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หน่วยงานก�ากบัดูแล

ส�านกังานสารนิเทศส�านกันายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

จดัท�าโดย

ส�านกังานสารนิเทศรัฐบาลมณฑลยนูนาน

ผู้ด�าเนินการ

ธุรกิจหนงัสือพิมพ ์ยนูนาน เดล่ี กรุ๊ป

การจดัพมิพ์เผยเผร่

ส�านกังานนิตยสารแม่น�้าโขง

ผู้บริหารกองบรรณาธิการ

ผู้อ�านวยการ   นายช่าย เสียงหรง นายเหอ จูคุน

รองผู้อ�านวยการ  นายเผงิ ปิน  นายหวงั ถิงเหยา

บรรณาธิการใหญ่   นายหวงั ถิงเหยา 

ผู้แทนนิตบุิคคล รองบรรณาธิการผู้บริหาร  นางสยง เอ้ียน

บรรณาธิการฝ่ายปฏิบัตกิาร นายจาง หร่ัวกู่

หัวหน้ากองบรรณาธิการ  นายเฉิน ช่วงเย่

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ   นางเฉา ยนูโป  

บรรณาธิการภาษาจนี  นางซู เหวนิ

บรรณาธิการภาษาไทย   น.ส. จารุวรรณ อุดมทรัพย์

                         นายเชาวน ์หงส์เหิน   นายไป๋ ฉุน

คณะผู้แปลนิตยสาร “แม่น�า้โขง” 

น.ส. อุษา โลหะจรูญ   นางปริยา ช่ืนชูเวส   น.ส. ประเทืองพร วรัิชโภคี   

น.ส. กลัยา ขาวบา้นแพว้  น.ส. อรสา รัตนอมรภิรมย ์   

ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาไทย  นางช่าย เม่ิง  นางสาวหู ล่ีเซียน

กราฟฟิคดไีซน์  นายซุน หยง่กงั

จดัจ�าหน่าย นายจาง จุน้หง

ทีอ่ยู่ : ยนูนานเดล่ีพลาซ่า เลขท่ี 516 ตึก A ชั้น 9 ถนนยร่ีซินจงลู่ เขตซีซาน 

นครคุนหมิง มณฑลยนูนาน ประเทศจีน

เบอร์โทรและโทรสารกองบรรณาธิการ 86-871-64112965

เบอร์โทรส�านักงานนิตยสาร 86-871-64101644

เบอร์โทรฝ่ายจดัจ�าหน่าย 86-871-64101727

รหัสไปรษณย์ี 650228

จดัจ�าหน่ายในประเทศจีน-ไทย ฯลฯ

รหสันิตยสารส�าหรับสมคัรเป็นสมาชิกทางไปรษณียจี์น 64-34

ออกจ�าหน่าย วนัท่ี 5 ของทุกเดือน

รหัสมาตรฐานออกพมิพ์ต่อเน่ืองของจนี  

Http นิตยสาร://www.yunnangateway.com

E-mail นิตยสาร:ynmeigonghe@163.com

ตวัแทนจดัจ�าหน่ายในประเทศไทย

บริษทั ชิโน โฮม จ�ากดั    โทรศัพท์ 66(0)-27195981 

E-mail  sinohomethai@yahoo.com  
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          布达拉宫 CFP 图

ซู  ป่ิงเทยีน รองศาสตราจารย์ทีว่ิง่เร็ว  
苏炳添，这个教授跑得快

10 70 ปี ซีจ้าง (ทเิบต) กบัอนาคตทีรุ่่งโรจน์ยิง่ขึน้  
 70年·西藏未来更美好

12 ซีจ้าง (ทเิบต) ในวนันี ้ทีคุ่ณต้องจบัตามอง 
 今天的西藏，你一定要看看

18 ใช้สถติบิรรยายความเจริญของซีจ้าง (ทเิบต) 
 数说宝“藏”

20 ฉันเตบิโตพร้อมกบัภูเขาหิมะ  
 我与雪山共同成长

24 ท่องเทีย่วแนวใหม่ในรูปแบบทีแ่ตกต่าง 
 玩出不一样

32 เสน่ห์ชนบทไทยดงึดูดนักท่องเทีย่ว  
 泰国乡村旅游引客来

34 สร้างเครือข่ายให้บริการภายใน “15 นาท”ี  
 打造“一刻钟”生活服务圈

36 ร้านค้าชุมชนแปลงโฉมสู่ยุคดจิทิลั  
 社区小店旧貌换新颜

39 บริการถงึหน้าบ้าน  
 把服务送上门

42 “เศรษฐกจิอตัโนมตั”ิ สร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ  
 “无人经济”创造新可能

50 หม้อดนิเผานกอนิทรีทีห่ลบัใหลนานนับ 6,000 ปี  
 陶鹰鼎：陶醉了六千年

52 โกดงัมนิิ ห้องเกบ็ของโมเดร์ินสไตล์  
 迷你仓，储物新风尚

54 ปูขีเ้มาเหล้าฮัวเตยีวปะทะปูผดัผงกะหร่ี    
 花雕熟醉蟹VS咖喱蟹

56 ความเช่ือมโยงช่วยเพิม่โอกาสทางการค้าไทยกบั  

               ยูนนาน  
 互联互通为泰滇贸易带来更多机遇

58 เร่ืองราวความร่วมมืออนัน่าจดจ�าระหว่างไทย

               และจนี  
 令我难忘的泰中合作的那些事

Hi ชาวจนี
Hi，中国人 46
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“你们都是老支书，长期在边境地区工作生活，更懂得边民富、边疆稳的意义。脱贫是迈向幸福生活

的重要一步，我们要继续抓好乡村振兴、兴边富民，促进各族群众共同富裕，促进边疆繁荣稳定。”

——近日，云南省沧源佤族自治县9个边境村的10位老支书给习近平总书记写信，汇报佤族人民摆脱

贫困、过上好日子的情况，并收到习近平的回信。

พวกคุณลว้นเป็นเลขาธิการพรรคสาขาผูอ้าวโุส ท�างานและใชชี้วติในเขตชายแดนมาอยา่ง

ยาวนาน ดงันั้น คงเขา้ใจความหมายของความมัง่คัง่ของผูค้นในชายแดนและความมัน่คงของ

พรมแดนเป็นอยา่งดียิง่ การบรรเทาความยากจนเป็นกา้วส�าคญัท่ีจะน�าพาชีวติผูค้นไปสู่ความผาสุก

เรายงัคงตอ้งด�าเนินการฟ้ืนฟูชนบท สร้างความรุ่งเรืองในเขตชายแดนและความมัง่คัง่ใหแ้ก่

ราษฎร และส่งเสริมความมัง่คัง่ร่วมกนัของประชาชนทุกกลุ่มชนชาติ ตลอดจนส่งเสริมความ

เจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงของพื้นท่ีชายแดน

เม่ือเร็ว ๆ น้ี เลขาธิการพรรคสาขา 10 ท่าน จาก 9 หมู่บา้นชายแดนในอ�าเภอปกครองตนเอง

ชนชาติวา้ชางหยวน มณฑลยูนนาน ไดเ้ขียนจดหมายถึงท่านสี จ้ินผงิ เลขาธิการพรรคฯ เพื่อ

รายงานสถานการณ์การบรรเทาความยากจนและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของชนชาติวา้ ทั้งน้ี 

ขอ้ความขา้งตน้เป็นจดหมายตอบกลบัจากท่านสี จ้ินผงิ
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2550 ผมไดท้�างานเป็นเลขาธิการพรรคประจ�าหมู่บา้นปานเกามาเป็นเวลา 12 ปี

หากมองยอ้นกลบัไป นบัเป็นเวลาหลายปีท่ีผูค้นในหมู่บา้นชนชาติวา้ด�ารงชีวติดว้ยการท�าไร่เล่ือนลอย

และตดัขาดจากโลกภายนอก ภายหลงัไดมี้สมาชิกพรรคเขา้มาเป็นผูน้�าในการพฒันาและสร้างสรรค ์ใน

อดีตพวกเราตอ้งอาศยัอยูใ่นบา้นมุงจาก ภายหลงัไดป้รับปรุงเป็นบา้นท่ีท�าจากกระเบ้ืองใยหิน ปัจจุบนั

อาศยัอยูใ่นบา้นสองชั้นท่ีมีหลงัคาเรียบ มีหอ้งน�้าพลงังานแสงอาทิตยใ์ช ้มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งทีวสีีและ

ตูเ้ยน็ ในท่ีสุดโฉมหนา้แห่งความยากจนและความลา้หลงักไ็ดเ้ปล่ียนแปลงไป

云南省沧源佤族自治县班搞村老支书 尼红：

หนีหง เลขาธิการพรรคสาขาผู้อาวุโสประจ�าสาขาหมู่บ้านปานเกา อ�าเภอปกครองตนเอง

ชนชาตว้ิาชางหยวน มณฑลยูนนาน

อ�าเภอชางหยวน เป็นอ�าเภอท่ีมีชนชาติวา้อาศยัอยูม่ากท่ีสุดในประเทศจีน คิดเป็น 40% ของประ-

ชากรชนชาติวา้ทั้งหมดของจีน นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในสองอ�าเภอปกครองตนเองในประเทศจีนท่ี

มีชนชาติวา้อาศยัอยู่ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 อ�าเภอชางหยวนบรรลุการหลุดพน้จากความ

ยากจนอยา่งเป็นทางการ พวกเขาไดอ้ �าลาจากประวติัศาสตร์ความยากจนอยา่งแทจ้ริง

ข้อมูลเพิม่เตมิ

ชนชาติต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นอ�าเภอปกครองตนเอง

ชนชาติวา้ชางหยวน ก�าลงัร้องร�าท�าเพลง

沧源佤族自治县各族群众载歌载舞  新华社 图

05

เรือ่งราวข่าวสาร新闻故事 /



06

มองจนีผ่านภาพ / 视觉



8月24日至9月5日，第16届夏季残疾人奥林匹克

运动会在日本东京举行。中国体育代表团获得96枚金

牌、60枚银牌、51枚铜牌共207枚奖牌，创造了29项世

界纪录。新华社 图

มหกรรมกีฬาคนพิการพาราลิมปิกเกมส์ คร้ังท่ี 

16 จดัข้ึนท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวนั

ท่ี 24 สิงหาคมถึงวนัท่ี 5 กันยายนท่ีผา่นมา ทั้งน้ี 

ทีมชาติจีนควา้เหรียญรางวลัไปทั้งส้ิน 207 เหรียญ 

แบ่งเป็นเหรียญทอง 96 เหรียญ เหรียญเงิน 60 เหรียญ

และเหรียญทองแดง 51 เหรียญ ท�าลายสถิติโลก

รวม 29 รายการ 
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日前，青海省玉树藏族自治州玉树市

举办赛马活动，庆祝玉树藏族自治州成立

70周年。新华社 图

ณ สนามแข่งมา้ในเมืองอวี้ซู่ แควน้

ปกครองตนเองชนชาติทิเบตอวีซู่้ มณฑล

ชิงไห่ ไดมี้การจดักิจกรรมแข่งมา้ข้ึน

เพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตัง้แควน้ปกครอง

ตนเองชนชาติทิเบตอวี้ซู่ครบรอบ 70 ปี 

8月12日，位于山东省青岛市的青岛胶东国际机场正式实施转场运营，青岛流亭国际机场同步关闭。根据规划，青岛胶东

国际机场定位为东北亚国际枢纽机场，到2025年，可满足年旅客吞吐量3500万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降30万架

次的保障需求。新华社 图

เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคมท่ีผา่นมา ท่าอากาศยานนานาชาติเจียวตง ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ได้

เร่ิมถ่ายโอนเท่ียวบินจากสนามบินเดิมอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะท่ีท่าอากาศยานนานาชาติหลิวถิง  เมืองชิงเต่านั้น

กไ็ดปิ้ดตวัลงไปตามแผนงานท่ีวางเอาไว ้สนามบินแห่งน้ีตั้งเป้าจะเป็นศูนยก์ลางการขนส่งระดบันานาชาติในภูมิ-

ภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ และเม่ือถึง พ.ศ. 2568 กจ็ะบรรลุเป้าหมายขั้นต�่าท่ีวางเอาไว ้ ไดแ้ก่ การขนส่งผู ้

โดยสารจ�านวน 3.5 ลา้นคน ปริมาณการขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑร์วม 5 แสนตนั และจ�านวนเท่ียวบินขาเขา้

และขาออกรวม 3 แสนเท่ียว 
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       ชา้งเอเชียในมณฑลยนูนานรวม 14 ตวั ไดอ้พยพมุ่งหนา้ข้ึนไปทาง

เหนือ ทั้งน้ี ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.08 ไดเ้ดินขา้มแม่น�้า

หยวนเจียง เพ่ือเดินทางลงใตก้ลบัไปยงัถ่ินอาศยัโดยสวสัดิภาพ  ก่อนหนา้

น้ีในเดือนมีนาคม ชา้งเอเชียโขลงน้ีไดเ้ดินทางออกจากแหล่งอาศยัเดิม

ในเขตอนุรักษธ์รรมชาติระดบัประเทศสิบสองพนันา มณฑลยูนนาน

ออกเดินทางรอนแรมกวา่ 1,300 กิโลเมตร ผ่านเมืองอวี้ซี หงเหอ คุนหมิง

รวม 3 เมืองกบัอีก 8 อ�าเภอ  ทั้งยงัไดเ้ดินเขา้ไปในเขตท่ีมีประชาชนอาศยั

อยูอ่ยา่งหนาแน่น

ชา้งเอเชียนั้นจดัเป็นสตัวบ์กขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียปัจจุบนั ในประ-

เทศจีนชา้งเอเชียกระจายตวัอยูใ่นสามแควน้ปกครองและเมืองไดแ้ก่ 

แควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา เมืองผูเอ่อร์ และเมือง

หลินชาง จดัเป็นสตัวส์งวนระดบัท่ี 1 ของประเทศ ปัจจุบนั ภายใตก้าร

คุม้ครองจากมาตรการต่าง ๆ  ชา้งป่าเอเชียในมณฑลยนูนานจึงมีจ�านวน

เพิม่ข้ึนจากไม่ถึง 200 ตวัในตอนตน้ทศวรรษท่ี 1980 มาเป็น 300 ตวัโดย

ประมาณในขณะน้ี

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议将在中国云南省昆明市举办。

การประชุมประเทศสมาชิกตามขอ้ตกลงวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 15 จะ

จดัข้ึนท่ีนครคุนหมิง มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเร็ว ๆ น้ี    

2021年8月8日20时8分，云

南省14头北移亚洲象安全渡过元

江干流继续向栖息地南返。今年3

月，北移亚洲象群离开原栖息地

云南西双版纳国家级自然保护区，

迂回行进1300多公里，途经云南

省的玉溪、红河、昆明3个州（

市）8个县（市、区），多次进入

人口密集地区。

亚洲象是亚洲现存的最大陆

生动物，在中国主要分布在云南省

西双版纳傣族自治州、普洱市、临

沧市三个州市，属于中国国家一级

保护动物。目前，在多举措的保护

下，云南野生亚洲象种群数量由上

世纪80年代初的不到200头发展到

目前的300头左右。 新华社 图
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桃花盛开的拉萨小昭寺，86岁的仁增老人回忆起曾经作为农奴的苦难岁月，依然充满感慨；日喀则定结县，25岁的洛桑

卓玛在2020年的一场两个小时的直播中，带货金额突破60万元；在中国最后一个通公路的县城墨脱，门巴族居民拉杰

收到了网购的冰箱......

1951年5月23日，中央人民政府的全权代表和西藏地方政府的全权代表在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和

平解放西藏办法的协议》，宣告了西藏和平解放。70年来，西藏自治区发生了巨大的改变，也记录了很多的坚守。今天，跟

着《湄公河》杂志，一起来看看中国西藏。

70年·西藏未来更美好
70 ปี ซจีา้ง (ทิเบต) กบัอนาคตท่ีรุ่งโรจนย์ิง่ขึ้น

รายงานพเิศษ / 特稿
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วดัเส่ียวเจา้ในเมืองลาซ่าดอกทอ้ก�าลงับานสะพร่ัง เหรินเจิง ผูอ้าวโุสวยั 86 ปี นึกยอ้นถึงความยากล�าบากตอน

เป็นทาสกสิกรกย็งัรู้สึกสลดใจ  ณ อ�าเภอร่ือคาเจ๋อต้ิงเจ๋ียในปี พ.ศ. 2563 ลัว่ซางจัว๋หม่าวยั 25 ปี ท�าการไลฟ์สดขาย

สินคา้เพียง 2 ชัว่โมงกส็ามารถท�ายอดขายทะลุ 600,000 หยวน ส่วนเมืองโม่ถวั ซ่ึงเป็นอ�าเภอสุดทา้ยท่ีเปิดเสน้ทาง

เดินรถของจีน ลาเจ๋ีย ชาวเหมินปาไดรั้บตูเ้ยน็ท่ีสัง่ทางออนไลน ์ 

ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ผูแ้ทนผูมี้อ �านาจเตม็ของรัฐบาลกลางจีนและผูแ้ทนผูมี้อ �านาจเตม็ของรัฐบาล

ทอ้งถ่ินซีจา้งไดล้งนาม “สนธิสญัญาวา่ดว้ยวธีิการปลดปล่อยซีจา้งอย่างสันติระหวา่งรัฐบาลกลางจีนกบัรัฐบาล

ทอ้งถ่ินซีจา้ง”  ท่ีกรุงปักก่ิง โดยประกาศการปลดปล่อยซีจา้งอยา่งสันติ ในช่วง 70 ปีมาน้ี ซีจา้งเกิดการเปล่ียนแปลง

ขนานใหญ่ และไดบ้นัทึกเหตุการณ์เร่ืองราวชีวิตของผูค้นท่ีน่ีไวเ้ป็นจ�านวนมาก วนัน้ี นิตยสารแม่น�้าโขงจะพา

ไปดูซีจา้งในปัจจุบนัวา่เป็นอยา่งไร

พระราชวงัโปตาลา 

          布达拉宫 CFP 图

70 ปี ซีจ้าง (ทเิบต) กบัอนาคต
ทีรุ่่งโรจน์ยิง่ขึน้
70年·西藏未来更美好

ท่องเทีย่วแนวใหม่ในรูปแบบที่
แตกต่าง
玩出不一样

สร้างเครือข่ายให้บริการภายใน 
“15 นาท”ี  
打造“一刻钟”生活服务圈
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今天的西藏
你一定要看看

ซจีา้ง (ทิเบต) 
ในวนันี้ ท่ีคุณตอ้ง

จบัตามอง

รอยยิม้แห่งความสุขปรากฏบนใบหนา้ชาวซีจา้ง

西藏各地群众的笑脸 新华社 图

รายงานพเิศษ / 特稿
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ฤดูใบไมผ้ลิในลาซ่า ชุมชนจ๋ีเบิงก่างซ่ึงอยูบ่ริเวณวดัเส่ียวเจา้

ดอกทอ้ก�าลงับานสะพร่ัง ท่ีน่ีเคยเป็นท่ีดินระบบศกัดินาของชนชั้น

สูงทิเบตโบราณ แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นท่ีพกัอาศยัของชาวบา้น

ทัว่ไป 900 กวา่ครัวเรือน เหรินเจิง ผูอ้าวโุสวยั 86 ปี อาศยัอยูท่ี่น่ีมาเป็น

เวลา 62 ปี เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคมหรือ 62 ปีท่ีแลว้ พรรคคอมมิวนิสต์

ส่วนกลางไดน้�าชนชาติต่าง ๆ ของซีจา้งด�าเนินการปฏิรูปประชาธิป-

ไตย ยกเลิกระบบทาสแบบศกัดินาท่ีรวมการเมืองกบัศาสนาเป็นหน่ึง

เดียวกนั ประวติัศาสตร์ การกดข่ีขดูรีดทาสบนท่ีราบสูงแห่งน้ี ก็

เป็นอนัส้ินสุดลง เม่ือ 62 ปีก่อน เหรินเจิง ในวยัหนุ่มไดห้ลุดพน้จาก

สภาพความเป็นทาส ส่ิงท่ีเขาใชแ้รงงานแลกมา ไม่ใช่แซมปาช้ิน

เลก็ ๆ ท่ีกินไม่อ่ิมอีกต่อไป แต่เป็นค่าตอบแทนแรงงานท่ีเขาไดรั้บ

และใชส้องมือท�างานเพื่อสร้างอนาคตท่ีสดใสของตนเอง  

ลัว่ซางจัว๋หม่า ชาวบา้นชุมชนเค่อซง เมืองซานหนาน วยั 79 

ปี เขามกัจะยนืแหงนหนา้มองค�าท่ีสลกัอยูบ่นหอประตูเมืองในชุมชน

ท่ีเขียนวา่ “เค่อซง…หมู่บา้นตวัอยา่งแห่งการปฏิรูปประชาธิปไตย

ซีจา้ง” “ในซีจา้งโบราณ เค่อซงเป็นท่ีดินระบบศกัดินาท่ีควบคุม

ดว้ยระบบทาสกสิกร คทากคื็อสญัลกัษณ์อ�านาจพิเศษตามกฎหมาย

ในฐานะเจา้ของทาส” ลัว่ซางจัว๋หม่ากล่าว ในช่วงเวลาดงักล่าว  เคร่ือง

มือลงโทษท่ี “ศาล” ของนายทาส ยงัเป็นฝันร้ายของทาสกสิกรจ�านวน

นบัไม่ถว้น

     “ตอนเด็ก ส่ิงท่ีจ�าไดแ้ม่นย �าท่ีสุดกคื็อ

ความหิว ไม่เคยกินอ่ิม” ลัว่ซงหล่างเจีย ผู ้

อาวโุสหมู่บา้นเล่ียต๋า  อ �าเภอจัว่กง้ เมืองชางตู

วยั 71 ปี กล่าว ก่อนปฏิรูปประชาธิปไตย 

คุณตาของเขาท�าหนา้ท่ีล่าสตัวใ์หก้บันายทาส

มีคร้ังหน่ึง เน่ืองจากล่าสัตวก์ลบัมาไดน้อ้ย 

นายทาสจบัคุณตาของเขาเฆ่ียนต่อหนา้คน

ในบา้น 100 ที จนคุณตาของเขาสลบไป

“จนเม่ือทหารปลดปล่อยมาถึง จึงจะรักษา

แผลบาดเจบ็ของคุณตาใหห้ายดี” ลัว่ซงหล่าง-

เจียกล่าว

ปลดปล่อย
解放

จาซีใชส้องมือถือเคียวท่ีเขาเคยใชใ้นยคุก่อนปลดปล่อย

图①扎西双手拿着旧西藏时自己使用过的镰刀 新华社 图

จาซีขณะอยูใ่นบา้นของตน

图②扎西在自己家中 新华社 图

① ②
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ลาปา มาจากครอบครัวท่ียากจนครอบครัวหน่ึงในอ�าเภอต้ิงเจ๋ีย

