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41 รังสรรค์ให้ผู้บริโภคชาวยูนนานหลงใหลข้าวไทย 
 让云南消费者爱上泰国米

44 มงกฎุอนิทรีทองค�า : สวสัด ีคู่ต่อสู้ของฉัน 
 鹰顶金冠饰：你好，我的对手

46 บ้านฉันอยู่ในแหล่งมรดก 
 我家住在遗产地

52 ฉันรอคุณอยู่ทีร้่านหนังสือ 
 我在书店等你

55 รสชาตเิห็ดป่าอนัเลศิรสของไทยและจนี
 中泰美味:野生菌

58 ปฏวิฒันาการ
 内卷

62 ฉันชอบการเดนิทาง 
 我喜欢出发

64 ฟ้าลขิติให้ผมมาเมืองจนี
 我与中国的缘分
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16 การท�างานและการใช้ชีวติในสถานีอวกาศ “เทยีนกง” 
 工作生活在“天宫”

18 อวกาศ ไม่ใช่เร่ืองไกลตวั 
 航天，离普通人并不远

20 ม้วนภาพสังคม “เส่ียวคงั ” ของจนี 
 中国“小康”长卷

23 เร่ืองราวของพวกเขากบัสังคมเส่ียวคงั 
 他们和“小康”

28 สังคม “เส่ียวคงั” ของจนีในสายตาส่ือมวลชนโลก 
 世界媒体看中国“小康”

30 เร่ิมออกก�าลงักาย ท�าให้จนีมพีลวตัรเพิม่ขึน้ 
 动起来，中国更有活力

34 ประเทศจนีหันมาออกก�าลงักาย 
 中国动起来
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เราตอ้งทลายก�าแพงแทนการสร้างก�าแพง ตอ้งเปิดกวา้งแทนการปลีกตวัออกห่าง ตอ้งบูรณาการ

แทนการตดัความสมัพนัธ์ และน�าโลกาภิวตันท์างเศรษฐกิจพฒันาไปสู่ทิศทางท่ีเปิดกวา้ง ครอบคลุม 

ทัว่ถึง สมดุล ไดป้ระโยชนแ์ละชยัชนะร่วมกนั

 —— สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน 
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我们要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而

不要脱钩，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平

衡、共赢的方向发展。

       ——中国国家主席 习近平

上海迪士尼带来美好“地球村”

ดสินยีแ์ลนดเ์ซีย่งไฮส้รรคส์รา้ง 

“หมู่บา้นแห่งโลก” ท่ีงดงาม

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ดิสนียแ์ลนดเ์ซ่ียงไฮเ้พิ่ง

ฉลองครบรอบ 5 ปี นกัท่องเท่ียวทั้งชาว

จีนและต่างชาติรวมตวักนัหนา้ปราสาท

เทพนิยายแห่งสรวงสวรรคเ์พ่ือเฉลิมฉลอง

วนัเกิดครบ “5 ขวบ” ของสวนสนุกส�าหรับ 

“เดก็นอ้ย” แห่งน้ี

เน่ืองจากดิสนียไ์ดม้าเปิดบริษทัท่ี

เซ่ียงไฮ ้ ในรูปแบบของโซนรีสอร์ทการท่อง

เท่ียวนานาชาติ สวนสนุกดิสนียแ์ลนดซ่ึ์ง

เป็นองค์ประกอบหลกัจึงไดบ้งัเกิดข้ึน

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา รีสอร์ทแห่งน้ีรองรับ

นกัท่องเท่ียวสะสมแล้วกวา่ 83 ลา้นคน

มีรายไดก้วา่ 40,000 ลา้นหยวน และสร้าง

งานใหก้บัผูค้นมากถึง 15,000 ต�าแหน่ง  

เคร่ืองเล่น “Soaring Over the Horizon” 

ในเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดไ์ดพ้านกัท่องเท่ียว

ท่องไปทุกทวีปทัว่โลกแลว้กวา่ 21,000 

ชัว่โมง  ภายในสวนสนุก  บริษทัจีนและ

ต่างชาติ เช่น Pepsi, Dole,  SAIC GM และ 

China Eastern Airlines ไดร่้วมมือกบับริษทั

ดิสนีย ์บุกเบิกตลาดจีนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของ

โซนรีสอร์ท บริษทัท่ีมีช่ือเสียงและแบรนด์

ดงัจากสหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น สเปน และ

ประเทศอ่ืน ๆ ไดล้งหลกัปักฐานท่ีน่ี และ

ก�าลงัมองหาโอกาสการพัฒนาเพิ่มเติม

ในดินแดนท่ีฮอตฮิตแห่งน้ี

โลกาภิวตันท์�าใหโ้ซนรีสอร์ทการท่อง

เท่ียวนานาชาติเซ่ียงไฮ ้ ไดก้ลายเป็น “หมู่

บา้นแห่งโลก” ท่ีแทจ้ริง โดยอาศยัความ

ร่วมมือและนวตักรรมของจีนกบัต่างชาติ 

                        稿件来源：新华社CFP 图
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7月17日，全球建筑规模最大的天文馆——上海天文馆正式

开馆。该馆坐落于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，建筑

面积约3.8万平方米，涵盖“家园”“宇宙”“征程”三大主题展区及“中

华问天”“好奇星球”“航向火星”等特色展区。新华社 图

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พิพิธภณัฑด์าราศาสตร์เช่ียงไฮ ้(Shanghai Astronomy 

Museum)  ทอ้งฟ้าจ�าลองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการ โดยพพิธิ-

ภณัฑด์งักล่าวตั้งอยูใ่นเขตการคา้เสรีน�าร่องพิเศษหลินกงั  ครอบคลุมพื้นท่ีราว 38,000 

ตารางเมตร ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีนิทรรศการหลกั 3 โซน ไดแ้ก่ “บา้น (โลก)”  “จกัรวาล” 

และ “การเดินทาง” รวมถึงพื้นท่ีจดันิทรรศการพิเศษ เช่น “คน้หาค�าตอบจากฟากฟ้า”  

“ดาวเคราะห์อนัน่าพิศวง” “ล่องสู่ดาวองัคาร” เป็นตน้
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近年来，江苏省宿迁市泗洪县大力发展绿色新能源产业。图为泗洪县天岗湖乡光伏发电基地，光伏矩阵一望无际，蔚为壮

观。CFP 图

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เขตซ่ือหง เมืองซู่หยาง มณฑลเจียงซู ไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมพลงังานใหม่ท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ในภาพแสดงใหเ้ห็นถึงฐานการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในเมืองเทียนกงัหู เขตซ่ือหง ซ่ึงถ่ายเม่ือ

วนัท่ี 11 กรกฎาคม ภาพเมทริกซ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลลท่ี์สุดลูกหูลูกตายิง่ใหญ่งดงาม 

盛夏时节，湖南省湘潭市联

映村的莲蓬逐渐成熟，当地莲农

忙着采摘莲蓬、荷花。新华社 图

ช่วงฤดูร้อน ฝักบวัในหมู่

บา้นเหลียนยิ่ง เมืองเซียงถาน 

มณฑลหูหนาน จะค่อย ๆ แก่

จดั เกษตรกรในท้องถ่ินต่าง

สาละวนกบัการเก็บฝักบวัและ

ดอกบวั 
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宝华玉兰，中国特有植物，中国国家一级保护植物。

落叶乔木，高达11米，胸径达30厘米，树皮灰白色，平

滑。分布在江苏等地，多生长于丘陵地。 图虫创意 图

ดอก Baohua magnolia พืชเฉพาะถ่ินในประเทศ

จีน เป็นพืชอนุรักษช์ั้นหน่ึงของจีน จดัเป็นพชืประ-

เภทไมผ้ลดัใบ สูง 11 เมตร มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่ีช่วง

ล�าตน้ 30 ซม. เปลือกไมสี้เทาขาว ผวิเรียบ กระจาย

อยูใ่นมณฑลเจียงซูและท่ีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เติบโต

ตามพื้นท่ีเนินเขา  

暑假期间，安徽省淮北市相山区通过组建由教师、大学生和青年等志愿者组

成的暑期托管服务团队，为乡村学生提供体育、科学、音乐、舞蹈、作业辅导等

方面的综合课程及托管服务，丰富孩子们的假期生活。新华社 图

ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เขตเซียงซาน เมืองฮวยเป่ย มณฑลอานฮุย

ไดจ้ดัตั้ งทีมบริการดูแลเด็กภาคฤดูร้อนข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารย ์

นกัศึกษามหาวิทยาลยัและอาสาสมคัรรุ่นเยาว ์โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

จดัหาหลกัสูตรซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาดา้นต่าง ๆ เช่น กีฬา วิทยาศาสตร์ 

ดนตรี เตน้ร�า และติวการบา้นใหแ้ก่นกัเรียนในชนบท ตลอดจนช่วยเหลือ

ดูแลและเติมเตม็ชีวติในช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อนใหก้บัเดก็ ๆ  

การประชุมภาคีอนุสัญญา

วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ

คร้ังท่ี 15 จะจดัข้ึนท่ีนครคุนหมิง มณ-

ฑลยนูนาน ประเทศจีน 
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2021年6月17日，“神舟十二号”载人航天飞

船发射升空，与“天宫”空间站“天和”

核心舱完成交会对接后，形成了“一”字形的构型。在轨

飞行一个多月以来，空间站组合体稳定运行，三位航天员

顺利开展各项研究工作。2021年是中国航天事业发展历程

中的重要一年，载人航天、重型火箭研制、火星探测等项

目都取得了成功，全年中国航天发射任务将达到40余次。

ผลส�าเรจ็ของกจิการอวกาศจนีในปี 2021 

中国航天
收获的2021年

10
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เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ยานอวกาศ “เสินโจว 12” ซ่ึงเป็นยานท่ีควบคุมโดยนักบินอวกาศ ไดถู้ก

ปล่อยสู่อวกาศ และหลงัจากไดเ้ช่ือมต่อกบัสถานีอวกาศ “เทียนกง” และโมดูลหลกั “เทียนเหอ” เรียบร้อยแลว้ 

กไ็ดเ้กิดเป็นโครงสร้างเชิงเส้นตรงข้ึน นับตั้งแต่อยูใ่นวงโคจรมาเป็นเวลาเดือนกวา่ การเช่ือมต่อยานอวกาศเขา้

กบัสถานีอวกาศกท็�างานไดอ้ยา่งเสถียร และนกับินอวกาศทั้งสามคนกป็ระสบความส�าเร็จในงานส�ารวจต่าง ๆ

พ.ศ. 2564 เป็นปีท่ีส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของจีน โครงการต่าง ๆ เช่น ยานอวกาศท่ี

ควบคุมโดยนักบินอวกาศ การวิจยัและพฒันาจรวดบรรทุกยานอวกาศท่ีมีน�้าหนักมาก (Heavy-lift launch 

vehicle) และการส�ารวจดาวองัคารลว้นประสบผลส�าเร็จ และตลอดปีน้ีจีนมีภารกิจในการปล่อยยานอวกาศมาก

กวา่ 40 ภารกิจ

ผลส�าเร็จของกจิการอวกาศจนี
ในปี 2021 
中国航天收获的2021年

ม้วนภาพสังคม “เส่ียวคงั ” 
ของจนี
中国“小康”长卷

เร่ิมออกก�าลงักาย ท�าให้จนีมี
พลวตัรเพิม่ขึน้
动起来，中国更有活力

CFP 图
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เหตุการณ์เด่นดา้นอวกาศ
ของจนีในปี 2564 

(4) ในช่วงคร่ึงหลังของปี พ.ศ. 2564 จีนจะ

ปล่อยยาน “เทียนโจว 3” (ยานอวกาศขนส่งล�าท่ี 

3 ของจีน) และยาน “เสินโจว 13” (ยานอวกาศล�า

ท่ี 13 ซ่ึงปล่อยตามโครงการยานอวกาศท่ีควบคุม

โดยนกับินอวกาศของประเทศจีน)  ภารกิจต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งมีความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ือง

 (3) วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ยานอวกาศท่ี

ควบคุมโดยนักบินอวกาศ “เสินโจว 12” ได้ถูก

ปล่อยสู่อวกาศ นกับินอวกาศ 3 คน ไดแ้ก่ เน่ีย ไห่เซ่ิง

ทงั หงโป หลิว ป๋อหมิง เขา้ประจ�าการในโมดูลหลกั

เทียนเหอและอยู่ในวงโคจรเป็นเวลา 3 เดือน เม่ือ

เวลา 14.57 น. ของวนัท่ี 4 กรกฎาคม หลงัจากออก

ไปปฏิบติัภารกิจนอกยานประมาณ 7 ชัว่โมง คณะ

นกับินอวกาศของยานเสินโจว 12 ไดช่้วยเหลือและ

ร่วมมือกนัเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถบรรลุภารกิจ

ตามแผนท่ีวางไวท้ั้งหมดในระหว่างการออกไป

นอกยานอวกาศ

(2) เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 “เทียนเวิน่ 

1” มาถึงบริเวณใกลก้บัดาวองัคารและด�าเนินการ

ให้แรงโน้มถ่วงของดาวองัคารสามารถจบัยึดตวั

ยานเอาไวไ้ด ้ ต่อมาในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2564 

ยานโรเวอร์ “จูห้รง” ไดข้บัออกไปจากแท่นจอด

อยา่งปลอดภยัและลงไปยงัพ้ืนผิวดาวองัคารเพ่ือ

เร่ิมการลาดตระเวนและส�ารวจ

 (1) ใน พ.ศ. 2564  จีนจะมีภารกิจปล่อยยาน

อวกาศมากกวา่ 40 ภารกิจ

中国航天大事记  

图片来源于网络
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จนถึงปัจจุบนั มนุษยย์งัมีความรู้และด�าเนินการส�ารวจระบบดาวพฤหัสบดีอยู่ในวงจ�ากดั ดงันั้น

ระบบดาวพฤหสับดีจึงเตม็ไปดว้ยโอกาสมากมายส�าหรับการคน้พบทางวทิยาศาสตร์คร้ังใหม่ นอกจาก

ความส�าคญัทางวทิยาศาสตร์แลว้ การส�ารวจดาวพฤหสับดียงัสามารถขบัเคล่ือนการส�ารวจในระยะท่ี

ไกลข้ึน เทคโนโลยเีคร่ืองมือส�ารวจท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนานข้ึน และการใชแ้หล่งพลงังานใหม่ ซ่ึง

จะน�าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยอีวกาศในวงกวา้ง

ตามแผนดงักล่าว จีนจะด�าเนินภารกิจการโคจรส�ารวจระบบดาวพฤหสับดีและส�ารวจดาวเคราะห์

ในราว พ.ศ. 2573

本刊综合

แมว้า่ดาวเคราะห์นอ้ยจะมีขนาดเล็ก แต่ภารกิจการส�ารวจดาวเคราะห์นอ้ยนั้นยากล�าบากมาก และ

สามารถขบัเคล่ือนเทคโนโลยกีารบินอวกาศของจีนไปสู่การพฒันาเชิงลึกยิง่ข้ึน ขณะเดียวกนัอนัตรายของ

ดาวเคราะห์นอ้ยท่ีพุง่ชนโลกและทรัพยากรบนดาวเคราะห์นอ้ยนั้นลว้นเป็นประเดน็ท่ีทุกคนสนใจ

ขณะท่ีจีนก�าลงัผลกัดนัภารกิจส�ารวจดาวองัคารคร้ังแรก กไ็ดด้�าเนินการวจิยัและพฒันาเบ้ืองตน้เก่ียว

กบัภารกิจการเกบ็ตวัอยา่งบนดาวเคราะห์นอ้ยและน�ากลบัมายงัพ้ืนโลก ประมาณ พ.ศ. 2568  จีนจะด�าเนิน

ภารกิจการเกบ็ตวัอยา่งจากดาวเคราะห์นอ้ยท่ีอยูใ่กลโ้ลกกลบัมา พร้อมทั้งโคจรส�ารวจรอบดาวหางในแถบ

หลกั และโคจรส�ารวจดาวเคราะห์นอ้ยใกลโ้ลก  พร้อมลงจอดรวมทั้งเกบ็ตวัอยา่งน�ากลบัมายงัโลกดว้ย

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ยานโรเวอร์ “จูห้รง” ไดจ้บัภาพมุมกวา้งของพ้ืนท่ีลงจอดและภูมิประเทศ

ของดาวองัคาร ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์เหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยความลึกลบัของดาวองัคาร และถือเป็น

ความส�าเร็จอยา่งสมบูรณ์ของภารกิจส�ารวจดาวองัคารคร้ังแรกของจีน

ดาวองัคารจะเป็นจุดส�าคญัในการส�ารวจดาวเคราะห์ของจีนคร้ังต่อไป แมว้า่การส�ารวจดาวองัคาร

จะประสบความส�าเร็จมาแลว้มากมายในระดบัโลก แต่ท่ีจริงแลว้ความเขา้ใจของมนุษยเ์ก่ียวกบัดาว

องัคารยงัไม่เพียงพอ สภาพแวดลอ้มในอดีตของดาวองัคารเหมาะกบัการด�ารงอยู่ของส่ิงมีชีวติหรือไม่

มหาสมุทรโบราณมีอยู่จริงหรือไม่ บริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรของดาวองัคารยงัมีน�้ าหรือน�้ าแข็งอยูใ่ต้

ดินในละติจูดกลางและละติจูดต�่าหรือไม่ ปัญหาเหล่าน้ียงัรอการศึกษาคน้ควา้ต่อไป

2

3

1 “จุดส�าคญั” อยู่ท่ีดาวองัคาร

“จุดสนใจ” อยู่ท่ีดาวเคราะหน์อ้ย

“จุดไฮไลท”์ อยู่ท่ีระบบดาวพฤหสับดี
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แผนภาพแสดงประวติัศาสตรก์ารพฒันาการบนิอวกาศของจนี
中国航天发展历程

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2513 จรวดขนส่ง “Long 

March 1” ประสบความส�าเร็จในการส่งดาวเทียมตง-

ฟางหง 1 ดาวเทียมดวงแรกของจีนข้ึนสู่อวกาศ ซ่ึงถือ

เป็นการเปิดฉากการส�ารวจจกัรวาลของจีน

จรวดขนส่ง Long March เป็นจรวจขนส่งยาน

อวกาศท่ีจีนวิจัยและพัฒนาข้ึนมาเอง โดยไดรั้บการ

พฒันามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบนั จรวด Long 

March ทั้งท่ีปลดประจ�าการแลว้และท่ีก�าลงัใชง้านอยูมี่

ทั้งหมด 4 รุ่น 17 ประเภท

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ยานเสินโจว 1

ยานอวกาศท่ีควบคุมโดยนกับินอวกาศรุ่นทดลองล�า-

แรกของจีน (ยานอวกาศล�าแรกท่ีปล่อยสู่อวกาศตาม

โครงการยานอวกาศท่ีควบคุมโดยนักบินอวกาศของ

จีน) ปล่อยข้ึนสู่อวกาศไดส้�าเร็จ นับเป็นคร้ังแรกท่ียาน

อวกาศของโครงการยานอวกาศท่ีควบคุมโดยนักบิน

อวกาศของประเทศจีนทดสอบไดส้�าเร็จ

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นกับินอวกาศ หยาง-

ล่ีเหวย่ไดน้�ายานเสินโจว 5 ข้ึนสู่อวกาศและกลบัมา

อยา่งปลอดภยั การบินในอวกาศของจีนประสบความ

ส�าเร็จเป็นคร้ังแรก

เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดาวเทียมฉาง

เอ๋อ 1 (ดาวเทียมดวงแรกของประเทศจีนท่ีโคจร

รอบดวงจันทร์) ปล่อยสู่อวกาศไดส้�าเร็จ และ

โครงการส�ารวจอวกาศคร้ังแรกของจีนกป็ระสบ

ความส�าเร็จ

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2551 ยานเสินโจว 7

ปล่อยสู่อวกาศได้ส�าเร็จ และต่อมาในวนัท่ี 27 

กนัยายน นักบินอวกาศไจ๋ จ้ือกงั เดินในอวกาศ

ไดเ้ป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์จีน

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ฉางเอ๋อ 3 ปล่อย

สู่อวกาศไดส้�าเร็จ จากนั้นยานโรเวอร์ “อวี้ ทู่” ก็

ลาดตระเวนบนพื้นผวิดวงจนัทร์ไดส้�าเร็จ นบัเป็น

การลงจอดอย่างนุ่มนวลคร้ังแรกของยานอวกาศ

จีนบนวตัถุนอกโลก

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาวเทียมดวง

สุดทา้ยของเครือข่ายดาวเทียมเป่ยโต่ว 3 ไดป้ล่อย

สู่อวกาศ ตั้งแต่นั้นมาจีนก็ไดส้ร้างระบบดาวเทียม

น�าทางทัว่โลกท่ีเป็นของจีนเองอยา่งสมบูรณ์

รายงานพเิศษ / 特稿
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วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยานส�า-

