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让更多人参与到冰雪运动中来，是

奥林匹克运动的题中之义。中国通过筹

办冬奥会和推广冬奥运动，让冰雪运动

进入寻常百姓家，实现了带动3亿人参与

冰雪运动的目标，为全球奥林匹克事业

作出了新的贡献。

——2022年2月5日，中国国家主席

习近平在北京2022年冬奥会欢迎宴会上

致辞

จุดประสงคห์น่ึงของกีฬาโอลิมปิก  คือ

การชกัชวนใหผู้ค้นหนัมาเขา้ร่วมการเล่น

กีฬาหิมะและน�้าแขง็ใหม้ากข้ึน ประเทศ

จีนพยายามส่งเสริมให้กีฬาฤดูหนาวเขา้

ถึงประชาชนทัว่ไป จากการจดัการแข่ง-

ขนั และการประชาสมัพนัธ์มหกรรมโอ-

ลิมปิกฤดูหนาวในคร้ังน้ี จีนได้บรรลุ

เป้าหมายในการเช้ือเชิญใหม้วลชน 300 

ลา้นคนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหิมะและ

น�้าแขง็ นบัเป็นคุณูปการอยา่งหน่ึงท่ีจีน

สร้างแด่กีฬาโอลิมปิกของมวลมนุษย์

— ค�าปราศรัย สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดี

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีกล่าวใน

งานเล้ียงตอ้นรับโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง

2022 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2565

“ปิงตุนตุน” มาสคอตประจ�าโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022

北京2022年冬奥会吉祥物“冰墩墩” 新华社 图
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“สดุยอดเป้าหมาย”
ของกู่ อา้ยหลงิ

谷爱凌的“大目标”

ช่วงเช้าของวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์

ท่ีผา่นมา กู่ อา้ยหลิง นกักีฬาทีมชาติ

จีนวยั 18 ปี ท�าคะแนนสูงถึง 94.5 จาก

การกระโดดคร้ังสุดทา้ย ในกีฬาสกี

ฟรีสไตลห์ญิง ประเภทบ๊ิกแอร์ รอบ

ชิงชนะเลิศ ควา้เหรียญทองมาครอง

ไดส้�าเร็จ

กู่ อา้ยหลิง นักกีฬาทีมชาติจีนควา้เหรียญทองจากการแข่งขนั

สกีฟรีสไตลห์ญิงประเภทบ๊ิกแอร์รอบชิงชนะเลิศ

中国选手谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台决赛中获得金牌 

孙勇刚 制图
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กู่ อา้ยหลิงไม่ได้ควา้เหรียญทองมาอย่างง่าย-

ดายนกั เพราะในบรรดาการแข่งขนัชิงเหรียญทอง

3 รายการซ่ึงเธอลงแข่งนั้น ประเภทบ๊ิกแอร์เป็นราย-

การท่ีเธอถนัดน้อยท่ีสุด กติกาของรายการน้ีคือ ผู ้

เขา้แข่งขนัจะตอ้งท�าการกระโดดทั้งส้ิน 3 คร้ัง แลว้น�า

คะแนนสูงสุด 2 คร้ังมารวมกนัเพื่อจดัอนัดบั ในการ

แข่งขนันดัชิงชนะเลิศ กู่ อา้ยหลิงกระโดดคร้ังแรก

ไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ แต่เพียงไม่นานกถู็กคู่แข่งไล่แซง

และเม่ือกระโดดคร้ังสุดทา้ย เธอจึงเลือกท่ีจะกระโดด

แบบหมุนซา้ย 1,620 องศา ซ่ึงเป็นท่าท่ีไม่เคยเลือก

ใชใ้นการแข่งขนัมาก่อน และแลว้เธอก็สานความ

ฝันนานหลายปีของตนไดส้�าเร็จในโอลิมปิกฤดูหนาว

คร้ังน้ี

ในสายตาของคนทัว่ไป กู่ อา้ยหลิงมีความโดด-

เด่นหลายอย่าง เช่น เธอเป็นลูกคร่ึงจีน - อเมริกนั 

เร่ิมเล่นสกีเม่ืออายุเ พียง 3 ขวบ เธอสามารถพูด

ภาษาจีนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เธอเลือกถือสญัชาติจีน

ใน พ.ศ. 2562 หรือขณะอายุได ้16 ปี เธอสอบเขา้

มหาวทิยาลัยแสตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาไดด้ว้ย

คะแนนสูงถึง 1,580 คะแนน ก่อนจะถึงพิธีเปิดกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 กู่ อ้ายหลิงเคยลง

หนงัสือพิมพแ์ละข้ึนปกนิตยสารมาแล้วนบัคร้ัง

ไม่ถว้น และไดรั้บความสนใจจากผูค้นมากมาย

ในชีวติจริง กู ่อา้ยหลิงเป็นคนท่ีร่าเริงสดใส

ในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ขณะท่ี

นักกีฬาทีมชาติจีนเดินเขา้สนาม 

เธอต่ืนเต้นจนเกือบจะเดินแซง

หนา้ผูถื้อธง ภาพถ่าย

ทอดสดยงัจบัให้เห็นตอนท่ีเธอแตะมือกบัอาสาสมคัร

ดว้ย...

ขณะให้สัมภาษณ์ กู่ อา้ยหลิงมกัจะเอ่ยถึง “สุดยอด

เป้าหมาย” ของตนเองอยูบ่่อย ๆ “แต่ไหนแต่ไร ฉนัมีเป้า-

หมายใหญ่อยู่ท่ีการท�าใหค้นหนัมาสนใจกีฬาฤดูหนาวให้

มากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน หวงัวา่ทุกคนจะสนุก

กบักีฬาฤดูหนาวเช่นเดียวกบัฉนั” “ขณะน้ี ประเทศจีนมี

คนเขา้ร่วมกีฬาหิมะและน�้าแขง็มากกวา่ 300 ลา้นคนแลว้”

ไม่มีใครเกิดมาแลว้โดดเด่นตั้งแต่ก�าเนิด ในสนาม

แข่งขนั นักกีฬาจากทุกประเทศต่างแสดงทกัษะกีฬาของ

ตน และสานสัมพนัธ์มิตรภาพกบัเพื่อนต่างชาติ เช่นเดียว

กบักู่ อา้ยหลิง ความส�าเร็จท่ีไดย้่อมเกิดข้ึนจากการฝึก

ซอ้มอยา่งหนกัหน่วง นกักีฬาเหล่าน้ีไดแ้สดงใหโ้ลกเห็น

ถึงเสน่ห์ของกีฬาหิมะและน�้าแขง็ พวกเขามุมานะ ทา้ทาย

ความยากล�าบาก เพ่ือท�าผลงานให้ไดดี้ท่ีสุด และนั่นคือ

การแสดงออกถึงจิตวญิญาณแห่งโอลิมปิกอยา่งดีท่ีสุด
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图片来源：新华社

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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一起向未来
มุ่งสู่อนาคตร่วมกนั

รายงานพเิศษ
特稿

ซู อ้ีหมิง โชวลี์ลาทกัษะสโลปสไตลใ์นการแข่งขนักีฬาสโนวบ์อร์ดชายรอบชิงชนะเลิศ

中国选手苏翊鸣在单板滑雪项目男子坡面障碍技巧决赛中 新华社 图
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“一起向未来”，北京冬奥会和冬残奥会用

最简短的话语，道出最深刻的寓意。“一起”展

现全人类团结的不屈力量，也是对奥林匹克精神

中拒绝撕裂、减少隔阂的深刻解读；“向未来”

表示人类对明天充满信心和希望，也是一直以来

中国面向全世界的明确态度。

09



เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2565 ดอกไมไ้ฟสวา่งไสว จุดใหท้อ้งฟ้า

เหนือสนามกีฬารังนกสุกสวา่ง สนามกีฬาแห่งชาติปักก่ิงกลายเป็น

ท่ีจบัตามองของชาวโลกอีกวาระหน่ึง ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก 

คนหนุ่มสาวจ�านวน 76 คนจากทัว่ทุกมุมโลกเดินเคียงบ่าเคียงไหล่

เขา้มาในสนาม ทุกย่างกา้วของพวกเขาคือการคล่ีมว้นภาพออก

อยา่งชา้ ๆ ดูราวกบัแม่น�้ าสายยาวไหลเอ่ือยอย่างสงบ เป็นภาพท่ี

สวยงามแห่งการต่อสู้เพ่ืออุดมคติของมวลมนุษยชาติ กล่าวคือ

เหล่านกักีฬามุมานะเพือ่บรรลุเป้าหมาย ส่วนประชาชนกร่็วมทุกข์

ร่วมสุข เพือ่ร่วมกนัต่อสูก้บัโรคระบาด... ทุกวนิาทีมว้นภาพจะฉาย

รายงานพเิศษ
特稿

ใหเ้ห็นถึงความฝันร่วมกนัของผูค้นจาก

หลากหลายพืน้ท่ี ฉายใหเ้ห็นวถีิชีวติท่ีแตก-

ต่าง แต่มีจิตใจเช่ือมถึงกนั รอยยิ้มบริสุทธ์ิ

สดใสบนใบหนา้ คือทศันียภาพอนังดงามท่ี

สุดในโลก ท่ีก�าลงัเบ่งบานตอ้นรับความหวงั

ในอนาคต

Together for a Shared Future หรือ “มุ่ง

สู่อนาคตร่วมกนั” คือสโลแกนท่ีสั้นกระชบั

แต่ส่ือความหมายลึกซ้ึงของมหกรรมกีฬา
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นิโก ปอร์เตอุส นกักีฬาชาวนิวซีแลนดใ์นการแข่งขนัสกีฟรีสไตลช์าย ประเภทฮาลฟ์ไปป์ รอบชิงชนะเลิศ

新西兰选手米格尔·波蒂奥斯在自由式滑雪男子U型场地技巧决赛中 新华社 图

โอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 ค�าวา่ Together 

แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่แห่งความสามัคคีของมนุษย์

นอกจากน้ียงัเป็นการตีความอนัลึกซ้ึงถึงจิตวิญญาณโอลิมปิก 

ท่ีไม่ประนีประนอมต่อความแตกแยกและช่องวา่งในประชาคมโลก 

ส่วน for a Shared Future นั้น สะทอ้นให้เห็นถึงความมัน่ใจและ

ความหวงัท่ีมนุษยชาติมีต่ออนาคต ทั้งยงัเป็นท่าทีท่ีชดัเจนของ

จีนในการติดต่อสมัพนัธ์กบัทัว่โลก 

อนาคตคือความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสะทอ้นออกมา

ในรูปแบบของสนามแข่งขนัโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว

ซ่ึงในคร้ังน้ีมีสนามแข่งขนัทั้งส้ิน 39 สนาม 

โดยใชส้นามเก่าซ่ึงมีอยูเ่ดิมจ�านวน 10 สนาม

และได้สร้างสนามข้ึนใหม่อีก 4 แห่งภาย

ในพ้ืนท่ีของการจดัโอลิมปิกปักก่ิง 2008  

รวมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานประจ�าเมือง

ไม่วา่จะเป็นไฟฟ้าหรือน�้าประปาในละแวก

ใกลเ้คียง ในจ�านวนนั้น ศูนยกี์ฬาคาดิแลก

เซ็นเตอร์สามารถเปล่ียนสนามบาสเกตบอล

ใหเ้ป็นสนามกีฬาฤดูหนาวไดภ้ายในระยะ
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พิธีปิดโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022

北京2022年冬奥会闭幕式现场 新华社 图

รายงานพเิศษ
特稿
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เวลาเพียง 6 ชัว่โมง ส่วนศูนย์กีฬาทางน�้าอยา่ง “วอเตอร์คิวบ”์ นั้น ก็

สามารถแปลงร่างเป็น “ไอซ์คิวบ”์ และใชเ้ป็นสนามแข่งขนักีฬาเคอร์ลิง

ได ้ส�าหรับสนามกีฬา “ไอซ์ ริบบ้ิน” ซ่ึงใชใ้นการแข่งขนักีฬาสปีด

สเกต็ต้ิง กเ็ป็นสนามกีฬาสปีดสเกต็ต้ิงแห่งแรกในโลก ท่ีใชเ้ทคโนโลยี

ท�าความเยน็โดยตรงแบบทรานสคริติคอลจากก๊าซคาร์บอนไดออก-

ไซดม์าผลิตน�้าแขง็ จนท�าใหอ้ตัราการปล่อยคาร์บอนเกือบจะเป็น

ศูนย.์.. การเป็นเจา้ภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอยา่งเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม สะท้อนให้เห็นถึงค�ามั่นสัญญาของจีนท่ีมีต่อ

การพฒันาสีเขียวอยา่งชดัเจน

อนาคตคือสุขภาพท่ีแข็งแรง เม่ือกีฬาหิมะและน�้ าแข็งเร่ิม

แพร่หลาย ก็จะช่วยส่งเสริมใหป้ระชาชนชาวจีนเขา้ร่วมการออก-

ก�าลังกาย ขณะท่ีม่านแห่งโอลิมปิกฤดูหนาวค่อย ๆ เปิดข้ึน 

ความใฝ่ฝันท่ีประชาชนมีต่อหิมะและน�้ าแข็งก็คุโชนข้ึนอย่าง

กวา้งขวาง ไม่วา่จะเป็นชาวจีนจากซานยา่บนเกาะไหหล�าท่ีตั้งอยู่

ในเขตร้อน หรือชาวฮาร์บิน “เมืองหิมะ” ในมณฑลเฮยหลงเจียง 

ต่างกเ็ดินทางมายงัสนามกีฬาฤดูหนาว เพ่ือสัมผสัดว้ยตวัเองวา่

กีฬาประเภทน้ีสนุกสนานอยา่งไร เรียกไดว้า่ ประเทศจีนใชก้ารเป็น

เจา้ภาพจดัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงในคร้ังน้ี มาช่วยกระตุน้ให้

บรรลุเป้าหมายท่ีจะท�าให ้“ชาวจีน 300 ลา้นคนเล่นกีฬาฤดูหนาว”

อนาคตคือความสามคัคี ทัว่ทุกมุมโลกต่างอวยพรใหก้ารแข่ง-

ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 ด�าเนินไปอยา่งราบร่ืน นาย

แพทยช์าวรัสเซียนามวลาดิเมียร์ โวโรบีเยฟ ประพนัธ์เพลงข้ึนมา

ส�าหรับโอลิมปิกฤดูหนาวคร้ังน้ี เพื่อใหก้�าลงัใจแก่ผูเ้ขา้แข่งขนัจาก

ทัว่โลก ส่วนในประเทศอียปิต ์บนอาคารไคโร ทาวเวอร์ ความสูง 

187 เมตร กป็ระกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดท้ราบวา่โอลิมปิก

