营街 李吒 李文君 图   

③

④
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คุนหมิงท่ีเป็นมิตร อดุมดว้ยสรรพสิง่และสดสวย  
友好昆明 | 物种丰富，美丽昆明

หลายปีมาน้ี นครคนุหมิงใช้มาตรการหลายประการเพือ่ส่งเสรมิ

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งได้บรรลุผลส�าเร็จใน

เบื้องต้น

นครคนุหมิงมีพนัธ์ุพชืประเภทพชืคลุมดิน 9 ประเภทสายพนัธ์ุ

พืชคลุมดินสังคมย่อย 20 ชนิดสายพันธุ์ สังคม 56 กลุ่มวงศ์  และ

สังคมรอง 118 กลุ่มวงศ์ สถานะความหลากหลายทางชีวภาพโดย

รวมของคุนหมิงคือ “สิ่งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ประเภทของระบบ

นิเวศค่อนข้างมาก มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในบางพืน้ท่ี”

หลายปีมานี้ นครคุนหมิงได้เพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการเขต

อนุรักษ์ธรรมชาติ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งสามแห่งในเมือง โดย

เบื้องต้นได้ประสบความส�าเร็จในการตรวจสอบสภาพอากาศด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันเวลาครอบคลุมเครือข่ายในพื้นท่ีและ

近年来，昆明市多措并举推动生物多样性保护工作，并取得阶段性

成效。昆明有9个植被类型、20个植被亚型、56个群系、118个

群丛。昆明生物多样性状况总体为“物种较丰富，生态系统类型较多，局

部地区生物多样性高度丰富”。

จุดส�าคัญ ๆ

อาศัยสถาบันวิจัยสัตววิทยาคุนหมิง

สถาบันวจิยัพฤกษศาสตร์คุนหมิงแห่งสภา-

วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน นครคุนหมิง

เป็นผู้น�าในการด�าเนินการขยายและเพาะ

พันธุ์ปลาพื้นเมือง กลุ่มสายพันธุ์สัตว์ที่มี

ขนาดเลก็มากในทะเลสาบเตียนฉอื  การสร้าง

พืน้ทีชุ่ม่น�้ารอบทะเลสาบเตียนฉอื เพือ่เป็น

แนวกนัชนทางนิเวศวิทยาให้กบัทะเลสาบ

เตียนฉอื ระบบนิเวศรมิทะเลสาบของเตียนฉอื

ได้รบัการฟ้ืนฟใูนเบือ้งต้น สัตว์ประเภทนก

และปลาที่หายไปในทะเลสาบเตียนฉือมา

เป็นเวลาหลายปีได้ปรากฏขึน้อกี พืน้ท่ีชุ่ม

น�้ารอบ  ๆทะเลสาบเตียนฉือเพิ่มขึ้นจาก 

13.1% ในปี 2550 เป็นประมาณ 81% และ

พืชพันธุ์เพิ่มข้ึนจาก 232 ชนิด เป็น 303 

ชนิด
昆明市委宣传部供稿

新华社 图
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เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ีถว้ยชามจาก
หมู่บา้นหว่านเหยาบรรจุอะไร
走进玉溪｜碗窑村的“碗”里装了啥？

เม่ือเรว็ ๆ น้ี คณะส่ือมวลต่างชาติประจ�าประเทศจีนจากประเทศ

ปากีสถาน รัสเซีย ลาว เวยีดนาม และอื่น ๆ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม

หมูบ้่านหว่านเหยาในเมืองอวีซี้ มณฑลยนูนาน

เคร่ืองป้ันดินเผาหวัหนิงมีประวติัยาวนานกว่า 600  ปี มรีปูทรง

ท่ีหลากหลายและเน้ือท่ีละเอียดอ่อน หมู่บ้านหว่านเหยาเป็นแหล่ง

ก�าเนิดของเครือ่งปั้นดินเผาหัวหนิง  ในระหว่างการเยีย่มชม คณะ-

สือ่มวลชนต่างชาติได้รบัฟังความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเตาเผาโบราณ

