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กาลเวลาหมุนเวยีนเปล่ียนไป ส่ิงใหม่ ๆ เร่ิมตน้อีกครั� ง ถึงคราวบอกลา พ.ศ. 2564 ท่ียากจะลืมเลือน เพื่อตอ้น

รับปี พ.ศ. 2565 อนัเตม็เป่ียมไปดว้ยความหวงั นิตยสาร “แม่น��าโขง” ขอขอบพระคุณจากใจจริงมายงัผูอ่้านทุกท่าน รวม

ถึงมิตรสหายท่ีคอยสนบัสนุนนิตยสาร “แม่น��าโขง” เสมอมา ตลอดจนขอส่งค�าอวยพรปีใหม่มา ณ โอกาสนี�ดว้ย

ในปี พ.ศ. 2564 ดว้ยประโยค “ยอดฮิต” บางประโยค  ไดอ้รรถาธิบายถึงความพยายามและความหวงัร่วมกนัของ

เราทุกคน ดงัเช่น “เส่ียวคงัถว้นทัว่ สานฝันใหเ้ป็นจริงในวนันี�” “ไทยและจีนเดินหนา้จบัมือกนัร่วมตา้นโควดิ” “รถไฟ

จีน - ลาวมุ่งสู่การเช่ือมโยงท่ีกวา้งขวางขึ�น” “การประชุมสมชัชาภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ

ครั� งท่ี 15 (COP15) ร่วมสร้างประชาคมเพ่ือสรรพชีวติบนโลก...” 

นิตยสาร “แม่น��าโขง” ไดร่้วมเป็นประจกัษพ์ยานพร้อมบนัทึกเร่ืองราวชีวติประจ�าวนัของบุคคลทัว่ไปทั�งชาวไทย

และจีน ดงัเช่น การเดินทางเพื่อไปปฏิบติัภารกิจดา้นอวกาศของทีมนกัอวกาศจีน 3 ท่าน พวกเขาไดต้อ้นรับแสง

แรกแห่งรุ่งอรุณของปีใหม่ในจกัรวาลอนักวา้งใหญ่ เร่ืองราวของคุณเมืองภูมิ หนุ่มไทย ซ่ึงสามารถขายขา้วไทย

ได ้5 ตนัภายในหน่ึงชัว่โมงจากการโปรโมตสินคา้ไทยบนแพลตฟอร์มของจีน เร่ืองราวของคุณซู ป่ิงเทียน นกักรีฑา

ชาวจีนท่ีท�าลายสถิติเอเชียดว้ยการวิง่ 100 เมตร โดยใชเ้วลาเพียง 9.83 วนิาที จากการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกท่ีกรุงโตเกียว

เร่ืองราวของคุณบุญช่ืน เจา้ของสวนผลไมย้ายดาในจงัหวดัระยองของไทย กบัความวาดหวงัท่ีจะใชก้ารท่องเท่ียว

ชนบทเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้ากขึ�น

นิตยสาร “แม่น��าโขง” รู้สึกปลาบปลื�มและยนิดีมากท่ีพบวา่คุณก�าลงัอ่านนิตยสารอยูใ่นขณะนี�

ปีใหม่ท่ีมาพร้อมกบัส่ิงใหม่ ๆ ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค

(RCEP) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงการคา้เสรีระดบัภูมิภาคท่ีมีจ�านวนประชากรมากท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลก ไดมี้ผลบงัคบั

ใชอ้ยา่งเป็นทางการ ความตกลง RCEP บวกกบัรถไฟจีน - ลาว จะท�าใหบ้งัเกิดผลลพัธ์ของ “1+1 มากกวา่ 2” อยา่ง

แน่นอน กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวท่ีจะจดัขึ�นในกรุงปักก่ิง ประเทศจีนจะจดัการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกท่ีสุดยอด มีความพิเศษ และโดดเด่นใหโ้ลกไดเ้ห็นอีกครั�ง เราจะไดพ้บปะกบัมิตรสหายใหม่มากขึ�น  พร้อม

กบับอกเล่าเร่ืองราวใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ�นมากมาย ในวาระขึ�นปีใหม่นี�  หากเรามีวิสัยทศันแ์ละอุดมคติ เรายอ่มมีความหวงั

อยา่งแน่นอน

พ.ศ. 2565 เป็นปีแห่งการฉลองครบรอบการจดัท�านิตยสาร “แม่น��าโขง” ครบปีท่ี 20 และ พ.ศ. 2565 นี�  เราหวงั

ท่ีจะไดจ้บัมือร่วมกบัทุกท่านเพื่อไล่ล่าตามหาแสงสวา่งต่อไป

                                                                                                        กองบรรณาธิการนิตยสาร “แม่น��าโขง”

เดนิทางตามเสน้ทางแห่งความหวงั
บทความอวยพรปีใหม่ของนิตยสาร “แม่น��าโขง” ประจ�าปี พ.ศ. 2565 
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与希望同行
——2022年《湄公河》杂志新年寄语

时序更替，华章日新。送别难忘的2021，

迎来充满期待的2022。我们向关心和支持《湄

公河》杂志的读者朋友们表示衷心的感谢，并

致以最诚挚的新年问候。

2021年，一些“热”词诠释着我们的努力

和共同的期盼。全面小康，今朝梦圆；抗击新

冠疫情，中泰携手前行；中老铁路，驶向更广

阔的互联互通；《生物多样性公约》第十五次

缔约方大会（COP15），共同构建地球生命共

同体……

我们见证并记录着一个个普通中国人、泰

国人的日常：中国太空“出差”三人组，在浩

瀚宇宙中迎来新年的第一缕曙光；泰国小伙韩

冰在中国互联网上推广泰国产品，一个小时卖

出5吨泰国大米；9秒83，中国田径运动员苏炳

添在东京奥运会上刷新亚洲百米纪录；在泰国

罗勇府，亚达果园主人苯成期待着乡村旅游吸

引更多游客……

我们很幸运，遇到了此刻正在阅读杂志

的你。

新年新气象。2022年1月1日，涵盖全球

最多人口、最广区域的自由贸易协定——《区

域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式

启航，RCEP和中老铁路叠加，一定可以发

挥“1+1大于2”的效果；冬奥会、冬残奥会

将在北京开幕，中国将再次向世界呈现一届精

彩、非凡、卓越的奥运盛会；我们也将遇见更

多的新朋友，讲述更多的新故事。新的一年，

有了愿景，有了理想，也就有了希望。

2022年，《湄公河》杂志将迎来20岁生日。期

待与你继续携手共进，追光而行。

《湄公河》杂志编辑部
扫描二维码 轻松听杂志

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
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告别2021，你好2022

ส่งใจไปกบั “มินฮิารท์” 
อ�าลา 2564 ตอ้นรบั 2565

ในช่วงเวลาท่ีผ่านพน้ไปอยา่ง

รวดเร็วนี�  จีนท่ีเราไดพ้บเห็นและ

ไดส้มัผสั เป็นประเทศจีนท่ีทรงความ

แขง็แกร่งและความเจริญรุ่งเรือง  ท่ี

แห่งนี� มีประชาชนท่ีน่ารักและน่า

เคารพนบัถือ มีการพฒันาอยา่งพลิก

ฟ้าพลิกแผน่ดิน และมีภารกิจท่ีได้

สืบสานอยา่งต่อเน่ือง

ค�ากล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 ของ

นายสี จิ�นผงิ ประธานาธิบดีจีน

在飞逝的时光里，我们看到的、

感悟到的中国，是一个坚韧不拔、欣

欣向荣的中国。这里有可亲可敬的人

民，有日新月异的发展，有赓续传承

的事业。

——中国国家主席习近平发表二

〇二二年新年贺词

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2564 ชาวบา้นในหมู่บา้นเหวนิปู้

หนาน เมืองน่าฉวี ่ เขตปกครองตนเองซีจา้ง (ทิเบต) ปิติยนิดีกบัการ

เกบ็เก่ียวพืชผลท่ีอุดมสมบูรณ์

2021年9月23日，西藏自治区那曲市文部南村村民喜

迎丰收。 新华社 图

新华社 图
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      วนัท่ี 11 มกราคม ณ สหกรณ์วชิาชีพดา้นการเพาะปลูกพืชเจี�ยนหมิน ต�าบลซึอวี�ถั�ว เมืองหลวนโจว มณฑลเหอเป่ย

สมาชิกก�าลงัรดน��าตน้ซากรุะในเรือนกระจก ในฤดูหนาวอนัหนาวเยน็ ดอกซากุระก�าลงัผลิบานในเรือนกระจกของ

สหกรณ์วชิาชีพดา้นการเพาะปลูกพืชเจี�ยนหมิน ต�าบลซึอวี�ถั�ว เกษตรกรก�าลงัยุง่อยูก่บัการผสมเกสรดอกซากรุะ 
1月11日，河北省滦州市茨榆坨镇建民种植专业合作社的一名社员在大棚内给樱桃树浇水。寒冬时节，茨榆坨镇建民种植

专业合作社的大棚内樱桃花开始绽放。 新华社 图

ในช่วงหลายวนัท่ีผา่นมา เกษตรกรใน

อ�าเภอตา้ว เมืองหยง่โจว มณฑลหูหนาน ซ่ึง

ท�างานอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิตและแปร

รูปโคมไฟก�าลงัยุง่อยู่กบัการผลิตโคมไฟ

สีแดง ทั�งนี�  เพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

ของทอ้งตลาด
连日来，湖南省永州市道县从事灯笼制作

加工产业的农民忙着赶制大红灯笼，供应节日

市场。 CFP 图
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วนัท่ี 5 มกราคม สภาวทิยาศาสตร์จีนไดจ้ดังานแถลงข่าววนัท่ี 5 มกราคม สภาวทิยาศาสตร์จีนไดจ้ดังานแถลงข่าว

ขึ�น ณ หอดูดาวแห่งชาติ สภาวทิยาศาสตร์จีน โดยไดแ้ถลงข่าวขึ�น ณ หอดูดาวแห่งชาติ สภาวทิยาศาสตร์จีน โดยไดแ้ถลงข่าว

เก่ียวกบัผลส�าเร็จดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเปิดใหน้กัเก่ียวกบัผลส�าเร็จดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการเปิดใหน้กั

ดาราศาสตร์ทัว่โลกร่วมใช ้“ดวงตาจกัรวาล” (FASTดาราศาสตร์ทัว่โลกร่วมใช ้“ดวงตาจกัรวาล” (FAST) 

     ในปี 2565 จีนวางแผนท่ีจะจดัเวลาการใชง้าน FAST 1%  ให้ในปี 2565 จีนวางแผนท่ีจะจดัเวลาการใชง้าน FAST 1%  ให้

กบันกัเรียนระดบัประถมและมธัยมของจีน ปัจจุบนั “ดวงตากบันกัเรียนระดบัประถมและมธัยมของจีน ปัจจุบนั “ดวงตา

จกัรวาล” (FASTจกัรวาล” (FAST)  เป็นกลอ้งโทรทรรศน์วิทยุท่ีมีขนาดใหญ่เป็นกลอ้งโทรทรรศน์วิทยุท่ีมีขนาดใหญ่

และมีความละเอียดมากท่ีสุดของโลก ทั�งนี�  ในปี 2564 ระยะเวลาและมีความละเอียดมากท่ีสุดของโลก ทั�งนี�  ในปี 2564 ระยะเวลา

ในการใชง้าน FAST กวา่ 50% เป็นการใชง้านในโครงการส�า-ในการใชง้าน FAST กวา่ 50% เป็นการใชง้านในโครงการส�า-

คญัต่าง ๆ  รวมถึงโครงการวทิยาศาสตร์เด่น ๆ นบัตั�งแต่  FAST คญัต่าง ๆ  รวมถึงโครงการวทิยาศาสตร์เด่น ๆ นบัตั�งแต่  FAST 

ไดเ้ปิดใหน้กัดาราศาสตร์ทัว่โลกไดใ้ชง้าน  มีโครงการระหวา่งไดเ้ปิดใหน้กัดาราศาสตร์ทัว่โลกไดใ้ชง้าน  มีโครงการระหวา่ง

ประเทศจ�านวน 27 โครงการจาก 14 ประเทศไดรั้บการอนุมติัประเทศจ�านวน 27 โครงการจาก 14 ประเทศไดรั้บการอนุมติั

ใหใ้ชง้านทางวทิยาศาสตร์ไดต้ั�งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564ใหใ้ชง้านทางวทิยาศาสตร์ไดต้ั�งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

1月5日，中国科学院在中科院国家天文台举行新1月5日，中国科学院在中科院国家天文台举行新

闻发布会，发布中国天眼（FAST）高质量开放运行闻发布会，发布中国天眼（FAST）高质量开放运行

取得的系列重要科学成果。据悉，FAST拟在2022年给取得的系列重要科学成果。据悉，FAST拟在2022年给

中国中小学生开放1%的观测时间。FAST是目前全球中国中小学生开放1%的观测时间。FAST是目前全球

最大且最灵敏的射电望远镜，2021年FAST优先和重最大且最灵敏的射电望远镜，2021年FAST优先和重

大科学项目占总观测时间的50%。自FAST正式向全大科学项目占总观测时间的50%。自FAST正式向全

球开放共享，14个国家的27份国际项目获得批准于球开放共享，14个国家的27份国际项目获得批准于

2021年8月启动了科学观测。新华社 图2021年8月启动了科学观测。新华社 图

มองจนีผ่านภาพ视觉 /
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2022年1月1日，涵盖全球最多人口、最广区域的自由贸易协定——《区域全面经济

伙伴关系协定》（RCEP）对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、

新西兰和澳大利亚10国正式生效。RCEP是全球“参与人口最多、成员结构最多元、发

展潜力最大”的自由贸易协定。它的如期生效，向全世界发出反对单边主义和贸易保护主

义、支持自由贸易和维护多边贸易体制的强烈信号，也为世界经济复苏注入新动力。

迎接RCEP时代的到来
ยนิดตีอ้นรบัสู่ยุค RCEP

รายงานพเิศษ / 特稿
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ยนิดต้ีอนรับสู่ยุค RCEP
迎接RCEP时代的到来

特稿导读ไฮไลทบ์ทความพเิศษ

เร่ืองราวเบ้ืองหลงัพสัดุส่งด่วน 
1 แสนล้านกล่อง
1000亿件快递的背后

สิริมงคลแห่งปีขาล
虎年吉祥

เรือบรรทุกสินคา้เขา้สู่ท่าเรือสิงคโปร์เรือบรรทุกสินคา้เขา้สู่ท่าเรือสิงคโปร์

货轮驶入新加坡港口 图虫创意 图货轮驶入新加坡港口 图虫创意 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 “ความ

ตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค” 

(RCEP) ซ่ึงเป็นความตกลงการคา้เสรีท่ีครอบ

คลุมภูมิภาคกวา้งใหญ่ท่ีสุดและครอบคลุม

ประชากรมากท่ีสุดในโลก ไดมี้ผลบงัคบัใช้

อยา่งเป็นทางการกบั 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน 

กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน 

ญ่ีปุ่น นิวซีแลนดแ์ละออสเตรเลีย 

RCEP เป็นความตกลงการคา้เสรีท่ีมีประ-

ชากรเขา้ร่วมมากท่ีสุด มีองคป์ระกอบของ

สมาชิกหลากหลายท่ีสุด  และมีศกัยภาพใน

การพฒันามากท่ีสุดในโลก  ประเทศสมาชิก

RCEP ประกอบดว้ย 10 ประเทศในกลุ่มอา-

เซียน และอีก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์มีประ-

ชากรทั�งหมดในภูมิภาคนี�  2.27 พนัลา้นคน เศรษฐกิจมวลรวม 26

ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการส่งออกรวม 5.2 ลา้นลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงคิดเป็น 30% ของยอดรวมทัว่โลก 

ตามขอ้ก�าหนดของความตกลงดงักล่าว เม่ือประเทศสมาชิกอาเซียน

6 ประเทศและประเทศท่ีอยูน่อกอาเซียนอีก 3 ประเทศไดย้ืน่สตัยาบนั

อยา่งเป็นทางการแลว้ กจ็ะเป็นไปตามเกณฑก์ารมีผลบงัคบัใชค้วาม

ตกลงดงักล่าว และดว้ยความพยายามของทุกฝ่าย RCEP จึงเป็นไปตาม

เกณฑก์ารมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และมีผล

บงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี�

เกาหลีใตก้จ็ะเขา้ร่วมดว้ย โดยจะมีผลในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ประเทศ

สมาชิกท่ีเหลือจะทยอยมีผลบงัคบัใชห้ลงัจากเสร็จสิ�นกระบวนการ

ใหส้ตัยาบนัภายในประเทศแลว้

หลงัจากท่ี RCEP มีผลบงัคบัใช ้การคา้ขายสินคา้ระหวา่งประเทศ

สมาชิกท่ีให้สัตยาบนัมากกวา่ 90% จะปลอดภาษีในท่ีสุด ในวนัท่ี

ความตกลงมีผลบงัคบัใช ้ขอ้ตกลงการปลอดภาษีศุลกากรทนัทีระหวา่ง

รายงานพเิศษ / 特稿
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จีนกบัอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมี์สดัส่วนมากกวา่ 65%  

จีนกบัญ่ีปุ่นเป็นสองประเทศท่ีสร้างความร่วมมือดา้นการคา้เสรีขึ�น

มาใหม่ และขอ้ตกลงการปลอดภาษีต่อกนัทนัทีมีสดัส่วนอยูท่ี่ 25% 

และ 57% ตามล�าดบั

ไม่ใช่เพียงการลดภาษีเท่านั�น แต่ RCEP ยงัไดส้ร้างกฎเกณฑท่ี์มี

ความเป็นเอกภาพ ทั�งในแง่ของกฎวา่ดว้ยแหล่งก�าเนิดสินคา้ (Rules 

of Origin) ขั�นตอนทางศุลกากร การตรวจสอบและการกกักนั ฯลฯ  

ซ่ึงจะเพิม่ความสะดวกดา้นการคา้ภายในภูมิภาคมากยิง่ขึ�น

นอกจากการคา้ขายสินค้าแลว้ ประเทศสมาชิก RCEP ยงัไดใ้ห้

ค �ามัน่ในระดบัสูงทางดา้นการคา้บริการ (Trade in services) และการ

ลงทุน และไดก้�าหนดกฎเกณฑ์ในระดบัสูงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา และอีคอมเมิร์ซ  ฯลฯ ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จะไหลเวยีน

คล่องตวัขึ�น ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

ภายในภูมิภาคกจ็ะมัน่คงและพฒันามากยิง่ขึ�นดว้ย

ประเทศสมาชิก RCEP ร่วมกนัผลกัดนัใหค้วามตกลงมีผลบงัคบั

ใชต้ามเวลาท่ีก�าหนด โดยส่งสญัญาณอยา่ง

แรงกลา้ไปยงัทัว่โลกในการต่อตา้นเอกภาคี

นิยม (Unilateralism) และการปกป้องการคา้

สนบัสนุนการคา้เสรี และปกป้องระบบการคา้

แบบพหุภาคี ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความเช่ือมัน่

และความมุ่งมัน่ของประเทศสมาชิกในการท่ี

จะร่วมมือกนัเพ่ือใหเ้กิดการฟื� นตวัทางเศรษฐ-

กิจหลงัจากโรคระบาด และจะส่งผลใหป้ริ-

มาณเศรษฐกิจเกือบ 1 ใน 3 ของโลกกลายเป็น

ตลาดขนาดใหญ่พิเศษท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียว 

ช่วยเพิม่แรงขบัเคล่ือนอนัแขง็แกร่งต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและตลอด

จนทัว่โลก
　本刊综合

ท่าเรือเหยยีนเถียนท่ีคึกคกัท่าเรือเหยยีนเถียนท่ีคึกคกั

繁忙的中国盐田港 CFP 图繁忙的中国盐田港 CFP 图

扫描二维码 轻松听杂志扫描二维码 轻松听杂志

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียงสแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
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全球最大自贸区正式启航

เขตการคา้เสรท่ีีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
เปิดฉากอย่างเป็นทางการ

在云南，1月1日首份通过“智能审核+自助打印”模式的RCEP原产地证书，在磨憨口

岸的勐腊海关业务大厅签发。“这批货物有3990件23吨，是出口到泰国的新鲜葡萄，货值为

24.3万元人民币，预计能在泰国享受约7.2万元人民币的关税减让。”西双版纳东鸣国际货运

有限公司经理何照师高兴地说，有了RCEP原产地证书，公司全年出口东盟的产品至少可以

享受30万元的关税优惠。他对今后扩大出口、提升在东盟消费市场的份额，信心更足了。
①①
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ท่ามกลางภูมิหลงัของสถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีซบัซอ้น

และผนัผวนในปัจจุบนั การมีผลบงัคบัใชข้องความตกลงหุน้ส่วน

ทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership) หรือ RCEP จะน�าพาแรงขบัเคล่ือนใหม่มาสู่ความร่วม

มือระดบัภูมิภาค และอดัฉีดพลงัขบัเคล่ือนท่ีแขง็แกร่งสู่การเติบโต

ทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและระดบัโลก　

ความร่วมมือระดบัภูมิภาคเพิ่มพลงัการขบัเคล่ือน
区域合作增添动力 

เม่ือเวลา 0:00 น. ของวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เจา้หนา้ท่ีศุลกากร