รวจฉางเอ๋อ 5 ไดเ้ก็บตวัอย่างจากดวง

จนัทร์กลบัมายงัโลกไดส้�าเร็จ

วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ยาน

เสินโจว 12 ยานอวกาศท่ีควบคุมโดย

นกับินอวกาศไดถู้กปล่อยสู่อวกาศ นกั-

บินอวกาศ 3 คน คือ เน่ีย ไห่เซ่ิง ทงั หงโป

และหลิว ป๋อหมิง เขา้ประจ�าการอยู่ใน

โมดูลหลกัเทียนเหอและอยูใ่นวงโคจร

เป็นเวลาสามเดือน จนถึงตอนน้ีมียาน

อวกาศ 12 ล�าแลว้ท่ีปล่อยสู่อวกาศใน

โครงการยานอวกาศท่ีควบคุมโดยนกับิน

อวกาศของจีน

ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ยาน 

“เทียนเวิ่น 1” มาถึงยงับริเวณใกลด้าว

องัคารและด�าเนินการใหแ้รงโนม้ถ่วง

ของดาวองัคารสามารถจับยึดตวัยาน

เอาไวไ้ด ้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 ยานโรเวอร์ “จูห้รง” ไดข้บัออก

จากแท่นจอดอย่างปลอดภยัและลงไป

ยงัพ้ืนผวิดาวองัคารเพ่ือเร่ิมการลาดตระ-

เวนและส�ารวจ

           จรวดลองมาร์ช 5 Y - 3

长征五号遥三火箭 新华社 图
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在中国神话故事中，天宫是神仙居住的宫殿，寄托着人们对宇

宙的憧憬与向往。如今，在浩瀚无垠的外太空，中国也拥有了一

个名为“天宫”的空间站。

随着中国航天员进驻“天宫”空间站，大家开始好奇，航天员在“天宫”空

间站的工作生活状态如何。我们整理了大家最关心的几个问题，让《湄公河》杂

志吉祥物“笑笑”为大家详细解答。

การท�างานและการใชช้วิีต
ในสถานอีวกาศ “เทียนกง”
工作生活在“天宫”

16
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ค�าถามที ่1 : พืน้ทีพ่กัอาศัยส�าหรับนักบินอวกาศมขีนาดเท่าไร

ยิ้มยิ้ม : โมดูล “เทียนเหอ” มีพ้ืนท่ีพกัอาศยัส�าหรับนักบินอวกาศ

ประมาณ 110 ลูกบาศก์เมตร และพื้นท่ีส�าหรับท�ากิจกรรมของนกับิน

อวกาศไดรั้บการปรับปรุงแบบกา้วกระโดด

ค�าถามที่ 2 : นักบินอวกาศพักผ่อนบนสถานีอวกาศ  “เทียนกง” 

อย่างไร นอนหลบัสบายเหมือนอยู่บนพืน้โลกหรือไม่

ยิม้ยิม้ : โมดูล “เทียนเหอ” ไดแ้บ่งพื้นท่ีใชส้อยอยา่งพิถีพิถนั โดยมี

หอ้งนอน 3 ห้อง หอ้งนัง่เล่น 1 หอ้ง และหอ้งน�้า 1 หอ้ง นักบินอวกาศ

แต่ละคนมีพื้นท่ีส�าหรับนอนแยกกนั นกับินอวกาศของจีนไดย้กระดบั

ประสบการณ์จาก “ยนืนอน” เป็น “นอนราบ” ไดส้�าเร็จแลว้ นอกจาก

น้ีวศิวกรยงัด�าเนินการลดเสียงรบกวนของอุปกรณ์ และพฒันาหูฟังลด

เสียงรบกวนส�าหรับนกับินอวกาศอีกดว้ย

ค�าถามที ่3 : นักบินอวกาศรับประทานอะไรในอวกาศ

  ยิม้ยิม้ : สถานีอวกาศ “เทียนกง” ไดเ้ตรียมอาหารอวกาศมากกวา่ 

120 รายการส�าหรับนักบินอวกาศ เช่น ซ่ีโครงหมูน�้ าแดงและเน้ือรส

เผด็ ในพื้นท่ีรับประทานอาหารของโมดูล “เทียนเหอ” ยงัมีอุปกรณ์อุ่น

อาหาร ตูเ้ยน็และตูน้�้ าด่ืมติดตั้งไวส้�าหรับนกับินอวกาศดว้ย

อาหารเหล่าน้ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสมดุล หลากหลาย รสชาติ

ดี และมีอายุการเก็บรักษาไดน้าน มีรสเปร้ียว หวาน เคม็และเผด็ เป็น

อาหารเรียกน�้ายอ่ยส�าหรับนกับินอวกาศ หลงัจากภารกิจเสร็จส้ิน ยาน-

อวกาศขนส่งสินคา้จะโคจรกลบัมาพร้อมกบัขยะตกคา้งและของเสีย

อ่ืน ๆ ซ่ึงในท่ีสุดจะถูกเผาและท�าลายในชั้นบรรยากาศ

ค�าถามที ่4 : นักบินอวกาศมเีวลาว่างหรือไม่

ยิ้มยิ้ม : ในตอนกลางคืน เวลา 21.00 น. หลงัจากท�างานหนักมา

ทั้งวนัและท�าธุระสุขอนามยัส่วนตวัเสร็จเรียบร้อยแลว้ นกับินอวกาศ

คนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในตอนกลางคืน จะมีเวลาท�ากิจกรรม

ส่วนตวัประมาณ 2 ชัว่โมง นักบินอวกาศสามารถใชค้อมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลบนยานอวกาศ เพื่อเพลิดเพลินกบัการฟังเพลง อ่านวรรณกรรม

ชมภาพยนตร์ และรายการโทรทศันท่ี์พวกเขาช่ืนชอบ         本刊综合

ในเทวต�านานของจีน “เทียน

กง” คือวงัท่ีประทบัของเทพเจา้ 

และเป็นท่ีฝากความหวงัและความ

ใฝ่ฝันของผูค้นท่ีมีต่อจกัรวาล 

ปัจจุบนัในห้วงอวกาศอนักวา้ง

ใหญ่ไพศาล ประเทศจีนก็เป็น

เจา้แห่งสถานีอวกาศท่ี ช่ือว่า 

“เทียนกง” ดว้ย

ขณะท่ีนกับินอวกาศชาวจีน

เขา้ไปอยูใ่นสถานีอวกาศ “เทียน

กง” ทุกคนกเ็ร่ิมสงสัยวา่สภาพ

การท�างานและความเป็นอยูข่อง

นกับินอวกาศในสถานีอวกาศ 

“เทียนกง” เป็นอยา่งไร เราได้

รวบรวมค�าถามท่ีทุกคนใหค้วาม

สนใจมากท่ีสุดจ�านวน 2 - 3 ขอ้ 

พร้อมกบัเชิญ “ยิม้ยิม้” มาสคอต

ของนิตยสารแม่น�้าโขงมาช่วย

ตอบขอ้สงสัยให้อย่างละเอียด

นกับินของยานอวกาศเส่ินโจว 12 เขา้ประจ�าการใน

โมดูลหลกั “เทียนเหอ” อยา่งราบร่ืน

“神舟十二号”3名航天员顺利进驻“天和”

核心舱  CFP 图
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随着中国航天事业发展，中国民间也掀起了一股“航天热”“天文热”。在海南文

昌，观看火箭发射，成为一种旅游方式；在贵州平塘，一个山区小镇因为“天眼”

成为了“天文小镇”；在云南昆明，有一群天文爱好者想让更多人感受到宇宙的魅力。

อวกาศ ไม่ใช่เรือ่งไกลตวั
离普通人并不远

ดว้ยการพฒันาของอุตสาหกรรมอวกาศของจีน ชาวจีนไดเ้กิดกระแส “อวกาศฟีเวอร์” และ “ดาราศาสตร์

ฟีเวอร์” ในเมืองเหวนิชาง มณฑลไห่หนาน การชมการปล่อยจรวดไดก้ลายเป็นวิถีแห่งการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง 

ในเมืองผงิถงั มณฑลกุย้โจว ต�าบลเลก็ ๆ แห่งหน่ึงในเขตภูเขาไดก้ลายเป็น “ต�าบลแห่งดาราศาสตร์” เน่ืองจากมี 

“ดวงตาสวรรค”์ (กลอ้งโทรทรรศน์วิทยุหน้าตดัวงกลมเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 500 เมตร) ส่วนในนครคุนหมิง 

มณฑลยนูนานกมี็กลุ่มผูช่ื้นชอบดาราศาสตร์และตอ้งการใหผู้อ่ื้นไดส้มัผสักบัเสน่ห์แห่งจกัรวาลไดม้ากข้ึน

航天

          "ดวงตาสวรรค"์ ในอ�าเภอผงิถงั มณฑลกุย้โจว

位于贵州省平塘县的“中国天眼” 新华社 图
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ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายนเป็นตน้มา ต�าบลแห่งดารา-

ศาสตร์ระดบัโลกท่ีตั้งอยู่ในต�าบลเค่อตู ้อ �าเภอผิงถงั  

มณฑลกุย้โจว ไดเ้ปิด “เวลาดูดาวในยามค�่าคืนท่ีมืด

มิด” อยา่งเป็นทางการใหผู้ท่ี้ช่ืนชอบดาราศาสตร์เขา้

มาชม  เจา้หนา้ท่ีจะช่วยนกัดูดาวตั้งกลอ้งโทรทรรศนดู์

ดาวเพ่ือเลง็ให้ตรงกบัดวงดาว ช่วยใหพ้วกเขาสนุกกบั

การ “เกบ็ดาว” อยา่งเตม็ท่ี

ต�าบลเค่อตู ้อ �าเภอผิงถงัตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงยนูนาน 

และกุย้โจว เป็นท่ีตั้งของ “ดวงตาสวรรคแ์ห่งประเทศ

จีน” ซ่ึงเป็นกลอ้งโทรทรรศนว์ทิยจุานรับสญัญาณเด่ียว

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเลง็เป้าไปยงัหว้งอวกาศแห่งจกัร-

วาลและรับสญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง ไม่ไกล

จากบริเวณท่ีตั้งกลอ้งโทรทรรศน์วิทย ุในต�าบลเลก็ ๆ 

ท่ีไดรั้บการพฒันาในธีมวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ผูท่ี้

ช่ืนชอบดาราศาสตร์มกัมาท่ีน่ีเพ่ือตั้งกลอ้งโทรทรรศน ์

“ส่องดูดวงดาว”

ไห่หนาน : สถานท่ีท่ีเป็นตวัเลือกแรกส�าหรับการชมการปล่อยจรวด
海南：看火箭发射的首选地 

เพื่อให้ผูค้นจ�านวนมากข้ึนไดส้มัผสัถึงเสน่ห์ของ

ทอ้งฟ้าท่ีเตม็ไปดว้ยดวงดาว ซูหง ประธานสมาคมผู ้

ช่ืนชอบดาราศาสตร์แห่งมณฑลยนูนานไดร้ะดมสมาชิก

เพื่อจดั “ค�่าคืนแห่งดาราศาสตร์บนถนนยูนนาน” ซ่ึง

เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชนค์ร้ังใหญ่เพื่อเผยแพร่

ความรู้ดา้นดาราศาสตร์ พวกเขาน�ากลอ้งโทรทรรศน์

สุดโปรดของตนยา้ยไปไวบ้นถนนเพื่อใหช้าวเมืองและ

นกัท่องเท่ียวใชส้�าหรับสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

ซูหงกล่าววา่ “ในงานน้ี เคยมีชายชราผมหงอกคน

หน่ึงมองเห็นดาวเสาร์ดว้ยตาของตนเองผ่านกลอ้ง

โทรทรรศน์ดูดาว” แมเ้วลาจะผา่นไปกวา่ 10 ปี ความ

ประหลาดใจและความต่ืนเตน้ของชายชราในขณะนั้น

ยงัคงชดัเจนอยูใ่นความทรงจ�าของเขา            本刊综合

กุย้โจว : เยอืนต�าบลแห่งดาราศาสตร์เพื่อ “ส่องดูดาวบนทอ้งฟ้า”
贵州：去天文小镇“仰望星空”

ยนูนาน : มีกลุ่มคนท่ี “ไล่ตาม” ดวงดาว
云南：有群“追”星星的人

ในตอนเย็นของวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เม่ือจรวดขนส่ง Long March 7 Y - 3 ท่ีบรรทุกยาน

อวกาศขนส่งเทียนโจว 2 ถูกจุดไฟและปล่อยออก มี

นกัท่องเท่ียวจ�านวนมากมาท่ีอ่าวฉีสุ่ย เมืองเหวนิชาง 

มณฑลไห่หนาน ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดซ่ึง

ชาวจีนและทัว่โลกเฝ้าชมการปล่อยจรวด 

ในเดือนเมษายนปีน้ี เม่ือโมดูล “เทียนเหอ” และ

จรวดขนส่ง Long March 5B Y - 2 ถูกปล่อยข้ึนสู่

ทอ้งฟ้าในมณฑลไห่หนาน วงดนตรีประสานเสียง

ซิมโฟนีออร์เคสตรายงัไดท้ �าการแสดงเพ่ือเฉลิมฉลอง

ในเมืองเหวนิชางดว้ย  ท�าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บประสบ-

การณ์ท่ียากจะลืมเลือน
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2021年7月1日，庆祝中国共产党成立100周年大

会在北京隆重举行，中共中央总书记、国

家主席习近平庄严宣告，中国实现了第一个百年奋斗目标，

在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫

困问题。

2500多年前，中国人对小康的愿景是“老百姓太劳

苦，也该稍稍得到安乐了”。

今天，中国绘就的“小康”长卷更清晰、更全面。

มว้นภาพสงัคม 
“เสีย่วคงั ” ของจนี
中国“小康”长卷
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เม่ือ 2,500 กวา่ปีก่อน  ชาวจีนพดูถึงค�าวา่ “เส่ียวคงั”

 เป็นคร้ังแรก

กาลเวลาล่วงเลยมาถึงวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอม-

มิวนิสตจี์น ซ่ึงจดัข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ ณ กรุงปักก่ิง สี จ้ินผงิ

เลขาธิการพรรคฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชา-

ชนจีน ไดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการวา่ ประเทศจีนได้

บรรลุเป้าหมายการต่อสู้ในรอบ 100 ปีแรก ดว้ยการ

สร้างสรรค์สังคมเส่ียวคงั หรือสังคมอยูดี่กินดีถว้น

หนา้ใหเ้กิดข้ึนบนผืนแผ่นดินจีน โดยไดแ้กไ้ขปัญหา

ความยากจนสัมบูรณ์แล้วอยา่งเด็ดขาด นับเป็นชยั-

ชนะคร้ังส�าคญัในประวติัศาสตร์ชาติจีน

เม่ือสองพนัหา้ร้อยกวา่ปีก่อนหนา้น้ี ชาวจีนมองวา่

“เส่ียวคงั” คือการท่ี “ราษฎรล�าบากตรากตร�ามามากแลว้

จึงควรไดรั้บความสุขความสบายตามสมควร”

ทิวทศันย์ามค�่าคืนของเมืองฉางซา

              长沙市夜景 CFP 图 
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ในวนัน้ี จีนไดรั้งสรรคม์ว้นภาพเขียนอนัแจ่มชดัและครอบคลุม เก่ียวกบัสงัคมเส่ียวคงัจนส�าเร็จ

เม่ือปี พ.ศ. 2563 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของจีน มีมูลค่าทั้งส้ิน 1,015,986 ร้อยลา้นหยวน ค่าเฉล่ีย

จีดีพีต่อประชากรสูงกว่า 1 หม่ืนดอลล่าร์สหรัฐติดต่อกนัสองปี ประชากรกลุ่มท่ีมีรายไดใ้นระดบัปาน

กลาง มีมากถึง 400 ลา้นคน

จวบจนปี พ.ศ. 2563 ทางหลวงในประเทศจีนมีระยะทางรวมถึง 5.198 ลา้นกิโลเมตร โดยมีทางด่วน

คิดเป็นระยะทางยาวถึง 1.61 แสนกิโลเมตร ร้ังอนัดบัหน่ึงของโลก ส่วนทางหลวงในชนบทนั้น มีระยะ

ทาง 4.38 ลา้นกิโลเมตร อตัราการเขา้ถึงรถโดยสารในระดบัหมู่บา้นสูงถึงร้อยละ 99.4

พ.ศ. 2563 การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 9 ปีของประเทศจีนครอบคลุมทัว่ประเทศในอตัราร้อยละ 

95.2 ส�าหรับการศึกษาระดบักลางและระดบัสูงนั้น กมี็อตัราการเขา้ศึกษาสูงถึงร้อยละ 91.2 แบ่งเป็นการ

ศึกษาระดบัปริญญาตรีทัว่ไปจ�านวน 9.6745 ลา้นคน และการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 1.1066 ลา้นคน

พ.ศ. 2563 ในส่วนของกิจการเชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของจีนนั้น ประเทศจีนมีคณะศิลปะการแสดง

รวม 2,027 คณะ พิพิธภณัฑ ์3,510 แห่ง หอวฒันธรรม 3,327 แห่ง และหอสมุดสาธารณะรวม 3,203 แห่ง

พ.ศ. 2563 คาดวา่อายุขยัเฉล่ียของประชาชนชาวจีนจะเพิ่มสูงข้ึนจนแตะระดบั 77.3 ปี ส�าหรับอตัรา

การเสียชีวติของสตรีมีครรภ/์สตรีคลอดบุตร และอตัราการเสียชีวติของทารกนั้น ลดลงเหลือเพียง 17.8 

รายต่อ 1 แสนราย และ 5.6 รายต่อ 1 พนัรายตามล�าดบั

พ.ศ. 2563 ระบบประกนัสุขภาพพ้ืนฐาน ไดค้รอบคลุมประชากรรวม 1,360 ลา้นคน จวบจนกระทัง่เดือน

เมษายน 2564 ประชาชนจีนท่ีเขา้ร่วมระบบประกนัผูสู้งอายพ้ืุนฐานทัว่ประเทศ มีมากถึงกวา่ 1,009 ลา้นคน

ประชากรท่ีมีฐานะยากจนในชนบทรวม 98.99 ลา้นคนหลุดพน้จากความยากจนแลว้ทั้งหมด นบัวา่

บรรลุเป้าหมายในการขจดัความยากจนตามแผนงานขององคก์ารสหประชาชาติเร็วกวา่ก�าหนดถึง 10 ปี

พ.ศ. 2562 พื้นท่ีในการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในเขตเมืองและชนบทของจีน ขยายตวั

เพิ่มข้ึนเป็น 39.8 ตารางเมตรต่อคนและ 48.9 ตารางเมตรต่อคน ตามล�าดบั

พ.ศ. 2563 ประชาชนชาวจีนใชพ้ื้นท่ีส�าหรับการกีฬา 2.2 ตารางเมตรต่อคน ทัว่ประเทศมีถนนสีเขียว

ความยาวรวมกนัเกือบ 8 หม่ืนกิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีสีเขียวตามสวนสาธารณะในเขตเมืองเฉล่ีย 14.6 

ตารางเมตรต่อคน

ใน พ.ศ. 2563 ประเทศจีนไดป้ลูกป่าแลว้เสร็จคิดเป็นพ้ืนท่ี 6.77 ลา้นเฮกเตอร์ หรือราว 42 ลา้นไร่
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中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对

贫困问题，这样的奇迹同样吸引了许多外

国友人的关注。他们有的亲身参与了中国脱贫攻坚

进程，用自己的知识和技术帮助中国贫困群众奔小

康；有的长期生活在中国，见证了中国人生活的变

化；有的专程来到中国，要亲眼看一看中国小康是

什么样子。

เรือ่งราวของพวกเขา
กบัสงัคมเสีย่วคงั

他们和“小康”

  คนงานก�าลงัตากงานหตัถกรรมใน ศูนยป์ฏิบติัการบรรเทาความยากจน อ�าเภอผงิหนาน  เขตกวางสี

                                        工人在广西壮族自治区平南县“扶贫车间”晾晒工艺品 CFP 图   

เม่ือจีนบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคม

กินดีอยู่ดีหรือสังคม “เส่ียวคงั” อย่างรอบดา้น

โดยขจดัปัญหาความยากจนไดอ้ย่างมีนยัส�าคญั

ทางประวติัศาสตร์ สามารถดึงดูดความสนใจ

จากมิตรสหายต่างประเทศไดอ้ย่างมากมาย 

พวกเขาเหล่านั้ นได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

สงครามต่อสู้กบัความยากจนของประเทศจีน 

ทุกคนไดใ้ช้ความรู้และทกัษะของตนในการ

ช่วยเหลือประชาชนจีนผูย้ากไร้ ให้กระโจน

เขา้สู่ความอยูดี่กินดี พวกเขาเหล่านั้น บา้งกอ็าศยั

อยูใ่นประเทศจีนเป็นระยะเวลายาวนาน จนได้

สมัผสัถึงความเปล่ียนแปลงดา้นชีวติความเป็น

อยู่ของประชาชนชาวจีน บา้งกเ็ดินทางมายงั

ประเทศจีนเป็นการพิเศษ เพราะอยากเห็นกบั

ตาตนเองวา่ สงัคมเส่ียวคงัของจีนเป็นเช่นไร
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หากเราเปิดดูกลุ่มเพ่ือนในวีแชทของ