พพิธิภณัฑ์ศิลปะเครือ่งป้ันดินเผาออนไลน์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เช่น

AR ท�าให้คณะผูส่ื้อข่าวได้รบัประสบการณ์ทีดี่ยิง่ขึน้ Polina นกัข่าว

ชาวรัสเซียได้ทดลองท�าเครือ่งป้ันดินเผาภายใต้ค�าแนะน�าจากช่างป้ัน

เธอกล่าวว่า “น่ีเป็นครัง้แรกท่ีฉนัได้ลองป้ันเครือ่งป้ันดินเผา ฉนัคดิ

ว่ามันน่าสนใจมาก”

คณะผู้ส่ือข่าวพบว่า “ถ้วยชาม” ของหมู่บ้านหว่านเหยา ไม่ได้

บรรจไุว้เพยีงเสน่ห์แห่งวฒันธรรมเครือ่งป้ันดินเผ่าเท่าน้ัน แต่ยงัเต็ม

เปี่ยมไปด้วยชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านอีกด้วย

近日，巴基斯坦、俄罗斯、老挝、越南等驻华记者们走进云南省玉

溪市华宁县碗窑村。

华宁陶有600多年历史，造型多样、质地细腻。碗窑村是华宁陶的发

源地。在碗窑村，驻华记者们了解了古老的烧窑文化。

เครือ่งป้ันดินเผาของหมู่บ้านหว่านเหยา

มีหลากหลายประเภท เช่น เครือ่งใช้ในชีวติ

ประจ�าวนั เครือ่งปั้นดินเผาศิลปะ เคร่ืองป้ัน

ดินเผาส�าหรบัสถาปัตยกรรม เป็นต้น หลาย

ปีมานี้ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของ

หมู่บ้านเหว่านเหยาได้รบัการพฒันาและมี

ชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อย ๆ

 คณุเหมา เหล่ย รองเลขาธิการพรรคประ-

จ�าหมู่บ้านหว่านเหยา เขาได้กลับมาพฒันา

บ้านเกดิในปี 2559 โดยได้น�าพาชาวบ้านให้

ช่วยกนัปรบัปรุงรูปลักษณ์ใหม่ให้กับหมู่-

บ้าน พร้อมทัง้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนา

อตุสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา  ในช่วง 5 ปี

ทีผ่่านมา ชาวบ้านมีชวีิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

เทคนิคการท�าเครือ่งป้ันดินเผาได้รบัการสร้าง

สรรค์อย่างต่อเน่ืองในการแลกเปล่ียนแบบ

เปิดกว้าง

玉溪市委宣传部供稿

李吒 图
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เยีย่มชมอนัหนงิ ย�ากว๋ยเต๋ียวปาเจยี 
ความอร่อยท่ีตอ้งลิ้มลอง
遇见安宁｜八街凉卷粉，舌尖上的美味