ชิงเต่าไดอ้อกใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินคา้ (CO) ฉบบัแรกของจีนตาม

ความตกลง RCEP ส�าหรับสินคา้ส่งออกของบริษทั Qingdao Haiwan

Group

ใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินคา้ของ RCEP ช่วยประหยดัภาษีไดเ้กือบ

10,000 หยวน “ดว้ยใบ CO นี�  เม่ือสินคา้ส่งถึงญ่ีปุ่น อตัราภาษีท่ีจ่าย

จะลดลงจาก 3.3% เป็น 3%  ในปีแรกท่ี RCEP มีผลบงัคบัใช ้บริษทั

จะจ่ายภาษีท่ีญ่ีปุ่นนอ้ยลงเกือบ 1 ลา้นหยวน”  เม่ือลองค�านวณผล

ประโยชนท่ี์ไดจ้าก RCEP แลว้ หลิวคุน ผูจ้ดัการของ Qingdao Haiwan

Group เล่าดว้ยน��าเสียงต่ืนเตน้ว่า “จากการผลกัดนันโยบายลดภาษี

ของ RCEP คาดวา่บริษทัจะส่งออกไปยงัญ่ีปุ่นเพิม่ขึ�น 10% เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีแลว้” 

ณ มณฑลยนูนาน เม่ือวนัท่ี 1 มกราคมท่ีผา่นมา ศุลกากรเหม่ิงล่า

ท่ีด่านบ่อหานไดอ้อกใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินคา้ RCEP ฉบบัแรก

ในรูปแบบ “การตรวจสอบอจัฉริยะ + การพิมพด์ว้ยตนเอง” 

“สินคา้ลอ็ตนี� เป็นองุ่นสดจ�านวน 3,990 ชิ�น รวม 23 ตนัท่ีจะ

ส่งออกไปยงัประเทศไทย มูลค่าของสินคา้อยูท่ี่ 243,000 หยวน คาด

วา่จะไดรั้บส่วนลดภาษีประมาณ 72,000 หยวนในประเทศไทย 

เหอ เจา้ซือ ผูจ้ดัการของบริษทักล่าวอย่างมีความสุขวา่ เม่ือมีใบ 

CO ผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีส่งออกไปยงั

อาเซียนตลอดทั�งปีจะไดรั้บสิทธิพิเศษทาง

ภาษีอยา่งนอ้ย 300,000 หยวน ในอนาคต

เขามีความมัน่ใจมากขึ�นในการขยายการส่ง

ออกและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดผูบ้ริโภคใน

อาเซียน   

ส�าหรับประเทศสมาชิก RCEP ผลประ-

โยชนม์ากมาย เช่น การลดภาษี การอ�านวย

ความสะดวกทางการคา้ และการหมุนเวยีน

ปัจจยัการผลิต จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่

และพลงัขบัเคล่ือนใหม่ส�าหรับความร่วม

มือระดบัภูมิภาค  

คลงัสินคา้ในต่างประเทศของบริษทั Cainiao Network ซ่ึงก่อตั�งขึ�นใน

เมืองกวาดาลาฮารา ประเทศสเปน

图①菜鸟网络在西班牙瓜达拉哈拉市设立的海外仓 

新华社 图

ท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ระบบอตัโนมติัในบริเวณพื�นท่ีท่าเรือ

ชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู เขตกวางสี

图②广西北部湾港钦州港区自动化集装箱泊位 新华社 图

②②
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RCEP มีความส�าคญัอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการพฒันาความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้ในภูมิภาค นกัวเิคราะห์บางคนชี�ใหเ้ห็น

วา่โอกาสจากความตกลง RCEP และรถไฟจีน - ลาวจะส่งผลประ-

โยชนแ์บบทบทวแีละก่อใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือนมากขึ�น  

ปัจจุบนั รถบรรทุกขนาดใหญ่ชุดแรก 33 คนัของไทยไดว้ิง่ออก

จากหนองคาย เมืองหนา้ด่านทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประ-

เทศไทย เขา้สู่นครหลวงเวียงจนัทนข์อง สปป.ลาว  เพ่ือน�าผกัท่ีขน

ส่งโดยรถไฟจีน - ลาวกลบัไปขายยงัประเทศไทย “ผกัชุดนี�สดมาก

การขนส่งทางรถไฟเร็วกวา่ทางถนนหลายเท่า” คุณตุน เจา้หนา้ท่ี

ศุลกากรไทยท่ีท�างาน ณ จุดผา่นแดนไทย - ลาวกล่าว 

เน่ืองจากจงัหวดัหนองคายกบันครหลวงเวยีงจนัทนค์ัน่กลางดว้ย

แม่น��าเพียงสายเดียว เพ่ือใหเ้ช่ือมต่อกบัทางรถไฟจีน - ลาวไดดี้ยิง่

ขึ�น รัฐบาลไทยจึงไดอ้อกแผนส่งเสริมการคา้ชายแดนโดยการขนส่ง

ทางรถไฟขา้มพรมแดนจากจงัหวดัหนองคายซ่ึงเป็นเมืองส�าคญั

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัเวียงจนัทน ์เพื่อยกระดบัประ-

สิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและพิธีการทางศุลกากร 

นางสาวสิริมา วฒัโน รองผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคายกล่าววา่ 

“ทางรถไฟไม่เพียงก่อใหเ้กิดการปฏิรูปวธีิ-

การขนส่ง แต่ยงัช่วยส่งเสริมการพฒันา

เศรษฐกิจ การคา้ และการท่องเท่ียวตามแนว

เสน้ทางรถไฟอย่างมาก พวกเราหวงัวา่จะ

อาศยัทางรถไฟนี�กระชบัความสมัพนัธ์กบั

ลาวและจีนใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึ�น” 

เม่ือทางรถไฟจีน - ลาวมาบรรจบกบั

ความตกลง RCEP ผูค้นจ�านวนมากเร่ิมคาด

หวงัวา่จะมีการเช่ือมต่อโครงข่ายระหวา่ง

กนัมากขึ�น เหยาปิน ประธานหอการคา้ลาว -

จีนเช่ือวา่การมีผลบงัคบัใชข้อง RCEP จะ

ท�าใหค้วามสะดวกของการรถไฟจีน - ลาว

ขยายต่อไปยงัตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตท้ั�งหมด ในอนาคตสินค้าจากประเทศ

สมาชิก RCEP จะถูกขนส่งผา่นทางรถไฟ

จีน - ลาว ท�าใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมดา้น

โลจิสติกส์จะดียิง่ขึ�น 

รอคอยการเช่ือมต่อกนัและกนัท่ีมากยิง่ข้ึน 
期待更大互联互通

①①
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นกัวเิคราะห์เช่ือวา่ การท่ีจีนจะขยายการเปิดกวา้งสู่โลกภายนอก

อยา่งต่อเน่ืองนั�น ตอ้งอาศยัพลงัขบัเคล่ือนของ RCEP ส่งเสริมการ

พฒันาของตนเองอย่างจริงจงั และแบ่งปันโอกาสการพฒันาใหม่

กบัโลกผา่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้ท่ีใกลชิ้ดยิง่ขึ�น 

“ดอกไมแ้ละองุ่นของยนูนานเป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทย ขณะ

ท่ีขา้วหอมและผลไมเ้มืองร้อนของไทยก็เป็นท่ีนิยมในยนูนานเช่น

กนั  ความตกลง RCEP จะส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ

การคา้ระหวา่งไทยกบัยนูนานใหก้า้วหนา้ไปอีกขั�น” นายณฐั วมิลจนัทร์

ผูอ้ �านวยการส�านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

เช่ือวา่นโยบายของ RCEP ดา้นการลดภาษี การลดอุปสรรคทางการคา้

และการส่งเสริมการพฒันาโลจิสติกส์ขา้มพรมแดน จะช่วยลดตน้

ทุนการผลิตและค่าขนส่งของบริษทัไดอ้ยา่งมาก และส่งเสริมความ

ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้ในหมู่ประเทศสมาชิก 

จากประมาณการของสถาบนัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

ปีเตอร์สนั (PIIE) ในสหรัฐอเมริกาคาดวา่ เม่ือถึงปี พ.ศ. 2573 ความ

ตกลง RCEP จะผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชิกมีการส่งออกสุทธิเพิม่ขึ�น 

519,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  และมีรายไดป้ระชาชาติเพ่ิมขึ�นสุทธิ 

186,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  ศกัยภาพของ

ตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีอยูใ่น RCEP จะเป็นแรง

ผลกัดนัท่ีแขง็แกร่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

本刊综合

แบ่งปันโอกาสการพฒันาใหม่ ๆ 
共享发展新机遇

ภายในงานแสดงสินคา้น�าเขา้นานาชาติจีน บริษทัญ่ีปุ่นไดน้�าหุ่นยนต์

ชุด SRA แบบเช่ือมจุดความเร็วสูงพิเศษมาแสดง 

图①中国国际进口博览会上日本企业带来的超高速点焊SRA

系列机器人 新华社 图

รถจกัรยานยนตท่ี์ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตห์ยนิเซียง

รุ่ยล่ีกวา่ 90% ส่งออกไปยงัเมียนมา 

图②瑞丽银翔摩托车产业园生产的摩托车90%出口到缅甸 

云南日报 图

②②
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คุณรูจ้กั 

RCEP
หรอืไม่  

ประเทศสมาชิก RCEP ประกอบด้วย 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน และอกี 5 ประเทศ 

ได้แก่ จนี ญีปุ่่น เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ มปีระชากรทั้งหมดในภูมภิาครวม 

2.27 พินัล้านคน เศรษฐกจิมวลรวม 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการส่งออกรวม

5.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคดิเป็น 30% ของยอดรวมทัว่โลก 

RCEP你知道吗？
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ตอบ : ขอ้ตกลงท่ีทนัสมยั RCEP ใชห้ลกัเกณฑก์ารสะสมแหล่งก�าเนิดสินคา้ระดบัภูมิภาค เพ่ือ

สนบัสนุนการพฒันาห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพื่อ

ส่งเสริมการอ�านวยความสะดวกดา้นศุลกากร ส่งเสริมพฒันาการขนส่งขา้มพรมแดนรูปแบบใหม่

ใชร้ายการสินคา้ Negative List เป็นพนัธะสญัญาใหเ้ขา้ถึงการลงทุน ซ่ึงช่วยท�าใหน้โยบายการ

ลงทุนมีความโปร่งใสมากขึ�น พร้อมทั�งบรรจุขอ้บทดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาขั�นสูงและธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

ขอ้ตกลงการคา้เสรีท่ีครอบคลุม RCEP ครอบคลุม 20 ขอ้บท ประกอบดว้ยเง่ือนไขการเขา้

ถึงตลาด ทั�งการคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัจ�านวนมาก

เช่น การอ�านวยความสะดวกทางการคา้ สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และอีคอมเมิร์ซ 

ขอ้ตกลงการคา้เสรีท่ีใหผ้ลประโยชนซ่ึ์งกนัและกนั  ความตอ้งการของทุกฝ่ายไดรั้บการพิจารณา

ในระดบัสูงสุด และสร้างสมดุลของผลประโยชนใ์นดา้นการเขา้ถึงตลาดและกฎเกณฑต่์าง ๆ เช่น

สินคา้ บริการ และการลงทุน

ขอ้ตกลงการคา้เสรีคุณภาพสูง รายการสินคา้ปลอดภาษีในการคา้สินคา้โดยรวมมีจ�านวนมาก

กวา่ 90%  ระดบัของการคา้บริการและการเปิดกวา้งดา้นการลงทุนนั�นสูงกวา่ขอ้ตกลงการคา้เสรี 

“10+1” ดั�งเดิม (หมายถึงขอ้ตกลงการคา้เสรีจีน - อาเซียน) อยา่งมีนยัส�าคญั  ขณะเดียวกนั RCEP 

ไดเ้พิม่ความสมัพนัธ์ทางการคา้เสรีใหม่ระหวา่งจีน - ญ่ีปุ่น และญ่ีปุ่น - เกาหลีใต ้ซ่ึงไดย้กระดบั

การคา้เสรีภายในภูมิภาคใหสู้งขึ�น

ปัจจุบัน RCEP ไม่ได้เป็นเพิยีงความตกลงการค้าเสรีทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก แต่ยงัเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุม ทันสมยั มคุีณภาพิสูง

และสร้างผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

RCEP มีลกัษณะเฉพาะอะไรบา้งถาม :
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ตอบ : กวั เส่ียวหวั รองประธานบริหารของ Shandong Meijia Group กล่าววา่ ตามมาตรการลดภาษี

ของ RCEP ลูกคา้ต่างชาติกช็อบตลาดจีนมากขึ�น “การทยอยลดภาษีลงทุกปี เช่ือวา่จะมีค�าสัง่ซื�อเพิ่ม

ขึ�นเร่ือย ๆ” บริษทันี� ซ่ึงมีธุรกิจหลกัคือแปรรูปและส่งออกผลิตภณัฑส์ตัวน์�� าและผกัแช่แขง็ รับรู้ถึง

ผลประโยชนจ์ากนโยบายนี�ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตลาดขยายใหญ่ขึ�น  การเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่

อุปทานในภูมิภาค สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีสมบูรณ์ยิง่ขึ�น และการสนบัสนุนการอ�านวยความสะดวก

ทางการคา้ในระดบัท่ีสูงขึ�น ลว้นเป็นประโยชนต่์อองคก์รต่าง ๆ จากการน�าขอ้ตกลงใน RCEP ไปปฏิบติั

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการคา้ แต่ยงัเป็นประโยชนต่์อการลงทุนอีกดว้ย “การด�าเนินการตามความตกลง

นี�จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยมากขึ�นอยา่งไม่ตอ้งสงสยั โดยเฉพาะจีน ซ่ึง

เป็นหน่ึงในแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีส�าคญัท่ีสุดของประเทศไทย” สว ีเกินหลวั ท่ีปรึกษา

อาวโุสและผูอ้ �านวยการนิคมอุตสาหกรรมไทย - จีนระยองกล่าววา่ มาตรการเช่นการขจดัภาษีและการลด

อุปสรรคท่ีไม่ใช่ภาษี จะช่วยยกระดบัการบูรณาการของห่วงโซ่อุปทานจีน - ไทย 

ความตกลง RCEP มีกฎขอ้หน่ึงท่ีส�าคญัมากคือ “หลกัเกณฑก์ารสะสมแหล่งก�าเนิดสินคา้” ตาม

กฎนี�  ตราบใดท่ีส่วนท่ีเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในกระบวนการแปรรูปเป็นของสมาชิก 15 ประเทศ 

และมีมูลค่าเพิ่มสะสมเกิน 40% กส็ามารถรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามท่ีก�าหนดได ้

เกาเฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชยข์องจีนกล่าววา่ “กฎนี�จะส่งเสริมใหต้น้ทุนการผลิตในภูมิภาคลดลง

เหลือนอ้ยท่ีสุด เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแก่การคา้ในภูมิภาค และเอื�อต่อการเสริมสร้างความร่วมมือ

ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค” 

ส�าหรับภาคธุิรกจิ ประโยชน์ส�าคญัสูงสุดของ RCEP หลงัจากมผีลบังคบั

ใช้ คือการลดภาษีจะส่งผลให้ต้นทุนการน�าเข้าลดลง และขยายโอกาสส่งออก

ให้เพิิม่ขึน้

RCEP สรา้งโอกาสใดบา้งใหแ้ก่ภาคธุรกจิถาม :
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ตอบ : นมผงนิวซีแลนด ์เวชส�าอางเกาหลี อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของญ่ีปุ่น และทุเรียนไทย เป็น

“สินคา้ประจ�า” ในรถเขน็ชอ้ปปิ� งของคุณจางชาวปักก่ิง “ดว้ยอตัราภาษีท่ีต�่ากวา่ เราจะซื�อสินคา้น�าเขา้

ไดถู้กกวา่ และจะมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ�น” เธอกล่าว 

ในวนัท่ี RCEP มีผลบงัคบัใช ้ภาษีศุลกากรส�าหรับสินคา้จ�านวนมากไดล้ดลงเป็นศูนยท์นัที หลงั

จากการลดหยอ่นภาษีเสร็จสิ�น การน�าเขา้น�� ามะพร้าว ผลิตภณัฑส์ับปะรด และผลิตภณัฑก์ระดาษจาก

อาเซียนของจีน ตลอดจนเตาแม่เหลก็ไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าท่ีน�าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น จะไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป สินคา้คุณภาพสูงและราคาไม่แพงจะถูกหยบิใส่ตะกร้าสินคา้ของผู ้

บริโภคมากขึ�น

ไม่เพียงมากขึ�น แต่เร็วขึ�น ส�าหรับสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย เช่น อาหารทะเล ผลไมแ้ละผกั และสินคา้

สดอ่ืน ๆ ควรตรวจปล่อยภายใน 6 ชัว่โมง อนุญาตใหข้นส่งสินคา้ทางอากาศ เร่งพิธีการทางศุลกากร

ใหร้วดเร็วขึ�น... RCEP ใชก้ฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การคา้แบบไร้กระดาษและการรับรองทางอิเลก็ทรอ-

นิกส์ ซ่ึงจะท�าใหก้ารซื�อของขา้มพรมแดนสะดวกยิง่ขึ�น 

ผลประโยชนห์ลงัจาก RCEP มีผลบงัคบัใช ้ไม่เพียงสะทอ้นใหเ้ห็นเฉพาะในการซื�อของเท่านั�น 

แต่ยงัรวมถึงดา้นบริการดว้ย 

ในดา้นการคา้บริการ โดยทัว่ไปแลว้ ประเทศสมาชิก RCEP ใหค้ �ามัน่ท่ีจะเปิดภาคการคา้บริการมาก

กวา่ 100 รายการ “อีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดน การเงินทางอินเตอร์เน็ต ส�านกังานออนไลน ์การศึกษา

ออนไลน ์การใหค้ �าปรึกษาออนไลน์ และบริการรูปแบบใหม่อ่ืน ๆ จะน�าโอกาสในการพฒันาท่ีมาก

ขึ�น ซ่ึงจะท�าใหผู้บ้ริโภคในประเทศไดรั้บราคาท่ีดีขึ�นและบริการท่ีมีคุณภาพสูงขึ�น” เกาเฟิงกล่าว 
本刊综合

ทางเลือกทีม่ากขึน้ ราคาทีต่�า่กว่า ความเร็วทีเ่ร็วขึน้... คุณภาพิสูง ราคาไม่

แพิง และสะดวกสบาย - น่ีคือ Key Word สามค�าที่ RCEP น�าเสนอต่อผู้

บริโภค 

ผูบ้รโิภคไดป้ระโยชนอ์ย่างไร ถาม :
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เรือ่งราวเบื้องหลงัพสัดสุ่งด่วน 1 แสนลา้นกล่อง

1000亿件快递的背后
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2021年12月8日，中国快递年业务量首次突破1000亿件。如今，网络购物已成为人们日常生

活的一部分，人们充分享受到了快递带来的方便。这背后，是无所不在的信息网，是四通八达的交

通网，是智能精准的算力支撑，更是一个物流通畅的中国。

พนกังานของบริษทัขนส่งพสัดุด่วนก�าลงัขนส่งพสัดุพนกังานของบริษทัขนส่งพสัดุด่วนก�าลงัขนส่งพสัดุ

快递企业工作人员转移快递包裹 新华社 图快递企业工作人员转移快递包裹 新华社 图
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เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 จ�านวนพสัดุ

ส่งด่วนประจ�าปีของประเทศจีนทะลุ 1 แสน

ลา้นชิ�นเป็นครั� งแรก 

ปัจจุบนั การซื�อของออนไลนก์ลายมา

เป็นส่วนหน่ึงของชีวติมนุษย ์เราไดรั้บความ

สะดวกสบายจากบริการไปรษณียส่์งด่วน

อยา่งเตม็ท่ี เบื�องหลงัของส่ิงเหล่านี�  คือเครือ

ข่ายสารสนเทศท่ีกระจายอยู่ทุกหนแห่ง 

โครงข่ายคมนาคมท่ีเช่ือมต่อถึงกนัอยา่งทัว่

ถึง เครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีบริหารจดัการอยา่ง

ทรงประสิทธิภาพ และแฮชช่ิง พาวเวอร์อนั

ชาญฉลาดและแม่นย �า

มนัฝร่ังหน่ึงลงั ส่งจากเมืองร่ือคาเจ๋อใน

เขตปกครองตนเองซีจา้ง (ทิเบต) ไปยงันคร

หางโจว ในมณฑลเจอ้เจียง ผา่นแนวเขาท่ี

มีหิมะปกคลุม หุบเหวและทะเลสาบ การ

เดินทางไกลระยะทางกวา่ 4,000 กิโลเมตร

ของพสัดุต่าง ๆ สามารถเกิดขึ� นไดเ้พราะ

ระบบทางหลวงท่ีสมบูรณ์ขึ�นทุกวนัของ

ประเทศจีน โครงข่ายทางด่วนท่ีมีระยะทาง

ยาวท่ีสุดในโลก ทางหลวงชนบทความยาว

กวา่ 4.38 ลา้นกิโลเมตรทั่วประเทศ เป็น

เคร่ืองแสดงวา่เม่ือถนนทัว่ถึง รถยนตแ์ล่น

ไดท้ัว่ประเทศ ความเจริญและความสะดวก

สบายกจ็ะเกิดตามไปดว้ย ปัจจุบนั หมู่บา้น

นอ้ยใหญ่ในประเทศจีนมีสญัญาณโทรศพัท์

มือถือ 4G ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 สถานี

ฐาน 4G กวา่ 5.84 ลา้นแห่งกระตุน้ใหเ้กิด

บญัชีซื�อขายสินคา้ออนไลนม์ากถึง 812 ลา้น

บญัชี และในเดือนตุลาคม 2564 การคา้ปลีก

ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของจีน มีมูลค่ามากกวา่ 10 ลา้นลา้นหยวน

