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เรือ่ งราวข่าวสาร / 新闻故事

พวกคุณล้วนเป็ นเลขาธิการพรรคสาขาผูอ้ าวุโส ท�ำงานและใช้ชีวติ ในเขตชายแดนมาอย่าง
ยาวนาน ดังนั้น คงเข้าใจความหมายของความมัง่ คัง่ ของผูค้ นในชายแดนและความมัน่ คงของ
พรมแดนเป็ นอย่างดียง่ิ การบรรเทาความยากจนเป็ นก้าวส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาชีวติ ผูค้ นไปสู่ความผาสุก
เรายังคงต้องด�ำเนิ นการฟื้ นฟูชนบท สร้ างความรุ่ งเรื องในเขตชายแดนและความมัง่ คัง่ ให้แก่
ราษฎร และส่ งเสริ มความมัง่ คัง่ ร่ วมกันของประชาชนทุกกลุ่มชนชาติ ตลอดจนส่ งเสริ มความ
เจริ ญรุ่ งเรื องและความมัน่ คงของพื้นที่ชายแดน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เลขาธิการพรรคสาขา 10 ท่าน จาก 9 หมูบ่ า้ นชายแดนในอ�ำเภอปกครองตนเอง
ชนชาติวา้ ชางหยวน มณฑลยูนนาน ได้เขียนจดหมายถึงท่านสี จิ้นผิง เลขาธิ ก ารพรรคฯ เพื่อ
รายงานสถานการณ์การบรรเทาความยากจนและชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนของชนชาติวา้ ทั้งนี้
ข้อความข้างต้นเป็ นจดหมายตอบกลับจากท่านสี จิ้นผิง
“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。
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่ งราวข่าวสาร
新闻故事 / เรือ

หนีหง เลขาธิการพรรคสาขาผู้อาวุโสประจ�ำสาขาหมู่บ้านปานเกา อ�ำเภอปกครองตนเอง
ชนชาติว้าชางหยวน มณฑลยูนนาน
云南省沧源佤族自治县班搞村老支书 尼红：

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2550 ผมได้ทำ� งานเป็ นเลขาธิการพรรคประจ�ำหมูบ่ า้ นปานเกามาเป็ นเวลา 12 ปี
หากมองย้อนกลับไป นับเป็ นเวลาหลายปี ที่ผคู ้ นในหมู่บา้ นชนชาติวา้ ด�ำรงชีวติ ด้วยการท�ำไร่เลือ่ นลอย
และตัดขาดจากโลกภายนอก ภายหลังได้มสี มาชิกพรรคเข้ามาเป็ นผูน้ ำ� ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ ใน
อดีตพวกเราต้องอาศัยอยูใ่ นบ้านมุงจาก ภายหลังได้ปรับปรุ งเป็ นบ้านที่ทำ� จากกระเบื้องใยหิน ปัจจุบนั
อาศัยอยูใ่ นบ้านสองชั้นทีม่ หี ลังคาเรี ยบ มีหอ้ งน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ มีเครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างทีวสี ีและ
ตูเ้ ย็น ในที่สุดโฉมหน้าแห่งความยากจนและความล้าหลังก็ได้เปลี่ยนแปลงไป

ข้ อมูลเพิม่ เติม
อ�ำเภอชางหยวน เป็ นอ�ำเภอที่มีชนชาติวา้ อาศัยอยูม่ ากที่สุดในประเทศจีน คิดเป็ น 40% ของประชากรชนชาติวา้ ทั้งหมดของจีน นอกจากนี้ยงั เป็ นหนึ่งในสองอ�ำเภอปกครองตนเองในประเทศจีนที่
มีชนชาติวา้ อาศัยอยู่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 อ�ำเภอชางหยวนบรรลุการหลุดพ้นจากความ
ยากจนอย่างเป็ นทางการ พวกเขาได้อำ� ลาจากประวัติศาสตร์ความยากจนอย่างแท้จริ ง

ชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอปกครองตนเอง
ชนชาติวา้ ชางหยวน ก�ำลังร้องร�ำท�ำเพลง
沧源佤族自治县各族群众载歌载舞 新华社 图
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视觉 /

มองจีนผ่านภาพ

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

มหกรรมกีฬาคนพิการพาราลิมปิ กเกมส์ ครั้งที่
16 จัดขึ้นที่กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวัน
ที่ 24 สิ งหาคมถึงวัน ที่ 5 กัน ยายนที่ผา่ นมา ทั้งนี้
ทีมชาติจีนคว้าเหรี ยญรางวัลไปทั้งสิ้ น 207 เหรี ยญ
แบ่งเป็ นเหรียญทอง 96 เหรียญ เหรียญเงิน 60 เหรียญ
และเหรี ยญทองแดง 51 เหรี ย ญ ท�ำ ลายสถิติโลก
รวม 29 รายการ
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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

เมื่อวันที่ 12 สิ งหาคมที่ผา่ นมา ท่าอากาศยานนานาชาติเจียวตง ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ได้
เริ่ มถ่ายโอนเที่ยวบินจากสนามบินเดิมอย่างเต็มรู ปแบบ ในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลิวถิง เมืองชิงเต่านั้น
ก็ได้ปิดตัวลงไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ สนามบินแห่งนี้ต้งั เป้าจะเป็ นศูนย์กลางการขนส่งระดับนานาชาติในภูม-ิ
ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงเหนือ และเมือ่ ถึง พ.ศ. 2568 ก็จะบรรลุเป้ าหมายขั้นต�่ำที่วางเอาไว้ ได้แก่ การขนส่งผู ้
โดยสารจ�ำนวน 3.5 ล้านคน ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์รวม 5 แสนตัน และจ�ำนวนเทีย่ วบินขาเข้า
และขาออกรวม 3 แสนเที่ยว

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 สนามแข่งม้าในเมืองอวี้ซู่ แคว้น
ปกครองตนเองชนชาติทเิ บตอวีซ้ ู่ มณฑล
ชิงไห่ ได้มกี ารจัดกิจกรรมแข่งม้าขึ้น
เพือ่ เฉลิมฉลองการก่อตัง้ แคว้นปกครอง
ตนเองชนชาติทเิ บตอวี้ซคู่ รบรอบ 70 ปี
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มองจีนผ่านภาพ

การประชุมประเทศสมาชิกตามข้อตกลงว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 15 จะ
จัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเร็ ว ๆ นี้
《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。

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

ช้างเอเชียในมณฑลยูนนานรวม 14 ตัว ได้อพยพมุ่งหน้าขึ้นไปทาง
เหนือ ทั้งนี้ ในวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.08 ได้เดินข้ามแม่น้ ำ�
หยวนเจียง เพือ่ เดินทางลงใต้กลับไปยังถิ่นอาศัยโดยสวัสดิภาพ ก่อนหน้า
นี้ในเดือนมีนาคม ช้างเอเชี ยโขลงนี้ได้เดิ นทางออกจากแหล่งอาศัยเดิม
ในเขตอนุ รักษ์ธรรมชาติระดับประเทศสิ บสองพันนา มณฑลยูนนาน
ออกเดินทางรอนแรมกว่า 1,300 กิโลเมตร ผ่านเมืองอวี้ซี หงเหอ คุนหมิง
รวม 3 เมืองกับอีก 8 อ�ำเภอ ทั้งยังได้เดินเข้าไปในเขตทีม่ ปี ระชาชนอาศัย
อยูอ่ ย่างหนาแน่น
ช้างเอเชียนั้นจัดเป็ นสัตว์บกขนาดใหญ่ทสี่ ุดในเอเชียปัจจุบนั ในประเทศจีนช้างเอเชี ยกระจายตัวอยูใ่ นสามแคว้นปกครองและเมืองได้แก่
แคว้นปกครองตนเองชนชาติ ไตสิ บสองพันนา เมืองผูเอ่อร์ และเมือง
หลินชาง จัดเป็ นสัตว์สงวนระดับที่ 1 ของประเทศ ปัจจุบนั ภายใต้การ
คุม้ ครองจากมาตรการต่าง ๆ ช้างป่ าเอเชียในมณฑลยูนนานจึ งมีจำ� นวน
เพิม่ ขึ้นจากไม่ถึง 200 ตัวในตอนต้นทศวรรษที่ 1980 มาเป็ น 300 ตัวโดย
ประมาณในขณะนี้
09
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70 ปี ซีจา้ ง (ทิเบต) กับอนาคตที่ร่งุ โรจน์ยงิ่ ขึ้น
70年·西藏未来更美好
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。
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70 ปี ซีจ้าง (ทิเบต) กับอนาคต
ทีร่ ่ ุงโรจน์ ยงิ่ ขึน้
70年·西藏未来更美好

ท่ องเทีย่ วแนวใหม่ ในรู ปแบบที่
แตกต่ าง

玩出不一样

สร้ างเครื อข่ ายให้ บริการภายใน
“15 นาที”

打造“一刻钟”生活服务圈

วัดเสี่ ยวเจ้าในเมืองลาซ่าดอกท้อก�ำลังบานสะพรั่ง เหริ นเจิง ผูอ้ าวุโสวัย 86 ปี นึกย้อนถึงความยากล�ำบากตอน
เป็ นทาสกสิ กรก็ยงั รู ้สึกสลดใจ ณ อ�ำเภอรื่ อคาเจ๋ อติง้ เจี๋ยในปี พ.ศ. 2563 ลัว่ ซางจัว๋ หม่าวัย 25 ปี ท�ำการไลฟ์ สดขาย
สิ นค้าเพียง 2 ชัว่ โมงก็สามารถท�ำยอดขายทะลุ 600,000 หยวน ส่วนเมืองโม่ถวั ซึ่งเป็ นอ�ำเภอสุดท้ายที่เปิ ดเส้นทาง
เดินรถของจีน ลาเจี๋ย ชาวเหมินปาได้รับตูเ้ ย็นที่สง่ั ทางออนไลน์
ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ผูแ้ ทนผูม้ อี ำ� นาจเต็มของรัฐบาลกลางจีนและผูแ้ ทนผูม้ อี ำ� นาจเต็มของรัฐบาล
ท้องถิ่นซีจา้ งได้ลงนาม “สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยวิธีการปลดปล่อยซี จา้ งอย่างสันติ ระหว่างรัฐบาลกลางจีนกับรัฐบาล
ท้องถิ่นซีจา้ ง” ทีก่ รุ งปักกิ่ง โดยประกาศการปลดปล่อยซี จา้ งอย่างสันติ ในช่วง 70 ปี มานี้ ซีจา้ งเกิดการเปลีย่ นแปลง
ขนานใหญ่ และได้บนั ทึกเหตุการณ์เรื่ องราวชี วิตของผูค้ นที่ นี่ไว้เป็ นจ�ำนวนมาก วันนี้ นิ ตยสารแม่น้ ำ� โขงจะพา
ไปดูซีจา้ งในปัจจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร
พระราชวังโปตาลา
布达拉宫 CFP 图
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ซีจา้ ง (ทิเบต)
ในวันนี้ ที่คุณต้อง
จับตามอง
今天的西藏
你一定要看看

รอยยิม้ แห่งความสุ ขปรากฏบนใบหน้าชาวซีจา้ ง
西藏各地群众的笑脸 新华社 图
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ปลดปล่อย
解放

①

ฤดูใบไม้ผลิในลาซ่า ชุมชนจี๋ เบิ งก่างซึ่ งอยูบ่ ริ เวณวัดเสี่ ยวเจ้า
ดอกท้อก�ำลังบานสะพรั่ง ที่นี่เคยเป็ นที่ดิน ระบบศักดินาของชนชั้น
สู งทิเบตโบราณ แต่ในปัจจุบนั ได้กลายเป็ นที่พกั อาศัยของชาวบ้าน
ทัว่ ไป 900 กว่าครัวเรือน เหรินเจิง ผูอ้ าวุโสวัย 86 ปี อาศัยอยูท่ นี่ มี่ าเป็ น
เวลา 62 ปี เมือ่ วันที่ 28 มีนาคมหรื อ 62 ปี ที่แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์
ส่วนกลางได้นำ� ชนชาติตา่ ง ๆ ของซีจา้ งด�ำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตย ยกเลิกระบบทาสแบบศักดินาทีร่ วมการเมืองกับศาสนาเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน ประวัติศาสตร์ การกดขี่ขดู รี ด ทาสบนที่ราบสู งแห่งนี้ ก็
เป็ นอันสิ้นสุดลง เมือ่ 62 ปี กอ่ น เหริ นเจิง ในวัยหนุ่มได้หลุดพ้นจาก
สภาพความเป็ นทาส สิ่ งที่เขาใช้แรงงานแลกมา ไม่ใช่แซมปาชิ้น
เล็ก ๆ ที่กินไม่อิ่มอีกต่อไป แต่เป็ นค่าตอบแทนแรงงานที่เขาได้รับ
และใช้สองมือท�ำงานเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสของตนเอง
ลัว่ ซางจัว๋ หม่า ชาวบ้านชุ มชนเค่อซง เมืองซานหนาน วัย 79
ปี เขามักจะยืนแหงนหน้ามองค�ำทีส่ ลักอยูบ่ นหอประตูเมืองในชุมชน
ที่เขียนว่า “เค่อซง…หมูบ่ า้ นตัวอย่างแห่ งการปฏิรูปประชาธิปไตย
ซีจา้ ง” “ในซีจา้ งโบราณ เค่อซงเป็ นที่ ดิ น ระบบศักดินาที่ควบคุม
ด้วยระบบทาสกสิกร คทาก็คอื สัญลักษณ์อำ� นาจพิเศษตามกฎหมาย
ในฐานะเจ้าของทาส” ลัว่ ซางจัว๋ หม่ากล่าว ในช่วงเวลาดังกล่าว เครื่อง
มือลงโทษที่ “ศาล” ของนายทาส ยังเป็ นฝันร้ายของทาสกสิกรจ�ำนวน

②

นับไม่ถว้ น
“ตอนเด็ก สิ่ งที่ จำ� ได้แม่นย�ำที่ สุดก็คือ
ความหิ ว ไม่เคยกินอิ่ม” ลัว่ ซงหล่างเจีย ผู ้
อาวุโสหมูบ่ า้ นเลีย่ ต๋า อ�ำเภอจัว่ ก้ง เมืองชางตู
วัย 71 ปี กล่าว ก่อนปฏิ รู ปประชาธิปไตย
คุณตาของเขาท�ำหน้าทีล่ า่ สัตว์ให้กบั นายทาส
มีครั้งหนึ่ง เนื่องจากล่าสัตว์กลับมาได้นอ้ ย
นายทาสจับคุณตาของเขาเฆี่ยนต่อหน้าคน
ในบ้าน 100 ที จนคุณตาของเขาสลบไป
“จนเมือ่ ทหารปลดปล่อยมาถึง จึงจะรักษา
แผลบาดเจ็บของคุณตาให้หายดี” ลัว่ ซงหล่างเจียกล่าว

จาซีใช้สองมือถือเคียวที่เขาเคยใช้ในยุคก่อนปลดปล่อย
图①扎西双手拿着旧西藏时自己使用过的镰刀 新华社 图

จาซีขณะอยูใ่ นบ้านของตน
图②扎西在自己家中 新华社 图
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หลุดพ้นจาก
ความยากจน
脱贫
①

ลาปา มาจากครอบครัวที่ยากจนครอบครัวหนึ่งในอ�ำเภอติง้ เจี๋ย
เมืองรื่ อคาเจ๋ อของซีจา้ ง ลาปาเป็ นลูกคนที่สาม นอกจากพ่อแม่ทอี่ ายุ
มากแล้ว ยังมีพนี่ อ้ งอีก 6 คน ตั้งแต่ลาปาจ�ำความได้ ชีวติ ความเป็ น
อยูข่ องครอบครัวจะอาศัยการท�ำนาบนพื้นที่ 2 ไร่ และแพะสิบกว่า
ตัว “ผลเก็บเกีย่ วในแต่ละปี แค่เพียงพอส�ำหรับเป็ นอาหารของทั้งบ้าน
เท่านั้น” ลาปากล่าว พวกเขาทั้งบ้านอาศัยที่ดินและการเลี้ยงสัตว์
แต่กไ็ ม่สามารถท�ำให้ร่ �ำรวยขึ้นได้ กลายเป็ นครอบครัวยากจนใน
ระบบของรัฐบาล
หลังจากเห็นชาวชนบทจ�ำนวนไม่นอ้ ยมีชีวติ ที่ดีข้ นึ จากการท�ำงาน
ลาปาก็มคี วามคิดที่จะออกไปนอกหมูบ่ า้ น ต้นปี พ.ศ. 2561 เขาเดิน
ทางมายังเมืองลาซ่าโดยล�ำพัง เขาท�ำงานที่ไซต์กอ่ สร้าง แต่ละเดือน
มีรายได้ 3,000 หยวน นอกเหนือจากท�ำงานแล้ว เขายังมักจะไปเต้น
กัวจวงทีส่ วนสาธารณะจงเจี่ยวลูค่ งั ในเมืองลาซ่า ในการเต้นครั้งหนึ่ง
มีผชู ้ มพูดขึ้นมาว่า “นายน่ าจะลองถ่ายคลิปเต้นลงใน TikTok ดูนะ
จะต้องดังระเบิดแน่”
ก่อนหน้านี้ ลาปาไม่รูจ้ กั TikTok แต่ดว้ ยความช่วยเหลือจากเพือ่ น
เขาก็ลงทะเบียนเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว ใช้เวลาเพียงครึ่ ง
ปี ลาปามีแฟนคลับใน TikTok ยอดทะลุ 700,000 คน มีคนกดไลค์ร่วม
7 ล้านไลค์ ในปัจจุบนั เขาไม่เพียงเปิ ดบริ ษทั ท�ำการค้า แต่ยงั น�ำพา
ทั้งครอบครัวให้หลุดพ้นจากความยากจนด้วย
14

②

ลัว่ ซางจัวหม่า วัย 25 ปี เคยไลฟ์ สดครั้ง
หนึ่งเป็ นเวลาสองชัว่ โมง มียอดขายสิ นค้า
ทะลุ 600,000 หยวน ช่วยขับเคลือ่ นยอดขาย
สินค้าท้องถิ่น เช่น ถัง่ เช่า หญ้าฝรัน่ เป็ นต้น
ส่วนตัวเธอก็ได้กำ� ไร 20,000 หยวน เมือ่ เห็น
หลานสาวใช้เวลาสั้น ๆ หาเงินได้เยอะขนาด
นี้ คุณตาอูจ่ นิ ตุน้ จู ก็เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้อนิ เตอร์เน็ต เริ่มเล่น TikTok และ WeChat และมักจะ
ซื้อเสื้ อผ้าและรองเท้าออนไลน์ดว้ ย เวลา
ไปรับพัสดุ ใบหน้าคุณตาก็จะเต็มไปด้วยรอย
ยิม้ เขากล่าวว่า “ยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว เราก็ตอ้ งตามให้ทนั ”

ชีวติ ใหม่หลังจากย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจนของครอบครัว
ซางฉยง ชาวบ้านในหมู่บา้ นหมิงหม่า เมืองรื่ อคาเจ๋ อ ซีจา้ ง
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
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③