ย�าก๋วยเต๋ียว เป็นอาหารทานเล่นท่ีท�า

มาจากแป้งน�้าข้าว ได้รับความนิยมอย่าง

มากในหลายมณฑลของจีน เช่น ยูนนาน 

กวางสี กวางตุ้ง และพื้นที่อื่น ๆ และยังมี

ชือ่เสียงในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

อีกด้วย

โดยทัว่ไปผูห้ญิงวยั 60 ข้ึนไปในต�าบล

ปาเจยี เมืองอนัหนิง มณฑลยูนนาน มกัจะ

ท�าย�าก๋วยเตี๋ยวเป็น ซึ่งแต่ละคนจะมีฝีมือ

และเทคนิคในการท�าและส่วนผสมที่แตก

ต่างกัน หนึ่งในนั้น ร้านที่สามารถเป็นตัว

แทนและเป็นที่รู้จักกันดีคือ “ซวงซวงย�า

凉卷粉，是一种由大米制作的小吃，在中

国云南、广西、广东等地很受欢迎，在

东南亚地区也颇有名气。

在云南省安宁市八街镇，这里60岁以上的

女性都会制作凉卷粉，只是制作水平和食材选

用存在差异。其中，最有代表性和知名度的就

是“双双卷粉”，它的制作工艺是由祖辈一代

代言传身教流传下来的，已有一百多年积累。

ก๋วยเตี๋ยว” ร้านนี้ได้รับถ่ายทอดฝีมือการท�าจากรุน่สูรุ่น่นบัอายไุด้

ถึงร้อยปี

วธีิการท�าย�าก๋วยเต๋ียวให้ได้คณุภาพน้ันต้องใช้เทคนิคและฝีมือ

เป็นพิเศษ โดยเริ่มจากการเลือกสรรข้าวคุณภาพสูง น�ามาแช่ในน�้า

แร่ที่ใสสะอาด ขั้นตอนที่สอง หลังจากแช่ข้าวได้สักพัก น�าข้าวมา

บดในเครือ่งบดให้เป็นแป้งน�า้ข้าว โดยรสสัมผัสของย�าก๋วยเต๋ียว

จะขึ้นอยู่กับความละเอียดของแป้งน�้าข้าว ขั้นตอนที่สาม น�าแป้ง

น�า้ข้าวมาละเลงในจานนึง่ให้ท่ัว แล้วน่ึงให้สุกประมาณ 3 นาที เม่ือ

สุกแล้วกจ็ะได้แผ่นก๋วยเต๋ียวทีมี่ลกัษณะบางกลม ขัน้ตอนท่ีสี ่ค่อย ๆ

เคาะแผ่นก๋วยเตี๋ยวออกจากชามนึ่ง น�ามาม้วนแล้วหั่นเป็นเส้น ๆ 

วางลงในชาม แล้วราดด้วยน�้าซอสปรุงรสก็เป็นอันเสร็จวิธีการท�า

ย�าก๋วยเต๋ียว

การทานย�าก๋วยเต๋ียวให้อร่อยน้ันหวัใจส�าคัญอยูท่ีซ่อสปรงุรส

ผักชีสีเขียว น�้ามันพริกสีแดง ถั่วลิสงป่นหอมมัน... ต�าบลปาเจียมี

ซอสมากกว่า 10 รสชาติและซอสสูตรลบัพเิศษเฉพาะภายในต�าบล

นกัชมิทัง้หลายสามารถเลอืกปรงุรสได้ตามใจชอบ คลกุเคล้าน�า้ซอส

ให้เข้ากบัเส้นก๋วยเต๋ียวจนได้รสชาติทีก่ลมกล่อม เวลารับประทาน

จะได้รสชาติของความหอมผสมเผด็ เปรีย้วอมหวาน เส้นก๋วยเต๋ียว

ที่เคี้ยวแล้วนุ่มลื่นหอมอร่อยอย่าบอกใคร
安宁市委宣传部供稿供图
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เอนนอน
躺平学

    躺平学，网络流行语，指的是放弃拼

命工作攒钱焦虑伤身的生活，低欲望的

种生活态度。面对竞争越来越激烈的

社会，高昂的房价，狠多年轻人认 躺平

是 种策略，他们选择放弃大城市的工

作，去三四线城市生活。有人质疑，躺

平跟做条咸鱼有什么区别，但其实每个人对

生活都有不同的定义，在选择躺平的人们眼中，

这并不是 种自暴自弃，只是学会更加辩证地看待这个社会，更加理性地看待自己的

人生意义，选择了自己认 舒适的生活方式。

“เอนนอน” เป็นค�าแสลงที่แพร่หลายอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตของจีน หมายถึง การปล่อยวางตนเองจากวิถีชีวิต

ที่ต้องต่อสู้ดิ้นร้นในการท�างานเก็บเงินที่สร้างความเครียดจนสูญเสียสุขภาพกายและจิตที่ดีไป แล้วหันไปใช้ชีวิต

ที่มีความต้องการน้อยลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแส “หันหลังให้สังคมเมือง” ของชาวจีนยุคปัจจุบัน