จวบจนกระทัง่สิ�นปี 2563 ไปรษณีย์แห่งประเทศจีนมีจุดให้

บริการมากถึง 349,075 แห่ง และเม่ือถึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564 บริการ

จดัส่งพสัดุของไปรษณียแ์ห่งประเทศจีนนั�น มีศูนยก์ระจายสินคา้

แบบอตัโนมติัแลว้ถึง 660 แห่ง โดยมีคลงัสินคา้นอกประเทศมากถึง 

220 แห่ง รถขนส่งพสัดุมากกวา่ 4 แสนคนั เคร่ืองบินส�าหรับขนส่ง

พสัดุโดยเฉพาะ 126 ล�า และพนกังานจดัส่งพสัดุกวา่ 4 ลา้นคน นอก

จากนี�ยงัใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ  เขา้มาเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน ทั�ง

ระบบคดัแยกพสัดุอตัโนมติัโดยใชปั้ญญาประดิษฐ ์ เคร่ืองตรวจสอบ

ความปลอดภยัรวดเร็วอจัฉริยะ... ไม่ก่ีปีมานี�  เทคโนโลยต่ีาง ๆ ช่วย

ใหกิ้จการขนส่งพสัดุสามารถปฏิวติัวงการ จากการจดัส่งดว้ยแรงคน

มาเป็นการจดัส่งดว้ยเคร่ืองมือไฮเทคแทน

ในเครือข่ายจดัส่งพสัดุด่วนของประเทศจีนนั�น ในแต่ละวนัจะ

มีขอ้มูลพสัดุหลัง่ไหลเขา้มามากถึง 63 ลา้นกล่อง ตอ้งอาศยัการประ-

สานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และการแบ่งงานกนัท�าของสถานีเครือ

ข่าย 3.3 หม่ืนแห่ง รถขนส่ง 1.05 หม่ืนคนั สายพานคดัแยกกวา่ 3,600

สายพาน รวมไปถึงศูนยก์ระจายสินคา้อีก 96 แห่ง ค�าสัง่และขอ้มูล

แต่ละชิ�นย่อมไม่อาจรอเวลาได ้ จึงนบัว่าเป็นเร่ืองทา้ทายอยา่งยิง่

ส�าหรับการคิดค�านวณ ซ่ึงขณะนี�  ในบรรดาผูป้ระกอบการคลาวด ์6

อนัดบัแรกของโลก เป็นบริษทัจากจีนแลว้ถึงคร่ึงหน่ึง โดยอาลีบาบา

คลาวดรั์� งต�าแหน่งอนัดบั 3 ของโลก และอนัดบั 1 ในเอเชียแปซิฟิค 

ในปี 2563 อุตสาหกรรมแฮชช่ิงของจีนซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เป็นตวัหลกั

นั�น มีขนาดอุตสาหกรรมใหญ่ถึง 2 ลา้นลา้นหยวน ก่อใหเ้กิดผลผลิต

ทางเศรษฐกิจมากถึง 1.7 ลา้นลา้นหยวน
稿件来源：《人民日报》

คลงัสินคา้ของผูป้ระกอบการอีคอมเมิร์ซแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เอก็ซ์เพรสกุย้โจว 

贵州快递物流园一家电商仓库 新华社 图
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一箱土豆，怎么从日喀则到杭州

มนัฝร ัง่หนึง่ลงั เดนิทางจาก
รือ่คาเจอ๋มาท่ีหางโจวไดอ้ย่างไร

ค�าถามจากลูกคา้เก่ียวกบัการสัง่ซื�อมนั

ฝร่ังทางออนไลน ์“ราคาเท่าไหร่ครับ” 

“ใชบ้ริการจดัส่งเจา้ไหน” เม่ือวัง่ปู้ตอบ

ค�าถาม ลูกคา้ก็ถามกลบัมาอีกวา่ “ถ่าย

คลิปสินคา้ใหดู้หน่อยไดไ้หม” ว ัง่ปู้รีบ

วิง่ไปท่ีคลงัสินคา้ แลว้ถ่ายคลิปมนัฝร่ัง

ส่งใหอ้ยา่งวอ่งไว  

 “โอเคครับ ผมสัง่ซื�อ 1 ลงั” หลงัจาก

คุยกนัสั�น ๆ  ลูกคา้กต็ดัสินใจสัง่ซื�อ จาก

นั�น ว ัง่ปู้จึงโทรศพัทไ์ปหาพนกังานส่ง

สินคา้ “มีออเดอร์จดัส่งด่วนหน่ึงออเดอร์

มารับไดเ้ม่ือไหร่”

วัง่ปู้คุน้เคยเป็นอยา่งดีกบักระบวน

การขา้งตน้ หลายปีมานี�  อ �าเภอหนนัมู่

หลินมีเครือข่ายสัญญาณมือถือ 4G ท่ี

ครอบคลุมทัว่ถึง แอปพลิเคชนัซื�อสินคา้

และโซเชียลเน็ตเวร์ิกต่าง ๆ  กรูกนัเขา้ไป

อยูใ่นโทรศพัทมื์อถือของชาวบา้น ใคร

ท่ีมีหวัการคา้ กเ็ร่ิมคิดวา่จะใชอิ้นเตอร์-

เน็ตมาช่วยในการขายสินคา้ทอ้งถ่ินให้

ไดป้ริมาณมากขึ�น ขายไปยงัพื�นท่ีห่าง

ไกลไดอ้ยา่งไร เม่ือเทียบกบัเม่ือก่อน

จะเห็นไดว้า่ ยิง่อินเตอร์เน็ตทรงพลงั

มากเท่าไหร่ การส่ือสารก็ยิง่สะดวกขึ�น

เท่านั�น การคา้ขายจึงง่ายดายยิง่กวา่เดิม

วัง่ปู้ท�างานแปรรูปและจ�าหน่ายมนั

ฝร่ังอยูใ่นสหกรณ์การเกษตร เขามกั

จะโปรโมตสินคา้มนัฝร่ังผา่นแพลต-

ฟอร์มออนไลนต่์าง ๆ  เขาเองกใ็คร่ครวญ

ต๊ึง! โทรศพัทมื์อถือของวัง่ปู้ ชาวบา้นหมู่บา้นลาปู้ ต�าบล

อา้ยหม่า อ�าเภอหนานมู่หลิน เมืองร่ือคาเจ๋อ เขตปกครองตนเอง

ซีจา้ง (ทิเบต) แจง้เตือนวา่มีขอ้ความเขา้ ขอ้ความท่ีวา่นั�นเป็น

สถานท่ี : ร่ือคาเจ๋อ

ช่วงเวลา : เชา้วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564

รบัออเดอร์

มนัฝร่ังท่ีไดผ้ลอุดมสมบูรณ์ในเมืองมนัฝร่ังท่ีไดผ้ลอุดมสมบูรณ์ในเมือง

ร่ือคาเจ๋อ เขตปกครองตนเองซีจา้งร่ือคาเจ๋อ เขตปกครองตนเองซีจา้ง

西藏自治区日喀则市土豆丰收 新华社 图西藏自治区日喀则市土豆丰收 新华社 图
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หนีหม่าจาซี พนกังานส่งสินคา้ของบริษทั ZTO Express

สาขาร่ือคาเจ๋อขบัรถคนัเลก็เขา้มาภายในรั� ว

 “จะส่งมนัฝร่ังใช่ไหมครับ” หนีหม่าจาซีถามขึ�นทนัที

ท่ีมาถึง เม่ือไดรั้บค�าตอบวา่ใช่ เขากห็ยบิกล่องพสัดุ เทปกาว

และอุปกรณ์หีบห่อออกมาจดัการแพก็สินคา้

วางสินคา้ใส่ลงั ปิดเทปกาว ชัง่น�� าหนกั พิมพเ์อกสาร

ยนืยนั... ขั�นตอนเหล่านี�  หนีหม่าจาซีท�าซ�� าแลว้ซ�� าเล่าเป็น

ประจ�าทุกวนั “โอเคครับ อยา่ลืมจ่ายเงินนะ” เขาอุม้พสัดุขึ�น

มา เดินไปยงัรถยนตค์นัเลก็ พลางก�าชบัวัง่ปู้

หนีหม่าจาซีขบัรถคนัเลก็ลดัเลาะไปตามถนนในหมู่บา้น

ต่อเขา้ไปยงัถนนในตวัต�าบล จนทา้ยสุดกไ็ปถึงสถานีเครือ

ข่ายส่งสินคา้ และเพียงเวลาไม่นาน พสัดุชิ�นนี�  พร้อมดว้ย

พสัดุอ่ืน ๆ อีกมากมาย กจ็ะถูกส่งผา่นเมืองลาซา เขตปก-

ครองตนเองซีจา้ง (ทิเบต) ไปยงัสถานีกระ-

จายสินคา้ท่ีเมืองซีอานในมณฑลส่านซี

หนีหม่าจาซีเกิดท่ีอ�าเภอติ�งร่ือ เชิงเขา

เอเวอร์เรสต ์เม่ือก่อนเมืองร่ือคาเจ๋อนบัวา่

เป็นดินแดนไกลโพน้ส�าหรับเขา “สมยัเดก็ ๆ

ถา้จะเดินทางจากบา้นไปท่ีร่ือคาเจ๋อ เราตอ้ง

เดินเทา้กนัหน่ึงวนัหน่ึงคืนเตม็ ๆ” เขาเล่า

เวลานี�  การเดินทางจากร่ือคาเจ๋อกลบัไป

ท่ีบา้นเกิด หนีหม่าจาซีใชเ้วลาเดินทางเพียง

4 ชัว่โมงกวา่กถึ็งแลว้ ส�าหรับพนกังานส่ง

สินคา้อยา่งเขา นัน่หมายความวา่เขาสามารถ

เดินทางไปกลบัระหวา่งบา้นกบัตวัเมืองได้

ภายในวนัเดียว

สมยัเดก็ หนีหม่าจาซีมกัจะต่ืนเตน้เสมอ

เวลาไดเ้ห็นคนต่างถ่ินเดินทางเขา้มาในหมู่

บา้น เพราะคนพวกนั�นมกัน�าสินคา้จากใน

เมืองมาดว้ย มาวนันี�  คนในอ�าเภอต่ิงร่ือ  ต่าง

คุน้เคยกบัการสัง่สินคา้จากเมืองใหญ่ผา่น

สถานท่ี : ร่ือคาเจ๋อ

ช่วงเวลา : เท่ียงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564

รบัสนิคา้เขา้ระบบ

อยูเ่สมอวา่จะท�าอยา่งไร การโปรโมตจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด “คลิป

เสียงในวแีชท หรือขอ้ความท่ีส่งใน ‘โมเมนต’์ สามารถก่อให้

เกิดเป็นการขายไดท้ั�งสิ�น” ว ัง่ปู้กล่าววา่ เดี�ยวนี�ต �าบลอา้ยหม่า

มีผลผลิตมนัฝร่ังต่อปีมากกวา่ 5 หม่ืนตนั มูลค่าการซื�อขาย

สูงเกิน 100 ลา้นหยวน มนัฝร่ังกลายมาเป็นสินคา้ส�าคญัสู่

ความร�่ ารวยของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน

ณ สถานท่ีคดัแยกและบรรจุพสัดุของเอสเอฟ เอก็ซ์เพรส เหม่ยหลาน

ไห่โข่ว ทรานสิต เทอร์มินลั

顺丰速运海口美兰中转场的快递分拣、打包现场 新华社 图
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คืนวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 รถพว่งสมรรถนะบรรทุกสูง

คนัหน่ึงซ่ึงบรรทุกมนัฝร่ังลงันี�  เดินทางมาถึงศูนยก์ระจายสินคา้

ของ ZTO Express ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซีอยา่งปลอดภยั 

กลบัรถแลว้ถอยหลงัเขา้จอดในโรงรถ... สามชัว่โมงหลงัจากนั�น

พสัดุกถู็กน�าส่งไปยงัสถานีถดัไป นัน่คือนครหางโจว มณฑล

เจอ้เจียง

การเดินทางใชเ้วลากวา่ 20 ชัว่โมง เชา้ตรู่ของวนัท่ี 25 พฤศจิ-

กายน มนัฝร่ังลงันี� จึงถูกส่งไปยงัโรงคดัแยกพสัดุของศูนยก์ระ-

จายสินคา้ของ ZTO Express ในนครหางโจว มณฑลเจอ้เจียง

พสัดุแต่ละชิ�น “แล่นหวอื” อยา่งรวดเร็วบนสายพานล�าเลียง เม่ือ

พสัดุเคล่ือนท่ีไปถึงโซนท่ีระบุช่ือสถานท่ีไวต่้าง ๆ  กนั เคร่ืองจกัร

ล�าเลียงบนสายพานกจ็ะจดัการโยนกล่องพสัดุลงไปยงัโซนรับ

สินคา้อยา่งถูกตอ้งแม่นย �า

ช่องทางออนไลน์

ความสะดวกคล่องตวัดา้นคมนาคม ช่วยใหก้ารจดัส่งสินคา้

ขยายตวัอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาเพียงสองปี พสัดุจาก ZTO 

Express ท่ีถูกขนส่งเขา้มาในอ�าเภอติ�งร่ือ มีปริมาณมากกวา่เดิม

ถึงส่ีเท่า

ขนส่ง
สถานท่ี : ซีอานและหางโจว

ช่วงเวลา : คืนวนัท่ี 23 พฤศจิกายนถึงเชา้ตรู่ของวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2564

รถขนส่งสินคา้ท่ีบรรทุกสินคา้ชอ้ปปิ� งออนไลนก์�าลงัแล่นบนถนนรถขนส่งสินคา้ท่ีบรรทุกสินคา้ชอ้ปปิ� งออนไลนก์�าลงัแล่นบนถนน

บริเวณภูเขาในคชัการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ูบริเวณภูเขาในคชัการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู

一辆载有网购货物的快递车辆行驶在新疆维吾尔自治区一辆载有网购货物的快递车辆行驶在新疆维吾尔自治区

喀什地区的山区道路上 新华社 图喀什地区的山区道路上 新华社 图
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 “เดี�ยวนี�ทุกอยา่งสะดวกมาก เม่ือก่อนเรา

ตอ้งยนืเพง่รหสับนกล่องพสัดุ แลว้คดัแยก

อยา่งรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีมนุษยค์นหน่ึงจะท�าได้

ซ่ึงเป็นวธีิการคดัแยกท่ีประสิทธิภาพต�า่ ผดิ

พลาดไดง่้าย ตอนนี�เราจึงเปล่ียนมาคดัแยกสิน

คา้ดว้ยระบบอจัฉริยะ เคร่ืองจกัรจะท�าการคดั

แยกพสัดุตามรหสับนกล่องโดยอตัโนมติั พวก

เรามีหนา้ท่ีแค่น�าพสัดุท่ีคดัแยกแลว้บรรจุลง

ถุงกพ็อ” ขณะท่ีหม่า เช่อหม่ิน พนกังาน ZTO

Express ก�าลงัพดูอยูน่ั�น กล่องพสัดุบรรจุมนั

ฝร่ังกล่องนั�นกถู็กล�าเลียงผา่นสายพานไปยงั

โซนเป้าหมายเรียบร้อยพอดี

หลิว หมิงโจว หวัหนา้กลุ่มงานปฏิบติัการ

แผนกปฏิบติัการอตัโนมติัในศูนยก์ระจายสิน

คา้ของ ZTO Express สาขาหางโจวกล่าววา่

เคร่ืองจกัรคดัแยกสินคา้แบบอตัโนมติั ไม่เพียง

แต่จะช่วยลดการใชแ้รงงานมนุษยไ์ดม้ากถึง

ร้อยละ 70 หากแต่ยงัจะช่วยลดความผดิพลาด

ท่ีเกิดจากการคดัแยกของมนุษยด์ว้ย  การคดั

แยกพสัดุดว้ยเคร่ือง มีความถูกตอ้งแม่นย �าถึง

ร้อยละ 99.99

เม่ืองานคดัแยกเสร็จสิ�น รถขนส่งพสัดุท่ี

จอดเรียงรายเป็นแถว ก็จะท�าหนา้ท่ีบรรทุก

พสัดุเหล่านี�ออกจากศูนยก์ระจายสินคา้ไปส่ง

ยงัสถานีเครือข่ายกวา่ร้อยแห่งในนครหางโจว

มนัฝร่ังกล่องนี�  ก�าลงัเดินทางสู่ไปจุดหมาย

ปลายทางของมนั นัน่ก็คือหมู่บา้นหลูฉือ 

อ�าเภอถงหลู นครหางโจว

หวงั ซู่หยวน เจา้ของกิจการเกสตเ์ฮา้ส์ในหมู่บา้นหลูฉือ

อ�าเภอถงหลู นครหางโจว มณฑลเจอ้เจียง ไดรั้บมนัฝร่ังท่ี

สัง่จองออนไลนไ์ปเม่ือวนัก่อน วธีิการรับพสัดุในเวลานี�ก็

สะดวกกวา่เดิมมากอีกดว้ย ขอเพียงเดินทางไปรับท่ีจุดรับ

สินคา้ในหมู่บา้นหลูฉือ กเ็รียบร้อยแลว้

 “ผมเคยไปเท่ียวซีจา้ง รู้สึกประทบัใจมนัฝร่ังท่ีนัน่มาก

เลยอยากจะซื�อมาชิมอีกสกัครั� ง” หวงั ซู่หยวนถือกล่องพสัดุ

ท่ีส่งมาไกลกวา่ 4,000 กิโลเมตรดว้ยความเบิกบานใจ

จดัส่ง
สถานท่ี : หางโจว

ช่วงเวลา : 25 พฤศจิกายน 2564

พนกังานก�าลงัจดัเรียงพสัดุด่วนพนกังานก�าลงัจดัเรียงพสัดุด่วน

快递企业工作人员对快件进行分拣 新华社 图快递企业工作人员对快件进行分拣 新华社 图
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ต๊ิง! สัง่ซื�อส�าเร็จ

วนิาทีท่ีว ัง่ปู้จากอ�าเภอหนานมู่หลิน เขตปกครองตนเอง

ซีจา้ง (ทิเบต) กดปุ่มยืนยนัการจดัส่ง ศูนยข์อ้มูลบ๊ิกดาตา้ 

ส�านกังานใหญ่ ZTO Express ท่ีเซ่ียงไฮ ้ก็จะสร้างค�าสัง่ซื�อ

ท่ีมีเลขทะเบียนลงทา้ยดว้ย 9,954 ขึ�นมา

การตดัสินใจวา่จะส่งพนกังานคนใดไปรับสินคา้ จดัส่ง

สินคา้ผา่นรถขนส่งเท่ียวไหน ใชร้ถขนส่งพสัดุประเภทใด

เดินทางดว้ยเสน้ทางสายไหน ผา่นศูนยก์ระจายสินคา้ก่ีแห่ง...