“แต่กอ่ น เวลาไปท�ำธุระทีล่ าซ่า อย่างน้อยต้องนอนค้างหนึ่งคืน
แถมยังต้องข้ามปากเขาหมีล่ า โดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีหิมะตกค่อน
ข้างอันตรายมาก พอเกิดอุบตั ิเหตุ รถก็จะติด ยิง่ ไม่ตอ้ งคิดเลยว่าจะ
ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ปัจจุบนั มีทางด่วนแล้ว สามารถเดินทางไป
กลับลาซ่าได้ภายในวันเดียว” ไป๋ หม่าหลุนจูทำ� กิจการให้เช่าเครื่ อง
จักรส�ำหรับการก่อสร้าง เขามักจะเดินทางไปกลับระหว่างลาซ่ากับ
หลินจือเป็ นประจ�ำ
“แต่กอ่ นเป็ นทางดินทั้งหมด เวลาออกไปนอกเมืองต้องขีม่ า้ หรื อ
นัง่ รถม้าเท่านั้น ผูป้ ่ วยบางคนก็เสียชีวติ ระหว่างไปส่งโรงพยาบาล”
ส�ำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคม ผิงชัว วัย 42 ปี จาก
หมู่บา้ นเชี่ยวา เมืองหนานหมู่หลิน อ�ำเภอหนานมู่หลิน เขาเคยได้
รับประสบการณ์ตรง “เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว ลูกของญาติเป็ นลมบ้าหมู
เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก ยังไม่ทนั ส่ งถึงโรงพยาบาลก็เสี ย
ชีวติ ก่อนแล้ว ปัจจุบนั แค่ครึ่ งชัว่ โมงก็ถึงเมืองรื่ อคาเจ๋ อ การเดินทาง
ไม่ใช่อุปสรรคของการไปหาหมออีกต่อไป”
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ชาวบ้านหมูบ่ า้ นจาซีจง อ�ำเภอ
ติ้งรื่ อ ใต้ตีนเขาจูมู่หลางหม่า ได้เห็นพัสดุด่วนเป็ นครั้งแรก เมือง
โม่ทวั ซึ่งเป็ นถนนทีเ่ ปิ ดใช้เส้นล่าสุ ดของจีน ลาเจีย๋ ชาวบ้านชนชาติ
เหมินปารู ้สึกตื่นเต้นอย่างทีส่ ุด ตูเ้ ย็นทีเ่ ขาสัง่ ซื้อทางออนไลน์จดั ส่ ง

④

ทางสวรรค์
天路
มาถึงบ้าน “แม้วา่ ตูเ้ ย็นจะไม่ใช่ของหายาก แต่
สมัยก่อนสินค้าขนาดใหญ่จะไม่ส่งมาทีเ่ มือง
โม่ทวั แต่ตอนนี้ เส้นทางคมนาคมสะดวก
แล้ว สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป” เขา
กล่าว

ขบวนรถไฟฟู่ ซิงแล่นอยูใ่ นบริ เวณเมืองซานหนาน ซีจา้ ง
图③复兴号列车行驶在西藏山南市境内 新华社 图

ผูโ้ ดยสารชาวทิเบตก�ำลังนัง่ รถไฟฟู่ ซิง
图④西藏乘客乘坐复兴号列车 新华社 图
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สืบทอด
传承

①

เมืองลาซ่าในเดือนสิ งหาคม เขาเขียวน�้ำใส นักท่องเที่ยวมาก
มายเดินเข้าสู่พระราชวังโนร์ บูก ลิ งกาซึ่ งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลก เสี ยงเพลงคลอเคลียข้างหูระหว่างเดินผ่านต้นไม้โบราณ
ที่สูงเสี ยดฟ้ า โลกแห่ งวัฒนธรรมทิเบต “ที่ ยงั มีชีวติ ” ปรากฏอยู่
เบื้องหน้า
เสี ยงฮัมเพลงดังออกมาจากไซต์ก่อสร้างซ่ อมแซมหลังคาทอง
ค�ำของพระราชวังโนร์บกู ลิงกาที่กำ� ลังด�ำเนินงานกันอยู่ บรรดาช่าง
ฝี มือได้ยึดต้นแบบจาก “ล�ำดับขั้นตอนงานประดิ ษฐ์ก่อดินแบบ
อากา” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเขต
ปกครองตนเองซีจา้ ง และเป็ นศิลปะหัตถกรรมด้านสถาปัตยกรรม
ที่สืบทอดมาเป็ นเวลาพันปี ของชนชาติทิเบต โดยพวกเขาร้องเพลง
ไปพร้อม ๆ กับซ่อมแซมหลังคาโบราณแห่งนี้
“เพื่อประกันความปลอดภัยของวัตถุโบราณ ในขั้นตอนการ
ซ่อมแซม พวกเราต้องยึดหลักไม่รบกวนและท�ำการเปลี่ยนแปลง
โบราณวัตถุให้นอ้ ยที่สุดอย่างเคร่ งครัด งานรักษาซ่อมแซมทั้งหมด
โดยหลัก ๆ จะต้องยึดศิลปะหัตถกรรมโบราณดั้งเดิมเป็ นหลัก” ผู ้
ดูแลโครงการซ่ อมแซมพระราชวังโนร์บูกลิงกากล่าว ในปั จจุบนั
โครงการซ่อมแซมเสร็ จสิ้ นไปเกินกว่าครึ่ งแล้ว งานทั้งหมดก�ำลัง
เดินหน้าไปอย่างเป็ นระบบ
ห่างออกไปจากพระราชวังโนร์บกู ลิงกาทางทิศตะวันออกหลาย
16

②

กิโลเมตร ในสวนสระน�้ำมังกร (Zongjiao
Lukang Park) ด้านหลังพระราชวังโปตาลา
ซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมโลก “อุปรากร
ซีจา้ ง” ครั้งที่ 4 ของเมืองลาซ่า เพิง่ ปิ ดฉาก
ลงไป ในฐานะเป็ นหนึ่งในโครงการเพือ่ ประชาชนในการเผยแพร่ สืบทอดวัฒนธรรมที่
ยังมีชีวติ อยูซ่ ่ งึ เป็ นมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม “อุปรากรซีจา้ ง” เมืองลาซ่าก็มจี ดุ ก�ำเนิดขึ้นตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นมา มี
คณะอุปรากรพืน้ บ้านเกินกว่า 30 คณะ ผลัด
เวียนกันมาแสดงที่ นี่ มีจำ� นวนผูช้ มสะสม
เกินกว่าแสนคน กิ จกรรมดัง กล่ า วได้รับ
ความชื่นชอบจากชาวเมืองจ�ำนวนมากรวม
ถึงบรรดาผู ช้ ื่ นชอบอุปรากรและนักท่อง
เที่ยวด้วย
เจ้าหน้าที่กำ� ลังซ่อมแซมรอยแตกของจิตรกรรมฝาผนังในพระราชวัง
โนร์บูกลิงกา
图①工作人员修复罗布林卡壁画裂缝 CFP 图

พระราชวังโนร์บูกลิงกา
图②罗布林卡 CFP 图
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③

เมืองลาซ่าในเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคม ทุกที่เต็มไปด้วยผู ้
คน โรงแรมที่พกั ยอดนิยมและบ้านพักโฮมสเตย์ในเขตเมืองเก่า มี
จ�ำนวนเตียงไม่พอกับความต้องการ ส่วนโรงแรมห้าดาวขนาดใหญ่
ที่เพิง่ สร้างขึ้นในเขตเมืองใหม่กม็ ีแขกมาพักกันอย่างไม่ขาดสาย
ผูป่ ู้จาซีเป็ นคนขับรถธรรมดาคนหนึ่งในพื้นที่อาหลี่ มีรายได้
ต่อเดือนประมาณหกเจ็ดพันหยวน ภรรยาของเขาเป็ นคนที่มีความ
สามารถมาก ผูป่ ู้กล่าวว่า “ตอนปี พ.ศ. 2557 ภรรยาของผมกับญาติ
สองสามคนได้ร่วมกันเปิ ดร้านอาหารพืน้ เมืองซีจา้ งทีต่ นี เขากังเหริ น
โพฉี ‘เขาเทพ’ ทางเหนือของอ�ำเภอผูห่ ลาน รายได้ของร้านอาหารต่อ
ปี อยูท่ หี่ กถึงเจ็ดแสนหยวน บางปี ขายดีอาจสูงถึงแปดแสนหยวน”
ผูป่ ู้กล่าว สถานะทางสังคมเช่นนี้สำ� หรับในพื้นที่นบั ว่าเป็ น “ชนชั้น
กลาง” ซึ่งเห็นได้ทว่ั ไป หลาย ๆ คนรอบตัวเขารวยขึ้นมาพร้อม ๆ กับ
การเติบโตของธุรกิจการท่องเทีย่ วในซีจา้ งทีค่ กึ คักมากในช่วงหลาย
ปี มานี้
ผูป่ ้กู ล่าวว่า สิ่งทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ุดก็คอื ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2562 คน
รอบตัวเขาจ�ำนวนมากหาเงินได้เยอะทีเดียว ซึ่งเป็ นการสอดประสานขั้นพื้นฐานกับช่วงเวลาท�ำศึกเพือ่ ให้หลุดพ้นจากความยากจนของ
ประเทศรอบสุดท้าย พร้อม ๆ กับชีวติ ที่ ดี ข้ ึ น ผู่ปู้กเ็ ริ่มมี “ปัญหาของ
ความสงบสุข” ผูป่ ้กู ล่าวว่า “ภรรยาของผมท�ำอาหารอร่ อยมาก เธอ
เป็ นทั้งเจ้าของร้ านอาหารเป็ นทั้ง แม่ ค รั ว หากไม่มีเธอธุรกิจร้าน

รายงานพิเศษ

④

การพัฒนา
发展

อาหารก็ไปต่อไม่ได้ ดังนั้น ช่วงฤดูทอ่ งเที่ยว
เธอก็จะยุง่ มาก พูดได้วา่ แทบจะไม่ได้ออกมา
จากร้านอาหารเลย มีแค่ตอนลูกสาวปิ ดเทอม
กลับมา พวกเราทั้งครอบครัวถึงจะมีโอกาส
ได้รวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตา”
本刊综合

จินจูเต๋ อจี๋ ชาวบ้านในหมู่บา้ นจาปู้ยรั้ง เขตพื้นที่อาหลี่ ซีจา้ ง 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
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ใช้สถิติบรรยายความเจริญของซีจา้ ง (ทิเบต)
数说宝“藏”
截至2021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 ซีจา้ ง
มีจดุ ชมวัตถุโบราณประเภทต่าง ๆ มากถึง 4,277
แห่ง มีหน่วยงานอนุรกั ษ์
โบราณวัตถุระดับต่าง ๆ
2,282 แห่ง

2020年城乡居民人均可支
配收入比2010年翻

1番。

ปี พ.ศ. 2563 รายได้เฉลีย่
ต่อหัวของประชาชนเมือง
และชนบทเพิม่ ขึ้นจากปี พ.ศ.
2553 หนึ่งเท่าตัว

74个贫困县区全部摘帽，62.8万名

2019年底，西藏

建档立卡贫困人口全部脱贫。

ปลายปี พ.ศ. 2562 เขตและอ�ำเภอยากจน 74 แห่งหลุดพ้น
จากความยากจน ประชากรยากจนในระบบจ�ำนวน 628,000 คน
หลุดพ้นจากความยากจนทั้งหมด
现代教育体系完备，有各级各类学校
学率达

3195所，小学净入

99.93%。

ระบบการศึกษาสมัยใหม่ครบสมบูรณ์ โรงเรี ยนระดับ
ต่าง ๆ และประเภทต่าง ๆ 3,195 แห่ง อัตราการเข้า
เรี ยนชั้นประถมศึกษาสู งถึงร้อยละ 99.93
18

“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 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13”
(2559 - 2563) ได้ลงทุนสินทรัพย์
คงทีด่ า้ นการคมนาคมขนส่งทั้งสิ้น
2.516 แสนล้านหยวน มีเส้นทาง
ถนนเปิ ดเดิ นรถทั้งสิ้น 118,800
กิโลเมตร

特稿 /

截至2020年年底，清洁能源已达到发

89.09%。

电装机容量的

จนถึงปลายปี พ.ศ. 2563 พลังงานสะอาดคิดเป็ น
ร้อยละ 89.09 ของปริ มาณรวมเครื่ องผลิตกระแส
ไฟฟ้า

รายงานพิเศษ

全部建制村（居）通光纤比
例、4G网络通达率均达

99%。

อัตราการติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกกับเครื อ
ข่าย 4G ทั้งหมู่บา้ นเฉลี่ยสู งถึงร้อยละ 99
本刊综合

CFP 图
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ฉันเติบโตพร้อมกับภูเขาหิมะ
我与雪山共同成长
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。

จากบ้านดินทีม่ นี ้ ำ� รัว่ ลมพัดก็เข้าถึงข้างใน จนกลายมา
เป็ นตึกเล็ก ๆ สองชั้นสไตล์ซีจา้ ง จากที่เจ็บป่ วยไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาจนมาถึงการไปหาหมอได้โดยไม่ตอ้ งออก
จากหมูบ่ า้ น...ในปี พ.ศ. 2537 เพือ่ กระตุน้ การพัฒนาซีจา้ งให้
ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ ว จีนได้นำ� เสนอแผนช่วยเหลือซีจา้ ง
“แบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ช่วยเหลือตรงจุด ผลัดเวียนตามตาราง
เวลา” โดยเริ่ มปรับปรุ งสภาพชี วิตประชาชนทุกชนชาติใน
ซีจา้ งในด้านต่าง ๆ อาทิ การแพทย์ การศึกษา ทีอ่ ยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม เป็ นต้น จนถึงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จีน
ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำ� นวน 9,600 กว่าคน รวม 9 ครั้ง เพือ่ ด�ำเนิน
งานช่วยเหลือซีจา้ ง ด้วยการช่วยเหลือซีจา้ งในรูปแบบต่าง ๆ
ประกอบด้วยความช่วยเหลือด้านการเงิน ความช่ วยเหลือ
ทางความรู ้ ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความ
ช่วยเหลือวิสาหกิจ ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานและ “รู ป
แบบการรวมกลุ่ม” ของบุค ลากรด้านการแพทย์และการ
ศึกษา เรื่องราวของพวกเขาประสานรวมกัน ร่ วมกันก่อร่ าง
สร้างซีจา้ งใหม่ในวันนี้
รถไฟสายลาซ่า - หลินจือ ทางรถไฟระบบไฟฟ้าสายแรกของซีจา้ งสร้างเสร็ จและเปิ ดใช้บริ การ
西藏首条电气化铁路拉（萨）林（芝）铁路建成通车 新华社 图

21

รายงานพิเศษ / 特稿

จงหยาง : ปลูกสายสั มพันธ์ กบั เมล็ดพันธุ์ในดินแดนหิมะ
钟扬：与雪域种子结缘

ศาสตราจารย์จงหยาง
钟扬 新华社 图

ในปี พ.ศ. 2544 ศาสตราจารย์จงหยางแห่งคณะวิทยาศาสตร์ ชีวภาพมหาวิทยาลัยฟู่ ตั้น
ได้เดินทางมาช่วยเหลือซีจา้ งเป็ นครั้งแรก “ที่ราบสู งชิงไห่ - ซีจา้ ง แท้จริ งแล้วมีทรัพยากร
ทางชีวภาพเท่าไหร่ เราต้องค้นหาวิธีหาค�ำตอบที่ชดั เจนให้ได้” ขณะที่มองไปยังภูเขาหิมะ
นอกหน้าต่างที่ขาวโพลน เขาได้ตดั สิ นใจอย่างเงียบ ๆ
ตัวอย่างเมล็ดพันธุแ์ ต่ละชุด ต้องเก็บรวบรวม 5,000 เม็ด ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่าง ไม่
ควรเก็บจากสถานทีเ่ พียงแห่งเดียว เราต้องเดินไป 50 กิโลเมตรถึงจะเก็บได้หนึ่งตัวอย่าง ส่วน
พืชตัวอย่างสองต้นที่เก็บจากสถานที่เดียวกัน อย่างน้อยต้องห่างกัน 20 เมตร เพือ่ ให้การเก็บ
รวบรวมได้จำ� นวนมากขึ้นและได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีข้ นึ ศาสตราจารย์จงหยางกับบรรดา
นักเรี ยนเดิ นทางส�ำรวจกันทั้งกลางวันและกลางคืน ในหนึ่งปี พวกเขาเดิ นทางอย่างน้อย
30,000 กิโลเมตร
ด้วยการท�ำงานบนที่ราบสู งสะสมมาเป็ นเวลาหลายเดือน ศาสตราจารย์จงหยาง ก็เกิด
ปัญหาสุขภาพขึ้น แต่เขาก็ยงั คงยืนหยัดท�ำงานให้สำ� เร็จ เขานอนแค่วนั ละ 3 ชัว่ โมง เขาเคย
ปี นขึ้นไปเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุส์ ูงถึง 6,200 เมตร ฝ่ าน�้ำลุยเขาบนทีร่ าบสูงชิงไห่ - ซีจา้ ง ระยะ
ทาง 500,000 กิโลเมตร ปริ มาณเมล็ดพันธุ์ที่เขากับทีมเก็บรวบรวมได้มีจำ� นวนมากถึง 40
ล้านเมล็ด

หม่ าตาน : สายสั มพันธ์ ระหว่ างครู ผู้ช่วยเหลือซีจ้างกับภูเขาหิมะ
马丹：援藏教师的雪山情

หม่าตาน (ขวา)
马丹（右） 新华社 图
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ในปี พ.ศ. 2559 หม่าตาน ลงทะเบียนเป็ นอาสาสมัคเพือ่ เข้าร่ วมทีมช่วยเหลือซีจา้ งด้าน
การศึกษาชุดแรกของมณฑลหูเป่ ย และได้มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยม
ปลายแห่งที่หนึ่งของเมืองซานหนาน ในปี พ.ศ. 2562 เธอได้ลงชื่อเพื่อเข้าร่ วมในทีมช่วย
เหลือซีจา้ งด้านการศึกษาของมณฑลหูเป่ ย ชุดที่ 2 อีกครั้ง โดยมาด�ำรงต�ำแหน่งครูสอนดนตรี
ที่โรงเรี ยนมัธยมตงฮุย เมืองซานหนาน
ก่อนมาซีจา้ ง หม่าตานเป็ นครู ในโรงเรี ยนมัคคุเทศก์เมืองอู่ฮน่ั ด้วยประสบการณ์การ
สอนเป็ นเวลาหลายปี ท�ำให้เธอมีความผูกพันกับอาชีพการสอนและการอยูร่ ่ วมกับนักเรี ยน
เป็ นอย่างมาก “เด็ก ๆ ชาวซีจา้ งชอบร้องเพลง ชอบเต้นร�ำ ฉันก็เป็ นครูสอนดนตรีพอดี ดังนั้น
จึงสามารถสอนพวกเด็ก ๆ เหล่านี้ได้ ท�ำให้ฉนั รู ส้ ึ กดี ใจเป็ นพิเศษ ยิง่ มีแรงสอนมากขึ้นไป
อีก” หม่าตานกล่าว
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับซีจา้ งได้เร็วทีส่ ุด หม่าตาน ได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์และขนบธรรม-
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เนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ของซีจา้ ง พร้อม ๆ กับหาครู ชาวซี จา้ งมาสอนภาษาซีจา้ ง ภาษาซีจา้ ง
ที่หม่าตาน “ปล่อย” ออกมาเป็ นระยะ ท�ำให้นกั เรียนรูส้ ึกประหลาดใจมาก ภายใต้ความพยายาม
และการช่วยเหลือของหม่าตานและครูทา่ นอืน่ ๆ เมืองซานหนานได้ต้งั ทีมเชียร์ลดี เดอร์ทมี แรก
ของเขตปกครองตนเองซีจา้ งขึ้นมา ปี ที่ ผ่านมา ที มเชี ยร์ลีดเดอร์น้ ีได้เข้าร่ วมงานกีฬาพื้น
เมืองชนชาติกลุ่มน้อย ครั้งที่ 11 ของจีน และได้รางวัลที่ 2 พร้ อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่ วม
แสดงในงานเกมส์ทหารโลกอีกด้วย

หวัง เค่ อหมิง : “เรื่ องราวทีง่ ดงาม” ของแพทย์ ทเี่ ดินทางมาช่ วยเหลือซีจ้าง
王克明：援藏医生的“美丽故事”