ท่ามกลางการเผชญิหน้ากบัการแข่งขันในสงัคมท่ีดุเดือดยิง่ข้ึนและราคาท่ีพกัอาศัยที่สูงลิว่ คนหนุ่มสาวจ�านวน

มากรูสึ้กว่า “เอนนอน” ถอืเป็นกลยทุธ์ในการใช้ชวีติอย่างหน่ึง พวกเขาเลอืกท่ีจะละท้ิงอาชพีการงานในเมืองใหญ่ 

แล้วไปใช้ชีวติในเมืองระดับรอง ๆ ลงไป  บางคนต้ังข้อสงสัยว่า การ “เอนนอน” ไม่ได้ต่างอะไรกบัการท�าตัวเป็น

“ปลาเค็ม” ที่อยู่ไปวัน ๆ แบบไร้จุดหมายในชีวิต  แต่ความจริงแล้ว พวกเราแต่ละคนต่างก็มีนิยามการใช้ชีวิตที่

แตกต่างกัน  ในสายตาของคนทีเ่ลอืก “เอนนอน” น่ีไม่ใช่การหมดอาลยัตายอยากในชวีติ แต่เป็นการเรยีนรู้ท่ีจะมอง

สังคมในมุมที่แตกต่างออกไป มองความหมายของชีวิตอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น และเป็นการเลือกวิถีชีวิตที่คิด

ว่าสุขสบายส�าหรับตนเอง
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金晨晨：笑笑，你好！我是昆明理工大学的一名在校

生。一年前我在学校图书馆看到《湄公河》杂志，丰富精彩

的内容吸引了我，于是我订阅了一年的期刊。《湄公河》杂

志栏目设置合理，为泰语学习者提供了丰富的学习资料，一

些热词和时事政治新闻也拓宽了我的知识面。值得一提的是

今年的新栏目“新语时谭”，使泰国读者也可以及时了解到

本刊记者 蔡梦/整理

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
中国的流行词语。希望《湄公河》杂志越办越好！

จนิ เฉนิเฉนิ : สวสัดีค่ะ ยิม้ยิม้ ฉนัเป็นนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ได้

เห็นนิตยสารแม่น�้าโขงที่ห้องสมุดเป็นครั้งแรกเมื่อปี

ที่แล้ว  นิตยสารที่อุดมไปด้วยเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมดึงดูด

ใจฉัน ฉนัจึงสมัครรบันิตยสารเป็นเวลาหน่ึงปี  นติยสาร

แม่น�า้โขงมีการจัดคอลัมน์ท่ีเหมาะสม มีข้อมูลความรู้

มากมายส�าหรับผู้เรียนภาษาไทย  ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ตลอดจนเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบนัท�าให้ความรู้ของ

ฉันกว้างขึ้นด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าคอลัมน์ใหม่ของปี

นี ้“ค�าจนีวนันี”้ นัน้น่าทึง่มาก ท�าให้ผูอ่้านชาวไทยสามารถ

ติดตามค�าศัพท์ภาษาจนีทีเ่ป็นที่นิยมได้ ขอให้นิตยสาร

แม่น�้าโขงจัดท�าได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

笑笑：金晨晨，谢谢你喜欢《湄公河》杂志，我们会继

续做好内容，让杂志得到更多朋友的喜爱。

ยิ้มยิม้ : จนิ เฉนิเฉิน  ขอบคุณมากนะคะ ทีช่ืน่ชอบ

นิตยสารแม่น�า้โขง เราจะจดัท�านิตยสารให้ดีต่อไป เพือ่

ให้นิตยสารเป็นที่รักของเพื่อน ๆ มากขึ้น

本期，我们还收到素可泰大学退休教授吴俊民的来信，

一起看看吧！

เดือนนีนิ้ตยสารแม่น�า้โขงได้รบัจดหมายแสดงความ

คิดเห็นจากคุณประดิษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์  ศาสตราจารย์