ฤดูหนาวก�าลังจะมาเยือน ด้วยตัวอักษร “โอลิมปิกฤดูหนาว 

ณ กรุงปักก่ิง” และ “ปักก่ิง 2022” นักกีฬาเคอร์ลิงทีมชาติจีน

ประเภทคู่ผสม มอบเหรียญตุก๊ตามาสคอต “ปิงตุนตุน” ให้แก่คู่

แข่งจากสหรัฐอเมริกา หลงัจากควา้เหรียญทอง กู่ อา้ยหลิง นกักีฬา

สกีทีมชาติจีนเดินเขา้มาสวมกอดคู่แข่งอยา่งเทส เลอโดซ์ ท่ีพลาด

ต�าแหน่งแชมป์ไปอยา่งน่าเสียดาย... กีฬา

คือภาษาสากลของมนุษย ์กีฬาดึงผู ้คนให้

เขา้มาใกลก้นั ท�าใหโ้ลกน้ีเตม็ไปดว้ยความ

ต่ืนเตน้ พร้อมกบัเป่ียมไปดว้ยความรัก ท�าให้

โลกสามคัคีกนัมากข้ึน

ภายใต้ความท้าทายของโรคระบาด 

แต่ประเทศจีนกส็ามารถจดัมหกรรมโอลิม-

ปิกฤดูหนาวได้อย่างเรียบง่าย ปลอดภยั 

และน่าสนใจ นกักีฬาทุกคนไดแ้สดงความ

สามารถของตนอย่างเต็มท่ี แฟนกีฬาจาก

ทุกประเทศกส็ามารถรับชมการแข่งขนัได้

อยา่งมีความสุข ท่ามกลางเงามืดจากโรค

ระบาด นบัไดว้า่ความสุขในลกัษณะน้ีห่าง

หายกนัไปนาน ในการแข่งขันโอลิมปิก

ฤดูหนาวปักก่ิง 2022 คร้ังน้ี นักกีฬาจาก

นานาประเทศ หลากหลายสีผิว ต่างชาติ-

พนัธ์ุ ไดม้าประลองฝีมือกัน ก่อเกิดเป็น

เร่ืองราวการเคารพซ่ึงกนัและกนั และการ

แลกเปล่ียนอย่างเท่าเทียม ถือเป็นการ

ผนึกก�าลงัอันยิ่งใหญ่ระหวา่งนานาประเทศ 

ในอนัท่ีจะรับมือกบัอุปสรรคและกา้วเดินสู่

อนาคตไปดว้ยกนั

本刊综合

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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โอลมิปิกฤดหูนาว
ณ ประเทศจนี

冰雪运动在中国有着悠久的历史，冬

奥会开幕之际，中国参与冰雪运动人数

达3.46亿人。当冬奥遇到中国，

会迸发出怎样的火花？

รายงานพเิศษ
特稿
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ผูค้นจากพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศจีนเขา้ร่วมเล่นกีฬาหิมะและน�้าแขง็กนัอยา่งแพร่หลาย

中国各地群众广泛参与冰雪运动 新华社 图 孙勇刚 制作
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ในความเป็นจริง ประวติัศาสตร์กีฬาหิมะและน�้ าแข็งของจีน

สามารถยอ้นกลบัไปไกลกว่านั้น ในสมยัราชวงศห์ยวน  (ปี พ.ศ. 

1814 - 1911) นิยมไถล “ฉีมู่” กนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเทียบไดก้บั

การเล่นสกีหิมะและสเก็ตน�้ าแข็งในปัจจุบนั ผูค้นยงัใช ้“ฉีมู่” ใน

ดา้นการขนส่งคมนาคม ในสมยัราชวงศซ่์ง (ปี พ.ศ. 1503 - 1822) 

แท่นน�้าแขง็ท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย สามารถมองได้เทียบเท่า

กบัสโนวบ์อร์ดในยุคปัจจุบนั ไกลไปอีกถึงราชวงศ์สุย (ปี พ.ศ.  

1124 - 1161) และราชวงศ์ถงั (ปี พ.ศ. 1161 - 1450) ชนชาติหฺน่ีวเจิน

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนไดคิ้ดคน้ประดิษฐ์มา้ไมไ้ผ่

ส�าหรับใชเ้ล่นสเกต็น�้าแขง็ข้ึนมาชนิดหน่ึง โดยใชค้นข้ึนไปยนืบน

มา้ไมไ้ผ ่มือจบัท่อนไมไ้ว ้และเคล่ือนท่ีไปบนพื้นผวิน�้าแข็ง น่ีเป็น

หน่ึงในรูปแบบการเล่นสเกต็น�้าแขง็เก่าแก่ท่ีสุดของชาวจีน ในเมือง

อาเล่อไท่ ชายแดนด้านเหนือของซินเจียง จากภาพวาดโบราณ

บนก�าแพงหินยอ้นไปประมาณหน่ึงหม่ืนปีจากปัจจุบนั ผูค้นยงั

สามารถเห็นภาพคนใส่แผน่สกี มือถือไมส้กีหิมะท�าการล่าสตัว์

ในงานโอลิมปิกฤดูหนาว คร้ังท่ี 13 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเลคเพลซิด 

(Lake Placid) ของสหรัฐอเมริกาในปี 2523 เป็นงานโอลิมปิกฤดู

หนาวคร้ังแรกท่ีจีนเขา้ร่วม จนกระทัง่ถึงปี 2545 ในงานโอลิมปิก

ฤดูหนาว คร้ังท่ี 19 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมืองซอลต์เลกซิต้ี (Salt Lake 

City) ของสหรัฐอเมริกา หยางหยาง นกักีฬาสเกต็น�้าแขง็ความเร็ว

ระยะสั้นหญิงควา้เหรียญทองเหรียญแรกของจีนไดส้�าเร็จ 

บา้นเกิดของหยางหยาง อยูท่ี่มณฑลเฮยหลงเจียงในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือสุดของจีน ในปี 2496 กีฬาสเก็ตน�้ าแขง็คร้ังแรก

ของจีนจัดข้ึนท่ีเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง หลังจากนั้น 

กีฬาสเก็ตน�้ าแข็งก็เป็นท่ีนิยมข้ึนมาในมณฑลเฮยหลงเจียง “ใน

ตอนนั้น โรงงานและสมาคมจ�านวนมากไดก่้อตั้งทีมสเกต็น�้าแขง็ 

และจดัการแข่งขนัสเกต็น�้ าแขง็” หลวั จ้ือหว้น แชมป์โลกกีฬาฤดู

หนาวคนแรกของจีนจ�าไดอ้ย่างแม่นย �าถึงภาพอนัคึกคร้ืนบนลาน

สเกต็น�้าแข็งภายนอกอาคารในช่วงฤดูหนาวของฮาร์บินเม่ือคร่ึง

คริสตศ์ตวรรษกวา่ท่ีผา่นมา

หลายสิบปีก่อน มณฑลเฮยหลงเจียงแจง้ใหโ้รงเรียนภายใน

มณฑลท่ีมีความพร้อมใชน้�้ าเทท�าลานสเก็ตน�้าแขง็ เพื่อใชส้�าหรับ

กีฬาสเก็ตน�้ าแขง็ และแจกจ่ายสโนวบ์อร์ดใหแ้ก่โรงเรียนบางส่วน

โอลิมปิกฤดูหนาวจดัข้ึนระหวา่งช่วง

ตรุษจีนปีขาล ท�าให้ชาวจีนรู้สึกปิติยินดี

กบั “การมาถึงของทั้งสองเทศกาล”

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ วนัท่ีสองในตรุษ

จีนซ่ึงเป็นปีใหม่ของจีน นายหวงัเฟิง ชาว

เมืองปักก่ิงพร้อมดว้ยภรรยาไดพ้าลูกชาย

วยั 9 ขวบมาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑพ์ระราช-

วงัตอ้งหา้ม เม่ืออยูต่่อหนา้ “ภาพการละเล่น

น�้ าแข็ง” ซ่ึงเป็นภาพจ�าลองดิจิทัลนั้ น

หวงัเฟิงกับครอบครัวก�าลังเรียนรู้ประ-

วติัศาสตร์กีฬาหิมะและน�้าแขง็ของจีน “ลูก

เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แลว้ โรงเรียน

กมี็วชิาน้ี เขากไ็ดเ้ขา้ร่วมทีมนกักีฬาฮอกก้ี

ดว้ย”

“ภาพการละเล่นน�้ าแขง็” เป็นการจดั

แสดงรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงวาดโดยจิตรกรใน

ราชส�านกัสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง ราชวงศ-์

ชิง (ปี พ.ศ. 2279 - 2338) การละเล่นน�้าแขง็

คือค�าเรียกขานรวมของกิจกรรมบนน�้าแขง็

ประเภทต่าง ๆ จกัรพรรดิเฉียนหลงในสมยั

ราชวงศชิ์ง (ปี พ.ศ. 2179 - 2455) ช่ืนชอบ

กีฬาท่ีเก่ียวขอ้งกบัน�้าแขง็มากเป็นพิเศษ

ทุกปีจะคดัเลือกนักกีฬาน�้ าแข็งท่ีฝีมือดี

ร่วมพนัคนจากทุกท่ีทั่วประเทศเขา้สู่ราช

ส�านกั เพื่อเขา้มาฝึกการจดัแสดง ในบนัทึก

ทางประวติัศาสตร์ กิจกรรมบนลานน�้าแขง็

ในยคุราชวงศชิ์งส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การเล่น

สเก็ตดว้ยความเร็ว สเก็ตน�้าแข็งลีลา ฟุต-

บอลบนลานน�้ าแขง็ การตีลูกบอลบนลาน

น�้าแขง็ และมวยปล�้าบนลานน�้าแขง็ เป็นตน้

“ภาพการละเล่นน�้ าแขง็” ไดบ้นัทึกสภาพ

กิจกรรมบนลานน�้าแขง็ในราชส�านักราช-

วงศ์ชิงในยคุนั้นไวต้ามความเป็นจริง
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ท่ีอยู่ติดกบัภูเขา กีฬาหิมะและน�้ าแขง็ไดก้ลายเป็นส่ิงส�าคญัของ

การเรียนการสอนกีฬาฤดูหนาวในทอ้งถ่ิน 

ปัจจุบนั ทางภาคใตข้องจีน กมี็การพฒันากีฬาหิมะและน�้าแขง็

ข้ึนมาในหลายพื้นท่ี ในเมืองท่ีไม่ค่อยมีหิมะตก เช่น เซ่ียงไฮแ้ละ

กวา่งโจว กล็ว้นแต่สร้างลานสกีหิมะและลานสเกต็น�้าแขง็มาตรฐาน

สูงข้ึนมาภายในอาคาร ในช่วงพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง

นกักีฬาจีนท่ีเขา้ร่วมกีฬาหิมะและน�้าแขง็มีจ�านวนมากถึง 346 ลา้น

คน  บรรลุเป้าหมาย “ขบัเคล่ือนชาวจีน 300 ลา้นคนเขา้ร่วมกีฬา

หิมะและน�้าแขง็” ไดส้�าเร็จก่อนเวลา                                

本刊综合

นกักีฬาสมคัรเล่นสกีหิมะก�าลงัสมัผสัประสบการณ์ความสนุกของหิมะและน�้าแขง็ท่ีอ �าเภอฮุ่ยเจ๋อ เมืองฉวีจ้ิ่ง มณฑลยนูนาน

滑雪爱好者们在云南省曲靖市会泽县体验冰雪乐趣 新华社 图
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ค�าคน้หายอดฮิต

ของโอลิมปิกฤดูหนาว

冬奥热搜

เหรียญรางวลั

奖牌

หมวกกนัน็อคสไตล์จนี

中国风头盔

ชุดส�าหรับใส่ในพธีิมอบรางวลั

颁奖礼仪服装

ศูนย์การแข่งขนัสกกีระโดดไกลแห่งชาต ิหรือ “เสวีย่หรูอี”้

国家跳台滑雪中心“雪如意”
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ความเป็นจนีในงานโอลมิปิกฤดหูนาว
冬奥会上的中国元素

ปิงตุนตุน

冰墩墩

คบเพลงิ

火炬 เสวีย่หรงหรง

雪容融

รายการแสดงชุด “เข้าสู่ฤดูใบผล”ิ ในพธีิเปิดนับถอยหลงัสู่การแข่งขนัโอลมิปิก

开幕式倒计时表演《立春》
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ค�าคน้หายอดฮิต

ของโอลิมปิกฤดูหนาว

冬奥热搜

“‘ฉนัตอ้งมีตวัหน่ึงใหไ้ด’้ แยง่กนัซ้ือสินคา้มาสคอต” “จากแท่นรับรางวลัถึงแท่นอฒัจนัทร์ผูช้ม มาสคอต

โอลิมปิกฤดูหนาวของจีน ‘ปิงตุนตุน’ ปรากฏตวัอยู่ทุกท่ี”… ส่ือต่างชาติ อาทิ ส�านักข่าวรอยเตอร์ CNN 

ของสหรัฐอเมริกา ต่างรายงานความโด่งดงัของ “ปิงตุนตุน” มาสคอตโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงโดยไม่ได้

นดัหมาย “ปิงตุนตุน” ไม่เพียงแต่ขายดีจนเป็นกระแสในประเทศจีนเท่านั้น  แต่ยงัท�าให ้“ปิงตุนตุนกลาย

เป็นของหายาก” ท�าใหค้นทัว่โลกต่างกส็นใจ 

การออกแบบ “ปิงตุนตุน” ไดน้�าเอารูปแบบแพนดาซ่ึงเป็น “ของล�้ าค่าแห่งชาติ” ของจีนและน่ารักน่าชงั

ผสมผสานเขา้กบักรอบคริสตลั สะทอ้นถึงจุดเด่นของกีฬาหิมะและน�้าแขง็ฤดูหนาวและวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั 

没有人可以拒绝“冰墩墩”
ไม่มีใครปฏเิสธ “ปิงตุนตุน” ได ้

新华社 图 孙勇刚 制作
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โบยบนิบนยอดลานสกหิีมะ
พรอ้มซาลาเปาไสถ้ ัว่ครึง่ลกู 

揣着半个豆包 

在云顶雪场起飞

สนามแข่งขนัสโนวบ์อร์ด ประเภทฮาลฟ์ไปป์ของ

โอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง ตั้งอยูท่ี่สวนสาธารณะลานสกี