หวัง เค่อหมิง (คนแรกจากซ้าย)
王克明（左一） 新华社 图

หวัง เค่อหมิง เป็ นรองผูอ้ ำ� นวยการแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลศัลยกรรมภายนอก คณะแพทย์จีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เขาอาสาสมัครลงชื่อเป็ นหนึ่งในทีมผูเ้ ชี่ยวชาญเพือ่
ช่วยเหลือซีจา้ งใน “รู ปแบบการรวมกลุม่ ” บุคลากรทางการแพทย์ ชุดที่ 6 เพือ่ มาท�ำงานใน
โรงพยาบาลประชาชนเขตปกครองตนเองซีจา้ ง
หลายคนคิดว่าการศัลยกรรมตกแต่งเสริ มความงามก็คือ การกรี ดตาสองชั้น การท�ำจมูก
การช่วยเหลือซีจา้ งเช่นนี้ไม่คอ่ ยเหมาะสมเท่าไหร่ “แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น” หวัง เค่อหมิง
กล่าวว่า ผูป้ ่ วยบางคนหลังจากได้รบั บาดเจ็บก็จำ� เป็ นต้องศัลยกรรมเพื่อปกปิ ดหรื อซ่อมแซม
อวัยวะ ยิง่ ไปกว่านั้นยังมีความผิดปกติ ทางสรี ระวิทยาตั้งแต่กำ� เนิดต่าง ๆ อาทิ โรคปาก
แหว่งเพดานโหว่ ดังนั้น การศัลยกรรมจึงจ�ำเป็ นอย่างมาก
หลังจากมาถึงซีจา้ งได้ไม่นาน หวัง เค่อหมิง ได้ชว่ ยโรงพยาบาลในการขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการปกป้องดูแลเขตปกครองตนเองเพือ่ ตั้งแผนกศัลยกรรมขึ้น ท�ำให้ผปู ้ ่ วยทีใ่ บหน้ามี
ความผิดปกติสามารถรักษาได้ในซีจา้ งเลย หวัง เค่อหมิง กล่าวว่า ช่วงเวลาทีม่ าช่วยเหลือซีจา้ ง
มีจำ� กัด ต้องรักษาคนให้ได้มากทีส่ ุด ในมุมมองของเขา อาศัยคนเพียงคนเดียวผ่าตัดไม่เพียงพอ
การช่วยเหลือซีจา้ งทีแ่ ท้จริ งต้องทิง้ ศาสตร์ความรูเ้ อาไว้ นอกจากการวินิจฉัยและท�ำการผ่าตัด
ประจ�ำวันแล้ว หวัง เค่อหมิง ยังจัดการอบรมขึ้นด้วย ภายใต้การผลักดันของเขา มีผสู ้ นใจ
ปฏิบตั ิงานด้านการศัลยกรรมในโรงพยาบาลมากขึ้น ระดับฝี มอื ก็คอ่ ย ๆ ดีข้ นึ เรื่ อย ๆ ด้วย
คนไข้คนแล้วคนเล่า การผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่า หวัง เค่อหมิง มักจะแบ่งปันความรู ้สึก
ของตนเองบนสื่อโซเชียล หวัง เค่อหมิง กล่าวว่า “ความผิดปกติบนใบหน้าโดยก�ำเนิด อาทิ
โรคปากแหว่งเพดานโหว่มกั จะท�ำให้ผูป้ ่ วยรู ้สึกมีปมด้อยทางจิตใจ” เขาหวังว่าจะสามารถ
หยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ น “จิตแพทย์” ให้พวกเขาได้ โดยใช้ใจเจียระไนและหล่อใบ
หน้าของพวกเขาขึ้นมาใหม่ ท�ำให้พวกเขามีความมัน่ ใจ และเผชิญหน้ากับสังคมพร้อมทั้งใช้
ชีวติ ได้ดว้ ยทัศนคติเชิงบวก			
本刊综合
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ท่องเที่ยวแนวใหม่ในรูปแบบที่แตกต่าง

玩出不一样
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。

ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีเกษตร การท่องเที่ยวเพือ่ “ชื่นชมดวงดาว” การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยผ่านการเล่นเกมส์ หรื อการท่องเที่ยวเพือ่ การเรี ยนรู ้...หลังเกิดโรค
ระบาดโควิด - 19 การหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดกลายมาเป็ นวิถีชีวติ ใหม่ของชาวจีน แนว
คิดเกีย่ วกับการ “ท่องเทีย่ ว” ก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่ อย ๆ “สถานที”่ ท่องเทีย่ วจึงมีความหลาก
หลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่มีความเฉพาะบุคคล เน้นประสบการณ์และการสัมผัสอย่างลึกซึ้ ง ส่ งผลให้การท่องเที่ยววิถีใหม่กลายเป็ นสิ่ งที่ทุก
คนปรารถนา
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โรงแรมชมดาวกลางทะเลทรายในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย
宁夏回族自治区沙漠星星酒店 CFP 图
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เทีย่ วแบบชิลล์ ๆ : สั มผัสแผ่ นฟ้ าและผืนดินในรู ปแบบใหม่
休闲游：换个方式看天地

①

ต้นผักหวานแตกกิ่งออกใบสี เ ขี ย วสดใสเรี ยงรายกันเป็ นทุง่ ดู
สวยงามน่าตื่นตา ถัว่ พูอวบ ๆ แปลงแล้วแปลงเล่าสุ กเต็มที่ รอคน
มาเด็ดกิน...ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ฟาร์มเฝิ งถังลวีห่ ยวนในเมืองไห่โข่ว
มณฑลไห่หนาน เปิ ดประตูตอ้ นรับนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
หลังจากทีค่ ณ
ุ เหยาลีก่ บั สามี ได้ตดั สิ นใจปลูกผักที่ตนเองโปรด
ปรานลงในแปลงเกษตรภายในฟาร์มเฝิ งถังลวีห่ ยวน การท่องเทีย่ วแบบ
ชิลล์ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องก็กลายมาเป็ นสีสนั ใหม่ในชีวติ ของทุกคนในครอบ
ครัว “สุดสัปดาห์ เราจะพาลูกมาก�ำจัดวัชพืชและแมลงกันในแปลง
ผัก แล้วพอผักสุกได้ทแี่ ล้วก็คอ่ ยเด็ดกลับบ้านไปกิน บางส่วนก็แจก
จ่ายให้คนรูจ้ กั เรารูส้ ึกได้อะไรจากการท่องเทีย่ วแบบนี้มาก” เหยาลี่
กล่าว
เมื่อความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคเปลีย่ นแปลง
ไป สถานที่ท่องเที่ยวหย่อนใจก็เริ่ มเปลี่ยนจากการเปิ ด “กลางวัน”
26

เป็ น “กลางคืน” เพือ่ ความหลากหลายที่ไม่
หยุดยั้ง
เฉิ น ลี่ตง้ ชาวเมืองกว่างโจว พาภรรยา
และลูกชายเดินทางไกลมาเที่ยวถึงโรงแรม
ชมดาวกลางทะเลทราย บริ เวณชายขอบทะเล
ทรายเถิงเก๋ อหลี่ ในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ ยหุย พวกเขามาที่นี่เพือ่ สัมผัสความรู ้สึก
ของการ “นอนดูดาวบนผืนทราย” สักครั้ง
เฉิน ลีต่ ง้ เล่าให้เราฟังว่า การท่องเทีย่ วทริปนี้
“ไม่เสียเที่ยวเลย เพราะตอนกลางวันเราได้
เทีย่ วเล่นในทะเลทราย พอตกกลางคืนก็นอน
ดูดาว ลูกผมได้เรี ยนรู ้เรื่ องดาราศาสตร์ไป
พร้อม ๆ กับการเล่นสนุกด้วย”
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โรงแรมชมดาวกลางทะเลทรายทีค่ รอบ
ครัวคุณเฉินได้เข้าพักนั้น ตั้งอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวซาโพโถวในเมืองจงเว่ย เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สองปี มานี้แหล่ง
ท่องเทีย่ วแห่งนี้ ส่งเสริ มการดูดาวบนทะเล
ทรายอย่างเต็มที่ โดยเลือก “ทะเลทรายและ
ท้องฟ้ายามราตรี ” เป็ นธีมหลัก แล้วสร้าง
โครงการโรงแรมชมดาวกลางทะเลทรายขึ้น
ด้วยแนวคิด “นอนนับดาวอยูบ่ นเตียงนอน”
โดยห้องพักนั้นประกอบไปด้วยห้องวิวทะเล
ทรายที่ เรี ยงกันเป็ นแถว ห้องพักที่ ทำ� จาก
กระจก และกระโจมกึ่งถาวร รวมแล้วกว่า
100 ห้อง พร้อมน�ำเสนอประสบการณ์ชม
ดาวอันแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า
ปั จจุบนั เขตปกครองตนเองหนิ งเซี่ย
หุยมีขอ้ ได้เปรี ยบเนื่องจากมีจำ� นวนวันฟ้า
โปร่ งมาก และมีมลพิษทางแสงน้อย จึงท�ำ
ให้เอื้อต่อการดูดาว ผูป้ ระกอบการจึงได้คดิ
กิจกรรมต่าง ๆ ออกมามากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
การวิง่ ใต้แสงดาว เทศกาลภาพยนตร์ชมดาว
คอนเสิ ร์ตกลางแสงดาว ฯลฯ นับเป็ นการ
หลอมรวมการท่องเทีย่ ว การกระชับสัมพันธ์
ในครอบครัว การดูแลสุ ขภาพ และการพัก
ผ่อนในวันหยุดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ณ มณฑลเจ้อเจียง นักท่องเที่ยวก�ำลังเก็บแตงโมจากเรื อนกระจก
ส�ำหรับปลูกแตงโมในดินเค็ม - 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

นักท่องเที่ยวก�ำลังชมดาวกลางทะเลทรายเถิงเกอหลี่
图②游客在腾格里沙漠观星 CFP 图

②
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①

การท่ องเทีย่ วเชิงกีฬา : ท่ องเทีย่ วแนวใหม่ ส�ำหรับมนุษย์ สายกีฬา
体育游：让旅游“动”起来

เดินท่องทะเลทราย ผจญภัยในป่ าฝนไต่
เขาขึ้นทีร่ าบสูง ลัดเลาะไปตามพืน้ ทีฉ่ นวน...
ปู้ติง เป็ นหัวหน้าทีมกีฬากลางแจ้งผูม้ ปี ระสบการณ์นำ� เที่ยวเชิงกีฬามาแล้ว 7 ปี “การ
เดินท่องเที่ยวและการผจญภัยจะช่วยให้นกั
ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสความรื่นรมย์ของการเดิน
เข้าสู่ธรรมชาติ แถมยังได้ออกก�ำลังกายไป
พร้อมกันด้วย” เขาเสริ มอีกว่า “ในการท่อง
เที่ยวแบบดั้งเดิมนั้น นักท่องเที่ยวมักจะมี
บทบาทเป็ นผูช้ มอยูข่ า้ งนอก แต่การท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬานั้น จะท�ำให้พวกเขาได้กลายมาเป็ น
ตัวเอกของเรื่ อง”
ปู้ตงิ เคยน�ำคณะทัวร์จำ� นวน 120 คน เดิน
ทางไปยังทะเลทรายคูป่ ้ฉู ี (ทะเลทรายขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 7 ของจีน ตั้งอยูใ่ นเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน) เพื่อผจญภัยใน
ถิน่ ทุรกันดารเป็ นเวลา 6 วัน ก่อนทีจ่ ะเดิน
28

ทางเข้าสู่ทะเลทรายนั้น ทีมงานของเขาจะต้องท�ำการอบรมความรู ้
เกี่ยวกับการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น การปฐมพยาบาลให้แก่นกั ท่อง
เที่ยวทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส�ำหรับปู้ติงแล้ว การท่องเที่ยว
ในทะเลทรายไม่ได้จำ� กัดอยู่แค่จำ� นวนวันไม่กี่วนั ที่ลงสนามจริ ง
เท่านั้น แต่การเตรี ยมตัวล่วงหน้า และมาตรการด้านความปลอดภัย
นับว่าเป็ นองค์ประกอบที่สำ� คัญยิง่ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมตลอด
กระบวนการ จึงจะสัมผัสได้ถึงความสนุกของการผจญภัยในโลก
กว้างได้อย่างแท้จริ ง
นอกจากการทดลองท่องเที่ยวด้วยการเล่นกี ฬากลางแจ้งแล้ว
การสร้างสนามกีฬาเฉพาะก็ถือได้วา่ มีบทบาทอย่างยิง่ ในการพัฒนา
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเช่นกัน ในฤดูร้อนอันแผดเผา นักท่องเที่ยว
สามารถเล่นกีฬาหิมะและน�้ำแข็งได้ในสนามกีฬาในร่ มเหล่านี้ ตัว
อย่างเช่น ลานสกีในโลกหิ ม ะหรงช่วง เมืองกว่างโจว ซึ่งแบ่งพื้นที่
ออกเป็ นสองโซน ได้แก่ โซนสกีและโซนสวนสนุกหิมะ เมือ่ ถึงช่วง
ปิ ดเทอมฤดูร้อน สวนสนุกแห่ งนี้ ก็จะจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพือ่ การ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับหิ มะ รวมทั้งจัดค่ายหิ มะซัมเมอร์แคมป์
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②

การท่ องเทีย่ วเพื่อการเรียนรู้ : หนังสื อเรียนทีม่ ี “ชีวติ ”
研学游：课本也能“活”起来

การค้างคืนในพิพิธภัณฑ์จะน่าอัศจรรย์แค่ไหนกันนะ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสือเหย่ในเมืองเฉิ งตู เด็กจ�ำนวน 19 คน พร้อม
ด้วยคุณครู แนะแนวได้เดินทางมาท่องเที่ ยวเพื่อการเรี ยนรู ้กนั ที่นี่
พวกเขาได้ทำ� ความรู ้จกั สัตว์ตา่ ง ๆ ในพิพิ ธภัณฑ์ ได้สมั ผัสใกล้ชิด
กับสัตว์เหล่านั้น ได้ลองกางเต็นท์เองกับมือ ได้พกั ค้างแรมข้างฉลาม
และนกที่ถกู สต๊าฟเอาไว้ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นประสบการณ์ครั้ง
แรกของเด็ก ๆ “นี่เป็ นครั้งแรกที่ผมอยูไ่ กลพ่อกับแม่ ได้มานอนรวม
กับเพื่อน ๆ คนอื่น รู ้สึกสนุกมากเลยครับ” เล่อเล่อที่กำ� ลังง่วนอยู่
กับการกางเต็นท์กบั เพือ่ น ๆ กล่าวเสริ มว่า กิจกรรมผจญภัยที่กำ� ลัง
จะเกิ ดขึ้นในช่ วงกลางคื นท�ำ ให้เขารู ้ สึกกลัวนิ ด ๆ ไปพร้อมกับ
ตื่นเต้น “ไม่รู้ตกดึก พวกสัตว์จะกรู กนั ออกมาหาเราหรื อเปล่า”
หลายปี มานี้ การท่องเที่ ย วและการเรี ยนรู ้ ดูจะหลอมรวมกัน
กลายเป็ นเทรนด์ใหม่
เจี่ย ม่อหานเป็ นเด็กนักเรี ยนชั้นประถมในเมืองปักกิ่ง เมือ่ เร็ว ๆ
นี้ เขาได้อา่ นบทความเกีย่ วกับการปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะเทียนถาน การเดินทางไป “ตามหาต้นไม้” จึงกลายมาเป็ นความปรารถนา
ของเขาและเพื่อน ๆ อีกหลายคน และเพราะเหตุน้ ี ผูป้ กครองกลุ่ม

หนึ่งจึงได้รวบรวมสมาชิกกันขึ้นมาเป็ น
ทีมเล็ก ๆ แล้วเชิญคุณครู แนะแนวด้านการ
ท่องเที่ยวเพือ่ การเรี ยนรู ้มาให้ช่วยพาลูก ๆ
ของพวกตนไปออกทริ ปสั้น ๆ เรี ยนแกม
เล่นที่สวนสาธารณะเทียนถาน แม้วา่ พวก
เด็ก ๆ จะมุง่ เป้ามาทีน่ เี่ พราะอยากจะมา “ตาม
หาต้นไม้” แต่คณ
ุ ครู หวั หน้า ที ม ก็ ได้ทำ� การ
แนะน�ำข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสวนสาธารณะ
เทียนถานให้ลกู ทัวร์ฟังอย่างครอบคลุม ไม่
ว่าจะเป็ นด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะเด่น

นักท่องเที่ยวเล่นสกีหิมะในลานสกีโลกหิ มะหรงช่วงเมืองกว่างโจว
图①游客在广州融创雪世界滑雪 新华社 图

นักเรี ยนก�ำลังเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์
图②学生在博物馆参观 新华社 图
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ทางสถาปัตยกรรม ความรู ้เกี่ยวกับพืช เรื่ อง
ราวการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อที่เด็ก ๆ จะ
ได้รับความรู ้มากมายที่ นอกเหนือไปจาก
หนังสือเรี ยน “ธรรมชาติคอื ห้องเรี ยนขนาด

ยักษ์ สังคมก็เช่นกัน เราต้องเปิ ดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ออกไปเรี ยนรู ้
ในโลกกว้างบ้าง ฉันคิดว่า การท่องเที่ยวเพือ่ การเรี ยนรูใ้ นแต่ละครั้ง
ย่อมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ พวกเขาไม่มากก็นอ้ ย” คุณแม่ของเจีย่ ม่อหาน
กล่าว

การท่ องเทีย่ วแบบฝังตัว : แปลงร่ างเป็ นบุคคลในเรื่ องราว
沉浸游：摇身一变“剧”中人

บทละคร หาหลักฐาน ถอดรหัส...ปัจจุบัน ค�ำส�ำคัญเหล่านี้ถูกน�ำมาเชื่อมโยงกัน
เป็ นเกมสื บสวนสอบสวนในแพลตฟอร์ม
ออฟไลน์ลกั ษณะหนึ่ง มีชื่อเรี ยกในวงการ
ว่า Murder Mystery Game เกมสืบสวนลักษณะ
นี้ ผูเ้ ล่นจะต้องแสดงเป็ นตัวละครตามบท
ที่ได้รบั เมือ่ เรื่องราวด�ำเนินไปเรื่ อย ๆ ผูเ้ ล่น
ทุกคนก็จะค่อย ๆ สืบหาความจริ งไปพร้อม
กับเพือ่ นร่วมทีม หลายปี มานี้ Murder Mystery
Game ได้ถูกน�ำมาประยุกต์เข้ากับการท่อง
เที่ยวในเขตเมือง
เมื่อเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ณ ศาลขงจือ๊
ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู บริษทั วัฒนธรรมและนวัตกรรมหัวเจียในเมืองหนานจิง
ได้รงั สรรค์เกมถอดรหัสชนิดผูเ้ ล่นร่ วมเป็ น
ผูแ้ สดง เป็ นเกมสุดตระการตาทีม่ ชี อื่ ว่า “หวน
คืนนครจินหลิง” ทั้งนี้ ผูเ้ ล่นจะแสดงเป็ น
ต�ำรวจนักสื บที่สามารถทะลุมิติไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบนั ได้ พวกเขาจะได้แสดง
เป็ นบัณฑิตจีนสมัยโบราณ เป็ นมือกระบี่
รวมทั้งคุณหนูสกุลดัง แล้วโลดเล่นอยูใ่ น
30