เดวดิ ออสบอร์น เราก็จะพบวา่ ส่ิงท่ีบนัทึก

เอาไวใ้นบญัชีวีแชทของเขามากท่ีสุด คือ

ขอ้ความ ภาพถ่าย และคลิปวิดีโอเก่ียวกบั

การเล้ียงแกะในหมู่บา้นเลก็ ๆ อนัทุรกนัดาร

ในอ�าเภอหวนเส้ียน มณฑลกานซู่

พ.ศ. 2561 เดวดิ ออสบอร์น ผูเ้ช่ียวชาญ

เทคโนโลยกีารพฒันาพนัธ์ุแกะเน้ือช่ือดงั

ระดบัโลก ไดรั้บค�าเชิญใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ี

ณ อ�าเภอหวนเส้ียน มณฑลกานซู่ โดยรับ

ต�าแหน่งเป็นผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคโนโลยี

ของบริษทั พฒันาพนัธ์ุแกะเน้ือช่ิงหวน จ�ากดั

นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขจดัปัญหาความ

ยากจนในพ้ืนท่ียากจนของจีน ดว้ยการใช้

เทคโนโลยีเข้าช่วย ปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยี

ต่าง ๆ ท่ีเขาเป็นผูน้�าเขา้มา ไดท้ �าใหบ้ริษทั

ดงักล่าวสามารถส่งแกะเน้ือสายพนัธ์ุดีออก

ไปทัว่อ �าเภอ จ�านวนมากกวา่ 10,000 ตวั

ต่อค�าถามท่ีวา่ เหตุใดเขาจึงเลือกท่ีจะ

เดินทางรอนแรมมาไกลถึงหมู่บา้นเลก็ ๆ   ท่ี

ยากจนและห่างไกลในประเทศจีน ออสบอร์น

ตอบวา่ ความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีเกษตร-

กรผูเ้ล้ียงแกะเน้ือในอ�าเภอหวนเส้ียนมีต่อ

เทคโนโลยกีารเล้ียงแกะเน้ือ ท�าใหเ้ขารู้สึก

ถึงความส�าคญัของตนในฐานะคนท่ีท�างาน

ทางดา้นน้ี และท่ีน่ี จึงเป็นสถานท่ีซ่ึงเขา

สามารถแสดงคุณค่าของตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งสูงสุด

ดว้ยแรงสนบัสนุนเงินสมทบทุนการก่อสร้าง และการพฒันา

พนัธ์ุแกะของรัฐบาลทอ้งถ่ินอ�าเภอหวนเส้ียน ท�าใหบ้ริษทัท่ีออส-

บอร์นร่วมงานดว้ย เติบโตข้ึนเป็นเขตสาธิตเพียงหน่ึงเดียวในมณฑล

กานซู่ ท่ีรวมการพฒันาสายพนัธ์ุแกะเน้ือ การวิจยัและพฒันา รวม

ทั้งการผลิตบุคลากรเอาไวเ้ป็นหน่ึงเดียว “ความเร็วแบบจีน” ระดบัน้ี 

ชวนใหรู้้สึกเล่ือมใส

ผูเ้ช่ียวชาญชาวออสเตรเลียกล่าวอีกวา่ “อ�าเภอหวนเส้ียนท�าให้

ผมมองเห็นวา่ รัฐบาลจีนช่วยส่งเสริมใหเ้กษตรกรพฒันาอุตสาหกรรม

การเล้ียงแกะเน้ืออยา่งไร และรัฐบาลท�าอยา่งไรใหเ้กษตรกรร�่ารวย

ข้ึนมาจากการเล้ียงแกะเน้ือได ้ผมสัมผสัไดจ้ริง ๆ วา่ รัฐบาลจีน

ทุ่มเทก�าลงัคน ก�าลงัทรัพยอ์ยา่งมหาศาลเพียงใดในการขจดัความยากจน

ซ่ึงนั่นเป็นอะไรท่ีชวนใหอ้บอุ่นหวัใจเป็นอยา่งยิง่ จนผมรู้สึกเป็น

เกียรติมาก ท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในสงครามขจดัความยากจนคร้ัง

น้ี”

ผูเ้ช่ียวชาญชาวออสเตรเลียกบัการสอนใหค้นยากไร้ท�าอาชีพเล้ียงแกะ
澳大利亚专家带领贫困户养羊

①
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ร้านขนมปังช่ือ Bach’s Bakery ในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน

มีพนกังานเกินคร่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความพิการทางการไดย้นิ พนกังาน

ผูพิ้การเหล่าน้ี ถือเป็น “ก�าลงัส�าคญั” ของร้านในการท�าขนมปัง

ในขณะเดียวกนั พวกเขาก็เ ป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใครของ

 Bach’s Bakery อีกดว้ย

อูเว บรุตเซอร์ ชาวเยอรมนัวยั 51 ปี มีช่ือจีนว่าอู๋ เจ้ิงหรง เป็น

เจา้ของร้านเบเกอร่ีแห่งน้ี เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2545 อู๋ เจ้ิงหรง

และภรรยาตดัสินใจใชชี้วิตอยู่ท่ี เมืองฉางซา เพ่ือท�ากิจกรรมการ

กศุลช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความพิการทางการไดย้ิน แต่กลบักลาย

เป็นวา่อยูย่าวมาถึง 19 ปี ตลอดระยะเวลา 19 ปี สองสามีภรรยาได้

ออกทุนทรัพยช่์วยเหลือเดก็ ๆ ท่ีมีความพิการทางการไดย้ินแลว้

กวา่ 500 คน

ในโครงการช่วยเหลือเด็ก ๆ  ท่ีมีความพิการทางการไดย้ินนั้น 

อู๋ เจ้ิงหรงพบวา่ เดก็ ๆ  ท่ีมีความพิการทางการไดย้นิท่ีผ่านการฝึกฝน

เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพนั้น เร่ิมท่ีจะพดูไดแ้ลว้ แต่ก็ยงัเป็นอุปสรรค

ในการหางานท�าอยูดี่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ทั้งสองจึงตดัสินใจเปิด

ร้านขนมปังแบบเยอรมนัข้ึน พวกเขาสอนเดก็ ๆ  พิการทางการไดย้ิน

ท�าเบเกอร่ี เพ่ือให้พวกเขามีทกัษะในการด�ารงชีวิตต่อไป ในช่วง

เวลาสิบปีท่ีผ่านมา หลงัจากท่ีฝึกฝนทกัษะการท�าขนมจากร้านไป

แลว้ พวกเขาก็ใชค้วามสามารถท่ีร�่ าเรียนมาในการประกอบอาชีพ 

บางคนก็คิดท่ีจะเปิดร้านขนมเป็นของตวัเอง บางคนกก็ลายไปเป็น

เชฟขนมปังตามร้านเบเกอร่ีช่ือดงั ด้วยทกัษะการท�าขนมท่ีไดไ้ป

จากร้าน  ท�าใหพ้วกเขาไดมี้หนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง 

 “ผมไดเ้ห็นตึกสูงท่ีผดุข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในเมืองฉางซา เห็นถนน

หลวงกวา้ง ๆ ท่ีรัฐสร้างข้ึนครอบคลุมทัว่เมือง” อู๋ เจ้ิงหรงเสริมวา่

ส่ิงท่ีท�าให้เขาดีใจท่ีสุดกคื็อ เด็กท่ีมีความพิการทางการได้ยินใน

เจา้ของร้านขนมปังชาวเยอรมนั พลิกชีวติใหม่ใหก้บัเดก็หูหนวก
德国面包店老板见证听障儿童改变人生

เมืองจีน ไดรั้บโอกาสท่ีจะฝึกฝนการพูดมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ ความขาดแคลนทุนทรัพยไ์ม่

ได้ท�าใหโ้อกาสเหล่าน้ีถูกเบียดบงั เพราะ

พวกเขาสามารถขอเงินสนบัสนุน และไดรั้บ

การฟ้ืนฟูจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือชีวติใหม่ท่ีสด-

ใสกวา่

เดวดิ ออสบอร์น (ซา้ย) ก�าลงัพดูคุยกบัเพื่อนร่วมงานในฟาร์มเล้ียงแกะ
图①戴维德（左）和同事在羊舍交流工作 供图

อู๋ เจ้ิงหรง  
图②吴正荣 供图

②
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โอซามา อาบุดาลา อาบูเตลซาฟี มูฮมัหมดั

เป็นชาวอียปิตท่ี์ท�างานอยูใ่นเขตปกครอง

ตนเองซินเจียงอุยกร์ูมาแลว้กวา่ส่ีปี

โอซามาเป็นนกัวจิยัดา้นความหลากหลาย

ทางทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย)์ รวมทั้ง

การประยกุตใ์ชใ้นเชิงนิเวศวทิยาประจ�าสถา-

บนัวิจยันิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์ซินเจียง 

สงักดัสภาวทิยาศาสตร์แห่งประเทศจีน เขา

ไดม้าท�างานท่ีซินเจียงเป็นระยะเวลาพอ

สมควร ท�าใหโ้อซามาไดเ้ป็นประจกัษพ์ยาน

การกา้วเขา้สู่สงัคมเส่ียวคงัของเขตปกครอง

ตนเองซินเจียง

“ซินเจียงเป็นดินแดนสวยงามท่ีปลอดภยั

หลากหลาย ใจดีและมีน�้าใจ น่ีคือความประ-

ทบัใจแรกท่ีผมมีต่อซินเจียง และยงัคงเป็น

อยูม่าจนปัจจุบนั” โอซามากล่าว

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ตอนท่ีเขาเดิน

ทางมาถึงซินเจียงเป็นคร้ังแรก เขาไม่ไดพ้บ

เห็นส่ิงผิดปรกติตามท่ีส่ือตะวนัตกรายงาน

เลยสักนิด “ผมอยู่ท่ีน่ีก็มีความสุข สะดวก

สบายดี ไปท่ีไหนกมี็อาหารฮาลาลกิน วฒัน-

ธรรมท่ีซินเจียงหลากหลายมาก เวลาเปิด

โทรทศันห์รือฟังวทิยกุจ็ะไดย้นิไดฟั้งภาษา

ท่ีแตกต่างกนั” โอซามาเล่า

เขาและเพ่ือนร่วมงานเคยเดินทางไป

ท่องเท่ียวหลายท่ี ไม่วา่จะเป็นท่ีเมืองอีล่ี

เมืองถ่าเฉิง เมืองทูรฟาน เมืองสือเหอจ่ือ 

“ชาวซินเจียง” ท่ีมาจากอียปิต์
来自埃及的“新疆人”

ส่ิงท่ีเขาสังเกตเห็นก็คือ ทุกชาติพนัธ์ุในเขตปกครองตนเองซิน

เจียงใชชี้วิตกนัอยา่งสมานฉนัท ์ทุกคนต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดียิง่ข้ึน และชีวิตของคนซินเจียงก็ยกระดบัข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง เพราะนโยบายเพ่ือคุณภาพชีวติประชากรจากรัฐบาลจีน

ชีวิตของโอซามาถูกรายลอ้มไปดว้ยความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม เขากล่าววา่ เด๋ียวน้ีอุรุมชีมีรถไฟใตดิ้นแลว้ ตึก

สูง ๆ และโซนท่ีพกัอาศยัผุดข้ึนเร่ือย ๆ ทัว่เมือง “ทุกคนมีงานท�า 

แต่ละวนัมีเป้าหมายชีวิต” น่ีคือสังคมเส่ียวคงัท่ีเขาไดส้ัมผสัใน

เขตปกครองตนเองซินเจียง

เวลาน้ี โอซามาคุน้เคยกบัชีวติในซินเจียงแลว้ เขาตั้งช่ือจีนใหต้วั

เองดว้ย ช่ือวา่ “จินซาน” ท่ีแปลวา่ภูเขาสีทอง ถือวา่เอาปีรามิดจาก

อียปิต์และเทือกเขาเทียนซานในซินเจียงมารวมเขา้ดว้ยกนัเป็น

ช่ือน้ี

①
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คริสเตลล์ เชนเน วยั 35 ปีชาวฝร่ังเศส มีช่ือภาษาจีนว่าเฉิน 

เซียนหนี บา้นเกิดของเฉิน เซีนหนีอยูใ่นเมืองเบอร์กนัดี แหล่งผลิต

ไวน์องุ่นช่ือดงัระดบัโลก และได้ซึมซับส่ิงเหล่าน้ีมาตั้งแต่เดก็ 

เธอจึงมีความรู้เร่ืองไวนเ์ป็นอยา่งดี

สมยัเรียนมหาวิทยาลัย เฉิน เซียนหนีเลือกเรียนสาขาวิชา

ภาษาจีน และปรารถนาท่ีจะไปเยือนจีนมาตั้งแต่นั้น ต่อมาในปี

พ.ศ. 2550 เธอเดินทางมาเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมท่ีมหาวิทยาลยั

เสฉวน ประเทศจีน และนับจากนั้ นมา เธอก็ไม่ไดช้อบแค่ไวน์

องุ่นอยา่งเดียวแลว้ แต่ยงัชอบสุก้ีหมอ้ไฟและหมาล่าทัง่ดว้ย

หลงัจากเรียนจบ เฉิน เซียนหนีก็ท�างานเป็นเซลส์ขายไวน์

ฝร่ังเศสในเมืองจีนมาตลอด เธอเดินทางไปหลากหลายเมืองใน

ประเทศจีน ได้ล้ิมลองอาหารอร่อย ๆ และทดลองด่ืมสุราหลาก

หลายชนิด นอกจากน้ี ยงัไดเ้ห็นว่าชาวจีนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน

ทุกวนั พร้อม ๆ กบัเล็งเห็นถึงก�าลังซ้ืออันมหาศาลของตลาด

ไวนอ์งุ่นในประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2562 เฉิน เซียนหนีเดินทางมายงัเขตปกครองตนเอง

ชนชาติหุยหนิงเซ่ีย “ท่ีน่ีท�าใหห้นา้ท่ีการงานของฉนัเปล่ียนแปลงไป

เม่ือก่อนฉันเป็นเซลส์ขายไวน์ฝร่ังเศสให้คนจีน เด๋ียวน้ีฉันเป็น

เซลส์ขายไวนอ์งุ่นหนิงเซ่ียไปยงัตลาดโลก”

ขณะน้ี เขตหนิงเซ่ียมีพื้นท่ีเพาะปลูกองุ่นพนัธ์ุส�าหรับบ่มไวน์

มากถึง 2.05 แสนไร่ ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกองุ่นส�าหรับบ่ม

ไวน์ผืนใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน มีก�าลังการผลิตไวน์องุ่น 130 

ลา้นขวดต่อปี คิดเป็นมูลค่าการผลิตรวม 2.61 หม่ืนลา้นหยวน 

อุตสาหกรรมไวนอ์งุ่นในหนิงเซ่ีย ช่วยให้เกษตรกรในละแวก

สาวฝร่ังเศสกบั “ความฝันสีม่วง” ท่ีหล่อหลอมข้ึนในประเทศจีน
法国女青年在中国酿造“紫色梦想”

ใกลเ้คียงมีต�าแหน่งงานท�าเพิ่มถึง 1.2 แสน

ต�าแหน่ง นบัเป็นอุตสาหกรรมส�าคญัท่ีช่วย

ขจดัความยากจนในหมู่เกษตรกร

“นโยบายขจดัความยากจนด�าเนินงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพในเขตหนิงเซ่ีย บาง

คร้ังฉนัเองกจ็ะไดคุ้ยสพัเพเหระกบัเกษตรกร

ท่ีถูกวา่จา้งโดยโรงบ่มไวนต่์าง ๆ พวกเขา

เล่าให้ฟังวา่ คุณภาพชีวิตตอนน้ีดีกวา่เม่ือ

ก่อนมาก” เฉิน เซียนหนีกล่าววา่ หลงัจาก

ใชชี้วติในจีนมากวา่สิบปี เธอกไ็ม่เคยท่ีจะ

ไปจากท่ีน่ี เพราะประเทศจีนคือบา้นของ

เธอไปแลว้ในตอนน้ี

本刊综合

โอซามา  (ขวา) และเพ่ือนร่วมงานก�าลงัวจิยัพืชในสถาบนัวจิยั
图①奥萨马（右）和同事在研究所内研究植物 新华社 图

เฉิน เซียนหนี 
图②陈仙妮  供图

②

CFP 图
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中国全面建成小康社会，外媒

给予高度关注，积极评价中

国共产党正确领导，期待中国为促进

人类进步事业作出更大贡献。

世界媒体看
中国“小康”

สงัคม “เสีย่วคงั” 
ของจนีในสายตา
สือ่มวลชนโลก

เม่ือจีนสามารถสร้างสรรคส์งัคมเส่ียวคงั หรือสงัคมอยูดี่

กินดีไดอ้ย่างครอบคลุมแลว้ ส่ือมวลชนต่างประเทศจึงให้

ความสนใจ ช่ืนชมวา่พรรคคอมมิวนิสตจี์นนั้น บริหารประเทศ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งยงัคาดหวงัวา่จีนจะสามารถสร้างคุณูปการ

ท่ียิง่ใหญ่ข้ึนในการสร้างสรรคป์ระชาคมโลก

หนงัสือพิมพบู์รพาของโมรอกโกกล่าววา่ การสร้างสรรค์

สังคมเส่ียวคังอย่างครอบคลุม สะท้อนให้เห็นเด่นชดัว่า

พรรคคอมมิวนิสต์จีนไดน้�าพาประชาชนชาวจีนผ่านการ

ต่อสู้อย่างอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ์จนในวนัน้ี จีนกส็ร้าง

ปาฏิหาริยแ์ห่งการพฒันาประเทศ ท่ีท�าใหค้นหลายร้อยลา้น

คนหลุดพน้จากความยากจนไดส้�าเร็จ “ประชาชนชาวจีน

จกัตอ้งมีอนาคตท่ีสดใสยิง่ข้ึนกวา่เดิม”

หนงัสือพิมพน์กัการเงินของประเทศเมก็ซิโกรายงานวา่

ผลงานอนัยิง่ใหญ่ในการขจดัความยากจน และการสร้างสรรค์

สงัคมเส่ียวคงัอย่างรอบดา้น เป็นสญัลกัษณ์วา่ “ประเทศจีน

ก�าลงัยา่งกา้วอยา่งมัน่คงบนเสน้ทางแห่งการพฒันาอนัรุ่งเรือง”

บทความช่ือ “ยา่งกา้วแห่งประวติัศาสตร์...ผลงานยิง่ใหญ่

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน” ของส�านกัข่าวรีอะโนวสัติของ

รัสเซียระบุวา่ ภายใตก้ารน�าของพรรคคอมมิวนิสตจี์น ก่อให้

เกิดส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็น “ท่ีสุดในโลก” ข้ึนมากข้ึนทุกวนัใน

ประเทศจีน จีนเป็นประเทศท่ีมีสะพานมากท่ีสุดในโลก

เป็นประเทศท่ีมีก�าลังการผลิตและปริมาณการซ้ือขาย

รถยนต์สูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก กลอ้งโทรทรรศนว์ทิย ุ

“ฟาสต”์ ขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก ซ่ึงผลิตโดยประเทศจีน

เร่ิมเปิดใหบ้ริการ...นอกจากน้ี หนงัสือพิมพ ์The News ของ

รัสเซีย ยงัลงบทความท่ีระบุขอ้ความตอนหน่ึงดว้ยว่า“ประ

ชาชนชาวจีนนั้นไดใ้ชชี้วติอนัแสนทนัสมยัจนน่าต่ืนตะลึง”

หนังสือพิมพ ์Electoral Gazette ของโปแลนด์ตีพิมพ์

บทความซ่ึงระบุวา่ ในขณะน้ี การท่องเท่ียวสีแดงในประเทศ

จีนคึกคกัข้ึนเร่ือย ๆ เพราะเขตปฏิวติัเดิมซ่ึงเคยลา้หลงั เวลาน้ี

ไดก้ลายมาเป็นประตูสู่ความส�าเร็จในการพฒันาประเทศ①
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ของจีน “ปัญหาปากทอ้งของประชาชนเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีไดรั้บการ

แกไ้ขเป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ เสน้ทางแห่งสงัคมนิยม

เอกลกัษณ์จีน เป็นเสน้ทางพฒันาท่ีประสบผลส�าเร็จ”

หนงัสือพิมพ ์The Star หนงัสือพิมพ ์Pretoria News และหนงั-

สือพิมพ ์Cape Times ตลอดจนเวบ็ไซต์ส่ือมวลชนอิสระอ่ืน ๆ 

ในประเทศแอฟริกาใต ้ไดตี้พิมพบ์ทความโดยระบุวา่ ในเวลาเดียว

กบัท่ีจีนพฒันาตนเองจนส�าเร็จนั้น จีนกย็งัช่วยเหลือประเทศอ่ืน ๆ

ใหส้ามารถพฒันาไดอ้ย่างสันติเช่นเดียวกนั จีนไดส้ร้างคุณูปการ

ต่อการขจดัความยากจนทัว่โลกไปกวา่ร้อยละ 70 การร่วมมือกนั

สร้างสรรคน์โยบาย “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ให้ไดคุ้ณภาพนั้น 

จะช่วยใหป้ระชาชนราว 7.6 ลา้นคนในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งหลุดพน้

จากความยากจนอย่างรุนแรงและราว 3.2 ลา้นคนหลุดพน้จาก

ความยากจนระดบัปานกลาง

เวบ็ไซต ์Capital FM ของเคนยา่ลงบทความช่ืนชมการท�างาน

ของพรรคคอมมิวนิสตจี์น ท่ีท�าใหป้ระเทศจีนแสดงบทบาทส�าคญั

บทเวทีโลกในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นในดา้นพหุภาคีนิยม การส่ง