เมืองร่ือคาเจ๋อของซีจา้ง ลาปาเป็นลูกคนท่ีสาม นอกจากพอ่แม่ท่ีอายุ

มากแลว้ ยงัมีพ่ีนอ้งอีก 6 คน ตั้งแต่ลาปาจ�าความได ้ชีวติความเป็น

อยูข่องครอบครัวจะอาศยัการท�านาบนพ้ืนท่ี 2 ไร่ และแพะสิบกวา่

ตวั “ผลเกบ็เก่ียวในแต่ละปีแค่เพียงพอส�าหรับเป็นอาหารของทั้งบา้น

เท่านั้น” ลาปากล่าว พวกเขาทั้งบา้นอาศยัท่ีดินและการเล้ียงสตัว์

แต่กไ็ม่สามารถท�าใหร้�่ ารวยข้ึนได ้กลายเป็นครอบครัวยากจนใน

ระบบของรัฐบาล

หลงัจากเห็นชาวชนบทจ�านวนไม่นอ้ยมีชีวติท่ีดีข้ึนจากการท�างาน

ลาปากมี็ความคิดท่ีจะออกไปนอกหมู่บา้น ตน้ปี พ.ศ. 2561 เขาเดิน

ทางมายงัเมืองลาซ่าโดยล�าพงั เขาท�างานท่ีไซตก่์อสร้าง แต่ละเดือน

มีรายได ้3,000 หยวน นอกเหนือจากท�างานแลว้ เขายงัมกัจะไปเตน้

กวัจวงท่ีสวนสาธารณะจงเจ่ียวลู่คงัในเมืองลาซ่า ในการเตน้คร้ังหน่ึง

มีผูช้มพดูข้ึนมาวา่ “นายน่าจะลองถ่ายคลิปเตน้ลงใน TikTok ดูนะ

จะตอ้งดงัระเบิดแน่”

ก่อนหนา้น้ี ลาปาไม่รู้จกั TikTok แต่ดว้ยความช่วยเหลือจากเพ่ือน

เขากล็งทะเบียนเปิดใชง้านแอปพลิเคชนัดงักล่าว ใชเ้วลาเพียงคร่ึง

ปี ลาปามีแฟนคลบัใน TikTok ยอดทะลุ 700,000 คน มีคนกดไลคร่์วม

7 ลา้นไลค ์ ในปัจจุบนั เขาไม่เพียงเปิดบริษทัท�าการคา้ แต่ยงัน�าพา

ทั้งครอบครัวใหห้ลุดพน้จากความยากจนดว้ย 

ลัว่ซางจวัหม่า วยั 25 ปี เคยไลฟ์สดคร้ัง

หน่ึงเป็นเวลาสองชัว่โมง มียอดขายสินคา้

ทะลุ 600,000 หยวน ช่วยขบัเคล่ือนยอดขาย

สินคา้ทอ้งถ่ิน เช่น ถัง่เช่า หญา้ฝร่ัน เป็นตน้  

ส่วนตวัเธอกไ็ดก้�าไร 20,000 หยวน เม่ือเห็น

หลานสาวใชเ้วลาสั้น ๆ  หาเงินไดเ้ยอะขนาด

น้ี คุณตาอู่จินตุน้จู กเ็รียนรู้วธีิการใชอิ้นเตอร์-

เน็ต เร่ิมเล่น TikTok และ WeChat  และมกัจะ

ซ้ือเส้ือผา้และรองเทา้ออนไลนด์ว้ย  เวลา

ไปรับพสัดุ ใบหนา้คุณตากจ็ะเตม็ไปดว้ยรอย

ยิม้ เขากล่าววา่ “ยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว เรากต็อ้งตามใหท้นั”

หลดุพน้จาก
ความยากจน

脱贫

ชีวติใหม่หลงัจากยา้ยถ่ินฐานเพื่อขจดัความยากจนของครอบครัว

ซางฉยง ชาวบา้นในหมู่บา้นหมิงหม่า เมืองร่ือคาเจ๋อ ซีจา้ง

图①②西藏日喀则市明玛村村民仓琼一家易地搬迁后过上新

生活 新华社 图

① ②
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 “แต่ก่อน เวลาไปท�าธุระท่ีลาซ่า อยา่งนอ้ยตอ้งนอนคา้งหน่ึงคืน

แถมยงัตอ้งขา้มปากเขาหม่ีลา โดยเฉพาะฤดูหนาวท่ีมีหิมะตกค่อน

ขา้งอนัตรายมาก พอเกิดอุบติัเหตุรถก็จะติด ยิง่ไม่ตอ้งคิดเลยวา่จะ

ตอ้งใชเ้วลานานเท่าไหร่ ปัจจุบนั มีทางด่วนแลว้ สามารถเดินทางไป

กลบัลาซ่าไดภ้ายในวนัเดียว” ไป๋หม่าหลุนจูท�ากิจการใหเ้ช่าเคร่ือง

จกัรส�าหรับการก่อสร้าง เขามกัจะเดินทางไปกลบัระหวา่งลาซ่ากบั

หลินจือเป็นประจ�า

 “แต่ก่อนเป็นทางดินทั้งหมด เวลาออกไปนอกเมืองตอ้งข่ีมา้หรือ

นัง่รถมา้เท่านั้น ผูป่้วยบางคนกเ็สียชีวติระหวา่งไปส่งโรงพยาบาล”

ส�าหรับความเปล่ียนแปลงดา้นการคมนาคม ผิงชวั วยั 42 ปี จาก

หมู่บา้นเช่ียวา เมืองหนานหมู่หลิน อ�าเภอหนานมู่หลิน เขาเคยได้

รับประสบการณ์ตรง “เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ลูกของญาติเป็นลมบา้หมู 

เน่ืองจากการเดินทางไม่สะดวก  ยงัไม่ทนัส่งถึงโรงพยาบาลกเ็สีย

ชีวติก่อนแลว้ ปัจจุบนั แค่คร่ึงชัว่โมงกถึ็งเมืองร่ือคาเจ๋อ การเดินทาง

ไม่ใช่อุปสรรคของการไปหาหมออีกต่อไป” 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ชาวบา้นหมู่บา้นจาซีจง อ�าเภอ

ต้ิงร่ือ ใตตี้นเขาจูมู่หลางหม่า ไดเ้ห็นพสัดุด่วนเป็นคร้ังแรก เมือง

โม่ทวัซ่ึงเป็นถนนท่ีเปิดใชเ้ส้นล่าสุดของจีน ลาเจ๋ีย ชาวบา้นชนชาติ

เหมินปารู้สึกต่ืนเตน้อยา่งท่ีสุด ตูเ้ยน็ท่ีเขาสัง่ซ้ือทางออนไลนจ์ดัส่ง

ทางสวรรค์
天路

มาถึงบา้น “แมว้า่ตูเ้ยน็จะไม่ใช่ของหายาก แต่

สมยัก่อนสินคา้ขนาดใหญ่จะไม่ส่งมาท่ีเมือง

โม่ทวั แต่ตอนน้ีเส้นทางคมนาคมสะดวก

แลว้ สถานการณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป” เขา

กล่าว

ขบวนรถไฟฟู่ ซิงแล่นอยูใ่นบริเวณเมืองซานหนาน ซีจา้ง

图③复兴号列车行驶在西藏山南市境内 新华社 图

ผูโ้ดยสารชาวทิเบตก�าลงันัง่รถไฟฟู่ ซิง

图④西藏乘客乘坐复兴号列车 新华社 图

③ ④
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เมืองลาซ่าในเดือนสิงหาคม เขาเขียวน�้ าใส นกัท่องเท่ียวมาก

มายเดินเขา้สู่พระราชวงัโนร์บูกลิงกาซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของโลก เสียงเพลงคลอเคลียขา้งหูระหวา่งเดินผา่นตน้ไมโ้บราณ

ท่ีสูงเสียดฟ้า โลกแห่งวฒันธรรมทิเบต “ท่ียงัมีชีวติ” ปรากฏอยู่

เบ้ืองหนา้

เสียงฮมัเพลงดงัออกมาจากไซตก่์อสร้างซ่อมแซมหลงัคาทอง

ค�าของพระราชวงัโนร์บูกลิงกาท่ีก�าลงัด�าเนินงานกนัอยู ่บรรดาช่าง

ฝีมือไดย้ึดตน้แบบจาก “ล�าดบัขั้นตอนงานประดิษฐ์ก่อดินแบบ

อากา” ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของเขต

ปกครองตนเองซีจา้ง และเป็นศิลปะหตัถกรรมดา้นสถาปัตยกรรม

ท่ีสืบทอดมาเป็นเวลาพนัปีของชนชาติทิเบต โดยพวกเขาร้องเพลง

ไปพร้อม ๆ กบัซ่อมแซมหลงัคาโบราณแห่งน้ี 

 “เพื่อประกนัความปลอดภยัของวตัถุโบราณ ในขั้นตอนการ

ซ่อมแซม พวกเราตอ้งยึดหลกัไม่รบกวนและท�าการเปล่ียนแปลง

โบราณวตัถุใหน้อ้ยท่ีสุดอยา่งเคร่งครัด งานรักษาซ่อมแซมทั้งหมด

โดยหลกั ๆ จะตอ้งยดึศิลปะหตัถกรรมโบราณดั้งเดิมเป็นหลกั” ผู ้

ดูแลโครงการซ่อมแซมพระราชวงัโนร์บูกลิงกากล่าว ในปัจจุบนั 

โครงการซ่อมแซมเสร็จส้ินไปเกินกว่าคร่ึงแลว้ งานทั้งหมดก�าลงั

เดินหนา้ไปอยา่งเป็นระบบ

ห่างออกไปจากพระราชวงัโนร์บูกลิงกาทางทิศตะวนัออกหลาย

กิโลเมตร ในสวนสระน�้ามงักร (Zongjiao 

Lukang Park) ดา้นหลงัพระราชวงัโปตาลา

ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมโลก “อุปรากร

ซีจา้ง” คร้ังท่ี 4 ของเมืองลาซ่า เพิง่ปิดฉาก

ลงไป ในฐานะเป็นหน่ึงในโครงการเพ่ือประ-

ชาชนในการเผยแพร่สืบทอดวฒันธรรมท่ี

ยงัมีชีวติอยูซ่ึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒัน-

ธรรม “อุปรากรซีจา้ง” เมืองลาซ่ากมี็จุดก�า-

เนิดข้ึนตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา  มี

คณะอุปรากรพ้ืนบา้นเกินกวา่ 30 คณะ  ผลดั

เวยีนกนัมาแสดงท่ีน่ี มีจ�านวนผูช้มสะสม

เกินกว่าแสนคน กิจกรรมดังกล่าวไดรั้บ

ความช่ืนชอบจากชาวเมืองจ�านวนมากรวม

ถึงบรรดาผูช่ื้นชอบอุปรากรและนกัท่อง

เท่ียวดว้ย

สบืทอด
传承

เจา้หนา้ท่ีก�าลงัซ่อมแซมรอยแตกของจิตรกรรมฝาผนงัในพระราชวงั

โนร์บูกลิงกา

图①工作人员修复罗布林卡壁画裂缝  CFP 图

พระราชวงัโนร์บูกลิงกา

图②罗布林卡 CFP 图

① ②
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เมืองลาซ่าในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทุกท่ีเตม็ไปดว้ยผู ้

คน โรงแรมท่ีพกัยอดนิยมและบา้นพกัโฮมสเตยใ์นเขตเมืองเก่า มี

จ�านวนเตียงไม่พอกบัความตอ้งการ ส่วนโรงแรมหา้ดาวขนาดใหญ่

ท่ีเพิง่สร้างข้ึนในเขตเมืองใหม่กมี็แขกมาพกักนัอยา่งไม่ขาดสาย

ผูปู้่จาซีเป็นคนขบัรถธรรมดาคนหน่ึงในพื้นท่ีอาหล่ี  มีรายได้

ต่อเดือนประมาณหกเจด็พนัหยวน ภรรยาของเขาเป็นคนท่ีมีความ

สามารถมาก  ผูปู้่กล่าววา่ “ตอนปี พ.ศ. 2557 ภรรยาของผมกบัญาติ

สองสามคนไดร่้วมกนัเปิดร้านอาหารพ้ืนเมืองซีจา้งท่ีตีนเขากงัเหริน

โพฉี ‘เขาเทพ’ ทางเหนือของอ�าเภอผูห่ลาน  รายไดข้องร้านอาหารต่อ

ปีอยูท่ี่หกถึงเจด็แสนหยวน  บางปีขายดีอาจสูงถึงแปดแสนหยวน” 

ผูปู้่กล่าว สถานะทางสงัคมเช่นน้ีส�าหรับในพ้ืนท่ีนบัวา่เป็น “ชนชั้น

กลาง” ซ่ึงเห็นไดท้ัว่ไป หลาย ๆ  คนรอบตวัเขารวยข้ึนมาพร้อม ๆ  กบั

การเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวในซีจา้งท่ีคึกคกัมากในช่วงหลาย

ปีมาน้ี

ผูปู้่กล่าววา่ ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดกคื็อช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2562 คน

รอบตวัเขาจ�านวนมากหาเงินไดเ้ยอะทีเดียว ซ่ึงเป็นการสอดประ-

สานขั้นพ้ืนฐานกบัช่วงเวลาท�าศึกเพ่ือใหห้ลุดพน้จากความยากจนของ

ประเทศรอบสุดทา้ย พร้อม ๆ  กบัชีวติท่ีดีข้ึน ผู่ปู้กเ็ร่ิมมี “ปัญหาของ

ความสงบสุข” ผูปู้่กล่าววา่ “ภรรยาของผมท�าอาหารอร่อยมาก เธอ

เป็นทั้งเจา้ของร้านอาหารเป็นทั้ งแม่ครัว หากไม่มีเธอธุรกิจร้าน

การพฒันา
发展

อาหารกไ็ปต่อไม่ได ้ดงันั้น ช่วงฤดูท่องเท่ียว 

เธอกจ็ะยุง่มาก พดูไดว้า่แทบจะไม่ไดอ้อกมา

จากร้านอาหารเลย มีแค่ตอนลูกสาวปิดเทอม

กลบัมา พวกเราทั้งครอบครัวถึงจะมีโอกาส

ไดร้วมตวักนัพร้อมหนา้พร้อมตา”

本刊综合

จินจูเต๋อจ๋ี ชาวบา้นในหมู่บา้นจาปู้ยร้ัง เขตพื้นท่ีอาหล่ี ซีจา้ง ประกอบ

ธุรกิจโฮมสเตย์

图③④西藏阿里地区札布让村村民金珠德吉经营起家庭旅馆 

新华社 图

③ ④
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数说宝“藏”
ใชส้ถติิบรรยายความเจรญิของซจีา้ง (ทิเบต)

2020年城乡居民人均可支

配收入比2010年翻1番。

ปี พ.ศ. 2563 รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อหวัของประชาชนเมือง

และชนบทเพิม่ข้ึนจากปี พ.ศ.

2553 หน่ึงเท่าตวั

2019年底，西藏74个贫困县区全部摘帽，62.8万名
建档立卡贫困人口全部脱贫。

ปลายปี พ.ศ. 2562 เขตและอ�าเภอยากจน 74 แห่งหลุดพน้

จากความยากจน ประชากรยากจนในระบบจ�านวน 628,000 คน

หลุดพน้จากความยากจนทั้งหมด

截 至 2 0 2 1 年

7 月 底 ， 西 藏 各 类 文 物

点达4277处，

其中各级文物保护单位

2282处。

ณ พ.ศ. 2564 ซีจา้ง

มีจุดชมวตัถุโบราณประ-

เภทต่าง ๆ มากถึง 4,277

แห่ง  มีหน่วยงานอนุรักษ์

โบราณวตัถุระดบัต่าง ๆ   

2,282 แห่ง

现代教育体系完备，有各级各类学校3195所，小学净入

学率达99.93%。

ระบบการศึกษาสมยัใหม่ครบสมบูรณ์ โรงเรียนระดบั

ต่าง ๆ และประเภทต่าง ๆ 3,195 แห่ง อตัราการเขา้

เรียนชั้นประถมศึกษาสูงถึงร้อยละ 99.93

“十三五”时期（2016—2020

年），完成交通运输固定资产投资

2516亿元，公路通车里

程达到11.88万公里。

ในช่วง “แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบบัท่ี 13”

(2559 - 2563) ไดล้งทุนสินทรัพย์

คงท่ีดา้นการคมนาคมขนส่งทั้งส้ิน

2.516 แสนลา้นหยวน  มีเสน้ทาง

ถนนเปิดเดินรถทั้ งส้ิน 118,800 

กิโลเมตร
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截至2020年年底，清洁能源已达到发

电装机容量的89.09%。

จนถึงปลายปี พ.ศ. 2563 พลงังานสะอาดคิดเป็น

ร้อยละ 89.09 ของปริมาณรวมเคร่ืองผลิตกระแส

ไฟฟ้า

全 部 建 制 村 （ 居 ） 通 光 纤 比

例、4G网络通达率均达99%。

อตัราการติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกกบัเครือ

ข่าย 4G ทั้งหมู่บา้นเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 99
本刊综合

CFP 图
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从漏风漏雨的土坯房到住上二层藏式小楼；从有病不能治

到足不出村就能看上病……1994年，为促进西藏实现快

速发展，中国提出“分片负责、对口支援、定期轮换”的援藏方

针，从医疗、教育、住房、产业等方方面面改善西藏各族群众生

活。截至2020年12月，中国已先后选派9批次9600多名干部援

助西藏工作，通过经济援藏、智力援藏、科技援藏、企业援藏、

就业援藏以及医疗教育人才“组团式”援藏等方式，助力西藏实

现快速发展。他们的故事交织在一起，续写了西藏发展的诗篇。

จากบา้นดินท่ีมีน�้าร่ัว ลมพดัก็เขา้ถึงขา้งใน จนกลายมา

เป็นตึกเลก็ ๆ สองชั้นสไตล์ซีจา้ง จากท่ีเจบ็ป่วยไม่สามารถ

เขา้ถึงการรักษาจนมาถึงการไปหาหมอไดโ้ดยไม่ตอ้งออก

จากหมู่บา้น...ในปี พ.ศ. 2537 เพ่ือกระตุน้การพฒันาซีจา้งให้

ด�าเนินไปอยา่งรวดเร็ว จีนไดน้�าเสนอแผนช่วยเหลือซีจา้ง 

“แบ่งพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ช่วยเหลือตรงจุด ผลดัเวยีนตามตาราง

เวลา” โดยเร่ิมปรับปรุงสภาพชีวิตประชาชนทุกชนชาติใน

ซีจา้งในดา้นต่าง ๆ อาทิ การแพทย ์การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั  อุต-

สาหกรรม เป็นตน้ จนถึงปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563  จีน

ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีจ�านวน 9,600 กวา่คน รวม 9 คร้ัง เพ่ือด�าเนิน

งานช่วยเหลือซีจา้ง ดว้ยการช่วยเหลือซีจา้งในรูปแบบต่าง ๆ

ประกอบดว้ยความช่วยเหลือดา้นการเงิน ความช่วยเหลือ

ทางความรู้ ความช่วยเหลือทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี ความ

ช่วยเหลือวสิาหกิจ ความช่วยเหลือดา้นการจา้งงานและ “รูป

แบบการรวมกลุ่ม” ของบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละการ

ศึกษา  เร่ืองราวของพวกเขาประสานรวมกนั ร่วมกนัก่อร่าง

สร้างซีจา้งใหม่ในวนัน้ี

ฉนัเติบโตพรอ้มกบัภเูขาหิมะ
我与雪山共同成长

รถไฟสายลาซ่า - หลินจือ ทางรถไฟระบบไฟฟ้าสายแรกของซีจา้งสร้างเสร็จและเปิดใชบ้ริการ

西藏首条电气化铁路拉（萨）林（芝）铁路建成通车 新华社 图
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 ในปี พ.ศ. 2544 ศาสตราจารยจ์งหยางแห่งคณะวทิยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลยัฟู่ตั้น

ไดเ้ดินทางมาช่วยเหลือซีจา้งเป็นคร้ังแรก “ท่ีราบสูงชิงไห่ - ซีจา้ง แทจ้ริงแลว้มีทรัพยากร

ทางชีวภาพเท่าไหร่ เราตอ้งคน้หาวธีิหาค�าตอบท่ีชดัเจนให้ได”้ ขณะท่ีมองไปยงัภูเขาหิมะ

นอกหนา้ต่างท่ีขาวโพลน เขาไดต้ดัสินใจอยา่งเงียบ ๆ 

ตวัอยา่งเมลด็พนัธ์ุแต่ละชุด ตอ้งเกบ็รวบรวม 5,000 เมด็ ตามมาตรฐานการเกบ็ตวัอยา่ง ไม่

ควรเกบ็จากสถานท่ีเพียงแห่งเดียว เราตอ้งเดินไป 50 กิโลเมตรถึงจะเกบ็ไดห้น่ึงตวัอยา่ง ส่วน

พืชตวัอยา่งสองตน้ท่ีเกบ็จากสถานท่ีเดียวกนั อยา่งนอ้ยตอ้งห่างกนั 20 เมตร เพ่ือใหก้ารเกบ็

รวบรวมไดจ้�านวนมากข้ึนและไดเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดีข้ึน ศาสตราจารยจ์งหยางกบับรรดา

นกัเรียนเดินทางส�ารวจกนัทั้งกลางวนัและกลางคืน ในหน่ึงปีพวกเขาเดินทางอยา่งนอ้ย

30,000 กิโลเมตร

ดว้ยการท�างานบนท่ีราบสูงสะสมมาเป็นเวลาหลายเดือน ศาสตราจารยจ์งหยาง กเ็กิด

ปัญหาสุขภาพข้ึน แต่เขากย็งัคงยนืหยดัท�างานใหส้�าเร็จ เขานอนแค่วนัละ 3 ชัว่โมง เขาเคย

ปีนข้ึนไปเกบ็ตวัอยา่งเมลด็พนัธ์ุสูงถึง 6,200 เมตร ฝ่าน�้าลุยเขาบนท่ีราบสูงชิงไห่ - ซีจา้ง ระยะ