บริ เวณศาลเจ้าขงจื๊อและถนนเหล่าเหมินตงเจย์ ในการเล่นเกมนี้ ผู ้
เล่นจะได้รบั เบาะแสจากการชมแฟลชวิดโี อ เทคโนโลยี VR รวมทั้ง
การพูดคุยกับ NPC เหล่านั้น จะช่วยให้เบาะแสต่างผูเ้ ล่นเกมบรรลุ
ภารกิจ
เกม “หวนคืนนครจินหลิง” นี้เปรี ยบเสมือน Murder Mystery Game
เวอร์ชนั่ อัปเกรด เส้นเรื่ องและการออกแบบเรื่ องราวในเกม ช่วยให้
สถานที่ท่องเที่ยวที่ ค่อนข้างปิ ดเหล่านี้เกิดการเชื่อมโยงเข้าหากัน
เป็ นการทลายเส้นแบ่งเขตระหว่างสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแต่ละแห่ง นอก
จากนี้ รู ปแบบการฝังตัวในเกมยังช่ วยให้นกั ท่องเที่ยวที่เป็ นผูเ้ ล่น
ได้สมั ผัสถึงนัยทางวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยูต่ ามสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้
ดีข้ ึน ผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นเกมด้วยกัน นับเป็ นการเสริ ม
สร้างประสบการณ์และความทรงจ�ำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่
ส�ำคัญในครั้งนี้” สวี เจียหัว ตัวแทนจากบริ ษทั หัวเจียให้ขอ้ มูล
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นบั วันก็จะยิง่
หลากหลายมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จึ งได้มีการน�ำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาเสริ มอย่างต่อเนื่อง
ภายในถ�้ำผาม่อเกาคูในเมืองตุนหวง หากนักท่องเที่ยวซึ่งยืนอยู่
ด้านนอกใช้โทรศัพท์มือถือเล็งมาที่ผนังถ�้ำ ก็จะเห็นภาพ AR ทีช่ ว่ ย
ให้การชืน่ ชมศิลปะภาพเขียนสี บนผนังถ�้ำนั้นแจ่มชัดมากยิง่ ขึ้น ทั้ง
หมดนี้เกิดขึ้นได้กเ็ พราะเทคโนโลยีการท่องเที่ยวภายนอกถ�้ำของ
สถาบันวิจยั ตุนหวง ที่ได้นำ� เอาภาพดิจิทลั เสมือนจริ งของถ�้ำผามา
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หลอมรวมเข้ากับสถานที่จริ ง จ้าว เซิงเหลียง ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
วิจยั ตุนหวงให้ขอ้ มูลว่า การท�ำเช่นนี้ นอกจากจะช่วยลดจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวให้เข้ามาภายในถ�้ำน้อยลงแล้ว เป็ นการอนุรักษ์โบราณ
วัตถุภายในถ�้ำไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่นำ� มาประยุกต์
ใช้ ยังช่วยท�ำให้นกั ท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเพิม่ ขึ้น สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์โบราณวัตถุและการเปิ ดสถานที่สู่สาธารณะไป

รายงานพิเศษ

พร้อมกัน นับเป็ นช่องทางอีกรู ปแบบหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์ศิลปะตุนหวง
本刊综合

นักท่องเที่ยวใส่ ชุดราชวงศ์ถงั เยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์เจิ้งโจว
身着唐服的游客参观郑州博物馆 新华社 图
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เสน่หช์ นบทไทย
ดึงดูดนักท่องเที่ยว
乡村旅游引客来

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�้ำไทย

泰国水上市场 CFP 图
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ท่ามกลางไม้ผลเขียวชอุม่ ที่รายล้อมอยู่ นักท่องเที่ยวสิบกว่าคน
ก�ำลังนัง่ ล้อมโต๊ะยาวที่ วางผลไม้เมืองร้อนเก็บสด ๆ อย่างทุเรี ยน
มังคุด และเงาะ “ผมกินทุเรี ยนไป 3 พูแล้ว เดี๋ยวจะลองชิมมังคุด
แล้วก็จะซื้อผลไม้สักสองสามอย่า งกลับบ้านด้วย” ชัยพรซึ่งเป็ น
นักท่องเที่ยวทานทุเรี ยนค�ำโตและกล่าวอย่างตื่นเต้น บุญชื่นเจ้าของ
สวนก�ำลังยุง่ อยูก่ บั การช่วยลูกค้าเลือกทุเรี ยนกลับบ้าน
ฉากนี้เกิดขึ้นทีส่ วนยายดา จังหวัดระยอง ทางภาคตะวันออกของ
ไทย สวนแห่งนี้ปลูกต้นทุเรี ยนและไม้ผลเมืองร้อนอื่น ๆ มากกว่า
200 ต้น ที่นี่นกั ท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ ต์ผลไม้และ
ชมวิวทิวทัศน์ของสวนผลไม้ ด้วยการด�ำเนินงานที่เป็ นเอกลักษณ์
สวนยายดาจึงได้รับรางวัลดีเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และยังเป็ นหนึ่งใน 50 สถานที่ทอ่ ง
เที่ยวที่หา้ มพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดระยอง
จากปากทางเข้าสวนผลไม้ เดินไปตามทางเล็ก ๆ ทีป่ ดู ว้ ยหินไป
ยังด้านใน บริเวณรอบ ๆ ร่มครึ้ มเขียวชอุม่ และบนกิง่ ก้านของต้นไม้
ก็เต็มไปด้วยผลไม้ ที่สวนยายดา นักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะได้ลิ้ม
รสผลไม้เท่านั้น แต่ยงั ได้เห็น “กระบวนการเจริ ญเติบโต” ของผลไม้
ต่าง ๆ “ตั้งแต่ตน้ เริ่ มงอกจนกระทัง่ ผลสุ ก” อีกด้วย บุญชื่นกล่าว
อย่างภาคภูมใิ จว่า แม้จำ� นวนนักท่องเที่ยวจะลดลงบ้างเนื่องจากผล
กระทบของโรคระบาด แต่สวนผลไม้แห่งนี้ดำ� เนินกิจการมาเป็ น
เวลาหลายสิบปี แล้ว และปัจจุบนั ก็มีนกั ท่องเทีย่ วนับร้อยคนมาเยีย่ ม
ชมทุกวัน
จังหวัดระยองตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกของไทย ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 200 กิโลเมตร มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วยแม่น้ ำ� หลายสาย ภูเขาและป่ าไม้หนาแน่นและอยูใ่ กล้
ทะเล ท�ำให้อดุ มไปด้วยอาหารทะเล และยังเป็ นแหล่งปลูกผลไม้อกี
ด้วย นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการท่องเทีย่ วจังหวัด
ระยองกล่าวว่า “ระยองมีชื่อเสี ยงในเรื่ องเกาะ ชายหาด ป่ าไม้และ
ผลไม้ เรารวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกีฬา และผลไม้เข้าไว้ดว้ ย
กัน กระตุ้นให้นกั ท่องเที่ยวมาชิมผลไม้ในสวนผลไม้และเล่นกีฬา
ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิม่ รายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบทเพิม่ ขึ้น” ก่อนเกิด

รายงานพิเศษ

โรคระบาดระยองมีนกั ท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศประมาณ 7 ล้านคนในแต่ละ
ปี โดยเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15%
เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและ
ชนบท ระยองจึงได้ริเริ่ มโครงการท่องเทีย่ ว
เช่น โครงการ “หนึ่งหมูบ่ า้ น หนึ่งผลิตภัณฑ์”
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ ่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยแนะน�ำว่า “ในฐานะทีเ่ ป็ น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มเี อกลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวหมูบ่ า้ นในชนบทช่วยให้นกั ท่อง
เทีย่ วได้ดมื่ ด�ำ่ กับทิวทัศน์ทงี่ ดงามตามธรรมชาติ ได้รับความรู ้ดา้ นการเกษตร และสัมผัสประเพณีพ้นื บ้านที่แตกต่างกัน นักท่อง
เที่ ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมในชนบท
อย่างลึกซึ้ง และยังช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั ชาว
บ้านระดับรากหญ้าและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย”
จากการที่มนี กั ท่องเที่ยวมาเยือนชุมชน
ในชนบทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทย
ก็ได้ส่งเสริ มการจัดการอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวระดับรากหญ้า โดยนายยุทธศักดิ์กล่าว
ว่า “เราประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งในการจัดการตลาดท่องเทีย่ ว สถานที่ท่องเทีย่ ว และผูท้ ที่ ำ� งานด้านการท่องเทีย่ ว
ในชุมชนชนบท และยังมีองค์กรเอกชน เช่น
สมาคมการท่องเที่ ยวในท้องถิ่นร่ วมด้วย
อย่างแข็งขัน เพื่อก�ำกับดูแลและประสาน
งานกิจกรรมการท่องเที่ ยว และท�ำให้เกิด
การบริ หารจัดการที่มีระบบระเบียบ”
稿件来源：《人民日报海外版》
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สร้างเครือข่ายให้บริการภายใน “15 นาที”
打造

一刻钟

生活服务圈
34

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。

特稿 /

ซูเปอร์มาร์เก็ตอยูไ่ กลเกินไป ไม่วา่ งจะไปซื้อ
ของ บ้านรกเกินไป ฉันไม่อยากจัดของ เครื่ องใช้
ไฟฟ้าในบ้านเสี ย แต่ ซ่ อ มไม่ เ ป็ น รู ้สึกหิ วแต่ไม่
อยากท�ำอาหาร โรงพยาบาลแออัดไปพบแพทย์
ล�ำบาก...ปัญหาข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในระดับ
ชุมชนด้วยการคลิ ก เมาส์ ห รื อ แอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มอื ถือ สืบเนื่องจากหลายพืน้ ทีใ่ นประเทศ

รายงานพิเศษ

จีนก�ำลังเร่ งผลักดันให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เปลีย่ น
ไปสู่ ยคุ ดิจิทลั และระบบอัจฉริ ยะ รวมทั้งผลักดัน
หลอมรวมกันอย่างลึ กซึ้งของระบบออนไลน์กบั
ออฟไลน์ ท�ำให้ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ต่าง ๆ ในชีวติ ของผูค้ นได้รับการตอบสนองด้วย
เครื อข่ายให้บริ การในชุมชนภายใน “15 นาที”
CFP 图
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ร้านค้าชุมชนแปลงโฉมสู่ยุคดิจทิ ลั
社区小店旧貌换新颜
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。

ปัจจุบนั มีร้านค้าปลีกออฟไลน์ในจีนประมาณ 6 ล้านแห่ ง ซึ่งมี
ร้านจ�ำนวนมากใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเพือ่ เปลีย่ นแปลงตัวเอง
โดยเชื่อมต่อกับเครื อข่ายการกระจายสินค้าอัจฉริ ยะ และให้บริ การ
ด้วยระบบดิจิทลั เพือ่ ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประสบการณ์ที่ดียงิ่ ขึ้น
ซ่าน ลีเ่ จวียน เปิ ดร้านค้าเล็ก ๆ ทีม่ พี ้ืนที่แค่ 10 กว่าตารางเมตร
มานานกว่า 10 ปี ในชุ มชนเขตเที ยนเฉี ยว เมืองจี่ หนาน มณฑล
ซานตง ตั้งชื่อร้านว่า “ร้านสะดวกซื้อลีเ่ จวียน” เธอมีความปรารถนา
ทีจ่ ะขายอาหารสดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากร้านของเธอมีขนาดเล็ก
จ�ำนวนในการสัง่ ซื้อน้อย ท�ำให้เสียเปรี ยบด้านราคา ที่ผา่ นมาจึงไม่
สามารถท�ำได้
แต่ตน้ เดือนเมษายนที่ผา่ นมา ซ่าน ลีเ่ จวียน ได้เข้าร่วมเป็ นร้านค้า
กับ “Hema Bazaar” (แพลตฟอร์มภายใต้เครื ออาลีบาบาที่ให้บริ การ
การรวมกลุ่มของผูซ้ ้ื อ หรื อ Group Buying) ถื อเป็ นการอัปเกรด
ร้านค้าเล็ก ๆ ในชุมชนที่ดำ� เนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ กล้
กับเขตชุมชน เมือ่ สัง่ ซื้ อของผ่าน Mini App ของ Hema Bazaar ใน
WeChat ก่อน 22.00 น.ของวันนั้น จะสามารถรับสิ นค้าได้ทรี่ า้ นของ
ซ่าน ลีเ่ จวียนได้หลัง 16.00 น. ของวันถัดไป อาหารสดทีต่ ระการตา
มากมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้สนับสนุน “ตลาดสดบนคลาวด์”
ของร้านเล็ก ๆ ให้คกึ คักขึ้นมาทันที
ก่อนการอัปเกรด ร้านเล็ก ๆ ของซ่ าน ลี่เจวียน มีช่องทางการ
จัดซื้อสิ นค้ากว่า 30 ช่องทาง ซึ่งมีราคาซื้อสู งกว่าร้านค้าแฟรนไชส์
ร้านค้าชุมชนในเมืองเสิ่ นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
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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①

②

③
ร้านสะดวกซื้อลี่เจวียน ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
图①②改造前后的“丽娟便利店” CFP 图

ซ่าน ลี่เจวียนกับลูกชายถ่ายภาพร่ วมกันหน้าร้านสะดวกซื้อ
图③单丽娟和儿子在便利店前合影 CFP 图
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ถึง 10% และยังต้องสต๊อกสินค้ารอจ�ำหน่ายอีกกว่า 50% แต่ปัจจุบนั
อาศัยแพลตฟอร์มดิ จิทลั ของ “Hema Bazaar” ท�ำให้ธุรกิ จร้านค้า
ขนาดเล็กได้แปลงโฉมสู่ ยคุ ดิจิทลั ร้านค้าขนาดเล็กก็สามารถเลือก
และเติ มสิ นค้าได้ดว้ ยระบบอัจฉริ ยะและยังสามารถขยายบริ การ
ส่ วนบุคคลได้ดว้ ย ช่วยให้ทำ� ธุรกิจง่ายมากขึ้น
ในเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง ร้านค้าเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับพื้นที่
เพาะปลูก ซึ่ งช่ วยเพิ่มเห็ ดมอเรลสดบนโต๊ะอาหารของชาวเมือง
จ�ำนวนไม่นอ้ ย
“ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเห็ ดมอเรลสดอยู่เสมอ แต่พ่อค้าก็
ไม่กล้าซื้ อมาขาย เพราะว่าหลังจากเก็บเห็ ดมาแล้ว ต้องรอให้มี
ลูกค้ามาซื้อเพียงแค่ไม่กี่วนั เห็ดมอเรลก็จะเน่ าเสี ย” หวัง เฮ่าหนาน
ซัพพลายเออร์ เล่าว่า ด้วยการเข้าร่ วมกับ “Hema Bazaar” ตอนนี้
ใบสัง่ ซื้อโดยตรงจากผูบ้ ริ โภคจะถูกสร้างขึ้น พ่อค้าเมื่อเห็นค�ำสัง่
ซื้อชัดเจนแล้ว ค่อยจัดซื้อสินค้าเข้ามา ด้วยการอาศัยห่วงโซ่อปุ ทาน
ใหม่โดยเฉพาะห่ วงโซ่ ห้องเย็น ท�ำให้สินค้าเกษตรทีเ่ น่าเสี ยง่าย
เช่นเห็ดมอเรล ได้เข้าสู่เมืองและบนโต๊ะอาหารอย่างเป็ นระบบ
“เริ่ มตั้งแต่การปลูกพืชผักในเรื อนกระจก จนมาถึงโกดังของเรา
แล้วไปถึงโกดังกลางของ Hema Bazaar เป็ นต้น จนสิ นค้าถูกจัด
ส่งไปยังร้านค้าในชุมชน สามารถท�ำได้ภายในวันเดียว” ในมุมมอง
ของหวัง เฮ่าหนาน “ตลาดสดบนคลาวด์” ไม่เพียงแต่มอี าหารสดและ
ราคาไม่แพงเท่านั้น แต่ยงั ท�ำให้ตวั เขาเองใกล้ชิดผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
และเข้าใจตลาดมากขึ้นด้วย
ข้อมูลประกอบ : ประเทศจีนมีรา้ นค้าปลีกออฟไลน์ประมาณ 6
ล้านแห่ง ผูค้ า้ รายย่อยเหล่านี้มียอดขายคิดเป็ น 40% ของการจ�ำหน่าย
สิ น ค้า แบบรวดเร็ ว โดยแต่ละวันให้บริ การลูกค้าถึง 200 ล้านคน
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิ ชย์จีนและหน่วย
งานอืน่ ๆ อีก 7 หน่วยงานได้ร่วมกันออก “ประกาศส่งเสริ มเศรษฐกิจ
ร้านค้าขนาดเล็ก” ระบุอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจัดบริ การแบบดิ จิทลั ต่าง ๆ ให้แก่ร้านค้าขนาดเล็ก เช่น การ
ขายส่ ง การโฆษณาและการตลาด การช�ำระเงิ นผ่านมือถือ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และระบบซอฟต์แวร์ ฯลฯ
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บริการถึงหน้าบ้าน
把服务送上门
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

รายงานพิเศษ

หากคุ ณ ไม่ อยากออกไปทานข้าวนอกบ้าน แค่ ส่ั ง
Food Delivery อาหารก็จะส่ งถึงบ้านใน 30 นาที ถ้าเป็ นผู ้
สู งอายุที่เคลือ่ นไหวไม่สะดวก เจ้าหน้าที่บริ การดูแลผูส้ ูง
อายุในชุมชนก็จะมาถึงบ้าน ช่วยแก้ปัญหาให้คณ
ุ ... ด้วย
การอัปเกรดสู่ ยคุ ดิจิทลั ที่ก่อให้เกิดบริ การใหม่ ๆ นัยของ
“เศรษฐกิจรอบตัว” ถูกขยายกว้างขวางยิง่ ขึ้น ระบบอีคอมเมิร์ซในชุ มชนที่ ช่ว ยเปิ ดทางให้หา้ งสรรพสิ นค้า ร้ า น

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。

ธุรกิจบริ การส่ งหนังสื อถึงบ้าน เป็ นช่องทางใหม่ในการซื้อหนังสื อส�ำหรับผูอ้ ่าน
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 และบริ ษทั จัดการทรัพย์สินบริ การ
ต่างส่งตรงถึงบ้านในรัศมี 1 กิโลเมตรสุดท้าย
ท�ำให้ความต้องการที่ เกี่ ยวข้องกับบริ การ
ต่าง ๆ ในชีวติ ของผูค้ น ได้รบั การตอบสนอง
ด้วยเครือข่ายให้บริการในชุมชนภายใน “15
นาที”
ขณะนี้ แพลตฟอร์ ม Food Delivery
ออนไลน์ชื่อดังของจีน “เอ้อเลอเมอะ (Ele.
me)” ได้ประกาศอัปเกรดแอปพลิเคชันใหม่
หมด จาก “แพลตฟอร์มจัดส่ งอาหาร” ไป
เป็ นแพลตฟอร์มให้บริการในชีวติ ประจ�ำวัน
ที่ “ตอบโจทย์ทุกความต้องการเร่ งด่วน”
“หลังจากอัปเกรดแอปใหม่แล้ว Ele.me
ได้เปลี่ยนจากการจัดส่ งอาหารไปเป็ นการ
จัดส่งสิ่งของและบริ การทุกอย่าง” ขณะเดียว
กัน หวังเหล่ย ซีอโี อของ Ele.me เปิ ดเผยว่า
“การจัดส่ งทุกสิ่ งอย่าง” ก�ำลังขยายขอบเขต
ให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสิ น40