เสริมให้ประเทศก�าลงัพฒันาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ประชาคมโลก “พรรคคอมมิวนิสตจี์นไม่เคยบีบบงัคบัให้ประเทศ

อ่ืน ๆ พฒันาประเทศด้วยรูปแบบเดียวกับตน หากแต่ยนิดีท่ีจะ

พฒันาไปพร้อม ๆ กบัทุกคน ทัว่โลกสา-

มารถท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา

ประเทศของจีนดว้ย”

หนงัสือพิมพ ์The Nation ของไนจีเรีย

ไดตี้พิมพบ์ทวิเคราะห์โดยนายอิเคนนา

อีเมว ูผูอ้ �านวยการศูนยส่ื์อมวลชนอาฟริกา 

และจีนประจ�าไนจีเรีย ซ่ึงระบุวา่ พรรคคอม-

มิวนิสต์จีนไดย้ืนหยดัในการส่งเสริมค่า

นิยมร่วมของมวลมนุษยชาติ ไม่วา่จะเป็น

สนัติภาพ การพฒันา ความยติุธรรม ความ

เท่ียงธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ 

และแน่นอนว่าจีนจะสร้างคุณูปการท่ียิ่ง

ใหญ่ เพ่ือความกา้วหน้าของอารยธรรม

แห่งมวลมนุษยชาติ
稿件来源：《人民日报》

ในอ�าเภอจิงชวน มณฑลกานซู่ ชาวบา้นก�าลงัน�าลูกพลบัท่ีสุกงอมมาท�า

เป็นลูกพลบัแหง้
图①在甘肃省泾川县，村民把成熟了的柿子制作成柿饼  
CFP 图

เดก็อนุบาลก�าลงัฝึกทกัษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
图②幼儿园的孩子们进行足球基本功练习  新华社 图

②
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เริม่ออกก�าลงักาย ท�าใหจ้นีมีพลวตัรเพิม่ขึ้น
动起来，中国更有活力

2021年8月8日，第三十二届夏季奥林匹克运动会闭幕。中国代表团在本届奥运会上共获得

38块金牌、32块银牌、18块铜牌。奥运会的热度还未散去，这一天，中国又迎来了第

13个全民健身日。今天，运动已经成为中国人生活中重要的组成部分，助力人们更有活力、更加健康。不

久前，中国国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》，让全民健身覆盖中国的大街小巷。
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ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552  กีฬาโอลิมปิกเกมส์

คร้ังท่ี 29 ไดจ้ดัพิธีเปิดข้ึนท่ีกรุงปักก่ิง และนบัแต่นั้นมา

คณะรัฐมนตรีจีนจึงไดก้�าหนดให้ทุกวนัท่ี 8 สิงหาคม  

เป็น “วนัออกก�าลงักายแห่งชาติ” เพ่ือรณรงคใ์ห้ผูค้น

หนัมาออกก�าลงักายกนัอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน

ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 งานโอลิมปิกเกมส์

คร้ังท่ี 32 ไดปิ้ดฉากลง โดยโอลิมปิกเกมส์คร้ังน้ี นกักีฬา

ทีมชาติจีนได้ควา้เหรียญทองมาทั้ งส้ิน 38 เหรียญ 

เหรียญเงิน 32 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ  

แมกี้ฬาโอลิมปิกส์จะจบไปแลว้ แต่กระแสนิยมการ

ออกก�าลงักายซ่ึงงานโอลิมปิกน�ามาสู่ชาวจีนนั้นยงัไม่

จางหายไป และในวนันั้น ยงัตรงกบัวนัออกก�าลงักาย

แห่งชาติจีนคร้ังท่ี 13 อีกดว้ย

ประเทศจีนในวนัน้ี จากเหนือจรดใต ้จากท่ีราบสูง

ถึงท่ีราบต�่า จากเมืองไปถึงชนบท เราจะเห็นผูค้นก�าลงั 

เผาผลาญแคลอร่ีไดอ้ยูท่ ัว่ไป โดยกลุ่มคนท�างานนิยม

ออกก�าลงักายกนัตอนค�่า จนกระทัง่ถึงหลงัเท่ียงคืนก็

ยงัอยูท่ี่สถานออกก�าลงักายเผาผลาญเหง่ือกนัอยา่งเอา

จริงเอาจงั บรรดานักเรียนก็เขา้ร่วมกิจกรรมการออก

ก�าลงักายเพิม่มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นบาสเกต็บอล ปิงปอง 

ฟุตบอล ว่ายน�้ า ศิลปะการต่อสู้ เบสบอล สเกต็น�้าแขง็ 

เป็นตน้ คนทัว่ไปก็โหลดแอปพลิเคชนัออกก�าลงักาย 

แค่น้ีกส็ามารถอยู่ท่ีบา้นฝึกโยคะหรือเตน้แอรอบิกได้

แลว้ ส่วนผูสู้งอายหุลงัจากทานอาหารเยน็เสร็จ กนิ็ยม

รวมกลุ่มกนัเตน้ท่ีลานจตุรัส  คลิปวิดิโอสั้นซ่ึงพฒันา

ไปอยา่งรวดเร็ว ไดก้ระตุน้ให้เกิดผูเ้ช่ียวชาญและเน็ต

ไอดอลด้านการออกก�าลงักายจ�านวนหน่ึงข้ึนในส่ือ

โซเชียล ซ่ึงพวกเขาไดเ้ป็นผูน้�าให้ผูค้นในสงัคมหนัมา

ออกก�าลงักายดว้ย

การแข่งขนัวิง่มาราธอนในเมืองเซียะเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน

                       福建省厦门市马拉松比赛 CFP 图

 รายงานพเิศษ特稿 /

31



● จนถึง ณ ปลายปี พ.ศ. 2563 จีนมีผูฝึ้กสอนกีฬาใน

สงัคมสะสมรวม 2.6 ลา้นคน มีสนามกีฬาทัว่ประเทศรวม

3.713 ลา้นแห่ง มีพ้ืนท่ีสนามกีฬาเฉล่ียต่อคน 2.2 ตารางเมตร

มีความยาวลู่วิง่ออกก�าลงักายยาวถึง 209,300 กิโลเมตร

● ในปี พ.ศ. 2563 อตัราคนท่ีออกก�าลงักายเป็นประ-

จ�าของจีนมีสดัส่วนร้อยละ 37.2 เกินกวา่  500 ลา้นคน

● อายเุฉล่ียโดยคาดการณ์ของประชากรจีนจาก  72.95 

 ปี  ใน พ.ศ. 2548 เพิ่มข้ึนเป็น 77.3 ปี ใน พ.ศ. 2563

● ขนาดมูลค่าผลผลิตรวมอุตสาหกรรมกีฬาของจีนใน

ปี พ.ศ. 2562 สูงถึง 2.9483 ลา้นลา้นหยวน โดยคาดการณ์

วา่ในปี พ.ศ. 2564 จะเกิน 3 ลา้นลา้นหยวน มูลค่าเพิ่มของ

อุตสาหกรรมกีฬาในสดัส่วน GDP ทะลุร้อยละ 1 

มองสถานการณก์ารออกก�าลงักาย
ของประชาชนจนีจากสถติิ
从数据看中国全民健身
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● ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม “แผนออกก�าลงักายแห่ง

ชาติ  (พ.ศ. 2564 - 2568)” ซ่ึงตีพิมพโ์ดยคณะรัฐมน-

ตรี ไดร้ะบุชัดเจนว่า  เ ม่ือถึงปี พ.ศ. 2568 ระบบ

การใหบ้ริการการออกก�าลงักายสาธารณะทั้งประเทศ

จะสมบูรณ์ยิ่งข้ึน การออกก�าลงักายของประชาชน

จะสะดวกยิง่ข้ึน สดัส่วนคนท่ีออกก�าลงักายเป็นประ-

จ�าจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 38.5 เคร่ืองออกก�าลงักาย

สาธารณะระดบัอ�าเภอ (เมืองและเขต) เมืองหมู่บา้น 

(ซอยถนน) หมู่บา้น (ชุมชน) รวมถึงสนามออกก�าลงั

กายท่ีสามารถเข้าถึงไดใ้นระยะ  15 นาทีจากชุมชน 

ซ่ึงจะครอบคลุมประชากรทุก ๆ  1,000 คนทัว่พื้นท่ี

 และจัดให้มีผูช่้วยฝึกสอนกีฬาในชุมชน 2.16 คน 

เพ่ือกระตุน้ให้มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรม

ดา้นกีฬาทัว่ประเทศมีมูลค่าสูงถึง 5 ลา้นลา้นหยวน

● ในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 จะมีการจดั

พิธีเปิดงานโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวปักก่ิงข้ึน ภายใต้

แรงกระตุน้อยา่งต่อเน่ืองจากโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน

วนัออกก�าลงักายแห่งชาติและโอลิมปิกเกมส์ฤดู

หนาว ท�าใหมี้ชาวจีนเขา้ร่วมการออกก�าลงักายจ�านวน

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ประเทศจีนท่ีเร่ิมเขา้สู่กระแสการออก

ก�าลงักาย จีนจะแขง็แรงยิง่ข้ึน  และมีพลวตัรสูงข้ึน 
本刊综合

CFP 图
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中国动起来

疫情发生以来，“健康”一

直都是一个备受关注的高

频词。如何让自己的休闲生活过得

更有滋味、更健康？运动成为很多

人的首选。

一方面，冲浪、攀岩、滑板、

三人篮球等时尚体育运动自带活力

和炫酷属性，吸引了越来越多中国

年轻人的参与；另一方面，广场

舞、跑步、游泳、骑行等健身方式

在中国有着庞大的群众基础，甚至

已经成为中国人的一种生活方式。

ประเทศจนีหนัมาออกก�าลงักาย

นบัตั้งแต่เกิดโรคระบาดเป็นตน้มา  “สุขภาพดี” กลายเป็นค�าท่ีไดรั้บความ

สนใจอยา่งมากมาโดยตลอด แลว้เราท�าอยา่งไรใหต้วัเองสามารถใชชี้วติ

ผอ่นคลายไดอ้ยา่งสนุกสนานและแขง็แรงยิง่ข้ึน การออกก�าลงักายกลาย

เป็นทางเลือกอนัดบัแรกของหลาย ๆ คน

 ในดา้นหน่ึง การเล่นเซิร์ฟ การปีนหนา้ผา การเล่นสเกต็บอร์ด บาสเกต็

บอล 3x3 ซ่ึงเป็นกีฬาสมัยใหม่ท่ีนอกจากไดป้ล่อยพลังแลว้ ยงัเท่ห์ดว้ย

นั้น ไดดึ้งดูดวยัรุ่นจีนจ�านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ อีกดา้นหน่ึง การเตน้ตามลาน

สนาม การวิง่ การวา่ยน�้า การป่ันจกัรยาน รูปแบบการออกก�าลงักายเหล่า

น้ีกไ็ดรั้บความนิยมจากมวลชนจีนเป็นพ้ืนฐาน จนกระทัง่กลายเป็นรูปแบบ

การด�ารงชีวติของชาวจีนไปแลว้

CFP 图
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กฬีาสมยัใหม่น�าพากระแสนิยมใหม่
时尚体育项目引领新风尚

การเล่นเซิร์ฟ : โต้คล่ืนลม
冲浪：乘风破浪

บนหาดทรายทะเลโห่วไห่ทางตอนใตข้องอ่าวไห่ทาง เมืองซานยา่

มณฑลไห่หนาน มกัจะมีคนถือแผน่เซิร์ฟวิง่ไปยงัทะเล  เพ่ือสนุกสนาน

กบัการโตค้ล่ืน

ใน พ.ศ. 2554 หลวนเหลย ชาวฮาร์บิน ไดพ้าลูกชายมาท่ีทะเล

โห่วไห่เป็นคร้ังแรก แม่ลูกทั้ งคู่ล้วนชอบโต้คล่ืนและเร่ิมเรียน

อยา่งจริงจงั “ตอนเร่ิมตน้ ลูกชายยงัเลก็อยู ่เซิร์ฟบอร์ดใหญ่เกินไป

เลยไม่สามารถโตค้ล่ืนได ้แต่พอเขาค่อย ๆ เรียน หดัสงัเกตคล่ืน จบั

จงัหวะคล่ืนไดแ้ลว้ เม่ืออาย ุ15 ปี กเ็ร่ิมเล่นบอร์ดท่ีมีความยากข้ึน

ได”้ ซ่ึงหลวนเหลย ไดพ้าลูกชายมาท่ีทะเลโห่วไห่ในช่วงปิดเทอม

ฤดูหนาวเป็นประจ�าทุกปี

 “การโตค้ล่ืนท�าใหฉ้นัรู้สึกมัน่ใจข้ึนเร่ือย ๆ และรู้สึกกระตือรือ-

ร้นมีพลงัข้ึน” หลวน เหลยกล่าว “เม่ือคุณสามารถเอาชนะคล่ืนได้

ลูกแลว้ลูกเล่า ความมัน่ใจโดยท่ีไม่ตอ้งรอใหค้นอ่ืนมายอมรับจะ

เกิดข้ึนอยา่งเตม็เป่ียม มนัจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติค่ะ” แมว้า่อายจุะ

เกินส่ีสิบปีแลว้ แต่เม่ือยืนบนเซิร์ฟบอร์ด 

เธอกรู้็สึกวา่ตวัเองก�าลงัเฉิดฉาย

ทะเลโห่วไห่เป็นภาพจ�าลองการเติบโต

ของเซิร์ฟบอร์ดในจีน ณ ท่ีน่ี การสมัผสักบั

การโต้คล่ืนถูกบรรจุอยู่ในกระแสนิยม 

กีฬาเซิร์ฟบอร์ดรายการการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกโตเกียวอยา่งเป็นทางการพร้อม ๆ

กบัอิทธิพลของโอลิมปิก ท�าใหมี้คนหยบิ

เซิร์ฟบอร์ดออกไปชายหาดทา้ลมโตค้ล่ืน

กนัมากข้ึน

ณ มณฑลไห่หนาน นกัท่องเท่ียวก�าลงัสนุกสนานกบัการเล่นเวร์ิฟ

游客在海南省体验冲浪乐趣  CFP 图
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ปีนหนา้ผา : เอาชนะตวัเอง
攀岩：突破自我

บาสเกต็บอล 3X3 : จากทอ้งถนนสู่โอลิมปิก
三人篮球：从街头到奥运

สะพายกระเป๋า เปล่ียนรองเทา้ปีนหนา้ผา พอถึงเวลาหา้โมงเยน็

คลาสสอนปีนเขาน�าโดยเฉา ล่ีโพ หวัหนา้โคช้ประจ�าสโมสรปีนหนา้

ผาเยาวชนปักก่ิงไดเ้ร่ิมข้ึนตรงเวลา ดว้ยประสบการณ์การปีนหนา้

ผากลางแจง้ร่วม 20 ปี ท�าใหเ้ขาปีนหนา้ผาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ในทุก

คลาสสอน เขาจะสาธิตการปีน และอธิบายเทคนิคส�าคญัต่าง ๆ ให้

สมาชิกตวันอ้ยในทีมฟัง

การปีนหนา้ผากเ็ป็นรายการการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการในกีฬา

โอลิมปิกโตเกียวดว้ยเช่นกนั จากการประเมินเบ้ืองตน้ จนถึง ณ ปี พ.ศ.

2563 ผูช่ื้นชอบกิจกรรมปีนหนา้ผาของจีนมีจ�านวนร่วม 1 แสนคน

และมีโรงยมิปีนหนา้ผาเกินกวา่ 380 แห่ง

สโมสรท่ีเฉา ล่ีโพ ประจ�าอยู่นั้น บรรดานักเรียนท่ีมาฝึกส่วน

ใหญ่จะมีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ดว้ยความ

พยายามของเด็ก ๆ ประกอบกบัการสนบั

สนุนของผูป้กครอง ท�าให ้เฉา ล่ีโพ มีความ

มัน่ใจต่ออนาคตอยา่งเตม็ท่ี “เดก็ ๆ  ชอบเล่น

เป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ กิจกรรมการปีนหนา้

ผากเ็ตม็ไปดว้ยความแปลกใหม่และทา้ทาย

เม่ือสองส่ิงน้ีรวมกนักป็ระจวบเหมาะพอดี”

เขากล่าว “การปีนหนา้ผาเป็นการฝึกท่ีเกิด

ข้ึนระหวา่งการเล่น ไม่มีเสน้ทางตายตวั และ

ไม่มีค�าตอบมาตรฐานตายตวัเช่นกนั” 

บาสเกต็บอล 3x3  พฒันามาจากบาสเก็ตบอลท่ีเล่นกนัตามทอ้ง

ถนนทัว่ไป คุณสมบติัพิเศษของบาสเก็ตบอล 3x3  คือใชพ้ื้นท่ีเปิด

และเป็นสถานท่ีคุน้เคยของผูค้น ลีลาท่ีน่าประทบัใจ การรุกและรับ

อยา่งรวดเร็ว การต่อสู้อย่างดุเด็ดเผ็ดมนั ล่าสุด บาสเกต็บอล 3x3

ไดก้า้วเขา้สู่โอลิมปิกเป็นคร้ังแรก อนัแสดงใหเ้ห็นถึงกาเคล่ือนไหว

ท่ีมีเสน่ห์ของกีฬาชนิดน้ี

ในงานโอลิมปิกเกมส์โตเกียว ทีมชาติบาสเกต็บอลหญิงจีน 3x3 

ไดรั้บเหรียญทองแดง โดยหยาง ซูอูว ์ผูร่้วมทีมสามารถชนะใจคน

ดู ไดแ้ฟนคลบักลบัมาเป็นจ�านวนมาก ดว้ยความสามารถบวกกบั

บุคลิกท่ีสวยงาม ไม่วา่เธอจะไวผ้มสั้นกเ็ท่ห์หรือผมยาวกส็ง่างาม

เม่ือกีฬาบาสเกต็บอล 3x3 ไดรั้บการบรรจุเขา้ไวใ้นกีฬาโอลิมปิก

ท�าใหบ้รรดาผูช่ื้นชอบกีฬาบาสเกต็บอลตามทอ้งถนนทัว่ไปของ

จีนจ�านวนไม่นอ้ยรู้สึกต่ืนเตน้ และท่ีกรุง

ปักก่ิง เส่ียวหยาง ผูช่ื้นชอบกีฬาบาสเกต็

บอล เขามกัจะมาเล่นบาสเก็ตบอลท่ีสนาม

ตงตานสัปดาห์ละ3 - 4 คร้ัง เขาประเมิน

ทกัษะของตวัเองวา่ “ชอบเล่น แต่เล่นไม่

เก่ง” คนแบบเส่ียวหยาง มีจ�านวนมาก ส�าหรับ

พวกเขาแลว้ เม่ือเทียบกบับาสเก็ตบอลดั้ง

เดิม บาสเก็ตบอล 3x3 ค่อนขา้งเขา้ถึงราก

หญา้ ไม่ตอ้งการสนามเล่นแบบมืออาชีพ 

ผูเ้ขา้แข่งขนัมกัจะมาจากคนธรรมดาซ่ึงมี

อาชีพท่ีแตกต่างกนัไป แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือน

กนัคือทุกคนลว้นมีใจช่ืนชอบกีฬาชนิดน้ี
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                            เจียง เหวนิเจ้ียง (บน) สมาชิกทีมบาส AIR CHINA ก�าลงัยดัห่วงบาส

三人篮球赛事中，AIR CHINA队球员姜文建（上）表演扣篮  新华社 图
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รูปแบบการออกก�าลงักายแบบดั้งเดมิหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ�าวนั
传统健身方式融入生活

หากถามวา่การออกก�าลงักายประเภทไหนในจีนท่ีมีคนเขา้ร่วม

มากท่ีสุด ค�าตอบอาจจะไม่ใช่การวิง่และกไ็ม่ใช่ปิงปอง แต่เป็นการ

เตน้ท่ีลานจตุรัสต่างหาก

สนุกสนานดว้ย ไดอ้อกก�าลงักายดว้ย แถมยงัไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่

มากมาย น่ีคือค�าตอบจากการสมัภาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นขอ้ดีท่ี

ไดจ้ากการเตน้ท่ีลานจตุรัส หล่ี เซ่ิงหมิง อาย ุ55 ปี ชาวมณฑลเหอเป่ย

เน่ืองจากอาชีพการงาน ท�าให้เขาตอ้งยา้ยบา้นมาอยู่ท่ีอ �าเภอช่ิงเฉิง

เมืองช่ิงหยาง มณฑลกานซู่ ส�าหรับเขา แค่เพียงมีลานกวา้ง ๆ  มีเคร่ือง

ดนตรี กเ็ป็นลานเตน้ไดแ้ลว้ ตน้ทุนต�า่ ไม่มีเง่ือนไขในการเขา้ร่วม 

เตน้ในลานจตุัรัส : การออกก�าลงักายยอดนิยม
广场舞：健身王牌

คนท่ีเขา้ร่วมจะมีพ้ืนฐานการเตน้หรือไม่ก็

มาร่วมเตน้ไดห้มด ค่อนขา้งเปิดกวา้ง

กลุ่มเตน้ท่ี หล่ี เซ่ิงหมิงเขา้ร่วม ช่ือวา่ 

กลุ่มเตน้ช่ิงหยางฉงหยวน หล่ีฉง หวัหนา้

กลุ่มปีน้ีอาย ุ46 ปี เป็นคนท�างานทัว่ไป เธอ 

นิสัยร่าเริง ชอบเตน้ ในปี พ.ศ. 2554 ได้

ตั้งกลุ่มเตน้ข้ึนมา หล่ีฉงจะรับผิดชอบจดั

ตารางการเตน้ ออกแบบชุดเตน้ ก�าหนด

เพลง จดัการแข่งขนัต่าง ๆ ในกลุ่มเตน้ของ
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ท�าอยา่งไรใหอ้อกก�าลงักายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นเน้ือหาส�า-