ทาง 500,000 กิโลเมตร ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ีเขากบัทีมเกบ็รวบรวมไดมี้จ�านวนมากถึง 40 

ลา้นเมลด็

ในปี พ.ศ. 2559 หม่าตาน ลงทะเบียนเป็นอาสาสมคัเพ่ือเขา้ร่วมทีมช่วยเหลือซีจา้งดา้น

การศึกษาชุดแรกของมณฑลหูเป่ย และไดม้าด�ารงต�าแหน่งเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนมธัยม

ปลายแห่งท่ีหน่ึงของเมืองซานหนาน ในปี พ.ศ. 2562 เธอไดล้งช่ือเพื่อเขา้ร่วมในทีมช่วย

เหลือซีจา้งดา้นการศึกษาของมณฑลหูเป่ย ชุดท่ี 2 อีกคร้ัง โดยมาด�ารงต�าแหน่งครูสอนดนตรี

ท่ีโรงเรียนมธัยมตงฮุย เมืองซานหนาน

ก่อนมาซีจา้ง หม่าตานเป็นครูในโรงเรียนมคัคุเทศก์เมืองอู่ฮัน่ ดว้ยประสบการณ์การ

สอนเป็นเวลาหลายปี ท�าใหเ้ธอมีความผกูพนักบัอาชีพการสอนและการอยูร่่วมกบันกัเรียน

เป็นอยา่งมาก “เดก็ ๆ  ชาวซีจา้งชอบร้องเพลง ชอบเตน้ร�า ฉนักเ็ป็นครูสอนดนตรีพอดี  ดงันั้น

จึงสามารถสอนพวกเดก็ ๆ เหล่าน้ีได ้ท�าใหฉ้นัรู้สึกดีใจเป็นพิเศษ ยิง่มีแรงสอนมากข้ึนไป

อีก” หม่าตานกล่าว

เพ่ือปรับตวัใหเ้ขา้กบัซีจา้งไดเ้ร็วท่ีสุด หม่าตาน ไดศึ้กษาประวติัศาสตร์และขนบธรรม-

หม่าตาน : สายสัมพนัธ์ระหว่างครูผู้ช่วยเหลือซีจ้างกบัภูเขาหิมะ
马丹：援藏教师的雪山情

จงหยาง : ปลูกสายสัมพนัธ์กบัเมลด็พนัธ์ุในดนิแดนหิมะ
钟扬：与雪域种子结缘

หม่าตาน (ขวา) 

马丹（右） 新华社 图

ศาสตราจารยจ์งหยาง

钟扬 新华社 图
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หวงั เค่อหมิง เป็นรองผูอ้ �านวยการแพทยป์ระจ�าโรงพยาบาลศลัยกรรมภายนอก คณะ-

แพทยจี์น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เขาอาสาสมคัรลงช่ือเป็นหน่ึงในทีมผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ

ช่วยเหลือซีจา้งใน “รูปแบบการรวมกลุ่ม” บุคลากรทางการแพทย ์ชุดท่ี 6 เพ่ือมาท�างานใน

โรงพยาบาลประชาชนเขตปกครองตนเองซีจา้ง

หลายคนคิดวา่การศลัยกรรมตกแต่งเสริมความงามก็คือ การกรีดตาสองชั้น การท�าจมูก

การช่วยเหลือซีจา้งเช่นน้ีไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ “แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่เช่นนั้น” หวงั เค่อหมิง

กล่าววา่ ผูป่้วยบางคนหลงัจากไดรั้บบาดเจบ็กจ็ �าเป็นตอ้งศลัยกรรมเพ่ือปกปิดหรือซ่อมแซม

อวยัวะ ยิง่ไปกว่านั้นยงัมีความผิดปกติทางสรีระวิทยาตั้งแต่ก�าเนิดต่าง ๆ อาทิ โรคปาก

แหวง่เพดานโหว ่ดงันั้น การศลัยกรรมจึงจ�าเป็นอยา่งมาก

หลงัจากมาถึงซีจา้งไดไ้ม่นาน หวงั เค่อหมิง ไดช่้วยโรงพยาบาลในการขออนุมติัต่อคณะ-

กรรมการปกป้องดูแลเขตปกครองตนเองเพ่ือตั้งแผนกศลัยกรรมข้ึน ท�าใหผู้ป่้วยท่ีใบหนา้มี

ความผดิปกติสามารถรักษาไดใ้นซีจา้งเลย หวงั เค่อหมิง กล่าววา่ ช่วงเวลาท่ีมาช่วยเหลือซีจา้ง

มีจ�ากดั ตอ้งรักษาคนใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในมุมมองของเขา อาศยัคนเพียงคนเดียวผา่ตดัไม่เพียงพอ

การช่วยเหลือซีจา้งท่ีแทจ้ริงตอ้งท้ิงศาสตร์ความรู้เอาไว ้ นอกจากการวนิิจฉยัและท�าการผา่ตดั

ประจ�าวนัแลว้ หวงั เค่อหมิง ยงัจดัการอบรมข้ึนดว้ย ภายใตก้ารผลกัดนัของเขา มีผูส้นใจ

ปฏิบติังานดา้นการศลัยกรรมในโรงพยาบาลมากข้ึน ระดบัฝีมือกค่็อย ๆ ดีข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ย

คนไขค้นแลว้คนเล่า การผา่ตดัคร้ังแลว้คร้ังเล่า หวงั เค่อหมิง มกัจะแบ่งปันความรู้สึก

ของตนเองบนส่ือโซเชียล หวงั เค่อหมิง กล่าววา่ “ความผดิปกติบนใบหนา้โดยก�าเนิด อาทิ

โรคปากแหวง่เพดานโหวม่กัจะท�าให้ผูป่้วยรู้สึกมีปมดอ้ยทางจิตใจ” เขาหวงัวา่จะสามารถ

หยบิมีดผา่ตดัข้ึนมาเพ่ือท�าหนา้ท่ีเป็น “จิตแพทย”์ ใหพ้วกเขาได ้โดยใชใ้จเจียระไนและหล่อใบ

หนา้ของพวกเขาข้ึนมาใหม่ ท�าใหพ้วกเขามีความมัน่ใจ และเผชิญหนา้กบัสงัคมพร้อมทั้งใช้

ชีวติไดด้ว้ยทศันคติเชิงบวก                                                    本刊综合

เนียมประเพณีทอ้งถ่ินของซีจา้ง พร้อม ๆ กบัหาครูชาวซีจา้งมาสอนภาษาซีจา้ง ภาษาซีจา้ง

ท่ีหม่าตาน “ปล่อย” ออกมาเป็นระยะ ท�าใหน้กัเรียนรู้สึกประหลาดใจมาก ภายใตค้วามพยายาม

และการช่วยเหลือของหม่าตานและครูท่านอ่ืน ๆ  เมืองซานหนานไดต้ั้งทีมเชียร์ลีดเดอร์ทีมแรก

ของเขตปกครองตนเองซีจา้งข้ึนมา ปีท่ีผ่านมา ทีมเชียร์ลีดเดอร์น้ีไดเ้ขา้ร่วมงานกีฬาพื้น

เมืองชนชาติกลุ่มนอ้ย คร้ังท่ี 11 ของจีน และไดร้างวลัท่ี 2 พร้อมทั้งไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วม

แสดงในงานเกมส์ทหารโลกอีกดว้ย

หวงั เค่อหมงิ : “เร่ืองราวทีง่ดงาม” ของแพทย์ทีเ่ดนิทางมาช่วยเหลือซีจ้าง
王克明：援藏医生的“美丽故事”

หวงั เค่อหมิง (คนแรกจากซา้ย) 

王克明（左一） 新华社 图
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从农业体验到“星空游”，从竞技探险到研学旅游……新冠肺炎疫情发生后，不愿扎堆成

为中国人的一种新常态，“旅游”的概念范围也随之不断变宽，旅游场景越来越丰富，

一批个性化、体验化、深度化的旅游新业态随之兴起，“玩出不一样”成为了人们的共同期待。

ท่องเท่ียวแนวใหม่ในรปูแบบท่ีแตกต่าง

ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวสมัผสัวิถีเกษตร การท่องเท่ียวเพ่ือ “ช่ืนชมดวงดาว” การ

ท่องเท่ียวเชิงผจญภยัผา่นการเล่นเกมส์ หรือการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้...หลงัเกิดโรค

ระบาดโควดิ - 19 การหลีกเล่ียงพื้นท่ีแออดักลายมาเป็นวิถีชีวติใหม่ของชาวจีน แนว

คิดเก่ียวกบัการ “ท่องเท่ียว” กข็ยายวงกวา้งข้ึนเร่ือย ๆ “สถานท่ี” ท่องเท่ียวจึงมีความหลาก

หลายมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดธุรกิจการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีมีความเฉพาะบุคคล เนน้ประ-

สบการณ์และการสมัผสัอยา่งลึกซ้ึง ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียววถีิใหม่กลายเป็นส่ิงท่ีทุก

คนปรารถนา

玩出不一样
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โรงแรมชมดาวกลางทะเลทรายในเขตปกครองตนเองหนิงเซ่ียหุย

宁夏回族自治区沙漠星星酒店 CFP 图
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ตน้ผกัหวานแตกก่ิงออกใบสีเขียวสดใสเรียงรายกนัเป็นทุ่ง ดู

สวยงามน่าต่ืนตา ถัว่พอูวบ ๆ แปลงแลว้แปลงเล่าสุกเตม็ท่ี รอคน

มาเดด็กิน...ช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วง ฟาร์มเฝิงถงัลวีห่ยวนในเมืองไห่โข่ว

มณฑลไห่หนาน เปิดประตูตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจ�านวนมาก

หลงัจากท่ีคุณเหยาล่ีกบัสามี ไดต้ดัสินใจปลูกผกัท่ีตนเองโปรด

ปรานลงในแปลงเกษตรภายในฟาร์มเฝิงถงัลวีห่ยวน การท่องเท่ียวแบบ

ชิลล ์ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกก็ลายมาเป็นสีสนัใหม่ในชีวติของทุกคนในครอบ

ครัว “สุดสปัดาห์ เราจะพาลูกมาก�าจดัวชัพืชและแมลงกนัในแปลง

ผกั แลว้พอผกัสุกไดท่ี้แลว้กค่็อยเดด็กลบับา้นไปกิน บางส่วนกแ็จก

จ่ายใหค้นรู้จกั เรารู้สึกไดอ้ะไรจากการท่องเท่ียวแบบน้ีมาก” เหยาล่ี

กล่าว

เม่ือความตอ้งการดา้นการท่องเท่ียวของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง

ไป สถานท่ีท่องเท่ียวหยอ่นใจกเ็ร่ิมเปล่ียนจากการเปิด “กลางวนั” 

เป็น “กลางคืน” เพ่ือความหลากหลายท่ีไม่

หยดุย ั้ง

เฉิน ล่ีตง้ ชาวเมืองกวา่งโจว พาภรรยา

และลูกชายเดินทางไกลมาเท่ียวถึงโรงแรม

ชมดาวกลางทะเลทราย บริเวณชายขอบทะเล

ทรายเถิงเก๋อหล่ี ในเขตปกครองตนเองหนิง-

เซ่ียหุย พวกเขามาท่ีน่ีเพ่ือสมัผสัความรู้สึก

ของการ “นอนดูดาวบนผนืทราย” สกัคร้ัง

เฉิน ล่ีตง้เล่าใหเ้ราฟังวา่ การท่องเท่ียวทริปน้ี

“ไม่เสียเท่ียวเลย เพราะตอนกลางวนัเราได้

เท่ียวเล่นในทะเลทราย พอตกกลางคืนกน็อน

ดูดาว ลูกผมไดเ้รียนรู้เร่ืองดาราศาสตร์ไป

พร้อม ๆ กบัการเล่นสนุกดว้ย” 

เทีย่วแบบชิลล์ ๆ : สัมผสัแผ่นฟ้าและผืนดนิในรูปแบบใหม่
休闲游：换个方式看天地

①
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ณ มณฑลเจอ้เจียง นกัท่องเท่ียวก�าลงัเกบ็แตงโมจากเรือนกระจก

ส�าหรับปลูกแตงโมในดินเคม็ - ด่าง

图①市民在浙江千亩盐碱地西瓜大棚内采摘西瓜 新华社 图

นกัท่องเท่ียวก�าลงัชมดาวกลางทะเลทรายเถิงเกอหล่ี 

图②游客在腾格里沙漠观星  CFP 图
②

โรงแรมชมดาวกลางทะเลทรายท่ีครอบ

ครัวคุณเฉินไดเ้ขา้พกันั้น ตั้งอยู่ในแหล่ง

ท่องเท่ียวซาโพโถวในเมืองจงเวย่ เขตปก-

ครองตนเองหนิงเซ่ียหุย สองปีมาน้ีแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งน้ีส่งเสริมการดูดาวบนทะเล

ทรายอยา่งเตม็ท่ี โดยเลือก “ทะเลทรายและ

ทอ้งฟ้ายามราตรี” เป็นธีมหลกั แลว้สร้าง

โครงการโรงแรมชมดาวกลางทะเลทรายข้ึน

ดว้ยแนวคิด “นอนนบัดาวอยูบ่นเตียงนอน”

โดยหอ้งพกันั้นประกอบไปดว้ยหอ้งววิทะเล

ทรายท่ีเรียงกนัเป็นแถว หอ้งพกัท่ีท�าจาก

กระจก และกระโจมก่ึงถาวร รวมแลว้กวา่ 

100 หอ้ง พร้อมน�าเสนอประสบการณ์ชม

ดาวอนัแปลกใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้

ปัจจุบนั เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ีย

หุยมีขอ้ไดเ้ปรียบเน่ืองจากมีจ�านวนวนัฟ้า

โปร่งมาก และมีมลพิษทางแสงนอ้ย จึงท�า

ใหเ้อ้ือต่อการดูดาว ผูป้ระกอบการจึงไดคิ้ด

กิจกรรมต่าง ๆ ออกมามากมาย ไม่วา่จะเป็น

การวิง่ใตแ้สงดาว เทศกาลภาพยนตร์ชมดาว

คอนเสิร์ตกลางแสงดาว ฯลฯ นบัเป็นการ

หลอมรวมการท่องเท่ียว การกระชบัสมัพนัธ์

ในครอบครัว การดูแลสุขภาพ และการพกั

ผอ่นในวนัหยดุเขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั
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เดินท่องทะเลทราย ผจญภยัในป่าฝนไต่

เขาข้ึนท่ีราบสูง ลดัเลาะไปตามพ้ืนท่ีฉนวน...

ปู้ติง เป็นหวัหนา้ทีมกีฬากลางแจง้ผูมี้ประ-

สบการณ์น�าเท่ียวเชิงกีฬามาแลว้ 7 ปี “การ

เดินท่องเท่ียวและการผจญภยัจะช่วยใหน้กั

ท่องเท่ียวไดส้มัผสัความร่ืนรมยข์องการเดิน

เขา้สู่ธรรมชาติ แถมยงัไดอ้อกก�าลงักายไป

พร้อมกนัดว้ย” เขาเสริมอีกวา่ “ในการท่อง

เท่ียวแบบดั้งเดิมนั้น นกัท่องเท่ียวมกัจะมี

บทบาทเป็นผูช้มอยูข่า้งนอก แต่การท่องเท่ียว

เชิงกีฬานั้น จะท�าใหพ้วกเขาไดก้ลายมาเป็น

ตวัเอกของเร่ือง”

ปู้ติงเคยน�าคณะทวัร์จ�านวน 120 คน เดิน

ทางไปยงัทะเลทรายคู่ปู้ฉี (ทะเลทรายขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 ของจีน ตั้งอยูใ่นเขตปก-

ครองตนเองมองโกเลียใน) เพ่ือผจญภยัใน

ถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลา 6 วนั ก่อนท่ีจะเดิน

การท่องเทีย่วเชิงกฬีา : ท่องเทีย่วแนวใหม่ส�าหรับมนุษย์สายกฬีา

体育游：让旅游“动”起来

ทางเขา้สู่ทะเลทรายนั้น ทีมงานของเขาจะตอ้งท�าการอบรมความรู้

เก่ียวกบัการรับมือกบัเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลใหแ้ก่นกัท่อง

เท่ียวทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั ส�าหรับปู้ติงแลว้ การท่องเท่ียว

ในทะเลทรายไม่ไดจ้ �ากัดอยู่แค่จ�านวนวนัไม่ก่ีวนัท่ีลงสนามจริง

เท่านั้น แต่การเตรียมตวัล่วงหนา้ และมาตรการดา้นความปลอดภยั

นบัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญัยิง่ ทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมตลอด

กระบวนการ จึงจะสมัผสัไดถึ้งความสนุกของการผจญภยัในโลก

กวา้งไดอ้ยา่งแทจ้ริง

นอกจากการทดลองท่องเท่ียวดว้ยการเล่นกีฬากลางแจง้แลว้ 

การสร้างสนามกีฬาเฉพาะก็ถือไดว้า่มีบทบาทอยา่งยิง่ในการพฒันา

การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเช่นกนั ในฤดูร้อนอนัแผดเผา นกัท่องเท่ียว

สามารถเล่นกีฬาหิมะและน�้าแขง็ไดใ้นสนามกีฬาในร่มเหล่าน้ี ตวั

อยา่งเช่น ลานสกีในโลกหิมะหรงช่วง เมืองกวา่งโจว ซ่ึงแบ่งพ้ืนท่ี

ออกเป็นสองโซน ไดแ้ก่ โซนสกีและโซนสวนสนุกหิมะ เม่ือถึงช่วง

ปิดเทอมฤดูร้อน สวนสนุกแห่งน้ีก็จะจดักิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือการ

เรียนรู้เก่ียวกบัหิมะ รวมทั้งจดัค่ายหิมะซมัเมอร์แคมป์

①
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การคา้งคืนในพิพิธภณัฑจ์ะน่าอศัจรรยแ์ค่ไหนกนันะ ภายใน

พิพิธภณัฑธ์รรมชาติสือเหยใ่นเมืองเฉิงตู เดก็จ�านวน 19 คน พร้อม

ดว้ยคุณครูแนะแนวไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้กนัท่ีน่ี

พวกเขาไดท้�าความรู้จกัสตัวต่์าง ๆ ในพิพิธภณัฑ ์ไดส้มัผสัใกลชิ้ด

กบัสตัวเ์หล่านั้น ไดล้องกางเตน็ทเ์องกบัมือ ไดพ้กัคา้งแรมขา้งฉลาม

และนกท่ีถูกสต๊าฟเอาไว ้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นประสบการณ์คร้ัง

แรกของเดก็ ๆ “น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผมอยูไ่กลพอ่กบัแม่ ไดม้านอนรวม

กบัเพื่อน ๆ คนอ่ืน รู้สึกสนุกมากเลยครับ” เล่อเล่อท่ีก�าลงัง่วนอยู่

กบัการกางเตน็ทก์บัเพ่ือน ๆ กล่าวเสริมวา่ กิจกรรมผจญภยัท่ีก�าลงั

จะเกิดข้ึนในช่วงกลางคืนท�าให้เขารู้สึกกลวันิด ๆ ไปพร้อมกบั

ต่ืนเตน้ “ไม่รู้ตกดึก พวกสตัวจ์ะกรูกนัออกมาหาเราหรือเปล่า”

หลายปีมาน้ี การท่องเท่ียวและการเรียนรู้ดูจะหลอมรวมกนั

กลายเป็นเทรนดใ์หม่

เจ่ีย ม่อหานเป็นเดก็นกัเรียนชั้นประถมในเมืองปักก่ิง เม่ือเร็ว ๆ

น้ี เขาไดอ่้านบทความเก่ียวกบัการปลูกตน้ไมใ้นสวนสาธารณะเทียน-

ถาน การเดินทางไป “ตามหาตน้ไม”้ จึงกลายมาเป็นความปรารถนา

ของเขาและเพ่ือน ๆ อีกหลายคน และเพราะเหตุน้ี ผูป้กครองกลุ่ม

หน่ึงจึงไดร้วบรวมสมาชิกกนัข้ึนมาเป็น

ทีมเลก็ ๆ แลว้เชิญคุณครูแนะแนวดา้นการ

ท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้มาใหช่้วยพาลูก ๆ

ของพวกตนไปออกทริปสั้น ๆ เรียนแกม

เล่นท่ีสวนสาธารณะเทียนถาน แมว้า่พวก

เดก็  ๆจะมุ่งเป้ามาท่ีน่ีเพราะอยากจะมา “ตาม

หาตน้ไม”้ แต่คุณครูหวัหน้าทีมก็ไดท้ �าการ

แนะน�าขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัสวนสาธารณะ

เทียนถานใหลู้กทวัร์ฟังอยา่งครอบคลุม ไม่

วา่จะเป็นดา้นประวติัศาสตร์ ลกัษณะเด่น

การท่องเทีย่วเพ่ือการเรียนรู้ : หนังสือเรียนทีม่ ี“ชีวติ”
研学游：课本也能“活”起来

นกัท่องเท่ียวเล่นสกีหิมะในลานสกีโลกหิมะหรงช่วงเมืองกวา่งโจว

图①游客在广州融创雪世界滑雪 新华社 图

นกัเรียนก�าลงัเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์

图②学生在博物馆参观 新华社 图

②
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บทละคร หาหลกัฐาน ถอดรหสั...ปัจจุ-