ค้าและบริ การล้วนสามารถจัดส่ งถึงบ้านได้ นอกจากผลิตภัณฑ์
ที่จบั ต้องได้ เช่น นมสด ของเล่นส�ำหรับแม่และเด็ก เครื่ องส�ำอาง
หนังสือเครื่ องเขียน และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ แล้ว ในอนาคตบริ การ
อืน่ ๆ เช่น การท�ำเล็บ เสริมสวย การดูแลบ้าน และการท�ำความสะอาด
ยังสามารถส่ งตรงถึงบ้านของคุณได้อีกด้วย
“เมื่อก่อนฉันไม่กล้าคิดเลยว่ า อยู่ บ ้า นก็สามารถรับบริ การ
ดูแลผูส้ ู งอายุที่ดีขนาดนี้ได้” พาน จี้หง วัย 69 ปี ซึ่งอาศัยอยูท่ ี่แขวง
จิ้งซงเหนือ เขตเฉาหยาง กรุ งปักกิง่ กล่าว สามีของพาน จี้หงเคลื่อน
ไหวร่ างกายไม่สะดวก ป่ วยด้วยโรคชราต่าง ๆ และต้องทานยาเป็ น
ประจ�ำ
“ทุก ๆ เดือน ฉันต้องพาเขาไปโรงพยาบาลถึง 3 แห่ง ต้องไป
รับยา 4 ชนิดมาทาน พวกเราต้องคอยวางแผนทุกเดือนว่า วันไหน
จะไปโรงพยาบาลไหน ซึ่ งเป็ นเรื่ องล�ำบากมาก” พาน จี้หงกล่าว
เมื่อปลายปี ที่แล้ว ขณะที่ เธอดูแลสามีอยูท่ ี่บา้ นนั้น เธอได้รับบาด
เจ็บที่เอวโดยไม่ได้ต้ งั ใจและจ�ำเป็ นต้องนอนพักรักษาตัว แล้วจะ
ไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาให้สามีได้อย่างไร กลายเป็ นความกังวล
ขอพาน จี้หงในทันที
“ในขณะที่กลัดกลุม้ อยู่น้ ันบริ ษทั จัดการทรั พย์สินก็มาหาถึง
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บ้าน” พาน จี้หงเล่า เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ชุ มชนจิ้งซงเหนือจับมือ
กับ Beijing Vision Hejia Life Technology Group ได้ร่วมกันให้
บริ การรบแบบ “นิติบุคคล + การดูแลผูส้ ู งอายุ” เมื่อคณะกรรมการ
ชุมชนด�ำเนินการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุของแต่ละครัวเรื อน พวกเขาได้รับรู ้ ถึงปั ญหาของพาน จี้หง ต่อสถานการณ์น้ ี
ฝ่ ายบริ ษทั จัดการทรัพย์สินของชุมชนได้ประสานไปยังโรงพยาบาล
ออนไลน์ที่เข้าร่ วมโครงการประกันสุ ขภาพ ช่วยเธอจัดการเรื่ อง
สัง่ ยาออนไลน์และบริ การจัดส่ งยาถึงบ้าน ตอนนี้ ยา 4 ชนิ ดของ
สามีเธอสามารถสัง่ ผ่านออนไลน์ได้แล้ว วิธีน้ ีทำ� ให้ปัญหาการรับ
ยาของพาน จี้หงได้รับการแก้ไขในทันที
ทั้งนี้ การดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน หมายถึง การยึดครอบครัวเป็ น
ศูนย์กลาง อาศัยคณะกรรมการชุ มชนช่วยเหลือในเรื่ องการดูแล
ระหว่างวัน การรักษาพยาบาล บริ การท�ำความสะอาดบ้าน และ
บ�ำรุ งขวัญก�ำลังใจส�ำหรับผูส้ ู งอายุ ความแตกต่างกับวิธีดูแลคน
ชราแบบอื่น ๆ คือ ผูส้ ู งอายุจะอาศัยอยูใ่ นบ้านของตนเอง ขณะที่
ได้รับการดูแลจากสมาชิ กในครอบครัว หน่ วยงานบริ การและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องของชุมชนยังจะมาให้บริ การถึงบ้านด้วย
ข้อมูลประกอบ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�ำนวนผูค้ า้ ทีใ่ ช้
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งานอยูแ่ ละผูใ้ ช้บริ การรายปี ของแพลตฟอร์ม
จัดส่ งอาหารของจีน Meituan เพิ่มขึ้นเป็ น
6.8 ล้าน และ 510 ล้านรายตามล�ำดับ ใบสัง่
ซื้อแฟลชเซลล์ของ Meituan ในกลุ่มสิ นค้า
ยา ดอกไม้สด ยังคงเติ บโตอย่างต่ อเนื่ อง
โดยมียอดสัง่ ซื้อสู งสุ ดต่อวันประมาณ 4.5
ล้านชิ้น
นอกจากนี้ สถิ ติ ล่าสุ ดจากกระทรวง
กิจการพลเรื อนแห่งจีนแสดงให้เห็นว่า จน
ถึงเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2563 มีหน่ วยงาน
และสถานบริ การดูแลผูส้ ู งอายุในชุ มชน
มากกว่า 180,000 แห่ งทัว่ ประเทศ คิดเป็ น
83.6% ของจ�ำ นวนหน่ วยงานและสถาน
ดูแลผูส้ ู งอายุท้ งั หมดในประเทศจีน
本刊综合

พนักงานส่ งของก�ำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ งสิ นค้า
外卖员骑车配送外卖 新华社 图
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“เศรษฐกิจอัตโนมัต”ิ สร้ างสรรค์ ความเป็ นไปได้ ใหม่ ๆ
“无人经济”创造新可能

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。
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“เมื่อรู ้สึกหิ วข้าวหิ วน�้ำ แค่สแกนรหัสที่ ‘ป้าย’ ริ มถนนเพื่อสัง่
อาหาร รอประมาณ 10 นาที ก็จะได้รับขนมเครื่ องดื่มจากรถยนต์
ไร้คนขับแล้ว สะดวกมากจริ ง ๆ” เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ภายในเขตบริ การ
อุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์แห่ งใหม่ของปักกิ่ง “New Shougang
High-end Industrial Comprehensive Service Park” หรื อ นิคม
อุตสาหกรรมโส่วกัง คุณหวัง นักท่องเทีย่ ว ได้สมั ผัสกับประสบการณ์
บริ การด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) “เพิง่ รูว้ า่ ถ้าต้องการซื้อของระหว่าง
ท�ำงานหรื อท�ำธุ ระอยู่ภ ายในนิ ค มฯ คุ ณ ไม่ จ �ำ เป็ นต้อ งเดิ นหา
ร้ านค้าไปทัว่ ยัง สามารถรอรถยนต์ไร้ คนขับมาส่ งของถึงหน้า
บ้านได้”
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เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 “MAI SHOP” ร้านค้าระบบอัจฉริ ยะปั ญญาประดิ ษฐ์ใน Meituan ได้เ ปิ ดให้บริ การภายในนิคม
อุตสาหกรรมโส่ วกัง ความแตกต่างกับร้ านค้าปลี ก อัจ ฉริ ยะทัว่
ไป คือร้าน “MAI SHOP” จะใช้ระบบจัดเรี ยงสิ นค้าอัตโนมัติและ
การจัดส่งแบบไร้ มนุ ษย์ โดยไม่จำ� กัดสถานที่ต้ งั ของร้านค้า สิ่ งที่
ลูกค้าต้องท�ำก็แค่ “ยืนอยูก่ บั ที่ แล้วคลิกบนโทรศัพท์มอื ถือ” การใช้
งานทั้งหมดไม่แตกต่างจากการสัง่ ของ Delivery อื่น ๆ และมีความ
ปลอดภัยอย่างสู ง
ตอนนี้ รถส่ งของไร้คนขับสี เหลืองของ Meituan ได้กลายเป็ น
ฉากหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมโส่ วกังไปแล้ว ในระยะทดลองให้
บริ การนั้น “MAI SHOP” สามารถจัดส่ งของได้เฉลี่ยในเวลาเพียง
17 นาที โดย 95% เป็ นการจัดส่ งด้วยรถส่งของไร้คนขับ เซี่ย หัวเซี่ย
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Meituan กล่าวว่า “MAI SHOP” ใน
ฐานะส่ วนส�ำคัญของการให้บริ การในนิคมอุ ต สาหกรรมโส่ วกัง
จะน�ำประสบการณ์การช็อปปิ้ งรู ปแบบใหม่มาให้แก่นกั ท่องเที่ยว
ผูช้ ม นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาว
ปี 2565 ที่กรุ งปักกิ่ง
จากข้อมูลในแวดวงอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เช่น การขับขี่อตั โนมัติและปั ญญาประดิ ษฐ์ได้ก่อให้เกิ ดโอกาส
มากมายในการพัฒนา “ร้านค้าเคลื่อนที่” ซึ่งไม่เพียงอาศัยรู ปแบบ
การจัดส่ งสิ นค้าด้วยหุ่ น ยนต์ในการยกระดับประสิ ทธิ ภาพและ
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานเท่านั้น แต่ยงั ช่วยให้ผคู ้ า้ บรรลุการด�ำเนิน
งานที่ละเอียดยิ่งขึ้นผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปั ญญา
ประดิษฐ์ ขณะเดียวกัน “ความคล่องตัว” ทีเ่ กิดจากรูปแบบ “สถานที่
+ การจัดส่ งแบบไร้มนุษย์” ยังช่วยลดข้อจ�ำกัดในการเลือกสถานที่
ตั้งของร้านค้าอีกด้วย
เมืองต่าง ๆ อาทิ เซี่ยงไฮ้ หนานชาง จี่หนาน ฯลฯ ในช่วงไม่กี่
ปี มานี้ ยังมีคลินิกไร้มนุษย์เกิดขึ้น โดยผูป้ ่ วยสามารถรับการรักษา
พยาบาลและยาที่หน้าบ้าน ซึ่งสะดวกและรวดเร็ ว
คลินิกไร้มนุ ษย์ใช้พ้ืนที่ เล็ก ๆ มักจะประกอบด้วยห้องตรวจ

รายงานพิเศษ

โรคและตู ้ย าอัจ ฉริ ย ะ หลัง จากที่ ผู ้ป่วย
อธิบายอาการที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอปัญญา
ประดิษฐ์ หรื อ AI Doctor ในห้องตรวจโรค
แล้ว AI Doctor จะจ�ำแนกผูป้ ่ วยไปยังแผนก
โรคเฉพาะทางนั้น ๆ และแพทย์ตวั จริ งจะ
ให้การวินิจฉัยด้วยระบบทางไกล หลังจาก
วินิจฉัยโรคเสร็ จแล้ว ผูป้ ่ วยสามารถซื้อยา
ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ได้โดยตรงทีเ่ ครื่ อง
จ�ำหน่ายยาอัตโนมัติในคลินิก หากเป็ นยา
ที่ ตอ้ งสัง่ โดยแพทย์ ผูป้ ่ วยสามารถน�ำใบ
สัง่ ยาอิเล็กทรอนิกส์ที่แพทย์ออกให้ ไปสัง่
ซื้อได้ที่ร้านขายยาออนไลน์
ข้อมูลประกอบ : จากข้อ มู ล ที่ เ ผยแพร่
โดยแพลตฟอร์ มการค้นหาธุ รกิ จของจีน
“TianYanCha.com” เมื่อต้นปี 2564 ประเทศจีนมีธุรกิจประเภท “เศรษฐกิจไร้มนุษย์”
แล้วกว่า 73,000 ราย เมื่อจ�ำแนกตามอุตสาหกรรม วิสาหกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ไร้มนุษย์กระจุกตัวอยูใ่ นอุตสาหกรรมขายส่ง
และขายปลีก (33%) อุตสาหกรรมบริ การ
ด้านเทคนิคและการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
(28.77%) ส่วนอีก 3.58% เป็ นธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิต
本刊综合

ชาวเมืองซีอานก�ำลังเลือกซื้อผักสดจากเครื่ องขายผักสดอัตโนมัติ
西安市民在自动售菜机前选购菜品 新华社 图
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ประเทศจี น
ในวันนี้เป็ นอย่างไร
บ้าง ชาวจีนทุกวันนี้มชี วี ติ
แบบไหน
เริ่ มตั้งแต่ฉบับนี้เป็ นต้นไป นิตยสาร
แม่น้ ำ� โขงจะเปิ ดคอลัมน์ “Hi ชาวจีน” เพือ่
แนะน�ำให้คุณรู ้จกั กับกลุ่ ม คนจี นที่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว น่ารัก น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นวีรบุรุษหรื อ
คนธรรมดา เดินเข้าไปสัมผัสชีวติ จริงของพวกเขาและ
รับฟังพวกเขาเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ของประเทศจีน
普
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ซู ปิ่ งเทียน
รองศาสตราจารย์ทว่ี งิ่ เร็ว

苏炳添
这个教授跑得快

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。

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อนครั้งที่ 32 ซู ปิ่ งเทียน
นักวิง่ ระยะสั้นชาวจีน ใช้เวลา 9.83 วินาที ในการวิง่ 100 เมตร
ชายรอบรองชนะเลิศ คว้าอันดับที่ หนึ่งและท�ำลายสถิติ
เอเชีย เขากลายเป็ นชาวจี นคนแรกที่ ยื นบนลู่วง่ิ 100
เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศและได้อนั ดับที่ 6
“รองศาสตราจารย์ซู เราภูมิใจในตัวคุณ”
ในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ซึ่ งอยูห่ ่างจาก
สนามกี ฬาโตเกี ยวนับพันไมล์ อาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยจี้หนานกว่า 80 คน ร่วม
ชมการถ่ า ยทอดสดการแข่ ง ขัน ด้ว ยกั นที่
มหาวิทยาลัย
ซู ปิ่ งเทียน เป็ น “ลมกรดแห่งเอเชีย” และ
เป็ นรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยผูซ้ ่ ึงวิง่ เร็ว
ที่สุดในโลก
①
46
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9秒83

②

จากชอบหนีเรียนจนไต่ เต้ ากลายเป็ นรองศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัย
从逃避补课到成为大学教授

เผิง กัว๋ สง คณบดี วิทยาลัยพลศึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยจี้หนาน
กล่าวว่า “ตั้งแต่ซู ปิ่ งเที ยน เข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี จนกระทัง่
เป็ นรองศาสตราจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษา เราได้เห็ นการเติบโต
และเส้นทางความก้าวหน้าของเขามาโดยตลอด สปิ ริ ตนักกีฬาของ
เขาควรค่าแก่การเรี ยนรู ้”
เขาเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยจี้หนาน
เมื่อ พ.ศ. 2552 และส�ำเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ.
2560 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ก็ได้เริ่ มเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน ณ ที่แห่งนี้
ซู ปิ่ งเที ยน ได้เ ปลี่ ย นแปลงจากนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี เป็ น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็ นรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ได้สำ� เร็ จ
อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจนึ กไม่ถึงว่าในช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซู ปิ่ งเที ยนได้เข้าร่ วมที มกรี ฑา เพราะต้องการหนีเรี ยน
คาบชดเชย
หยาง หย่งเฉียง โค้ชคนแรกของซู ปิ่ งเทียน กล่าวว่าเมือ่ ซู ปิ่ งเทียน
อยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการเรี ยนของเขาไม่ดีนกั และเขาถูก

ครู ส่ังให้ “อยู่เ รี ยนชดเชย” หลัง จากเลิก
เรี ยนเป็ นประจ�ำทุกวัน และเพื่อหลีกเลี่ยง
การเรี ยนชดเชย ซู ปิ่ งเที ยน จึ งได้เข้าร่ วม
ทีมกรี ฑาของโรงเรี ยน เพราะทีมกรี ฑาจะ
ต้องฝึ กเป็ นประจ�ำทุกบ่าย
ซู ปิ่ งเทียน เมื่อเข้ามาในทีมกรี ฑาแล้ว
ก็ได้เผยให้เห็ นถึงพรสวรรค์ระดับสู งเกิน
คาดในด้านการวิง่ ระยะสั้น และเขาก็เติบโต
อย่างรวดเร็ วมาโดยตลอด จนกลายเป็ นที่
หนึ่งในการวิง่ ระยะสั้นของประเทศจีนและ
เอเชีย
ซู ปิ่ งเทียน
图①苏炳添 新华社 图

ซู ปิ่ งเทียน (กลาง) เข้าร่ วมแข่งขันวิง่ 100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศใน
กีฬาโอลิมปิ กกรุ งโตเกียว
图②苏炳添（中）出战东京奥运会男子100米决赛 新华社 图
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เบือ้ งหลัง “การท�ำลายสถิตเิ มื่ออายุมาก”
“高龄突破”的背后

ในมหาวิทยาลัย ซู ปิ่ งเทียน ตั้งใจเรี ยน
มาก วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาตรี ของเขา
อยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม” โดยทัว่ ไปแล้วเขา
ต้องขาดเรี ยนเพื่อไปฝึ กซ้อม ดังนั้น เขาจึง
พยายามเรี ยนชดเชย อาจารย์มหาวิทยาลัย
จี้หนานที่ เคยสอนเขาต่างก็รู้สึกทึ่ง ตั้งแต่
ระดับปริญญาตรี ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
จนกระทัง่ มาเป็ นอาจารย์ม หาวิทยาลัย ซู
ปิ่ งเทียนล้วนมุง่ มัน่ ที่จะท�ำให้ดีที่สุดในทุก
บทบาท
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซู ปิ่ งเทียน
ได้สอนทักษะการวิง่ ระยะสั้นให้แก่นกั ศึกษา
100 คน ในสนามกีฬาเซ่ายีฟ่ ขู องมหาวิทยาลัย
จี้หนาน นี่เป็ นชั้นเรี ยนแรกของเขาในฐานะ
รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยจี้หนาน
ต่อจากนี้ไป ถ้ามีเวลาหลังจากการฝึ กซ้อม
ซู ปิ่ งเทียนจะกลับไปทีม่ หาวิทยาลัยจี้หนาน

①
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เพื่อเปิ ดสอนรายวิชาและบรรยายหัวข้อเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์การ
กีฬาให้แก่นกั ศึกษา
ใน พ.ศ. 2562 ซู ปิ่ งเที ยน ตี พิมพ์บทความที่ชื่อว่า “ย้อนรอย
อดีตและมองอนาคตของการวิง่ ระยะสั้น 100 เมตรชายของประเทศ
จีนในยุคใหม่” ในวารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬา ในฐานะผูแ้ ต่งคน
ที่ 1 ในบทความนี้ ซู ปิ่ งเที ย นและผูร้ ่ วมเขียนของเขาได้ทบทวน
พัฒนาการในการแข่งวิ่งระยะสั้น 100 เมตรชายของประเทศจีน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ในบทความฉบับนี้ส่ิงทีส่ ะดุดตาก็คอื “กราฟแสดง
ผลงานที่ดีที่สุดของการวิง่ 100 เมตรชายของประเทศจีนในช่วงปี
พ.ศ. 2553 - 2561” จาก 10.21 วินาทีในปี พ.ศ. 2553 เป็ น 9.91 วินาที
ในปี พ.ศ. 2561 กราฟที่ เ ฉี ย งขึ้นด้านบน แสดงให้เห็ น ถึ ง ความ
ก้าวหน้าในการวิง่ ระยะสั้นของประเทศจีน
ในช่ วงหนึ่งของวิ ดีโอที่ เผยแพร่ คู่กบั บทความ เราเห็ นว่าใน
ซอฟต์แวร์วเิ คราะห์วดิ โี อการออกสตาร์ทของ ซู ปิ่ งเทียน ถูกท�ำให้
เป็ นนามธรรม โดยใช้ “การ์ตูนลายเส้นรู ปคนหัวไม้ขีด” ส�ำหรับ
การวิเคราะห์แบบเฟรมต่อเฟรม ตัวแปรและเส้นโค้งต่าง ๆ เปลีย่ นแปลง
แบบเรี ยลไทม์ การวิเคราะห์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เ ช่ นนี้
ท�ำให้ ซู ปิ่ งเทียนและทีมโค้ชปรับการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง และในที่สุดก็ประสบความส�ำเร็ จในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ กที่กรุ งโตเกียว
นอกจากนี้ บทความยังได้สรุ ปปั จจัย 5 ประการ เช่น การสร้าง
รู ปแบบการแข่งขันแบบทีมที่ดี การจัดตั้งระบบการรับประกันการ
ฝึ กซ้อมที่สมบูรณ์ และการมุ่งเน้นยกระดับคุณสมบัติของนักกีฬา
การใช้มุมมองของนักกี ฬาในการท�ำวิจยั และใช้มุมมองของ
นักวิชาการในการฝึ กซ้อม ซู ปิ่ งเที ย นได้ “ท�ำลายสถิ ติ เ มื่ อ อายุ
มาก” ซึ่งแทบจะเป็ นไปไม่ได้เลยในการวิง่ ระยะสั้น ขณะที่เขาเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กที่กรุ งโตเกียวอีก 1 เดือน เขาจะมีอายุ
ครบ 33 ปี (เขาเกิดวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2532)
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ส่ งต่ อความหวังด้ วยความฝัน
用梦想传递希望