หิมะหยนุต่ิงในเขตแข่งขนัจางเจียโข่ว ในการแข่งขนั

วดัคุณสมบติัหญิง  เจนิส สปิเทรี (Jenise Spiteri) จาก

ประเทศมอลตา ถือซาลาเปาไส้ถัว่คร่ึงลูก ก�าลงัเล่น

สโนวบ์อร์ดอยู่

ในขณะท่ีนัง่รอคะแนนอยูท่ี่พ้ืนท่ีนัง่รอ ตวัเธอบน

หนา้จอใหญ่ก็ยงัคงยิม้อยา่งสดใส หลงัจากนั้นก็หยิบ

ซาลาเปาคร่ึงลูกออกมา และโยกตวัให้กับกลอ้ง กิน

หน่ึงค�า ยกน้ิวโป้งให้ แลว้พูดว่า “น่ีคือซาลาเปาไส้

ถัว่แดง หลงัจากมาท่ีน่ี ฉนักกิ็นวนัละ 6 ลูก อาหารเช้า

2 ลูก กลางวนั 2 ลูก อาหารเย็น 2 ลูก น่ีเป็นของท่ีฉัน

ชอบกินมากท่ีสุดในหมู่บา้นโอลิมปิกฤดูหนาว” 

ในความเป็นจริง อาหารส�าหรับงานโอลิมปิกฤดู

หนาวคร้ังน้ีไดรั้บค�าชมจากนกักีฬามากมาย เทส์ซ่า เมาด์

(Tessa Maud) นกักีฬาสโนวบ์อร์ดของสหรัฐอเมริกา 

ไดก้ลายร่างเป็น “ผูโ้ฆษณาของอร่อย” ในหมู่บา้นโอลิม-

ปิกฤดูหนาว เธอไดถ่้ายภาพอาหารเลิศรสในหมู่บา้น

นกักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในโซเชียลมีเดียเป็นประจ�า 

แป้งทอดหวัหอม บะหม่ีแหง้ผดัถัว่ เตา้หูห้มาโผ… เธอ

บอกวา่อาหารเหล่าน้ีลว้นแต่ “อร่อยสุด ๆ ไปเลย”

นกักีฬาจากประเทศต่าง ๆ ล้ิมลองอาหารนานาชนิดในหมู่บา้นโอลิมปิกฤดูหนาว

各国运动员在冬奥村品尝各类美食 图片源于网络

CFP 图
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ค�าคน้หายอดฮิต

ของโอลิมปิกฤดูหนาว

冬奥热搜

“ทีมนกัร้องประสานเสียงเดก็หม่าหลานฮวา” ร้องเพลงเป็นภาษากรีกในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก

“马兰花儿童合唱团”用希腊语在开幕式上歌唱 新华社 图

ในพิธีเปิดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง บทเพลง 

“เพลงสรรเสริญโอลิมปิก” ซ่ึงขบัร้องโดยเด็กนอ้ย

ชาวจีน 44 คน จากหมู่บา้นหม่าหลานอนัห่างไกลแถบ

ภูเขาไท่หาง (เทือกเขาส�าคญัและเสน้แบ่งพรมแดนใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน) เสียงอนัเป็นธรรมชาติ

และเขา้ถึงจิตวญิญาณไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บั

โลก คุณรู้ไหม ท่ีแทจ้ริงแลว้ ภาษากรีกบางส่วนใน

บทเพลงนั้น เดก็ ๆ อาศยัพินอินทีละประโยคทีละค�า

ฝึกฝนจนร้องเป็น ภายใตก้ารฝึกฝนปรับแกเ้สียงหลาย

คร้ังโดยคุณยายเต้ิง เส่ียวเฟ่ิง ซ่ึงเป็นครูดนตรีอาสา-

สมคัรในหมู่บา้นหม่าหลานวยัร่วม 80 ปี และบรรดา

ครูท่านอ่ืน ๆ “เพลงสรรเสริญโอลิมปิก” เพลงน้ีจึง

ไดด้งักึกกอ้งไปทัว่โลก

เดก็ ๆ 44 คนจากโรงเรียนประถมหลายแห่งใน

ต�าบลเฉิงหนานจวง อ�าเภอฟู่ผิง เมืองเป่าต้ิง มณฑล

เหอเป่ย หลงัจากเขา้ร่วมพิธีเปิดเสร็จ ในช่วงเยน็วนัท่ี

5 พวกเขาก็เดินทางกลบับา้นของตนเอง ผูป้กครอง

ท่านหน่ึงท่ีมารับลูกกล่าววา่  “หวงัวา่ลูกจะใชโ้อกาส

ในการเขา้ร่วมงานมหกรรมคร้ังน้ีเป็นส่ิงกระตุน้แรง

บนัดาลใจใหพ้วกเขาในอนาคต”

中国娃娃这样唱《奥林匹克颂》
เดก็นอ้ยชาวจนีรอ้ง “เพลงสรรเสรญิโอลมิปิก”
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ของขวญัแสนพเิศษ
一份特殊的礼物

ภาพวาดท่ีรวบรวมจากจิตรกรวยัเยาวข์องจีนท่ีใชแ้จกในงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิงและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022

北京2022年冬奥会和冬残奥会征集到的青少年绘画作品 图片源于网络

นกักีฬาแต่ละคนท่ีเขา้มาพกัในหมู่บา้นโอลิม-

ปิกฤดูหนาว จะไดรั้บกระเป๋าเป้นกักีฬาคนละหน่ึง

ใบ ในกระเป๋าเป้มีของขวญัปีใหม่พิเศษช้ินหน่ึง 

นัน่กคื็อผลงานภาพวาดของจิตรกรวยัเยาวข์องจีน 

ซ่ึงส่งค�าอวยพรให้แก่บรรดาผองเพ่ือนท่ีมาจาก

แดนไกล 

นกักีฬาชาติต่าง ๆ ท่ีไดรั้บของขวญัช้ินน้ีต่าง

รู้สึกประทบัใจและปล้ืมปิติอย่างมาก นักกีฬา

ออสเตรเลีย ไบรตตนี์ คอ็กซ์ (Britteny Cox) กล่าว

วา่ “ฉันเปิดกระเป๋าเป้ออกมา ภายในเป็นภาพวาด

เดก็นอ้ยของจีน เขาวาดนกักีฬาสกีหิมะหญิงคนหน่ึง

ยนือยูบ่นภูเขาสูง มือของเธอถือไมส้กีไว ้ส�าหรับ

ฉนัแลว้ มนัมีความหมายมาก ในฐานะเป็นนกักีฬา

คนหน่ึง ส่ิงท่ีมีคุณค่าและความปรารถนาท่ีแรง

กลา้ท่ีสุดของฉันก็คือ สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่

คนรุ่นใหม่ เม่ือไดรั้บรูปภาพน้ี ฉนัรู้สึกอบอุ่นใจอยา่ง

มาก”

นักกีฬาจากสาธารณรัฐเช็คไดโ้พสต์กระเป๋า

ของขวญันกักีฬา รวมถึงภาพวาดของเดก็ ๆ ลงบน

โซเชียลมีเดีย เธอกล่าววา่ “ขอบคุณส�าหรับทุกส่ิง 

ฉนัรู้สึกซาบซ้ึงจนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึก

ทั้งหมดออกมาเป็นค�าพดูได”้

ภาพวาดเหล่าน้ีคดัเลือกมาทั้งส้ินจ�านวน 7,500

ภาพ จากกิจกรรมรวบรวมภาพวาดเยาวชนส�าหรับ

โอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิก ปี 2565 ณ กรุง

ปักก่ิงท่ีจดัข้ึนโดยองค์การประชาสัมพนัธ์คณะ-

กรรมการจดังานโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง
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จุดประกายความฝัน
ของหิมะและน�า้แขง็ดว้ย “ความรกั”

“ 单 板 滑 雪 是 我 的 一 生 所

爱。” 2月11日， 35岁的美国单

板滑雪名将肖恩·怀特获得第四

名，为自己的职业生涯画上了句

号。因为热爱，所以全力以赴；

因为热爱，所以享受过程。冬奥

会的赛场上，冰雪健儿用坚持诠

释热爱，用汗水浇灌梦想。而奥

林匹克的精彩，正是由无数这样

的故事组成。

ในสนามแข่งขนัโอลิมปิก

ฤดูหนาว นกักีฬาใชค้วามพาก-

เพียรเพื่อแสดงถึงความรักอนั

เร้าร้อนต่อกีฬา ใชห้ยาดเหง่ือ

ท่ีไหลรินหยดลงบนตน้ไมแ้ห่ง

ความฝัน ซ่ึงความยิง่ใหญ่ของ

โอลิมปิกนั้นประกอบข้ึนจาก

เร่ืองราวเช่นน้ีอีกนบัไม่ถว้น

 “ผมอาย ุ17 ปี และน่ีเป็น

คร้ังแรกท่ีผมเขา้ร่วมแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ไม่มี

อะไรตอ้งกงัวล ขอเพียงแค่

แสดงความสามารถใหดี้ท่ีสุด

กพ็อแลว้” 

“ทริปโอลิมปิกคร้ังน้ีพิเศษ

กว่าทุกคร้ังท่ีผ่านมา ภายใต้

ภาวะการแพร่ของโรคระบาด 

การจดัโอลิมปิกฤดูหนาวกลาย

เป็นเร่ืองยากกว่าปกติ แต่จีน

ท�าได ้ฉนัไดม้าปักก่ิงตามท่ีฉนั

ปรารถนา รู้สึกทราบซ้ึงใจอยา่ง

มาก น่ีคือช่วงหน่ึงแห่งการสร้าง

ประวติัศาสตร์ของฉนั”

“ฉนัหวงัวา่เร่ืองราวของ

เราจะสามารถสร้างแรงบนั-

ดาลใจให้เยาวชนไทยกา้ว

ไปบนลานหิมะ และหวงัวา่

ในอนาคต จะมีนกักีฬาไทย

เขา้ร่วมโอลิมปิกฤดูหนาว

มากข้ึน” 

“我希望我们的故事能够激励

泰国青少年走上雪场，也许未来会

有更多泰国运动员参加冬奥会。”

“我17岁，第一次参加冬

奥会，没什么需要去担忧的，

只要发挥出自己的最好水平就

行。”

“这次奥运之旅比任何一届都

特殊，在疫情下，举办冬奥变得异

常艰难，但中国做到了！我能如愿

来北京，非常感恩，这是我创造历

史的一刻！”

เร่ืองราวของบุคคล

人物故事
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“สโนวบ์อร์ดคือส่ิงท่ีผมรักมาตลอดชีวติ” หลงัจากส้ินสุดการ

เดินทางในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคร้ังท่ี 5 ของเขา ฌอน ไวท ์นกั

กีฬาสโนวบ์อร์ดชาวอเมริกนัวยั 35 ปีกไ็ดห้ลัง่น�้ าตาออกมา

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ ในการแข่งขนัสโนว์บอร์ดชายรอบ

ชิงชนะเลิศในสนามฮาล์ฟไปป์ มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 

ณ กรุงปักก่ิง ฌอน ไวท ์ผูช้นะอนัดบัท่ี 4 อยูห่่างจากแท่นรับเหรียญ

รางวลัเพียงกา้วเดียว นกักีฬาระดบัต�านานท่ีควา้ 3 เหรียญทองใน

โอลิมปิกฤดูหนาว อ�าลาอาชีพของเขาดว้ยความเสียดายเลก็นอ้ย

เพราะความรักจึงไดทุ่้มเทสุดพลงั ในสนามแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

มีเร่ืองราวมากมายเก่ียวกบัการเอาชนะความยากล�าบากและความ

อุตสาหะไม่ยอ่ทอ้ บนเสน้ทางของการเอาชนะตวัเองอยา่งต่อเน่ือง

ระหวา่งท่ียินดีกบัชยัชนะและคิดทบทวนเก่ียวกบัความลม้เหลว 

นกักีฬาหิมะและน�้ าแข็งไดรั้บส่ิงล�้ าค่าของตนเอง นั่นก็คือความ

เขา้ใจในสปิริตของโอลิมปิกท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และความรักในกีฬา

หิมะและน�้าแขง็กม็ัน่คงยิง่ข้ึน 

หลิว เจียอวี่และไช่ เสวี่ยถงนักกีฬาสโนวบ์อร์ดชาวจีนต่างก็

เขา้ร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นคร้ังท่ี 4 เช่นเดียวกนั เม่ือ 4 ปีท่ีแลว้ 

หลิว เจียอวี ่ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาวพยอ็งชงั (Pyeongchang) ถึงแมว้่าในโอลิมปิกฤดูหนาว

ท่ีกรุงปักก่ิงเธอจะอยูใ่นอนัดบัท่ี 8 แต่รอยยิม้บนใบหนา้ของเธอ

ยงัคงสดใส “ผลงานความส�าเร็จเป็นส่ิงส�าคญั แต่กระบวนการ

ระหวา่งนั้นส�าคญัยิ่งกวา่ ฉันมีความสุขทุกวนั เพราะฉนัไดท้�าใน

ส่ิงท่ีฉนัอยากท�า”

เพราะความรักในส่ิงน้ี จึงรู้สึกสนุกกบักระบวนการทั้งหมด 

บนเวทีการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว เรามกัจะถูกดึงดูดดว้ย

รอยยิม้ของนกักีฬาจากทัว่ทุกมุมโลก ต่อให้พวกเขาจะท�าท่าทาง

ผิดหรือลม้ลงกบัพ้ืน ท่ามกลางสายตาท่ีห่วงใยของบรรดาผูช้ม 

พวกเขายนืข้ึนอยา่งสงบ ปัดน�้าแขง็หรือเกลด็หิมะบนร่างกายออก

ไป และทกัทายทุกคนดว้ยรอยยิม้ พวกเขาทา้ทายตวัเองในระดบั

ท่ียากท่ีสุดและด้วยความเร็วสูงสุด ความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูเ่หนือ

ขีดจ�ากดัตนเองเป็นประสบการณ์ท่ีไม่ดอ้ย

ไปกวา่การไดข้ึ้นแท่นรับเหรียญรางวลั

ในสนามแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

กรุงปักก่ิง เร่ืองราวเก่ียวกบัความรักมีอยู่

ทุกท่ี ชาเคลีนี โมเรา (Jaqueline Mourão) 

นกัสกีครอสคนัทรีชาวบราซิลวยั 46 ปี 

เขา้ร่วมการแข่งขนัจกัรยานเสือภูเขาในกีฬา

โอลิมปิกท่ีจดัข้ึน ณ กรุงปักก่ิง เม่ือปี 2551

และกลบัมาท่ีกรุงปักก่ิงอีกคร้ังในฐานะ

นกักีฬาผูเ้ข้าร่วม “กีฬาโอลิมปิกคู่” เธอ

กล่าวว่า ความรักในกีฬาของเธอไม่เคย

เปล่ียนแปลง 

ความยิง่ใหญ่ของโอลิมปิกนั้นประกอบ

ข้ึนจากเร่ืองราวเช่นน้ีอีกนบัไม่ถว้น

ฌอน ไวท ์นกัเล่นสโนวบ์อร์ดชาวอเมริกนั

美国单板滑雪名将肖恩·怀特 CFP 图
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ซ ู อี้หมิง
苏翊鸣