บนั ค�าส�าคญัเหล่าน้ีถูกน�ามาเช่ือมโยงกนั

เป็นเกมสืบสวนสอบสวนในแพลตฟอร์ม

ออฟไลนล์กัษณะหน่ึง  มีช่ือเรียกในวงการ

วา่ Murder Mystery Game เกมสืบสวนลกัษณะ

น้ี ผูเ้ล่นจะตอ้งแสดงเป็นตวัละครตามบท

ท่ีไดรั้บ เม่ือเร่ืองราวด�าเนินไปเร่ือย ๆ  ผูเ้ล่น

ทุกคนกจ็ะค่อย ๆ  สืบหาความจริงไปพร้อม

กบัเพ่ือนร่วมทีม หลายปีมาน้ี Murder Mystery 

Game ไดถู้กน�ามาประยกุตเ์ขา้กบัการท่อง

เท่ียวในเขตเมือง  

เม่ือเดือนมกราคมท่ีผา่นมา ณ ศาลขงจ๊ือ

ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู บริษทัวฒัน-

ธรรมและนวตักรรมหวัเจียในเมืองหนานจิง

ไดรั้งสรรคเ์กมถอดรหสัชนิดผูเ้ล่นร่วมเป็น

ผูแ้สดง เป็นเกมสุดตระการตาท่ีมีช่ือวา่ “หวน

คืนนครจินหลิง” ทั้งน้ี ผูเ้ล่นจะแสดงเป็น

ต�ารวจนกัสืบท่ีสามารถทะลุมิติไปมาระ-

หวา่งอดีตกบัปัจจุบนัได ้พวกเขาจะไดแ้สดง

เป็นบณัฑิตจีนสมยัโบราณ เป็นมือกระบ่ี 

รวมทั้งคุณหนูสกลุดงั แลว้โลดเล่นอยูใ่น

การท่องเทีย่วแบบฝังตวั : แปลงร่างเป็นบุคคลในเร่ืองราว
沉浸游：摇身一变“剧”中人

บริเวณศาลเจา้ขงจ๊ือและถนนเหล่าเหมินตงเจย ์ในการเล่นเกมน้ี ผู ้

เล่นจะไดรั้บเบาะแสจากการชมแฟลชวดีิโอ เทคโนโลย ีVR รวมทั้ง

การพดูคุยกบั NPC เหล่านั้น จะช่วยใหเ้บาะแสต่างผูเ้ล่นเกมบรรลุ

ภารกิจ

เกม “หวนคืนนครจินหลิง” น้ีเปรียบเสมือน Murder Mystery Game

เวอร์ชัน่อปัเกรด เสน้เร่ืองและการออกแบบเร่ืองราวในเกม ช่วยให้

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งปิดเหล่าน้ีเกิดการเช่ือมโยงเขา้หากนั 

เป็นการทลายเสน้แบ่งเขตระหวา่งสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง นอก

จากน้ี รูปแบบการฝังตวัในเกมยงัช่วยใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูเ้ล่น

ไดส้มัผสัถึงนยัทางวฒันธรรมท่ีสอดแทรกอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ ได้

ดีข้ึน ผา่นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้ล่นเกมดว้ยกนั นบัเป็นการเสริม

สร้างประสบการณ์และความทรงจ�าเก่ียวกบัการท่องเท่ียวสถานท่ี

ส�าคญัในคร้ังน้ี” สว ีเจียหวั ตวัแทนจากบริษทัหวัเจียใหข้อ้มูล

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีนบัวนักจ็ะยิง่

หลากหลายมากข้ึน ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี จึงไดมี้การน�าเทคโนโลยี

ต่าง ๆ เขา้มาเสริมอยา่งต่อเน่ือง

ภายในถ�้าผาม่อเกาคูในเมืองตุนหวง หากนกัท่องเท่ียวซ่ึงยนือยู่

ดา้นนอกใชโ้ทรศพัทมื์อถือเล็งมาท่ีผนงัถ�้า กจ็ะเห็นภาพ AR ท่ีช่วย

ใหก้ารช่ืนชมศิลปะภาพเขียนสีบนผนงัถ�้านั้นแจ่มชดัมากยิง่ข้ึน ทั้ง

หมดน้ีเกิดข้ึนไดก้เ็พราะเทคโนโลยกีารท่องเท่ียวภายนอกถ�้าของ

สถาบนัวจิยัตุนหวง ท่ีไดน้�าเอาภาพดิจิทลัเสมือนจริงของถ�้าผามา

ทางสถาปัตยกรรม ความรู้เก่ียวกบัพืช เร่ือง

ราวการอนุรักษธ์รรมชาติ เพื่อท่ีเดก็ ๆ จะ

ไดรั้บความรู้มากมายท่ีนอกเหนือไปจาก

หนงัสือเรียน “ธรรมชาติคือหอ้งเรียนขนาด

ยกัษ ์สงัคมกเ็ช่นกนั เราตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็ ๆ ไดอ้อกไปเรียนรู้

ในโลกกวา้งบา้ง ฉนัคิดวา่ การท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง

ยอ่มจะเป็นประโยชนต่์อพวกเขาไม่มากกน็อ้ย” คุณแม่ของเจ่ีย ม่อหาน

กล่าว
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หลอมรวมเขา้กบัสถานท่ีจริง จา้ว เซิงเหลียง ผูอ้ �านวยการสถาบนั

วจิยัตุนหวงใหข้อ้มูลวา่ การท�าเช่นน้ีนอกจากจะช่วยลดจ�านวนนกั

ท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาภายในถ�้ าน้อยลงแลว้ เป็นการอนุรักษโ์บราณ

วตัถุภายในถ�้าไปพร้อมกนั นอกจากน้ี เทคโนโลยท่ีีน�ามาประยกุต์

ใช ้ยงัช่วยท�าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บทราบขอ้มูลเพ่ิมข้ึน สร้างสมดุล

ระหวา่งการอนุรักษโ์บราณวตัถุและการเปิดสถานท่ีสู่สาธารณะไป
นกัท่องเท่ียวใส่ชุดราชวงศถ์งัเยีย่มชมพิพิธภณัฑเ์จ้ิงโจว

身着唐服的游客参观郑州博物馆 新华社 图

พร้อมกนั นบัเป็นช่องทางอีกรูปแบบหน่ึง

ในการประชาสมัพนัธ์ศิลปะตุนหวง

本刊综合
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乡村旅游引客来

เสน่หช์นบทไทย
ดงึดดูนกัท่องเท่ียว

茂盛的果树环抱下，十几名游客

围坐在长长的桌前，桌上摆着

榴莲、山竹、红毛丹等新鲜采摘的热带

水果，游客大快朵颐，果园主人苯成在

旁边忙着帮顾客挑选带回家的榴莲……

这一幕发生在泰国东部罗勇府亚达果

园，亚达果园种植着200多棵榴莲树和

其他各种热带果树，游客在这里既可以

享受水果自助，也可以欣赏果园风光。

因为经营有特色，亚达果园获得泰国国

家旅游局颁发的旅游业金奖，也被罗勇

府列为必去的50个景点之一。

ตลาดน�้าไทย

泰国水上市场 CFP 图
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ท่ามกลางไมผ้ลเขียวชอุ่มท่ีรายลอ้มอยู ่นกัท่องเท่ียวสิบกวา่คน

ก�าลงันัง่ลอ้มโตะ๊ยาวท่ีวางผลไมเ้มืองร้อนเกบ็สด ๆ อยา่งทุเรียน 

มงัคุด และเงาะ “ผมกินทุเรียนไป 3 พูแลว้ เด๋ียวจะลองชิมมงัคุด 

แลว้กจ็ะซ้ือผลไมส้ักสองสามอย่างกลบับา้นดว้ย” ชยัพรซ่ึงเป็น

นกัท่องเท่ียวทานทุเรียนค�าโตและกล่าวอยา่งต่ืนเตน้ บุญช่ืนเจา้ของ

สวนก�าลงัยุง่อยูก่บัการช่วยลูกคา้เลือกทุเรียนกลบับา้น

ฉากน้ีเกิดข้ึนท่ีสวนยายดา จงัหวดัระยอง ทางภาคตะวนัออกของ

ไทย สวนแห่งน้ีปลูกตน้ทุเรียนและไมผ้ลเมืองร้อนอ่ืน ๆ มากกวา่ 

200 ตน้ ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกบับุฟเฟ่ตผ์ลไมแ้ละ

ชมววิทิวทศันข์องสวนผลไม ้ดว้ยการด�าเนินงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

สวนยายดาจึงไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจาก

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และยงัเป็นหน่ึงใน 50 สถานท่ีท่อง

เท่ียวท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยอืนจงัหวดัระยอง

จากปากทางเขา้สวนผลไม ้เดินไปตามทางเลก็ ๆ ท่ีปูดว้ยหินไป

ยงัดา้นใน บริเวณรอบ ๆ  ร่มคร้ึมเขียวชอุ่ม และบนก่ิงกา้นของตน้ไม้

กเ็ตม็ไปดว้ยผลไม ้ท่ีสวนยายดา นกัท่องเท่ียวไม่เพียงแต่จะไดล้ิ้ม

รสผลไมเ้ท่านั้น แต่ยงัไดเ้ห็น “กระบวนการเจริญเติบโต” ของผลไม้

ต่าง ๆ “ตั้งแต่ตน้เร่ิมงอกจนกระทัง่ผลสุก”  อีกดว้ย บุญช่ืนกล่าว

อยา่งภาคภูมิใจวา่ แมจ้ �านวนนกัท่องเท่ียวจะลดลงบา้งเน่ืองจากผล

กระทบของโรคระบาด แต่สวนผลไมแ้ห่งน้ีด�าเนินกิจการมาเป็น

เวลาหลายสิบปีแลว้ และปัจจุบนักมี็นกัท่องเท่ียวนบัร้อยคนมาเยีย่ม

ชมทุกวนั

จงัหวดัระยองตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกของไทย ห่างจากกรุงเทพฯ

ประมาณ 200 กิโลเมตร มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์

ประกอบดว้ยแม่น�้าหลายสาย ภูเขาและป่าไมห้นาแน่นและอยูใ่กล้

ทะเล ท�าใหอุ้ดมไปดว้ยอาหารทะเล  และยงัเป็นแหล่งปลูกผลไมอี้ก

ดว้ย นายอคัรวชิย ์เทพาสิต ผูอ้ �านวยการส�านกังานการท่องเท่ียวจงัหวดั

ระยองกล่าววา่ “ระยองมีช่ือเสียงในเร่ืองเกาะ ชายหาด ป่าไมแ้ละ

ผลไม ้เรารวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกีฬา และผลไมเ้ขา้ไวด้ว้ย

กนั กระตุ้นใหน้กัท่องเท่ียวมาชิมผลไมใ้นสวนผลไมแ้ละเล่นกีฬา

ท่ามกลางธรรมชาติ ซ่ึงช่วยเพิม่รายไดข้องอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ในทอ้งถ่ินและกระจายรายไดสู่้ชุมชนในชนบทเพิม่ข้ึน” ก่อนเกิด

โรคระบาดระยองมีนกัท่องเท่ียวทั้งในและ

ต่างประเทศประมาณ 7 ลา้นคนในแต่ละ

ปีโดยเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 15% 

เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้สู่ชุมชนและ

ชนบท ระยองจึงไดริ้เร่ิมโครงการท่องเท่ียว

เช่น โครงการ “หน่ึงหมู่บา้น หน่ึงผลิตภณัฑ”์

นายยทุธศกัด์ิ สุภสร ผูว้่าการการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยแนะน�าวา่ “ในฐานะท่ีเป็น

ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ การ

ท่องเท่ียวหมู่บา้นในชนบทช่วยใหน้กัท่อง

เท่ียวไดด่ื้มด�า่กบัทิวทศันท่ี์งดงามตามธรรม-

ชาติ ไดรั้บความรู้ดา้นการเกษตร และสมั-

ผสัประเพณีพ้ืนบา้นท่ีแตกต่างกนั นกัท่อง

เท่ียวจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตดั้งเดิมในชนบท

อยา่งลึกซ้ึง และยงัช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัชาว

บา้นระดบัรากหญา้ และลดความเหล่ือมล�้า

ในการพฒันาเศรษฐกิจอีกดว้ย”

จากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนชุมชน

ในชนบทมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รัฐบาลไทย

กไ็ดส่้งเสริมการจดัการอุตสาหกรรมท่อง

เท่ียวระดบัรากหญา้ โดยนายยทุธศกัด์ิกล่าว

วา่  “เราประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ

หลายแห่งในการจดัการตลาดท่องเท่ียว สถาน-

ท่ีท่องเท่ียว และผูท่ี้ท�างานดา้นการท่องเท่ียว

ในชุมชนชนบท และยงัมีองคก์รเอกชน เช่น

สมาคมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินร่วมดว้ย

อยา่งแขง็ขนั เพื่อก�ากบัดูแลและประสาน

งานกิจกรรมการท่องเท่ียว และท�าใหเ้กิด

การบริหารจดัการท่ีมีระบบระเบียบ”

稿件来源：《人民日报海外版》
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超市太远没空购物，家里太乱不想

收拾，家电坏了不会维修，肚子

饿了不想做饭，医院太挤看病困难……

以上问题，轻点鼠标或手机App，在社

区就能解决。随着中国各地正加快推进

各行各业的数字化、智能化改造，推动

线上线下深度融合，这让居民生活服务

需求在“一刻钟”社区生活服务圈内得

到满足。

สรา้งเครอืข่ายใหบ้รกิารภายใน “15 นาที”

生活服务圈

打造
一刻钟

รายงานพเิศษ / 特稿

34



ซูเปอร์มาร์เกต็อยูไ่กลเกินไป ไม่วา่งจะไปซ้ือ

ของ บา้นรกเกินไป ฉนัไม่อยากจดัของ เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าในบา้นเสียแต่ซ่อมไม่เป็น รู้สึกหิวแต่ไม่

อยากท�าอาหาร โรงพยาบาลแออดัไปพบแพทย์

ล �าบาก...ปัญหาขา้งตน้สามารถแกไ้ขไดใ้นระดบั

ชุมชนดว้ยการคลิกเมาส์หรือแอปพลิเคชนับน

โทรศพัทมื์อถือ สืบเน่ืองจากหลายพืน้ท่ีในประเทศ

จีนก�าลงัเร่งผลกัดนัให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เปล่ียน

ไปสู่ยคุดิจิทลัและระบบอจัฉริยะ รวมทั้งผลกัดนั

หลอมรวมกนัอย่างลึกซ้ึงของระบบออนไลนก์บั

ออฟไลน ์ท�าใหค้วามตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ

ต่าง ๆ ในชีวติของผูค้นไดรั้บการตอบสนองดว้ย

เครือข่ายใหบ้ริการในชุมชนภายใน “15 นาที”

CFP 图
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当下，在中国约有600万家线下零售小店，其中有许多店家利用互

联网技术进行自我改造，接入智能流通网络，开展数字化服务，

为消费者带来升级体验。

รา้นคา้ชมุชนแปลงโฉมสู่ยุคดจิทิลั

ปัจจุบนั มีร้านคา้ปลีกออฟไลนใ์นจีนประมาณ 6 ลา้นแห่ง ซ่ึงมี

ร้านจ�านวนมากใชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือเปล่ียนแปลงตวัเอง

โดยเช่ือมต่อกบัเครือข่ายการกระจายสินคา้อจัฉริยะ และใหบ้ริการ

ดว้ยระบบดิจิทลัเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประสบการณ์ท่ีดียิง่ข้ึน

ซ่าน ล่ีเจวยีน เปิดร้านคา้เลก็ ๆ ท่ีมีพื้นท่ีแค่ 10 กวา่ตารางเมตร

มานานกว่า 10 ปี ในชุมชนเขตเทียนเฉียว เมืองจ่ีหนาน มณฑล

ซานตง ตั้งช่ือร้านวา่ “ร้านสะดวกซ้ือล่ีเจวยีน”  เธอมีความปรารถนา

ท่ีจะขายอาหารสดมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากร้านของเธอมีขนาดเลก็

จ�านวนในการสัง่ซ้ือนอ้ย ท�าใหเ้สียเปรียบดา้นราคา ท่ีผา่นมาจึงไม่

สามารถท�าได้

       แต่ตน้เดือนเมษายนท่ีผา่นมา ซ่าน ล่ีเจวยีน ไดเ้ขา้ร่วมเป็นร้านคา้

กบั “Hema Bazaar” (แพลตฟอร์มภายใตเ้ครืออาลีบาบาท่ีใหบ้ริการ

การรวมกลุ่มของผูซ้ื้อ หรือ Group Buying) ถือเป็นการอปัเกรด

ร้านคา้เลก็ ๆ ในชุมชนท่ีด�าเนินธุรกิจมากวา่ 10 ปี  ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่กล้

กบัเขตชุมชน เม่ือสัง่ซ้ือของผา่น Mini App ของ Hema Bazaar ใน 

WeChat ก่อน 22.00 น.ของวนันั้น จะสามารถรับสินคา้ไดท่ี้ร้านของ

ซ่าน ล่ีเจวยีนไดห้ลงั 16.00 น. ของวนัถดัไป อาหารสดท่ีตระการตา

มากมายบนแพลตฟอร์มออนไลนไ์ดส้นบัสนุน “ตลาดสดบนคลาวด”์

ของร้านเลก็ ๆ ใหคึ้กคกัข้ึนมาทนัที

ก่อนการอปัเกรด ร้านเลก็ ๆ ของซ่าน ล่ีเจวยีน มีช่องทางการ

จดัซ้ือสินคา้กวา่ 30 ช่องทาง ซ่ึงมีราคาซ้ือสูงกวา่ร้านคา้แฟรนไชส์

社区小店旧貌换新颜

ร้านคา้ชุมชนในเมืองเส่ินหยาง มณฑลเหลียวหนิง ช่วยอ�านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน

辽宁省沈阳市，社区小店为市民提供便利 中新社 图
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ถึง 10% และยงัตอ้งสตอ๊กสินคา้รอจ�าหน่ายอีกกวา่ 50% แต่ปัจจุบนั

อาศยัแพลตฟอร์มดิจิทลัของ “Hema Bazaar” ท�าใหธุ้รกิจร้านคา้

ขนาดเลก็ไดแ้ปลงโฉมสู่ยคุดิจิทลั ร้านคา้ขนาดเลก็กส็ามารถเลือก

และเติมสินคา้ไดด้ว้ยระบบอจัฉริยะและยงัสามารถขยายบริการ

ส่วนบุคคลไดด้ว้ย ช่วยใหท้�าธุรกิจง่ายมากข้ึน

ในเมืองจ่ีหนาน มณฑลซานตง ร้านคา้เลก็ ๆ เช่ือมต่อกบัพื้นท่ี

เพาะปลูก ซ่ึงช่วยเพิ่มเห็ดมอเรลสดบนโตะ๊อาหารของชาวเมือง

จ�านวนไม่นอ้ย

“ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเห็ดมอเรลสดอยู่เสมอ แต่พ่อคา้ก็

ไม่กลา้ซ้ือมาขาย เพราะว่าหลงัจากเก็บเห็ดมาแลว้ ตอ้งรอให้มี

ลูกคา้มาซ้ือเพยีงแค่ไม่ก่ีวนั เห็ดมอเรลกจ็ะเน่าเสีย” หวงั เฮ่าหนาน

ซัพพลายเออร์เล่าว่า ดว้ยการเขา้ร่วมกบั “Hema Bazaar” ตอนน้ี

ใบสัง่ซ้ือโดยตรงจากผูบ้ริโภคจะถูกสร้างข้ึน พอ่คา้เม่ือเห็นค�าสัง่

ซ้ือชดัเจนแลว้ ค่อยจดัซ้ือสินคา้เขา้มา ดว้ยการอาศยัห่วงโซ่อุปทาน

ใหม่โดยเฉพาะห่วงโซ่ห้องเยน็ ท�าให้สินคา้เกษตรท่ีเน่าเสียง่าย

เช่นเห็ดมอเรล ไดเ้ขา้สู่เมืองและบนโตะ๊อาหารอยา่งเป็นระบบ

“เร่ิมตั้งแต่การปลูกพืชผกัในเรือนกระจก จนมาถึงโกดงัของเรา

แลว้ไปถึงโกดงักลางของ Hema Bazaar เป็นตน้  จนสินคา้ถูกจดั

ส่งไปยงัร้านคา้ในชุมชน สามารถท�าไดภ้ายในวนัเดียว” ในมุมมอง

ของหวงั เฮ่าหนาน “ตลาดสดบนคลาวด”์ ไม่เพียงแต่มีอาหารสดและ

ราคาไม่แพงเท่านั้น แต่ยงัท�าใหต้วัเขาเองใกลชิ้ดผูบ้ริโภคมากข้ึน

และเขา้ใจตลาดมากข้ึนดว้ย

ขอ้มูลประกอบ : ประเทศจีนมีร้านคา้ปลีกออฟไลนป์ระมาณ 6 

ลา้นแห่ง ผูค้า้รายยอ่ยเหล่าน้ีมียอดขายคิดเป็น 40% ของการจ�าหน่าย

สินค้าแบบรวดเร็ว โดยแต่ละวนัใหบ้ริการลูกคา้ถึง 200 ลา้นคน

เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชยจี์นและหน่วย

งานอ่ืน ๆ อีก 7 หน่วยงานไดร่้วมกนัออก “ประกาศส่งเสริมเศรษฐกิจ

ร้านคา้ขนาดเลก็” ระบุอยา่งชดัเจนวา่สนบัสนุนแพลตฟอร์มอีคอม-

เมิร์ซจดับริการแบบดิจิทลัต่าง ๆ ใหแ้ก่ร้านคา้ขนาดเลก็ เช่น การ

ขายส่ง การโฆษณาและการตลาด การช�าระเงินผ่านมือถือ การ

วเิคราะห์ขอ้มูล และระบบซอฟตแ์วร์ ฯลฯ 

ร้านสะดวกซ้ือล่ีเจวยีน ก่อนและหลงัการปรับปรุง

图①②改造前后的“丽娟便利店” CFP 图

ซ่าน ล่ีเจวยีนกบัลูกชายถ่ายภาพร่วมกนัหนา้ร้านสะดวกซ้ือ

图③单丽娟和儿子在便利店前合影 CFP 图

①

②

③
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不想出门吃饭，点个外卖30分钟帮你送到家；

行动不便，社区养老上门帮你解决困难……

随着数字化升级助推新服务，“身边经济”的内涵也

在不断延伸，社区电商打通从商超、药店、物业到家

的最后一公里，让居民生活服务需求在“一刻钟”社

区生活服务圈内得到满足。

บรกิารถงึหนา้บา้น หากคุณไม่อยากออกไปทานขา้วนอกบา้น แค่สั่ง 

Food Delivery อาหารกจ็ะส่งถึงบา้นใน 30 นาที  ถา้เป็นผู ้

สูงอายท่ีุเคล่ือนไหวไม่สะดวก เจา้หนา้ท่ีบริการดูแลผูสู้ง

อายใุนชุมชนก็จะมาถึงบา้น ช่วยแกปั้ญหาใหคุ้ณ... ดว้ย

การอปัเกรดสู่ยคุดิจิทลัท่ีก่อใหเ้กิดบริการใหม่ ๆ นยัของ

“เศรษฐกิจรอบตวั” ถูกขยายกวา้งขวางยิง่ข้ึน  ระบบอีคอม-

เมิร์ซในชุมชนท่ีช่วยเปิดทางใหห้า้งสรรพสินคา้  ร้าน

把服务送上门

ธุรกิจบริการส่งหนงัสือถึงบา้น เป็นช่องทางใหม่ในการซ้ือหนงัสือส�าหรับผูอ่้าน

书籍外卖业务为读者提供新的购书渠道 新华社 图
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ขายยา และบริษทัจดัการทรัพย์สินบริการ