ส่ิงเหล่านี�ลว้นเกิดขึ�นอยา่งรวดเร็วดว้ยการประมวลผลของ

ต�าแหน่งของหมู่บา้นหลูฉือค่อนขา้งห่าง

ไกล อยูลึ่กเขา้ไปในภูเขาลูกใหญ่ การเดินทาง

เขา้ไปส่งสินคา้ในหมู่บา้นท�าไดไ้ม่สะดวก

แต่โชคดีท่ีเกิดนโยบายขยายการจดัส่งสินคา้

สู่หมู่บา้นต่าง ๆ  ของมณฑลเจอ้เจียง จึงท�าให้

เกิด “จุดรับสินคา้ส่งด่วน” ขึ�นในหมู่บา้น

หลูฉือ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2563  ชาวบา้น

จึงไม่ตอ้งล�าบากเดินทางไปยงัสถานีเครือข่าย

ในตวัต�าบลเพ่ือรับพสัดุอีกต่อไป

 “เม่ือหลายปีก่อน ผมตอ้งไหวว้านร้านคา้

ในต�าบลใหช่้วยท�าหนา้ท่ีรับพสัดุให ้แลว้กวา่

จะเดินทางไปถึงก็ตอ้งใชเ้วลาเป็นชัว่โมง

เหน่ือยมาก แต่พอมีจุดรับสินคา้มาเปิดในหมู่

บา้นแลว้ ผมใชเ้วลาแค่ 20 นาทีกไ็ดรั้บสินคา้

แลว้” หวงั ซู่หยวนกล่าว

หงหยา่ พนกังานประจ�าจุดรับสินคา้แนะ-

น�าวา่ “หลงัจากมีจุดรับสินคา้ ต่อใหช้าวบา้น

จะอยูไ่กลแค่ไหน กส็ามารถเดินทางมารับ

สินคา้ไดภ้ายใน 40 นาที ปัจจุบนั เรามีพสัดุ

เขา้มาส่งราว 80 ชิ�นต่อวนั”

นบัตั�งแต่เดือนมีนาคม 2564 ท่ีมณฑล

เจอ้เจียงด�าเนินนโยบายขยายการขนส่งสู่

หมู่บา้น อ�าเภอถงหลูกท็ยอยเปิดจุดรับสินคา้

ส่งด่วนจนมีจ�านวน 181 แห่งในปัจจุบนั

บรหิารงานจดัส่ง
สถานท่ี : เซ่ียงไฮ้

ช่วงเวลา : ตลอดกระบวนการ
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ระบบในศูนยบ๊ิ์กดาตา้ โดยการใชข้อ้มูลปริมาณมหาศาลเป็น

ฐานในการประมวลผล จนไดเ้สน้ทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับ

ค�าสัง่ซื�อนั�น ๆ

ไม่ก่ีวนิาทีให้หลงั ศูนยข์อ้มูลบ๊ิกดาตา้กจ็ะน�าผลลพัธ์ท่ี

ค �านวณไดส่้งต่อไปยงัระบบต่าง ๆ  พนกังานรับสินคา้ : หนีหม่า

จาซี เสน้ทางขนส่ง : ร่ือคาเจ๋อ - ลาซา - ซีอาน - หางโจว คาด

วา่พสัดุจะเดินทางถึงศูนยก์ระจายสินคา้ในเมืองซีอานในเวลา

23.00 น. ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 และเดินทางถึงศูนย์

กระจายสินคา้ในนครหางโจวในเวลา 01.00 น. ของวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2564

เม่ือค�านวณจนไดผ้ลลพัธ์ เครือข่ายทั�งระบบกจ็ะตอบรับ

อยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นสถานีเครือข่ายในเมืองร่ือคาเจ๋อท่ีส่ง

พนกังานรับสินคา้ออกเดินทางทนัที หรือจะเป็นศูนยก์ระจาย

สินคา้ท่ีจดัเวรขนส่งตามปริมาณพสัดุท่ีผา่น

เขา้ออก หรือจะเป็นฝ่ายรถขนส่งท่ีจดัหา

รถยนตแ์ละคนขบัเอาไวพ้ร้อมส�าหรับการ

ขนส่งต่อไป

และในเวลาเดียวกนั ทุก ๆ นาทีจะมีพสัดุ

4.3 หม่ืนชิ�นไหลเวยีนเขา้สู่ระบบของ ZTO

Express ในประเทศจีน พสัดุแต่ละชิ�น ลว้น

ไดรั้บการค�านวณดว้ยระบบอจัฉริยะ เพื่อ

ใหไ้ดม้าซ่ึงเสน้ทางจดัส่งท่ีทรงประสิทธิภาพ

สูงสุด

เจา้หนา้ท่ีของศูนยพ์ื�นท่ีไปรษณียห์ยนิชวนในเขตปกครองตนเอง

หนิงเซ่ียหุยก�าลงัจดัเรียงพสัดุ

图①宁夏回族自治区银川邮区中心工作人员对包裹进行分

拣 新华社 图

จุดบริการพสัดุด่วนระดบัหมู่บา้น ต�าบลฮวงซ่ือ มณฑลหูหนาน

图②湖南省黄市镇一家快递乡村服务站 新华社 图

พนกังานของจุดบริการพสัดุด่วนระดบัหมู่บา้น ก�าลงัส่งพสัดุถึงหนา้

บา้นลูกคา้

图③快递乡村服务站的快递员送货上门 新华社 图

①①

②②

③③
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ในวฒันธรรมจีนโบราณมีความเช่ือเร่ืองปีนกัษตัร ซ่ึงกคื็อการตั�งช่ือปีตามช่ือของสตัว ์(สตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิ) สิบสอง

ชนิด ตามปฏิทินจีนดั�งเดิม ปี 2565 เป็นปีขาล และวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2565 กเ็ป็นวนัตรุษจีนของปีขาลนี�

แมว้า่จะยงัไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด แต่ปีขาลก็สามารถน�าความกลา้หาญและความฮึกเหิมมาสู่ชาวจีน

ได ้เพราะเสือนั�นทรงพลงัและแขง็แกร่ง เราเช่ือว่าปีขาลจะกระตุน้ให้ผูค้นเกิดความกลา้หาญและมีพลงัมากขึ�น 

สริมิงคลแห่งปีขาลสริมิงคลแห่งปีขาล

根据中国传统历法，2022年2月1日是虎年春节。

尽管仍然受到疫情影响，但虎年能为中国人带来勇气和激情。因为虎是威猛

的，虎是强大的。相信生活在虎年的人们，一定能够激发出更大的勇气和力量，在

新的一年开创新气象。

在虎年到来之际，《湄公河》杂志的记者编辑们为读者朋友们讲述自己的春节

故事。从这些故事中，我们可以品味中国春节文化，感受中国春节习俗，观察中国

人生活的点滴变化。
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เพื่อเร่ิมบรรยากาศใหม่ ๆ ในปีใหม่นี�

เน่ืองในโอกาสท่ีจะถึงปีขาล ผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการนิตยสาร “แม่น��าโขง” จึงไดน้�าเร่ืองราวเก่ียวกบัเทศกาล

ตรุษจีนมาบอกเล่าสู่ผูอ่้าน เร่ืองราวเหล่านี�จะท�าให้เราสามารถด่ืมด�่ากบัวฒันธรรมในเทศกาลตรุษจีน สมัผสัถึง

ธรรมเนียมประเพณีของเทศกาลตรุษจีน และสงัเกตความเปล่ียนแปลงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในวถีิชีวติของชาวจีนได้

图片来源于网络图片来源于网络
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村里的骡马队

กองคาราวาน
ในหมู่บา้น

本刊记者 胡丽仙/文
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นโนบายของรัฐดา้นการขจดัความยากจน

และการฟื� นฟูชนบท ท�าใหช้นบทมีถนน

หนทาง มีไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตใชอ้ยา่งทัว่

ถึงรวมถึงหมู่บา้นของเราดว้ย ทุกอยา่งพฒันา

ขึ�น แต่จ�านวนล่อและมา้กลบัค่อย ๆ  ลดลง

ไม่ก่ีวนัก่อน พอ่โทรศพัทม์าบอกฉนัวา่

ไดซ่้อมคอกมา้ให้ดีขึ�น เพื่อใหม้า้แก่ท่ีบา้น

ไดอ้ยูอ่ยา่งสบายฉลองตรุษจีน พอ่บอกวา่ 

“เหล่าหวง (ช่ือมา้) ท�างานหนกัใหค้รอบครัว

เรามาไม่นอ้ย ตอนนี�มนัแก่แลว้ ครอบครัว

ของเรากมี็ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ�น  เราอยาก

ใหม้นัมีชีวติบั�นปลายท่ีแสนสุข” 

เม่ือพดูถึงเหล่าหวง จนถึงตอนนี�ฉนัยงั

จ�าภาพตอนท่ีฉนักบันอ้งชายนัง่บนหลงัท่ี

หนาและกวา้งของมนัตามพอ่แม่ไปท�างาน

ในไร่นาได ้ตอนนั�นมนัยงัเป็นลูกมา้ท่ีแขง็

แรง ท่ีคอหอ้ยกระด่ิงส่งเสียงกร๊ิงกร๊ิงขณะ

เดิน ท�าใหฉ้นัและนอ้งชายรู้สึกสนุกสนาน

และมีความสุขมาก ปัจจุบนัแมฉ้ันจะไม่มี

โอกาสไดน้ัง่หลงัมา้แลว้ แต่ทุกครั�งท่ีฉนัคิด

ถึงภาพในอดีตกอ็ดท่ีจะยิ�มออกมาไม่ได ้

เม่ือใกลถึ้งตรุษจีน ถนนทางเขา้หมู่บา้นกจ็ะคบัคัง่ ชาวบา้นท่ีออก

ไปท�างานต่างถ่ิน ต่างพากนัขบัรถกลบับา้นฉลองตรุษจีน

     ท่ามกลางสภาพการจราจรท่ีควกัไขว ่เราจะเห็นภาพของกองคาราวาน

ล่อและมา้แทรกเขา้มา ในหมู่บา้นชนบทของจีนหากพดูถึงล่อและ

มา้แลว้ทุกคนคงคุน้เคยกนัดี ฉนัซ่ึงเกิดในยคุ 80 เรียกไดว้า่เป็นรุ่น

ท่ีเติบโตบนหลงัล่อและมา้กว็า่ได้

บา้นเกิดของฉนัอยูท่ี่หมู่บา้นเป่าไท่ ต�าบลอู่หลง อ�าเภอซือจง เมือง

ฉวีจิ่�ง มณฑลยนูนาน นบัตั�งแต่จ�าความไดห้มู่บา้นของฉนัยงัไม่มี

รถราสญัจรไปมาเช่นทุกวนันี�  อีกทั�งไร่นาของเรากต็ั�งอยูบ่นภูเขาสูง

ห่างไกลและขาดแคลนแหล่งน��า ดงันั�น ล่อและมา้จึงเป็นพาหนะหลกั

ในการขนส่งเคร่ืองมือและพืชผลทางการเกษตรของชาวบา้นมาชา้นาน

ส่งผลใหทุ้กครัวเรือนในหมู่บา้นจ�าเป็นตอ้งเลี�ยงล่อและมา้ไวใ้ชง้าน

พอ่เล่าใหฟั้งวา่หมู่บา้นของเรามีประวติัการเลี�ยงล่อและมา้มาเกือบ

ร้อยปีแลว้ เน่ืองจากขาดแคลนท่ีดินท�ากินในหมู่บา้น พืชผลทางการ

เกษตรท�าก�าไรไดไ้ม่มากนกั บรรพบุรุษเม่ือ 70 - 80 ปีก่อนจึงเร่ิมตั�ง

กองคาราวานล่อและมา้เพ่ือขนส่งสินคา้พื�นเมืองไปขายยงัมณฑลอ่ืน

เม่ือเขา้สู่ศตวรรษใหม่ ประเทศจีนใหค้วามส�าคญัในการพฒันาพื�นท่ี

เขตยากจนทางภาคตะวนัตกมากขึ�น มีการสร้างถนนและสะพานใน

พื�นท่ีภูเขา เม่ือมีการติดตั�งโครงข่ายไฟฟ้าและโครงข่ายการส่ือสาร

เป็นบริเวณกวา้ง  แต่อยา่งไรรถกย็งัขึ�นมาบนภูเขาไม่ได ้ดงันั�นโอกาส

ในการเติบโตของกองคาราวานล่อและมา้ก่อจึงเกิดขึ�นอีกครั�งหน่ึง

กองคาราวานล่อและมา้ท่ีชาวบา้นระดมตั�งขึ�นมาเองนั�นเดินทางไปมา

ตามเสน้ทางเลก็ ๆ  ในหุบเขาซ่ึงยงัไม่มีการสร้างถนนทางหลวงในมณฑล

ยนูนาน กุย้โจว กวางสีและซีจา้ง (ทิเบต)  เพ่ือขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง

เช่น เหลก็ ไมว้สัดุ และสินคา้อ่ืน ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ ท�าใหห้มู่บา้นเกิด

ธุรกิจแบบกองคาราวานขึ�น ทุกบา้นตอ้งเลี�ยงมา้และล่ออยา่งนอ้ยบา้น

ละหน่ึงตวั บางบา้นเลี�ยงเป็นสิบสิบตวักมี็ เพ่ือใชล้ากจูงสินคา้ไปมาระ-

หวา่งสถานท่ีก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจา้งงานเป็นแรมเดือนแรมปี

ดว้ยหยาดเหง่ือแรงงานจากกองคาราวาน ท�าใหทุ้กวนันี�ชาวบา้นมี

ชีวติความเป็นอยู่ท่ีดีขึ�น มีบา้นหลงัใหญ่อยู ่มีรถเก๋งใช ้ ตลอดจน
กองคาราวาน

骡马队 CFP 图
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杀猪饭

งานเลี้ยงลม้หมู

เม่ือยา่งเขา้สู่เดือนสิบสองตามปฏิทิน

จนัทรคติจีน กเ็ร่ิมนบัวนัรอเทศกาลตรุษจีน

ท่ีจะมาถึง ส่วนชาวยนูนานถือวา่เขา้สู่ช่วง

เวลาแห่งความสุขของการ “ตระเวนกินเลี�ยง

ลม้หมู” เพื่อนฝูงญาติมิตร บา้นใกลเ้รือน

เคียง บา้นใดพร้อมจะลม้หมูเพ่ือจดังานเลี�ยง

กจ็ะส่งค�าเชิญล่วงหนา้ไปใหห้ลายวนั ดงั

นั�น ตารางการกินเลี�ยงลม้หมูจะอดัเตม็ตลอด

เดือนสิบสอง วนันี�ไปกินท่ีบา้นเธอ พรุ่งนี�

มากินท่ีบา้นฉนั เป็นท่ีคึกคกัสนุกสนานเฮฮา

สมยัเดก็ ความทรงจ�าช่วงตรุษจีนท่ีประ-

ทบัตราตรึงท่ีสุด คืองานเลี�ยงลม้หมู

ทุก ๆ ปีของการเตรียมงานเลี�ยงลม้หมู 

พอ่จะเลือกวนัฤกษง์ามยามดีเป็นพิเศษ จาก

นั�นจะเชิญชวนเพื่อนฝูงญาติสนิทมาตาม

เวลานดั ไม่ก่ีวนัก่อนถึงวนันดัหมาย  พอ่แม่

จะทยอยซื�อผกัจ�านวนหน่ึงมาตุนไว ้เม่ือถึงวนัเชือดหมู พวกเขา

จะเร่ิมสาละวนกนัตั�งแต่เชา้ ในหมู่บา้นมีผูช้ �านาญการเชือดหมู จะ

นดัมาท่ีบา้นกนัแต่เชา้ตรู่ พอ่กบัคนท่ีมาช่วยจะตอ้นหมูออกจากคอก 

ท�าการเชือด ขดูขนหมู ลา้งใหส้ะอาด แลว้น�ามาหมูท่ีลา้งสะอาดแลว้

ไปท่ีครัว ส่วนในครัว งานลา้งผกั ขดัหมอ้หัน่เนื�อ ท�าอาหาร... งานทั�ง

หมดท่ีน่ีแม่เป็นผูส้ัง่การ ไฟในเตา ฟืนก�าลงัลุกไหม ้เปลวไฟลาม

เลียท่ีกน้หมอ้ น��ามนัในกระทะ เนื�อหมูท่ีเกลือกกลิ�งไปตามตะหลิว

มนัหมูท่ีแตกตวัส่งเสียงซู่ซ่า ส่วนฉนักก็ลืนน��าลายไป พร้อมกบัคอย

เติมฟืนลงไปท่ีใตก้น้หมอ้

อาหารท่ีปรุงใกลไ้ดท่ี้ดีแลว้ ทัว่ทั�งลานบา้นอบอวลดว้ยกล่ิน

หอมของเนื�อ ในเวลานี�  ญาติ ๆ เพื่อนฝูงต่างทยอยกนัมา เพียงค�า

กล่าวชมวา่ “ปรุงไดห้อมจริง ๆ” กส็ามารถท�าใหพ้อ่แม่ยิ�มไดท้ั�งท่ี

บนใบหนา้ท่วมเหง่ือ

แมว้า่แม่จะมีร่างกายผอมบาง แต่ส�าหรับงานในครัวแลว้  “ไม่

มีอะไรท่ีท�าไม่ได”้  แม่สามารถท�าอาหารไดม้ากกวา่สิบเมนูในเวลา

อนัสั�น เลี�ยงดูปูเส่ือเพ่ือนฝงูญาติสนิทนบัสิบหรือหลายสิบคนท่ีมา

เป็นแขกท่ีบา้นไดอ่ิ้มหน�าส�าราญ อาหารท่ีแม่ปรุง แมว้า่จะไม่หรูหรา

เหมือนในภตัตาคาร แต่หมูท่ีลม้เราเลี�ยงดว้ยอาหารสตัวท่ี์คดัสรรเอง

เนื�อหมูท่ีไดจึ้งมีความมนัแต่ไม่เล่ียน และสดใหม่มาก

เม่ืออ่ิมหน�าส�าราญกนัแลว้ เพื่อนฝงูญาติพี่นอ้งต่างทยอยร�่ าลา

กนั พอ่แม่ยงัมีของฝากเป็นเนื�อหมูสดชิ�นหน่ึงใหพ้วกเขาน�ากลบั

บา้นไปดว้ย เป็นการแบ่งปันความเปรมปรีด์ิในผลเกบ็เก่ียวแห่งปี

และค�าอวยพรปีใหม่แก่พวกเขา

本刊记者 字剑飞/文

งานเลี�ยงลม้หมู

杀猪饭 CFP 图
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回家之路
เสน้ทางกลบับา้น

本刊记者 蔡梦/文
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การกลบับา้นไปฉลองตรุษจีน เป็นส่ิงท่ีฝังลึกอยูใ่นจิตวญิญาณ

ของชาวจีนทุกคน

หากแต่การเดินทางกลบับา้นเกิดของแต่ละคนนั�นต่างกไ็ม่เหมือน

กนั บางคนอยูใ่กลบ้า้น บางคนอยูไ่กลบา้น บางคนขึ�นเหนือ บางคน

ล่องใต ้บางคนขบัรถกลบัไปเอง บางคนตอ้งเบียดเสียดกนับนรถไฟ

และรถบสัโดยสาร... ไม่วา่ภูเขาจะสูงชนัหรือหนทางจะยาวไกลเพียง

ใด กไ็ม่สามารถหยดุย ั�งความปรารถนาท่ีจะกลบับา้นของผูค้นเหล่า

นี�ได้

และน่ีคือเสน้ทางกลบับา้นของฉนั

บา้นเกิดของฉนัอยูใ่นอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติฮาหนีและ

ชนชาติหยเีจียงเฉิง  เมืองผเูอ่อร์ มณฑลยนูนาน เน่ืองจากลอ้มรอบ

ดว้ยแม่น��าสามสาย ไดแ้ก่ แม่น��าหล่ีเซียน  แม่น��าเมืองเหย ่และแม่น��า

บา้นเหล่า จึงไดช่ื้อว่า เจียงเฉิง (เมืองแห่งแม่น��า) บา้นเกิดของฉนั

เป็นอ�าเภอท่ีอยูใ่นหุบเขาทัว่ไป เสน้ทางสญัจรค่อนขา้งทุรกนัดาร

เม่ือ 20 กวา่ปีท่ีแลว้  ภาพตอนท่ีฉนัเดินทางออกจากบา้นครั� ง

แรกและนัง่รถบสัไปโรงเรียนท่ีคุนหมิงยงัคงชดัเจนในความทรงจ�า

ขณะนั�นเราตอ้งเดินจากหมู่บา้นไปยงัถนนทางหลวงสายเดียว

ท่ีมุ่งตรงไปสู่ตวัอ�าเภอ ถนนสายนี�มีรถบสัโดยสารวิง่ไปยงัตวัอ�าเภอ

วนัละหน่ึงเท่ียว  แต่เน่ืองจากไม่มีป้ายจอดรถประจ�าทาง ถนนก็

ขรุขระ และมกัเจอถนนยบุตวัจากฝนตก ดงันั�น เวลาท่ีรถประจ�าทาง

ผา่นจึงไม่แน่นอน ถา้จะขึ�นรถใหท้นัตอ้งมารออยูริ่มถนนก่อนล่วง

หนา้ และเม่ือขึ�นรถไดแ้ลว้ กต็อ้งใชเ้วลามากกวา่ 3 ชัว่โมงนัง่รถ

ท่ีสัน่โคลงเคลงบนถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อไปถึงในตวัเมือง

เม่ือมาถึงตวัเมืองกซื็�อตั�วรถบสัโดยสารต่อไปยงัคุนหมิง รถมี

เท่ียวเดียวต่อวนัอีกเช่นกนั เดินทางในตอนกลางคืน เชา้วนัถดัมา

จึงจะถึงคุนหมิง  ตอ้งนัง่รถยาวถึง 10 กวา่ชัว่โมง

หากมาไม่ทนัเวลา กต็อ้งรอไปอีกวนัหน่ึง

ต่อมามีการเปิดใชท้างหลวง R3A (คุนหมิง - กรุงเทพฯ) บา้น

เกิดของฉนัอยูใ่นแนวเส้นทาง R3A พอดี ดว้ยความสะดวกนี�การ

เดินทางกลบับา้นของฉนัจึงยน่ระยะเวลาลงจาก 10 กวา่ชัว่โมงเหลือ

เพียง 6 - 7 ชัว่โมง และรถโดยสารจากคุนหมิง

มายงัเจียงเฉิงบา้นเกิดของฉันก็มีมากขึ�น

อยา่งเห็นไดช้ดั ทั�งรถบสั รถตู ้และรถยนต์

เลก็ท่ีวิง่ระยะทางไกล  มีทางเลือกมากขึ�น

และการเดินทางกส็ะดวกสบายมากขึ�น

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เสน้ทาง

รถไฟจีน - ลาวไดเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการ

รถไฟความเร็วสูงท่ีแล่นทะยาน ช่วยยน่ระยะ

ทางในการเดินทางกลบับา้นของฉนัใหส้ั�น

ลงไปอีก จากสถานีคุนหมิงไปยงัสถานีผเูอ่อร์

ใชเ้วลาเพียงสองชัว่โมงคร่ึงเท่านั�น

ตั�งแต่สิบกวา่ชัว่โมงมาจนถึงหกเจด็ชัว่

โมง กระทัง่เหลือเพียงสองชัว่โมงคร่ึง การ

เปล่ียนแปลงของเส้นทางกลบับา้นไม่ได้

สะทอ้นใหเ้ห็นในแง่ของระยะเวลาเพียงเท่า

นั�น แต่ยงัรวมไปถึงรูปแบบการเดินทางดว้ย

นอกจากนี�แลว้ ความสะดวกในดา้นโครง

ข่ายการคมนาคมยงัช่วยใหสิ้นคา้จากบา้น

เกิดของเราถูกน�าไปขายยงัเมืองอ่ืน ๆ หรือ

แมก้ระทัง่ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ดว้ย

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจและวิถีชีวิตจึง

ท�าใหมี้ผูค้นจ�านวนมากขึ�นท่ีเดินทางออก

จากเขตภูเขาไปศึกษากบัท�างานยงัต่างถ่ิน

แลว้น�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและน�าความรู้

จากภายนอกกลบัมายงับา้นเกิด รวมถึงสร้าง

ความเจริญใหบ้า้นเกิดของตน

ผูโ้ดยสารขึ�นรถไฟสายจีน - ลาว

乘客乘坐中老铁路列车 新华社 图
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2021年6月12日晚，何灏浩在中