คญัหลกัท่ีบล็อกเกอร์ฝึกออกก�าลงักายจ�านวนมากถ่ายทอด

ใหแ้ก่บรรดาแฟนคลบั

หวงั ล่ีผงิ อาจารยค์ณะกรีฑาจีน ประจ�ามหาวทิยาลยักีฬา

ปักก่ิง ก่อนท่ีเขาจะเกษียณ กเ็คยเป็นนกักีฬากรีฑาอาชีพมาก่อน

หลงัจากเกษียณเม่ือปี พ.ศ. 2549 เขาก็ไดใ้กลชิ้ดกบักีฬามวล-

ชนมากข้ึนเร่ือย ๆ ท�าใหเ้ขายิง่รู้สึกวา่ คนทัว่ไปควรวิง่เพ่ือสุข-

ภาพอยา่งถูกตอ้งภายใตก้ารแนะน�าโดยผูเ้ช่ียวชาญ การควบคุม

ตามหลกัทางวทิยาศาสตร์ และการวเิคราะห์เทคนิคต่าง ๆ 

ในปี พ.ศ. 2559 หวงั ล่ีผงิ ไดก่้อตั้งสโมสร “หวงั เจ่อ ฉวนฉี”

ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมาให้

ค �าแนะน�า โดยจะฝึกอบรมการวิ่งให้แก่ผูช่ื้นชอบการวิง่  ซ่ึง

รวมเน้ือหาต่าง ๆ อาทิ ท่าทางการวิ่ง และการหายใจ วางแผน

การจดัการแข่งขนั ประเมินสภาพการฟ้ืนตวัของผูไ้ดรั้บบาด

เจบ็และความเส่ียงในการออกก�าลงักาย เธอมกัจะถ่ายคลิปสั้น

เพื่ออธิบายท่าทางการวิง่และการหายใจให้ผูรั้กการวิง่ไดเ้ขา้

ใจในวงกวา้งมากยิง่ข้ึน ปัจจุบนัมีแฟนคลบัร่วมลา้นคน

ในปี พ.ศ. 2560 กรุงปักก่ิงไดจ้ดังานแข่งขนัมาราธอน และ

ทางสโมสรมีสมาชิกเขา้ร่วมการแข่งขนัสิบกวา่คน ผูว้ิง่ท่ีไป

ถึงเสน้ชยัก่อน กจ็ะยดืเส้นยดืสายแบบง่าย ๆ แลว้กลบัมาท่ีเสน้

ชยัอีกคร้ัง เพื่อรอรับเพื่อน ๆ ร่วมทีม เม่ือผูว้ิง่สองคนสุดทา้ย

วิง่เขา้เสน้ชยั ทุกคนกเ็ขา้ไปกอดพวกเขา “ภาพน้ีท�าใหฉ้นัรู้สึก

ประทบัใจมาก ฉนัรู้สึกวา่ น่ีคือเสน่ห์ของกีฬา น่ีคือเสน่ห์ความ

แขง็แรงของประชาชนทั้งประเทศ”

บลอ็กเกอร์ออกก�าลงักาย: น�าแฟนคลบัมา

ออกก�าลงักายดว้ยกนั
健身博主：带着粉丝动起来

เธอ มีทั้งผูสู้งอายวุยั 60 - 70 ปี และหนุ่มสาว

วยั 20 - 30 ปี ดว้ยการเตน้ท่ีลานจตุรัส ช่วย

ลดช่องวา่งระหว่างวยัระหว่างผูสู้งอายกุบั

คนหนุ่มสาว ไม่เพียงจะไดค้วามแขง็แรงกลบั

ไป แต่ยงัช่วยสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว

และก่อใหเ้กิดความสมานฉนัทภ์ายในชุมชน

อีกดว้ย

ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ผูค้นก�าลงัฝึกโยคะกลางแจง้

陕西省西安市，人们在户外练习瑜伽   CFP 图
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สมัผสัการปีนน�้าแขง็และกีฬาเคอร์ล่ิงในลานสกีหิมะในร่ม หลาย

ปีก่อน ชาวจีนจ�านวนมากยงัไม่ค่อยรู้จกักีฬาสกีหิมะเหล่าน้ี แต่ดว้ย

งานโอลิมปิกฤดูหนาวประจ�าปี 2565 ท่ีก�าลงัจะมาถึง  “หิมะน�้าแขง็

+” กลายเป็นค�าศพัท์ท่ีเป็นกระแสนิยมอยา่งมาก กีฬาสกีหิมะได้

กลายเป็นกีฬาแห่งชาติประเภทใหม่ของจีนไปเรียบร้อยแลว้

เจ่อ เหลียนเฉิง วยั 36 ปี อาศยัอยูท่ี่อ �าเภอจิงหยวน เขตปกครอง

ตนเองชนชาติหุยหนิงเซ่ีย เขาเป็นผูช่ื้นชอบกีฬาสกีหิมะรุ่นใหม่คน

หน่ึง ในช่วงฤดูหนาวท่ีผา่นมา เขาไดพ้าภรรยาและลูกไปเล่นสกีหิมะ

ท่ีลานสกีหิมะหน้าบา้นตลอดทั้งฤดู “กไ็ดรู้้จกัเพื่อนท่ีช่ืนชอบกีฬา

สกีหิมะเหมือนกนัจ�านวนไม่นอ้ย”

 “ตอนเดก็ ๆ ผมคิดวา่กีฬากคื็อการเล่นชนิดหน่ึง เม่ือโตข้ึนมา ก็

เร่ิมเล่นปิงปอง ตอนน้ีกห็นัมาชอบกีฬาสกีหิมะอีก” เจ่อ เหลียนเฉิง

กล่าว ในช่วงเวลาอนัสั้นขณะท่ีสไลดล์งมาจากเสน้ทางหิมะ ความ

รู้สึกต่ืนเตน้และมีความสุขเกิดข้ึนอยา่งไม่เคยรู้สึกมาก่อน

ในบรรดาเพ่ือนท่ีเล่นสกีหิมะดว้ยกนัของ เจ่อ เหลียนเฉิง มีท่าน

หน่ึงช่ือวา่ จา้วหลิง วยั 58 ปี เธอเป็นผูช่ื้นชอบกีฬาสกีหิมะอยา่ง

มากและยงัเป็นผูเ้ช่ียวชาญอีกดว้ย ทุกปีในช่วงฤดูหนาว เธอตอ้งมา

เล่นสกีหิมะอย่างนอ้ย 25 วนัข้ึนไป ส่วนในฤดูอ่ืน ๆ เธอกจ็ะวา่ย

น�้า เล่นไทเก๊ก เพื่อฝึกฝนความสอดประสานและความแขง็แกร่ง

ของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อรอคอยฤดูหิมะคร้ังต่อไป สมัผสั

กบัความสุขแบบสุดขั้วของการเล่นสกีหิมะ หลายปีมาน้ี เธอยงัไป

ตามลานสกีหิมะท่ีซินเจียง เหอเป่ย เฮยหลงเจียง ฯลฯ “สมัผสักบั

เสน่ห์ของหิมะในลานสกีหิมะ ท�าความรู้จกัเพื่อนใหม่ เป็นบ่อเกิด

ของความสุขในช่วงฤดูหนาว” จา้วหลิง กล่าว 
本刊综合

ปฏิสมัพนัธ์ในลานสกีหิมะเป็นกระแสนิยมใหม่ 

“冰雪社交”新时尚

ฤดูหนาวนกัท่องเท่ียวสนุกสนานกบัการเล่นสกีหิมะในเมืองอลัเล่อไท่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู

冬日，游客在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区体验滑雪乐趣  CFP 图
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泰国大米进入中国市场已有30年。在

中国，很多超市都有泰国大米出

售，其香软的口感受到消费者的青睐。

一直以来，海外市场对泰国大米意义

重大，在泰国，大米行业会根据海外

市场需求进行生产和销售，泰王国驻

昆明总领事馆商务处也会根据中国

市场，尤其是云南市场的情况

组织各类推广活动。如

今，泰国大米正借助

现代传播手段，

走上中国老百姓

的餐桌。

让云南消费者爱上泰国米

รงัสรรคใ์หผู้บ้รโิภคชาวยูนนานหลงใหลขา้วไทย
本刊记者 蔡梦/文

กวา่ 30 ปีแลว้ท่ีขา้วไทยเขา้สู่ตลาดจีน ซูปเปอร์มาร์เกต็มาก

มายในประเทศจีนขายขา้วจากไทย ดว้ยรสชาติท่ีหอมและนุ่มท�า

ใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภค

ล่าสุด นิตยสารแม่น�้ าโขงไดมี้โอกาสเขา้สัมภาษณ์คุณณชธร

มโนปัญจสิริ ผูอ้ �านวยการส�านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ

ณ นครคุนหมิง เราไปดูกนัวา่ท่านมีวธีิการอยา่งไรในการแนะน�า

ขา้วไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคชาวยนูนาน

“ภายใตน้โยบายของกระทรวงพาณิชยไ์ทย ส�านกังานส่งเสริม

การคา้ในต่างประเทศมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมสินคา้เกษตรของไทย

ในต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่ 

และสินคา้เกษตรท่ีมี ช่ือเสียงมากท่ีสุดไดแ้ก่ผลไมแ้ละขา้ว โดย

เฉพาะขา้วนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรหลาย

คุณณชธร มโนปัญจสิริ ผูอ้ �านวยการส�านักงานส่งเสริมการคา้ในต่าง

ประเทศ  ณ นครคุนหมิง

泰王国驻昆明总领事馆商务领事娜姹屯  受访者供图
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คนตั้งแต่การปลูกขา้วไปจนถึงขั้นตอนการ

เกบ็เก่ียวซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของ

คนไทย ดงันั้นเราจึงเลือกขา้วใหเ้ป็นสินคา้

แนะน�า และในขณะเดียวกนั ยงัไดเ้ผยแพร่

วฒันธรรมไทยและวิถีชีวติของเกษตรกร

ไทยท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการปลูกขา้ว” คุณณชธร

กล่าวแนะน�า

ตลาดต่างประเทศมีความส�าคญัต่อขา้ว

ไทยมาโดยตลอด ดงันั้น อุตสาหกรรมขา้ว

ในประเทศไทยจะผลิตและจ�าหน่ายตาม

ความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ ส�านกั-

งานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นคร

คุนหมิงจึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขาย

สินคา้ต่าง ๆ  รวมถึงขา้วไทยข้ึนในตลาดจีน

โดยเฉพาะมณฑลยนูนาน

ยกตวัอยา่งเช่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปีน้ี ส�านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประ-

เทศ ณ นครคุนหมิงและการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยประจ�าเมืองคุนหมิงไดร่้วมกนั

จดั “งานสปัดาห์ขา้วหอมมะลิไทย คน้หา

รสชาติแบบไทย ร่วมฉลองสงกรานต”์ ภาย

ในงานไดมี้กิจกรรมแนะน�าขา้วหอมไทย 

การปรุงขา้วหอมไทยโดยพ่อครัวชาวไทย

และพิธีรดน�้าสงกรานต ์ ดึงดูดความสนใจจาก

ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นจ�านวน

มาก

“เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลท่ีคน

ไทยและคนยนูนานต่างช่ืนชอบ เราจึงได้

น�าสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว

มาโปรโมทร่วมกนัเพือ่ใหผู้บ้ริโภคไดส้มั-

ผสับรรยากาศความสุขในวนัสงกรานต ์นอกจากน้ี ภายในงานยงั

มีกิจกรรมการแสดงชุดระบ�าเก่ียวขา้ว ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

เช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัประเพณีการปลูกขา้วอยา่งใกล้

ชิด และแน่นอนส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดในงานกคื็อ อาหารไทย เราได้

เชิญร้านอาหารไทยตน้ต�ารับในยูนนานซ่ึงไดรั้บตราสัญลักษณ์ 

“Thai Select” มาปรุงอาหารใหช้มในงาน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคได้สัมผสั

ถึงเสน่ห์ของขา้วไทย” คุณณชธรกล่าว

นอกจากน้ี ทางส�านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นคร

คุนหมิงยงัไดเ้ขา้ร่วมงานและจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่นงานเอก๊ซ์โป

จีน - เอเชียใต ้งานคุนหมิงแฟร์และงาน Top Thai Brands เป็นตน้

โดยทุกคร้ังท่ีจดังานเราจะแนะน�าและโปรโมทขา้วไทยเป็นหลกั

ทั้งน้ีผูอ้ �านวยการส�านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นคร

คุนหมิง หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จากความพยายามอยา่งต่อเน่ืองจะสามารถ

ท�าใหข้า้วไทยเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นท่ีรักของผูบ้ริโภคชาวยนูนาน

มากข้ึน

①
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ในปี 2563 การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ - 19 ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลกเป็นวงกวา้ง ทั้งน้ีกระทรวงพาณิชย์ไดใ้หค้วาม

ส�าคญัอย่างยิ่งต่อการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการคา้

กบัจีนซ่ึงเป็นคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุด

จากขอ้มูลของกระทรวงพาณิชยไ์ทยระบุวา่ กระทรวงพาณิชยไ์ด้

เร่ิมส่งเสริมนโยบายการคา้ไทยสู่ตลาดจีนในยุคภาวะสมดุลใหม่ 

(New Normal) ซ่ึงกระทรวงพาณิชยข์บัเคล่ือนมาตั้งแต่ก่อนโควดิ - 19

และบุคคลท่ีติดตามการผลกัดนันโยบายกคื็อ “นายจุรินทร์ลกัษณ-

วศิิษฐ”์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย ์ทั้งน้ี ในปี 2563 และตน้

ปี 2564 การคา้ขายระหวา่งกนัของไทยจีนมีความใกลชิ้ดมากข้ึน

กระทรวงพาณิชยข์องไทยเช่ือมัน่วา่ในช่วงเวลาท่ีทา้ทาย รัฐบาล

และรัฐวสิาหกิจจ�าเป็นตอ้งท�างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดเพื่อรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั

ทางการคา้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชยจึ์งไดก้�าหนดนโยบาย

หลกั 14 แผนงานในปี 2564 ครอบคลุมตั้ง

แต่เกษตรกรภายในประเทศไปจนถึงผูป้ระ-

กอบการส่งออก การยกระดบัความร่วมมือ

ระหวา่งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้น

การพาณิชย ์(กรอ.) นั้นถือเป็นคร้ังแรกใน

ประวติัศาสตร์ของประเทศไทย กระทรวง-

พาณิชยเ์นน้ท่ีจะส่งเสริมตลาดเชิงรุกผา่น

ช่องทางออนไลน์คู่ขนานไปกบัช่องทาง

ออฟไลน์

กระทรวงพาณชิย์ไทยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการค้าไทย - จนี
泰国商务部门推动泰中经贸合作

ระบ�าเก่ียวขา้วในงานสปัดาห์ขา้วหอมไทย

图①泰国香米周活动上的割稻舞 蔡梦 图

ขา้วหอมมะลิไทย

图②泰国香米 CFP 图

②
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这顶金冠曾陪伴主人策马草原……

鹰顶金冠饰，展现了战国时期（公元前475年-公元前221

年），中国北方民族贵金属工艺的最高水平。它，代表着草原的荣

光。当主人策马飞驰，雄鹰也随之震动，仿佛展翅欲飞。 

มงกุฎอนิทรทีองค�า：
สวสัด ีคู่ต่อสูข้องฉนั

鹰顶金冠饰
你好，我的对手
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จริงหรือ ดินแดนสองฟากฝ่ังก�าแพงเมือง

จีน จึงตกอยูใ่นสภาพของการเจรจาพร้อม

กบัการสูร้บไปดว้ย เม่ือลุถึงสมยัฮัน่ตะวนั-

ออก พวกซยงหนูฝ่ายใตไ้ดข้ออพยพเขา้มา

และยอมอยูใ่ตอ้ �านาจบารมีของราชวงศจี์น 

จากท่ีเคยเป็นคู่ต่อสู้กนัมาหลายปีจึงถูกผนวก 

รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว

ในวนัน้ี เม่ือเราไดเ้ห็นมงกฎุอินทรีทอง

ค�า จะช่วยใหนึ้กถึงภาพเหล่านกัรบบนหลงั

มา้ท่ีเคล่ือบตวัไปมาราวกระแสลมพดัในยคุ

นั้นไดห้รือไม่หนอ  ในยคุสงครามระหวา่งรัฐ

ท่ามกลางการเผชิญหนา้และการหลอมรวม

กบัฝ่ายตรงข้ามทั้ งภายในและภายนอก 

ผา่นการเปล่ียนแปลงลอกคราบคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

พลงัแห่งการเปิดรับท่ีเขม้แขง็ของอารยธรรมจีน

ไดค่้อย ๆ ถูกปลุกให้ต่ืนข้ึน เพราะคู่ต่อสู ้

เราจึงไดพิ้จารณาทบทวนตวัเอง เพราะคู่ต่อ

สู ้เราจึงไดเ้ขา้ใจตนเอง เพราะคู่ต่อสู ้เราจึง

เปล่ียนแปลงตนเองใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน
本刊综合

มงกฎุทองค�าอนัน้ีเคยเคียงคู่กบัเจา้นายท่ีควบมา้ไปบนทุ่งหญา้

มงกฎุอินทรีทองค�า ส่ือใหเ้ห็นถึงฝีมือช่างโลหะล�้าค่าระดบัสูงสุดของ

ชาติพนัธ์ุทางภาคเหนือของจีนในยคุสงครามระหวา่งรัฐ (475 - 221

ปีก่อนคริสตกาล) แสดงถึงความรุ่งโรจนข์องวิถีชีวิตในทุ่งหญา้

เม่ือเจา้ของควบมา้โจนทะยาน นกอินทรีท่ีอยู่จุดสูงสุดบนมงกฎุทอง

ค�ากจ็ะสัน่สะทา้นราวกบัก�าลงัจะกางปีกเหินฟ้าอยูก่ระนั้น

ในสมยันั้น ชนเผา่เร่ร่อนบนทุ่งหญา้ไม่มีตวัอกัษร แต่ประวติั-

ศาสตร์กลบัถูกเขียนข้ึนจากคู่ต่อสูข้องพวกเขา (อารยธรรมจงหยวน)

ตามบนัทึกของอารยธรรมจงหยวน พวกซยงหนู (ชนเผ่าเร่ร่อนบน

ท่ีราบสูงมองโกเลียโบราณ) ถูกเรียกวา่ “เสียนหยุน่” พวกเขามีนิสยั

โหดเห้ียมทารุณ มกัจะลงมาทางใตเ้พื่อปลน้สะดม อย่างไรกต็าม

 ถา้มองจากมุมของราชาแห่งทุ่งหญา้แลว้ โลกอาจจะมีความแตก

ต่างจากบนัทึกของจงหยวน 

การด�ารงชีพของวถีิชนเผา่เร่ร่อนบนทุ่งหญา้กบัวถีิการท�าเกษตร-

กรรมของคนท่ีราบ มีสญัชาตญาณในการด�ารงชีวติท่ีแตกต่างกนั

อยา่งส้ินเชิง บนเคร่ืองประดบัของชนเผา่เร่ร่อนจะมีสตัวป์ระกอบอยู่

เสมอพวกเขาสืบเสาะแสวงอาหาร ต่อสูฟ้าดฟันกนั ซุ่มรอคอยโอกาส

ส่วนมงกฎุอินทรีทองค�าถือเป็นอ�านาจบารมีของราชาแห่งทุ่งหญา้  

ซ่ึงกม้มองผูอ่้อนแอทั้งมวลจะเป็นเหยือ่อนัโอชะของผูแ้ขง็แกร่ง

นบัเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายท่ีมีคู่ต่อสูท่ี้แขง็แกร่งและหยิง่

ผยอง  การต่อสูก้นัตวัต่อตวัระหว่างผูล้อกเลียนแบบและผูถู้กลอก

เลียนแบบไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน อารยธรรมเกษตรกรรมซ่ึงตั้งอยูใ่นแนว

รับมาตลอด ในท่ีสุดกไ็ดส้ถาปนาอาณาจกัรท่ีเป็นเอกภาพข้ึนใน

ยคุราชวงศฉิ์นและราชวงศ์ฮัน่ (ฉิน : 221 - 207 ปีก่อนคริสตกาล  

ฮัน่ : 202 - 220 ปีก่อนคริสตกาล) และดว้ยเหตุน้ี จึงใชก้�าลงัอ�านาจ

ของประเทศ เซ่นสรวงดว้ยกฎหลกัการป้องกนั คือ ก�าแพงเมืองจีน

ซ่ึงไม่เพียงเป็นป้อมปราการปกป้องชายแดน แต่ในสมยัราชวงศ์

ฮัน่ตะวนัตก (202 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ.8) ประเทศมีก�าลงัแขง็