ในการแข่งขนัรอบชิงชนะ

เลิศของกีฬาสโนวบ์อร์ดชาย

ประเภทสโลปสไตล ์ซู อ้ีหมิง

 นกักีฬาหนุ่มนอ้ยชาวจีนวยั 17 ปี ท่ีเขา้

ร่วมแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวเป็นคร้ังแรก 

หลงัจากเสร็จส้ินการตีลงักากลางอากาศ 1,800 

องศาคร้ังแรกในการแข่งขนั เขาก็ควา้เหรียญเงิน

มาครองไดส้�าเร็จดว้ยคะแนน 88.70 และยงัเป็น

คร้ังแรกท่ีทีมชาติจีนผา่นเขา้ร่วมรายการแข่งขนั

ประเภทน้ี

หากจีนไม่ประสบความส�าเร็จในการยื่นขอ

เป็นเจา้ภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ซู อ้ีหมิงอาจ

กลายเป็นนกัแสดงมืออาชีพไปแลว้  เม่ือเขาอาย ุ

10 ขวบ เขาเป็นท่ีรู้จกัจากบทบาทในภาพยนตร์

เร่ือง “ยทุธการยึดผาพยคัฆ์หรือ The Taking of 

Tiger Mountain” ในปี 2558 ปักก่ิงไดย้ื่นเป็น

เจา้ภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ได้ส�าเร็จ 

และซู อ้ีหมิงกไ็ดรั้บแรงบนัดาลใจอยา่งมาก เขา

ตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะเป็นนกักีฬาสกีหิมะมืออาชีพ

เขาเร่ิมเล่นสกีหิมะตอนอายไุด ้4 ขวบ เม่ืออายุ

14 ปี เขาผ่านการคดัเลือกนกักีฬาขา้มสาขาและ

ไดเ้ขา้ร่วมฝึกซ้อมทีมชาติสโนว์บอร์ด 

เทคนิคสกีกระโดดและสโลปสไตล ์

เม่ืออาย ุ15 ปี เขาเร่ิมเขา้ร่วม

เร่ืองราวของบุคคล

人物故事
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ซู  อ้ีหมิง

苏翊鸣 CFP 图

เวลาสั้น ๆ  เช่นน้ี นอกจากความพยายามของเส่ียวหมิง

และผมเองแลว้ ในฐานะนกักีฬาชาวจีน เขายงัไดรั้บ

การสนบัสนุนและช่วยเหลือจากทัว่ทั้ งประเทศ

อีกดว้ย”

การแข่งขนัของซู อ้ีหมิงได้รับการจบัตามอง

อยา่งมากจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเขาตีลงักา 

1,800 องศาสองคร้ังกย็ิง่ท�าใหผู้ช้มคาดหวงัวา่เขาจะ

ควา้เหรียญทอง ดงันั้น เม่ือผลคะแนนสุดทา้ยอยูท่ี่

88.70 และไดเ้หรียญเงินเป็นท่ีแน่นอน ชาวเน็ตจ�านวน

มากจึงกงัขากบัการตดัสินของกรรมการ ซู อ้ีหมิง

ตอบวา่  “ผมไม่ไดส้นใจอะไรเป็นพิเศษกบัคะแนน

ของผูต้ดัสินแต่ละท่าน ไดค้ะแนนเท่าน้ีผมกมี็ความ

สุขแลว้”

หลงัส้ินสุดการแข่งขนั ซู อ้ีหมิงจะฉลองวนัเกิด

ครบรอบ 18 ปีของเขา บางทีอาจจะเป็นอยา่งท่ีเขา

พดูกไ็ดว้า่  “ผมอาย ุ17 ปี และน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผมเขา้

ร่วมแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ไม่มีอะไรตอ้ง

กงัวล ขอเพียงแค่แสดงความสามารถใหดี้ท่ีสุดกพ็อ

แลว้”  อนาคตยงัมีความเป็นไปไดอี้กมากมาย

การแข่งขนัระดับนานาชาติ ในขณะนั้น ซู อ้ีหมิง

ท�าไดเ้พียงอนัดบัท่ี 47 ในการแข่งขนั World Youth

Championship เท่านั้น ต่อมาความพยายามของเขา

กบ็งัเกิดผล ซู อ้ีหมิงกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและในท่ี

สุดกผ็า่นเขา้รอบแข่งขนัในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ณ กรุงปักก่ิง

ส�าหรับการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศของกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีตั้งตารอคอยมานาน ซู อ้ีหมิงก็

ไดเ้ตรียมตวัมาอยา่งดี เขาเปิดเผยวา่ในช่วงสปัดาห์

ของการฝึกซอ้มท่ีเขม้ขน้ท่ีสุด เขาใชส้โนวบ์อร์ดพงั

ไปถึง 4 อนั ยาสุฮิโระ ซาโต โคช้ชาวญ่ีปุ่น

ของซู อ้ีหมิง กล่าวว่า “ผมเป็นโคช้ให้

นกักีฬาหลายคนและสั่งสมประสบ-

การณ์มามากมาย แต่ท่ีสามารถ

ทะลวงขีดจ�ากดัความกา้ว-

หนา้ไดใ้นช่วงระยะ
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คลอเดยี เพชชไตน ์(Claudia Pechstein) 

บนลู่แข่งขนัสเกต็น�้าแขง็ความเร็วหญิงระยะ 3,000 เมตร คลอเดีย เพชชไ์ตน ์นกัแข่งขนั

หญิงชาวเยอรมนัวยั 49 ปี พยายามสไลด์ไปข้างหน้าอย่างเต็มก�าลงั แม้ว่าผลสุดทา้ย

ต�าแหน่งจะอยู่ร้ังทา้ยท่ี 20 แต่ก็ไดรั้บเสียงปรบมือเป็นก�าลงัใจจากผูช้ม เม่ือสกีสไลดเ์ขา้

สู่เสน้ชยั คลอเดียไม่มีอาการทอ้แทใ้จ กลบัยกแขนข้ึนอย่างผูช้นะ ตอ้นรับต�าแหน่ง “ท่ี

หน่ึง” ของเธอ

บางทีอาจเป็นเพราะความอ่อนลา้ทางร่างกาย เธอจึงกม้ตวั กอดเข่า หอบหายใจ แต่

เม่ือเธอเล่ือนผ่านอฒัจนัทร์ เธอยืดกายข้ึน หันหนา้ไปท่ีผูช้มพร้อมชูมือส่งมินิฮาร์ทให ้

สไลดต่์อไปอีก 200 เมตร แลว้เธอกห็ยดุลง นัง่บนขอบลู่ สวมกอดโคช้เป็นเวลานาน

“ฉนัสไลดเ์ขา้สู่เสน้ชยัดว้ยรอยยิม้” เสียงของคลอเดียสัน่เลก็นอ้ย “ฉนัไดบ้รรลุเป้าหมาย

ของตนเอง น่ีเป็นกีฬาโอลิมปิกคร้ังท่ี 8 ของฉนั” การไดท้�าหน้าท่ีเป็นผูถื้อธงของคณะ

เร่ืองราวของบุคคล

人物故事
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คลอเดียเขา้ร่วมแข่งขนัสเกต็น�้าแขง็ความเร็วหญิงระยะ 3,000 เมตร

克劳迪娅在速度滑冰女子3000米比赛中 CFP 图

ผูแ้ทนนกักีฬาเยอรมนัในพิธีเปิด คลอเดียบอกวา่

นบัเป็นส่ิงท่ีสุดยอดท่ีสุดในชีวติของเธอ “วนัน้ีผล

การแข่งขนัของฉนัไม่ส�าคญัอีกต่อไปแลว้ ส่ิงส�าคญั

คือฉนัมาถึงปักก่ิงและสามารถสไลดส์กีจนถึงเสน้

ชยั ฉนัรู้สึกภูมิใจในตวัเองอย่างไม่มีอะไรเปรียบ

ปาน”

นักข่าวชาวดัตช์คนหน่ึงถามว่า “คุณเร่ิมเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ใช่

หรือไม่”

“ไม่ใช่ค่ะ 30 ปีแล้วต่างหาก” คลอเดียตอบ

อยา่งภูมิใจ “ทริปโอลิมปิกคร้ังน้ีพิเศษกวา่ทุกคร้ัง

ท่ีผ่านมา ภายใต้ภาวะการแพร่ของโรคระบาด 

การจดัโอลิมปิกฤดูหนาวกลายเป็นเร่ืองยากกว่า

ปกติ แต่จีนท�าได ้ฉันสามารถมาปักก่ิงไดต้ามท่ี

ปรารถนา รู้สึกทราบซ้ึงใจอยา่งมาก น่ีคือช่วงหน่ึง

แห่งการสร้างประวติัศาสตร์ของฉนั”

สถิติมีไวเ้พ่ือท�าลาย แต่ “ท่ีหน่ึง” ท่ีคลอเดีย

สร้างข้ึน อาจเป็นดาวคา้งฟ้าอยูใ่นสมุดบนัทึกอีก

นาน
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คาเรน จนัเหลอืง 

ประเทศไทยซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีเกือบ 30 องศาเซลเซียส ไม่มีหิมะและน�้ าแข็ง แต่ไม่ขาด

นกักีฬาสกี ในปีน้ีมีนกักีฬาชาวไทย 4 คนผา่นเขา้รอบโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิง ลงแข่งขนัในรายการสกี

อลัไพนแ์ละสกีครอสคนัทรี  

จากกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย มายงัจางเจียโข่ว ประเทศจีน ในฤดูหนาวอุณหภูมิของสอง

ภูมิภาคน้ีมีความต่างกนัเกือบ 50 องศาเซลเซียส “ท่ีน่ีอากาศหนาวกว่าท่ีฉนัคิดนิดหน่อย” คาเรน จนัเหลือง 

卡伦 ·尚隆

เร่ืองราวของบุคคล

人物故事
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นกักีฬาชาวไทยประเภทสกีครอสคนัทรีหญิงกล่าวหลงัจากฝึกปรับตวัใหชิ้นกบัสภาพอากาศในช่วงเชา้

แมว้า่เธอจะมีอายเุพียง 25 ปี แต่น่ีเป็นการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคร้ังท่ี 2 ของเธอ เม่ือ

ส่ีปีท่ีแลว้ของการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีเปียงชาง ประเทศเกาหลีใต ้คาเรนและมรรค จนัเหลืองพ่ีชาย

ของเธอไดเ้ปิดตวัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของพวกเขา แมว้า่ผลการแข่งขนัจะไม่เป็นท่ีน่าพอใจนกั 

แต่ประสบการณ์การแข่งขนัท่ีไม่เคยมีมาก่อนท�าใหพ้วกเขาทัง้สองไดรั้บความสนใจและไดรั้บก�าลงัใจอยา่งมาก   

คาเรน จนัเหลือง (ซา้ย) ก�าลงัสนทนากบันกักีฬาชาวกรีก 

卡伦·尚隆（左）与一名希腊运动员交流 新华社 图
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คุณพ่อ คุณแม่

ของคาเรนและ

มรรคมีบทบาท

ส�าคญัในการเขา้ร่วมโอลิมปิก

ฤดูหนาว บุญจนัทร์ จนัเหลือง

คุณพ่อของคาเรนเป็นคนไทย คุณแม่

ของเธอเป็นชาวอิตาลี ในปี พ.ศ. 2539

 คาเรนเกิดในหมู่บา้นเลก็ ๆ แห่งหน่ึง

ใกล้ภูเขาในเมืองออสตา ประเทศ

อิตาลี ท่ีนัน่แวดลอ้มไปดว้ยบรรยากาศ

ของกีฬาหิมะและน�้าแข็ง เม่ืออายไุด ้

3 ขวบ คาเรนย �่าไปบนลานหิมะภาย

ใตก้ารดูแลของคุณพอ่คุณแม่ เธอเร่ิม

ฝึกเล่นสกีครอสคนัทรีตอนอาย ุ10 ขวบ

ในขณะท่ีพี่นอ้งทั้งสองลงแข่งขนั

เพ่ือสั่งสมประสบการณ์จากสนาม

ต่าง ๆ  ทัว่ทุกมุมโลก คุณพอ่คุณแม่ของ

คาเรนไดท้�าหนา้ท่ีเป็นทีมสนบัสนุน 

ส่งเสริมพวกเดก็ ๆ ในการไล่ตามความ

ฝัน “กีฬาสอนฉันมากมาย รวมถึง

วธีิการเผชิญหนา้กบัการแพห้รือชนะ

และการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น” เธอกล่าว 

“กีฬาสอนใหต้อ้งทุ่มเทความพยายาม

ไม่วา่ฉนัตอ้งเผชิญกบัส่ิงใด เป็นการ

ช้ีน�าท่ีมีความหมายซ่ึงช่วยเติมเต็ม

ชีวติของฉนั” เม่ือไดย้ �า่ลงบนลานหิมะ

โอลิมปิกฤดูหนาวอีกคร้ัง เป้าหมาย

ของคาเรนชดัเจนมาก คือ แสวงหา

ความโดดเด่นและความกา้วหนา้ให้

กบัตนเอง

นับตั้ งแต่ประเทศไทยไดส่้งนัก

กีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาวท่ีซอลตเ์ลกซิต้ี (Salt Lake) ในปี พ.ศ. 2545 เป็นคร้ังแรก 

ความสนใจของวยัรุ่นไทยท่ีมีต่อกีฬาหิมะและน�้าแขง็นบัวนัจะเพิ่ม

มากข้ึน ในสมาคมสกีไทยท่ีคาเรนและมรรคสงักดัอยู่ มีนกักีฬา

เยาวชนจ�านวนมากข้ึน พวกเขาไดเ้อาชนะขอ้จ�ากดัต่าง ๆ ดา้นภาวะ

วิสัย ตั้งเป้าหมายไวท่ี้การแข่งขันชิงแชมป์โลก เธอแนะน�าวา่ 

“เน่ืองจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศ ท�าให้นักกีฬาชาวไทยหลายคน

เลือกท่ีจะฝึกซอ้มในฤดูหนาวท่ีต่างประเทศ ส่วนในฤดูร้อนอยูใ่น

ประเทศไทย กจ็ะเลือกฝึกโรลเลอร์สเกต็ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั”

เร่ืองราวของบุคคล

人物故事
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นอกจากน้ีครอบครัวคาเรนยงัไดมี้ส่วนร่วมในการจดั