国一夜走红。她表演的河南卫视《端午

奇妙游》第一个节目《洛神水赋》，

截至2021年12月全网点击量已突破

60亿。何灏浩在水下梦幻时空的独舞

将《洛神赋》这部中国浪漫主义文学

作品进行了“创造性激活”。

เหอ หา้วหา้ว :  “นางเงอืก”  ว่ายไปสู่โลก

游向世界的

何灏浩

“美人鱼”

เหอ หา้วหา้ว แสดงระบ�าใตน้�� าชุด “กาพยเ์ทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่”เหอ หา้วหา้ว แสดงระบ�าใตน้�� าชุด “กาพยเ์ทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่”

何灏浩在水下演绎舞蹈《洛神水赋》 新华社 图何灏浩在水下演绎舞蹈《洛神水赋》 新华社 图
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น�าพาศิลปะใตน้�้ าข้ึนมาลอยบนผวิน�้า
让水下艺术实践浮出水面

ดว้ยลีลาการเตน้ร�าท่ีหลากหลาย อ่อนชอ้ย

ผสมผสานแขง็แกร่ง ในการแสดง “กาพย์

เทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่” เหอ ห้าวห้าวไดน้�า

เสนอภาพลกัษณ์ของเทพธิดาท่ีงดงามใน

เทพนิยายโบราณจีนออกมาไดอ้ยา่งงดงาม

หลงัจากรายการโด่งดงัขึ�นมา บรรดาชาว

อินเตอร์เน็ตก็ตกตะลึงอุทานวา่ “เหมือนได้

เห็นเทพธิดาจริง ๆ ” มีแต่ค�าชมท่ีหาค�าบรรยาย

ไดไ้ม่หมด

แมว้า่การแสดงใตน้��าจะงดงามมาก แต่

ในการแสดงจริง ๆ นั�น กลบัมีความยาก

ล�าบากนานบัประการ รายการแสดงระยะ

เวลา 2 นาที ทีมงานตอ้งถ่ายท�าใตน้�� าเป็น

เวลา 26 ชัว่โมง เหอ หา้วหา้ว กลั�นหายใจ

แต่ละครั� ง 50 วนิาที ซ�� าแลว้ซ�� าเล่า... เบื�อง

หลงัส่ิงเหล่านี�   เธอยงัใชเ้วลา 20 กวา่ปีใน

การสัง่สมประสบการณ์ใตน้�� ารวม 10,000 

ชัว่โมง และความพยายามมุมานะของเธอ

ท่ีมีต่อเน่ืองตลอดมา

เหอ หา้วหา้ว เร่ิมเรียนระบ�าใตน้��าตั�งแต่

8 ขวบ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั

ช่วงเยน็ของวนัท่ี 12 มิถุนายน 2564 เหอ หา้วหา้ว โด่งดงัในช่วงเวลาขา้มคืน การแสดงของเธอในช่ือวา่ “กาพย์

เทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่” ในรายการ “แวกวา่ยอศัจรรยเ์ทศกาลไหวบ้ะจ่าง” (งานฉลองเทศกาลไหวบ้ะจ่างของวทิยุ

กระจายเสียงและสถานีโทรทศันเ์หอหนาน) ช่องโทรทศัน์ดาวเทียมเหอหนาน มีผูก้ดเขา้ชมทะลุยอด 6 พนัลา้นครั�ง

(จนถึง ณ เดือนธนัวาคม 2564) การเตน้ระบ�าเด่ียวใตน้�� าของ เหอ หา้วหา้ว ได ้“ปลุกชีวติใหม่อยา่งสร้างสรรค”์  ใหแ้ก่

“กาพยเ์ทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่” (ผูแ้ต่ง เฉาจื�อ หรือโจสิด นกัวรรณคดียคุสามก๊กของจีน) ซ่ึงเป็นวรรณคดีโรแมนติก

ของจีนเร่ืองนี� ขึ�น

เหอ หา้วหา้วเหอ หา้วหา้ว

何灏浩何灏浩
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ระบ�าใตน้��าเยาวชนทีมชาติจีนในฐานะตวัแทน

นครกวา่งโจวเม่ืออาย ุ12 ปี ในช่วงท่ีเรียน

หนงัสือท่ีมหาวทิยาลยักวา่งโจว ไดก้ลายเป็น

ทูตผูน้�าเดินเขา้สนามงานเอเชียนเกมส์คนเดียว

ของกวา่งโจว ในปี 2559 ไดรั้บเป็นแสตนอิน

ของนางเอกในภาพยนตร์เร่ือง “นางเงือก”

(ก�ากบัโดย โจว ซิงฉือ นกัแสดงตลกและผู ้

ก �ากบัช่ือดงัชาวจีน) พร้อมทั�งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

พิเศษเก่ียวกบัการแสดงใตน้��าของภาพยนตร์

เร่ืองนี�ดว้ย ในปี 2560 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

การแข่งขนัน�าด�าน��าหญิงนานาชาติในพื�นท่ี

ประเทศจีน... ในประวติัชีวติของเหอ หา้วหา้ว

เธอมีความสามารถเพียงพอท่ีจะโด่งดงัได้

อยา่งรวดเร็ว แต่เธอมกัจะกลบัไปยงัโลกใต้

น��าท่ีไร้เสียงครั� งแลว้ครั�งเล่า หวงัแต่เพียงวา่  

ประสบการณ์ศิลปะใตน้��าหลายปีของตวัเอง

จะไดล้อยขึ�นมาบนผวิน��าและมีคนเห็นมากขึ�น

เหอ หา้วหา้ว ชอบโลกใตน้�� า นอกจากระบ�าใตน้�� าแลว้ เธอยงั

รณรงคใ์หทุ้กคนหนัมาอนุรักษม์หาสมุทร และเธอยงัช่ืนชอบโครง

การการกศุลอยา่งมาก เธอรักน��าและมหาสมุทรอยา่งสุดใจ หวงัวา่ทุก

คนจะมองเห็นความงดงามของโลกใตน้��า น่ีเป็นเหตุผลท่ีเธอยนืหยดั

ระบ�าใตน้��ามาเป็นเวลานานปี และปรารถนาท่ีจะเผยแพร่แนวคิดการ

อนุรักษม์หาสมุทรผา่นการแสดงระบ�าใตน้�� าของเธอ

เป็นนางเงือกตวัหน่ึงในโลกตะวนัออก
做一条东方的“美人鱼”

ส�าหรับ สวน่ีา ผูว้างแผนจดัการรายการและประชาสมัพนัธ์ราย

การระบ�าอศัจรรย ์“เทศกาลจีน” ของโทรทศันช่์องเหอหนานนั�น ใน

ตอนตน้สถานีโทรทศันไ์ดค้ดัเลือกเหอ หา้วหา้ว จากบรรดาผูส้มคัร

หลายคน เป็นเพราะเธอไม่เพียงแต่สวยอวบอ่ิมตามลกัษณะหญิง

ตะวนัออกเท่านั�น แต่เธอยงัมีความขยนัทุ่มเทรักในอาชีพ มีความคิด

มีความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัท่วงท่าของเทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่ใน
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ดา้นของภาษากายแลว้ เธอยงัสามารถถ่ายทอดการผสมผสานระหวา่ง

นางเงือกตะวนัตกเขา้กบัเทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่ของตะวนัออกได้

อยา่งกลมกลืน “มือไมแ้ละท่าทางของเธอ อ่อนชอ้ยงดงาม ในขณะ

เดียวกนั กเ็ตม็ไปดว้ยพลงั และสามารถจบัจงัหวะออกมาไดเ้หมาะ

เจาะงดงาม” 

เหอ หา้วหา้ว กล่าวดว้ยความตื�นตนัวา่ การท่ีเธอไดม้าแสดงเทพ-

ธิดาแห่งแม่น��าลัว่ ท่ีจริงแลว้ นบัวา่เป็น “พรหมลิขิต” กบัส่ิงนี�   ตั�งแต่

เลก็ เธอกช็อบท่องกลอน ในช่วงมธัยมปลาย กเ็ร่ิมเรียนไทเก๊ก เธอ

ยงัชอบชุดแบบจีน และสามารถบรรยายกรอบลกัษณะของเสื�อผา้และ

โครงสร้างฝีเยบ็ภายในของเสื�อผา้ท่ีปรากฏตามภาพวาดฝาผนงัและ

วตัถุโบราณท่ีขดุพบไดอ้ยา่งละเอียด  ตั�งแต่ปี 2561 ท่ีเหอ หา้วหา้ว

ไดไ้ปถ่ายท�า “ทะเลแห่งอิสระ” ท่ีใตน้�� าในอินโดนีเซีย  เธอไดน้�า

ระบ�าจีนโบราณกบัส่วนประกอบของไทเก๊กใส่ลงไปในระบ�าใตน้��า

ดว้ย ท่ีแทจ้ริงแลว้ เบื�องหลงัท่ีดูเหมือนว่าเป็น “พรหมลิขิต” จะขาด

การสัง่สมประสบการณ์ความรู้ดา้นวฒันธรรมโบราณจีนของเธอใน

ช่วงหลายปีมานี�ไม่ไดเ้ลย อีกทั�งเธอยงัน�าส่ิงเหล่านี�ลงไปในศิลปะการ

ระบ�าใตน้��าของเธออีกดว้ย 

ในปัจจุบนั เหอ ห้าวห้าว ยงัคงใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ในอาชีพเดิมของเธอ ซ่ึงนัน่กคื็อ

โคช้ฝึกนางเงือก โดยมีผูเ้รียนเป็นหญิงตั�ง

แต่อาย ุ4 ขวบถึง 66 ปี น่ีเป็นรายการกีฬาท่ี

นิยมขึ�นมาใหม่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของ

จีนไดเ้ร่ิมลงมือฝึกอบรมกรรมการตดัสิน

กีฬานางเงือก ในปัจจุบนั เธอตั�งใจจะลอง

ตั�งโรงเรียนฝึกอบรมศิลปะใตน้��าของตวัเอง

ขึ�น เพ่ือใหมี้คนรู้จกัอาชีพนี�มากขึ�น และช่วย

ให ้“นางเงือก” ตะวนัออกไดว้า่ยออกไปสู่

โลกมากขึ�น
本刊综合

เหอ หา้วหา้วก�าลงัร่ายร�า “กาพยเ์ทพธิดาแห่งแม่น��าลัว่” ใตน้�� า

何灏浩演绎水下舞蹈《洛神水赋》 图片来源于网络
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虎符如同萌萌的铜老虎一般安静地趴着，乍一

看并没有相隔千年的距离感，但它身上的错金铭文

和一条规整的中缝预示着它不凡的身份——兵符。

虎符都由左右两半组成，君主和将军各执一半。中

国古代，没有现代通信手段，君主就是靠虎符传达

军令，只有同为一组的虎符合在一起，才能发兵。

在后来的两千多年里，这种校验逻辑已经根植于人

类活动的角角落落，守护着现代社会的秩序。

虎符=兵符
ตราอาญาสทิธ์ิรปูเสอืหรอืตราอาญาสทิธ์ิทางทหาร

ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือลกัษณะเหมือน

เสือสมัฤทธ์ิทัว่ ๆ ไปท่ีมีท่วงท่านอนหมอบ

อยา่งสงบเสง่ียมเรียบร้อย มองแวบแรกไม่

ไดมี้ความรู้สึกวา่อยูต่่างยคุสมยักนัเป็นพนั

ปี แต่จารึกโบราณบนตวัมนั (ตวัอกัษรท่ีจารึก

บนพื�นผวิภาชนะ และใชค้วามกวา้งของเสน้

ไหมทองค�า เสน้ลวดทองค�า แผน่ทองค�าท่ี

มีขนาดเท่ากนัฝังเล่ียมลงบนตราอกัษรแลว้

ขดัพื�นผวิชิ�นงาน) และแนวตะเขบ็ผา่กลาง

ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน ซ่ึงบ่งบอกถึงสถานะ

ท่ีไม่ธรรมดาว่ามนัคือตราอาญาสิทธ์ิทาง

ทหาร

ในประเทศจีนโบราณ ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือหมายถึงอ�านาจทาง

ทหาร เม่ือเห็นตราอาญาสิทธ์ิเหมือนเห็นฮ่องเต ้กวา่สองพนัปีมาแลว้

ในยคุสงครามระหวา่งรัฐ (475 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 221 ปีก่อนคริสต-

กาล เป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงครั� งใหญ่ในประวติัศาสตร์

จีน โดยมีเจา้ผูน้�ารัฐต่าง ๆ ไดแ้ก่ รัฐฉิน เวย่ หาน จา้ว ฉู เยยีน ฉี เป็น

ตน้) เพ่ือท่ีจะไดค้รอบครองมนั เวย่ อู๋จี�พระอนุชาแห่งเจา้รัฐเวย่ถึงกบั

ยอมเส่ียงเอาชีวติเขา้แลก ในเวลานั�น กองทพัฉินไดล้อ้มเมืองหลวง

ของรัฐจา้วไว ้ฟางเสน้สุดทา้ยของรัฐจา้วคือรัฐเวย่ซ่ึงมีอาณาเขตติด

กนั เน่ืองจากเจา้รัฐเวย่เกรงกลวัอ�านาจรัฐฉินจะแกแ้คน้ภายหลงั จึง

ไดป้ฏิเสธค�าร้องขอของเวย่ อู๋จี�หลายครั�งท่ีใหส่้งก�าลงัหนุนช่วยรัฐจา้ว 

สุดทา้ยเว่ย อู๋จี� ไดข้โมยตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือ ปลอมพระราช

CFP 图
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โองการ เคล่ือนพลกองทหารเวย่ไปสนบัสนุนรัฐจา้ว รัฐจา้วจึงไดร้อด

เพราะการหนุนช่วย ดว้ยเหตุนี�  ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือจึงกลายเป็นจุด

พลิกผนัของความอยูร่อดของชาติบา้นเมือง 

ปัจจุบนั ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือท่ียงัคงเหลืออยูใ่หเ้ห็นมีเพียง 3 อนั

เท่านั�น คือ ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือหยางหลิง ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือตูหู้ฝู

และตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือซินชี ปัจจุบนัตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือตูหู้ฝู

ซ่ึงเกบ็อยูใ่นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์มณฑลส่านซี มีจารึกท่ีนบัวา่

ยาวท่ีสุดท่ีมีการขดุคน้พบ อกัษร 40 ตวัท่ีจารึกบนส�าริด มีความหมาย

โดยรวมดงันี�  :  ตราอาญาสิทธ์ิทหารเอก ตราอาญาสิทธ์ิขวาอยูใ่น

พระหตัถข์องพระราชา ตราอาญาสิทธ์ิซา้ยอยูใ่นมือของแม่ทพัประ-

จ�าค่าย ถา้จะมีเคล่ือนยา้ยกองก�าลงัจ�านวนมากกวา่หา้สิบคน พระราชา

จะส่งคนถือตราอาญาสิทธ์ิขวาไปยงัค่ายท่ีตั�ง เพ่ือยนืยนัประกบกบั

ตราอาญาสิทธ์ิซา้ยในมือของแม่ทพั แม่ทพัจึงจะเคล่ือนพลได ้

ในยคุสงครามระหวา่งรัฐ เกิดศึกสงครามบ่อยครั�ง สถานการณ์

ทางการทหารคบัขนัมาก ไม่มีวิธีการส่ือสารเช่นสมยัปัจจุบนั พระ-

ราชาไดแ้ต่อาศยัตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือในการถ่ายทอดค�าสัง่ทหาร

เพือ่เป็นการรักษาความลบั ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือมกัถูกออกแบบ

ใหมี้ขนาดเลก็สามารถอ�าพรางไดส้ะดวก มีประสิทธิภาพในการส่ง

สญัญาณแสดง “ช่ือบญัชี” และ “รหสัผา่น” 

ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือประกอบดว้ยสองส่วนคือซีกซา้ยและซีกขวา

พระราชาและแม่ทพัต่างถือกนัคนละซีก ดา้นหลงัของตราอาญาสิทธ์ิ

ซา้ย - ขวาแต่ละอนัจะมีเดือย (องคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมจีน

โบราณ เคร่ืองเรือน และกลไกอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงสวมเขา้กนัดว้ยส่วน

เวา้และส่วนนูน) ต่างยนืยนัสอดรับกนั ตรา-

อาญาสิทธ์ิรูปเสือสองส่วนตอ้งประกบเขา้

เป็นส่วนเดียวกนัไดพ้อดี จึงจะระดมก�าลงั

ทหารได้

ต่อมาภายหลงักวา่สองพนัปี ตรรกะการ

แสดงเคร่ืองหมายยนืยนัตวัตนแบบนี�ไดห้ย ัง่

รากลงทุกซอกมุมในวถีิชีวติของผูค้น เป็น

การคุม้ครองระเบียบวนิยัของสงัคมสมยัใหม่

ตราอาญาสิทธ์ิตูหู้ฝใูนยคุสงครามระ-

หวา่งรัฐ ถูกคน้พบในเมืองซีอาน มณฑล

ส่านซี เม่ือปี พ.ศ. 2518 และถูกเกบ็รักษาไว้

ท่ีพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ส่านซีในปี พ.ศ.