แกร่ง ท่ีน่ียงักลายเป็นหน้าด่านเพื่อตอบโตก้บัพวกซยงหนู แต่ทวา่

ก�าแพงเมืองจีนท่ีทอดยาวจะสามารถสกดักั้นการไปมาของผูค้นได้
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7月25日，在福建省福州市举行的第

四十四届世界遗产大会上，“泉州：

宋元中国的世界海洋商贸中心”获准列

入《世界遗产名录》。自1985年加入《

保护世界文化和自然遗产公约》以来，中

国已成功申报世界遗产56项，世界遗产

总数、自然遗产和双遗产数量均居世界第

一。在中国众多的世界遗产中，有5处就

在云南。在这5个世界遗产地，遗产地、

社区和人之间融合共享。

บา้นฉนัอยู่ในแหล่งมรดก
我家住在遗产地

การประชุมมรดกโลก คร้ังท่ี 44

ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเมืองฝโูจว มณฑลฝเูจ้ียน

เม่ือวนัที 25 กรกฎาคมท่ีผา่นมา ทัง้น้ี

“เมืองฉวนโจว - ศูนยก์ลางทางการ

คา้ทางทะเลในสมยัราชวงศซ่์งหยวน

ของจีน” ไดรั้บการอนุมติัใหอ้ยูใ่น

บญัชีรายช่ือมรดกโลก
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นบัตั้งแต่เขา้ร่วม “อนุสญัญาเพื่อการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒัน-

ธรรมและธรรมชาติ” ในปี พ.ศ. 2528 จีนไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดก-

โลกจ�านวน 55 รายการ จดัเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกทั้งดา้นจ�านวน

มรดกทางวฒันธรรม  มรดกทางธรรมชาติและแบบผสมสองประเภท

ในบรรดาแหล่งมรดกโลกหลายแห่งในประเทศจีน มี 5 แห่งตั้งอยูใ่น

มณฑลยนูนาน แหล่งมรดกโลกทั้ง 5 แห่งน้ี มีแหล่งมรดก ชุมชนและ

ผูค้นไดรั้บการบูรณาการและแบ่งปันการก�ากบัดูแลร่วมกนั

นกัท่องเท่ียวก�าลงัเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์เชิงวฒันธรรมท่ี

ท�าจากกระดาษตงปาในเมืองโบราณล่ีเจียง มณฑลยนูนาน 

游客在云南丽江古城挑选东巴纸文创产品  新华社 图

   อุทยานป่าหินยนูนาน

云南石林 CFP 图

  ท่องเท่ียว旅游 /

47



 “แม่น�า้สามสายไหลคู่ขนาน”

 “三江并流”

“แม่น�้าสามสายไหลคู่ขนาน” หมายถึงแม่น�้าจินซา แม่น�้าลา้น

ชา้ง และแม่น�้านู่ เป็นภูมิทศันธ์รรมชาติอนัน่าอศัจรรยท่ี์แม่น�้าทั้ง

สามสาย “เป็นแม่น�้าท่ีไหลคู่ขนานโดยไม่บรรจบกนั” ไดรั้บการ

ข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2546 แม่-

น�้าทั้งสามสายน้ีไหลลงมาจากท่ีราบสูงชิงจั้ง ลดัเลาะมาตามเทือก

เขา ไหลคู่ขนานกนัมาเป็นระยะทางเกือบ 170 กิโลเมตร แต่กลบัไม่

บรรจบกนั เขตอนุรักษท่ี์แม่น�้าสามสายไหลคู่ขนานผา่นไปนั้นครอบ

คลุมพ้ืนท่ีเกือบทั้งหมดของภูมิประเทศทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลยนูนาน โดยมีสตัวป่์าหายากท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 57 สายพนัธ์ุ

และเป็นท่ีรู้จกักนัในนามวา่ “คลงัดีเอน็เอชีวภาพโลก” 

ภูเขาเหล่าจวนิในล่ีเจียง เป็นส่วนส�าคญัของแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติของ “แม่น�้าสามสายไหลคู่ขนาน” พดูถึงการพฒันา

ของภูเขาเหล่าจวนิ เป็นเร่ืองท่ีเล่าไดไ้ม่รู้จบของหวง เหวนิอวู ่เลขา-

ธิการสาขาพรรคของหมู่บา้นหลีหมิง อ�าเภอปกครองตนเองชนชาติ

น่าซีอวี้หลง เมืองล่ีเจียง ในอดีต การผลิตการด�ารงชีพของชาวบา้น

ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้มเขตเขาเหล่าจวนิ 

อยา่งไรกต็าม หลงัจากบริษทัการลงทุนเพ่ือการท่องเท่ียวแห่งเมือง

ล่ีเจียงเร่ิมเขา้มาพฒันาและบริหารจดัการในปี พ.ศ. 2552 แลว้  ดว้ย

การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจุดชมววิ 

ช่วยใหช้าวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งทศันียภาพหลุดพน้จากความ

ยากจนและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ปัจจุบนั การท�าลายแหล่งธรรมชาติเขต

เขาเหล่าจวนิไดล้ดลงอยา่งมาก ชาวบา้นยงัไดรั้บประโยชนจ์ากการ

ท่องเท่ียวทอ้งถ่ินอีกดว้ย

ป่าหินยูนนาน

云南石林

ป่าหินยนูนาน ตั้งอยูใ่นอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติหยสืีอหลิน

นครคุนหมิง ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 และเป็นส่ิง

มหศัจรรยท์างธรณีวทิยาและธรณีสัณฐานแบบคาสต ์(Karst) เพียง

แห่งเดียวในภูมิภาคท่ีราบสูงก่ึงเขตร้อนในโลก ป่าหินครอบคลุมเกือบ

ทุกรูปแบบของภูมิประเทศแบบคาสตใ์นโลก คณะกรรมการมรดก-

เมืองโบราณลีเ่จยีง

丽江古城

เมืองโบราณล่ีเจียงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า

ของเมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน มีประวติั-

ยาวนานกวา่ 800 ปี และในปี พ.ศ. 2540 ได้

ถูกข้ึนทะเบียนอยูใ่น “รายช่ือแหล่งมรดก

โลก” ในฐานะท่ีเป็นมรดกโลกประเภทเมือง

แห่งแรกของจีน เมืองโบราณล่ีเจียงมีระบบ

จ่ายน�้าในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด  ซ่ึงยงัคงท�างาน

อยา่งมีประสิทธิภาพมาตราบจนถึงปัจจุบนั

ท่ีน่ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะอกัษรภาพโบราณท่ี

มีชีวติเพียงแห่งเดียวในโลก คือ อกัษรภาพ

ตงปา เป็นการบนัทึกประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมอนัรุ่งโรจนข์องชนชาติน่าซี 

     ในซอยเส้ียนเหวิน ถนนกวางยี ่เขต

เมืองโบราณล่ีเจียง มีหอจัดแสดงอกัษร

ภาพชนชาติน่าซีแห่งหน่ึง เหอรุ่นหยวน

ผูอ้ �านวยการหอเป็นชนชาติน่าซีโดยแท ้

ท�าหนา้ท่ีสืบสานและเผยแพร่วฒันธรรม

ตงปาเป็นเวลา 30 ปีแลว้ (วฒันธรรมตงปา

เป็นหน่ึงในสาระส�าคญัทางวฒันธรรม

โบราณของชนชาติน่าซี) เขาไดถ่้ายทอด

เสน่ห์ของวฒันธรรมน่าซี การพฒันาผลิต-

ภณัฑท์างวฒันธรรมและความคิดสร้าง

สรรค ์โดยผา่นทางหอจดัแสดงนิทรรศ-

การออฟไลน ์การโปรโมตวดีิโอสั้นออน-

ไลน ์ตามทศันะของเหอ ยุน่หยวนมองวา่

ความรุ่งโรจนโ์ชติช่วงของวฒันธรรมกบั

การจุดประกายส่งเสริมวฒันธรรม เป็น

ส่ิงท่ีไม่อาจแยกจากกนัได ้ซ่ึงการสืบทอด

และเผยแผว่ฒันธรรมตงปาจึงเป็นภาระ

หนา้ท่ีอนัหนกัหน่วงและยาวนาน
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                เมืองโบราณล่ีเจียง

丽江古城 CFP 图
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โลกประเมินวา่ ป่าหินในยนูนานเป็นตวัอยา่ง

ท่ีดีท่ีสุดของธรณีสณัฐานแบบคาสต ์ 

การเสนอช่ือป่าหินยนูนานข้ึนเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติ ท�าใหห้วงไห่อาจารย์

สอนดนตรีในทอ้งถ่ินมีสถานะส�าคญัเพิ่ม

ข้ึน  นัน่คือการเป็นชนพ้ืนเมืองของแหล่งมรดก

 ส่ิงท่ีตามมาคือ  ส�านึกในหนา้ท่ีของการปก-

ป้องอนุรักษป่์าหิน ส�าหรับเธอแลว้ การท�าให้

คนรู้จกัป่าหินมากข้ึนผา่นทางดนตรี ถือเป็น

ประสบการณ์ช่วงหน่ึงท่ีแสนงดงาม ปัจจุบนั

เธอไดโ้พสตท์ศันียภาพอนังดงามของป่าหิน

และน�าเสนอการร้องร�าท�าเพลงป่าหินผา่น

ทางพืน้ท่ีส่ืออิสระ เธอสอนร้องเพลงภาษา

ชนชาติหย ี“แขกจากแดนไกลเชิญท่านหยดุ

พกัท่ีน่ี” ใชก้ารดนตรีน�าเสนอป่าหินใหโ้ลก

รู้จกั

แหล่งฟอสซิลเฉิงเจยีง

澄江化石地

     แหล่งฟอสซิลเฉิงเจียง  ตั้งอยูบ่ริเวณ

ใกลภู้เขาเม่าเทียน เขตเฉิงเจียง  เมืองอวี้ซี

และเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ “หน่ึงในแหล่ง

คน้พบท่ีน่าท่ึงท่ีสุดแห่งศตวรรษท่ี 20”  

ในฐานะเป็นตวัอยา่งท่ีโดดเด่นของประ-

วติัศาสตร์วิวฒันาการของส่ิงมีชีวติบน

โลก  แหล่งฟอสซิลเฉิงเจียงจึงถูกจดัอยู่

ใน “รายช่ือแหล่งมรดกโลก” ในปี พ.ศ. 

2555 แหล่งฟอสซิลเฉิงเจียงครอบคลุม

ประเภทฟอสซิล 20 หมวดหมู่ และฟอส-

ซิลมากกวา่ 280 สายพนัธ์ุ แสดงใหเ้ห็น

ถึงชุมชนชีววิทยาทางทะเลและระบบ

นิเวศของยคุแคมเบรียน (Cambrian) ช่วง

ตน้อยา่งครบถว้น

    ปัจจุบนั พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งเดียวของจีน

ท่ีสร้างข้ึนบนแหล่งมรดก ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑม์รดกโลกทางธรรม-

ชาติแหล่งฟอสซิลเฉิงเจียง หรือพิพิธภณัฑม์รดกธรรมชาติแห่ง

มณฑลยนูนาน (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “พิพิธภณัฑ์มรดกทาง

ธรรมชาติแหล่งฟอสซิลเฉิงเจียง”) ไดถู้กสร้างข้ึนท่ีน่ี เพื่อการ

พฒันาแหล่งฟอสซิลให้ดียิ่งข้ึน และใหป้ระชาชนเขา้ใจและ

สมัผสัถึงคุณค่าและเสน่ห์ของแหล่งฟอสซิล  ทางพิพิธภณัฑ์

จึงใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาช่วย เฉิน ไท่หม่ิน ภณัฑารักษข์อง

พิพิธภณัฑม์รดกโลกทางธรรมชาติแหล่งฟอสซิลเฉิงเจียงกล่าว

วา่ “เราพยายามทดลองใชรู้ปแบบต่าง ๆ เช่น  เทคโนโลยคีวาม

เสมือนจริง สมัผสัอจัฉริยะ ผสานดว้ยวดีิทศันต่์าง ๆ กวา่ 200 ส่ือ

จ�าลองภาพการระเบิดคร้ังใหญ่ (Big Bang) ของชีวิตยคุแคม

เบรียน ตลอดจนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลก”  ปัจจุ-

บนั ภายใต ้“อานุภาพ” ของเทคโนโลยีดิจิทลั ตวัอยา่งฟอสซิล

อนัไร้ชีวตินั้นกลบัมีชีวติชีวาข้ึนมาอีกคร้ัง
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นาขั้นบันไดฮาหนีหงเหอ

红河哈尼梯田

นาขั้นบนัไดฮาหนีหงเหอ ไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดัอยูใ่น “ราย

ช่ือแหล่งมรดกโลก” ในปี พ.ศ. 2556 เป็นมรดกภูมิทศัน์ทางวฒัน-

ธรรมเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีไดรั้บการสวมมงกฎุดว้ยช่ือชาติพนัธ์ุ

หน่ึงเดียว นาขั้นบนัไดตั้งอยูใ่นแคว้นปกครองตนเองชนชาติฮาหนี

ชนชาติหยีหงเหอ ชาวฮาหนีพร้อมทั้งพี่นอ้งกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ

ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท่ีเป็นเอก-

ลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ร่วมกนัช่วยกนัสร้าง “วฒันธรรมการท�านาขั้น

บนัไดบนภูเขา” ข้ึน ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,300 ปี  

  หมู่บา้นโบราณอาเจ่อเคอตั้งอยูใ่นพื้นท่ีตอนกลางของนาขั้น

บนัไดฮาหนี “โครงการอาเจ่อเคอ” ท่ีผสมผสานการอนุรักษแ์หล่ง

มรดกโลก การพฒันาการท่องเท่ียว และการบรรเทาความยากจน 

ไดน้�าชีวติใหม่มาสู่ชาวบา้น หวงั หรานเซวียน ผูมี้ฉายาวา่ “ผูใ้หญ่

บา้นแห่งการท่องเท่ียว” กล่าวแนะน�าวา่ “โครงการอาเจ่อเคอ” เป็น

โครงการสาธารณประโยชน์ท่ีไม่แสวงหา

ผลก�าไร ยนืหยดัไม่รับเงินลงทุนใด ๆ จาก

สงัคมภายนอก ช่วยบ่มเพาะชาวบา้นในทอ้ง

ถ่ินให้เ ร่ิมต้นธุรกิจและการจา้งงานดว้ย

ตนเอง จดัตั้ งชาวบา้นใหรู้้จกัปรับปรุงจดั

ระเบียบหมู่บา้น  และด�าเนินธุรกิจการท่อง

เท่ียว เปิดตวัผลิตภณัฑแ์ละกิจกรรมสมัผสั

ประสบการณ์วฒันธรรมแบบไดนามิก โครง-

การพิเศษน้ี เป็นการปกป้องนาขั้นบนัได

ฮาหนีในเชิงไดนามิก ในขณะเดียวกนักไ็ด้

ช่วยส่งเสริมใหห้มู่บา้นเจริญข้ึนอีกดว้ย
本刊综合

นาขั้นบนัไดฮาหนี หงเหอ
红河哈尼梯田 CFP 图
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近年来，中国实体书店数量不断增加，各类书店的经营方式也越来越灵活，有些书店朝着“文艺”“网红”“个性化”

方向转型，也有些书店则审时度势，燃起了“烟火气”，着力创造新的阅读场景。实体书店的创新，让阅读成为中国

人日常生活的重要内容。

ฉนัรอคุณอยู่ท่ีรา้นหนงัสอื
我在书店等你

①
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หลายปีมาน้ี ในประเทศจีนมีร้านหนงัสือเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ รูปแบบ

การประกอบกิจการของร้านหนงัสือแต่ละแห่งมีลูกเล่นแพรวพราว

ยิง่ข้ึน ร้านหนงัสือบางแห่งเบนทิศทางไปท่ี “ศิลปะกรรม” “เนทไอ-

ดอล” “ความแหวกแนว” นอกจากน้ียงัมีร้านหนังสือท่ีส�ารวจสถาน-

การณ์แลว้  มุ่งไปท่ีการสร้างสรรคพ์ื้นท่ีบรรยากาศการอ่านหนงัสือ 

นวตักรรมของร้านหนงัสือท�าใหก้ารอ่านหนงัสือกลายเป็นสาระส�าคญั

ในวถีิชีวติประจ�าวนัของคนจีน

ส�าหรับผูอ่้านจ�านวนมากแลว้ กล่าวไดว้า่ร้านหนงัสือเป็นทศันีย-

ภาพแนวหน่ึง ฉู่หยาน นกัอ่านหนงัสือชาวคุนหมิงยนูนาน ทุกคร้ัง

ท่ีเขาไปท่องเท่ียวเมืองโบราณซาซีแควน้ปกครองตนเองชนชาติไป๋

ตา้หล่ี เขาจะตอ้งปักหมุดท่ีร้านหนงัสือชนชาติไป๋ซาซี เป็นทริปหน่ึง

ในการท่องเท่ียว ในทศันะของฉู่หยานมองวา่ ร้านหนงัสือชนชาติไป๋

ซาซีน�าความสมยัใหม่ผสมผสานกบัอดีตไดอ้ยา่งลงตวั การออกแบบ

ชั้นหนงัสือแบบขั้นบนัได เป็นท่ีสะดุดสายตามาก 

ธีมหลกัของร้านหนงัสือชนชาติไป๋ซาซี ปรับปรุงมาจากยุง้ขา้ว

ของชนชาติไป๋และโรงบ่มใบยาสูบ เจดียเ์พลงกวแีละร้านกาแฟเพลง

กว ีเป็นพ้ืนท่ีหลากสีสนัวฒันธรรม สถาปัตยกรรมและพ้ืนท่ีของร้าน

หนงัสือโดดเด่นดว้ยสไตลว์ิถีตา้หล่ี  ภายในร้านไดค้ดัสรรหนงัสือ

คุณภาพจ�านวนมากท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์อารยธรรมยนูนาน วถีิ

ชีวติตา้หล่ี ชนชาติกลุ่มนอ้ย เสน้ทางชามา้โบราณ เป็นตน้ ขณะเดียว

กนั ยงัรายรอบดว้ยองคป์ระกอบของวถีิ

ทอ้งถ่ิน เช่น ขนบธรรมเนียมพ้ืนบา้นของชน-

ชาติไป๋ บรรยากาศวถีิชีวติของซาซี การท่อง

เท่ียวยนูนาน ฯลฯ นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันา

และสร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ เป็นอีก

จุดหน่ึงท่ีดึงดูดสายตาของร้านหนงัสือ

 “ร้านหนงัสืออารมณ์ขนั”  ตั้งอยูบ่นอา-

คารเลขท่ี 108 ซอยจ๋ีเสียงหล่ี เขตเฉาหยาง

เหมินหวา้ย เป็นร้านท่ีน่าสนใจมาก เพ่ิงเปิด

กิจการไดไ้ม่นาน ไดบ้รรลุความตั้งใจเดิมท่ีจะ

เปิดร้านหนงัสือในธีมแบบน้ี กล่าวคือ เพื่อ

ตอบสนองภาษาขบขนัและเสียงหวัเราะ

อนัหลากหลายแก่ผูค้น 

ร้านหนงัสือจงชูเกอ-ฉงช่ิง
图①重庆钟书阁书店 CFP 图

ร้านหนงัสือจง้โฉว บริเวณลานจอดรถชั้นใตดิ้น ในเมืองไท่หยวน มณฑล

ซานซี

图②山西省太原市地下车库里的众筹书店 新华社 图

นกัอ่านก�าลงัดูหนงัสือภาพในร้านหนงัสืออารมณ์ขนั
图③读者在幽默书店内阅读图书 CFP 图

② ③
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น่ีเป็นการทดลองแนวใหม่ของร้านหนงัสือในปักป่ิง และเป็น

ธีมของร้านหนงัสือซินฮวาท่ีเปิดกิจการแนวน้ีเป็นแห่งแรก ธีมของ

ร้านหนงัสือ โดยทัว่ไปคือธีมการเจาะลึกเฉพาะแนว เช่น ดนตรี ภาพ

วาด และสถาปัตยกรรม ทั้งหมดสามารถเปิดเป็นร้านหนงัสือเฉพาะ

ทางได ้แต่เม่ือเทียบกบั “ร้านหนงัสืออารมณ์ขนั” แลว้ จดัวา่ฉีกไป

อีกแนวเลย เพราะมนัสามารถครอบคลุมทั้งภาพการ์ตูน หรือท่ีเป็น

วรรณกรรม (หนงัสือลอ้เลียน ตลกขบขนั นิทานภาษิต ฯลฯ) ซ่ึงใช่

วา่จะมีแค่หนงัสือภาพอยา่งเดียว พื้นท่ีท่ีมีธีมแปลกใหม่เช่น “ร้าน

หนงัสืออารมณ์ขนั” แบบน้ี ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นทิวทศันเ์ชิงวฒัน-