ต่างส่งตรงถึงบา้นในรัศมี 1 กิโลเมตรสุดทา้ย

ท�าใหค้วามตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ

ต่าง ๆ  ในชีวติของผูค้น ไดรั้บการตอบสนอง

ดว้ยเครือข่ายใหบ้ริการในชุมชนภายใน “15

นาที”

ขณะน้ี แพลตฟอร์ม Food Delivery 

ออนไลนช่ื์อดงัของจีน “เออ้เลอเมอะ (Ele.

me)” ไดป้ระกาศอปัเกรดแอปพลิเคชนัใหม่

หมด จาก “แพลตฟอร์มจดัส่งอาหาร” ไป

เป็นแพลตฟอร์มใหบ้ริการในชีวติประจ�าวนั

ท่ี “ตอบโจทยทุ์กความตอ้งการเร่งด่วน”

“หลงัจากอปัเกรดแอปใหม่แลว้ Ele.me 

ไดเ้ปล่ียนจากการจดัส่งอาหารไปเป็นการ

จดัส่งส่ิงของและบริการทุกอยา่ง” ขณะเดียว

กนั หวงัเหล่ย ซีอีโอของ Ele.me เปิดเผยวา่

“การจดัส่งทุกส่ิงอยา่ง” ก�าลงัขยายขอบเขต

ใหก้วา้งขวางมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งสิน-

คา้และบริการลว้นสามารถจดัส่งถึงบา้นได ้ นอกจากผลิตภณัฑ์

ท่ีจบัตอ้งได ้เช่น นมสด ของเล่นส�าหรับแม่และเดก็ เคร่ืองส�าอาง 

หนงัสือเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ แลว้ ในอนาคตบริการ

อ่ืน ๆ  เช่น การท�าเลบ็ เสริมสวย การดูแลบา้น และการท�าความสะอาด 

ยงัสามารถส่งตรงถึงบา้นของคุณไดอี้กดว้ย 

 “เม่ือก่อนฉนัไม่กลา้คิดเลยว่า  อยู่บ้านก็สามารถรับบริการ

ดูแลผูสู้งอายท่ีุดีขนาดน้ีได”้ พาน จ้ีหง วยั 69 ปี ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่แขวง

จ้ิงซงเหนือ เขตเฉาหยาง กรุงปักก่ิงกล่าว สามีของพาน จ้ีหงเคล่ือน

ไหวร่างกายไม่สะดวก ป่วยดว้ยโรคชราต่าง ๆ และตอ้งทานยาเป็น

ประจ�า

 “ทุก ๆ เดือน ฉนัตอ้งพาเขาไปโรงพยาบาลถึง 3 แห่ง ตอ้งไป

รับยา 4 ชนิดมาทาน พวกเราตอ้งคอยวางแผนทุกเดือนวา่ วนัไหน

จะไปโรงพยาบาลไหน ซ่ึงเป็นเร่ืองล�าบากมาก” พาน จ้ีหงกล่าว  

เม่ือปลายปีท่ีแลว้ ขณะท่ีเธอดูแลสามีอยูท่ี่บา้นนั้น เธอไดรั้บบาด

เจบ็ท่ีเอวโดยไม่ไดต้ั้งใจและจ�าเป็นตอ้งนอนพกัรักษาตวั  แลว้จะ

ไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาใหส้ามีไดอ้ยา่งไร  กลายเป็นความกงัวล

ขอพาน จ้ีหงในทนัที

 “ในขณะท่ีกลดักลุม้อยู่นั้นบริษทัจดัการทรัพยสิ์นกม็าหาถึง
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บา้น” พาน จ้ีหงเล่า  เดือนกมุภาพนัธ์ปีน้ี ชุมชนจ้ิงซงเหนือจบัมือ

กบั Beijing Vision Hejia Life Technology Group ไดร่้วมกนัให้

บริการรบแบบ “นิติบุคคล + การดูแลผูสู้งอาย”ุ เม่ือคณะกรรมการ

ชุมชนด�าเนินการเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกบัผูสู้งอายขุองแต่ละครัว-

เรือน  พวกเขาไดรั้บรู้ถึงปัญหาของพาน จ้ีหง  ต่อสถานการณ์น้ี 

ฝ่ายบริษทัจดัการทรัพยสิ์นของชุมชนไดป้ระสานไปยงัโรงพยาบาล

ออนไลนท่ี์เขา้ร่วมโครงการประกนัสุขภาพ ช่วยเธอจดัการเร่ือง

สัง่ยาออนไลน์และบริการจดัส่งยาถึงบา้น ตอนน้ียา 4 ชนิดของ

สามีเธอสามารถสัง่ผา่นออนไลนไ์ดแ้ลว้ วธีิน้ีท�าใหปั้ญหาการรับ

ยาของพาน จ้ีหงไดรั้บการแกไ้ขในทนัที 

ทั้งน้ี การดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน หมายถึง การยดึครอบครัวเป็น

ศูนยก์ลาง อาศยัคณะกรรมการชุมชนช่วยเหลือในเร่ืองการดูแล

ระหว่างวนั การรักษาพยาบาล บริการท�าความสะอาดบา้น และ

บ�ารุงขวญัก�าลงัใจส�าหรับผูสู้งอาย ุ ความแตกต่างกับวิธีดูแลคน

ชราแบบอ่ืน ๆ คือ ผูสู้งอายุจะอาศยัอยูใ่นบา้นของตนเอง ขณะท่ี

ไดรั้บการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว หน่วยงานบริการและเจา้

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของชุมชนยงัจะมาใหบ้ริการถึงบา้นดว้ย

ขอ้มูลประกอบ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวนผูค้า้ท่ีใช้

งานอยูแ่ละผูใ้ชบ้ริการรายปีของแพลตฟอร์ม

จดัส่งอาหารของจีน Meituan เพิ่มข้ึนเป็น

6.8 ลา้น และ 510 ลา้นรายตามล�าดบั ใบสัง่

ซ้ือแฟลชเซลลข์อง Meituan ในกลุ่มสินคา้

ยา ดอกไมส้ด ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

โดยมียอดสัง่ซ้ือสูงสุดต่อวนัประมาณ 4.5 

ลา้นช้ิน

นอกจากน้ี สถิติล่าสุดจากกระทรวง

กิจการพลเรือนแห่งจีนแสดงใหเ้ห็นวา่ จน

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีหน่วยงาน

และสถานบริการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน

มากกวา่ 180,000 แห่งทัว่ประเทศ คิดเป็น 

83.6% ของจ�านวนหน่วยงานและสถาน

ดูแลผูสู้งอายทุั้งหมดในประเทศจีน

本刊综合

พนกังานส่งของก�าลงัข่ีมอเตอร์ไซคไ์ปส่งสินคา้

外卖员骑车配送外卖 新华社 图
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如今，以5G、人工智能、工业互联网、

物联网等为代表的新基建为“无人经

济”的发展提供了坚实后盾。在技术飞速变革

和居民消费升级的双重背景下，无人业态快速

融入更多领域。在中国，无人超市、移动门

店、无人值守影院、无人书店等不断涌现，这

些丰富的“无人经济”业态，为社区生活提供

了极大便利。

“เศรษฐกจิอตัโนมตั”ิ สร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

 “เม่ือรู้สึกหิวขา้วหิวน�้ า แค่สแกนรหสัท่ี ‘ป้าย’ ริมถนนเพื่อสัง่

อาหาร รอประมาณ 10 นาที กจ็ะไดรั้บขนมเคร่ืองด่ืมจากรถยนต์

ไร้คนขบัแลว้ สะดวกมากจริง ๆ”  เม่ือเร็ว ๆ น้ี ภายในเขตบริการ

อุตสาหกรรมระดบัไฮเอนด์แห่งใหม่ของปักก่ิง “New Shougang 

High-end Industrial Comprehensive Service Park” หรือ นิคม

อุตสาหกรรมโส่วกงั  คุณหวงั นกัท่องเท่ียว ไดส้มัผสักบัประสบการณ์

บริการดว้ยปัญญาประดิษฐ ์(AI) “เพ่ิงรู้วา่ถา้ตอ้งการซ้ือของระหวา่ง

ท�างานหรือท�าธุระอยู่ภายในนิคมฯ คุณไม่จ�า เป็นต้องเดินหา

ร้านคา้ไปทัว่ ยงัสามารถรอรถยนต์ไร้คนขบัมาส่งของถึงหน้า

บา้นได”้

“无人经济”创造新可能
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“เศรษฐกจิอตัโนมตั”ิ สร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 “MAI SHOP” ร้านคา้ระบบอัจ-

ฉริยะปัญญาประดิษฐ์ใน Meituan ได้เปิดให้บริการภายในนิคม

อุตสาหกรรมโส่วกงั  ความแตกต่างกับร้านคา้ปลีกอัจฉริยะทัว่

ไป คือร้าน “MAI SHOP” จะใชร้ะบบจดัเรียงสินคา้อตัโนมติัและ

การจดัส่งแบบไร้มนุษย ์โดยไม่จ�ากดัสถานท่ีตั้งของร้านคา้ ส่ิงท่ี

ลูกคา้ตอ้งท�ากแ็ค่ “ยนือยูก่บัท่ี แลว้คลิกบนโทรศพัทมื์อถือ” การใช้

งานทั้งหมดไม่แตกต่างจากการสัง่ของ Delivery อ่ืน ๆ และมีความ

ปลอดภยัอยา่งสูง

ตอนน้ี รถส่งของไร้คนขบัสีเหลืองของ Meituan ไดก้ลายเป็น

ฉากหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมโส่วกงัไปแลว้ ในระยะทดลองให้

บริการนั้น “MAI SHOP” สามารถจดัส่งของไดเ้ฉล่ียในเวลาเพียง 

17 นาที โดย 95% เป็นการจดัส่งดว้ยรถส่งของไร้คนขบั เซ่ีย หวัเซ่ีย

หวัหนา้นกัวทิยาศาสตร์ของ Meituan กล่าววา่ “MAI SHOP” ใน

ฐานะส่วนส�าคญัของการให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมโส่วกงั 

จะน�าประสบการณ์การช็อปป้ิงรูปแบบใหม่มาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

ผูช้ม นกักีฬา และเจา้หนา้ท่ีของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ปี 2565 ท่ีกรุงปักก่ิง

จากขอ้มูลในแวดวงอุตสาหกรรม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

เช่น การขบัข่ีอตัโนมติัและปัญญาประดิษฐ์ไดก่้อให้เกิดโอกาส

มากมายในการพฒันา “ร้านคา้เคล่ือนท่ี” ซ่ึงไม่เพียงอาศยัรูปแบบ

การจดัส่งสินคา้ด้วยหุ่นยนต์ในการยกระดบัประสิทธิภาพและ

ประสบการณ์ของผูใ้ชง้านเท่านั้น แต่ยงัช่วยใหผู้ค้า้บรรลุการด�าเนิน

งานท่ีละเอียดยิ่งข้ึนผา่นขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญา

ประดิษฐ ์ ขณะเดียวกนั “ความคล่องตวั” ท่ีเกิดจากรูปแบบ “สถานท่ี

+ การจดัส่งแบบไร้มนุษย”์ ยงัช่วยลดขอ้จ�ากดัในการเลือกสถานท่ี

ตั้งของร้านคา้อีกดว้ย 

เมืองต่าง ๆ อาทิ เซ่ียงไฮ ้หนานชาง จ่ีหนาน ฯลฯ ในช่วงไม่ก่ี

ปีมาน้ี ยงัมีคลินิกไร้มนุษยเ์กิดข้ึน โดยผูป่้วยสามารถรับการรักษา

พยาบาลและยาท่ีหนา้บา้น ซ่ึงสะดวกและรวดเร็ว

คลินิกไร้มนุษยใ์ชพ้ื้นท่ีเล็ก ๆ มกัจะประกอบดว้ยหอ้งตรวจ

โรคและตู้ยาอัจฉริยะ หลังจากท่ีผู ้ป่วย

อธิบายอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณหมอปัญญา

ประดิษฐ ์หรือ AI Doctor ในหอ้งตรวจโรค

แลว้  AI Doctor จะจ�าแนกผูป่้วยไปยงัแผนก

โรคเฉพาะทางนั้น ๆ และแพทยต์วัจริงจะ

ใหก้ารวนิิจฉยัดว้ยระบบทางไกล หลงัจาก

วนิิจฉยัโรคเสร็จแลว้ ผูป่้วยสามารถซ้ือยา

ตามค�าแนะน�าของแพทยไ์ดโ้ดยตรงท่ีเคร่ือง

จ�าหน่ายยาอตัโนมติัในคลินิก หากเป็นยา

ท่ีตอ้งสัง่โดยแพทย ์ผูป่้วยสามารถน�าใบ

สัง่ยาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีแพทยอ์อกให ้ไปสัง่

ซ้ือไดท่ี้ร้านขายยาออนไลน ์

ขอ้มูลประกอบ : จากขอ้มูลท่ีเผยแพร่

โดยแพลตฟอร์มการคน้หาธุรกิจของจีน

“TianYanCha.com”  เม่ือตน้ปี 2564 ประ-

เทศจีนมีธุรกิจประเภท “เศรษฐกิจไร้มนุษย”์

แลว้กวา่ 73,000 ราย เม่ือจ�าแนกตามอุตสา-

หกรรม วสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ

ไร้มนุษยก์ระจุกตวัอยูใ่นอุตสาหกรรมขายส่ง

และขายปลีก (33%) อุตสาหกรรมบริการ

ดา้นเทคนิคและการวจิยัทางวิทยาศาสตร์ 

(28.77%) ส่วนอีก 3.58% เป็นธุรกิจในอุตสา-

หกรรมผลิต 
本刊综合

ชาวเมืองซีอานก�าลงัเลือกซ้ือผกัสดจากเคร่ืองขายผกัสดอตัโนมติั

西安市民在自动售菜机前选购菜品 新华社 图

 รายงานพเิศษ特稿 /

43



今
天

的
中

国
是

什
么

样
子

？
现

在
的

中
国

人
在

过
着

怎
样

的
生

活
？

本
期

开
始

，
《

湄
公

河
》

杂
志

开
设

“
Hi，

中
国

人
”

栏

目
，

带
您

认
识

或
者

独
特

、
或

者
可

爱
、

或
者

有
趣

、
或

者
高

大
、

或
者

普
通

的
中

国
人

，
走

进
他

们
真

实
的

人
生

，
听

听
他

们
的

中
国

故
事

。Hi ชา
วจนี

ประเทศจีน

ในวนัน้ีเป็นอยา่งไร

บา้ง ชาวจีนทุกวนัน้ีมีชีวติ

แบบไหน 

 เร่ิมตั้งแต่ฉบบัน้ีเป็นตน้ไป นิตยสาร

แม่น�้าโขงจะเปิดคอลมัน์ “Hi ชาวจีน” เพ่ือ

แนะน�าใหคุ้ณรู้จกักบักลุ่มคนจีนท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั น่ารัก น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวรีบุรุษหรือ

คนธรรมดา เดินเขา้ไปสมัผสัชีวติจริงของพวกเขาและ

รับฟังพวกเขาเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ของประเทศจีน

Hi
，中
国
人
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在第32届夏季奥林匹克运动会上，中国短跑运动员、暨

南大学副教授苏炳添在男子百米半决赛中跑出9秒83

排名第一并打破亚洲纪录，成为首位站上男子百米决赛跑道的

中国人并获得第六名。苏炳添成为“亚洲飞人”，而他也是中

国跑得最快的大学教授。

ซ ูป่ิงเทียน 
รองศาสตราจารยท่ี์ว่ิงเรว็

这个教授跑得快

苏炳添

 ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนคร้ังท่ี 32  ซู ป่ิงเทียน

นกัวิง่ระยะสั้นชาวจีน ใชเ้วลา 9.83 วนิาที ในการวิง่ 100 เมตร

ชายรอบรองชนะเลิศ ควา้อนัดบัท่ีหน่ึงและท�าลายสถิติ

เอเชีย เขากลายเป็นชาวจีนคนแรกท่ียืนบนลู่วิง่ 100 

เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศและไดอ้นัดบัท่ี 6

 “รองศาสตราจารยซู์ เราภูมิใจในตวัคุณ”

ในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ซ่ึงอยูห่่างจาก

สนามกีฬาโตเกียวนบัพนัไมล์ อาจารย์และ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัจ้ีหนานกวา่ 80 คน ร่วม

ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยกันท่ี

มหาวทิยาลยั

ซู ป่ิงเทียน เป็น “ลมกรดแห่งเอเชีย” และ

เป็นรองศาสตราจารยม์หาวิทยาลยัผูซ่ึ้งวิง่เร็ว

ท่ีสุดในโลก
①
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9秒83

จากชอบหนีเรียนจนไต่เต้ากลายเป็นรองศาสตราจารย์ในมหาวทิยาลยั
从逃避补课到成为大学教授

เผงิ กัว๋สง คณบดีวิทยาลยัพลศึกษาแห่งมหาวทิยาลยัจ้ีหนาน

กล่าววา่ “ตั้งแต่ซู ป่ิงเทียน เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีจนกระทัง่

เป็นรองศาสตราจารยใ์นวิทยาลยัพลศึกษา เราไดเ้ห็นการเติบโต

และเสน้ทางความกา้วหนา้ของเขามาโดยตลอด สปิริตนกักีฬาของ

เขาควรค่าแก่การเรียนรู้” 

เขาเขา้เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัจ้ีหนาน

เม่ือ พ.ศ. 2552 และส�าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในปี พ.ศ. 

2560 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 กไ็ดเ้ร่ิมเป็นอาจารยผ์ูส้อน ณ ท่ีแห่งน้ี

ซู ป่ิงเทียน ได้เปล่ียนแปลงจากนักศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็น

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและเป็นรองศาสตราจารยข์องมหาวทิยาลยั

ไดส้�าเร็จ

อยา่งไรกต็าม หลายคนอาจนึกไม่ถึงวา่ในช่วงชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ซู ป่ิงเทียนไดเ้ขา้ร่วมทีมกรีฑา เพราะตอ้งการหนีเรียน

คาบชดเชย

หยาง หยง่เฉียง โคช้คนแรกของซู ป่ิงเทียน กล่าววา่เม่ือซู ป่ิงเทียน

อยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการเรียนของเขาไม่ดีนกั และเขาถูก

ครูสั่งให้ “อยู่เรียนชดเชย” หลังจากเลิก

เรียนเป็นประจ�าทุกวนั และเพื่อหลีกเล่ียง

การเรียนชดเชย ซู ป่ิงเทียน จึงไดเ้ขา้ร่วม

ทีมกรีฑาของโรงเรียน เพราะทีมกรีฑาจะ

ตอ้งฝึกเป็นประจ�าทุกบ่าย

ซู ป่ิงเทียน เม่ือเขา้มาในทีมกรีฑาแลว้ 

กไ็ดเ้ผยให้เห็นถึงพรสวรรคร์ะดบัสูงเกิน

คาดในดา้นการวิง่ระยะสั้น และเขากเ็ติบโต

อยา่งรวดเร็วมาโดยตลอด  จนกลายเป็นท่ี

หน่ึงในการวิง่ระยะสั้นของประเทศจีนและ

เอเชีย

ซู ป่ิงเทียน

图①苏炳添 新华社 图

ซู ป่ิงเทียน (กลาง) เขา้ร่วมแข่งขนัวิง่ 100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศใน

กีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียว

图②苏炳添（中）出战东京奥运会男子100米决赛 新华社 图

②
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ในมหาวทิยาลยั ซู ป่ิงเทียน ตั้งใจเรียน

มาก วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีของเขา

อยูใ่นระดบั “ยอดเยี่ยม” โดยทัว่ไปแลว้เขา

ตอ้งขาดเรียนเพื่อไปฝึกซอ้ม ดงันั้น เขาจึง

พยายามเรียนชดเชย อาจารยม์หาวทิยาลยั

จ้ีหนานท่ีเคยสอนเขาต่างก็รู้สึกท่ึง ตั้งแต่

ระดบัปริญญาตรีไปจนถึงระดบับณัฑิตศึกษา

จนกระทัง่มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั ซู 

ป่ิงเทียนลว้นมุ่งมัน่ท่ีจะท�าใหดี้ท่ีสุดในทุก

บทบาท

เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซู ป่ิงเทียน

ไดส้อนทกัษะการวิง่ระยะสั้นใหแ้ก่นกัศึกษา

100 คน ในสนามกีฬาเซ่ายีฟู่ของมหาวทิยาลยั

จ้ีหนาน น่ีเป็นชั้นเรียนแรกของเขาในฐานะ

รองศาสตราจารยข์องมหาวทิยาลยัจ้ีหนาน

ต่อจากน้ีไป ถา้มีเวลาหลงัจากการฝึกซอ้ม 

ซู ป่ิงเทียนจะกลบัไปท่ีมหาวทิยาลยัจ้ีหนาน

เพ่ือเปิดสอนรายวิชาและบรรยายหัวขอ้เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การ

กีฬาใหแ้ก่นกัศึกษา

ใน พ.ศ. 2562 ซู ป่ิงเทียน ตีพิมพบ์ทความท่ีช่ือวา่ “ยอ้นรอย

อดีตและมองอนาคตของการวิง่ระยะสั้น 100 เมตรชายของประเทศ

จีนในยคุใหม่” ในวารสารวทิยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะผูแ้ต่งคน

ท่ี 1  ในบทความน้ี ซู ป่ิงเทียนและผูร่้วมเขียนของเขาไดท้บทวน

พฒันาการในการแข่งวิ่งระยะสั้น 100 เมตรชายของประเทศจีน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ในบทความฉบบัน้ีส่ิงท่ีสะดุดตากคื็อ “กราฟแสดง

ผลงานท่ีดีท่ีสุดของการวิง่ 100 เมตรชายของประเทศจีนในช่วงปี

พ.ศ. 2553 - 2561” จาก 10.21 วนิาทีในปี พ.ศ. 2553 เป็น 9.91 วนิาที

ในปี พ.ศ. 2561 กราฟท่ีเฉียงข้ึนดา้นบน แสดงให้เห็นถึงความ

กา้วหนา้ในการวิง่ระยะสั้นของประเทศจีน 

ในช่วงหน่ึงของวิดีโอท่ีเผยแพร่คู่กบับทความ เราเห็นวา่ใน

ซอฟตแ์วร์วเิคราะห์วดีิโอการออกสตาร์ทของ ซู ป่ิงเทียน ถูกท�าให้

เป็นนามธรรม โดยใช ้“การ์ตูนลายเสน้รูปคนหวัไมขี้ด”  ส�าหรับ

การวเิคราะห์แบบเฟรมต่อเฟรม ตวัแปรและเสน้โคง้ต่าง ๆ เปล่ียนแปลง

แบบเรียลไทม์ การวเิคราะห์บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นน้ี