ตั้งมูลนิธิ เพื่อสนับสนุนและให้ค �าแนะน�าแก่เยาวชนไทย

ในการเขา้ร่วมกีฬาหิมะและน�้าแขง็

“ฉนัหวงัวา่เร่ืองราวของเราจะสามารถสร้างแรงบนั-

ดาลใจใหเ้ยาวชนไทยกา้วไปบนลานหิมะ และหวงัวา่ใน

อนาคต จะมีนกักีฬาไทยเขา้ร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวมากข้ึน” 

คาเรนกล่าว

ขอ้มูลเพิ่มเติม 链接

      คาเรน  จนัเหลือง (ท่ีสองจากซา้ย) ถ่ายภาพร่วมกบัครอบครัวระหวา่งเขา้ค่ายฝึกซอ้มท่ียโุรป

卡伦·尚隆（左二）与家人在欧洲备战训练时合影 新华社 图

สแกนรหสั QR เพื่อชมวดีิโอสุดวเิศษ
扫码观看精彩视频

ชมโอลมิปิกฤดหูนาวบนโซเชยีลมีเดยี

社交媒体看冬奥

ระหวา่งโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิง นกักีฬา

และคณะผูแ้ทนจากต่างประเทศจ�านวนมาก

ท่ีเดินทางมาประเทศจีนเพ่ือเขา้ร่วมงาน ต่าง

สมัผสัไดถึ้งการเตรียมพร้อมอยา่งเตม็ท่ีและ

ความกระตือรือร้นอยา่งจริงใจของ “ปักก่ิง

ยนิดีตอ้นรับคุณ” นอกเหนือจากการแข่งขนั

และการฝึกซอ้ม นกักีฬาหลายคนแบ่งปันความ

รู้และประสบการณ์ท่ีไดย้ินไดพ้บเจอทั้งใน

และนอกสนามบนพ้ืนท่ีเครือข่ายสังคม

ออนไลน์

Summer Bricher นักกีฬาชาวอเมริกนั 

แบ่งปันเร่ืองเตียงไฮเทคในหมู่บา้นโอลิมปิก

นกัสกีความเร็วชาวดตัช ์Juta Lerdan ตกหลุม

รักเมนูซุปหมาล่า (ซุปเผ็ดร้อน) ของจีน 

คลิปวิดีโอ “ทริปหมู่บ้านกีฬาโอลิมปิก” 

(Winter Olympic Village Tour) ท่ีเธอแชร์

ออกไป ไดรั้บการกดไลคม์ากกวา่ 200,000 

ไลค ์นอกจากน้ี ยงัมีนกักีฬาเรียนการร�าไท-

เก๊ก การเขียนพู่กนัจีนท่ีหมู่บา้นโอลิมปิก... 

ทริปโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีอบอุ่นและน่าสนใจ

ไดรั้บความสนใจจากแฟน ๆ เป็นจ�านวนมาก

เราไปดูพร้อม ๆ กนัเลย
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จนีรกัษาสญัญาจดั “โอลมิปิกสเีขยีว”

2008年，中国北京市曾举办过夏季奥林匹

克运动会，此次举办冬季奥林匹克运动会，当地

一共利用了6个北京2008年奥运会竞赛和非竞

赛场馆。最典型的就是，中国国家游泳中心“变

身”为冬奥会冰壶和冬残奥会轮椅冰壶比赛场馆。

在施工建设中，采用可转换的钢架支撑系

统和可拆装的制冰系统，把过去的泳池和泳道

变身为4条专业的冰壶比赛场地。这种转换模

式大幅降低了后期拆除改造的成本，也减少了

新建场馆产生的碳排放。

“โอลิมปิกสีเขียว” หรือการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาโอลิม-

ปิกอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นการรักษาสญัญาท่ีจีนมีต่อ

ประชาคมระหวา่งประเทศ นบัตั้งแต่เร่ิมเตรียมจดัโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิง 2022  ประเทศจีนไดด้�าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น สถานท่ีจดังาน

คาร์บอนต�่า พลงังานคาร์บอนต�่า การขนส่งคาร์บอนต�่า และการปก-

ป้องระบบนิเวศ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หไ้ดม้าก

ท่ีสุด และมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

绿色办奥，
是承诺更是行动

CFP 图

เกาะตดิ 

关注
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(Carbon Neutrality) ในโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิง

ในปี ค.ศ. 2008 กรุงปักก่ิงของจีนเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน และการจดังานโอลิมปิกฤดูหนาวคร้ังน้ี มีการ

ใชส้นามกีฬาของโอลิมปิกปี 2008 ทั้งหมด 6 แห่ง โดยท่ีเป็นเอกลกัษณ์

มากท่ีสุดคือ “เปล่ียน” ศูนยกี์ฬาทางน�้าแห่งชาติของจีน ใหเ้ป็นสถานท่ี

จดัการแข่งขนักีฬาเคอร์ลิงและวลีแชร์เคอร์ลิงในโอลิมปิกฤดูหนาว   

ระหวา่งการก่อสร้าง มีการใชร้ะบบรองรับโครงเหลก็แบบปรับ

เปล่ียนไดแ้ละระบบท�าน�้าแขง็แบบถอดได ้เพื่อเปล่ียนสระวา่ยน�้า

และลู่วา่ยน�้าในอดีตใหเ้ป็นสนามแข่งขนัเคอร์ลิงอาชีพ 4 เลน โมเดล-

การ “เปล่ียนสนามกีฬา” น้ีช่วยลดตน้ทุนการร้ือถอนและปรับปรุง

สถานท่ีในภายหลงัไดอ้ยา่งมาก และยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์-

บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ดว้ย

“ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ของโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิง

ไม่เพียงแต่ปรากฏในสนามแข่งขนัเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการขนส่ง

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย

ตวัอยา่งเช่น รถยนตบ์ริการขนส่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ รถยนตพ์ลงังาน

ไฮโดรเจน (FCEV) รถยนตไ์ฟฟ้าพลงังานแบตเตอร่ี (BEV) รถยนต์

ก๊าซธรรมชาติ รถยนตไ์ฮบริด (HEV) และรถยนตพ์ลงังานแบบดั้ง

เดิม ในบรรดารถยนตด์งักล่าว รถยนตป์ระหยดัพลงังานและพลงังาน

สะอาดคิดเป็น 100% ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และรถยนตพ์ลงังาน

ไฮโดรเจนไดก้ลายเป็นยานพาหนะหลกัส�าหรับใหบ้ริการในเกม

แข่งขนั  ขณะเดียวกนั สถานท่ีแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งหมด

ในกรุงปักก่ิง มีรถไฟใตดิ้นเช่ือมโยงถึงกนัอยา่งครอบคลุม

การจดังานโอลิมปิกฤดูหนาว ยงัตอ้งค�านึงถึงการปกป้องระบบ

นิเวศดว้ย

ในพ้ืนท่ีแข่งขนัเหยยีนช่ิงของโอลิมปิก

ฤดูหนาวปักก่ิง มีการประเมินผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอ้มก่อนการก่อสร้าง เพ่ือคุม้-

ครองสภาพการเจริญเติบโตของพืชพนัธ์ุ 

ส�าหรับพืชท่ีถูกรบกวนจากการก่อสร้าง

นอ้ยจะพยายามรักษาไวใ้นพื้นท่ีเดิม โดย

ด�าเนินการยา้ยไปปลูกในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงแทน

แมว้า่พืชเหล่าน้ีจะ “ยา้ยบา้น” แลว้ แต่ก็ยงั

สามารถเติบโตได้ดีภายใตก้ารดูแลอย่าง

ระมดัระวงัโดยหน่วยงานดา้นสวนป่า

นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีก่อสร้างยงัไดฟ้ื้นฟู

ระบบนิเวศของพ้ืนท่ีแข่งขนัเหยยีนช่ิงอยา่ง

มีประสิทธิภาพดว้ยการลอกดินชั้นบน (ชั้น

ดินชั้นนอกสุด)  โดยด�าเนินการลอกและรวบ

รวมดินชั้นบนเป็นเวลา 1 ปีก่อนการก่อสร้าง

สนามกีฬา เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบั

ดินชั้นบน ซ่ึงงานส่วนใหญ่จะท�าดว้ยแรง

งานคน ดินชั้นบนทั้งหมด 81,000 ลูกบาศก-์

เมตรได้ถูกก�าจดัออกไปในพื้นท่ีแข่งขนั

เหยยีนช่ิง ซ่ึงน�าไปใชส้�าหรับการฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศและการสร้างภูมิทศันใ์หม่ในพ้ืนท่ีการ

แข่งขนั

                                                    本刊综合
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คบเพลงิ 
“เปลวไฟนอ้ยๆ”

“微火”火炬

เกาะตดิ 

关注
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คบเพลิงโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022

北京2022年冬奥会主火炬 新华社 图

ในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวท่ี

กรุงปักก่ิง เม่ือผูถื้อคบเพลิงคนสุดทา้ยเสียบคบเพลิง

เขา้ท่ีก่ึงกลางของฐานคบเพลิงหลกั กลบัไม่มีเปลว

ไฟท่ีลุกโชน มีแต่เปลวไฟนอ้ย ๆ แต่สวา่งจา้

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวดึงดูดความสนใจใน

ทนัที และทุกคนกเ็ร่ิมคาดเดาถึงนยัยะท่ีแฝงอยู ่“ความ

คิดท่ีจะเปล่ียนไฟโอลิมปิกท่ีโหมกระพือใหก้ลาย

เป็นเปลวไฟนอ้ย ๆ ศกัด์ิสิทธ์ิและวอ่งไวดุจเกลด็

หิมะ มาจากแนวคิดเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ย

การลดคาร์บอนไดออกไซด”์ จาง อ้ีโหมว  หวัหนา้

ผูก้ �ากบัพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิงกล่าว

มีรายงานวา่ เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดของโอลิม-

ปิกฤดูหนาวสีเขียว คบเพลิงทั้งหมดของโอลิมปิก

คร้ังน้ีใชไ้ฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิง  แมว้า่ญ่ีปุ่นจะใช้

ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิงคบเพลิงคร้ังแรกในโอลิมปิก

ฤดูร้อน 2020  แต่ส่ิงท่ีแตกต่างจากคบเพลิงโอลิมปิก

ท่ีกรุงโตเกียว คือ จีนใชค้บเพลิงเกบ็ไฮโดรเจนแรง

ดนัสูง ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีคบเพลิงโอลิมปิกฤดูหนาว

บรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นศูนย์
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น�า้แขง็ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม
และยุติธรรมท่ีสดุ

最环保、公平的冰 

ในกีฬาด้านหิมะและน�้ าแขง็ น�้าแข็งมีบทบาท

ส�าคญัท่ีสุด

อาเธอร์ กิลเบอร์ต ซทัเธอร์แลนด ์(Arthur Gilbert

Sutherland) ท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรมการท�าน�้าแขง็ของ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งเป็นพิเศษส�าหรับโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิง

เขาท�างานดา้นการผลิตน�้ าแขง็มานานกวา่ 40 ปี มี

ประสบการณ์ท�าน�้าแขง็ใหก้บัโอลิมปิกฤดูหนาวมาแลว้

ถึง 8 คร้ัง รับผดิชอบการท�าน�้าแขง็ส�าหรับฮอ็กก้ีน�้าแขง็

เคอร์ลิง สเกต็ลีลา สเกต็ความเร็วและกิจกรรมอ่ืน ๆ

จากการบอกเล่าประสบการณ์การท�างาน ซทัเธอร์

แลนดย์อมรับว่าเม่ือตอนท่ีเขายงัเดก็ เขาไม่รู้วา่สาร

ท�าความเยน็ท่ีใชท้ �าน�้าแขง็จะท�าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิง

แวดลอ้ม ต่อมา ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

เขาตระหนกัวา่การใชส้ารท�าความเยน็แบบเดิม ๆ ใน

ปริมาณมากจะก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนและท�าลายชั้น

โอโซน ดงันั้น อุตสาหกรรมท�าน�้าแขง็จึงเร่ิมก�าหนด

กฎเกณฑเ์พ่ือจ�ากดัการใชส้ารท�าความเยน็แบบเดิม ๆ 

และเร่ิมลองวธีิการท�าความเยน็แบบใหม่  เม่ือทราบวา่

โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงไดเ้ลือกใชส้ารท�าความเยน็

คาร์บอนไดออกไซด ์ซทัเธอร์แลนด์กล่าวว่า “มนั

เป็นการตดัสินใจท่ียอดเยีย่ม” 

ซทัเธอร์แลนดอ์ธิบายถึงความแตกต่างระหวา่ง

สารท�าความเยน็ทั้งสองวา่ สารท�าความเยน็คาร์บอน-

ไดออกไซด ์มีศักยภาพในการท�าลายโอโซนท่ี 0 

และศกัยภาพในการท�าให้โลกร้อนเพียง 1  ขณะท่ี

การใชส้ารท�าความเยน็ทัว่ไปแบบดั้งเดิมนั้น จะปล่อย

ก๊าซคาร์บอนมากกว่า 3,800 เท่าของสารท�าความ

เยน็คาร์บอนไดออกไซด ์ดงันั้น อยา่งหลงัจึงเป็นการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มวธีิหน่ึง

ซทัเธอร์แลนดก์ล่าววา่ สารท�าความเยน็คาร์บอน-

ไดออกไซดไ์ม่เป็นพิษ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และมี

ประสิทธิภาพมากในการเปล่ียนความร้อน ซ่ึงแตก

ต่างจากสารท�าความเยน็ทัว่ไป “อีกส่ิงหน่ึงท่ีท�าให้

ผูผ้ลิตน�้ าแขง็พึงพอใจมากท่ีสุด คือสารท�าความเยน็

คาร์บอนไดออกไซดส์ามารถรับประกนัไดว้า่อุณห-

ภูมิของพ้ืนผิวน�้ าแข็งทั้ งหมดมีความสม�่าเสมอมาก 

ซ่ึงสารท�าความเยน็แบบเดิม ๆ ไม่สามารถท�าได ้ท�า

ใหผู้ผ้ลิตน�้าแขง็ตอ้งท�างานหนกัเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ

นอกจากน้ี เทคโนโลยีน้ีสามารถรับประกนัไดว้่า

คุณสมบติัของน�้าแขง็จะเท่ากนัไม่วา่นกักีฬาจะเล่น

สเกต็ไปแลว้ก่ีรอบ ซ่ึงจะท�าให้เกมมีความยติุธรรม

มากข้ึน”

เกาะตดิ 

关注
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เต็มรอ้ยกบัพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 
100%绿色用电

พลงังานลมเป็นพลงังานสะอาดประเภทหน่ึง กงั-

หนัลมเคร่ืองหน่ึงซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองจางเจียโข่ว มณฑล