การวิง่ เร็วขึ้น 0.1 วินาทีในการวิง่ ระยะสั้น 100 เมตรยากแค่ไหน
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ซู ปิ่ งเทียนเคยตอบค�ำถามนี้บน
แพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดี ย เขากล่าวว่า “นัน่ ช่างยากเหลือเกิน 0.1
วินาทีกส็ ุ ดยอดแล้ว แค่จะให้เร็ วขึ้น 0.01 วินาทีกย็ งั ยากเลย ผมวิง่
เร็ วขึ้นจากเวลา 9.99 เป็ น 9.91 (เร็ วขึ้น 0.08 วินาที) ต้องใช้เวลา
ถึงสามปี ”
เมื่อมองย้อนกลับไป จะพบว่าเขาใช้เวลาอีกสามปี ในการพัฒนา
ผลงานของตนให้วง่ิ เร็ วขึ้นอีก 0.08 วินาที
การยืนหยัดท�ำสิ่งหนึ่งเป็ นเวลานานนั้นเป็ นประสบการณ์อย่างไร
กันนะ ค�ำตอบของซู ปิ่ งเทียนคือ น่ าเบื่ อมาก บางครั้ งเวลาซ้อมก็
คิดว่าเหนื่อยเหลือเกินจริ ง ๆ พรุ่ งนี้กต็ อ้ งซ้อม และยังต้องซ้อมอีก
หลายปี จะทนได้อย่างไร... แต่ผมก็ใช้วิธีการอื่น ๆ มาปรับตัวเอง
เช่น การคิดว่าความใฝ่ ฝันของตัวเองคืออะไร
การผสมผสานที่ ส มบู ร ณ์แบบของการวิ จ ัย และการฝึ กซ้อม
อย่างเช่น ซู ปิ่ งเทียนนี้ เป็ นการก้าวข้ามขีดจ�ำกัดในด้านกีฬา และ
การก้าวสู่จดุ สูงสุดทางวิชาการ และยังเป็ นการอธิบายถึง “การบูรณา
การระหว่างกีฬาและการศึกษา” ของประเทศจี น และจิตวิญญาณ

ของโอลิมปิ ก นักกีฬาทีม่ สี ุขภาพดี สดใสและ
มีการศึกษา กลายเป็ นไอดอลของหนุ่มสาว
ชาวจีนมากขึ้นเรื่ อย ๆ
หลังกลับมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ซู ปิ่ งเทียน ได้ส่งต่อความคาดหวังของ
เขาไปยังนักกี ฬารุ่ นหนุ่มสาว “ผมหวังว่า
ผลงานที่ได้อนั ดับที่หกของผมจะเป็ นแรง
บันดาลใจให้แก่นกั กีฬารุ่ นหลังได้มากขึ้น
ให้พวกเขามีความพยายามอย่างไม่ลดละ
ในการฝึ กซ้อมและสามารถทะลายด่าน 10
วินาทีได้”
本刊综合

ซู ปิ่ งเทียน
图①苏炳添 新华社 图

ซู ปิ่ งเทียน ก�ำลังสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจี้หนาน
图②苏炳添在暨南大学为学生集中授课 CFP 图
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หม้อดินเผานกอินทรีท่ีหลับใหลนานนับ 6,000 ปี
陶鹰鼎：陶醉了六千年
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。
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หม้อดิ น เผานกอิ น ทรี เป็ นประติ ม ากรรมเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา
วัฒนธรรมหยัง่ เสา ในยุคหิ นใหม่ (Neolithic Period) เมื่อ 6,000
ปี ก่อน ลัก ษณะพิเศษที่ สุ ด ของวัฒนธรรมหยัง่ เสาคือการเขี ยน
ลวดลายบนเครื่ องปั้ นดินเผา และภาชนะส่ วนใหญ่เป็ นของใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน หม้อดิ นเผานกอินทรี เป็ นภาชนะเพียงชิ้นเดียวที่มี
รู ปทรงเหมือนนกที่คน้ พบในแหล่งโบราณคดีหยัง่ เสา
คนในยุคนั้นใช้มนั ส�ำหรับท�ำอะไรกันนะ ไว้ใช้ใส่ น้ ำ� ไว้เก็บ
ธัญญาหาร หรื อว่าใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงกันแน่ แล้วท�ำไมจึง
ต้องท�ำรู ปทรงภาชนะเหมือนนก เนื่ องจากมันมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว แต่ขาดข้อมูลอ้างอิง ประเด็นเหล่านี้จึงดึงดูดนักวิจยั ให้เข้ามา
ศึกษาวิจยั มีส่ิ งหนึ่ งที่ ยืนยันได้คือ หม้อดินเผานกอินทรี น้ ี แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อ 6,000 ปี ก่อน ภาชนะที่ใช้งานในชีวติ ประจ�ำวันของ
ชาวจีน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการใช้งานจริ งและรู ปทรง สามารถผสม
ผสานกลมกลืนได้อย่างชาญฉลาด
กาลเวลาผ่านมา 6,000 ปี แล้ว แต่เรายังคงไม่สามารถสื บค้น
ได้ว่า หม้อดิ น เผานกอินทรี มี แ หล่ ง ผลิตที่ ใด มีรูปแบบ วิธีการ
ช่วงเวลาการผลิต ตลอดจนรายละเอียดกระบวนการเผาเครื่ องปั้น
เป็ นอย่างไร ช่างเครื่ องปั้ นดินเผาในยุคปัจจุบนั จึงท�ำได้เพียงอาศัย
รู ปภาพและจินตนาการ ประกอบกับวิธีการที่ตนเองถนัดเพื่อสร้าง
ชีวติ ใหม่ให้แก่มนั
นกอินทรี ตวั นี้ช่างมีขาทีอ่ วบอ้วน หางและอุง้ เท้าสองข้างประกอบ
กันเป็ นขาตั้งสามเส้าของหม้อดินเผาได้อย่างสวยงามลงตัว ส่ วน
หน้าอกและล�ำตัวของนกอินทรี เป็ นองค์ประกอบหลักของตัวหม้อ
ลักษณะของหม้อดินเผานกอินทรี มกี ลิน่ อายความโบราณ และความ
เรี ยบง่ายของขนบพื้นบ้านของดินแดนจงหยวน แต่ที่น่าอัศจรรย์
ยิง่ กว่านั้นคือ นอกจากจะแฝงด้ว ยพลัง แห่ งผูน้ ำ� ยุคโบราณแล้ว
ขณะเดี ย วกัน ยัง แสดงให้ เ ห็ นถึง คุ ณ ลัก ษณะอีก ด้า นของความ
ทันสมัย หากพูดตามภาษายุคนี้ คือ “คิ้วท์มาก” ตามสภาพที่เห็นนี้
กล่าวได้วา่ หม้อดินเผานกอินทรี เป็ นการผสมผสานความคลาสสิ ก
และความทันสมัยที่เยีย่ มยอด เมือ่ 6,000 ปี ก่อนสามารถสร้างสรรค์
รู ปลักษณ์ได้ประณี ตวิจิตรขนาดนี้ช่างน่าชื่นชมยิง่ นัก
เมื่อประคองหม้อดินเผานกอินทรี ข้ ึนมา เหมือนราวกับว่าเรา

วัฒนธรรม

ได้กอบดินเหนี ยวเมื่อ 6,000 ปี ที่แล้ว เฉก
เช่นวักน�้ำอันเป็ นต้นธารแห่งอารยธรรม
เครื่ องปั้ นดิ น เผาเป็ นศิ ล ปะแห่ งกาล
เวลา หากแห้งเกินไปดินเผาจะแตก และยุบ
ตัวถ้าชื้นเกิน ดังนั้น ขั้นตอนการท�ำเครื่ อง
ปั้นดินเผาที่สมบูรณ์น้ นั ช่างฝี มือจึงจ�ำเป็ น
ต้องรอให้ดนิ แห้ง รอให้ไฟลุกโชนได้ทแี่ ละ
รอให้เครื่ องปั้ นดินเผาเย็นตัวลง ทุกวันนี้ ผู ้
คนมักคร�่ำครวญว่าชีวติ ผ่านไปเร็ วเกินไป
เวลาไม่เพียงพอ แต่เมื่อหกพันปี ก่อน คน
โบราณได้สอนเราให้รูว้ า่ จะผสมกลมกลืนเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับเวลาได้อย่างไร ท�ำอย่าง
ไรที่จะไม่แข่งขืนกับเวลา
หากหม้อดินเผานกอินทรี สามารถพูด
ได้ มันอาจจะบอกเล่าเรื่ องราวได้วา่ วันคืน
เมือ่ 6,000 ปี ก่อนมันด�ำรงชีวติ อยูท่ ้งั ภายใน
และภายนอกเตาหลอมได้อย่างไร

ข้ อมูลเพิม่ เติม

链接

หม้อดิ นเผานกอินทรี มีความสู ง 35.8
ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางปากหม้อ 23.3 ซม.
และเส้น ผ่า นศู น ย์กลางส่ วนท้อ งหม้อมี
ขนาดใหญ่ที่สุด 32 ซม. เป็ นเครื่ องปั้ นดิน
เผาวัฒนธรรมหยัง่ เสา ถูกค้นพบในปี พ.ศ.
2500 ณ สุ สาน ซึ่งเป็ นหลุมฝังศพของสตรี
ผูห้ นึ่ง ในเขตหมูบ่ า้ นไถ่ผงิ จวง อ�ำเภอฮวา
มณฑลส่านซี ประเทศจีน ปั จจุบนั เก็บรักษา
อยูใ่ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจีน
《如果国宝会说话》
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โกดังมินิ ห้องเก็บของโมเดิรน์ สไตล์
迷你仓，储物新风尚
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。

“Gen หลัง 95” (หมายถึงเด็กทีเ่ กิดระหว่าง 2538 - 2542) เสี่ยวเฉิน
หญิงสาวทีช่ อบสะสมฟิ กเกอร์ (โมเดลตัวละครในอนิเมะ) เพราะรูป
แบบการตกแต่งบ้านไม่ตรงกับโมเดลฟิ กเกอร์ เธอจึงลงทุนเช่า “โกดัง
มินิแบบบริ การตนเอง” ขนาด 5 ตารางเมตร เพือ่ ใช้จดั โชว์คอลเลกชันส่วนตัวเหล่านี้โดยเฉพาะ ในยามว่างเธอจะมาทีน่ ี่เพือ่ อ่านหนังสือ
เล่นกับโมเดลฟิ กเกอร์ ใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับโลกส่ วนตัวที่น้ ี
“โกดังมินิ” เรี ยกอีกอย่างว่า “คลังจัดเก็บของส่ วนตัว” กล่าว
คือผูป้ ระกอบการได้ทำ� การเปลี่ยนแปลงคลังสินค้าขนาดใหญ่ แบ่ง
เป็ นโกดังขนาดเล็กจ�ำนวนหนึ่งให้เช่า และวางล็อกเกอร์ไว้ภายใน
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจากเกิดความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูล
ของบุคคลและบริ ษทั ต่าง ๆ ซึ่งปรากฏให้เห็ นอยูเ่ นือง ๆ โกดังมินิ
จึงค่อย ๆ เป็ นที่นิยมในประเทศจีน โดยมีพ้ืนที่จดั เก็บแบบยืดหยุน่
ได้ ตั้งแต่ขนาดเล็ก 0.3 ตารางเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ 100 ตาราง
เมตร ส่ วนการเช่าก็สามารถเช่าแบบรายวันหรื อรายสัปดาห์ โกดัง
มินิช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้าวของในวิถีชีวติ และการท�ำงานให้
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปั จจุบนั ลูกค้า มีความต้องการพื้นที่ จดั เก็บข้าวของชัว่ คราว
ช่วงที่กำ� ลังปรั บ เปลี่ ย นตกแต่งบ้าน จึงเป็ นเป้าหมายหลักการใน
การให้บริ การของโกดังมินิจีน ระยะเวลาเช่ าขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่
ต้องท�ำการตกแต่งบ้าน โดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ 3 - 4 เดือน ในบรรดาลูกค้า
เหล่านี้ มีลูกค้าส่ วนหนึ่ งที่ ยงั คงต้องการเช่ าต่อ หลังจากที่ ลูกค้า
ได้ทดลองใช้บริ การจัดเก็บที่ สะดวกแบบนี้แล้ว พวกเขาจึงค�ำนึง
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ถึงการผลัดเปลี่ยนเสื้ อผ้าที่ไม่ใช้ในฤดูกาล
นั้น ๆ โดยจัดเก็บไว้ในโกดังขนาดเล็ก เพือ่
รักษาบ้านใหม่ให้มคี วามสะอาดเป็ นระเบียบ
ขณะเดียวกันสภาพการใช้ชีวติ แบบไม่อยู่
กับที่ ยังก่อให้เกิดความต้องการพื้นที่เก็บ
ของส่ วนกลางขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ลูกค้าทีป่ ระกอบธุรกิจก็เป็ น
อีกประเภทหนึ่ งของผูใ้ ช้บริ การโกดังมินิ
“เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
หลายบริ ษทั ได้ลดค่าใช้จา่ ยลง จึงน�ำเอกสาร
ส่ วนหนึ่ งที่ ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ไม่สามารถ
ทิ้งได้ หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ส�ำนักงานที่ไม่ได้
ใช้นำ� มาเก็บไว้ที่เรา ค่าเช่ารายเดือนเพียงไม่
กีร่ อ้ ยหยวน เห็นได้ชดั ว่าคุม้ ค่ากว่า เมื่อเทียบ
กับค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน” ผูป้ ระกอบการ
โกดังมินิรายหนึ่งกล่าว
ปัจจุบนั ตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)
ของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว เจ้าของ
ร้านค้าออนไลน์ที่เคยใช้บา้ นเป็ นฐานเก็บ
สิ นค้า ก�ำลังมีความต้องการหาพืน้ ที่จดั เก็บ
ที่คุม้ ค่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่า โปรโมชัน่ อีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ปลูกฝังผูบ้ ริ โภค

时尚 / กระแสฮอตฮิต

ให้กลายเป็ นนักสะสมสินค้ารายย่อย ความต้องการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเพิ่ม
เติมจึงค่อย ๆ กลายเป็ นความจ�ำเป็ นส�ำหรับผูบ้ ริโภคชาวจีนในอนาคต
ที่จดั เก็บขนาดเล็กแตกต่างจากการจัดเก็บคลังสิ นค้าทัว่ ไป ซึ่ง
ช่วยให้ลูกค้ามีพ้ืนที่จดั เก็บอิสระ ในแง่ของการออกแบบ คลังสินค้า
แต่ละแห่งมีพ้ืนที่อิสระและประตูลอ็ คที่แยกกันเป็ นเอกเทศ ลูกค้า
จะล็อคประตู เก็บกุญแจและรหัสผ่านด้วยตัวเอง เพือ่ ให้บริ การคลัง
สิ นค้ามีคุณภาพสู ง การติดตั้งอุปกรณ์ลดความชื้นและการระบาย
อากาศซึ่งเป็ นระบบพื้นฐานของโกดังมินิ เพื่ อ เป็ นหลักประกัน
ความมัน่ ใจว่าสิ นค้าที่ลูกค้าเก็บไว้จะไม่เสียหายเนื่องจากความชื้น
ทุกวันนี้ โกดังมินินบั วันจะได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ตามสถิติแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2558 ตลาดธุรกิจ
โกดังมินิของจีนอยู่ที่ 80 ล้านหยวน และพุง่ ขึ้นเป็ น 1.14 พันล้าน

หยวนในปี พ.ศ. 2563 นับเป็ นสัญญาณบ่งชี้
ให้เห็นว่า ความต้องการพื้นที่ของผูบ้ ริ โภค
ได้หลุดออกจากแนวคิดแค่วา่ “ที่พกั ของ”
เท่านั้น แต่ พ วกเขาต้อ งการคุณภาพของ
พืน้ ทีแ่ ละความรูส้ ึกของการเป็ นเจ้าของและ
ยินดีจ่ายเพื่อคุณภาพชีวติ และความสะดวก
สบายที่ดีกว่า
本刊综合

ผูเ้ ช่ามารับของจากโกดังมินิ
租用者在迷你仓取用物品 新华社 图
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เมื่อเข้าสู่ ฤดูใบไม้ร่วง ปูจะมีความอวบอ้วนสมบูรณ์ นับเป็ นช่วงเวลาดีในการกินปู ไม่วา่ จะเป็ นปูน่ ึง หมักเหล้า
พะโล้รสเผ็ด คัว่ มะแขว่น... เหล่าเชฟมือโปรทัว่ ทุกมุมโลกต่างใช้เทคนิ คการปรุงอาหารทีห่ ลากหลาย เพื่อเชิญชวน
ให้ลูกค้านักชิมได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะ ในฉบับนี้ เราจะพาคุณไปชิมรสชาติ ที่ แตกต่างกันระหว่างสู ตรการปรุ ง
ปูข้ ีเมาเหล้าฮวาเตียวเมนูด้ งั เดิมของจีนกับปูผดั ผงกะหรี่ ไทย

ปูขเี้ มาเหล้ าฮวาเตียว

花雕熟醉蟹

ปูข้ ีเมา เป็ นอาหารตามฤดูกาลที่ มีตน้ ก�ำเนิดในเขตเจียงหนาน
(ทางตอนใต้ของแม่น้ ำ� แยงซีในประเทศจี น) จะมีการปรุ งอยู่ 2 วิธี
คือ เมาดิบกับเมาสุ ก ความแตกต่างระหว่างทั้งสองเมนูน้ ีคือ “ดิบ”
กับ “สุ ก” ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มกั นิ ยมรับประทานแบบปูสุกมากกว่า
ปูข้ ีเมาเหล้าฮวาเตียวเป็ นเมนูเด็ดในเขตเจียงหนาน ปูขนมีความสด
ตัวใหญ่สมบูรณ์ปรุ งด้วยน�้ำหมักสุ ดพิเศษที่ทำ� จากเหล้าฮวาเตียว
ส่ งกลิ่นหอมอบอวล ช่วยคละเคล้าด้วยความหวานสดใหม่ของปู
ขนได้อย่างเฉี ยบขาดไร้เทียมทาน
วิธีการปรุงปูข้เี มาเหล้าฮวาเตียว : จัดการล้างท�ำความสะอาดปูขน
ตัวเป็ น ๆ น�ำลงในหม้อนึ่งเป็ นเวลา 15 นาที น�ำออกมาแช่ในน�้ำเย็น
จัดเพือ่ ลดอุณหภูมลิ ง จากนั้นหัน่ ขิงเป็ นแว่น ล้างต้นหอมให้สะอาด