ท�าให ้ซู ป่ิงเทียนและทีมโคช้ปรับการเคล่ือนไหวใหเ้หมาะสมได้

อยา่งต่อเน่ือง และในท่ีสุดกป็ระสบความส�าเร็จในการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกท่ีกรุงโตเกียว 

นอกจากน้ี บทความยงัไดส้รุปปัจจยั 5 ประการ เช่น การสร้าง

รูปแบบการแข่งขนัแบบทีมท่ีดี การจดัตั้งระบบการรับประกนัการ

ฝึกซอ้มท่ีสมบูรณ์ และการมุ่งเนน้ยกระดบัคุณสมบติัของนกักีฬา

การใชมุ้มมองของนักกีฬาในการท�าวิจยัและใชมุ้มมองของ

นักวิชาการในการฝึกซ้อม ซู ป่ิงเทียนได ้“ท�าลายสถิติเม่ืออายุ

มาก” ซ่ึงแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยในการวิง่ระยะสั้น ขณะท่ีเขาเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกท่ีกรุงโตเกียวอีก 1 เดือน เขาจะมีอายุ

ครบ 33 ปี (เขาเกิดวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2532) 

เบ้ืองหลงั “การท�าลายสถติเิม่ืออายุมาก”
“高龄突破”的背后

①
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การวิง่เร็วข้ึน 0.1 วนิาทีในการวิง่ระยะสั้น 100 เมตรยากแค่ไหน

เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ซู ป่ิงเทียนเคยตอบค�าถามน้ีบน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เขากล่าววา่ “นัน่ช่างยากเหลือเกิน 0.1 

วนิาทีกสุ็ดยอดแลว้ แค่จะใหเ้ร็วข้ึน 0.01 วนิาทีกย็งัยากเลย ผมวิง่

เร็วข้ึนจากเวลา 9.99 เป็น 9.91 (เร็วข้ึน 0.08 วินาที) ตอ้งใชเ้วลา

ถึงสามปี ”

เม่ือมองยอ้นกลบัไป จะพบวา่เขาใชเ้วลาอีกสามปีในการพฒันา

ผลงานของตนใหว้ิง่เร็วข้ึนอีก 0.08 วนิาที

การยนืหยดัท�าส่ิงหน่ึงเป็นเวลานานนั้นเป็นประสบการณ์อยา่งไร

กนันะ ค�าตอบของซู ป่ิงเทียนคือ น่าเบ่ือมาก บางคร้ังเวลาซอ้มก็

คิดวา่เหน่ือยเหลือเกินจริง ๆ พรุ่งน้ีกต็อ้งซอ้ม และยงัตอ้งซอ้มอีก

หลายปี จะทนไดอ้ยา่งไร... แต่ผมกใ็ชว้ิธีการอ่ืน ๆ มาปรับตวัเอง 

เช่น การคิดวา่ความใฝ่ฝันของตวัเองคืออะไร

การผสมผสานท่ีสมบูรณ์แบบของการวิจัยและการฝึกซอ้ม

อยา่งเช่น ซู ป่ิงเทียนน้ี เป็นการกา้วขา้มขีดจ�ากดัในดา้นกีฬา และ

การกา้วสู่จุดสูงสุดทางวชิาการ และยงัเป็นการอธิบายถึง “การบูรณา

การระหวา่งกีฬาและการศึกษา” ของประเทศจีนและจิตวญิญาณ

ส่งต่อความหวงัด้วยความฝัน
用梦想传递希望

ของโอลิมปิก นกักีฬาท่ีมีสุขภาพดี สดใสและ

มีการศึกษา กลายเป็นไอดอลของหนุ่มสาว

ชาวจีนมากข้ึนเร่ือย ๆ

หลงักลบัมาจากการแข่งขนักีฬาโอลิม-

ปิก ซู ป่ิงเทียน ไดส่้งต่อความคาดหวงัของ

เขาไปยงันักกีฬารุ่นหนุ่มสาว “ผมหวงัวา่

ผลงานท่ีไดอ้นัดบัท่ีหกของผมจะเป็นแรง

บนัดาลใจใหแ้ก่นกักีฬารุ่นหลงัไดม้ากข้ึน 

ใหพ้วกเขามีความพยายามอย่างไม่ลดละ

ในการฝึกซอ้มและสามารถทะลายด่าน 10 

วนิาทีได”้

                                                        本刊综合

ซู ป่ิงเทียน

图①苏炳添 新华社 图

ซู ป่ิงเทียน ก�าลงัสอนนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจ้ีหนาน

图②苏炳添在暨南大学为学生集中授课 CFP 图

②
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这是一只有着胖胖腿的鹰，尾巴

又和两只前爪巧妙地构成了

鼎的三足。鹰的胸部和身体占鼎身

的主要部分。陶鹰鼎的造型，带

着上古的气息，也带着中原

质朴的民风。但更神奇的

是，它除了上古的王者

之气，又同时显示出另

一种很现代的气质，

用 当 下 的 话 说 ， 就

是“萌萌哒”。在

这个层面，陶鹰鼎

又可谓古典与现代

的美妙融合。六千

年前的造型艺术精

湛至此，令人不禁

赞叹。

หมอ้ดนิเผานกอนิทรท่ีีหลบัใหลนานนบั 6,000 ปี
陶鹰鼎：陶醉了六千年
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หมอ้ดินเผานกอินทรี เป็นประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

วฒันธรรมหยัง่เสา  ในยุคหินใหม่ (Neolithic Period) เม่ือ 6,000 

ปีก่อน ลกัษณะพิเศษท่ีสุดของวฒันธรรมหยัง่เสาคือการเขียน

ลวดลายบนเคร่ืองป้ันดินเผา และภาชนะส่วนใหญ่เป็นของใชใ้น

ชีวติประจ�าวนั หมอ้ดินเผานกอินทรีเป็นภาชนะเพียงช้ินเดียวท่ีมี

รูปทรงเหมือนนกท่ีคน้พบในแหล่งโบราณคดีหยัง่เสา

คนในยุคนั้นใชม้นัส�าหรับท�าอะไรกนันะ ไวใ้ชใ้ส่น�้ า ไวเ้กบ็

ธญัญาหาร หรือว่าใชใ้นพิธีกรรมบวงสรวงกนัแน่ แลว้ท�าไมจึง

ตอ้งท�ารูปทรงภาชนะเหมือนนก เน่ืองจากมนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตวั แต่ขาดขอ้มูลอา้งอิง ประเด็นเหล่าน้ีจึงดึงดูดนักวจิยัใหเ้ขา้มา

ศึกษาวจิยั มีส่ิงหน่ึงท่ียืนยนัไดคื้อ หมอ้ดินเผานกอินทรีน้ี แสดง

ใหเ้ห็นวา่เม่ือ 6,000 ปีก่อน ภาชนะท่ีใชง้านในชีวติประจ�าวนัของ

ชาวจีน ไม่วา่จะเป็นดา้นการใชง้านจริงและรูปทรง สามารถผสม

ผสานกลมกลืนไดอ้ยา่งชาญฉลาด

กาลเวลาผ่านมา 6,000 ปีแลว้ แต่เรายงัคงไม่สามารถสืบคน้

ไดว้่า หมอ้ดินเผานกอินทรีมีแหล่งผลิตท่ีใด มีรูปแบบ วิธีการ 

ช่วงเวลาการผลิต ตลอดจนรายละเอียดกระบวนการเผาเคร่ืองป้ัน

เป็นอยา่งไร ช่างเคร่ืองป้ันดินเผาในยคุปัจจุบนั จึงท�าไดเ้พียงอาศยั

รูปภาพและจินตนาการ ประกอบกบัวธีิการท่ีตนเองถนดัเพื่อสร้าง

ชีวติใหม่ใหแ้ก่มนั

นกอินทรีตวัน้ีช่างมีขาท่ีอวบอว้น หางและอุง้เทา้สองขา้งประกอบ

กนัเป็นขาตั้งสามเส้าของหมอ้ดินเผาไดอ้ยา่งสวยงามลงตวั ส่วน

หนา้อกและล�าตวัของนกอินทรีเป็นองคป์ระกอบหลกัของตวัหมอ้

ลกัษณะของหมอ้ดินเผานกอินทรีมีกล่ินอายความโบราณ  และความ

เรียบง่ายของขนบพื้นบา้นของดินแดนจงหยวน แต่ท่ีน่าอศัจรรย์

ยิง่กว่านั้นคือ นอกจากจะแฝงด้วยพลงัแห่งผูน้�ายุคโบราณแลว้  

ขณะเดียวกันยงัแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะอีกด้านของความ

ทนัสมยั หากพดูตามภาษายุคน้ีคือ “ค้ิวท์มาก” ตามสภาพท่ีเห็นน้ี

กล่าวไดว้า่หมอ้ดินเผานกอินทรีเป็นการผสมผสานความคลาสสิก

และความทนัสมยัท่ีเยีย่มยอด เม่ือ 6,000 ปีก่อนสามารถสร้างสรรค์

รูปลกัษณ์ไดป้ระณีตวจิิตรขนาดน้ีช่างน่าช่ืนชมยิง่นกั

เม่ือประคองหมอ้ดินเผานกอินทรีข้ึนมา เหมือนราวกบัวา่เรา

ไดก้อบดินเหนียวเม่ือ 6,000 ปีท่ีแลว้ เฉก

เช่นวกัน�้าอนัเป็นตน้ธารแห่งอารยธรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นศิลปะแห่งกาล

เวลา หากแหง้เกินไปดินเผาจะแตก และยบุ

ตวัถา้ช้ืนเกิน  ดงันั้น ขั้นตอนการท�าเคร่ือง

ป้ันดินเผาท่ีสมบูรณ์นั้น ช่างฝีมือจึงจ�าเป็น

ตอ้งรอใหดิ้นแหง้ รอใหไ้ฟลุกโชนไดท่ี้และ

รอใหเ้คร่ืองป้ันดินเผาเยน็ตวัลง ทุกวนัน้ี ผู ้

คนมกัคร�่ าครวญวา่ชีวติผา่นไปเร็วเกินไป

เวลาไม่เพียงพอ แต่เม่ือหกพนัปีก่อน คน

โบราณไดส้อนเราใหรู้้วา่จะผสมกลมกลืนเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกบัเวลาไดอ้ยา่งไร ท�าอยา่ง

ไรท่ีจะไม่แข่งขืนกบัเวลา

หากหมอ้ดินเผานกอินทรีสามารถพดู

ได ้มนัอาจจะบอกเล่าเร่ืองราวไดว้า่ วนัคืน

เม่ือ 6,000 ปีก่อนมนัด�ารงชีวติอยูท่ ั้งภายใน

และภายนอกเตาหลอมไดอ้ยา่งไร

หมอ้ดินเผานกอินทรีมีความสูง 35.8

ซม. เสน้ผา่นศูนยก์ลางปากหมอ้ 23.3 ซม. 

และเส้นผ่านศูนยก์ลางส่วนท้องหม้อมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุด 32 ซม. เป็นเคร่ืองป้ันดิน

เผาวฒันธรรมหยัง่เสา ถูกคน้พบในปี พ.ศ. 

2500 ณ สุสาน ซ่ึงเป็นหลุมฝังศพของสตรี

ผูห้น่ึง ในเขตหมู่บา้นไถ่ผงิจวง อ�าเภอฮวา

มณฑลส่านซี ประเทศจีน ปัจจุบนัเกบ็รักษา

อยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของจีน

                                《如果国宝会说话》

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接
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迷你仓，储物新风尚

โกดงัมิน ิหอ้งเกบ็ของโมเดริน์สไตล์

“Gen หลงั 95” (หมายถึงเดก็ท่ีเกิดระหวา่ง 2538 - 2542) เส่ียวเฉิน

หญิงสาวท่ีชอบสะสมฟิกเกอร์ (โมเดลตวัละครในอนิเมะ) เพราะรูป

แบบการตกแต่งบา้นไม่ตรงกบัโมเดลฟิกเกอร์ เธอจึงลงทุนเช่า “โกดงั

มินิแบบบริการตนเอง” ขนาด 5 ตารางเมตร เพ่ือใชจ้ดัโชวค์อลเลก-

ชนัส่วนตวัเหล่าน้ีโดยเฉพาะ ในยามวา่งเธอจะมาท่ีน่ีเพ่ืออ่านหนงัสือ 

เล่นกบัโมเดลฟิกเกอร์ ใชเ้วลาเพลิดเพลินไปกบัโลกส่วนตวัท่ีน้ี

 “โกดงัมินิ” เรียกอีกอยา่งวา่ “คลงัจดัเก็บของส่วนตวั” กล่าว

คือผูป้ระกอบการไดท้�าการเปล่ียนแปลงคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ แบ่ง

เป็นโกดงัขนาดเลก็จ�านวนหน่ึงใหเ้ช่า และวางลอ็กเกอร์ไวภ้ายใน

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี เน่ืองจากเกิดความตอ้งการดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล

ของบุคคลและบริษทัต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นอยูเ่นือง ๆ โกดงัมินิ

จึงค่อย ๆ เป็นท่ีนิยมในประเทศจีน โดยมีพื้นท่ีจดัเกบ็แบบยดืหยุน่

ได ้ตั้งแต่ขนาดเลก็ 0.3 ตารางเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ 100 ตาราง

เมตร ส่วนการเช่ากส็ามารถเช่าแบบรายวนัหรือรายสปัดาห์ โกดงั

มินิช่วยแกปั้ญหาการจดัเก็บขา้วของในวถีิชีวติและการท�างานให้

กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบนั ลูกค้ามีความตอ้งการพ้ืนท่ีจดัเก็บขา้วของชัว่คราว

ช่วงท่ีก�าลงัปรับเปล่ียนตกแต่งบา้น จึงเป็นเป้าหมายหลกัการใน

การใหบ้ริการของโกดงัมินิจีน ระยะเวลาเช่าข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาท่ี

ตอ้งท�าการตกแต่งบา้น โดยทัว่ไปอยูท่ี่ 3 - 4 เดือน ในบรรดาลูกคา้

เหล่าน้ี มีลูกคา้ส่วนหน่ึงท่ียงัคงตอ้งการเช่าต่อ หลงัจากท่ีลูกคา้

ไดท้ดลองใชบ้ริการจดัเกบ็ท่ีสะดวกแบบน้ีแลว้ พวกเขาจึงค�านึง

ถึงการผลดัเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีไม่ใชใ้นฤดูกาล

นั้น ๆ โดยจดัเกบ็ไวใ้นโกดงัขนาดเลก็ เพ่ือ

รักษาบา้นใหม่ใหมี้ความสะอาดเป็นระเบียบ

ขณะเดียวกนัสภาพการใชชี้วติแบบไม่อยู่

กบัท่ี ยงัก่อใหเ้กิดความตอ้งการพื้นท่ีเกบ็

ของส่วนกลางข้ึนดว้ย

นอกจากน้ี ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจกเ็ป็น

อีกประเภทหน่ึงของผูใ้ชบ้ริการโกดงัมินิ

“เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด

หลายบริษทัไดล้ดค่าใชจ่้ายลง จึงน�าเอกสาร

ส่วนหน่ึงท่ีไม่ค่อยไดใ้ชแ้ต่ก็ไม่สามารถ

ท้ิงได ้หรือเฟอร์นิเจอร์ส�านกังานท่ีไม่ได้

ใชน้�ามาเกบ็ไวท่ี้เรา ค่าเช่ารายเดือนเพยีงไม่

ก่ีร้อยหยวน เห็นไดช้ดัวา่คุม้ค่ากวา่ เม่ือเทียบ

กบัค่าเช่าอาคารส�านกังาน” ผูป้ระกอบการ

โกดงัมินิรายหน่ึงกล่าว

ปัจจุบนั ตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

ของจีนมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว เจา้ของ

ร้านคา้ออนไลน์ท่ีเคยใชบ้า้นเป็นฐานเกบ็

สินคา้ ก�าลงัมีความตอ้งการหาพืน้ท่ีจดัเกบ็

ท่ีคุม้ค่าและมีความยืดหยุ่นมากกวา่ โปร-

โมชัน่อีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ปลูกฝังผูบ้ริโภค

迷你仓”也被称为“自助仓储”，是指经营者将一个个大型的仓库改造成若干间小型仓库进行出租，并在其中放置储物

柜。近年来，随着个人和企业的储物需求不断释放，迷你仓逐渐兴起，这种颠覆传统的仓储概念也正释放出一个信息：

消费者对空间的需求已经跳出了单纯的“容纳”概念，他们渴望空间的品质与归属感，愿意为更好的生活质量和舒适度埋单。
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ใหก้ลายเป็นนกัสะสมสินคา้รายยอ่ย ความตอ้งการพ้ืนท่ีจดัเกบ็เพิ่ม

เติมจึงค่อย ๆ  กลายเป็นความจ�าเป็นส�าหรับผูบ้ริโภคชาวจีนในอนาคต 

ท่ีจดัเกบ็ขนาดเลก็แตกต่างจากการจดัเกบ็คลงัสินคา้ทัว่ไป ซ่ึง

ช่วยใหลู้กคา้มีพ้ืนท่ีจดัเกบ็อิสระ ในแง่ของการออกแบบ คลงัสินคา้

แต่ละแห่งมีพื้นท่ีอิสระและประตูลอ็คท่ีแยกกนัเป็นเอกเทศ ลูกคา้

จะลอ็คประตู เกบ็กญุแจและรหสัผา่นดว้ยตวัเอง เพือ่ใหบ้ริการคลงั

สินคา้มีคุณภาพสูง การติดตั้งอุปกรณ์ลดความช้ืนและการระบาย

อากาศซ่ึงเป็นระบบพ้ืนฐานของโกดงัมินิ เพ่ือเป็นหลกัประกนั

ความมัน่ใจวา่สินคา้ท่ีลูกคา้เกบ็ไวจ้ะไม่เสียหายเน่ืองจากความช้ืน

ทุกวนัน้ี โกดงัมินินบัวนัจะไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ ตามสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  ในปี  พ.ศ. 2558 ตลาดธุรกิจ

โกดงัมินิของจีนอยู่ท่ี 80 ลา้นหยวน และพุง่ข้ึนเป็น 1.14 พนัลา้น

หยวนในปี พ.ศ. 2563 นบัเป็นสญัญาณบ่งช้ี

ใหเ้ห็นวา่ ความตอ้งการพ้ืนท่ีของผูบ้ริโภค

ไดห้ลุดออกจากแนวคิดแค่วา่ “ท่ีพกัของ”

เท่านั้น แต่พวกเขาต้องการคุณภาพของ

พ้ืนท่ีและความรู้สึกของการเป็นเจา้ของและ

ยนิดีจ่ายเพื่อคุณภาพชีวติและความสะดวก

สบายท่ีดีกวา่
                                         本刊综合

ผูเ้ช่ามารับของจากโกดงัมินิ

租用者在迷你仓取用物品 新华社 图
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秋
意渐浓，螃蟹肥美，正是食蟹的好时节。清蒸、醉酿、辣卤、椒盐炒制……世界各地的美食家们用五花

八门的烹饪手法，为食客带来了丰富的舌尖体验。本期，小编带你一起走进中式传统花雕熟醉蟹和泰式

咖喱蟹，品尝中泰不一样的“蟹滋味”。

ปูขี้เมาเหลา้ฮวัเตียวปะทะปูผดัผงกะหรี่  

花雕熟
醉蟹VS

咖喱蟹
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ปูเป็นหน่ึงในวตัถุดิบการปรุงอาหารไทยท่ีจะไม่กล่าวถึงไม่ได ้

เม่ือมาปะทะกบัผงกะหร่ี รสชาติท่ีปรุงออกมาจึงอร่อยเป็น 2 เท่า เน้ือ

ปูสดนุ่มมีความหอมหวานในตวั เติมผงกะหร่ีเขม้ขน้ลงไปในระหวา่ง

ท่ีผดัปู เน้ือปูขาวนุ่มอบอวลดว้ยกล่ินหอมของผงกะหร่ี ค �าแรกท่ีส่ง

เขา้ปากกดัลงไปเจอเสน้ใยเน้ือปูท่ีแน่นหนึบ คลุกเคลา้เขา้กบัความ

เขม้ขน้อนัเป็นเอกลกัษณ์ของผงกะหร่ี ท�าใหใ้ครกห็า้มใจไม่ได้

     วธีิท�าปูผดัผงกะหร่ี น�าปูท่ีลา้งสะอาดแลว้มาผา่คร่ึง ทุบกา้มปู

ใหแ้ตก ตั้งกระทะใหร้้อนใส่น�้ามนัรอใหเ้ดือด แลว้น�าปูไปผา่นน�้า

มนัพอใหสุ้กเลก็นอ้ยตกัข้ึนมาสะเดด็น�้ามนัพกัไว ้ ตกัน�้ามนัในกระ-

ทะออกเหลือไวเ้ลก็นอ้ย น�ากระเทียมลงไปเจียวใหห้อมแลว้เอาปู

ลงไปผดั ตามดว้ยหอมใหญ่ ผดัจนหอมใหญ่

สุกแลว้น�าตน้หอมใส่ลงไปผดัใหเ้ขา้กนั จาก

นั้นใส่น�้าปรุงท่ีท�าจากผงกะหร่ี ซอสหอย

นางรม  ซีอ๊ิวขาว น�้าพริกเผา น�้าตาลทราย พริก

ไทยป่น นมสดจืด และน�้าซุปคนส่วนผสม

ใหเ้ขา้กนั เสร็จแลว้เทลงไปในกระทะท่ีผดั

ปูไว ้คนใหเ้ขา้กนัเบา ๆ แลว้เทไข่ลงไป คน

ทุกส่วนใหเ้ขา้กนั  สุดทา้ยใส่ข้ึนฉ่ายพริกช้ี

ฟ้าและน�้ามนัพริกเผาลงไป คลุกเคลา้ใหเ้ขา้

กนัอีกคร้ัง ตกัใส่จานพร้อมเสริฟ
                                                   本刊综合

เม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วง ปูจะมีความอวบอว้นสมบูรณ์ นบัเป็นช่วงเวลาดีในการกินปู ไม่วา่จะเป็นปูน่ึง หมกัเหลา้

พะโลร้สเผด็ คัว่มะแขวน่... เหล่าเชฟมือโปรทัว่ทุกมุมโลกต่างใชเ้ทคนิคการปรุงอาหารท่ีหลากหลาย เพื่อเชิญชวน