2521 ตราอาญาสิทธ์ิตูหู้ฝเูป็นทองสมัฤทธ์ิ

ตวัตราอาญาสิทธ์ิประกอบดว้ยคร่ึงซีกซา้ย

และขวาสองส่วน ท่ีคน้พบเป็นคร่ึงซีกซา้ย

ของตราอาญาสิทธ์ิ ความยาว 9.5 ซม. สูง 4.4

ซม. และหนา 0.7 ซม. ตราอาญาสิทธ์ิรูปเสือ

นี�เช่ือวา่เป็นหลกัฐานส�าคญัต่อการศึกษาการ

เมือง การทหาร อกัษรและอกัษรศิลป์จีนใน

ช่วงยคุสงครามระหวา่งรัฐของประเทศจีน
《如果国宝会说话》

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接
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涂鸦（GRAFFITI），以艳丽的颜色和鲜明

的个性表达流传到全世界。在中国，乡村是许多

城市人的心灵归宿。在很多离开乡村的人心里，

那座小村庄永远是安静平和的，是内敛包容的，

是与世无争的。

当个性张扬的涂鸦艺术遇到安静内敛的乡

村，却有了别样的魅力，向久居城市的人们散发

出“回村的诱惑”。

乡村与涂鸦
หมู่บา้นและกราฟฟิต้ี

กราฟฟิตี�  (Graffiti)  คือการพน่สีหรือขีดเขียนบนก�าแพง

ศิลปะตามทอ้งถนนของสหรัฐอเมริกาท่ีเร่ิมตน้ขึ�นในยคุ

1960 ประเภทนี� ไดใ้ชล้กัษณะพิเศษเฉพาะของการถ่ายทอด

โดยใชสี้ท่ีสวยงามและจดัจา้นเผยแพร่ไปทัว่โลก  

ในประเทศจีน ชนบทคือแหล่งพกัพิงจิตวญิญาณของ

คนเมืองจ�านวนมาก ในใจของคนท่ีจากชนบทมาจ�านวน

46

กระแสฮอตฮติ / 时尚



มาก หมู่บา้นเลก็ ๆ ในชนบทเป็นสถานท่ีอนัสงบสุข เป็นสถานท่ีท่ีโอบ-

ออ้มอารี เป็นสถานท่ีท่ีปราศจากความขดัแยง้เสมอ

เม่ือศิลปะกราฟฟิตี� ท่ีมีลกัษณะการแสดงออกแบบใหญ่โตอิสระ มา

เจอกบัชนบทท่ีเงียบสงบ กลบัมีเสน่ห์อยา่งแปลกตา ไดป้ล่อย “เสน่ห์

เยา้ยวนใหก้ลบับา้น” แก่บรรดาคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง

กราฟฟิตี�ในชนบทกราฟฟิตี�ในชนบท

乡村里的涂鸦 图虫创意 图乡村里的涂鸦 图虫创意 图

หมู่บา้นกราฟฟิตี�ในอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติตงหมู่บา้นกราฟฟิตี�ในอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติตง

อวี�ผงิ มณฑลกุย้โจวอวี�ผงิ มณฑลกุย้โจว

贵州省玉屏侗族自治县的一个涂鸦村庄 CFP 图贵州省玉屏侗族自治县的一个涂鸦村庄 CFP 图
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“ตา้ซิน เลิกท�าไดแ้ลว้ รีบไปพกั เท่ียงแลว้

 ไปกินขา้วไดแ้ลว้” คุณตาหวงัถือชามบะหม่ี

ท่ีเพิง่ท�าเสร็จมาใหต้า้ซินรีบกิน

ตา้ซินตอบรับพร้อมกบัปีนลงบนัได เขา

ถอดถุงมือทั�งสองขา้งออก และรับชามบะหม่ี

จากคุณตาหวงั เดินถอยหลงัไปเพียงไม่ก่ีกา้ว

เอียงคอดูผลงานคร่ึงเชา้ของตวัเอง ซ่ึงนัน่ก็

คือ “ผา้ใบ” ขนาด 70 - 80 ตารางเมตร “ผา้ใบ”

ผนืนี� เป็นก�าแพงดา้นหน่ึงของหมู่บา้นเส่ียว

ถุน เขตจางชุน เมืองฮุยเสี�ยน มณฑลเหอหนาน

ในเดือนเมษายน 2564 หมู่บา้นเลก็ ๆ  ท่ีมี

คนเพียง 440 คนดงัเป็นพลุแตกในอินเตอร์-

เน็ต นกัท่องเท่ียวต่างพากนัมาถ่ายรูปท่ีหมู่

บา้นแห่งนี� บนก�าแพงของหมู่บา้นมีกราฟฟิตี�

30 กวา่ภาพ มีลกัษณะแตกต่างแปลกตา มีส่วน

ประกอบท่ีสะทอ้นความเป็นจีน มีทั�งกราฟ-

ฟิตี�ท่ีใชต้วัละครในเทพนิยายโบราณเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน มีทั�งการ์-

ตูนคลาสิกของ Hayao Miyazaki ปรมาจารย์

การ์ตูนญ่ีปุ่น กราฟฟิตี� สีสันสดใสบนผนงั

ไดน้�าความเปล่ียนแปลงมาสู่หมู่บา้นท่ีแสน

ธรรมดาแห่งนี�

 “ครั�งแรกท่ีมาถึงหมู่บา้นเส่ียวถุน ก�าแพงเป็นสีเทา ทั�งหมู่บา้นมี

เพียงผูเ้ฒ่าไม่ก่ีคนตากแดดอยูห่นา้บา้นของตวัเอง เป็นหมู่บา้นท่ีไม่

มีชีวติชีวาเลย” ตา้ซิน จิตรกรกล่าว หนุ่มนอ้ยท่ีเกิดในยคุ ค.ศ. 1990 เป็น

“จอมทพั” ท่ีอยูเ่บื�องหลงัการน�าความคึกคกัมาสู่หมู่บา้นเส่ียวถุน

ตอนนี� ในหมู่บา้นมีคนขวกัไขว ่คลิปท่ีนกัท่องเท่ียวถ่ายสะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่ หนา้ก�าแพงกราฟฟิตี�แต่ละก�าแพงในหมู่บา้นเส่ียวถุน ลว้น

แต่เตม็ไปดว้ยผูค้นเบียดเสียดคบัคัง่ การท่ีสามารถท�าใหห้มู่บา้นแห่ง

นี� ดึงดูดคนมากมายขนาดนี�  ท�าใหต้า้ซินรู้สึกดีใจมากกบัผลงานตวัเอง

ส่ิงท่ีท�าใหต้า้ซินดีใจท่ีสุดก็คือ ในหมู่บา้น มีคนคิดเหมือนเขา

มากขึ�นเร่ือย ๆ ชาวบา้นจ�านวนไม่นอ้ยท่ีแต่เดิมรังเกียจกราฟฟิตี� กมี็

ท่าทีท่ีเปล่ียนแปลงไป “แต่ก่อนท่ีบนก�าแพงส่วนมากเป็นตวัอกัษร

สโลแกน กลบัเปล่ียนเป็นภาพสีจดัจา้นกระแสใหม่อยา่งกระทนัหนั

ท�าใหช้าวบา้นท่ีมีอายจุ �านวนมากรู้สึกวา่ ผมท�าป่วนไร้สาระไปเร่ือย”

ตอนนี�  “มีคุณตาคุณยายจ�านวนไม่นอ้ยถึงขนาดมาส่งขา้วใหผ้มทาน

เม่ือถึงมื�ออาหาร” ตา้ซินกล่าว

ผลงานอีกอยา่งกก็ระตุน้ใหต้า้ซินมุมานะท�าต่อไป “ก�าแพงกราฟ-

ฟิตี�  สามารถดึงดูดกระแส เปล่ียนสภาพชีวติความเป็นอยูข่องชาว

บา้นใหดี้ขึ�น ผมกรู้็สึกดีใจแทนพวกเขาดว้ย”

ผูคิ้ดคน้กราฟฟิต้ี

涂鸦创作者

①① ②② ③③

48

กระแสฮอตฮติ / 时尚



อาศยัในหมู่บา้นกราฟฟิต้ี

住在涂鸦村庄

ตา้ซินเป็นหน่ึงในจิตรกรจ�านวนมากท่ีสร้างสรรคผ์ลงานกราฟ-

ฟิตี�ในหมู่บา้นตามชนบท หมู่บา้นเส่ียวถุนกไ็ม่ไดเ้ป็นเพียงหมู่บา้น

เดียวท่ีไดรั้บประโยชนจ์ากกราฟฟิตี� ตั�งแต่หา้ปีก่อน หมู่บา้นจินหลง

ต�าบลชีเหอ เขตเมืองโบราณ เมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน กโ็ด่งดงัใน

อินเตอร์เน็ตในฐานะ “หมู่บา้นแห่งสีสนั”

หมู่บา้นจินหลงเป็นหมู่บา้นท่ีประกอบดว้ยชนชาติต่าง ๆ รวมตวั

กนั 9 ชนชาติ ดงันั�น ณ ท่ีน่ี บา้นเรือนประชากร 442 ครัวเรือนต่าง

ทาสีเป็น 9 สี ในหมู่บา้นแห่งนี�  มีก�าแพงกราฟฟิตี�สามมิติรวมขนาด

8,000 กวา่ตารางเมตร นอกจากผลงานกราฟฟิตี�แลว้ ตามมุมต่าง ๆ

ในหมู่บา้นต่างกป็ลูกดอกกหุลาบชนิดพนัธ์ุแตกต่างกนัจ�านวนมาก

เม่ือถึงฤดูกาลท่ีดอกกุหลาบบาน ท่ีน่ีกก็ลายเป็นโลกท่ีงดงามดัง่ใน

นิยายทีเดียว

เม่ือมองจากมุมไกล บา้นเรือนในหมู่บา้นเรียงตวัอยา่งเป็นระ-

เบียบท่ามกลางการโอบลอ้มของทุ่งหญา้และป่าไมสี้เขียวชอุ่ม เม่ือ

ผสมผสานเขา้กบัสีสันต่าง ๆ นานา ก่อใหเ้กิดความงดงามของการ

ผสมผสานความเป็นระเบียบท่ามกลางความไม่เป็นระเบียบ

เม่ือเขา้ไปดูใกล ้ๆ แต่ละครัวเรือนต่างอนุรักษรู์ปแบบการอยู่

อาศยัแบบดั�งเดิมของล่ีเจียงไว ้ทั�งใหค้วามรู้สึกดั�งเดิมทั�งสมยัใหม่ 

เม่ือเดินเขา้ไปในหมู่บา้น ยงัสามารถช่ืนชมกราฟฟิตี�บนก�าแพงได้

อีกดว้ย บางที คุณเพ่ิงจะเดินผา่นภาพ “ดอกกหุลาบ” ท่ี “ทะลุก�าแพง

เก่า” เม่ือผา่นอีกมุมถนนกเ็จอกบั “สาว” งาม

และต่อมาเจอกบั “โตโตโร๊ะ” แมวท่ีน่ารัก

อีกตวั 

เหอ เหวนิเหวนิ ซ่ึงเพ่ิงจบการศึกษาระดบั

มหาวทิยาลยัในปีนี�  เติบโตท่ีหมู่บา้นแห่ง

นี�  เธอทิ�งโอกาสการท�างานในเมือง กลบัมา

ท�าโฮสเทลท่ีหมู่บา้น และยงัมกัจะถ่ายคลิป

แนะน�าหมู่บา้นใหบ้รรดาชาวอินเตอร์เน็ต

ไดรู้้จกั “ลว้นแต่พูดกนัว่าศิลปะมีจุดก�าเนิด

จากชีวติความเป็นอยู ่แต่ในหมู่บา้นของพวก

เรา คุณจะพบวา่ ชาวบา้นไดป้รับเปล่ียนชีวติ

ประจ�าวนัใหก้ลายเป็นศิลปะ”

本刊综合

ตา้ซินกบัผลงานกราฟฟิตี�ของเขา

图①②③大新与他的涂鸦作品合照 供图 

บา้นท่ีทาสีสนัต่าง ๆ ในหมู่บา้นจินหลง เมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน

图④云南省丽江市金龙村为房屋刷上彩绘 图虫创意 图

④④
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อาหารเชา้
ในประเทศจนี
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清晨路边的早餐店，热腾腾的食物散发出

诱人的香气，熙攘的食客挤满小店。他们有的

面色困倦，有的行色匆忙，但一碗带着暖意的

早餐下肚后，每个人的神色变得满足。早餐，

是最具幸福感的存在。在中国各地的早餐店，

有着不同的市井早餐：湖南长沙的米粉、广东

潮汕的猪血汤、贵州贵阳的牛肉粉、福建福安

的水煎包、陕西西安的麻花油茶等。

本期开始，《湄公河》杂志将在“美食”

栏目为大家介绍中国各地的早餐，推介令人垂

涎欲滴的美食，也讲述美食制作者的故事。

ร้านอาหารเช้าริมถนนในยามเช้าตรู่ 

อาหารร้อน ๆ ท่ีส่งกล่ินหอมยัว่ยวนใจ ร้าน

เลก็ ๆ ท่ีมีลูกคา้นัง่กินแน่นร้าน พวกเขาบาง

คนมีสีหน้าอิดโรย บางคนจ�� าเดินอยา่งรีบ

ร้อน แต่หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ท่ีอุ่น

ใจสกัชามลงทอ้ง สีหนา้ทุกคนกลบัเปล่ียน

เป็นพึงพอใจและมีความสุข อาหารเชา้ เป็น

ส่ิงท่ีสมัผสัไดถึ้งความสุขอยา่งท่ีสุด ร้านอา-

หารเชา้ในหลายพื�นท่ีของจีน เป็นอาหารเชา้

ท่ีมีความแตกต่างกนัตามทอ้งถ่ิน เช่น เสน้หม่ี

ฉางซาหูหนาน ซุปเลือดหมูแตจิ้�วกวางตุง้ 

เสน้หม่ีเนื�อกุย้หยาง ซาลาเปาทอดฝูอัน

ฝูเจี� ยน และซุปขน้มนัเนยกบัขนมเกลียว

กรอบซีอานส่านซี เป็นตน้

ทั�งนี�  คอลมัน ์“อร่อยแดนมงักร” ฉบบั

เดือนนี� เป็นตน้ไป จะน�าเสนออาหารเชา้ท่ี

ชวนใหน้�� าลายสอและเร่ืองราวของผูป้รุง

แต่งอาหารเลิศรสจากทัว่ทุกแห่งของประเทศ

จีน

贵阳牛肉粉

เสน้หม่ีเนื้อววักุย้หยาง

เส้นหม่ีเนื�อววัเป็นหน่ึงในเมนูอาหารเช้าท่ีไดรั้บความนิยม

มากท่ีสุดของเมืองกุย้หยาง มณฑลกุย้โจว ถึงขนาดท�าใหค้นกุย้หยาง

ท่ีช่ืนชอบรสเผด็จดจ่ออยูก่บัชามเสน้หม่ีเนื�อววัตรงหนา้

รสชาติของเสน้หม่ีเนื�อววั หวัใจของมนัอยูท่ี่เส้นหม่ี กุย้หยาง

มีเสน้หม่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร คนทอ้งถ่ินเรียกวา่เสน้หม่ี

เปรี� ยว การท่ีไดช่ื้อเรียกว่า “เปรี� ยว” เพราะใชข้า้วเก่าในกระบวน

การผลิตท่ีตอ้งใชเ้วลาหมกั เวลารับประทานเสน้หม่ีจึงมีรสเปรี� ยว

เลก็นอ้ย

เสน้หม่ีเปรี� ยวจะมีขนาดเส้นใหญ่กว่าเส้นหม่ีทัว่ไป เส้นหม่ี

เปรี� ยวท่ีตม้สุก เติมดว้ยซุปเนื�อววัหอมฉุย นอกจากโรยหนา้ดว้ย

ผกัชีตน้หอมแลว้ ยงัมีเคร่ืองเคียงผกัดอกกิมจิท่ีทางร้านท�าขึ�นเอง 

จึงมีภาพยามเชา้ท่ีท�าให้ผูค้นมีจิตใจสดช่ืนแจ่มใส เส้นหม่ีสีขาว

ราวหิมะราดดว้ยน��าซุป เนื�อววัติดเอน็หัน่ชิ�นบาง ๆ ตน้หอมซอย

สีเขียวสด ผกักะหล�่าปลีดองสีเหลืองอ่อน สีสนัอาหารแต่ละอยา่ง

ลว้นบ่งบอกถึงรสชาติท่ีกลมกล่อมของมนั    
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ทุกวนันี�  ร้านอาหารเลก็ ๆ ท่ีมีคุณภาพในเมืองกุย้หยางปรากฏ

ขึ�นมากมาย นกัชิมสามารถสัมผสักบัต้นต�ารับเส้นหม่ีเนื�อววัได้

ท่ีกุย้หยาง ร้าน “เส้นหม่ีเนื�อววัในซอยลึก” คือหน่ึงในจ�านวนนี�  

ไดย้นิเพียงแค่ช่ือร้าน กนึ็กภาพออกเลยวา่ต�าแหน่งท่ีตั�งน่าจะอยูใ่น

ท่ีลึกลบั เป็นดงัท่ีคาด ร้านนี�ตั�งอยูช่ั�นล่างของบา้นเรือนแบบเก่าใน

ซอยลึก ตกแต่งร้านแบบเรียบง่าย แต่มีลูกคา้มาใชบ้ริการอยา่งไม่

ขาดสาย  

สัง่เสน้หม่ีเนื�อววัสกัชามหน่ึง เคียงดว้ยหนงัววักบักระเพาะววั

สกัชุด ป้าจางอวี�หวักุ๊กมือหน่ึงของร้าน “เสน้หม่ีเนื�อววัในซอยลึก”

จดัการโรยผกัชีตน้หอมลงบนหนงัววักบักระเพาะววั จากนั�นราด

ดว้ยน��ามนัพริกสองชอ้นคลุกเคลา้กบัรากพลูคาว ปรุงออกมาเป็น

อาหารย �าจานเดด็เรียกน��ายอ่ย

ร้าน “เสน้หม่ีเนื�อววัในซอยลึก” เปิดขายมาแลว้กวา่ 20 ปี รสชาติ

และวธีิท�าทั�งหมดเร่ิมตน้จากศูนย ์โดยจาง อวี�หวั และโจว รุ่นเซิง

สองสามีภรรยาท่ีช่วยกนัปรุงแต่งออกมา โจว รุ่นเซิงเดิมประกอบ

ธุรกิจอะไหล่เคร่ืองจกัรกล ภายหลังกิจการไม่ค่อยดีจึงตดัสินใจ

เปล่ียนอาชีพมาขายอาหาร ท�ามาจนถึงปัจจุบนั นบัวา่เป็นร้านท่ีมี

ช่ือเสียงในกุย้หยาง ไม่มีเคลด็ลบั ไม่ตอ้งอาศยัเทคนิค เพียงแต่ใช้

ทศันคติท่ีวา่การปฏิบติัต่อลูกคา้เสมือนสมาชิกในครอบครัว

ร้าน “เสน้หม่ีเนื�อววัในซอยลึก” ตั�งอยู่ติดกบัอพาร์ทเมนท ์จึง

มีมิตรสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้นร้านถ่ินบริเวณนั�นเป็นเวลากวา่ 20 

ปี ส่ิงส�าคญัท่ีสุดคือเนื�อววัของท่ีร้านนี� ไม่มีกล่ินคาว โจว รุ่นเซิง

กล่าววา่ “เป็นไปไดว้า่ บางร้านอาจจะเอาเนื�อววัลงไปตม้เลย ของ

เราไม่ใช่ เราจะหัน่เนื�อเป็นชิ�นเลก็ เอาไปลวกน��าร้อนเท่ียวหน่ึงก่อน

สะเดด็น�� าคาวออก ลา้งเนื�อในน�� าสะอาดอีกครั� งจึงน�าไปตุ๋น ท�า

แบบนี� จึงจะสามารถจดัการกล่ินคาวออกไปได”้ น��าสุดทา้ยท่ีตุ๋น

เนื�อววัจึงเป็นซุปชั�นเลิศของเส้นหม่ีเนื�อววั ตม้เนื�อววัในหมอ้ตุ๋น

สุกไดท่ี้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ น�าออกมาส่วนหน่ึงใส่หมอ้

ท�าเนื�อพะโล ้พะโลส่้วนนี� คือส่วนท่ีน�าไปท�าเมนูย �าเนื�อเอน็หนงั

อีกส่วนหน่ึงตุ๋นต่อไปเร่ือย ๆ เป็นน�� าซุปเสน้หม่ี  

ป้าจางก�าลงัสาละวนอยูท่ี่เตา ทั�งยงัตอ้ง

คอยใส่ใจลูกคา้นกัชิม “คุณอยา่มวัแต่ถ่าย

อยูเ่ลย เสน้หม่ีท�าเสร็จแลว้ท�าไมไม่รีบไปกิน”

เสน้หม่ีเปรี� ยวอืดง่าย แช่อยูใ่นน��าซุปนานจะ

ไม่อร่อย เธออดท่ีจะบ่นพึมพ�าไม่ได ้ถา้เห็น

ใครยงัโยกโยโ้อเ้อ ้เน่ืองจากเส้นหม่ีเปรี� ยว

มีเนื�อร่วนพอตักเขา้ปาก น��าซุปเนื�อววัลน้
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ทะลกัเตม็ปากเตม็ค�า  เสน้หม่ีเปรี�ยวท่ีมีทั�งความหนึบ แรกเร่ิมท่ีกระทบ

บดเคี�ยวกบัฟัน เสน้หม่ีขาดเป็นท่อน ๆ น��าซุปท่ีถูกดูดซบัอยูใ่นเสน้

หม่ีเปรี� ยวเร่ิมปลดปล่อยออกมา เสน้ท่ีท�าจากขา้วเร่ิมแสดงตวัตน

อยา่งรวดเร็ว เสน้หม่ีเปรี� ยวท่ีถูกกดัขาดเป็นเสน้สั�น ๆ กลายสภาพ

เป็นแป้งร่วน หลอมรวมเขา้กบัน��าซุปเนื�อ ใหร้สชาติเตม็ปากเตม็ค�า

เวลาเคี�ยว วธีิรับประทานท่ีดีท่ีสุดคือ กินเสน้หม่ีเปรี� ยวค�าหน่ึง สลบั

กบัแกลม้ดว้ยพะโลห้นงัววักบัเสน้กระเพาะววัเผด็ร้อน ทั�งนี�ทั�งนั�น

เพ่ือชิมความสดหอมของน��าซุปอยา่งเตม็ ๆ 

คนกุย้หยางผูช่ื้นชอบรสเผด็จึงยอมอดใจไม่

เติมพริก แต่มาเอาคืนตอนชิมย �าพะโลเ้ผด็

ร้อนนี�แหละ 

เสน้หม่ีเนื�อกุย้หยางเป็นท่ีนิยมในหมู่ผูบ้ริโภค

贵阳牛肉粉深受消费者喜爱 CFP 图
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老舍（1899年2月3日—1966年8月24

日），原名舒庆春，中国现代小说家、作

家、语言大师，是新中国第一位获得“人民

艺术家”称号的作家。代表作有《骆驼

祥子》《四世同堂》，剧本《茶

馆》《龙须沟》。

《北京的春节》是老舍

1951年创作的一篇散文。文中描绘

了一幅幅老北京春节的民风民俗画

卷，表现了春节的隆重与热闹，展

现了中国节日习俗的温馨与美好。

北京
的春节

เทศกาลตรษุจนีท่ีปักกิง่
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เหลาเส่อ (3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2442 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2509) เดิมช่ือ ซู ช่ิงชุน เป็นนกัประพนัธ์ นกั

เขียนนวนิยายจีน ปรมาจารยด์า้นศิลปะภาษาจีน เขาเป็นนกัเขียนคนแรกของจีนใหม่ท่ีไดรั้บรางวลั 

“ศิลปินประชาชน” ผลงานท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ “คนลากรถ” (นายอูฐเสียงจ่ือ) “คนส่ีรุ่นในครอบครัว