ธรรมท่ีแปลกแหวกแนวไปอีกแบบหน่ึงของเมือง

ร้านหนงัสือมีคุณค่าไกลเกินกวา่การเป็นแค่สถานท่ีซ้ือหนงัสือ

เช่น ร้านหนงัสือแห่งหน่ึงในกรุงปักก่ิงไดข้านรับความตอ้งการของ

สมาชิก โดยทดลองเปิดตวัการบริการในแนว “ไปร้านหนงัสือหลงั

เลิกเรียน” หลงัเลิกเรียนบ่ายสามโมงคร่ึง พนกังานท่ีร้านหนงัสือ

จะไปท่ีโรงเรียนรับเดก็ ๆ มาท่ีร้าน พกัผอ่นสกัครู่ ท�าการบา้นเสร็จ

แลว้ เวลาต่อมาคือการอ่านหนังสืออีก 50 นาที หลงัรับประทาน

อาหารค�่าแลว้ จะเป็นการเสวนาวฒันธรรม เช่น ท่ีแถวจูไห่มีร้าน

หนงัสือแห่งหน่ึงตั้งอยูใ่นเขตชุมชน ไดร่้วมมือกบัชุมชนจดั “ประ-

สบการณ์อาชีพ” ซ่ึงเป็นกิจกรรมสาธาณ

ประโยชน ์ใหลู้กคา้ไดส้ัมผสัถึงความยาก

ล�าบากและเสน่ห์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ

สายอาชีพ

รูปแบบกิจการ “การอ่านมืออาชีพเชิง

คิดบวก” “การอ่านพลสั” ไม่เพียงท�าใหผู้ ้

อ่านไดส้มัผสักบัความหอมหวานของการ

อ่านหนงัสือ แต่ยงัเป็นการเสริมคุณค่าแก่

พวกเขาใหม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย  ส่ิงน้ีจึงช่วย

เพิ่มเสน่ห์ของร้านหนังสือไปโดยปริยาย 

และยงัเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ส�าหรับผู ้

เปิดร้านหนงัสืออีกดว้ย 
                                                   本刊综合

ร้านหนังสือซาซีชนชาติไป๋ แควน้ปกครองตนเองชนชาติไป๋ตา้หล่ี 

มณฑลยนูนาน 

云南省大理白族自治州沙溪白族书局  云南日报 图

54

กระแสฮอตฮติ / 时尚



牛肝菌、鸡枞菌、青头菌……

进入雨季，美味与颜值并存

的云南野生菌大量上市。中泰不同

做法的野生菌大餐迅速成为了两国

网友热议的话题。香气四溢的中国

传统干炒牛肝菌，别具特色的泰国

野生菌辣椒酱，每一款都能触及味

蕾直抵内心。

รสชาติเห็ดป่าอนัเลศิรสของไทยและจนี
中
泰
美
味

本刊记者 胡丽仙/文

菌
野
生

เห็ดป่ายนูนานออกสู่ทอ้งตลาด กลายเป็นวตัถุดิบในการท�าอาหารเลิศ

รสซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการอยา่งสูงของตลาด 

云南野生菌上市，成为备受市场追捧的美味食材  CFP 图
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เม่ือเขา้สู่ฤดูฝน เห็ดป่ายนูนานจ�านวน

มากท่ีแสนอร่อยและหน้าตาสวยงามกจ็ะ

ออกวางขายทัว่ไปตามทอ้งตลาด มณฑล

ยนูนานซ่ึงอุดมไปดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ หลายพื้นท่ีมีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 

และมีพนัธ์ุพืชและสตัวม์ากมาย ส่ิงเหล่าน้ี

ท�าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของเห็ดป่านานาชนิด

ชนิดของเห็ดป่ากินไดใ้นยนูนานมีสดั

ส่วนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของเห็ดป่ากินไดท้ัว่

โลก ไม่วา่จะเป็นเห็ดทรัฟเฟิลท่ีราคาแสน

แพงและหายากไปจนถึงเห็ดป่าไร้ช่ือท่ีพบไดอ้ยูทุ่กหนทุกแห่ง ประ-

กอบกบักรรมวธีิในการปรุงเห็ดป่าท่ีหลากหลายอนัเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของยนูนาน เช่ือวา่คงมีสกัเมนูท่ีถูกใจคุณอยา่งแน่นอน

ในอาณาจกัรเห็ดป่าแห่งน้ี เห็ดท่ีสามารถเป็นตวัแทนของบรรดา

เห็ดทั้งหลายไดก้คื็อ เห็ดตบัเต่า ส่วนการปรุงเห็ดตบัเต่านั้นกมี็หลาก

หลายวธีิ ซ่ึงผดัเห็ดตบัเต่าแบบโบราณถือไดว้า่เป็นวิธีการรับประ-

ทานท่ีคลาสสิกท่ีสุดกว็า่ได ้เรียกไดว้า่ผดัเห็ดตบัเต่าหน่ึงจาน คือ 

“ความสุข” ของชาวยนูนานนัน่เอง

ขั้นตอนการท�าผดัเห็ดตบัเต่า เร่ิมจากน�าเห็ดตบัเต่าไปลา้งน�้า

แลว้หัน่เป็นแวน่บาง ๆ จากนั้นเตรียมพริกแหง้ กระเทียม และพริก

หยวกในปริมาณท่ีพอเหมาะ น�ากระทะตั้งไฟแลว้ใส่น�้ามนัลงไป

พอสมควร รอจนกระทะร้อน แลว้จึงใส่กระเทียมและส่วนผสมอ่ืน ๆ

ลงไปผดัจนหอม น�าเห็ดตบัเต่าลงไปผดัดว้ยไฟแรง หากเพิ่มหมู

สามชั้นตากแหง้หรือไสก้รอกลงไปผดัดว้ยกจ็ะท�าใหเ้มนูน้ียิ่งอร่อย

มากข้ึน

ผดัเห็ดตบัเต่า
干炒牛肝菌
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น�้าพริกเห็ดป่าสไตลไ์ทย
泰式野生菌辣椒酱

เม่ือไม่นานมาน้ี ดิฉนัไดน้�าบทความเร่ือง “เห็ดป่ายนูนาน” ไป

ลงใน Facebook ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากชาวเน็ตไทยมากกวา่หน่ึง

แสนคน  “ช่วงหนา้ฝนหากขบัรถข้ึนไปทางภาคเหนือของไทยกจ็ะ

เห็นเห็ดป่าวางขายตลอดทาง” “เห็ดป่าคือของโปรดของฉนัเลยละ 

แต่น่าเสียดายท่ีฉนัดูไม่ออกวา่เห็ดชนิดไหนมีพิษหรือไม่” หลากหลาย

ขอ้ความคอมเมน้ทจ์ากผูอ่้านชาวไทยต่างแสดงใหเ้ห็นถึงความช่ืน

ชอบในการทานเห็ดป่ามากเช่นกนั

คุณฝ้ายสาวชาวเหนือคนหน่ึงเล่าใหเ้ราฟังวา่ โดยทัว่ไปฤดูทาน

เห็ดป่าของไทยจะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายนของทุก

ปี ดว้ยลกัษณะเฉพาะของภูมิประเทศทางภาคเหนือและภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศและ

ทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ท�าใหภู้มิภาคน้ีมีเห็ดป่าท่ีอุดมสมบูรณ์

ท่ีสุดในประเทศไทย คนเหนือมกัจะนิยมกินเห็ดป่าชนิดต่าง ๆ เช่น 

เห็ดตบัเต่า เห็ดด่าน เห็ดโคน เห็ดระโงก เป็นตน้ “ในไทย พวกเรามกั

จะน�าเห็ดป่าสด ๆ ท่ีเพิ่งเกบ็ได ้มาต�าเป็นน�้าพริกสารพดัเมนูทานคู่

กบัขา้วหอมมะลิร้อน ๆ  อร่อยอยา่บอกใคร” คุณฝ้ายแนะน�า

ขั้นตอนการท�าน�้าพริกเห็ดป่า เร่ิมจากน�าเห็ดป่าสด ๆ ไปลา้ง

น�้าแลว้หัน่เป็นช้ิน เตรียมพริก กระเทียม หัวหอมในปริมาณท่ีพอ

เหมาะ น�าส่วนผสมเหล่าน้ีมาย่างบนกระทะด้วยไฟอ่อนจนสุก

ทัว่และมีกล่ินหอมฟุ้ง จากนั้นน�าส่วนผสมท่ียา่งแลว้ใส่ลงในครก

ต�าจนน�้าพริกขน้ แลว้ใส่เคร่ืองปรุงรสตามท่ีตนเองช่ืนชอบ เช่น 

เกลือ น�้าปลา ผงชูรส มะนาว เป็นตน้ คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั  สุดทา้ย

ตามดว้ยผกัชีโรยหนา้อีกนิดหน่อย เพียงเท่าน้ีเมนูน�้าพริกเห็ดป่าสุด

แซบกเ็ป็นอนัเสร็จพร้อมรับประทาน   

ไม่ยากใช่มั้ยละคะส�าหรับเมนูเห็ดป่าเหล่าน้ี แมว้า่เห็ดป่าจะมี

รสชาติท่ีแสนอร่อย แต่ทั้งน้ีเรากต็อ้งระวงัเร่ืองความปลอดภยัใน

การทานเห็ดดว้ย  ดงันั้น เพ่ือป้องกนัการเกิดพิษจากการกินเห็ดป่า

แนะน�าวา่คุณจะตอ้งไม่กิน ไม่ซ้ือ หรือขายเห็ดป่าท่ีมีพิษหรือเห็ด

ป่าท่ีไม่คุน้เคย  และท่ีส�าคญัเห็ดป่าท่ีเราเลือกมาแลว้ตอ้งปรุงใหสุ้ก

ทัว่ถึงก่อนรับประทานดว้ย
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ปฏวิฒันาการ

 “ปฏิวฒันาการ” เรียกอีกอยา่งวา่ “ววิฒันาการเส่ือมถอย” 

แปลมาจากภาษาองักฤษค�าวา่ involution แต่เดิมเป็นศพัทท์าง

สงัคมศาสตร์ หมายถึง รูปแบบทางสงัคมและวฒันธรรมบาง

อยา่งท่ีพฒันาไปถึงจุดหน่ึงก็หยุดชะงกัลง หรือไม่สามารถ

เปล่ียนไปสู่รูปแบบในขั้นท่ีสูงข้ึนกว่าน้ีได ้ ตอนเร่ิมแรก

นักศึกษามหาวิทยาลยัจะใช้ส่ือความหมายในทางท่ีว่าการ

ต่อสู้ภายในท่ีไม่มีเหตุผล มีนกัศึกษาบางคนยกตวัอย่างวา่  

อาจารยส์ัง่ให้เขียนบทความหา้พนัค�า แต่มีนักศึกษาจ�านวน

ไม่นอ้ยท่ีเขียนบทความมากถึงหน่ึงหม่ืนค�าเพ่ืออยากใหไ้ด้

รางวลั หรืออาจจะเขียนมากกวา่นั้นดว้ยซ�้ า  ทุกคนต่างพากนั

ท�าภารกิจใหเ้สร็จส้ินโดยท�ามากกว่าส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แต่สดัส่วนการไดรั้บรางวลักลับไม่เปล่ียนแปลง ปัจจุบนั 

การต่อสู้ภายในอยา่งไร้เหตุผลในทุกแวดวงลว้นแต่เรียกวา่ 

“ปฏิวฒันาการ” 

                                       本刊综合

内卷
内卷又称“内卷化”，译自英文 involution，本

是社会学术语，指 种社会或文化模式在发展到

定阶段后停滞不前，或无法转化 更高级模式的现

象。起初高校学生用它指非理性内部竞争。有同

学举例：老师 求论文五仟字，不少同学为评优写了

万字，甚至更多。人人都超 求完成任务，但

获优比例并未改变。如今，各 各业内部的非理性竞

争都以“内卷”称之。
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近年来，从百花公园、东湖公园、宁湖公园到一个个口袋公园的建成，安宁市已然成为了一个被公园环绕的城市。步道

上，父母带着孩子散步，晨跑爱好者从他们身边跑过；凉亭里，退休的大爷大妈组成乐队吹拉弹唱。湖面上，有白色

的水鸟展翅飞过；树林的深处，鸟儿在婉转歌唱，小松鼠一闪而过……生活在安宁的市民，出门就能享受公园带来的惬意。

เยีย่มชมอนัหนงิ 
อาศยัและใชช้วิีตในสวน 
遇见安宁｜住在安宁，生活在公园

สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีท่ีตอบสนองความตอ้งการยามวา่ง

ของผูอ้ยูอ่าศยั สามารถใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เท่ียวชมสวน  ออก

ก�าลงักาย พบปะพดูคุย และจดักิจกรรมส่วนรวมดา้นวฒันธรรมต่าง ๆ

และยงัเป็นส่ิงแสดงออกถึงความน่าอยูอ่าศยัของเมืองอีกดว้ย

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เมืองอนัหนิงไดส้ร้างสวนสาธารณะต่าง ๆ

ไม่วา่จะเป็นสวนไป๋ฮวา สวนตงหู สวนหนิงหู ไปจนถึงการสร้างสวน

สาธารณะขนาดยอ่ม ท�าใหอ้นัหนิงกลายเป็นเมืองท่ีโอบลอ้มไปดว้ย

สวนสาธารณะ

บนลู่ทางเดิน เราจะเห็นพ่อแม่ก�าลงัพาลูก ๆ เดินเล่น และมี

นกัวิ่งจ๊อกก้ิงยามเชา้วิ่งผ่านหน้าไป  บริเวณศาลาพกัร้อน เราจะ

เห็นคนชราท่ีเกษียณอายแุลว้รวมตวักนัร้องร�าท�าเพลง บริเวณทะเล

สาบนกน�้าสีขาวสยายปีกแลว้บินผา่นไป ดา้นส่วนลึกเขา้ไปในป่าจะ

ไดย้นิเสียงนกร้องอยา่งแผว่เบา กระรอกตวันอ้ยกระโดดผา่นไป… 

ชาวเมืองท่ีอาศยัในเมืองอนัหนิงเพียงกา้วออกจากประตูกส็ามารถ

เพลิดเพลินไปกบัความร่ืนรมยแ์ละแสนสบายของสวนสาธารณะ

ทั้งน้ี อตัราการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวของเขตและอตัราการครอบคลุม

พื้นท่ีสีเขียวทัว่เมืองอนัหนิงอยูท่ี่ 37.17% 

และ 41.77% ตามล�าดบั รวมเป็นจ�านวน

พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 13,889,800 ตารางเมตร คิดเป็น

พื้นท่ีสีเขียวเฉล่ียต่อคนอยูท่ี่ 14.05  ตาราง

เมตร  การใชชี้วติอยูใ่นเมืองอนัหนิงเช่นน้ี 

เราจะปราศจากความสุขไปไดอ้ยา่งไร

สวนสาธารณะขนาดยอ่ม หมายถึง พ้ืนท่ี

เปิดโล่งขนาดเล็กในเมือง สวนประเภทน้ี

มกัจะกระจายเป็นหย่อมหรือซ่อนเร้นอยู่

ภายในตวัเมืองเพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจใหแ้ก่ผูค้นในทอ้งถ่ิน
安宁市委宣传部供稿  陈创业 图

ขอ้มูลเพิ่มเติม 链接

内卷
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近日，2021年首届中国（玉溪）品质

生活论坛在云南省玉溪市召开，主题

是“推动高质量发展、创造高品质生活”。本

次论坛，玉溪再次以自信开放的姿态吸引八方

宾朋，以敢于变革、敢于担当的气魄和更加务

实、更加开放、更加自信的精神，阔步迈向美

丽幸福的未来。   

เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ีใชช้วิีตอย่างมีคุณภาพในเมืองอว้ีซี
走进玉溪｜在玉溪过品质生活

เม่ือไม่นานมาน้ี การประชุมฟอร่ัมใช้

ชีวติอยา่งมีคุณภาพจีน (อวี้ซี) คร้ังแรกของ

ปี 2564 ไดจ้ดัข้ึนท่ีเมืองอวี้ซี มณฑลยนูนาน

ภายใตห้วัขอ้ “ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ

และสร้างคุณภาพชีวติท่ีดี”

เมืองอวี้ซ้ี ตั้งอยูท่างภาคกลางของมณฑล

ยนูนาน เป็นเมืองท่ีมีอตัราคุณภาพอากาศดี

ในเขตเมืองตอนกลางสูงกวา่ 99% และอตัรา

การครอบคลุมของป่าอยูท่ี่ 64.1% เมืองอวี้ซี

มีวฒันธรรมท่ีงดงามและขนบธรรมเนียม

พื้นบา้นท่ีมีสีสนั  และยงัเป็นบา้นเกิดของ

เน่ียเอ๋อร์นกัประพนัธ์บทเพลงประจ�าชาติของสาธารณรัฐประชาชน

จีน ใน พ.ศ. 2563 เมืองอวี้ซีบรรลุ GDP ระดบัภูมิภาค 2.05 แสนลา้น

หยวน และ GDP เฉล่ียต่อหัวสูงถึง 91,514 หยวน คิดเป็น 1.8 เท่า

ของระดบัเฉล่ียของมณฑลยนูนาน ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564  GDP

ภูมิภาคอยูท่ี่ 1.13 แสนลา้นหยวน เพิม่ข้ึน 14.3% จดัเป็นอนัดบัสาม

ของมณฑลยนูนาน

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เมืองอวี้ซีไดมุ่้งเนน้การสร้าง “แบรนด์

กรีนฟู้ด” ระดบัโลก  พยายามส่งเสริม “หน่ึงมณฑล หน่ึงอุตสาห-

กรรม” อยา่งมีคุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมผลิตภณัฑสี์เขียวและ

เกษตรอินทรียคุ์ณภาพสูง เป็นตน้ ทั้งน้ี รับประกนัไดว้า่ภายในปี

พ.ศ. 2068 เมืองอวี้ซีจะสามารถสร้างหมู่บา้นเฉพาะทาง “หน่ึงหมู่

บา้น หน่ึงผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้ากกวา่ 100 แห่ง และต�าบลเกษตรกรรม

เฉพาะทางมากกวา่ 10 แห่งข้ึนไป

การจดัฟอร่ัมคร้ังน้ี เมืองอวี้ ซีใชท้ศันคติท่ีมัน่ใจและเปิดเผย 

เพ่ือดึงดูดแขกและมิตรจากทัว่ทุกสารทิศใหม้าร่วมงาน ดว้ยความ

กลา้หาญท่ีจะเปล่ียนแปลงและความรับผดิชอบ จิตวญิญาณท่ีจริงจงั

และเปิดเผยมากข้ึน มีความมัน่ใจมากข้ึน เพื่อกา้วไปสู่อนาคตท่ี

สวยงามและมีความสุขต่อไป
玉溪市委宣传部供稿供图
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7月27日，昆明市统计局发布了2021年上半年昆明市经济运行情况。

今年上半年，昆明市地区生产总值3620.37亿元，按可比价格计算，

同比增长8.2%。昆明市经济持续稳定恢复，生产需求持续改善，发展活

力不断增强，新兴产业增势良好。

คุนหมิงนครแห่งมิตรภาพ GDP ครึง่ปีแรก
ของคุนหมิงอยู่ท่ี 3.62 แสนลา้นหยวน
友好昆明丨昆明上半年GDP3620.37亿元

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม ส�านกังานสถิติแห่งนครคุนหมิงไดเ้ปิด

เผยผลประกอบการทางเศรษฐกิจของคุนหมิงในช่วงคร่ึงแรกของ

ปี 2564 ดงัน้ี  ในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี GDP ระดบัภูมิภาคของคุนหมิง

อยูท่ี่ 3.62  แสนลา้นหยวน  เพิ่มข้ึน 8.2% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

เศรษฐกิจของคุนหมิงฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง ความตอ้งการดา้นการ

ผลิตดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง การพฒันาคึกคกัมากข้ึน  การเติบโตของ

อุตสาหกรรมเกิดใหม่เป็นไปในทางท่ีดี

ผลผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรยงัคงทรงตวั การผลิตพืชผลท่ี

ส�าคญัในช่วงคร่ึงปีแรก ไดแ้ก่ ธัญพืช พืชผกั ดอกไมแ้ละผลไม้

อยูใ่นเกณฑดี์ และก�าลงัการเล้ียงสุกรไดรั้บการฟ้ืนฟูอยา่งเตม็ท่ี การ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเกิดใหม่เป็นไปในทางท่ีดี ในช่วงคร่ึงปีแรก  ธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่ีมีรายได้ 20 ล้านหยวน

ต่อปีข้ึนไปมีมูลค่าเพิม่ข้ึน 12.7% เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีผา่นมา

หวัหนา้ส�านกังานสถิติแห่งนครคุนหมิง

กล่าววา่ ในขั้นต่อไป  เราจะน�านโยบายและ

มาตรการต่าง ๆ  มาปรับใชอ้ยา่งมีประสิทธิ-

ภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการเติบโต ท�า

งานอยา่งแม่นย �าและตรงจุด  เพื่อส่งเสริม

การบ่มเพาะและการยกระดบัอุตสาหกรรม

ส่งเสริมการวางแผนและการก่อสร้างโครง

การส�าคญั  เร่งปล่อยศกัยภาพของอุปสงค์

ภายในประเทศ ส่งเสริมการด�าเนินงานทาง

เศรษฐกิจท่ีมัน่คงและเป็นบวก เพ่ือวางราก-

ฐานท่ีมัน่คงส�าหรับความส�าเร็จท่ีดีข้ึนของ

เป้าหมายและภารกิจในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมประจ�าปี
昆明市委宣传部供稿 贾祥 图
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汪国真(1956年6月22日—2015年4月26日)，中国当代诗人、书画家，其文学代