ผูกเป็ นปมพักเตรียมไว้ เทน�้ำมันเล็กน้อยลง
ในหม้อ ใช้ไฟอ่อนผัดต้นหอม ขิงแว่น โป๊ ยกัก๊ อบเชย ฮวาเจียว เปลือกส้มแห้ง เติมซีอว๊ิ ขาว น�้ำตาล ต้ม ให้เดือดแล้วปิ ดไฟทันที
ใส่เหล้าเหลืองกับเหล้าฮวาเตียวคนให้เข้า
กัน น�ำน�้ำหมักที่ปรุงเสร็จแล้วเทลงในกล่อง
ถนอมอาหาร รอจนเย็นดีแล้ว เติมเหล้าขาว
ดีกรี สูงลงไปแล้วคนให้เข้ากัน สุดท้ายน�ำปู
ขนลงแช่ในน�้ำหมักให้ท่วมตัวปู หลังจาก
หมักไว้ 24 ชัว่ โมง แล้วจึงน�ำมารับประทาน
ได้

ปูผดั ผงกะหรี่
ปูเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบการปรุ งอาหารไทยที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้
เมือ่ มาปะทะกับผงกะหรี่ รสชาติทปี่ รุงออกมาจึงอร่อยเป็ น 2 เท่า เนื้อ
ปูสดนุม่ มีความหอมหวานในตัว เติมผงกะหรี่เข้มข้นลงไปในระหว่าง
ที่ผดั ปู เนื้อปูขาวนุ่มอบอวลด้วยกลิน่ หอมของผงกะหรี่ ค�ำแรกที่ส่ง
เข้าปากกัดลงไปเจอเส้นใยเนื้อปูที่แน่นหนึบ คลุกเคล้าเข้ากับความ
เข้มข้นอันเป็ นเอกลักษณ์ของผงกะหรี่ ท�ำให้ใครก็หา้ มใจไม่ได้
วิธีทำ� ปูผดั ผงกะหรี่ น�ำปูที่ลา้ งสะอาดแล้วมาผ่าครึ่ ง ทุบก้ามปู
ให้แตก ตั้งกระทะให้ร้อนใส่ น้ ำ� มันรอให้เดือด แล้วน�ำปูไปผ่านน�้ำ
มันพอให้สุกเล็กน้อยตักขึ้นมาสะเด็ดน�้ำมันพักไว้ ตักน�้ำมันในกระทะออกเหลือไว้เล็กน้อย น�ำกระเทียมลงไปเจียวให้หอมแล้วเอาปู

咖喱蟹

ลงไปผัด ตามด้วยหอมใหญ่ ผัดจนหอมใหญ่
สุกแล้วน�ำต้นหอมใส่ลงไปผัดให้เข้ากัน จาก
นั้นใส่ น้ ำ� ปรุ งที่ทำ� จากผงกะหรี่ ซอสหอย
นางรม ซีอว๊ิ ขาว น�้ำพริกเผา น�้ำตาลทราย พริก
ไทยป่ น นมสดจืด และน�้ำซุปคนส่ วนผสม
ให้เข้ากัน เสร็จแล้วเทลงไปในกระทะที่ผดั
ปูไว้ คนให้เข้ากันเบา ๆ แล้วเทไข่ลงไป คน
ทุกส่วนให้เข้ากัน สุดท้ายใส่ข้ นึ ฉ่ายพริ กชี้
ฟ้าและน�้ำมันพริ กเผาลงไป คลุกเคล้าให้เข้า
กันอีกครั้ง ตักใส่ จานพร้อมเสริ ฟ
本刊综合
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ความเชือ่ มโยงช่วยเพิม่ โอกาสทางการค้าไทยกับยูนนาน
互联互通为泰滇贸易带来更多机遇

①

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。

งานแสดงสิ นค้าและการลงทุนเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 2021 หรื อ
“งานแสดงสินค้าและการลงทุน” ในรูปแบบ
ออนไลน์จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 รวม 5 วัน ซึ่ งปี นี้จดั ขึ้นภายใต้
หัวข้อ “โอกาสใหม่กบั การพัฒนาครั้งใหม่”
โดยมี ผู ป้ ระกอบการให้ความสนใจและ
เข้าร่ วมงานผ่านแพลตฟอร์ มคลาวด์ท้งั สิ้น
27,929 ราย มีกลุม่ ผูซ้ ้ือจ�ำนวน 11,693 ราย
เข้าพบปะและเจรจาธุ รกิ จแบบออนไลน์
56

本刊记者 蔡梦 王欢/文

ภายในงานยังได้จดั กิจกรรมไลฟ์ สดและอีเว้นท์ออนไลน์จากหน่วย
งานต่าง ๆ มากกว่า 1,370 รายการ เช่น ส�ำนักงานตัวแทนธุรกิจใน
ต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ อินฟลูเอนเซอร์และบุคคลทีม่ ชี ื่อเสียง
ตลอดจนการไลฟ์ สดของผูแ้ สดงสินค้า เป็ นต้น การจัดงานออนไลน์
ดังกล่าวช่วยสร้ างยอดขาย เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ และคูค่ า้ ทางธุรกิจ
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงาน ทั้งผูซ้ ้ือและผูข้ ายจะได้รับประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ุด
และเป็ นเครื่ องมือที่สำ� คัญในการฟื้ นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจอีกด้วย
ในระหว่างการจัดงานแสดงสิ นค้าและการลงทุน นิตยสารแม่น�้ำโขงได้สมั ภาษณ์นายมงคล วิศษิ ฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ นคร
คุนหมิง โดยกงสุลใหญ่ฯ ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยและมณฑล
ยูนนานมีความใกล้ชิด ทางภูมิศาสตร์ และมีความผูกพันกันทาง
ด้านวัฒนธรรม ความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสอง
ฝ่ ายได้พฒั นาและขยายตัวไปอย่างรวดเร็ ว และในอนาคตยังจะน�ำ
มาซึ่งโอกาสทางการค้าและความร่ วมมือที่ดีสืบเนื่องต่อไป
กงสุ ลใหญ่มงคลฯ กล่าวแสดงความเห็นว่า มณฑลยูนนานเป็ น
ตลาดส่งออกทีส่ ำ� คัญของไทย ในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมา ปริ มาณการค้า
สิ นค้าเกษตรคิดเป็ นสัดส่ วนมากกว่าครึ่ งหนึ่งของปริ มาณการค้า
รวมของทั้งสองฝ่ าย และมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
ช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2564 แม้วา่ เหตุการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
โควิด - 19 จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการขนส่ งสิ นค้าข้ามพรม
แดนของทั้งสองฝ่ าย ทว่าการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปยังยูนนาน
กลับมีมลู ค่าเพิม่ สูงถึง 380 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังน�ำเข้าสินค้าจากยูนนานจ�ำนวนมาก เช่น ดอกไม้ เฟอร์นิเจอร์ ปุ๋ ย ผักและผลไม้เมืองหนาว การค้าสองทางดังกล่าวช่วย
เอื้อประโยชน์ต่อกันและส่ งผลดีต่อทั้งสองฝ่ าย
“ทางรถไฟจีน - ลาว ที่กำ� ลังจะเปิ ดให้บริ การในปลายปี 2564
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เป็ นสิ่งที่ทกุ คนตั้งตารอคอย ผมคิดว่าหลังจากที่รถไฟจีน - ลาวเปิ ด
ใช้แล้ว จะเป็ นทั้งโอกาสและความท้าทาย มณฑลยูนนานและประเทศไทยควรไขว่คว้าโอกาสและศักยภาพอันมากมายนี้ไว้ และร่ วม
มือกันใช้ประโยชน์จาก ‘รถไฟข้ามประเทศ’ เพือ่ ให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่ ายควรใช้โอกาสอันดี จากการเปิ ดใช้ทาง
รถไฟจีน - ลาว เพือ่ ส่งเสริ มการเติบโตทางด้านการค้า โดยประการ
แรก ทั้งสองฝ่ ายควรเตรี ยมความพร้อมล่วงหน้าส�ำหรับการพัฒนา
ความร่ วมมือเมือ่ มีการเปิ ดใช้ทางรถไฟ คาดว่าในอนาคตการขนส่ง
สินค้า การค้าแบบทวิภาคี การท่องเทีย่ วข้ามพรมแดน ตลอดจนความ
ร่ วมมือด้านการแลกเปลีย่ นต่าง ๆ จะน�ำมาซึ่งโอกาสและการพัฒนา
ใหม่ ๆ ประการที่สอง ด้านการน�ำเข้าผลไม้ไทยและสิ นค้าต่าง ๆ
ทางเรื อผ่านแม่น้ ำ� ล้านช้าง - แม่น้ ำ� โขงควรมีการหารื อร่ วมกันโดย
เร็ ว เพราะเป็ นเรื่ องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนของไทย
ให้ความส�ำคัญ และช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้มาก ประการที่สาม
ผูส้ ่งออกในภาคเหนือของไทยก็น่าจะสามารถส่งสินค้าไปประเทศ
จีนผ่านทางรถไฟจีน - ลาวได้ ดังนั้น จึงต้องขบคิดด้วยว่าท�ำอย่าง
ไรถึงจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในเรื่ องนี้ได้โดยที่ผสู ้ ่งออกไม่ตอ้ ง
ไปเริ่ มต้นจากเวียงจันทน์ สิ่ งเหล่านี้เป็ นปัญหาที่ทุกฝ่ ายควรประสานความร่ วมมือและแก้ไขปัญหากันล่วงหน้า”
กงสุ ลใหญ่มงคลฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เพื่อให้บรรลุถงึ การพัฒนา

อย่างเป็ นรู ปธรรมและทุกฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง
ได้รบั ผลประโยชน์ร่วมกันมากยิง่ ขึ้น หน่วย
งานรัฐบาล รวมถึงภาคเอกชนของทั้งสอง
ฝ่ าย เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
บริษทั และ SMEs ควรร่ วมกันปรึกษาหารือ
เพือ่ ช่วยกันก�ำหนดแผนงาน มาตรการและ
แนวทางด�ำเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาและลดอุปสรรคในลักษณะทีม่ งุ่ มอง
ไปข้างหน้า เพือ่ ที่จะอ�ำนวยความสะดวกใน
การท�ำการค้าข้ามพรมแดนที่สำ� คัญ ฝ่ ายจีน
ไทย และลาวควรท�ำงานร่ วมกันอย่างใกล้ชดิ
และส่งเสริ มการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน
ให้มากยิง่ ขึ้น เพือ่ เปิ ดหน้าใหม่สำ� หรับความ
ร่วมมือครั้งใหม่ และเพื่อความเจริ ญรุ่งเรื อง
ร่ วมกันของภูมิภาค
นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุ ลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง
图①泰国驻昆明总领事馆总领事孟功 供图

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่อ่อนช้อยงดงาม
图②展会上的泰国文化展演 云南日报 图
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เรือ่ งราวความร่วมมืออันน่าจดจ�ำระหว่างไทยและจีน
令我难忘的泰中合作的那些事

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。

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สหัส บัณฑิตกุล
泰国前副总理沙哈·班迪坤博士、荣誉教授

ผมมีความยิน ดี ที่ได้มาคุยเล่าสู่ กนั ฟัง
ผ่านนิตยสารแม่น้ ำ� โขง ในวาระครบรอบ
46 ปี แห่ งการสถาปนาความสัมพันธ์จีน ไทย และ 30 ปี แห่งจีน - อาเซียน เรื่ องที่จะ
คุยนั้นจะเน้นประสบการณ์แห่งความทรง
จ�ำบางส่ วนซึ่ งผมได้สัมผัสมาด้วยตัวเอง
ในช่วงเวลาดังหัวข้อเรื่ องนี้ ที่ มีส่วนเกี่ยว
โยงถึงความสัมพันธ์ท้ งั จีน - ไทย และจีน
- อาเซียน
ขอเริ่ มตั้งแต่ปี 2518 (ค.ศ. 1975) หรื อ
เมื่อ 46 ปี ที่แล้ว อันเป็ นปี แรกแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์จีน - ไทย ตอนนั้นผม
ไม่ได้อยู่เมืองไทย แต่อยู่ระหว่างการท�ำ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล ที่
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มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาร์เบอร์ สหรัฐอเมริ ก า... แล้ว
มาโยงถึงจีนได้อย่างไร ขอเรี ยนว่านี่ เป็ นส่ วนส�ำคัญที่ตอ้ งน�ำมา
เล่าแต่เริ่ มแรกนี้ดว้ ย นัน่ ก็คือปริ ญญาเอกที่ทำ� นั้นผมได้อาจารย์ที่
ปรึ กษาคุมวิทยานิ พนธ์เป็ นศาสตราจารย์ที่มชี ื่อเสี ยงและมีผลงาน
ตีพิมพ์นานาชาติมากมาย ท่านเป็ นคนจีน
ท่านเป็ นผูท้ ี่มีบุญคุณกับผมมาก ช่วยดูแลความเป็ นอยู่ ปกป้อง
และให้โอกาส สอนทั้งความรู ้ วิชาการและการใช้ชีวิต หลังจาก
เรี ยนจบแล้วก็มีโอกาสได้เจอกัน เป็ นระยะทั้งแวะไปเยี่ ย มและ
เชิญท่านพร้อมครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทย ซึ่งผมจะลางานไปดูแล
ตอนท่านเสี ยผมก็บินไปร่ วมงานศพที่อเมริ กา
หลังจากนั้นหลายปี ผมได้มโี อกาสเดินทางไปประเทศจีนครั้งแรก
คือเมือ่ เดือนกันยายน 2528 (ค.ศ. 1985) ผมในฐานะทีป่ รึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมขณะนั้น ได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรี ให้
เป็ นตัวแทนท่าน และเป็ นหัวหน้าคณะน�ำทีมงานเดินทางไปเชื่อม
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สัมพันธไมตรีและดูงานคมนาคมที่ประเทศจีน ทั้งทางบก (ถนนและ
รถไฟ) ทางอากาศ (เครื่องบินภายในประเทศ) และทางน�้ำ (เรือโดยสาร
และขนส่งสินค้า) เป็ นระยะเวลาราว 2 สัปดาห์ ได้มโี อกาสเดินทาง
โดยเรื อตามแม่น้ ำ� แยงซี (ตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนสามผา) จากนคร
เซี่ ยงไฮ้ไปถึงเมือ งฉงชิ่ ง ตลอดเส้นทางแม่น้ ำ� สวยงามและน่ า
ประทับใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ของแม่น้ ำ� ใน
การคมนาคมขนส่ง ทั้งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าที่ มีตน้ ทุนต่อหน่วยน�้ำ
หนักถูกสุ ด
หลังจากนั้นก็ได้มโี อกาสเดินทางไปประเทศจีนบ่อยครั้ง ในงาน
ทั้งภาคธุรกิจงานประชุม สัมมนา สอน บรรยาย รวมถึงท่องเที่ยว
เป็ นส่ วนตัว ได้เห็ นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดที่ น่าชื่ นชมของ
ประเทศจีนมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรี จู หรงจี้ (Zhu Rongji) มาเยือน
เมืองไทยในช่วงวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2544 (ค.ศ. 2001) ผมใน

ปลายปากกาผูอ้ ่าน

ฐานะรองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ขณะ
นั้น ได้มโี อกาสติ ดตามผูว้ ่าฯ ไปร่ วมต้อน
รับและประชุมอย่างไม่เป็ นทางการ ณ โรง
แรมทีท่ า่ นพัก เพือ่ ฟังวิสยั ทัศน์ และขอความ
รู ้ ความคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับการพัฒนา
เมือง
ในช่วงปักกิ่งโอลิมปิ ก 8 - 24 สิ งหาคม
2551 (ค.ศ. 2008) ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรี ต่าง
ประเทศของไทย ผมได้มีโอกาสเข้าชมพิธี
การสอบคัดเลือกเพื่อชิง “ทุนอาชีวศึกษาเทียนจินและประเทศไทย”
จัดขึ้นที่กรุ งเทพฯ 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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เปิ ดมหกรรมกีฬาทีอ่ ลังการยิง่ นี้บนอัฒจันทร์
ในสนาม รวมถึงได้เดิ นทางไปกับนายกรัฐมนตรี ในการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี หู จินเทา (Hu Jintao)
เมื่อปี 2560 (ค.ศ. 2017) ผมได้เข้าไป
มีส่วนร่ วมเป็ นหนึ่ งในผู ก้ ่ อตั้งหลักสู ตร
วิทยาการผูน้ ำ� ไทย - จี น (วทจ.) ที่ กำ� กับ
ดูแลและด�ำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จุดประสงค์หลักสู ตรเพื่อ
เน้นเสริ มความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเทศ
จีนในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ประวัตคิ วามเป็ นมา ฯลฯ เพือ่ ให้เกิดสัมพันธ60

ภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน โดยได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย เช่น มูลนิ ธิป่อเต็กตึ้ง และในประเทศจีน
เช่ น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อันมีชื่อเสียงของจีน รวมถึงการสนับสนุน
ช่วยประสานงานจากหน่วยงานของสถานทูตจีนในไทย ทางหลัก
สู ตรได้ผมู ้ ปี ระสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นผูบ้ รรยายท�ำให้ได้รับความนิยมอย่างมากปริ มาณที่รับได้ไม่พอเพียงกับ
จ�ำนวนผูท้ ี่สนใจเข้ารับการอบรม จนต้องจัดหลักสู ตรผูบ้ ริ หารรุ่ น
ใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) ส�ำหรับผูท้ มี่ อี ายุหรื อประสบการณ์นอ้ ยกว่า
เพิ่มขนานไปอีกหลักสู ตรหนึ่ง มีการพาไปดูงานทีเ่ มืองจีน และเข้า
ฟังการบรรยายอันน่าประทับใจที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วย
ประสบการณ์ความร่ วมมือระหว่างไทย - จีน ที่ผมได้เข้าไปมี
ส่ วนหรื อรับรูท้ ้งั ขณะด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ และกลับมาเป็ นพลเรื อน
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แล้ว ยังมีอีกหลายเรื่ อง แต่ขออนุ ญาตไว้เล่าสู่ กนั ฟังในโอกาสอัน
ควรอื่นบ้าง เพื่อไม่ให้ครั้งนี้ยาวเกินไป
ส�ำหรับความประทับใจด้านใดเป็ นที่ สุดในความร่ วมมือไทย
และจีนนั้น ยากทีจ่ ะระบุเพราะเกีย่ วโยงถึงกันทั้งสิ้น มีคนไทยไม่นอ้ ย
ที่มีเชื้ อสายจีนผูกพันธ์กนั มายาวนานแต่ครั้งบรรพบุรุษ ที่ผา่ นมา
จึงมีความร่ วมมือกันมากมายหลายด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
กับจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ. 1975) หรื อครบ 46 ปี เต็ม
มีท้งั เศรษฐกิ จ การลงทุน ค้าขาย สังคม ความัน่ คง การเมือง ฯลฯ
อยากบอกว่าทุกด้านสร้างความประทับใจในความร่ วมมือไทย - จีน
ได้เป็ นที่สุดทั้งสิ้ น
ในเรื่ องของสิ่ งที่ควรกระชับมากเป็ นพิเศษในอนาคตนั้น น่าจะ
เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีน ซึ่งรวมถึงความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ จริ งใจ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบซึ่งกันและกัน
ในส่ วนของจี นกับอาเซี ย นนั้น จากที่ ไ ด้มีการสถาปนาความ
สัมพันธ์จีน - อาเซียนขึ้นตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ. 1991) จนถึงบัด นี้ ปี
2564 (ค.ศ. 2021) นับได้ 30 ปี แล้ว จีนได้เ ข้า ร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่ อ งมาโดยตลอดมิได้ว่างเว้น และให้ ค วามส�ำ คัญ กับ
สัมพันธภาพที่มีตอ่ กันอย่างแน่นแฟ้นชัดเจน นอกจากความสัมพันธ์
ในด้านต่าง ๆ เช่นทีม่ กี บั ไทยแล้ว จีนยังเป็ นคู่คา้ และแหล่งเงินลงทุน
รายใหญ่ของอาเซียนด้วย
จากการด�ำเนินนโยบายของจีนกับทางอาเซี ยนที่ผา่ นมา ตลอด
ระยะเวลา 30 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์จีน - อาเซียน เห็น
ได้ชดั ว่า การส่ งเสริ มบทบาทและความร่ วมมือของจีน - อาเซี ยน
อย่างยุติธรรมกับทุกฝ่ ายนั้น เป็ นเรื่ องที่มีเหตุผลเพียงพอ และเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก
ในเรื่ องของความตกลงหุ ้ น ส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค
หรื อ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ คืออาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ
และคู่เจรจาอาเซี ยนอีก 5 ประเทศ อันได้แก่จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์ ที่ ได้ร่วมลงนามความตกลงกันเมื่อ
ปลายปี ที่ผา่ นมานี้ คือเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563 (ค.ศ. 2020) ท�ำให้