ใหญ่” บทละคร “โรงน��าชา” “คูน��าหลงซว”ี

“เทศกาลตรุษจีนท่ีปักก่ิง” เป็นร้อยแกว้ท่ีเหลาเส่อเขียนขึ�นในปี พ.ศ. 2494 เนื�อความพรรณนาถึง

ภาพบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนท่ีปักก่ิงอนัเป็นประเพณีพื�นบา้น แสดงให้เห็นถึงเทศกาลตรุษจีนท่ี

คึกคกัมีชีวติชีวา และความอบอุ่นตลอดจนความงามของประเพณีเทศกาลจีน

ธรรมเนียมดั� งเดิมของปักก่ิง เทศกาลตรุษจีนจะเร่ิมตั�งแต่ตน้

เดือน 12 ตามปฏิทินจนัทรคติของจีน ในวนัท่ี 8 เดือน 12 ทุกบา้น

จะเค่ียวโจ๊กล่าปา โจ๊กท่ีเค่ียวดว้ยขา้ว ถัว่ และธญัพืชชนิดต่าง ๆ 

นี�ไม่ใช่โจ๊ก แต่เป็นนิทรรศการการเกษตรขนาดยอ่ม  

บรรดาเดก็ ๆ ต่างเตรียมตวัฉลองตรุษจีน ส่ิงส�าคญัอนัดบัแรก

คือการซื�อขนมขบเคี�ยว ซ่ึงเป็นขนมขบเคี�ยวท่ีประกอบดว้ยผลไม้

แหง้ชนิดต่าง ๆ เช่น ถัว่ลิสง พทุราจีน เฮเซลนทั เกาลดั และผลไม้

แช่อ่ิม ฯลฯ เด็ก ๆ ชอบกินของกินเล่นเหล่านี�  เร่ืองใหญ่อนัดบั

สองคือการซื�อประทดั โดยเฉพาะเด็กผูช้าย ส่ิงท่ีสามคิดวา่น่าจะ

เป็นซื�อของเล่นต่าง ๆ เช่น วา่ว ลูกข่างไม ้หีบเพลง ฯลฯ 

เดก็ ๆ สาละวน ส่วนผูใ้หญ่ก็เคร่งเครียด พวกเขาตอ้งเตรียม

ทั�งของกิน ของด่ืม เสื�อผา้เคร่ืองนุ่งห่ม และของใชส้�าหรับตรุษจีน

เพื่อท�าใหต้รุษจีนมีบรรยากาศของสรรพชีวติผลดัเปล่ียนส่ิงใหม่ 

ในวนัท่ี 23 ของเดือน 12 หรือภาษาจีนเรียกวา่ “ตรุษจีนนอ้ย” 

นั�น แทบจะกล่าวไดว้า่เป็นการ “ซอ้มใหญ่”

ของตรุษจีน ทนัทีท่ีทอ้งฟ้าเร่ิมขมุกขมวั  เสียง

ประทดักด็งัขึ�น เร่ิมส่งกล่ินไอของตรุษจีน

ในวนันี� จะกินของหวานกนั ตามขา้งถนนจะ

มีคนขายตงัเม  และขนมขา้วพองเคลือบน��าตาล

ขนมท่ีท�าจากน�� าตาลเหล่านี�  บา้งกท็ �าเป็น

ลกัษณะส่ีเหล่ียมหรือทรงลูกแตงทั�งหวาน

ทั�งหนึบ เดก็ ๆ ชอบเป็นท่ีสุด 

      หลงัจากวนัท่ี 23 ของเดือน 12 แลว้ ทุก

คนจะยุง่มากขึ�น ในชัว่พริบตาวนัตรุษจีนก็

ก�าลงัจะมาถึง ตอ้งท�าความสะอาดใหญ่ก่อน

วนัส่งทา้ยปีเก่า ซ่ึงเรียกวา่วนัท�าความสะอาด

บา้น ทั�งยงัตอ้งเตรียมปลา ผกั ขนมเข่งท่ีท�า

จากขา้ว ฯลฯ ใหเ้พียงพอส�าหรับกินอยา่งนอ้ย
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จะไดไ้ปชมทิวทศันธ์รรมชาตินอกเมือง จะไดข่ี้ลา แถมยงัไดซื้�อของ

เล่นบางอยา่งท่ีมีเฉพาะในเทศกาลปีใหม่ ในงานวดัมีการแข่งหาม

เกี�ยว แข่งมา้ ปีใหม่ในอดีต วา่กนัวา่ยงัมีการแข่งอูฐดว้ย การแข่งขนั

เหล่านี�ไม่ไดชิ้งกนัวา่ใครเป็นท่ีหน่ึงใครเป็นรอง แต่เป็นการแสดง

อวดผูช้มถึงท่วงท่าท่ีสวยงามและทกัษะความเช่ียวชาญในการข่ีมา้

ล่อและผูข้บัข่ีต่อหนา้ผูช้ม

ร้านคา้ส่วนใหญ่เปิดท�าการในวนัท่ี 6 ของเดือนแรก มีการจุด

ประทดัอีกครั� ง ตั� งแต่ฟ้าสางจรดสาย เสียงประทดัดงัไปทัว่ทั�ง

เมืองไม่มีขาดสาย นอกจากร้านขายอาหารและของใชจ้�าเป็นใน

ชีวติประจ�าวนัอ่ืน ๆ แลว้ ผูค้นทัว่ไปยงัไม่เร่ิมงานกนัจริงจงันกั 

พวกคนงานในร้านยงัสามารถผลดักนัไปเท่ียวงานวดั เท่ียวงาน

มหรสพสมโภชท่ีเทียนเฉียว ฟังงิ�วอุปรากร

มาถึงเทศกาลโคมไฟ เป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของช่วงเทศกาล

ตรุษจีน ในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนแรกตามปฏิทินจนัทรคติจีน ทุกหน

ทุกแห่งมีการประดบัประดาโคมไฟ ตามท้องตลาดราวกบัมีงาน

แต่งงาน สีแดงเพลิงเรืองรองและสวยงาม ร้านคา้เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

บางแห่งแขวนโคมไฟหลายร้อยดวงกนัเลยทีเดียว รูปทรงสีสนั

ต่าง ๆ บา้งเป็นกระจกลว้น บา้งเป็นเขาควายทั�งหมด บา้งเป็นโคม

ผา้โปร่งบาง บา้งกเ็ป็นภาพวาดสีตวัละครเร่ือง “ความฝันในหอแดง” 

หรือ “ผูย้ิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซัน” สมยันั�น ถือเป็นการโฆษณา

อยา่งหน่ึง ทนัทีท่ีโคมไฟถูกน�าขึ�นแขวน ใคร ๆ กส็ามารถเขา้ไป

ชมในร้านได ้ตกกลางคืน จุดเทียนท่ีอยูใ่นโคมไฟ จะมีผูค้นมาชม

มากขึ�น

เดก็ ๆ ซื�อดอกไมไ้ฟชนิดต่าง ๆ จุดเล่นกนั แมว้่าพวกเขาจะ

ไม่ไดไ้ปเล่นซุกซนตามทอ้งถนน กย็งัสามารถเล่นกบัเสียงและแสง

ท่ีบา้นไดเ้ช่นกนั ในบา้นยงัมีโคมไฟ ไดแ้ก่ โคมมา้หมุน โคมใน

พระราชวงั โคมกระดาษหลากสีหลากรูปแบบ ยงัมีโคมผา้โปร่ง 

มีกระด่ิงเล็ก ๆ อยู่ภายใน ซ่ึงเม่ือถึงเวลาจะส่งเสียงดงักร๊ิง ๆ ใน

วนันี� ทุกคนยงัตอ้งกินขนมบวัลอยดว้ย นับเป็นวนัท่ีงดงามและมี

ความสุขอยา่งแทจ้ริง

ชัว่พริบตาเดียว มาถึงช่วงทา้ยเทศกาลโคมไฟงานวดัเสียแลว้

เทศกาลตรุษจีนสิ�นสุดลงในวนัท่ี 19 ของเดือนแรกตามปฏิทินจนัทรคติ 

หน่ึงสปัดาห์ ตามธรรมเนียมประเพณีดั�งเดิม

ร้านคา้ส่วนใหญ่จะปิดเป็นเวลาหา้วนั จนถึง

วนัท่ีหกของเดือนแรก (ตามปฏิทินจนัทรคติ

จีน) จึงเร่ิมเปิดท�าการ

วนัส่งทา้ยปีเก่าคึกคกัจริง ๆ  ทุกครอบครัว

ต่างเร่งรีบท�าอาหารปีใหม่ กล่ินของเนื�อ

และเหลา้คละคลุง้ทัว่ทุกหนแห่ง ชายหญิง

เดก็เลก็คนชราต่างสวมเสื�อผา้ใหม่ ติดกลอน

คู่สีแดงท่ีหนา้ประตูบา้น ภายในบา้นประ-

ดบัภาพวาดปีใหม่ต่าง ๆ ในวนัส่งท้ายปี

เก่า ทุกบา้นเปิดไฟสวา่งไสว เสียงประทดั

ดงัต่อเน่ืองทั�งวนัทั�งคืน โดยไม่มีการขาด

ตอน คนท่ีท�างานนอกบา้นตอ้งเร่งรีบกลบั

บา้นไปรับประทานอาหารมื�อค�า่พร้อมหนา้

กบัคนในครอบครัว ยกเวน้แต่วา่จนใจกลบั

ไม่ไดจ้ริง ๆ ในค�่าคืนนี�  นอกจากเดก็อ่อน

เดก็เลก็แลว้ ไม่มีใครหลบันอนกนั ทั�งนี� เพ่ือ

เฝ้ารอรับวนัปีใหม่ 

บรรยากาศวนัขึ�นปีใหม่แตกต่างกบัวนั

ส่งทา้ยปีเก่าอย่างสิ�นเชิง กล่าวคือ ในวนั

ส่งทา้ยปีเก่า ผูค้นจะเบียดเสียดกนัตามทอ้ง

ถนน ในวนัปีใหม่ ร้านค้าทั� งหมดจะปิด 

เศษกระดาษประทดัท่ีจุดไปเม่ือคืนท่ีผา่น

มากองเต็มหน้าร้าน ทั่วทั� งเมืองพากนั

พกัผอ่น

ก่อนเท่ียงพวกผูช้ายไปบา้นญาติและ

เพ่ือน ๆ เพ่ืออวยพรปีใหม่ พวกผูห้ญิง

คอยตอ้นรับแขกท่ีบา้น วดัหลายแห่งทั�ง

ในและนอกเมืองจดังานเฉลิมฉลอง บรรดา

พอ่คา้แม่คา้ตั�งแผงขายของนอกวดั มีขายชา 

อาหารและของเล่นต่าง ๆ โดยเฉพาะเดก็ ๆ

ชอบไปเท่ียวงานวดั เพราะเป็นโอกาสท่ี
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นกัเรียนควรกลบัเขา้โรงเรียน ผูใ้หญ่กลบัไปท�าภารกิจตามปกติ เดือน 12 และ

เดือน 1 เป็นช่วงเวลาวา่งมากท่ีสุดในชนบท ผา่นเทศกาลโคมไฟไปแลว้ อากาศ

เร่ิมอุ่นขึ�น ทุกคนต่างกลบัไปง่วนกบัหนา้ท่ีการงานอีกครั� ง แมว้า่ปักก่ิงจะเป็น

เมืองหลวง แต่ก็เฉลิมฉลองปีใหม่พร้อม ๆ กบัชนบท แถมยงั

เป็นไปอย่างคึกคกัมีชีวติชีวามากกวา่เสียดว้ย

扫描二维码 轻松听杂志

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
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2021年12月10日至13日，由泰国披迈互助基金会举办的泰国呵叻府披迈县的潮剧会如期举

行。披迈县潮剧会是当地华人每年都会举办的活动，展示的不仅是当地华人间和谐相处的氛围，

更是一份文化的传承。

โดย สาวติรี ตลบัแป้น นกัวจิยัอิสระดา้นมานุษยวทิยา
人类学独立研究员 沙威迪·塔拉鹏

งานงิ้วอ�าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา
泰国呵叻府披迈县潮剧会

①①
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งานงิ�วอ�าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา เป็นงานเฉลิมฉลอง

ของชาวไทยเชื�อสายจีน จดัขึ�นเป็นประจ�าทุกปี เจา้ภาพคือมูลนิธิ

พิมายสงเคราะห์ ส�าหรับปีนี�  จดัในวนัท่ี 10 - 13 ธันวาคม 2564 

ส่ิงท่ีอยู่เบื�องหลงัการจดังานในแต่ละปีคือความกลมเกลียวของ

ชาวไทยเชื�อสายจีนท่ีตั�งรกรากในอ�าเภอพิมาย 

บรรยากาศของการจดังาน ไดจ้ดัท่ีบริเวณถนนสายหลกัของ

อ�าเภอพิมาย อยูด่า้นหนา้อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย  ปราสาทหิน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยฝ่ังทางทิศตะวนัออกตั�งเป็นโรงงิ�ว

ถดัมาเป็นอาคารชัว่คราวของศาลเจา้ โดยปกติแลว้ ศาลเจา้ปึงเถ่า

พิมาย จะอยูบ่ริเวณใกลก้บัท่ีท�าการไปรษณีย ์ช่วงเวลาจดังานใช้

ระยะเวลา 4 วนั 4 คืน 

     เร่ิมจากการตั�งโรงงิ�วและโรงศาลเจา้ชัว่คราว มีการประดบัตก-

แต่งดว้ยโคมจีนสีแดง วนัแรกของวนัจดังาน มีการตั�งแถวแต่เชา้ เป็น

ขบวนแห่มงักรเชิดสิงโต ตามมาดว้ยขบวนนกัแสดงงิ�ว แต่งกายกนั

อยา่งสวยงามแบบจีนโบราณ พร้อมเสียงกลองประกอบอยา่งครึก-

ครื�น มีการอญัเชิญเทพเจา้ปึงเถ่ากง - ม่าและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากศาล

เจา้ขึ�นบนรถแห่  จากนั�นผูอ้าวโุสจะน�าน�� ามนต์ท่ีไดป้ลุกเสกแลว้ 

มาประพรมให้กบัคนท่ีมายนืชมขบวนแห่

ตามขา้งทาง พอรถจอด เจา้ของร้านบางคน

เดินไปขอธูป น�ามาปักในกระถางไวบู้ชาท่ี

บา้นและร้านคา้ 

ขบวนแห่เ ร่ิมตั� งขบวนจากศาลเจา้ 

จุดหมายส�าคญัถัดมาคือ ศาลเจา้พ่อหลกั

เมืองพิมาย ศาลนี� เป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตาม

ความเช่ือแบบเทพเจา้และการนับถือผีท่ี

ชาวพิมายเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก สถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งนี�ทางมูลนิธิพิมายสงเคราะห์ 

ไดรั้บอาสาดูแลศาลเจา้พอ่หลกัเมืองแห่ง

นี�ดว้ย  ดงันั�นจึงมีการน�าขบวนแห่มงักร

และเชิดสิงโตไปวนรอบศาล เป็นการแสดง

ความเคารพและร่วมเฉลิมฉลอง จากนั� น

การแสดงงิ�วอ�าเภอพิมาย 

图①②披迈县潮剧会表演 受访者供图

②②

59

ปลายปากกาผูอ่้าน读友来稿 /



ขบวนแห่ไดเ้ดินไปตามถนน วนรอบเมืองผา่นถนนสายหลกัยา่น

การคา้

ตอนค�่าของวนัเดียวกนั บริเวณถนนสายหลกัอีกสาย ไม่ไกล

จากโรงงิ�ว ใกลก้บัวดัเก่าและวดัใหม่ ไดมี้การปิดถนน จดัการแสดง

เชิดสิงโต การแสดงแต่ละชุดมีทั� งความสวยงามและผาดโผน 

สิงโตแต่ละตวัล้วนมีสีสันฉูดฉาด มีการแสดงต่อตวัสร้างความ

ต่ืนเตน้เร้าใจ นักแสดงในคณะสิงโตมีทกัษะดีเยี่ยม มีตั�งแต่เดก็

ตวัเล็กไปจนถึงผู ้ใหญ่ คณะสิงโตมังกรทองมีช่ือว่า ลูกท้าว

มหาพรหม การันตีดว้ยการเป็นทีมแชมป์สิงโตประเทศไทยหลาย

สมยั แมช่้วงเวลานี�จะตอ้งระมดัระวงัโรคโควดิ - 19 แต่ไดมี้คนจ�านวน

มากพาลูกพาหลานมานั่งรอชม โดยทุกคนสวมหนา้กากอนามยั

คณะงิ�วท่ีมาแสดงในงานนี� เป็นงิ�วแตจิ้�ว ช่ือว่า เซงโหง่ยเต่ีย

เก๊ียะทว้ง การแสดงเร่ิมประมาณหน่ึงทุ่ม เล่นคืนละสองเร่ือง เวที

งิ�วเร่ิมการแสดงดว้ยชุดการแสดงเปล่ียนหนา้กาก ปีนี� มีคนมารอ

ชมงิ�วหนาตา ต่างจากบางปีท่ีคนดูนอ้ยเงียบเหงา จนตอ้งมีการจูงใจ

ใหน้ัง่ดูดว้ยของขวญัของรางวลั สมยัก่อนคนท่ีนั่งทนและอด

นอนไดต่้อเน่ืองกนัหลายวนั จะไดร้างวลัใหญ่เป็นจกัรยาน สาเหตุ

หน่ึงท่ีการแสดงงิ�วมีคนดูมากขึ�น น่าจะมาจากการปรับรูปแบบ

การแสดงใหค้นดูเขา้ใจ พิธีกรเวทีไดพ้ดูวา่ งิ�วจีนพดูไทยร้องไทย 

เร่ืองแรกท่ีเล่นเป็นเร่ืองท่ีคนไทยคุน้เคย เปาบุน้จิ�น  เร่ืองท่ีสอง

คือเร่ือง เทพเจา้จี�กง

นอกจากโรงงิ�ว ในงานนี� ยงัมีโรงลิเก ปัจจุบนัคณะลิเกท่ีมีคน

ติดต่อจา้งงานไดรั้บความนิยม ไดป้รับรูปแบบการแสดงใหท้นัสมยั

สนุกยิง่ขึ�น จากเดิมท่ีร้องและร�าแบบดั�งเดิม เล่นเร่ืองซ�� า ๆ ไดเ้พิ่ม

การร้องเพลงแบบสมยันิยม เพิ่มมุกตลก เสื�อผา้สวยงามขึ�น และ

ส่ิงท่ีดึงดูดใจคนดูมากคือการสรรหาพระเอกลิเกรูปร่างหน้าตา

หล่อเหลา แต่ทั�งนี� ทั�งนั�น ทั�งการแสดงงิ�วจีนและลิเกพื�นบา้น ต่าง

กค็งเอกลกัษณ์ของแต่ละรูปแบบการแสดงไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ช่วง

กลางคืนของการแสดงทั�งสองเวที ผูช้มจะเดินไปเดินมาระหวา่ง

สองเวที หนา้โรงลิเกมีรถเขน็ขายของกินเล่นหลายร้านเหมือนกบั

งานวดั คนดูบางคนน�าเส่ือมาปูนัง่หนา้เวที

ภาพนี�มีมาตั�งแต่สมยัโบราณ เพราะลิเกสมยั

ก่อนเล่นกนัถึงเชา้ ส่วนเวทีงิ�วจะมีการน�าเกา้อี�

มาตั�งเรียงไว ้เพ่ือใหค้นสูงอายไุดน้ัง่สบาย

วนัรุ่งขึ�นในโรงศาลเจา้ชัว่คราวใกลโ้รง

งิ�ว หลงัการจุดธูปท�าพิธีเซ่นไหวเ้ทพเจา้และ

บรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทองส่ิง

ประดิษฐต่์าง ๆ ช่วงค�่าของงานวนัท่ีสองมี

การจดัเลี�ยงโตะ๊จีน ช่วงรับประทานอาหาร

ไดเ้ชิญคณะงิ�วและคณะลิเกมาท�าการแสดง

เลก็ ๆ นอ้ย ๆ พร้อมกบัรับรางวลัพิเศษ ใน
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งานเลี�ยงมีการเปิดประมูลส่ิงของมีค่าท่ีมีคนน�ามาบริจาค  เพ่ือน�า

เงินมาสมทบทุนเขา้มูลนิธิพิมายสงเคราะห์ส�าหรับเป็นค่าใชจ่้ายใน

กิจกรรมการกุศลตลอดทั�งปี  

การจดังานงิ�ว นอกเหนือจากการสืบสานวฒันธรรมประเพณี

จีนของชาวไทยเชื�อสายจีน ยงัเป็นการระดมทุนเขา้มูลนิธิพิมาย

สงเคราะห์ ซ่ึงไดท้ �าประโยชนช่์วยเหลือสงัคมในหลายดา้น ไดแ้ก่

การมีรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ไวค้อยช่วยเหลือผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุ

หรือเจบ็ป่วย การบริจาคส่ิงของช่วยคนยากไร้ หรือการใหค้วาม

ช่วยเหลือในช่วงของการเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ 

การจดังานงิ�ว งานเฉลิมฉลองของชาวไทยเชื�อสายจีนของ

อ�าเภอพิมาย มีความโดดเด่นชดัเจนมากดา้นการผสมผสานทาง

วฒันธรรม ทุกอยา่งลงตวั ไม่มีประเดน็ความ

เป็นจีนความเป็นไทย ทุกคนมีความสุข 

งานแสดงงิ�วอ�าเภอพิมาย 

图①②披迈县潮剧会表演 受访者供图

อาหารแบบโบราณ

图③传统食品制作 受访者供图

①①

②②

③③
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粉红色的冬樱花，一朵挨着一朵，连成一

大片，在湖畔、在路旁、在公园里……像是散落

人间的云霞，或映着蓝天白云，或承接着蒙蒙细

雨。车子从花树中间的马路上驶过，像是进入了

粉色梦境。人们在粉色的花朵下散步，彼此闲

聊或抬头看花，幸福就是这样简单。

友好昆明丨友好昆明丨冬季，邂逅一场粉红色的浪漫冬季，邂逅一场粉红色的浪漫

คุนหมิงเมืองแห่งมิตรภาพ ฤดหูนาวในคุนหมิง คุนหมิงเมืองแห่งมิตรภาพ ฤดหูนาวในคุนหมิง 
พบกบัความหวานแหววโรแมนติกพบกบัความหวานแหววโรแมนติก

ฤดูหนาวของคุนหมิงนั�นหนาวนอ้ยกวา่

และโรแมนติกกว่าเล็กน้อย เม่ือเทียบกบั

ภาคเหนือของจีน

เร่ิมตั�งแต่ช่วงปลายฤดูใบไมร่้วง ใบแปะ-

ก๊วยจะเนรมิตถนนและสวนสาธารณะของ

คุนหมิงเป็นสีเหลืองทอง เม่ือเขา้สู่เดือน

ธนัวาคม ใบแปะก๊วยจะค่อย ๆ โรยร่วง 

อยา่งไรกต็าม สีสันของคุนหมิงไม่ไดรั้บ

ผลกระทบแต่อย่างไร ไม่รู้ว่าเชา้ตรู่วนัใด

ของเดือนธนัวาคม บนก่ิงกา้นของตน้ซากรุะ

ในฤดูหนาวเร่ิมปรากฏดอกตูมเลก็ ๆ และ

หลงัจากนั�นหน่ึงหรือสองวนั ดอกตูมค่อย ๆ 

สยายกลีบเบ่งบานอยา่งเงียบ ๆ 

ดอกไมสี้ชมพ ูแต่ละดอกเกาะกลุ่มใกลชิ้ด เรียงรายติดกนัเป็น

บริเวณกวา้ง ณ ริมทะเลสาบ สองฝ่ังถนน ในสวนสาธารณะ...  