เหอเป่ย สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉล่ียต่อวนัประมาณ 

24,500 กิโลวตัตช์ัว่โมง หลงัจากผา่นสายไฟฟ้าส่ง

ไปยงัปักก่ิง ท�าใหศู้นยก์ระโดดสกีโส่วกงั สามารถ

ใชพ้ลงังานสะอาดในการผลิตหิมะทั้งหมดไดใ้น

ระหวา่งโอลิมปิกฤดูหนาว 

พลงังานลมจากจางเจียโข่วเป็นผูส้ร้างแสงไฟ

ใหก้บัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง มีรายงาน

วา่ในระหวา่งการแข่งขนัน้ี สถานท่ีทั้งหมดจะไดรั้บ

“ไฟฟ้าสีเขียว” (กระบวนการผลิตไฟฟ้าท่ีมีการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นศูนยห์รือใกลเ้ป็นศูนย)์

เม่ือถึงตอนจบของพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 คาดวา่

สถานท่ีจดังานโอลิมปิกฤดูหนาวจะใช ้“ไฟฟ้าสีเขียว”

ประมาณ 400 ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมง ซ่ึงสามารถลดการ

เผาไหมถ่้านหินได ้128,000 ตนั และลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 320,000 ตนั

เจา้หนา้ท่ีก�าลงัปูลานน�้าแขง็ดว้ยเคร่ืองท�าน�้าแขง็

制冰师驾驶制冰车在赛场上浇冰 CFP 图
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หุ่นยนต์

机器人 

云转播 

科技让冬奥
更强、更公平  

 ออกอากาศบนคลาวด ์

เทคโนโลยที�าใหโ้อลมิปิกฤดหูนาว
แขง็แกร่งและยุติธรรมยิง่ขึ้น

เกาะตดิ 

关注
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แสงแห่งเทคโนโลยใีนโอลมิปิกฤดหูนาว

冬奥会上的科技之光
奥运史上首次机器人水下传递火炬；5G信号覆盖所有冬奥场馆；“猎豹”超高速4K轨道摄像

机系统捕捉赛场上每个细节；智慧餐厅机器人烹饪送餐全自动服务……北京2022年冬奥会上，科技

创新在场馆建设、后勤保障、疫情防控等方面发挥了巨大作用。

คร้ังแรกในประวติัศาสตร์การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกกบัหุ่นยนตส่์งคบเพลิงใตน้�้า สญัญาณ

5G ครอบคลุมสถานท่ีจดังานโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งหมด “เสือชีตาห์” ระบบกลอ้งออร์บิทลั

4K ความเร็วสูงพิเศษจบัภาพทุกรายละเอียดในสนาม หุ่นยนตโ์รงอาหารอจัฉริยะท�าอาหาร

และบริการส่งอาหารอตัโนมติั... ในการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ณ กรุงปักก่ิง เทค-

โนโลยนีวตักรรมมีบทบาทส�าคญัในการก่อสร้างสถานท่ี งานดา้นสนบัสนุน รวมทั้งป้องกนั

และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควดิ - 19
本刊综合

CFP 图 孙勇刚 制作
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นกักีฬาสาวชาวจีน กู ่อา้ยหลิง (Eileen Gu) ควา้

เหรียญทองในการแข่งขนัสกีฟรีสไตล ์บ๊ิกแอร์หญิง

เม่ือผูช้มยอ้นดูคลิปวดีิโอ จะเห็นภาพของกู ่อา้ยหลิง

ซ่ึงเหมือนกบัมีวชิาแยกร่าง คือตั้งแต่ออกสตาร์ทจน

กระโดดลงมาท่ีพ้ืน วถีิโคจรดว้ยลีลาท่าทางท่ีหลาก

หลายของเธอหยดุน่ิงอยูใ่นภาพเดียวกนั ท�าใหผู้ช้ม

ไดรั้บประสบการณ์การรับชมท่ีดียิง่ข้ึน

ทั้งหมดน้ีเกิดจากเทคโนโลยกีารออกอากาศบน

หลงัจากพิธีเปิดการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิง หุ่นยนต์ท่ีมีอยู่ทัว่ทุกท่ีไดก้ลายเป็นหัวขอ้

สนทนายอดนิยมของผูค้น

ก่อนหนา้น้ีการส่งต่อคบเพลิงโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิง กไ็ดมี้ภาพการส่งต่อคบเพลิงใตน้�้ าระหวา่ง

หุ่นยนตก์บัหุ่นยนต์เกิดข้ึนแลว้ น่ีเป็นคร้ังแรกใน

ประวติัศาสตร์ของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกและได้

รับความสนใจอยา่งมาก ท่ีจริงแลว้ ในโอลิมปิกฤดู

หนาวปักก่ิง หุ่นยนตอ์จัฉริยะปรากฏใหเ้ห็นอยูทุ่กท่ี

โรงอาหาร คือ สถานท่ีท่ีมีหุ่นยนตม์ากท่ีสุดใน

โอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง ซ่ึงอาหารแต่ละจานปรุงโดย

หุ่นยนต ์มีรางกระจกใสอยูเ่หนือศีรษะ เม่ือท�าอาหาร

เสร็จ เคร่ืองจะส่งไปยงันกักีฬาท่ีสัง่ อาหารกจ็ะหยอ่น

ลงมาจากขา้งบนให้นกักีฬาหยิบดว้ยมือของตนเอง

ในตอนเยน็ หุ่นยนตท์�าคอ็กเทลจะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี

ใส่ส่วนผสมท่ีจ�าเป็นลงในภาชนะ เขยา่ใหเ้ขา้กนั

เหมือนบาร์เทนเดอร์ แลว้เทลงในแกว้

云转播 
 ออกอากาศบนคลาวด ์

หุ่นยนต์
机器人 

“ฉนัประทบัใจโรงอาหารในโอลิมปิกฤดูหนาว

ท่ีปักก่ิงมาก อาหารอร่อย หุ่นยนตท์�าอาหารและเสิร์ฟ

อาหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก ไม่ตอ้งรอนาน

และกระบวนการทั้งหมดไม่ตอ้งใชมื้อสมัผสั สะอาด

สะอา้นและถูกสุขอนามยั” มาร์ตินสั ไก เจา้หนา้ท่ี

ศูนยก์ลางธุรกิจระหวา่งประเทศ (IBC) กล่าว

ความจริงแลว้ ตั้งแต่การปรุงอาหาร การจดัส่ง 

การฆ่าเช้ือ การวดัอุณหภูมิ การขายสินคา้เคล่ือนท่ี 

รูมเซอร์วสิ ไกดแ์ปลน�าเท่ียว แต่ละวนัจะมีหุ่นยนต์

หลากหลายชนิดท�างานยุง่อยูใ่นโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิง  หนงัสือพิมพเ์ดอะไมนิชินิวส์เปเปอร์ของญ่ีปุ่น

รายงานวา่ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรคโค

วดิ - 19 ในโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง มีการใชหุ่้นยนต์

บริการจ�านวนมาก  ซ่ึงไม่เพียงแต่สามารถหลีกเล่ียง

การสมัผสัของมนุษยเ์ท่านั้น แต่ยงัช่วยยกระดบัประ-

สิทธิภาพใหสู้งข้ึนดว้ย

เกาะตดิ 

关注
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คลาวดท่ี์จดัท�าโดยบริษทัอาลีบาบา ภายใตค้วามทา้ทาย

ของโรคโควดิ - 19 ทัว่โลกท่ียงัไม่บรรเทาลง เทค-

โนโลยกีารออกอากาศบนคลาวดไ์ดท้ �าใหภ้าพความ

ละเอียดสูงของโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงเผยแพร่ไป

ทัว่โลกผา่นระบบ “คลาวด”์ (ออนไลน)์

การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกแบบ

ดั้งเดิม สถานีโทรทศัน์ท่ีออกอากาศซ่ึงถือครองลิข-

สิทธ์ิของประเทศต่าง ๆ จ�าเป็นตอ้งเดินทางไปยงั

ประเทศท่ีจดัการแข่งขนั ขนส่งรถตู ้OB ท่ีหนกักวา่

15 ตนัหรือมากกวา่นั้นและอุปกรณ์ตดัต่อขา้มน�้าขา้ม

ทะเล รวมทั้งตอ้งส่งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการดา้นเทคนิค

และบ�ารุงรักษา และนกัข่าวจ�านวนมากไปยงัสถานท่ี

แข่งขนัโอลิมปิก 

แต่การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงใชก้าร

ออกอากาศผา่นระบบคลาวดข์องอาลีบาบา และสามารถ

รับสญัญาณถ่ายทอดสดได้ ช่วยลดก�าลงัคนและ

ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีและ

การขนส่งอุปกรณ์  “เขา้ใจง่าย ๆ กคื็อ อาศยัการออก

อากาศบนคลาวด ์อุปกรณ์การถ่ายทอดสดจ�านวน

มากท่ีจ�าเป็นตอ้งขนส่งไปยงัสนามแข่งขนัเหมือน

ในอดีตสามารถโยกยา้ยไปยงั ‘คลาวด’์ ได ้เจา้หนา้

ท่ีดา้นเทคนิคและบรรณาธิการสามารถท�างานจาก

ระยะไกลไดแ้มว้า่จะไม่มีใครไปท่ีสนามแข่งขนัเลย

กต็าม” จาง ตา้จ้ือ ผูรั้บผดิชอบโครงการคลาวดโ์อลิมปิก

ของอาลีบาบากล่าว

นอกจากน้ี การออกอากาศบนคลาวด์ไดม้อบ

ประสบการณ์การรับชมท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ใชเ้อฟเฟกต์

พิเศษมุมมองสูง น�าเอฟเฟกตพิ์เศษซูเปอร์สโลวโ์มชัน่

และการรับชมแบบพาโนรามามาสู่การถ่ายทอดสด

การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาว

เจา้หน้าท่ีเทคนิคชาวแคนาดาก�าลงัทดลองใชบ้ริการปัญญาประดิษฐ์ในพ้ืนท่ี

รับประทานอาหาร ศูนยส่ื์อมวลชนหลกั

图①加拿大技术人员在主媒体中心用餐区体验人工智能服务 CFP 图

ระบบกลอ้งออร์บิทลั 4K ความเร็วสูงพิเศษ "เสือชีตาห์"

图②超高速4K轨道相机“猎豹”系统 CFP 图

หุ่นยนตช์งกาแฟในโอลิมปิกฤดูหนาว

图③咖啡机器人服务冬奥 CFP 图

③①

②
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การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงคร้ังน้ีคิด

เป็นการแข่งขนับนลานหิมะร้อยละ 60  การกระโดด

สกี สกีอลัไพน ์ฯลฯ ลว้นแต่รวดเร็วและมีทกัษะสูง

อีกทั้งสภาพอากาศกส่็งผลอยา่งมากต่อนกักีฬา นอก

จากน้ี สนามแข่งขนัหิมะส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีภูเขา

ท่ีมีภูมิประเทศท่ีซบัซอ้น และมกัจะเกิดปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ เช่น ฝน หิมะ และหมอก ซ่ึงท�าให้

ทศันวสิยัของสนามแข่งขนัลดลง ดว้ยเหตุน้ี นกัวจิยั

จึงน�าคล่ืนมิลลิเมตร เรดาร์เมฆ (Millimeter wave 

cloud radar) มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในโอลิมปิกฤดูหนาว

คล่ืนมิลลิเมตร เรดาร์เมฆ ปัจจุบนัเป็นอุปกรณ์

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจบัเมฆอยา่ง

ละเอียด โดยจะวเิคราะห์ปริมาณน�้าในเมฆ ต�าแหน่ง

เชิงพื้นท่ี รูปร่าง ขนาด และขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อตรวจ

สอบสภาพอากาศท่ีมองเห็นล�าบาก เช่น เมฆต�่าและ

หมอกหนาในแบบเรียลไทม ์และท�าการแจง้เตือน

ล่วงหนา้ 

นอกจากสภาพอากาศและทศันวสิยัแลว้ ปัจจยั

เทคโนโลยที�าใหโ้อลมิปิกฤดหูนาว
แขง็แกร่งและยุติธรรมยิง่ขึ้น  

科技让冬奥更强、更公平 

เกาะตดิ 

关注
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ส�าคญัอีกประการหน่ึงในโอลิมปิกฤดูหนาวคือลม

เพื่อป้องกนันักกีฬาไดรั้บผลกระทบจากลม มีการ

สร้างสถานีตรวจวดัอากาศอตัโนมติัข้ึนหลายจุดรอบ ๆ

สนามแข่งขนัสกีของโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง และ

ติดตั้งเซ็นเซอร์บนรางเล่ือนเพื่อวดัทิศทางลมและ

ความเร็วลมอยา่งแม่นย �า

เทคนิคการแข่งขนักีฬาระดบัสูง ผลแพช้นะจะ

ตดัสินกนัเพียงมิลลิเมตรเท่านั้น อุบติัเหตุและความ

ขดัแยง้ในสนามซ่ึงจะส่งผลต่อผลการแข่งขนั ดงันั้น

เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีถูกตอ้งเท่ียง

ธรรมยิง่ข้ึน ระบบกลอ้งออร์บิทลั 4K ความเร็วสูง

พิเศษ “เสือชีตาห์” ไดถู้กน�ามาใชใ้นโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักก่ิง

น่ีคือระบบกลอ้งท่ีสมบูรณ์แบบ ประกอบดว้ย

กลอ้ง รถราง ไจโรสโคป ฯลฯ ท่ีตั้งช่ือวา่ “เสือชีตาห์”

เพราะมนัวอ่งไวมาก เช่น ในการแข่งขนัสเกต็เร็ว 
 “ไอซ์ริบบ้ิน” สนามกีฬาสปีดสเกต็ต้ิงแห่งชาติ

国家速滑馆“冰丝带”新华社 图

นกักีฬาสามารถท�าความเร็วได ้15 - 18 เมตรต่อวนิาที

เทียบเท่าประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ขณะท่ี

นกักีฬาชั้นแนวหนา้สามารถท�าความเร็วไดถึ้ง 70 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง  มาตรฐานทางเทคนิคในการ

ออกแบบของ “เสือชีตาห์” สามารถเขา้ถึงความเร็ว

ระดบั 25 เมตรต่อวนิาทีหรือประมาณ 90 กิโลเมตร

ต่อชัว่โมง ซ่ึงสามารถติดตามความเร็วของนกักีฬา

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ไม่เพียงเท่านั้ น “เสือชีตาห์” ยงั

สามารถรับรู้การกระท�าต่าง ๆ เช่น การเร่งความเร็ว

การชะลอตวั และการแซงตามความตอ้งการของการ

ถ่ายทอดสด เพ่ือให้สามารถจบัภาพฉากต่าง ๆ ใน

การแข่งขนัไดอ้ยา่งคล่องตวัและเป็นอิสระ
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เกาะตดิ 