ปลายปากกาผูอ้ ่าน

RCEP เป็ นกลุม่ สมาชิกทีม่ ปี ระชากรรวมกัน
มากถึงราว 2,300 ล้านคน และมีมูลค่าด้าน
เศรษฐกิจการค้าสูงทีส่ ุดในโลก คือประมาณ
30 % ของ GDP โลก ครอบคลุมในราว 2/3
ของปริ มาณการค้า ทั้ง หมดของไทย เป็ น
ที่น่ายินดีที่ได้ประเทศเศรษฐกิจใหญ่อย่าง
จีนเข้ามาร่วมด้วย จึงหวังว่า RCEP ซึ่งได้ดำ� เนินมาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถึงแม้จะก่อตั้ง
มายังไม่นานก็ตาม จะเป็ นหนึ่งในผูน้ ำ� การ
ฟื้ นตัวการลงทุนในเศรษฐกิจโลก หลังการ
แพร่ ระบาดของโควิด - 19
ส�ำหรับทั้งความร่ วมมือระหว่างจีนกับ
ไทย และจีนกับอาเซียนนั้น ถึงแม้จะมีผา่ น
หลายเวที อยู่แล้ว แต่ RCEP ก็ยงั สามารถ
ช่วยได้มากในหลาย ๆ ด้าน คืออาจใช้เป็ น
อีกเวทีหนึ่งในการส่ งเสริ ม สร้าง หรื อเร่ งรัดงาน แต่หากจะถามว่าแล้วมีจุดเด่นใหม่
อะไรหรื อไม่น้ นั ค�ำตอบคือย่อมมีแน่ ซึ่ง
RCEP ยัง เป็ นตัวช่ ว ยกระตุน้ ให้สัมฤทธิ์
ผลเร็ วขึ้นส�ำหรับโครงการแลนด์บริ ดจ์น้ นั
จะเป็ นประโยชน์กบั ทั้งจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลี
ใต้ดว้ ยซึ่ งทั้งสามประเทศนี้ก็เป็ นสมาชิก
ของ RCEP อยูเ่ ช่นกัน

การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูเก็ตช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
จ�ำนวนมาก
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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คุนหมิงนครแห่งมิตรภาพ
เปิ ดเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน - ลาว
友好昆明丨中老国际物流通道货运班车开行

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。

เมือ่ วันที่ 25 สิ งหาคมที่ผา่ นมา ได้มพี ธิ ี
เปิ ดเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจีน - ลาว
(คุนหมิง - เวียงจันทน์) โดยพิธีปล่อยรถ
บรรทุก สิ นค้าจัด ขึ้ นที่ นครคุนหมิง ทั้งนี้
รถบรรทุกสิ นค้าจะแล่นออกจากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ข้ามชายแดนจีนผ่าน
ทางด่านบ่อหาน แล้วเดิ นทางไปยังเมือง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ทัง้ นี้ รถบรรทุกดังกล่าวได้บรรทุกผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากเมืองคุนหมิง รวมถึง
ผลิต ภัณฑ์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจาก
พืน้ ทีต่ ่าง ๆ ของจีนซึ่งมารวมตัวกันทีเ่ มือง
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คุนหมิง เช่ น เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ท่อโพลีเอทิลีน กล่องกระดาษ เป็ นต้น มูลค่าสิ นค้ารวมประมาณ 3 ล้านหยวน ในขณะเดียว
กันรถขนส่งสินค้าจากเวียงจันทน์ซ่ ึงบรรทุกสินค้าพิเศษจากลาว เช่ น
แร่ เหล็ก แป้งมันส�ำปะหลัง ยางพารา เป็ นต้น ซึ่งเดินทางออกจาก
เมืองเวียงจันทน์มาถึงเมืองคุนหมิง แล้วจะกระจายสินค้าไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศจีน
ปัจจุบนั ด้วยการลงนามในความตกลง RCEP ท�ำให้อาเซี ยน
กลายเป็ นคู่คา้ รายใหญ่ท่ี สุดของจี น การเปิ ดเส้นทางสัญจรของ
รถไฟจีน - ลาวในปลายปี นี้ จะท�ำให้ระดับความสามารถในการเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของคุนหมิงและข้อได้เปรี ยบของช่องทาง
สัญจรแบบเปิ ดจะได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน คุนหมิง
จะเน้นการเชื่ อมโยงโครงข่ายทางหลวงอาเซี ย นและทางรถไฟ
โดยอาศัยแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เขตการค้าเสรี นำ� ร่ องจีน (ยูนนาน)
พื้นที่เมืองคุนหมิง เขตน�ำร่ องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนครบวงจร
ส�ำหรับการพัฒนานวัตกรรมการค้าบริ การ และเขตน�ำร่ องในการ
จัดซื้ อจัดจ้างทางการตลาด รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการประสานงานของโลจิสติกส์
ข้ามพรมแดนและอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ตลอดจนการสร้าง
ระบบโลจิสติกส์ขา้ มพรมแดน				
昆明市委宣传部供稿供图

พบกันที่อนั หนิง เสน่หผ์ า้ มัดย้อมอันหนิง
遇见安宁｜安宁扎染的魅力

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。

ในช่วงมหาวิทยาลัย หยาง อวีเ่ ยียน สาวชาวอันหนิ งได้อาศัย
การค้นคว้าด้วยตนเองและออกแบบชุดจีนโบราณที่ ทำ� จากผ้ามัด
ย้อมชุดแรกในชีวติ ขึ้น พร้อมทั้งใส่ มาร่ วมการแข่งขันสุ นทรพจน์
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย ชุดผ้ามัดย้อมแบบนั้นท�ำให้เธอได้รับ
เสี ยงปรบมือมากมาย ตอนแต่งงาน ชุดแต่งงานของหยาง อวี่เยียน
ก็ได้สร้างความประทับใจให้แก่บรรดาญาติกบั เพื่อนอีกครั้ง นี่เป็ น
ผลงานที่เธอใช้เวลาสองปี ตั้งแต่ออกแบบจนท�ำส�ำเร็ จขึ้นมา แทบ
จะกล่าวได้วา่ ชุ ดแต่งงานของเธอได้รวบรวมเทคนิคผ้ามัดย้อม
อันหนิงทั้งหมดที่เธอเรี ยนรู ้เอาไว้
หยาง อวีเ่ ยียนเป็ นผูส้ ื บทอดเทคนิ คผ้ามัดย้อมอันหนิงซึ่งเป็ น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรุ่ นที่สาม ถ้าใช้คำ� พูดของเธอกล่าว
ก็คือ “ตั้งแต่เด็กก็โตขึ้นมาในกะละมัง ย้อ มสี ผา้ ” ในช่วงต้นของ
การปฏิรูปเปิ ดประเทศจีน คุณ ย่า ของหยาง อวี่เยียน ก็อาศัย ฝี มื อ
ด้านการท�ำผ้ามัดย้อมสร้างธุรกิจขึ้นมา น�ำพาให้ผา้ มัดย้อมอันหนิง

陈创业 图

ก้าวไปสู่ ตลาดโลก จากคุณย่ามาถึงคุณพ่อ
จนต่อมาถึงตัวหยาง อวี่เยียน ศิลปะผ้ามัด
ย้อมอันหนิงได้ผา่ นการสื บทอดและสรร
สร้ างสิ่ งใหม่ ๆ ของคนสามชัว่ คน นับวัน
จะยิง่ มีชีวติ ชีวายิง่ ขึ้น
เพื่อให้คนรู ้ จกั และเข้าใจศิลปะผ้ามัด
ย้อมอันหนิ งมากขึ้น หยาง อวี่เยียนไม่ได้
ยึดติ ดกับสิ่ งที่ คนยุคก่อนท�ำมา ชุ ดผ้ามัด
ย้อมจีนในชื่อ “แม่น้ ำ� ถังหลางสีทอง” ทีเ่ ธอ
ออกแบบนั้น ได้น�ำ เอาทิ วทัศน์แม่น้ ำ� ถัง
หลางเข้ามาผสมผสานในเสื้ อผ้า ใช้ส่วน
ประกอบของดอกทานตะวันและดอกมัสตาร์ดบนเสื้ อผ้า ท�ำให้พอเห็นก็รู้ทนั ทีวา่ นี่
คือผลงานผ้ามัดย้อมของอันหนิง
มัดย้อม : คือ วิธีการย้อมสีประเภทหนึ่ง
ซึ่งในขณะย้อมสี จะน�ำสิ่ งทอมามัดเพื่อไม่
ให้จุด ที่ ม ัดโดนสี ย อ้ ม ศิลปะหัต ถกรรม
การย้อ มสี ด้ งั เดิ มนี้ ได้รับการสื บทอดใน
ประเทศจีนมานานกว่า 1,600 ปี
安宁市委宣传部供稿
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เยีย่ มชมเมืองอวี้ซี
มุ่งมัน่ สร้าง “แบรนด์กรีนฟู้ด” ระดับโลก
走进玉溪｜全力打造世界一流“绿色食品牌”
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。

ในช่ วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมา เมืองอวี้ซีได้
สร้างระบบอุตสาหกรรมอาหารสี เขียวที่มี
ลักษณะโดดเด่น โดยปรับโครงสร้างให้มี
ความเหมาะสม เน้นการผลิตสี เขียวอย่าง
เข้มข้น ตลอดจนเน้นประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร
ณ ฐานการผลิต “เยลลีรสมะขามเมา
ตัวลี” ในเมืองอวี้ซี ที่นี่เป็ นป่ าปลูกมะขาม
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คุณซ่ง จื่อโป ประธาน
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曾永洪 图

เมาตัวลีกรุ๊ ปแนะน�ำว่า บริ ษทั ในเครื อของเรายึดมัน่ ในแนวคิดการ
คุม้ ครองทรัพยากรระบบนิเวศและปฏิเสธที่ จะใช้สารเคมีเติมแต่ง
เรามุ่งเน้น ในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรผล
ไม้ป่าและกึ่ งป่ าซึ่ งมี อ ยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในมณฑลยูนนาน เช่น
มะขาม เสาวรส มะกอกยูนนาน และหมากขี้หนู โดยสิ นค้าของเรา
มีขนาดการผลิตมากถึง 20,000 ตันต่อปี
ด้วยวิ สั ยทัศน์ “สุ ขภาพสี เขียว ท�ำให้ มี ชี วิตที่ ดีข้ ึน” บริ ษทั
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายแห่ งในเมืองอวี้ซีได้รับการ
พัฒนาเป็ นอย่างดี ปัจจุบนั เมืองอวี้ซีมรี ายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า
มากกว่า 1 ล้านหยวนต่อปี มีสถานประกอบการผลิตอาหารสี เขียว
120 แห่ง นอกจากนี้ เมืองอวี้ซียงั ใช้กลยุทธ์กระตุน้ การสร้างแบรนด์
อย่างแข็งขัน เช่น แบรนด์ “อีสต์กรี น” ส�ำหรับกะหล�่ำดอก แบรนด์
“ซ่งเหว่ย” ส�ำหรับผักและผลไม้ แบรนด์ “ฉงซาน” ส�ำหรับเห็ดกระป๋ อง แบรนด์ “เกาหยวนลวีโ่ จว” ส�ำหรับพืชผัก เป็ นต้น ทั้งนี้ แบรนด์
ผักอย่าง “ทงไห่” ได้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ
ปั จจุบนั เมืองอวี้ซีค่อย ๆ กลายเป็ นศูนย์จำ� หน่ายผักและผลไม้
ทั้งในและนอกมณฑลยูนนาน
玉溪市委宣传部供稿

新语时谭 /

爷青回
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。

ค�ำจีนวันนี้

เหฺย ชิง หุย:
ย้อนวัยอีกครัง้
เหฺ ย ชิง หุย ย่อมาจาก “爷（我）的青春又回来了” วัย
หนุ่มสาวของฉันกลับมาอีกแล้ว หรื อ ได้ยอ้ นวัยอีกครั้ง หมาย
ถึงความสุขของการกลับมาเยาว์วยั อีกครั้งหลังจากห่างหายไป
นาน ใช้เพื่อแสดงว่าหลังจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเผชิญกับผูค้ นและสิ่ งต่าง ๆ ที่เคยคุน้ เคย จึงเกิ ดความสุ ข
ขึ้นมา มักใช้ในสถานการณ์ที่คน ละคร ภาพยนตร์ เกม หรื อ
การ์ตูน ฯลฯ ที่เคยประสบพบเจอในวัยหนุ่มสาว ได้มาปรากฏ
และหวนคืนสู่ ปัจจุบนั ในรู ปแบบใหม่
ในความทอดถอนใจของค�ำว่า “ เหฺ ย ชิง หุย ” เป็ นทั้งปฏิกิ ริยาตอบสนองของคนหนุ่ มสาวที่ มีต่ออารมณ์ในช่วงเวลา
ทีพ่ วกเขาถูกบังคับให้ตอ้ งเติบโตขึ้น และยังเป็ นความปรารถนา
ของมวลชนที่ อยากได้ความสุ ขกลับคืนมา โดยการหวนคืนสู่
ช่วงเวลาในอดีต “ เหฺ ย ชิง หุย ” เปิ ดโอกาสให้ผคู ้ นได้สมั ผัส
ช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวติ อีกครั้ง ท�ำให้เกิดความมหัศจรรย์
และความประทับใจ อีกทั้งยังท�ำให้พวกเขาหันกลับมารักชีวติ
ในปัจจุบนั และเผชิญหน้ากับอนาคตได้อย่างกล้าหาญ
爷青回
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/ 读者反馈

《湄公河》杂志的忠实读者。

ความคิดเห็นของผูอ้ า่ น
读者反馈
本刊记者 胡丽仙/整理

ผมชื่อประดิษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์ เป็ นข้าราชการไทย
ที่ เ กษี ย ณแล้ว และก็เ ป็ นแฟนประจ�ำ ของนิ ตยสาร
แม่น้ ำ� โขง
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。

ผมได้อ่านนิตยสาร “แม่น้ ำ� โขง” ฉบับเดือนมิถนุ ายน
เรื่ อง “เอนนอน” ( 躺平学) ในคอลัม น์ “ค�ำจี นวันนี้”
เป็ นเรื่ องที่น่าประทับใจ ผมมีความเห็นว่า “เอนนอน”
เป็ นการสะท้อนภาพของคนในสังคมทัว่ โลก 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。

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！

สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน ดิฉนั ยิม้ ยิม้ ค่ะ นิตยสาร
แม่น้ ำ� โขงฉบับเดือนกันยายนกลับมาพบกับท่านผูอ้ ่าน
อีกครั้ ง นะคะ นิ ตยสารเดื อนนี้ ได้รับจดหมายแสดง
ความคิ ดเห็ น จากคุณประดิ ษฐ์ ถาวรเลิศรัตน์ ผูอ้ ่าน
ชาวไทย โดยเนื้อหาของจดหมายมีขอ้ ความดังนี้ค่ะ
我叫布拉迪·塔翁勒拉，是一名泰国退休公务员，也是
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แท้จริ งแล้ว สภาพสังคมแบบ “เอนนอน” มีประวัติ
อันยาวนาน ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ ประเทศจะมีระบอบ
การปกครองแบบใดก็ดี และไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่
พัฒนาถึงระดับไหน เมือ่ เทียบกับเมืองเล็กแล้ว เมืองใหญ่
มักเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ของประเทศ เมื่อตัวเมืองใหญ่ข้ ึนจนเป็ น “มหานคร”
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นสังคมเมืองเล็กหรื อสังคมชนบท
จ�ำนวนมากก็จะอพยพเข้าสู่ ม หานครหรื อเมืองใหญ่
เพื่อประกอบอาชีพหารายได้และโอกาสในชีวติ ที่ดีกว่า
แต่ในเวลาเดียวกัน ทุกคนต้องประสบกับวิถชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบ
มีการแข่งขันสู งรวมทั้งค่าครองชีพที่สูงด้วย ภาวะความ

读者反馈 /

ตึงเครี ยดของชีวติ ย่อมสูงตามไปด้วย ซึ่งก็จะเกิดสภาวะ
ขัดแย้งระหว่าง “การพัฒ นาหน้าที่ การงานของตน”
กับ “การใช้ชีวติ แบบสะดวกสบาย”
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。

ทุกวันนี้ เพื่อแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสภาวะ
เช่นนี้ คนหนุ่มสาวบางคนมักเลือกที่จะเลิกท�ำงานใน
เมืองใหญ่และกลับไปใช้ชีวติ ในเมืองรอง ท�ำให้หลาย
ประเทศมุ่งพัฒนาสังคมเมืองรองและชนบทให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่ อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์แ นวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับเยาวชน
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

ความคิดเห็นผูอ้ ่าน

ของพลเมืองร้ อยล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจน
ได้ส�ำเร็ จตามเป้ าหมาย ประชาชนจี นอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ด้วยการพัฒนาสังคมที่ สมดุลมากขึ้น ไม่เพียงแต่ช่วย
ลดแรงกดดันต่อเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ยงั ได้เปิ ดโอกาส
ให้กบั เยาวชนได้มองสังคมปั จจุบนั อย่างมีวจิ ารณญาณ
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！

อนึ่ง ส�ำหรั บ สภาพสังคมแบบ “เอนนอน” ผมมี
ค�ำแนะน�ำเล็กน้อย :ในการใช้ชีวติ ของคนเรา ควรต้อง
มีความสมดุลในชีวติ ตามศักยภาพทีเ่ รามีอยู่ คือมีความ
มุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพี ย ร แต่ก็ตอ้ งไม่เครี ยดกับงานและ
การใช้ชี วิ ต จนเกิ น ขี ดความสามารถ เพราะว่าการมี
สุ ขภาพที่ดีเป็ นรากฐานการใช้ชีวติ และการท�ำงานของ
ทุกคน ณ โอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ท่านผูอ้ ่านนิตยสาร
แม่น้ ำ� โขงทุกท่านจงสุ ขสบายตลอดกาล

看待这个社会的机会。

ทั้งนี้ ประเทศจี น เป็ นตัวอย่างที่ ดีของการพัฒนา
ประเทศที่สามารถน�ำไปเป็ นบทเรี ยนและปรับใช้ได้
จีนมีผนู ้ ำ� และรัฐบาลทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความรูค้ วามสามารถ
ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิ บ ัติ ที่มี
ประสิ ทธิภาพในการพัฒ นาประเทศตามบริ บทของ
ตนเอง โดยมีแนวทางการส่ งเสริ มการฟื้ นฟูชนบทอย่าง
ครอบคลุม ประสบความส�ำเร็ จในการน�ำพาประชาชน
ให้หลุดพ้นจากความยากจน พร้ อมยกระดับคุณภาพ
โดยรวมของประชาชน จนท�ำให้ท้ ัง สั ง คมเมืองใหญ่
เมืองรองและสังคมชนบทของจีนมีความเจริ ญก้าวหน้า
อย่างก้าวกระโดด ตลอดจนสามารถขจัดความยากจน
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