เป็นเหมือนเมฆสีรุ้งท่ีโปรยปรายสู่เมืองแมน บา้งก็สะทอ้นกบั

เมฆขาวทอ้งฟ้าสีคราม บา้งก็รองรับกบัสายฝนพร�า รถยนตแ์ล่น

ผ่านไปบนถนนท่ามกลางดงไม้ดอก ราวกบัตกอยู่ในความฝัน

สีชมพู ผูค้นเดินเล่นใตด้งดอกไมสี้ชมพู พูดคุยกนั บา้งก็แหงน

หนา้มองดอกไม ้ความสุขมนัช่างเรียบง่ายเช่นนี� เอง

ถนนหงถ่าซีลู่ในเมืองคุนหมิงเป็นถนนชมซากรุะสายท่ีดีท่ีสุด

ในฤดูหนาว มีต้นซากุระ 600 ต้นทอดยาวไปจนจรดทะเลสาบ

เตียนฉือ นอกจากเพลิดเพลินกบัดอกไมแ้ลว้ ยงัสามารถรับลม

จากทะเลสาบเตียนฉือ ยืนบนเข่ือนป้อนอาหารนกนางนวลปาก

แดงไดอี้กดว้ย กล่าวกนัว่าคนคุนหมิงเป็นพวกรักบา้นเกิด มีบา้น

เกิดเช่นนี�  ใครเลยคิดท่ีจะไปท่ีอ่ืน

昆明市委宣传部供稿 新华社 图
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2021年12月17日上午，满载近1000吨“安

宁制造”的中老铁路国际货运列车，承载着安

宁多年来渴望开放的梦想，寄托着安宁人民收

获友谊的美好期待，从云南省安宁市大桃花货

运站出发，驶向老挝首都万象。

遇见安宁｜遇见安宁｜中老铁路，连通安宁和万象中老铁路，连通安宁和万象

พบกนัท่ีอนัหนงิ รถไฟจนี - ลาวพบกนัท่ีอนัหนงิ รถไฟจนี - ลาว
 เชือ่มอนัหนงิและเวียงจนัทนเ์ขา้หากนั เชือ่มอนัหนงิและเวียงจนัทนเ์ขา้หากนั

เชา้วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รถไฟ

ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขบวนแรกบน

เสน้ทางรถไฟจีน - ลาว ไดบ้รรทุกสินคา้ท่ี

ผลิตจากเมืองอนัหนิงซ่ึงมีน�� าหนกัเกือบ 

1,000 ตนั นบัเป็นการสานต่อความฝันของ

เมืองอนัหนิงซ่ึงปรารถนาท่ีจะเปิดสู่ภายนอก

มานานหลายปี ตลอดจนความวาดหวงัท่ีจะ

ไดเ้ช่ือมต่อมิตรภาพกบัภายนอกของชาว

อนัหนิง โดยขบวนรถไฟขนส่งสินคา้ได้

ออกเดินทางจากสถานี “ตา้เถาฮวา” เมือง

อนัหมิง มณฑลยนูนาน และมุ่งหนา้สู่นคร

เวยีงจนัทน ์เมืองหลวงของประเทศลาว

ยอ้นกลบัไปในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557

เมืองอนัหนิงไดเ้ร่ิมขายสินคา้ขึ�นช่ือประจ�าทอ้งถ่ิน เช่น เหลก็ ปุ๋ย 

อาหารสตัว ์และหินฟอสเฟต เป็นตน้ ไปยงัท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศจีน 

และในครั�งนี�   ดว้ยการเช่ือมโยงของเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว สินคา้

เหล่านี�จะกา้วไกลไปยงัต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ทั�งนี�  เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งของเมืองอนัหนิงกล่าววา่ เราหวงัวา่

ผูป้ระกอบการธุรกิจน�าเขา้และส่งออกทั�งในและนอกเมืองจะถือ

โอกาสอนัดีนี� ไว ้โดยใช้ประโยชน์จากการขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศผ่านเส้นทางรถไฟจีน - ลาวอยา่งเต็มท่ีในการท�าธุรกิจ

การคา้ระหว่างประเทศ ประสานความร่วมมือเพ่ือพฒันาร่วมกนั 

ทั�งนี�  เพ่ือบรรลุถึงการรับผลประโยชนร่์วมกนั เราคาดหวงัวา่รถไฟ

ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ “อนัหนิง - เวยีงจนัทน”์ บนเสน้ทาง

รถไฟจีน - ลาว จะเป่ียมไปดว้ยสินคา้และมิตรภาพ มุ่งไปสู่อนาคต

ท่ีดีกว่า หวงัว่ารถไฟขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจะน�าพาชาว

อนัหนิงและเวยีงจนัทนใ์นการส่งเสริมการคา้ท่ีไร้อุปสรรค การหมุน

เวยีนของเงินทุน และเช่ือมจิตใจของประชาชนเขา้หากนั

安宁市委宣传部供稿供图
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豆末糖是玉溪市通海县具有悠久历史的

传统手工制作食品。非物质文化遗产传承人普

绩是豆末糖制作第四代传承人。她7岁开始跟

着外婆学做豆末糖，至今还记着外婆说过的

话，“做糖的黄豆是一颗一颗拣出来的，做糖

的工艺是一道一道倾注心血的”。

เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ีชมิตงัเมโรยถ ัว่ป่นเยีย่มชมเมืองอว้ีซ ีชมิตงัเมโรยถ ัว่ป่น

เม่ือน�าตงัเมโรยถัว่ป่นรสช็อคโกแลต

สกัชิ�นส่งเขา้ปาก กดัเบา ๆ กรุบกรอบร่วน

ก�าลงัดีหวานแต่ไม่เล่ียน ความหอมกรุ่นซอก

ซอนอยูร่ะหวา่งริมฝีปากและฟัน อบอวลไม่

รู้ลืม 

ตงัเมโรยถัว่ป่น เป็นอาหารวา่งพื�นบา้น

ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานในอ�าเภอทงไห่

เมืองอวี�ซี ตามบนัทึกประวติัศาสตร์กล่าว

วา่ ช่วงรัชศกเจียช่ิง - เตา้กวงในสมยัราชวงศ์

ชิง (ปี พ.ศ. 2339 - 2493) ในทอ้งถ่ินกเ็ร่ิม

มีอุตสาหกรรมครัวเรือนท่ีผลิตตงัเมโรยถัว่

ป่นกนัแลว้ ตงัเมมีตน้ก�าเนิดเม่ือกวา่ 700 ปี

ท่ีผา่นมา สืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน ความ

走进玉溪｜走进玉溪｜一块豆末糖一块豆末糖

หอมยิง่คุกรุ่นมากขึ�นตามกาลเวลา

ผูจี่�  คือผูสื้บทอดผลิตตงัเมรุ่นท่ี 4 อนัเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรม เม่ืออายไุด ้ 7 ขวบ เธอเร่ิมเรียนการท�าตงัเมกบัคุณยาย

ค�าพดูของคุณยายท่ีวา่ “ถัว่เหลืองแต่ละเมด็ถูกคดัสรรออกมาส�าหรับ

ท�าของหวาน เทคนิคการท�าของหวานแต่ละขั�นตอนอุทิศดว้ยจิตใจ”  

ซ่ึงเธอยงัจ�าไดต้ราบทุกวนันี�

หลงัจากไดรั้บการถ่ายทอดเทคนิคจากคุณยายและอาจารยท์ั�ง 

29 ท่าน ผูจี่�ไดพ้ลิกโฉมศิลปหัตกรรมแบบดั�งเดิมดว้ยเทคโนโลยี

การอาหารสมยัใหม่ ผลิตตงัเมโรยถัว่ป่นท่ีมากกวา่ 29 ชั�น แกปั้ญหา

ความหวานเล่ียนของตงัเมแบบดั�งเดิมและมีอายกุารเกบ็รักษาสั�น จน

กระทัง่ไดรั้บสิทธิบตัรระดบัประเทศ

เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑใ์นสายการผลิตทางอุตสาหกรรมแลว้ 

ศิลปหตักรรมพื�นบา้นจ�าเป็นตอ้งใชเ้วลา แรงกายแรงใจ และตน้ทุน

ท่ีสูงกวา่ แต่ผูจี่�ยนืหยดัท�าการผลิตจ�านวนมากโดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร

เธอกล่าววา่ “งานฝีมือตอ้งยืนหยดั รสชาติ รสสัมผสั และความ

รู้สึกแบบดั�งเดิมตอ้งคงเดิมไม่ละทิ�ง”

玉溪市委宣传部供稿

卢贵谦 图卢贵谦 图
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破
防

ทลายป้อม

“破防”本指突

破防御，最初是网游

用语，指游戏装备、

枝能被破环，失去了防御效

果。后词义引申，如今多指心

理防线被攻破。“破防”的结

果有两种： 种是指内心受到

伤害后的悲羞与疼苦，另 种是

内心受到触动后的共鸣与感

动，如今常用的是后

者。破防的应用场

景较厂，例如疲惫时

听到远方父母温情

叮咛，冉或者观

看载人飞船发射成

功，都能引发年

轻人发出 句“破

防了”的感慨。

“โพ่ฝาง (ทลายป้อม)” แต่เดิม

หมายถึงการตีฝ่าทะลุการป้องกัน 

แรกเร่ิมสุดเป็นค�าท่ีใชใ้นการเล่นอิน-

เตอร์เน็ต  หมายถึง อุปกรณ์และอาวธุ

หรือความสามารถพิเศษในเกมส์ถูก

ท�าลาย หมดตวัป้องกนั ต่อมาไดถู้กน�า

มาขยายความการใชเ้พ่ิมเติม ปัจจุบนั

ส่วนมากใช้หมายถึง จิตใจถูกโจมตี

พงัทลาย ผลลพัธ์ของ “โพฝ่าง (ทลาย

ป้อม)” มีสองนยั  หน่ึงคือหมายถึงความ

เศร้าและทุกขห์ลงัจากถูกท�าร้ายจิตใจ

อีกนยัหน่ึงคือ ความรู้สึกเห็นพอ้งหรือ

ซึ�งใจหลงัจากมีส่ิงเร้ามากระทบจิตใจ

ซ่ึงในปัจจุบนั ส่วนมากท่ีใชก้นัคือความ

หมายหลงั โพฝ่างมีบริบทการใชค่้อน

ขา้งกวา้ง เช่น ในช่วงท่ีอ่อนเพลียเหน่ือย

ลา้ เม่ือไดย้นิค�าก�าชบัอยา่งอบอุ่นจาก

คุณพอ่คุณแม่ท่ีอยูท่างไกล หรือระหวา่ง

การชมความส�าเร็จของการปล่อยจรวด

บรรทุกมนุษย ์ลว้นแต่ชวนให้วยัรุ่น

เปล่งประโยค “โพฝ่างเลย” ออกมาดว้ย

ความประทบัใจ 
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本刊记者 蔡梦/整理

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

笑笑：亲爱的读者朋友们，2022年已经到来，我们向

关心和支持《湄公河》杂志的读者朋友们致以新年问候。新

的一年，《湄公河》杂志期待继续与大家同行。

ยิ�มยิ�ม : ท่านผูอ่้านท่ีรักทุกท่านค่ะ ปี 2565 ไดเ้วยีนมา

บรรจบแลว้ ยิ�มยิ�มและทีมงานขอแสดงความขอบคุณ

ดว้ยความจริงใจส�าหรับท่านผูอ่้านท่ีให้ความสนใจ

และสนบัสนุนนิตยสาร “แม่น��าโขง” เป็นอยา่งดีเสมอ

มา และขออวยพรสวสัดีปีใหม่มายงัทุกท่านดว้ยความ

ปรารถนาดี ในปีใหม่นี�   นิตยสาร “แม่น�� าโขง” ยงัจะ

คอยร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กบัทุกท่านต่อไป

本期，我们收到了泰国川渝总商会秘书长李海的来信，

一起来看看吧！

เดือนนี�นิตยสาร “แม่น��าโขง” เราไดรั้บจดหมายแสดง

ความคิดเห็นจาก คุณหลีไห่ เลขาธิการสมาคมการคา้

ไทย - เสฉวนและฉงช่ิง โดยมีเนื�อหาสรุปดงันี� ค่ะ

我在云南民族大学学习泰语时，我的老师把《湄公

河》杂志推荐给了我们。从那时起，我便与杂志结下了不

解之缘。

ตอนผมเรียนเอกภาษาไทยท่ีมหาวทิยาลยัหมินจู๋

ยนูนาน อาจารยท่ี์สอนไดแ้นะน�านิตยสาร “แม่น��าโขง”

ใหพ้วกเรา จากนั�นมา ชีวติผมก็ไดผู้กพนักบันิตยสาร

นี�โดยไม่เคยห่างหายกนั
毕业以后，我到泰国工作，身边的一些泰国客户和朋友

经常会问到关于中国的情况，而曾经在《湄公河》杂志上学

到的词汇和表达方式发挥了很大作用，我乐此不疲地为每一

位对中国有兴趣的泰国朋友讲述中国故事。此外，我也向他

们推荐了《湄公河》杂志，有好几位泰国朋友在我的带动下

也成为了杂志的读者。

หลงัจากส�าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยั ผมไดไ้ป

ท�างานท่ีประเทศไทย ลูกคา้และเพ่ือนฝงูรอบขา้งมกัจะ

ถามถึงเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัประเทศจีน ค�าศพัทแ์ละการ

ใชภ้าษาไทยท่ีเคยเรียนจากนิตยสาร “แม่น��าโขง” ท�าให้

ผมสามารถอธิบายให้เพ่ือนคนไทยดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง 

ผมกส็นุกกบัการเล่าเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัประเทศจีนให้

กบัเพ่ือนคนไทยท่ีสนใจเร่ืองของจีนทุกคน นอกจากนี�

ผมยงัแนะน�านิตยสาร “แม่น��าโขง” ใหเ้พ่ือนคนไทยไดอ่้าน

จนหลายคนกลายเป็นแฟนคลบัของนิตยสารตามไปดว้ย

其中，一位泰国朋友在阅读了“庆祝中国共产党成立

100周年”特刊（2021年7月刊）后告诉我：“我现在终于

知道中国为什么发展得这么快、这么好了，很羡慕你们有一

个如此伟大的政党，在民族危亡的时代，带领中国人民打败

了侵略者，取得了民族独立；在国家建设时期又带领全国人

民，从消灭贫困走向共同富裕。我看到，中国共产党执政的

一切出发点都是‘人民’，为的是让人民过上好日子。有了

这个坚实的基础，我相信中国会越来越强大，中国人民的日

子也一定会越来越好。”

มีเพ่ือนคนหน่ึง หลงัจากอ่านฉบบัพิเศษในเดือน

กรกฎาคม 2564 (การเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการ

ก่อตั�งพรรคคอมมิวนิสตจี์น) แลว้ บอกผมว่า “ตอนนี�

ผมทราบแลว้วา่ท�าไมประเทศจีนสามารถพฒันาไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเช่นนี�  น่าอิจฉาจงัท่ีประเทศ

จีนมีพรรคการเมืองยิ่งใหญ่เช่นนี�  ในยคุประเทศชาติ

ประสบวกิฤติ พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดน้�าพาประชาชน

เอาชนะผูรุ้กราน ประสบความส�าเร็จในการรักษาความ

เป็นเอกราชของประเทศชาติ ในช่วงเวลาการสร้างประ-
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เทศกไ็ดน้�าประชาชนทัว่ประเทศจีน เร่ิมตน้จากการขจดั

ความยากจนกา้วสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั เราไดเ้ห็น

วา่จุดยนืทุกประการในการบริหารประเทศของพรรคคอม-

มิวนิสตจี์นคือประชาชน เพ่ือยกระดบัชีวิตความเป็น

อยูข่องประชาชนใหดี้มากยิง่ขึ�น ผมเช่ือวา่ประเทศจีนจะ

เขม้แขง็และยิง่ใหญ่ยิง่ขึ�น ชีวติความเป็นอยูข่องประ-

ชาชนจีนกจ็ะดีขึ�นอยา่งต่อเน่ืองบนพื�นฐานท่ีหนกัแน่น

ดงักล่าว”

泰国朋友的一席话，让我愈发感到作为学习泰语及泰国

文化的中国人，“桥梁”是我们最好的定义和归属，大家也

应该肩负起“跨文化表述”的使命。

ค�าพดูดงักล่าวของเพื่อนคนไทยคนนี�ท�าใหผ้มได้

ตระหนักถึงหน้าท่ีในการเป็นสะพานเช่ือมระหว่าง

ไทย - จีนในฐานะผูศึ้กษาและเล่าเรียนภาษาและวฒัน-

ธรรมไทย เราตอ้งรับภารกิจในการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีดี

ระหวา่งสองวฒันธรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ไทย - จีนใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ขึ�น

《湄公河》杂志作为一个绝佳的学习媒介，不仅内容紧

跟时事和重大热点问题，而且语言准确，制作精美，译审老

师也都是中泰顶尖的泰语专家。感谢《湄公河》杂志一直以

来的陪伴，希望杂志越办越好。

นิตยสาร “แม่น��าโขง” เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ี

ยอดเยี่ยม ไม่เพียงแต่มีเนื�อหาท่ีติดตามสถานการณ์และ

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ของสงัคมจีนกบัไทยในปัจจุบนั

ยงัมีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและแม่นย �า มีการออกแบบ

รูปเล่มท่ีสวยงาม ทีมบรรณาธิการภาษาไทยลว้นแต่

เป็นผูเ้ช่ียวชาญภาษาและวฒันธรรมไทยชั�นน�าของ

ประเทศจีน ขอขอบคุณนิตยสาร “แม่น�� าโขง” ท่ีคอย

อยูเ่คียงขา้งเป็นมิตรแหล่งความรู้ของพวกเรา และขอ

ใหนิ้ตยสาร “แม่น��าโขง” จดัท�าใหดี้ยิง่ขึ�นครับ

《湄公河》杂志社拟通过
2021年度新闻记者证核验人员名单公示

根据《新闻记者证管理办法》和《云南省新闻出版

局关于开展2021年度新闻记者证核验工作的通知》（云

新出〔2022〕5号）要求。我社已对持证人员持证情况

进行审核，现将我社2021年度拟通过年度核验人员名单

公示如下：

1.蔡  梦 （K53117766000002）

2.陈创业 （K53117766000005）   

3.王世学 （K53117766000004）

4.陆  蕊 （K53117766000001）

5.段建鑫 （K53117766000003）

公示时间：2022年1月24日至2022年1月30日。

监 督 举 报 电 话 ： 云 南 省 新 闻 出 版 局 ， 0 8 7 1 -

64199752；《湄公河》杂志社，0871-64101644。

                             《湄公河》杂志社

           2022年1月24日
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