关注
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火热泰国拥抱冰雪运动 

在北京2022年冬奥会上，来自世界各地的冬奥健儿们，脚踩冰刀雪板，驰骋冰雪赛场，演绎出

冰天雪地里炙热的拼搏力量。赛场下，冰雪运动也点燃了民众参与的热情。虽然泰国地处热带，不具

备开展冰雪运动所需的天然条件，但这丝毫没有影响泰国民众对冰雪运动的向往和热爱。

โอบกอดกฬีาหิมะและน�า้แขง็อนัรอ้นแรงในประเทศไทย

ภาพหมู่คณะผูแ้ทนนกักีฬาทีมชาติไทยในโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 

北京2022年冬奥会泰国体育代表团合影 供图

本刊记者 胡丽仙/文
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ลองเปล่ียนตวัเองดูบา้ง” ในเวลาต่อมา คุณวาสินีกล็องแบกอุปกรณ์

กีฬาบนหลงัแลว้นัง่รถบสัมุ่งหนา้ไปสู่ลานหิมะโดยล�าพงั ระหวา่ง

การเดินทางเธอไดพ้บปะเพ่ือนฝงูมากมาย เม่ือกลบัมาเมืองไทยแลว้

คุณวาสินียงัคงยนืหยดัท่ีจะเล่นสโนวบ์อร์ดท่ีเธอช่ืนชอบต่อไป และ

พยายามหาโอกาสท่ีจะไปเล่นสโนวบ์อร์ดท่ีต่างประเทศใหม้ากท่ี

สุดเท่าท่ีจะท�าได้

คุณวาสินีรู้สึกต่ืนเตน้มากเม่ือทราบวา่นกักีฬาไทย 4 คนผา่นเขา้

รอบการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีกรุงปักก่ิง “แมว้า่ประเทศ

ไทยจะอยูใ่นเขตร้อน ท�าให้มีขอ้จ�ากดัในการพฒันากีฬาประเภท

หิมะและน�้าแขง็ แต่ดว้ยความเขา้ใจและรู้จกักีฬาหิมะและน�้าแขง็

เป็นอยา่งดี ฉนัเช่ือวา่กีฬาประเภทน้ีจะสามารถพฒันาไปในทางท่ี

ดีข้ึนค่ะ” คุณวาสินีเตม็เป่ียมไปดว้ยความมัน่ใจต่ออนาคตกีฬาหิมะ

และน�้าแขง็ของประเทศไทย “จากการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ี

กรุงปักก่ิง ท�าใหห้ลายคนตอ้งท่ึงกบัการพฒันาการของกีฬาหิมะและ

น�้าแขง็ของจีน ในอนาคต ฉนัหวงัวา่จะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้

กบันกัเล่นสโนวบ์อร์ดชาวจีนบา้งค่ะ” คุณวาสินีกล่าว

จุดประกายแห่งความช่ืนชอบกฬีาหิมะและน�า้แขง็
点燃热爱的火种

คุณอาริดา  ธรรมาณิชานนท ์ผูช่ื้นชอบการเล่นสกี และท่านยงั

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแห่ง

ประเทศไทย รวมถึงเป็นผูจ้ดัตั้งสโมสรสกีและสโนวบ์อร์ดแห่ง

ประเทศไทย ทุกวนันบัตั้งแต่เปิดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ท่ีกรุงปักก่ิงเป็นตน้มา  ท่านเฝ้าคอยท่ีจะรับชมการถ่ายทอดสดการ

แข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวอยา่งใจจดใจจ่อ ในความเห็นของคุณอาริดา

การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงจะช่วยท�าใหค้นไทยรู้จกักีฬา

หิมะและน�้าแขง็มากข้ึน

หากพดูถึงกีฬาประเภทหิมะและน�้ าแขง็ ส�าหรับคุณอาริดาแลว้

ท่านมีเร่ืองใหคุ้ยไม่รู้จกัจบ

ในปี พ.ศ. 2535 ขณะท่ีคุณอาริดาก�าลงัศึกษาต่อในประเทศสหรัฐ-

การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022

ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงปักก่ิง มีนักกีฬาจากทัว่ทุก

มุมโลกเขา้ร่วมการแข่งขนั นกักีฬาบา้งก็

สวมใส่รองเทา้สเก็ตน�้ าแข็งอยา่งมาดมัน่ 

บา้งกย็นืสง่าบนสโนวบ์อร์ด ทะยานโลด

แล่นอยูบ่นลานหิมะและน�้ าแข็ง พวกเขา

ต่างแสดงพลงัการต่อสูท่ี้ดุเดือดร้อนแรงบน

ลานแข่งขนั แมว้่าประเทศไทยจะตั้งอยูใ่น

เขตร้อน สภาพทางธรรมชาติไม่เอ้ืออ�านวย

ต่อการเล่นกีฬาประเภทน้ี แต่ปัจจยัดงักล่าว

กลบัไม่ส่งผลกระทบต่อความปรารถนาและ

ความช่ืนชอบในกีฬาหิมะและน�้าแขง็ของ

ชาวไทย

จุดพลงัแห่งความมัน่ใจ
带来自信的力量

คุณวาสินี อารยวฒันเวช สาวไทยวยั 26

ปี ผูมี้ประกาศนียบตัรครูสอนสโนวบ์อร์ด

มืออาชีพ เธอเล่าวา่ การเล่นสโนวบ์อร์ด

ท�าใหชี้วติของเธอเปล่ียนไป

“เม่ือก่อนฉนัเป็นคนข้ีอายไม่ชอบพบปะ

พดูคุยกบัใคร หรือแมแ้ต่กระทัง่กลวัท่ีจะลอง

ท�าส่ิงใหม่ ๆ ” ขณะท่ีอายไุด ้16 ปี คุณวาสินี

เป็นนกัศึกษาแลกเปล่ียนท่ีประเทศสวติเซอร์-

แลนด ์และพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัวอุปถมัภ์

ซ่ึงเป็นผูช่ื้นชอบกีฬาหิมะและน�้าแขง็ ดว้ย

สภาพแวดลอ้มดงักล่าวท�าใหเ้ธอเร่ิมหดัเล่น

สโนวบ์อร์ด “ฉนัเห็นถึงพลงัความมัน่ใจและ

ความแขง็แกร่งในตวัพวกเขาท่ีไดจ้ากการ

เล่นกีฬาหิมะและน�้าแขง็ ส่ิงน้ีท�าใหฉ้นัอยาก
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อเมริกา ท่านไดเ้ขา้ร่วมการเล่นสกีเป็นเวลาหน่ึงสปัดาห์ตามค�าเชิญ

ของเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากประสบการณ์การเล่นสกีคร้ังแรกของ

ท่าน ท�าใหท่้านไดส้มัผสัถึงเสน่ห์ของการเล่นสกีและหลงรักกีฬา

ชนิดน้ี นบัแต่นั้นมา ทุกคร้ังท่ีปิดเทอมคุณอาริดาจะไปเล่นสกีกบั

เพื่อนร่วมชั้น

หลงัส�าเร็จการศึกษา คุณอาริดาก็กลบัมาเมืองไทย ดว้ยสภาพ

อากาศและปัจจยัอ่ืน ๆ ท�าให้ตอ้งหยุดเล่นสกีชัว่คราว กระทัง่ใน

ปี พ.ศ. 2555 ดว้ยความบงัเอิญ ท่านไดรู้้จกักบัคุณติงผูช่ื้นชอบการ

เล่นสกีเช่นกนั ทั้งคู่คุยกนัถูกคอและปรึกษากนัตกลงท่ีจะไปต่าง

ประเทศเพ่ือโลดแล่นในลานหิมะอีกคร้ัง ความรักและความช่ืนชอบ

กีฬาหิมะและน�้าแขง็ของคุณอาริดาถูกจุดประกายข้ึนอีกคร้ัง “การ

เล่นกีฬาหิมะและน�้าแขง็นอกจากจะมอบความกลา้หาญใหฉ้นัใน

การไล่ล่าตามหาความฝันแลว้  ยงัไดม้อบมิตรภาพอนัล�้าค่าใหก้บั

ฉนัอีกดว้ย”

ในขณะท่ีเพ่ือนร่วมวงการในการเล่นสกีของคุณอาริดาเพ่ิมมาก

ข้ึน คุณอาริดาและคุณติงจึงตดัสินใจร่วมกนัจดัตั้งสโมสรสกีและ

สโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทยข้ึนมา “เป็นเร่ืองยากมากท่ีสมาชิกผู ้

ช่ืนชอบกีฬาหิมะและน�้าแขง็ในประเทศซ่ึงอยูใ่นเขตร้อนจะมารวม

ตวักนั พวกเราหวงัวา่จะร่วมกนัเพื่อช่วยสานฝันใหก้บัเพื่อนผูช่ื้น

ชอบกีฬาหิมะและน�้าแขง็ต่อไป”

 ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา สมาชิกของสโมสรจากหลายสิบคนเพ่ิม

เป็นหม่ืนกวา่คน กลายเป็นสโมสรกีฬาหิมะ

และน�้าแขง็สมคัรเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

ไทย โดยสมาชิกประกอบดว้ยนกัสกีและ

สโนวบ์อร์ดมืออาชีพ นกักีฬามือสมคัรเล่น

และผูห้ดัเล่นรวมตวัอยูด่ว้ย ทุกคนต่างมา

รวมตวักนัเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การ

เล่นสกีและสโนวบ์อร์ด ขอค�าปรึกษาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญในสโมสร และบางคร้ังกจ็ดัทริป

ไปเล่นสกีหรือสโนวบ์อร์ดดว้ยกนั พวกเขา

หวงัวา่ ประเทศไทยจะสร้างลานสกีหิมะใน

ร่มท่ีไดม้าตรฐานไดแ้ลว้เสร็จในเร็ววนั เพ่ือ

ใหค้นไทยสามารถสมัผสักบัเสน่ห์ของกีฬา

หิมะไดโ้ดยไม่ตอ้งไปต่างประเทศ

สมาชิกของสโมสรสกีและสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทยร่วมเล่นสกีหิมะ

图①②泰国滑雪和单板滑雪俱乐部成员参加滑雪运动 供图

① ②

49



国际回声：
一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会

เสยีงสะทอ้นจากนานาชาติ : ช่างเป็นการแข่งขนั
โอลมิปิกคร ัง้ท่ีพเิศษ ยอดเยีย่ม และมีความโดดเด่น

แมว้า่การระบาดของไวรัสโควดิ - 19 ไดส้ร้างความสูญเสียและทุกขท์รมานไปทัว่โลก ทวา่

มิอาจเอาชนะจิตวญิญาณอนัยิง่ใหญ่ของมนุษยชาติได ้ความส�าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปักก่ิงเป็นสญัญาณท่ีดีแห่งการฟ้ืนตวัของโลก การเฉลิมฉลองอนัยิง่ใหญ่ของ

มิตรภาพและความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนัของหมู่มวลมนุษยชาติ ช่วยสร้างความฮึกเหิมใหก้บั

ผูค้น

ประเทศจีนไดใ้ชค้วามพยายามและทุ่มเทอยา่งมากในการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิก

ฤดูหนาว จีนไดน้�าใชม้าตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดท่ีเขม้งวดและมีประสิทธิภาพ

อยา่งมาก ภายใตส้ถานการณ์โควดิท่ียงัไม่คล่ีคลาย การจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีกรุง

ปักก่ิงคร้ังน้ีไดน้�าความหวงัและความสุขมาสู่ผูค้นทัว่โลก

กีฬาประเภทหิมะและน�้าแขง็มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั กระผมหวงัวา่ ส่ือ

ต่าง ๆ จะน�าเสนอการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงท่ีสุดยอด เพ่ือช่วยผลกัดนัใหช้าวปากีสถาน

หนัมาสนใจกีฬาประเภทหิมะและน�้าแขง็มากข้ึน ตลอดจนส่งเสริมการพฒันาธุรกิจหิมะและน�้าแขง็

ในทอ้งถ่ิน

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

Boutros Jahe ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเลบานอน

Istihar Bajwa สมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งปากีสถาน

เสียงสะท้อน
声音
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ตลอดขั้นตอนการจดังานและการเป็นเจา้ภาพโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง ประเทศจีนไดน้�าแนว

คิด “โอลิมปิกสีเขียว” มาใชต้ลอดการจดัการแข่งขนั และเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของการ

แข่งขนัโอลิมปิกท่ีน�ากระแสไฟฟ้าพลงังานสะอาด 100% ไปใชใ้นทุกสถานท่ีของการจดังาน 

และยงัไดน้�าสถานท่ีจดัโอลิมปิกปักก่ิง 2008 มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อลดการปลดปล่อย

คาร์บอนจากแหล่งก�าเนิด... มาตรการเหล่าน้ีไม่เพียงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของรัฐบาล

จีนท่ียดึเสน้ทางแห่งการพฒันาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและคาร์บอนต�่า อีกทั้งยงัเป็นตวัอยา่ง

ท่ีดีส�าหรับการพฒันาสีเขียวของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกต่อไปอีกดว้ย

การจดังานแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงและมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดคร้ังน้ีเป็น

ไปอยา่งรัดกมุและพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหส้มบูรณ์แบบยิง่ข้ึน ตลอดการแข่งขนั

เตม็ไปดว้ยความสนุกสนานและต่ืนเตน้เร้าใจ การน�าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุตใ์ชช่้วยใหก้าร

แข่งขนัมีความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้นกักีฬาไดแ้สดงความสามารถ

ออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและไดผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ จีนไดจ้ดัการมหกรรมกีฬาสามคัคีคร้ังยิง่ใหญ่

ใหก้บัโลก ฝ่าทะลุหมอกควนัแห่งโรคระบาด ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นทัว่โลกเพื่อการ

พฒันาและกา้วหนา้ไปดว้ยกนัอยา่งเป็นน�้ าหน่ึงใจเดียวกนั ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปล่ียนและ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ

แนวคิดเร่ือง “ใชเ้ทคโนโลยจีดัโอลิมปิก” ไดถู้กน�ามาใชต้ลอดการจดังานแข่งขนัโอลิมปิก

ท่ีกรุงปักก่ิง การประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐเ์ป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ หุ่นยนตฆ่์าเช้ือ

อจัฉริยะ หุ่นยนตป้์องกนัและควบคุมโรคระบาด ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยใหน้กักีฬาสามารถ

ท�าการแข่งขนัไดอ้ยา่งสบายใจ ในขณะท่ีหุ่นยนตท์�าความสะอาดอตัโนมติัและหุ่นยนตส่์งของ