表作有《年轻的潮》《年轻的思绪》《热爱生命》《我微笑着走向生活》《孤独》等。

《我喜欢出发》是汪国真的代表作之一，文章通过积极向上的语言文字，描绘

出汪国真内心深处对生活强烈的热爱之情，深情地讲述了他对生命不断探索的欲

望，含蓄地表达出了作者坦然相迎任何出发，悦纳任何到达的勇气。

วงั กัว๋เจิน (เกิดเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2499  และเสียชีวติเม่ือวนั

ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2558) กวแีละจิตรกรอกัษรพูก่นัจีนร่วมสมยั วรรณ-

กรรมช้ินเอกของเขา ไดแ้ก่ คล่ืนแห่งความเยาว ์ความคิดของคนหนุ่มสาว 

รักชีวติ ฉนัเดินเขา้หาชีวติดว้ยรอยยิม้อนัโดดเด่ียว เป็นตน้    

ฉนัชอบการเดินทาง เป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของวงั กัว๋เจิน เป็นบทความท่ีใชลี้ลา

การเขียนดว้ยส�านวนภาษาท่ีส่ือให้เห็นถึงความแขง็ขนักระฉบักระเฉง บรรยายถึงความ

รักอยา่งลึกซ้ึงต่อชีวิต และอธิบายความปรารถนาอนัแรงกลา้ของเขาในการส�ารวจความ

หมายของชีวติอยู่เสมอ  ส่ือให้เห็นถึงความกล้าหาญของผูเ้ขียนท่ีพร้อมจะเผชิญกบัจุด

เร่ิมตน้ใด ๆ ก็ตามดว้ยใจอนัหนักแน่น  และพร้อมท่ีจะรับจุดจบใด ๆ ก็ตามดว้ยความ

สงบสุข

我喜欢出发
ฉนัชอบการเดนิทาง

CFP 图

อาหารสมอง / 悦读
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ไม่วา่สถานท่ีใด ถา้ไปถึงแลว้ ถือเป็นเร่ืองของเม่ือวานน้ี ต่อใหภู้เขา

นั้นจะยงัเขียวขจี สายน�้ ายงัสวยงาม สายลมยงัอบอุ่นอ่อนโยน ความ

อาลยัอาวรณ์ท่ีลึกซ้ึงเกินควร ยอ่มกลายเป็นเคร่ืองพนัธนาการ ซ่ึงไม่

เพียงแต่เทา้ท่ีถูกร้อยรัดเท่านั้น แมแ้ต่อนาคตยงัสะดุดลงดว้ย

จะไม่ใหช่ื้นชอบการเดินทางไดอ้ยา่งไรเล่า เสียดายแยเ่ลย ถา้ไม่ได้

เห็นความยิ่งใหญ่ของขนุเขา เม่ือไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของขนุเขา แต่ไม่

เห็นมหรรรณพอนักวา้งใหญ่ของทอ้งทะเล เสียใจอีกเช่นเคย หากไดเ้ห็น

ความกวา้งใหญ่ของทอ้งทะเล  แต่ไม่เห็นความเวิง้วา้งของทะเลทราย 

ฉนัยงัคงเสียใจอยูดี่  หากไดเ้ห็นทะเลทรายอนัเวิ้งวา้ง หากไม่เห็นความ

ล้ีลบัของป่าไม ้ยงัคงนึกเสียดาย ทิวทศันบ์นโลกน้ีไม่มีอนัเป็นท่ีสุด  และ

ฉนัมีจิตใจท่ีไม่แก่

แน่นอน ฉนัรู้ดีวา่ ขนุเขาไม่ราบร่ืน มหาสมุทรมีคล่ืน ทะเลทรายมี

พายทุราย ป่ามีสตัวดุ์ร้าย ถึงกระนั้น ฉนัยงัคงช่ืนชอบอยูดี่

ถา้ท�าลายความสงบเงียบของชีวติ คุณจะพบทิวทศันอี์กฉากหน่ึง เป็น

ทิวทศันข์องเยาวชน โชคดีท่ีฉนัยงัไม่แก่ ต่อใหฉ้นัแก่จริง ๆ  กแ็ลว้ไงหละ

 เคยไดย้นิไหมค�ากล่าวท่ีวา่ คนแก่หวัใจแกร่ง 

เพราะเหตุน้ี ฉนัจึงอยากเรียนรู้ความล�้าลึกจากภูเขาสูง ฉนัอยากเรียน

รู้ความกลา้หาญจากมหาสมุทร อยากเรียนรู้ความน่ิงเงียบจากทะเลทราย

อยากเรียนรู้ความต่ืนตวัจากป่าไม ้เพราะฉนัตอ้งการเรียนรู้ท่ีจะล้ิมรส

สีสนัของชีวติ

คนเราจะไปไดไ้กลแค่ไหน ค�าพดูน้ีไม่ใช่ถามสองเทา้ แต่ตอ้งถาม

ความมุ่งมัน่ คนเราจะปีนป่ายไดสู้งแค่ไหน เร่ืองน้ีไม่ใช่จะถามสองมือ

แต่ตอ้งถามความตั้งใจ ดงันั้น ฉนัจึงอยากใชค้วามเลือดร้อนของเยาวชน

วางเป้าหมายท่ีสูงล�้าใหก้บัตวัเอง ไม่ใช่มุ่งมัน่เพ่ือความรุ่งโรจนเ์ท่านั้น

แต่ยงัเป็นการแสวงหาวฒิุภาวะแห่งปัญญา ถา้บรรลุเป้าหมาย กเ็ป็นความ

รุ่งโรจน ์ถา้เป้าหมายไม่บรรลุ ชีวติจะกลายเป็นความรุ่มรวยและเติมเตม็

เพราะการเดินทางท่ีตอ้งฝ่าลมฝน ส�าหรับฉนัแลว้ น้ีคือชีวติท่ีไม่เกิดมา

เสียเปล่า

ใช่แลว้ ฉนัชอบการเดินทาง และหวงัวา่คุณจะชอบเช่นกนั

我喜欢出发。    

凡是到达了的地方，都属

于昨天。哪怕那山再青，那水再

秀，那风再温柔。太深的流连便

成了一种羁绊，绊住的不仅有双

脚，还有未来。

怎 么 能 不 喜 欢 出 发 呢 ? 没

见过大山的巍峨，真是遗憾;见

了大山的巍峨，没见过大海的

浩瀚，仍然遗憾;见了大海的浩

瀚，没见过大漠的广袤，依旧遗

憾;见了大漠的广袤，没见过森

林的神秘，还是遗憾。世界上有

不绝的风景，我有不老的心情。

我自然知道，大山有坎坷，

大海有浪涛，大漠有风沙，森林有

猛兽。即便这样，我依然喜欢。

打破生活的平静便是另一番

景致，一种属于年轻的景致。真

庆幸，我还没有老。即便真老了

又怎么样，不是有句话叫老当益

壮吗?

于是，我还想从大山那里学

习深刻，我还想从大海那里学习

勇敢，我还想从大漠那里学习

沉着，我还想从森林那里学习

机敏。我想学着品味一种缤纷

的人生。

人 能 走 多 远 ? 这 话 不 是 要

问 两 脚 而 是 要 问 志 向 ; 人 能 攀

多高? 这事不是 要问双手而是

要问意志。于是，我想用青春

的热血给自己树起一个高远的

目标。不仅是为了争取一种光

荣，更是为了追求一种境界。目

标实现了，便是光荣;目标实现

不了，人生也会因这一路风雨跋

涉变得丰富而充实;在我看来，

这就是不虚此生。

是的，我喜欢出发，愿你也

喜欢。
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2005年，泰国南邦国际技术大学和云南西双版纳职业学院进行教育合作，我作为交换教师来到西双版纳。

那是我第一次来中国。2年时间很短，但我切身感受到了西双版纳的风土人情。2008年，我第二次以交换教师的

身份来华。两次交换教师的工作经历，让我爱上了中国。

ฟ้าลขิติใหผ้มมาเมืองจนี
我与中国的缘分

云南经济管理学院泰籍教师 李志强

อาจารยเ์สรี ชมเชย มหาวทิยาลยัการจดัการบริหารธุรกิจยนูนาน

เม่ือปี พ.ศ. 2548 วทิยาลยัอินเตอร์เทคล�าปางกบัวทิยาลยัอาชีว

ศึกษาสิบสองพนันาไดท้�าความร่วมมือทางดา้นการศึกษา  จึงได้

ส่งผมมาเป็นอาจารยแ์ลกเปล่ียนระยะสั้นท่ีสิบสองพนันาประมาณ

2 ปี โดยส่วนตวัผมแลว้ผมรู้สึกช่ืนชอบประเพณีทอ้งถ่ินของเมือง

สิบสองพนันามาก นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีผมไดมี้โอกาสมาประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2551 ผมไดเ้ดินทางมาประเทศจีนในฐานะอาจารย์

แลกเปล่ียนเป็นคร้ังท่ี 2 คร้ังนั้นผมมาเป็นอาจารยแ์ลกเปล่ียนท่ี

มหาวทิยาลยัเฮ่อโจว เขตกวางสี ผมท�างานอยูท่ี่น่ีส่ีปีการศึกษา  นอก

จากสอนภาษาไทยแลว้ผมยงัไดเ้ผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการเรียน

ของนกัศึกษา เช่น กิจกรรมเทศกาลลอยกระทง  เทศกาลสงกรานต์

 เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2555 ผมยงัไดรั้บรางวลัอาจารยต่์างชาติดีเด่น

จากมหาวทิยาลยัเฮ่อโจว

จากประสบการณ์การท�างานในฐานะอาจารยแ์ลกเปล่ียนท�าให้

ผมเร่ิมหลงใหลประเทศจีนมากข้ึน

ในปี พ.ศ. 2555 ผมจึงเลือกท่ีจะมาประเทศจีนอีกคร้ัง โดยได้

มาท�างานท่ีมหาวทิยาลยัการจดัการบริหารธุรกิจยนูนาน ท�าการสอน

ในวชิาเอกภาษาไทย วชิาเลือกภาษาไทย วชิามารยาทไทย ไม่วา่จะ

เป็นวชิาอะไรท่ีเก่ียวกบัภาษาไทย หากนกัเรียนมีความสนใจ ผมเอง
ผลงานการเรียบเรียงหนงัสือของอาจารยเ์สรี ชมเชย

李志强和他参与编写的著作  受访者供图
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กจ็ะพยายามสอนและอธิบายเน้ือหาอยา่งละเอียดพร้อมสอด

แทรกและขยายเน้ือหาอ่ืน ๆ เพิม่เติม ผมพบว่าต�าราส�าหรับ

สอนภาษาไทยมีไม่มากนกั ดว้ยเหตุน้ี ผมและเพื่อนร่วมงาน

จึงไดจ้ดัท�าต�าราส�าหรับสอนภาษาไทยพ้ืนฐานข้ึน และในปี 

พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัการจดัการบริหารธุรกิจยนูนานจึงได้

มอบเกียรติบตัรอาจารยต่์างชาติดีเด่นใหก้บัผม

ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา ผมไดมี้โอกาสเดินทางไปยงัมณฑล

ต่าง ๆ  ของจีน เน่ืองจากผมเป็นคนช่ืนชอบการเขียนและจดบนั-

ทึก ดงันั้น เม่ือผมเดินทางไปท่ีไหนก็จะน�าความสวยงามของ

ประเทศจีนบนัทึกเอาไว ้ ความรู้สึกประทบัใจของผมท่ีมีต่อ

ยนูนานและมิตรภาพต่าง ๆ ในประเทศจีนได้ถูกร้อยเรียง

บนัทึกเป็นตวัอกัษร และกลายเป็นหนงัสือเร่ือง “ล�าน�าชีวติ

ฟ้าลิขิตมาเมืองจีน” ซ่ึงไดบ้รรยายถึงประสบการณ์กาท�างาน

ท่ีสิบสองพนันา เฮ่อโจวและคุนหมิง การแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ไทยและจีน และเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็นในยนูนาน 

นอกจากจะแนะน�าประเทศจีนใหก้บัเพ่ือน ๆ ชาวไทยได้

ทราบแลว้ ผมยงัอยากใหค้นจีนไดรู้้จกักบัประเทศไทยมากข้ึน

เช่นกนั ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง

จดังานเทศกาลไทย ผมก็จะจดัชุดการแสดงของนักศึกษา

ไปเขา้ร่วมเพื่อแสดงออกถึงวฒันธรรมไทย ๆ ไม่วา่จะเป็น

การร้องเพลงและเตน้ลูกทุ่งไทย การแสดงประจ�าภาคของไทย

น่ีกเ็ป็นเน้ือหาการสอนอย่างหน่ึงในวชิาภาษาไทยของผม 

นกัเรียนท่ีเรียนภาษาไทยจะตอ้งเขา้ใจศิลปะและประเพณีวฒัน-

ธรรมดั้งเดิมของไทยจึงจะสามารถเขา้ใจและซึมซบัเรียนรู้

ภาษาไทยไดอ้ยา่งถ่องแท ้และผมหวงัวา่วฒันธรรมไทยเหล่า

น้ีจะสามารถท�าใหช้าวจีนเขา้ใจประเทศไทยไดม้ากยิง่ข้ึน อนั

จะมีความส�าคญัต่อการส่งเสริมมิตรภาพระหวา่งไทย - จีนอีก

ดว้ยครับ

ผมชอบเขียนหนังสือหรือบทกลอน

ต่าง ๆ ดงัน้ัน ผมจงึขอถือโอกาสนีแ้ต่งบท

กลอนมอบให้แก่นักเรียนจีนและผู้อ่าน 

ของนิตยสารแม่น�้าโขงไว้เพ่ือเป็นทีร่ะลกึ

ดงันี้

ขอขอบคุณทุกทุกคนดลใจจิต

มวลม่ิงมิตรไทย - จีน ถ่ินสร้างสรรค์

ไดม้าร่วมสร้างงานสร้างสมัพนัธ์

สร้างความสุขสร้างความฝันอนัยนืยาว

สามสถาบนัถ่ินแดนไกลอนัใหญ่ยิง่

สรรคส์ร้างส่ิงความเป็นไทยใหเ้ป็นข่าว

สรรคส์ร้างไวใ้หเ้ป็นเหมือนภูมิล�าเนา

สรรคส์ร้างไวใ้หเ้ขาเอาเป็นบทเรียน

ขอขอบคุณ “นิตยสารแม่น�้าโขง”

เฝ้าจรรโลงไทย - จีนไวใ้หเ้สถียร

ทั้งสองชาติ สองแผน่ดิน ร่วมพากเพียร

ทั้งสองชาติต่างไดเ้รียนรู้ร่วมกนั

ในอนาคตขา้งหนา้จะผาสุก

จีน - ไทยยคุสมยัใหม่ ไดส้ร้างสรรค์

จีน - ไทยยคุสมยัใหม่ ร่วมใจกนั

ร่วมสร้างสรรค ์สร้างสมัพนัธ์ อนัยาว-

      นาน... ตลอดไป
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丽丽：笑笑，你好，我叫丽丽，是一名泰语专业的

毕业生，在中国政府外事部门工作。从大学到工作，我一

直关注《湄公河》杂志，是杂志的忠实粉丝。10多年来，

《湄公河》杂志的知名度在中国的泰语圈中不断提升，杂

志内容也不断给读者带来惊喜。例如5月刊推出的“澜湄

OUTLOOK”栏目，针对泰国榴莲如何更好地开拓中国市

场这一问题，邀请两国经贸文化领域的专家进行探讨，这是

很好的创新。未来，希望杂志能有更多的创新和发展。

本刊记者 蔡梦/整理

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
ล่ีล่ี : สวสัดีค่ะ ยิม้ยิม้ ดิฉนัช่ือล่ีล่ี หลงัเรียนจบเอก-

วชิาภาษาไทยแลว้ฉนัก็เขา้ท�างานดา้นวเิทศสมัพนัธ์ุใน

องคก์รของรัฐบาลจีน ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลยัจนถึง

ท�างาน ฉนักไ็ดติ้ดตามอ่านนิตยสารแม่น�้าโขงมาโดยตลอด 

เป็นแฟนตวัจริงของนิตยสาร 10 ปีท่ีผ่านมา นิตยสาร

แม่น�้ าโขงได้รับความนิยมมากข้ึนในแวดวงผูเ้รียน

ภาษาไทยในจีน เน้ือหาในนิตยสารไดน้�าความแปลก

ใหม่มาใหก้บัผูอ่้านอยา่งต่อเน่ือง เช่น คอลมันน์านาทศันะ

แม่น�้าโขง - ลา้งชา้ง” ท่ีเปิดตวัในฉบบัเดือนพฤษภาคม

และประเด็นเก่ียวกบัทุเรียนไทยพฒันาในตลาดจีนได้

อยา่งไร โดยไดเ้ชิญนกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญจากจีนและ

ไทยมาใหค้วามคิดเห็นต่อเร่ืองราวดงักล่าว ซ่ึงฉนัคิดวา่

เป็นไอเดียท่ีไม่เลวเลยทีเดียว ในอนาคตดิฉนัหวงัเป็น

อยา่งยิง่ว่านิตยสารจะมีส่ิงแปลกใหม่และพฒันาการ

มากข้ึนค่ะ

笑笑：丽丽，谢谢你一直以来对《湄公河》杂志的支

持，我们会继续努力，下期会有更多精彩哦。

ยิม้ยิม้ : ล่ีล่ี ขอบคุณมากค่ะ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนนิตย-

สารแม่น�้าโขงมาโดยตลอด  เราจะพยายามจดัท�าใหดี้ข้ึน

และมีความน่าสนใจมากข้ึน 

本期，我们收到呵叻府泰丝绸公司的素梯婉•松布的来

信，一起来看看吧！

เดือนน้ีนิตยสารแม่น�้าโขงไดรั้บจดหมายแสดงความ

คิดเห็นจากคุณสุทธิวรรณ สมบุตร บริษทัอุตสาหกรรม

ไหมไทย  จงัหวดันครราชสีมาโดยมีขอ้ความดงัน้ีค่ะ

我叫素梯婉•松布，通过网络关注到了《湄公河》杂志电

子版。杂志图片漂亮、内容丰富，从时政、经济到中泰两国

风景、美食、文化，应有尽有。

ดิฉนัช่ือสุทธิวรรณ สมบุตร ไดติ้ดตามอ่านนิตยสาร
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แม่น�้าโขงฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต  ดิฉนั

รู้สึกวา่รูปเล่มและภาพประกอบสวยงามมาก  อีกทั้งมี

เน้ือหาท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ

ทศันียภาพท่ีสวยงาม อาหาร และวฒันธรรมของทั้งสอง

ประเทศ

由于工作关系，我对经贸方面的信息比较关注，杂志

上刊登的有关泰中两国经贸往来的内容我都会认真阅读了

解，也希望我所在的泰丝绸公司可以和中国企业有更多的

交流合作。

ดว้ยลกัษณะงานของดิฉนั ท�าใหดิ้ฉนัสนใจขอ้มูล

ทางเศรษฐกิจและการคา้เป็นอยา่งมาก ดิฉนัจะตั้งใจอ่าน

เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งไทย - จีนในนิตยสาร

ทุกฉบบั  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่บริษทัอุตสาหกรรมไหม

ไทยท่ีดิฉนัท�างานอยูน้ี่จะสามารถท�าความร่วมมือกบับริษทั

ของจีนไดม้ากข้ึน

除此之外，我个人很喜欢中国的文学作品，“悦读”也

是我每期必读的栏目。像朱自清的《背影》这样的文章我很

喜欢，文字通俗易懂，给人很舒服的阅读体验。希望《湄公

河》杂志能够介绍更生动全面的中国给我们泰国读者，让我

们可以更深入地了解中国。最后，由衷地希望《湄公河》杂

志越办越好。

นอกจากน้ีแลว้ ดิฉนัยงัช่ืนชอบวรรณกรรมจีนเป็น

พิเศษ ดิฉันจะคอยอ่านคอลมัน์ “อาหารสมอง” ทุก

ฉบบั บทประพนัธ์ุต่าง ๆ  เช่น “แผน่หลงัของพอ่” ท่ีเขียน

โดยจู จ้ือชิงเป็นบทประพนัธ์ุท่ีฉนัชอบมาก ดว้ยเน้ือหา

ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย  ท�าใหผู้อ่้านรู้สึกผอ่นคลายไปกบัการอ่าน

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ นิตยสารแม่น�้าโขงจะลงบทความ

เก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในจีนมาแนะน�าให้กบัผูอ่้าน

ชาวไทยมากข้ึน  ซ่ึงจะท�าใหพ้วกเราสามารถเขา้ใจประเทศ

จีนไดม้ากข้ึน สุดทา้ยน้ี ดิฉนัขอให้นิตยสารแม่น�้าโขง

จดัท�าไดดี้ยิง่ข้ึนค่ะ

李文君 图
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