เกษยีณของมหาวทิยาลยัสโุขทัย โดยมีข้อความดังน้ีค่ะ

我叫吴俊民，是素可泰大学的一名退休教授。很多年前

因为工作原因，我经常来中国，因此很喜欢中国。最近在《

湄公河》杂志翻译钟宝芬老师的推荐下，我开始阅读《湄公

河》杂志。

ผมชื่อประดิษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์ เป็นศาสตราจารย์

66

ความคดิเห็นผูอ่้าน / 读者反馈



เกษียณคนหนึง่ของมหาวทิยาลยัสโุขทยั หลายปีทีผ่่าน

มาด้วยเหตุผลด้านการท�างาน ผมได้มีโอกาสมาประเทศ

จีนบ่อย ๆ และผมชอบประเทศจีนมากครับ เมื่อเร็ว ๆ

นี ้ผมได้อ่านนิตยสารแม่น�า้โขงภายใต้การแนะน�าของ

คุณอุษาผู้แปลนิตยสารแม่น�้าโขงครับ

我认为，这是一本高质量的杂志，每期杂志都有主题鲜

明的策划，文化、生活、旅游等栏目也很好，可以说在一定

程度上促进了泰中两国的民间文化交流。

ผมมคีวามเหน็ว่าเป็นนติยสารคุณภาพท่ีให้ความรู้

และสาระที่หลากหลายทั้งในเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องชมุชน  และความสวยงามของธรรมชาติ

โดยเฉพาะสามารถเป็นสื่อสัมพันธ์ในการเสริมสร้าง

มิตรภาพในประเทศลุม่น�า้โขงได้เป็นอย่างดี

我很喜欢今年3月刊的两篇文章：

เม่ือมีโอกาสได้อ่านนิตยสารฉบับเดือนมีนาคมแล้ว 

มีเร่ืองหลากหลายดี คอลมัน์เรือ่งทีช่อบเป็นพเิศษคือ

一是《从数字中读懂中国脱贫攻坚》一文，中国9899

万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8

万个贫困村全部出列，中国提前10年实现《联合国2030

年可持续发展议程》减贫目标等，直观明了的数字呈现，

很漂亮。

ข้อท่ีหนึง่ “การต่อสู้กบัความยากจนของจนีผ่านตัว

เลข” เพราะเป็นเรือ่งท้าทายและเป็นความส�าเรจ็ของคน

จีนในชนบท 98.99 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน 

อ�าเภอยากจน 832 อ�าเภอสลดัออกจากความยากจน หมู่

บ้านยากจนทัง้หมด 128,000  แห่ง ถกูลบออกจากบัญชี

ความยากจน จีนบรรลุเป็นหมายการขจัดความยากจน

ตาม “วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื 2030”  ของสหประชาชาติ

ก่อนก�าหนด 10 ปี การน�าเสนอแบบดิจิทลัท่ีใช้งานง่าย

และชัดเจนสวยงามมาก

二是《泰中友谊让人感动》一文，描写了泰国外交官对

中国生活的回忆，这样亲民的故事，让人读起来觉得温暖，

文章也再次介绍了诗琳通公主在四川捐建的学校，这些事情

都是泰中两国人民友好来往的见证。

ข้อท่ีสอง “มิตรภาพไทยจีนยงัความปลาบปลืม้มาสู่

ผูค้น” ประสบการณ์จากปากนกัการทตูไทยยคุแรก ๆ  ของ

ความสัมพนัธ์ไทย - จนียคุใหม่ เรือ่งราวบอกเราถงึความ

สัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  และชวีติความเป็นอยูข่องนัก

การทตูไทยในจีน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนัระหว่างไทยจีน สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

ทรงบรจิาคทรพัย์สร้างโรงเรยีนในจนี

现在，我也会陆续拿杂志的内容发到我的个人脸书上，

让更多的泰国朋友认识《湄公河》杂志，了解中国。

ตอนน้ี ผมจะโพสต์เนือ้หาของนิตยสารลงใน Facebook

ส่วนตัวของผมด้วยเพื่อให้เพื่อนคนไทยรู้จักนติยสาร

แม่น�า้โขงและเข้าใจประเทศจีนมากขึ้นครับ
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