ใหลู้กคา้นกัชิมไดล้ิ้มรสอาหารอนัโอชะ ในฉบบัน้ี เราจะพาคุณไปชิมรสชาติท่ีแตกต่างกนัระหวา่งสูตรการปรุง

ปูข้ีเมาเหลา้ฮวาเตียวเมนูดั้งเดิมของจีนกบัปูผดัผงกะหร่ีไทย 

ปูข้ีเมา เป็นอาหารตามฤดูกาลท่ีมีตน้ก�าเนิดในเขตเจียงหนาน

(ทางตอนใตข้องแม่น�้าแยงซีในประเทศจีน) จะมีการปรุงอยู ่2 วธีิ 

คือ เมาดิบกบัเมาสุก ความแตกต่างระหวา่งทั้งสองเมนูน้ีคือ “ดิบ” 

กบั “สุก” ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกันิยมรับประทานแบบปูสุกมากกวา่ 

ปูข้ีเมาเหลา้ฮวาเตียวเป็นเมนูเดด็ในเขตเจียงหนาน ปูขนมีความสด

ตวัใหญ่สมบูรณ์ปรุงดว้ยน�้ าหมกัสุดพิเศษท่ีท�าจากเหลา้ฮวาเตียว 

ส่งกล่ินหอมอบอวล ช่วยคละเคลา้ดว้ยความหวานสดใหม่ของปู

ขนไดอ้ยา่งเฉียบขาดไร้เทียมทาน

วธีิการปรุงปูข้ีเมาเหลา้ฮวาเตียว : จดัการลา้งท�าความสะอาดปูขน

ตวัเป็น ๆ น�าลงในหมอ้น่ึงเป็นเวลา 15 นาที น�าออกมาแช่ในน�้าเยน็

จดัเพ่ือลดอุณหภูมิลง จากนั้นหัน่ขิงเป็นแวน่ ลา้งตน้หอมใหส้ะอาด

ปูผดัผงกะหร่ี    

ผกูเป็นปมพกัเตรียมไว ้  เทน�้ามนัเลก็นอ้ยลง

ในหมอ้ ใชไ้ฟอ่อนผดัตน้หอม ขิงแวน่ โป๊ย-

กัก๊ อบเชย ฮวาเจียว เปลือกสม้แหง้ เติมซีอ๊ิว-

ขาว น�้ าตาล ต้มให้เดือดแลว้ปิดไฟทนัที 

ใส่เหลา้เหลืองกบัเหลา้ฮวาเตียวคนให้เขา้

กนั น�าน�้าหมกัท่ีปรุงเสร็จแลว้เทลงในกล่อง

ถนอมอาหาร รอจนเยน็ดีแลว้ เติมเหลา้ขาว

ดีกรีสูงลงไปแลว้คนใหเ้ขา้กนั สุดทา้ยน�าปู

ขนลงแช่ในน�้ าหมกัให้ท่วมตวัปู หลงัจาก

หมกัไว ้24 ชัว่โมง แลว้จึงน�ามารับประทาน

ได ้

ปูขีเ้มาเหล้าฮวาเตยีว    花雕熟醉蟹

咖喱蟹
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互联互通为泰滇贸易带来更多机遇

ความเชือ่มโยงช่วยเพิม่โอกาสทางการคา้ไทยกบัยูนนาน

      งานแสดงสินคา้และการลงทุนเอเชีย-

ใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2021 หรือ

“งานแสดงสินคา้และการลงทุน” ในรูปแบบ

ออนไลนจ์ดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 25 - 29 สิงหาคม

พ.ศ. 2564 รวม 5 วนั ซ่ึงปีน้ีจดัข้ึนภายใต้

หวัขอ้ “โอกาสใหม่กบัการพฒันาคร้ังใหม่”

โดยมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจและ

เขา้ร่วมงานผา่นแพลตฟอร์มคลาวดท์ั้งส้ิน

27,929 ราย มีกลุ่มผูซ้ื้อจ�านวน 11,693 ราย

เขา้พบปะและเจรจาธุรกิจแบบออนไลน ์

①

ภายในงานยงัไดจ้ดักิจกรรมไลฟ์สดและอีเวน้ทอ์อนไลนจ์ากหน่วย

งานต่าง ๆ มากกวา่ 1,370 รายการ เช่น ส�านกังานตวัแทนธุรกิจใน

ต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ อินฟลูเอนเซอร์และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง

ตลอดจนการไลฟ์สดของผูแ้สดงสินคา้ เป็นตน้ การจดังานออนไลน์

ดงักล่าวช่วยสร้างยอดขาย เพิม่โอกาสทางธุรกิจ และคู่คา้ทางธุรกิจ

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงาน  ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด 

และเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัในการฟ้ืนฟูและกระตุน้เศรษฐกิจอีกดว้ย 

      ในระหวา่งการจดังานแสดงสินคา้และการลงทุน นิตยสารแม่-

น�้าโขงไดส้มัภาษณ์นายมงคล วศิิษฏส์ตมัภ ์กงสุลใหญ่ไทย ณ นคร

คุนหมิง โดยกงสุลใหญ่ฯ ใหค้วามเห็นวา่ ประเทศไทยและมณฑล

ยูนนานมีความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และมีความผูกพนักนัทาง

ดา้นวฒันธรรม ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งสอง

ฝ่ายไดพ้ฒันาและขยายตวัไปอยา่งรวดเร็ว และในอนาคตยงัจะน�า

มาซ่ึงโอกาสทางการคา้และความร่วมมือท่ีดีสืบเน่ืองต่อไป 

      กงสุลใหญ่มงคลฯ กล่าวแสดงความเห็นวา่ มณฑลยนูนานเป็น

ตลาดส่งออกท่ีส�าคญัของไทย ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ปริมาณการคา้

สินคา้เกษตรคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณการคา้

รวมของทั้งสองฝ่าย และมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ใน

ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564  แมว้า่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควดิ - 19 จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการขนส่งสินคา้ขา้มพรม

แดนของทั้งสองฝ่าย ทวา่การส่งออกผลไมส้ดจากไทยไปยงัยนูนาน

กลบัมีมูลค่าเพิม่สูงถึง 380 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกนั ประ-

เทศไทยยงัน�าเขา้สินคา้จากยนูนานจ�านวนมาก เช่น ดอกไม ้เฟอร์-

นิเจอร์ ปุ๋ย ผกัและผลไมเ้มืองหนาว การคา้สองทางดงักล่าวช่วย

เอ้ือประโยชนต่์อกนัและส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย

       “ทางรถไฟจีน - ลาว ท่ีก�าลงัจะเปิดใหบ้ริการในปลายปี 2564 

8月25日至29日，2021南亚东南亚国家商品

展暨投资贸易洽谈会线上展在昆明举办。

《湄公河》杂志对泰国驻昆明总领事馆总领事

孟功进行了专访，他表示泰国与云南地缘相近、

人文相亲，在贸易合作方面潜力大、机遇多。

本刊记者 蔡梦 王欢/文
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เป็นส่ิงท่ีทุกคนตั้งตารอคอย ผมคิดวา่หลงัจากท่ีรถไฟจีน - ลาวเปิด

ใชแ้ลว้ จะเป็นทั้งโอกาสและความทา้ทาย มณฑลยนูนานและประ-

เทศไทยควรไขวค่วา้โอกาสและศกัยภาพอนัมากมายน้ีไว ้และร่วม

มือกนัใชป้ระโยชนจ์าก ‘รถไฟขา้มประเทศ’ เพ่ือใหไ้ดรั้บผลประ-

โยชนร่์วมกนั ทั้งสองฝ่ายควรใชโ้อกาสอนัดีจากการเปิดใชท้าง

รถไฟจีน - ลาว เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางดา้นการคา้ โดยประการ

แรก ทั้งสองฝ่ายควรเตรียมความพร้อมล่วงหนา้ส�าหรับการพฒันา

ความร่วมมือเม่ือมีการเปิดใชท้างรถไฟ คาดวา่ในอนาคตการขนส่ง

สินคา้ การคา้แบบทวภิาคี การท่องเท่ียวขา้มพรมแดน ตลอดจนความ

ร่วมมือดา้นการแลกเปล่ียนต่าง ๆ จะน�ามาซ่ึงโอกาสและการพฒันา

ใหม่ ๆ  ประการท่ีสอง ดา้นการน�าเขา้ผลไมไ้ทยและสินคา้ต่าง ๆ

ทางเรือผา่นแม่น�้าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขงควรมีการหารือร่วมกนัโดย

เร็ว เพราะเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาคเอกชนของไทย

ใหค้วามส�าคญั และช่วยลดตน้ทุนการขนส่งไดม้าก ประการท่ีสาม

ผูส่้งออกในภาคเหนือของไทยกน่็าจะสามารถส่งสินคา้ไปประเทศ

จีนผา่นทางรถไฟจีน - ลาวได ้ดงันั้น จึงตอ้งขบคิดดว้ยวา่ท�าอยา่ง

ไรถึงจะช่วยอ�านวยความสะดวกในเร่ืองน้ีไดโ้ดยท่ีผูส่้งออกไม่ตอ้ง

ไปเร่ิมตน้จากเวยีงจนัทน ์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายควรประ-

สานความร่วมมือและแกไ้ขปัญหากนัล่วงหนา้”

    กงสุลใหญ่มงคลฯ กล่าวท้ิงทา้ยว่า “เพ่ือใหบ้รรลุถึงการพฒันา

อยา่งเป็นรูปธรรมและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บผลประโยชนร่์วมกนัมากยิง่ข้ึน  หน่วย

งานรัฐบาล รวมถึงภาคเอกชนของทั้งสอง

ฝ่าย เช่น สภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรม 

บริษทั และ SMEs ควรร่วมกนัปรึกษาหารือ

เพ่ือช่วยกนัก�าหนดแผนงาน มาตรการและ

แนวทางด�าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาและลดอุปสรรคในลกัษณะท่ีมุ่งมอง

ไปขา้งหนา้ เพ่ือท่ีจะอ�านวยความสะดวกใน

การท�าการคา้ขา้มพรมแดนท่ีส�าคญั ฝ่ายจีน

ไทย และลาวควรท�างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด

และส่งเสริมการติดต่อเช่ือมโยงระหวา่งกนั

ใหม้ากยิง่ข้ึน  เพ่ือเปิดหนา้ใหม่ส�าหรับความ

ร่วมมือคร้ังใหม่ และเพ่ือความเจริญรุ่งเรือง

ร่วมกนัของภูมิภาค

นายมงคล วศิิษฏส์ตมัภ ์กงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง

图①泰国驻昆明总领事馆总领事孟功 供图

การแสดงศิลปวฒันธรรมไทยท่ีอ่อนชอ้ยงดงาม

图②展会上的泰国文化展演 云南日报 图

②
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令我难忘的泰中合作的那些事
เรือ่งราวความร่วมมืออนัน่าจดจ�าระหว่างไทยและจนี

โดย ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. สหสั บณัฑิตกลุ
泰国前副总理沙哈·班迪坤博士、荣誉教授

ผมมีความยินดีท่ีไดม้าคุยเล่าสู่กนัฟัง

ผา่นนิตยสารแม่น�้าโขง ในวาระครบรอบ 

46 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพนัธ์จีน - 

ไทย และ 30 ปีแห่งจีน - อาเซียน เร่ืองท่ีจะ

คุยนั้นจะเนน้ประสบการณ์แห่งความทรง

จ�าบางส่วนซ่ึงผมไดส้ัมผสัมาดว้ยตวัเอง

ในช่วงเวลาดงัหวัขอ้เร่ืองน้ี ท่ีมีส่วนเก่ียว

โยงถึงความสัมพนัธ์ทั้งจีน - ไทย และจีน 

- อาเซียน

ขอเร่ิมตั้งแต่ปี 2518 (ค.ศ. 1975) หรือ

เม่ือ 46 ปีท่ีแลว้ อนัเป็นปีแรกแห่งการสถา-

ปนาความสัมพนัธ์จีน - ไทย ตอนนั้นผม

ไม่ไดอ้ยู่เมืองไทย แต่อยู่ระหว่างการท�า

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ี

มหาวทิยาลยัมิชิแกน เมืองแอนอาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา... แล้ว

มาโยงถึงจีนไดอ้ยา่งไร ขอเรียนว่าน่ีเป็นส่วนส�าคญัท่ีตอ้งน�ามา

เล่าแต่เร่ิมแรกน้ีดว้ย นัน่กคื็อปริญญาเอกท่ีท�านั้นผมไดอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาคุมวทิยานิพนธ์เป็นศาสตราจารยท่ี์มีช่ือเสียงและมีผลงาน

ตีพิมพน์านาชาติมากมาย ท่านเป็นคนจีน

ท่านเป็นผูท่ี้มีบุญคุณกบัผมมาก ช่วยดูแลความเป็นอยู ่ปกป้อง

และใหโ้อกาส สอนทั้งความรู้วิชาการและการใชชี้วิต หลงัจาก

เรียนจบแลว้ก็มีโอกาสไดเ้จอกันเป็นระยะทั้งแวะไปเยี่ยมและ

เชิญท่านพร้อมครอบครัวมาเท่ียวเมืองไทย ซ่ึงผมจะลางานไปดูแล

ตอนท่านเสียผมกบิ็นไปร่วมงานศพท่ีอเมริกา 

หลงัจากนั้นหลายปี ผมไดมี้โอกาสเดินทางไปประเทศจีนคร้ังแรก

คือเม่ือเดือนกนัยายน 2528 (ค.ศ. 1985) ผมในฐานะท่ีปรึกษารัฐมนตรี

วา่การกระทรวงคมนาคมขณะนั้น ไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีให้

เป็นตวัแทนท่าน และเป็นหวัหนา้คณะน�าทีมงานเดินทางไปเช่ือม

非常高兴能够在泰中建交46周年及中国-东盟建立对话关系30周

年之际通过《湄公河》杂志，与各位读者分享一些自己亲身经历

的、两国关系发展中的难忘片段。泰中建交以来，双方在政治、经济、

贸易、投资、安全等领域的合作不断深化。未来，泰国将与中国继续增

进双方互信，坦诚布公，开展合作。

回望中国与东盟合作的30年，可以清楚地看到，中国与东盟各方的平

等合作将为东盟各成员国带来更多利好。如今，《区域全面经济伙伴关系

协定》（RCEP）将在更多的领域发挥作用，成为推动中国与泰国及东盟

之间各项工作的新平台。
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สมัพนัธไมตรีและดูงานคมนาคมท่ีประเทศจีน ทั้งทางบก (ถนนและ

รถไฟ) ทางอากาศ (เคร่ืองบินภายในประเทศ) และทางน�้า  (เรือโดยสาร

และขนส่งสินคา้) เป็นระยะเวลาราว 2 สปัดาห์ ไดมี้โอกาสเดินทาง

โดยเรือตามแม่น�้ าแยงซี (ตอนนั้นยงัไม่มีเข่ือนสามผา) จากนคร

เซ่ียงไฮไ้ปถึงเมืองฉงช่ิง ตลอดเส้นทางแม่น�้าสวยงามและน่า

ประทบัใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชป้ระโยชนข์องแม่น�้าใน

การคมนาคมขนส่ง ทั้งผูโ้ดยสารและสินคา้ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยน�้า

หนกัถูกสุด 

หลงัจากนั้นกไ็ดมี้โอกาสเดินทางไปประเทศจีนบ่อยคร้ัง ในงาน

ทั้งภาคธุรกิจงานประชุม สมัมนา สอน บรรยาย รวมถึงท่องเท่ียว

เป็นส่วนตวั ไดเ้ห็นการพฒันาอย่างกา้วกระโดดท่ีน่าช่ืนชมของ

ประเทศจีนมาอยา่งต่อเน่ือง

เม่ือคร้ังท่ีท่านนายกรัฐมนตรี จู หรงจ้ี (Zhu Rongji) มาเยือน

เมืองไทยในช่วงวนัท่ี 19 - 22 พฤษภาคม 2544 (ค.ศ. 2001) ผมใน

ฐานะรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ขณะ

นั้น ไดมี้โอกาสติดตามผูว้่าฯ ไปร่วมตอ้น

รับและประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ ณ โรง

แรมท่ีท่านพกั เพ่ือฟังวสิยัทศัน ์และขอความ

รู้ความคิดเห็นจากท่านเก่ียวกบัการพฒันา

เมือง 

ในช่วงปักก่ิงโอลิมปิก 8 - 24 สิงหาคม

2551 (ค.ศ. 2008) ขณะด�ารงต�าแหน่งรอง

นายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีต่าง

ประเทศของไทย ผมไดมี้โอกาสเขา้ชมพิธี

การสอบคดัเลือกเพื่อชิง “ทุนอาชีวศึกษาเทียนจินและประเทศไทย”  

จดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย

“天津与泰国职业教育奖学金”选拔考试在泰国曼谷举行 

CFP 图
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เปิดมหกรรมกีฬาท่ีอลงัการยิง่น้ีบนอฒัจนัทร์

ในสนาม รวมถึงไดเ้ดินทางไปกบันายก-

รัฐมนตรีในการเขา้เยี่ยมคารวะประธานา-

ธิบดี หู จินเทา (Hu Jintao) 

เม่ือปี 2560 (ค.ศ. 2017) ผมไดเ้ขา้ไป

มีส่วนร่วมเป็นหน่ึงในผูก่้อตั้งหลกัสูตร

วิทยาการผูน้�าไทย - จีน (วทจ.) ท่ีก�ากบั

ดูแลและด�าเนินการโดยมหาวทิยาลยัหวัเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ จุดประสงค์หลกัสูตรเพื่อ

เนน้เสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศ

จีนในดา้นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ วฒันธรรม

ประวติัความเป็นมา ฯลฯ เพ่ือใหเ้กิดสมัพนัธ-

ภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย เช่น มูลนิธิป่อเตก็ต้ึง และในประเทศจีน

เช่น มหาวทิยาลยัปักก่ิง อนัมีช่ือเสียงของจีน รวมถึงการสนบัสนุน

ช่วยประสานงานจากหน่วยงานของสถานทูตจีนในไทย ทางหลกั

สูตรไดผู้มี้ประสบการณ์สูงในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นผูบ้รร-

ยายท�าใหไ้ดรั้บความนิยมอยา่งมากปริมาณท่ีรับไดไ้ม่พอเพยีงกบั

จ�านวนผูท่ี้สนใจเขา้รับการอบรม จนตอ้งจดัหลกัสูตรผูบ้ริหารรุ่น

ใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) ส�าหรับผูท่ี้มีอายหุรือประสบการณ์นอ้ยกวา่

เพิ่มขนานไปอีกหลกัสูตรหน่ึง มีการพาไปดูงานท่ีเมืองจีน และเขา้

ฟังการบรรยายอนัน่าประทบัใจท่ีมหาวทิยาลยัปักก่ิงดว้ย

ประสบการณ์ความร่วมมือระหวา่งไทย - จีน ท่ีผมไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนหรือรับรู้ทั้งขณะด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ และกลบัมาเป็นพลเรือน
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แลว้ ยงัมีอีกหลายเร่ือง แต่ขออนุญาตไวเ้ล่าสู่กนัฟังในโอกาสอนั

ควรอ่ืนบา้ง เพื่อไม่ใหค้ร้ังน้ียาวเกินไป

ส�าหรับความประทบัใจดา้นใดเป็นท่ีสุดในความร่วมมือไทย 

และจีนนั้น ยากท่ีจะระบุเพราะเก่ียวโยงถึงกนัทั้งส้ิน มีคนไทยไม่นอ้ย

ท่ีมีเช้ือสายจีนผูกพนัธ์กนัมายาวนานแต่คร้ังบรรพบุรุษ ท่ีผา่นมา

จึงมีความร่วมมือกนัมากมายหลายดา้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภายหลงัจากการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทย

กบัจีน เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ. 1975) หรือครบ 46 ปีเตม็

มีทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน คา้ขาย สงัคม ความัน่คง การเมือง ฯลฯ 

อยากบอกวา่ทุกดา้นสร้างความประทบัใจในความร่วมมือไทย - จีน

ไดเ้ป็นท่ีสุดทั้งส้ิน

ในเร่ืองของส่ิงท่ีควรกระชบัมากเป็นพิเศษในอนาคตนั้น น่าจะ

เป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งไทยกบัจีน ซ่ึงรวมถึงความ

ไวเ้น้ือเช่ือใจ จริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 

ในส่วนของจีนกบัอาเซียนนั้น จากท่ีได้มีการสถาปนาความ

สมัพนัธ์จีน - อาเซียนข้ึนตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ. 1991) จนถึงบัดน้ีปี

2564 (ค.ศ. 2021) นบัได ้30 ปีแลว้ จีนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดมิไดว้่างเวน้ และให้ความส�าคัญกบั

สมัพนัธภาพท่ีมีต่อกนัอยา่งแน่นแฟ้นชดัเจน นอกจากความสมัพนัธ์

ในดา้นต่าง ๆ  เช่นท่ีมีกบัไทยแลว้ จีนยงัเป็นคู่คา้และแหล่งเงินลงทุน

รายใหญ่ของอาเซียนดว้ย 

จากการด�าเนินนโยบายของจีนกบัทางอาเซียนท่ีผา่นมา ตลอด

ระยะเวลา 30 ปีแห่งการสถาปนาความสมัพนัธ์จีน - อาเซียน เห็น

ไดช้ดัวา่ การส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือของจีน - อาเซียน

อยา่งยติุธรรมกบัทุกฝ่ายนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีเหตุผลเพียงพอ และเป็น

ประโยชนต่์อประเทศสมาชิก

ในเร่ืองของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค

หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิก 15 ประเทศ คืออาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

และคู่เจรจาอาเซียนอีก 5 ประเทศ อนัไดแ้ก่จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ท่ีไดร่้วมลงนามความตกลงกนัเม่ือ

ปลายปีท่ีผา่นมาน้ี คือเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2563 (ค.ศ. 2020) ท�าให้

RCEP เป็นกลุ่มสมาชิกท่ีมีประชากรรวมกนั

มากถึงราว 2,300 ลา้นคน และมีมูลค่าดา้น

เศรษฐกิจการคา้สูงท่ีสุดในโลก คือประมาณ

30 % ของ GDP โลก ครอบคลุมในราว 2/3 

ของปริมาณการค้าทั้ งหมดของไทย เป็น

ท่ีน่ายนิดีท่ีไดป้ระเทศเศรษฐกิจใหญ่อยา่ง

จีนเขา้มาร่วมดว้ย จึงหวงัวา่ RCEP ซ่ึงไดด้�า-

เนินมาอยา่งมีประสิทธิภาพ ถึงแมจ้ะก่อตั้ง

มายงัไม่นานกต็าม จะเป็นหน่ึงในผูน้�าการ

ฟ้ืนตวัการลงทุนในเศรษฐกิจโลก หลงัการ

แพร่ระบาดของโควดิ - 19

ส�าหรับทั้งความร่วมมือระหวา่งจีนกบั

ไทย และจีนกบัอาเซียนนั้น ถึงแมจ้ะมีผา่น

หลายเวทีอยู่แลว้ แต่ RCEP ก็ยงัสามารถ

ช่วยไดม้ากในหลาย ๆ ดา้น คืออาจใชเ้ป็น

อีกเวทีหน่ึงในการส่งเสริม สร้าง หรือเร่ง-

รัดงาน แต่หากจะถามวา่แลว้มีจุดเด่นใหม่

อะไรหรือไม่นั้น ค�าตอบคือย่อมมีแน่ ซ่ึง 

RCEP ยงัเป็นตวัช่วยกระตุน้ให้สัมฤทธ์ิ

ผลเร็วข้ึนส�าหรับโครงการแลนดบ์ริดจน์ั้น

จะเป็นประโยชนก์บัทั้งจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลี

ใตด้ว้ยซ่ึงทั้งสามประเทศน้ีก็เป็นสมาชิก

ของ RCEP อยูเ่ช่นกนั

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมภูเกต็ช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้

จ �านวนมาก 

2019中国国际旅游交易会上泰国展商现场制作美食 CFP 图 
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目前，东盟已成为中国最大贸易伙伴，随

着RCEP协议签订、中老铁路年底通

车，昆明的枢纽经济能级和开放通道优势将得

到持续提升。据介绍，昆明市将聚焦与东盟公

路、铁路交会互联，依托中国（云南）自由贸

易试验区昆明片区、服务贸易创新发展试点、

跨境电商综合试验区和市场采购贸易方式试点

等平台，引导跨境物流与跨境电商协调发展，

构建跨境物流体系。

คุนหมิงนครแห่งมิตรภาพ 
เปิดเสน้ทางขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศจนี - ลาว  

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคมท่ีผา่นมา ไดมี้พธีิ

เปิดเสน้ทางขนส่งระหวา่งประเทศจีน - ลาว

(คุนหมิง - เวียงจนัทน์) โดยพิธีปล่อยรถ

บรรทุกสินคา้จัดข้ึนท่ีนครคุนหมิง ทั้งน้ี 

รถบรรทุกสินคา้จะแล่นออกจากเมืองคุน-

หมิง มณฑลยูนนาน ขา้มชายแดนจีนผา่น

ทางด่านบ่อหาน แลว้เดินทางไปยงัเมือง

เวยีงจนัทน ์สปป.ลาว 

ทัง้น้ี รถบรรทุกดงักล่าวไดบ้รรทุกผลิต-

ภณัฑสิ์นคา้ท่ีผลิตจากเมืองคุนหมิง รวมถึง

ผลิตภณัฑ์อีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดนจาก

พืน้ท่ีต่าง ๆ ของจีนซ่ึงมารวมตวักนัท่ีเมือง

友好昆明丨中老国际物流通道货运班车开行

คุนหมิง เช่น เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่อโพลีเอทิลีน กล่องกระ-

ดาษ เป็นตน้ มูลค่าสินคา้รวมประมาณ 3 ลา้นหยวน ในขณะเดียว

กนัรถขนส่งสินคา้จากเวยีงจนัทนซ่ึ์งบรรทุกสินคา้พิเศษจากลาว เช่น 

แร่เหลก็ แป้งมนัส�าปะหลงั ยางพารา เป็นตน้ ซ่ึงเดินทางออกจาก

เมืองเวยีงจนัทนม์าถึงเมืองคุนหมิง แลว้จะกระจายสินคา้ไปยงัส่วน

ต่าง ๆ ของประเทศจีน

ปัจจุบนั ดว้ยการลงนามในความตกลง RCEP ท�าให้อาเซียน

กลายเป็นคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุดของจีน การเปิดเส้นทางสัญจรของ

รถไฟจีน - ลาวในปลายปีน้ี จะท�าใหร้ะดบัความสามารถในการเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของคุนหมิงและขอ้ไดเ้ปรียบของช่องทาง

สญัจรแบบเปิดจะไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จากรายงาน คุนหมิง

จะเน้นการเช่ือมโยงโครงข่ายทางหลวงอาเซียนและทางรถไฟ 

โดยอาศยัแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เขตการคา้เสรีน�าร่องจีน (ยนูนาน)

 พื้นท่ีเมืองคุนหมิง เขตน�าร่องอีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดนครบวงจร

ส�าหรับการพฒันานวตักรรมการคา้บริการ และเขตน�าร่องในการ

จดัซ้ือจดัจา้งทางการตลาด รวมถึงแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการประสานงานของโลจิสติกส์

ขา้มพรมแดนและอีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดน ตลอดจนการสร้าง

ระบบโลจิสติกส์ขา้มพรมแดน             

  昆明市委宣传部供稿供图
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遇见安宁｜安宁扎染的魅力

คุนหมิงนครแห่งมิตรภาพ 
เปิดเสน้ทางขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศจนี - ลาว  พบกนัท่ีอนัหนงิ เสน่หผ์า้มดัยอ้มอนัหนงิ

ในช่วงมหาวิทยาลยั หยาง อวีเ่ยยีน สาวชาวอนัหนิงได้อาศยั

การคน้ควา้ดว้ยตนเองและออกแบบชุดจีนโบราณท่ีท�าจากผา้มดั

ยอ้มชุดแรกในชีวติข้ึน พร้อมทั้งใส่มาร่วมการแข่งขนัสุนทรพจน์

ภาษาองักฤษท่ีมหาวทิยาลยั ชุดผา้มดัยอ้มแบบนั้นท�าใหเ้ธอไดรั้บ

เสียงปรบมือมากมาย ตอนแต่งงาน ชุดแต่งงานของหยาง อวี่เยียน

กไ็ดส้ร้างความประทบัใจใหแ้ก่บรรดาญาติกบัเพื่อนอีกคร้ัง น่ีเป็น

ผลงานท่ีเธอใชเ้วลาสองปีตั้งแต่ออกแบบจนท�าส�าเร็จข้ึนมา แทบ

จะกล่าวไดว้า่ ชุดแต่งงานของเธอไดร้วบรวมเทคนิคผา้มดัยอ้ม

อนัหนิงทั้งหมดท่ีเธอเรียนรู้เอาไว้

หยาง อวีเ่ยยีนเป็นผูสื้บทอดเทคนิคผา้มดัยอ้มอนัหนิงซ่ึงเป็น

มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมรุ่นท่ีสาม ถา้ใชค้ �าพดูของเธอกล่าว

กคื็อ “ตั้งแต่เด็กก็โตข้ึนมาในกะละมังยอ้มสีผา้” ในช่วงตน้ของ

การปฏิรูปเปิดประเทศจีน คุณย่าของหยาง อวี่เยียน ก็อาศัยฝีมือ

ดา้นการท�าผา้มดัยอ้มสร้างธุรกิจข้ึนมา  น�าพาใหผ้า้มดัยอ้มอนัหนิง

为了让更多人知道、了解安宁扎染，安宁扎染非物质文化遗产第三

代传承人杨语嫣并不固守上一辈的传统，她设计的名为《金色螳

川》的扎染汉服，将安宁螳螂川风光融入到服装中，通过衣服上的向日葵

和油菜花元素，让人一眼就认出这是来自安宁的扎染作品。

กา้วไปสู่ตลาดโลก จากคุณยา่มาถึงคุณพอ่

จนต่อมาถึงตวัหยาง อวี่เยยีน ศิลปะผา้มดั

ยอ้มอนัหนิงไดผ้า่นการสืบทอดและสรร

สร้างส่ิงใหม่ ๆ ของคนสามชัว่คน นบัวนั

จะยิง่มีชีวติชีวายิง่ข้ึน 

เพ่ือใหค้นรู้จกัและเขา้ใจศิลปะผา้มดั

ยอ้มอนัหนิงมากข้ึน หยาง อวี่เยียนไม่ได้

ยึดติดกบัส่ิงท่ีคนยุคก่อนท�ามา ชุดผา้มดั

ยอ้มจีนในช่ือ “แม่น�้าถงัหลางสีทอง” ท่ีเธอ

ออกแบบนั้น ได้น�าเอาทิวทศัน์แม่น�้ าถงั

หลางเขา้มาผสมผสานในเส้ือผา้ ใชส่้วน

ประกอบของดอกทานตะวนัและดอกมสั-

ตาร์ดบนเส้ือผา้ ท�าใหพ้อเห็นกรู้็ทนัทีวา่น่ี

คือผลงานผา้มดัยอ้มของอนัหนิง

มดัยอ้ม : คือ วธีิการยอ้มสีประเภทหน่ึง

ซ่ึงในขณะยอ้มสีจะน�าส่ิงทอมามดัเพื่อไม่

ให้จุดท่ีมัดโดนสียอ้ม ศิลปะหัตถกรรม

การยอ้มสีดั้งเดิมน้ีไดรั้บการสืบทอดใน

ประเทศจีนมานานกวา่ 1,600 ปี 
安宁市委宣传部供稿

陈创业 图
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走进玉溪｜全力打造世界一流“绿色食品牌”

เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ี
มุ่งม ัน่สรา้ง “แบรนดก์รนีฟู้ ด” ระดบัโลก

 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เมืองอวี้ ซีได้

สร้างระบบอุตสาหกรรมอาหารสีเขียวท่ีมี

ลกัษณะโดดเด่น โดยปรับโครงสร้างใหมี้

ความเหมาะสม เนน้การผลิตสีเขียวอย่าง

เขม้ขน้ ตลอดจนเนน้ประสิทธิภาพดา้นความ

ปลอดภยัของอาหาร

 ณ ฐานการผลิต “เยลลีรสมะขามเมา

ตวัลี” ในเมืองอวี้ซี ท่ีน่ีเป็นป่าปลูกมะขาม

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คุณซ่ง จ่ือโป ประธาน

เมาตวัลีกรุ๊ปแนะน�าวา่ บริษทัในเครือของเรายดึมัน่ในแนวคิดการ

คุม้ครองทรัพยากรระบบนิเวศและปฏิเสธท่ีจะใชส้ารเคมีเติมแต่ง

เรามุ่งเน้นในการพฒันาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรผล

ไมป่้าและก่ึงป่าซ่ึงมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในมณฑลยนูนาน เช่น 

มะขาม เสาวรส มะกอกยนูนาน และหมากข้ีหนู โดยสินคา้ของเรา

มีขนาดการผลิตมากถึง 20,000 ตนัต่อปี

  ดว้ยวิสัยทศัน ์“สุขภาพสีเขียว ท�าให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน” บริษทั

แปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรหลายแห่งในเมืองอวี้ซีไดรั้บการ

พฒันาเป็นอยา่งดี  ปัจจุบนั  เมืองอวี้ซีมีรายไดจ้ากการจ�าหน่ายสินคา้

มากกวา่ 1 ลา้นหยวนต่อปี มีสถานประกอบการผลิตอาหารสีเขียว 

120 แห่ง นอกจากน้ี เมืองอวี้ซียงัใชก้ลยทุธ์กระตุน้การสร้างแบรนด์

อยา่งแขง็ขนั เช่น แบรนด ์“อีสตก์รีน” ส�าหรับกะหล�่าดอก แบรนด ์

“ซ่งเหวย่” ส�าหรับผกัและผลไม ้แบรนด ์“ฉงซาน” ส�าหรับเห็ดกระ-

ป๋อง แบรนด ์“เกาหยวนลวีโ่จว” ส�าหรับพืชผกั เป็นตน้  ทั้งน้ี แบรนด์

ผกัอยา่ง “ทงไห่” ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในตลาดต่างประเทศ 

ปัจจุบนั เมืองอวี้ซีค่อย ๆ กลายเป็นศูนยจ์ �าหน่ายผกัและผลไม้

ทั้งในและนอกมณฑลยนูนาน

玉溪市委宣传部供稿

绿色健康，让生活更美好。”带着这样

的愿景，许多农产品加工企业在玉溪

获得良好发展。目前，玉溪年销售收入100万

元以上绿色食品制造业企业有120户。此外，

玉溪市全力实施品牌带动战略，形成了“东

绿”花椰菜、“宋威”果蔬、“丛山”蘑菇罐

头、“高原绿洲”蔬菜等品牌，“通海蔬菜”

在国际市场受到广泛认可。

曾永洪 图

64



爷青回是“爷（我）的青春又回来

了”的缩写，有与青春久别 逢的喜

悦之意，用来表达人在变化后的坏境

中，面对曾经熟悉的人和事物时，油然

而生的 种喜悦之情。常用于青春

时代经历过的人、影视剧、游戏、动画

等事物，以 种崭新的形式在当下冉现

和回归的场景中。

在“爷青回”的感叹中，既有年

轻人对于被迫成 的 时 代 情 绪 的 回

应，乜包含着大众对于 获幸福

的渴望 。通过 回往日时光的方

式，“爷青回”让人们冉次体验生活

中曾有过的那些快乐的瞬间，从而唤

起美妙、感动等情绪，在当时当下

获对未来的勇气。

爷青回 เหฺย ชงิ หุย:
ยอ้นวยัอกีคร ัง้

爷青回 เหฺย ชิง หุย ยอ่มาจาก “爷（我）的青春又回来了” วยั

หนุ่มสาวของฉนักลบัมาอีกแลว้ หรือ ไดย้อ้นวยัอีกคร้ัง หมาย

ถึงความสุขของการกลบัมาเยาวว์ยัอีกคร้ังหลงัจากห่างหายไป

นาน  ใชเ้พื่อแสดงวา่หลงัจากสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป

เม่ือเผชิญกบัผูค้นและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยคุน้เคย จึงเกิดความสุข

ข้ึนมา มกัใชใ้นสถานการณ์ท่ีคน ละคร ภาพยนตร์ เกม หรือ

การ์ตูน ฯลฯ ท่ีเคยประสบพบเจอในวยัหนุ่มสาว ไดม้าปรากฏ

และหวนคืนสู่ปัจจุบนัในรูปแบบใหม่

ในความทอดถอนใจของค�าวา่ “ เหฺย ชิง หุย ”  เป็นทั้งปฏิ-

กิริยาตอบสนองของคนหนุ่มสาวท่ีมีต่ออารมณ์ในช่วงเวลา

ท่ีพวกเขาถูกบงัคบัใหต้อ้งเติบโตข้ึน  และยงัเป็นความปรารถนา

ของมวลชนท่ีอยากไดค้วามสุขกลบัคืนมา โดยการหวนคืนสู่

ช่วงเวลาในอดีต  “ เหฺย ชิง หุย ”  เปิดโอกาสใหผู้ค้นไดส้มัผสั

ช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวติอีกคร้ัง ท�าใหเ้กิดความมหศัจรรย์

และความประทบัใจ  อีกทั้งยงัท�าใหพ้วกเขาหนักลบัมารักชีวติ

ในปัจจุบนัและเผชิญหนา้กบัอนาคตไดอ้ยา่งกลา้หาญ
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本刊记者 胡丽仙/整理

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

大家好！我是笑笑，《湄公河》杂志9月刊与大家见面

了。本期，我们收到泰国读者布拉迪·塔翁勒拉的来信，一

起来看看吧！

สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน ดิฉนัยิม้ยิม้ค่ะ นิตยสาร

แม่น�้าโขงฉบบัเดือนกนัยายนกลบัมาพบกบัท่านผูอ่้าน

อีกคร้ังนะคะ นิตยสารเดือนน้ีไดรั้บจดหมายแสดง

ความคิดเห็นจากคุณประดิษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์ ผูอ่้าน

ชาวไทย โดยเน้ือหาของจดหมายมีขอ้ความดงัน้ีค่ะ
我叫布拉迪·塔翁勒拉，是一名泰国退休公务员，也是

《湄公河》杂志的忠实读者。

ผมช่ือประดิษฐ ์ถาวรเลิศรัตน ์เป็นขา้ราชการไทย

ท่ีเกษียณแล้ว และก็เป็นแฟนประจ�าของนิตยสาร

แม่น�้าโขง

在仔细阅读了《湄公河》杂志6月刊后，“新语时谭”

栏目的新词“躺平学”让我印象深刻。我认为，“躺平”不

仅出现在中国，在全人类社会范围内都有体现。

ผมไดอ่้านนิตยสาร “แม่น�้าโขง” ฉบบัเดือนมิถุนายน

เร่ือง “เอนนอน” (躺平学) ในคอลัมน์ “ค�าจีนวนัน้ี”

เป็นเร่ืองท่ีน่าประทบัใจ ผมมีความเห็นวา่ “เอนนอน”

เป็นการสะทอ้นภาพของคนในสงัคมทัว่โลก มิใช่เฉพาะ

ในประเทศจีน

其实，“躺平学”由来已久。一直以来，无论国家

政体如何，发展程度如何，相对小城市而言，大城市往

往作为一个国家的政治和经济中心，可以获得更多的发

展机会。当大城市发展成为大都市后，生活在小城市或

乡村的人们便会为了获得更好的工作机会或者更好的生

活环境来到大城市，同时也将面临快节奏、强竞争、高

消费等带来的压力，这就出现了“自身发展”与“舒适

生活”的矛盾。

แทจ้ริงแลว้ สภาพสงัคมแบบ “เอนนอน” มีประวติั

อนัยาวนาน ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ไม่วา่ประเทศจะมีระบอบ

การปกครองแบบใดก็ดี และไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ี

พฒันาถึงระดบัไหน เม่ือเทียบกบัเมืองเลก็แลว้ เมืองใหญ่

มกัเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

ของประเทศ เม่ือตวัเมืองใหญ่ข้ึนจนเป็น “มหานคร” 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นสงัคมเมืองเลก็หรือสงัคมชนบท

จ�านวนมากก็จะอพยพเขา้สู่มหานครหรือเมืองใหญ่ 

เพื่อประกอบอาชีพหารายไดแ้ละโอกาสในชีวติท่ีดีกวา่

แต่ในเวลาเดียวกนั ทุกคนตอ้งประสบกบัวถีิชีวติท่ีเร่งรีบ

มีการแข่งขนัสูงรวมทั้งค่าครองชีพท่ีสูงดว้ย ภาวะความ
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ตึงเครียดของชีวติยอ่มสูงตามไปดว้ย ซ่ึงกจ็ะเกิดสภาวะ

ขดัแยง้ระหว่าง “การพฒันาหน้าท่ีการงานของตน” 

กบั “การใชชี้วติแบบสะดวกสบาย”

如今，为了解决这个矛盾，有的年轻人选择放弃在大

城市工作，去到二三线城市生活，很多国家也不断加强其

二三线城市和乡村地区的发展，为年轻人提供适合的发展

路径。

ทุกวนัน้ี เพ่ือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสภาวะ

เช่นน้ี คนหนุ่มสาวบางคนมกัเลือกท่ีจะเลิกท�างานใน

เมืองใหญ่และกลบัไปใชชี้วติในเมืองรอง ท�าใหห้ลาย

ประเทศมุ่งพฒันาสงัคมเมืองรองและชนบทใหมี้ความ

เจริญกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทยแ์นวทาง

การพฒันาท่ีเหมาะสมส�าหรับเยาวชน

中国的做法提供了一个值得借鉴的经验。中国拥有远

见卓识的领导人和政府，并结合实际制定高效的方针政策，

指导全面推进乡村振兴，提高人民综合素质，使得中国大大

小小的城市以及乡村都有了飞跃式的发展，并按照目标让数

以亿计的人民摆脱贫困，过上了幸福的生活。更加均衡的发

展，不仅缓和了大城市的压力，也为年轻人提供了一个理性

看待这个社会的机会。

ทั้งน้ี ประเทศจีนเป็นตวัอย่างท่ีดีของการพฒันา

ประเทศท่ีสามารถน�าไปเป็นบทเรียนและปรับใชไ้ด ้

จีนมีผูน้�าและรัฐบาลท่ีมีวสิยัทศัน ์มีความรู้ความสามารถ

ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพฒันาประเทศตามบริบทของ

ตนเอง โดยมีแนวทางการส่งเสริมการฟ้ืนฟูชนบทอยา่ง

ครอบคลุม ประสบความส�าเร็จในการน�าพาประชาชน

ใหห้ลุดพน้จากความยากจน พร้อมยกระดบัคุณภาพ

โดยรวมของประชาชน จนท�าให้ทั้ งสังคมเมืองใหญ่

เมืองรองและสงัคมชนบทของจีนมีความเจริญกา้วหนา้

อยา่งกา้วกระโดด ตลอดจนสามารถขจดัความยากจน

ของพลเมืองร้อยลา้นคนให้หลุดพน้จากความยากจน

ไดส้�าเร็จตามเป้าหมาย ประชาชนจีนอยู่เยน็เป็นสุข

ดว้ยการพฒันาสังคมท่ีสมดุลมากข้ึน ไม่เพียงแต่ช่วย

ลดแรงกดดนัต่อเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ยงัไดเ้ปิดโอกาส

ใหก้บัเยาวชนไดม้องสงัคมปัจจุบนัอยา่งมีวจิารณญาณ

此外，针对“躺平”我也有个小建议：在日常生活中，

我们应该按照自身情况平衡好工作生活，既要做一个努力奋

斗的人，但也不能让压力超出自己的承受范围，因为拥有一

个健康的身体才是生活工作的基础。在此，我也祝愿《湄公

河》杂志的所有读者们都健康快乐每一天！

อน่ึง ส�าหรับสภาพสังคมแบบ “เอนนอน” ผมมี

ค�าแนะน�าเลก็นอ้ย :ในการใชชี้วติของคนเรา ควรตอ้ง

มีความสมดุลในชีวติตามศกัยภาพท่ีเรามีอยู ่คือมีความ

มุ่งมัน่ขยนัหมัน่เพียร แต่ก็ตอ้งไม่เครียดกบังานและ

การใชชี้วิตจนเกินขีดความสามารถ เพราะว่าการมี

สุขภาพท่ีดีเป็นรากฐานการใชชี้วติและการท�างานของ

ทุกคน ณ โอกาสน้ี ผมขออวยพรใหท่้านผูอ่้านนิตยสาร

แม่น�้าโขงทุกท่านจงสุขสบายตลอดกาล
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