จะท�าใหง้านธุรการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิงแสดงใหโ้ลกเห็นถึง

พลงัแห่งนวตักรรมทางเทคโนโลยี
稿件来源：《人民日报》

Nasser Bhuhiba ประธานสมาคมความร่วมมือและการพฒันาโมร็อกโก - แอฟริกา - จีน

Stephen Ndegwa ผูอ้ �านวยการธิงคแ์ทงคค์วามร่วมมือใต ้- ใตแ้ห่งเคนยา

Yu Shougen ประธานสมาคมเกาหลี - จีนระดบัโลก แห่งเกาหลีใต้
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ขลุ่ยกระดกูเจยีหู  
เสยีงขลุ่ยท่ีกา้วขา้มเวลาเกา้พนัปี

穿越九千年的笛声
把仙鹤的翅骨凿成乐器，这是一次勇敢的尝试，一支朴素的骨笛由此诞

生。它的孔排列上下不一，吹口也还没有那么讲究，但先民们用神奇的灵感创

造了一种朴素的乐器，并延续发展、不断丰富。

นกกระเรียนตวัหน่ึงตายไป ท้ิงกระดูก

ส่วนปีกไวใ้นหมู่บา้นดึกด�าบรรพ ์บรรพบุรุษ

ประคองมนัไว ้แวว่เสียงคร�่าครวญอาลยัของ

ฝงูนกกระเรียนดงักอ้งอยูข่า้งหู

นบัเป็นความพยายามอยา่งกลา้หาญใน

การน�ากระดูกปีกของนกกระเรียนมาท�าเป็น

เคร่ืองดนตรี ขลุ่ยกระดูกท่ีเรียบง่ายจึงได้

บงัเกิดข้ึน รูของมนัถูกจดัเรียงอยูต่่างระดบั

กนั ปากเป่ายงัไม่มีความพิถีพิถนัมากนกั  แต่

คนโบราณไดส้ร้างเคร่ืองดนตรีท่ีเรียบง่ายดว้ย

แรงบนัดาลใจอนัล้ีลบัน้ีข้ึน และยงัคงปรับ

ปรุงพฒันาใหมี้ความสมบูรณ์อยา่งต่อเน่ือง 

ตราบจนถึงทุกวนัน้ี

ปัจจุบนั ติง เส่ียวขยุ ผูบ้รรเลงป่ีขลุ่ยของ

วงออร์เคสตราจีน (China Central National 

Orchestra) ไดเ้กบ็รักษาขลุ่ยกระดูกจ�าลอง

อนัหน่ึง ตน้แบบคือขลุ่ยกระดูกท่ีมีอายอุยู่

ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ราว 7,800 ถึง 9,000

ปี ซ่ึงถูกคน้พบจากแหล่งโบราณสถานเจียหู

มณฑลเหอหนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 - 2530 ขลุ่ยกระดูกท่ีขดุพบมี

มากกวา่ 20 ช้ิน ณ ปัจจุบนั ถือวา่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีถูก

ขดุพบในประเทศจีน

ขลุ่ยกระดูกในยคุแรก ๆ น่าจะเป็นการลอกเลียนเสียงร้องของนก

เป้าหมายเพ่ือการล่อเหยือ่เท่านั้น ในเวลาต่อมา การเฉลิมฉลองหลงั

การล่าสตัว ์ไดเ้ปล่ียนขลุ่ยกระดูกเหล่าน้ีใหท้�าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี

และภายหลงั เม่ือสุนทรียศาสตร์ของมนุษยย์กระดบัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

 ผูค้นเร่ิมตอ้งการดนตรีท่ีซบัซอ้นมากข้ึนเร่ือย ๆ 

ในบรรดาขลุ่ยกระดูกเจียหูเหล่าน้ี จากยคุแรกท่ีมีหา้รู พฒันาจน

ถึงเจด็รูและแปดรูในยคุหลงั นบัเป็นการสะทอ้นถึงววิฒันาการของ

อารยธรรม หลายคนคิดวา่ดนตรีจีนดั้งเดิมเป็นเพนทาโทนิก (Pentatonic

Scale) คือ บนัไดเสียงท่ีมีเพียง 5 โนต้ ส่วนเฮปตาโทนิกสเกล (Heptatonic

Scale) ท่ีมีเจด็ เป็นการเผยแพร่เขา้มาจากภายนอก แต่ขลุ่ยกระดูก

เจียหูเจด็รูสามารถเล่นเสียงเฮปตาโทนิกสเกลท่ีใกลเ้คียง

กบัในปัจจุบนั ซ่ึงไดเ้ปล่ียนมุมมองของนกัวจิยั

หลายคนท่ีมีต่อดนตรีจีนโบราณ 
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การจะหาต�าแหน่งรูเป่าท่ีเหมาะเจาะงดงาม

บนขลุ่ยกระดูกปีกนกกระเรียนท่ีมีรูไม่สม�่า

เสมอเช่นน้ี คนโบราณจึงตอ้งพยายามทดลอง

ปรับปรุงแกไ้ขไปทีละนอ้ย จนถึงทุกวนัน้ี นกั

ปรับเสียงขลุ่ยชั้นน�าลว้นใชว้ธีิดั้งเดิมน้ีในการ

ปรับเสียง

9,000 ปีผา่นไป ชีวติค่อย ๆ ปรับเปล่ียนสู่

ศิลปะ ทุกวนัน้ี ขลุ่ยกระดูกค่อย ๆ พฒันาเป็น

ครอบครัวใหญ่ของขลุ่ยไมไ้ผ ่ติง เส่ียวขยุและ

นกัดนตรีชาวจีนคนอ่ืน ๆ กบัเคร่ืองดนตรีเม่ือ

หลายพนัปีก่อนเหล่าน้ี สามารถส่ือถึงความ

ทนัสมยัไดเ้ช่นกนั

     ขลุ่ยกระดูกเจียหูถูกคน้พบท่ีเขตโบราณ-

สถานเจียหู อ �าเภออวูห่ยาง มณฑลเหอ-

หนาน ประเทศจีน ปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่

ในพิพิธภณัฑเ์หอหนาน
《如果国宝会说话》

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接
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武汉人称吃早餐为“过早”。在武汉，很少有人在家过早。繁多的

早餐类别吸引人们在外就餐，就餐人数众多也促进商贩不断进行种

类创新，这似乎已成为一种良性循环。在武汉早餐的小吃中，要论

受欢迎程度，首推热干面。热干面虽然是平平常常一碗素面，但其

中的学问却不少。从磨芝麻酱到掸面，从拌面到吃面，手艺人的诚

恳与钻研，和食客的热情与耐心仿佛尽在其中。

ชาวอู่ฮัน่เรียกการรับประทานอาหารเชา้วา่ “กั้วเจ่า” ชาว

เมืองอู่ฮัน่มีคนเพียงไม่ก่ีคนท่ีรับประทานอาหารเชา้ท่ีบา้น ดว้ย

อาหารเชา้ท่ีมีหลากหลายประเภทจึงดึงดูดผูค้นใหอ้อกไปรับ

ประทานอาหารนอกบา้น และจ�านวนผูรั้บประทานอาหารซ่ึง

มีอยูเ่ป็นจ�านวนมากยงัช่วยกระตุน้ใหผู้ข้ายคิดคน้เมนูใหม่ ๆ

ซ่ึงน่ีกดู็เหมือนจะเป็นวฏัจกัรท่ีดี ในหนงัสือ “อาหารวา่งของ

เมืองอู่ฮัน่” ท่ีเรียบเรียงโดยบริษทัอาหารอู่ฮัน่ เม่ือ พ.ศ. 2527 

ไดร้วบรวมอาหารวา่งไว ้190 ชนิด  และส่วนใหญ่สามารถรับ

ประทานเป็นอาหารเชา้ได ้ 

ในบรรดาประเภทของอาหารเชา้ในอู่ฮัน่ ถา้พดูถึงระดบั

ความนิยมแลว้ตอ้งยกใหบ้ะหม่ีแหง้ร้อนเป็นอนัดบัแรก  ฉือล่ี

นกัเขียนทอ้งถ่ินอธิบายวธีิการท�าและส่วนผสมของบะหม่ีชนิด

น้ีไวอ้ยา่งชดัเจนในนวนิยายเร่ือง “ชีวติท่ีวุน่วาย”  บะหม่ีท่ีตม้

ดว้ยน�้าด่าง (เจ่ียนเม่ียน) น�าไปลวกในน�้าเดือด  จากนั้นใส่ลง

ในชาม ราดดว้ยซีอ๊ิว น�้ามนังา ซอสงา ผงชูรส และพริกไทย แลว้

โรยดว้ยตน้หอมซอยเลก็นอ้ย

แมว้า่บะหม่ีแหง้ร้อนจะเป็นบะหม่ีธรรมดาชามหน่ึง แต่ก็

มีศาสตร์ความรู้ท่ีแฝงไวอ้ยูไ่ม่นอ้ย

คนอู่ฮัน่ดูเหมือนจะไม่พิถีพิถนักบัการกินบะหม่ีแหง้ร้อน

แมแ้ต่นอ้ย สามารถนัง่กินบนมา้นัง่เลก็ ๆ ริมถนน และใชเ้กา้อ้ี

พลาสติกแทนโตะ๊ และยงัมีภาพบรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะท่ีเมืองอู่ฮัน่อีกอยา่งหน่ึงนัน่ก็คือการเดินกินบะหม่ี เดิน

เร็วฉิวแต่ชามกระดาษกลบัถือไดอ้ยา่งมัน่คง ไม่ก่ีค �าบะหม่ีก็

เขา้ไปอยูใ่นทอ้งแลว้

ท่าทีเร่งรีบเช่นน้ีจะไดร้สชาติของบะหม่ีอยา่งไรกนั ในร้าน

ศาสตรค์วามรูเ้กีย่วกบั
บะหม่ีแหง้รอ้นอู่ฮ ัน่

热干面

บะหม่ีแหง้ร้อน

热干面 CFP 图
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บะหม่ีเน้ือแหง้ร้อนตระกลูหลวั  หลวั ซือซือ ผูก่้อตั้งร้านไดใ้หค้ �า

ตอบขณะท่ีก�าลงัคลุกบะหม่ีวา่ “ควรคลุกบะหม่ีแหง้ร้อนทนัทีท่ีถึง

มือ  คลุกแลว้หมุนสกัรอบแลว้จึงดึงข้ึนมาสองสามคร้ัง และรอให้

คลายความร้อนแลว้จึงค่อยกินตอนท่ีอุ่น ๆ เสน้บะหม่ีแต่ละเสน้มี

“รู” เหมือนกบัแขนของคนเราท่ีมีรูขมุขน  เม่ือไอน�้าหมด น�้ากจ็ะ

ระเหย  เม่ือ “รู” ปิดลง ซอสกจ็ะซึมเขา้สู่เสน้บะหม่ี การกินขณะท่ี

เดินเท่ากบัเร่งใหบ้ะหม่ีเยน็ลงดว้ยกระแสลม แบบน้ีจึงท�าใหร้สชาติ

ของบะหม่ีแหง้ร้อนนั้นอร่อย”

หลวั ซือซือควา้รางวลัชนะเลิศในการแข่งขนับะหม่ีแหง้ร้อนคร้ัง

ท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2557 เขาเป็นคนหนุ่มเจเนอเรชัน่ Z ดงันั้นการไดรั้บ

รางวลัในการแข่งขนัท�าอาหารวา่งแบบดั้งเดิมน้ีจึงเหนือความคาด

หมายของทุกคน 

หลงัจากจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หลวั ซือซือก็

เรียนรู้วธีิการท�าบะหม่ีแหง้ร้อนจากพอ่ครัวใหญ่ เขาไดพ้ฒันาความ

เขา้ใจของตวัเองเก่ียวกบัอาหารวา่งแบบดั้งเดิมชนิดน้ีทีละนอ้ย “เคร่ือง

ปรุงรสท่ีส�าคญัท่ีสุดในบะหม่ีแหง้ร้อนคือซอสงา ซอสงาท่ีดีควรคง

ความหอมไวใ้นความนุ่มละมุนล้ิน” “การเติมน�้าพะโลสู้ตรพิเศษลง

ในบะหม่ีแหง้ร้อนจะท�าใหซ้อสงามีความฉ�่าน�้ามากข้ึนเหมือนชอ็ก-

โกแลตท่ีละลาย” สูตรใหม่ท่ีคิดคน้ข้ึนน้ีก็เพ่ือใหถู้กปากคนยคุใหม่

ซ่ึงไม่มีในบะหม่ีแหง้ร้อนตน้ต�ารับดั้งเดิม ถา้อยากกินบะหม่ีแหง้ร้อน

รสชาติดั้งเดิม กต็อ้งกลบัไปหาแหล่งตน้ต�ารับ

โฉมหนา้ดั้งเดิมของบะหม่ีแหง้ร้อนเป็นอยา่งไร จิตวญิญาณของ

บะหม่ีแหง้ร้อนอยูท่ี่เสน้บะหม่ี ซ่ึงเป็นบะหม่ีชนิดหน่ึงท่ีตม้ในน�้าท่ี

เป็นด่าง มีสีเหลืองอ่อน ตอ้งผา่นกระบวนการ “คลุกเสน้บะหม่ี” ซ่ึง

กคื็อ หลงัจากตม้สุกแลว้ให้คลุกน�้ามนั จากนั้นกค็ล่ีเสน้บะหม่ีออก 

ผึ่งใหเ้ยน็ เม่ือจะรับประทานใหน้�าไปตม้น�้าใหเ้ดือด ท�าเช่นน้ีกจ็ะท�า

ใหบ้ะหม่ีเดง้เหนียวหนึบเป็นพิเศษ มีเร่ืองเล่ากนัวา่ การผสมผสาน

กนัระหวา่งบะหม่ีและน�้ามนัมีท่ีมาจากเหตุบงัเอิญ ในช่วงทศวรรษท่ี

1930 พอ่คา้ขายอาหารนามวา่หล่ีเปา ดว้ยความท่ีกลวัวา่บะหม่ีจะเสีย

จึงไดต้ม้ไวก่้อนแลว้จึงผึ่งเอาไว ้ตกกลางคืนมีแมวตวัหน่ึงท�ากาท่ีใส่

น�้ามนัลม้ เสน้บะหม่ีและน�้ามนัมาผสมกนั

เกิดเป็นรสชาติท่ีมีเอกลกัษณ์ ต่อมาพอ่คา้ท่ี

ช่ือวา่ไช่ หมิงเหวย่ ไดเ้ผยแพร่กรรมวธีิเช่น

น้ี และตัง้ร้านบะหม่ีแหง้ร้อนไช่ หลินจ้ีข้ึนมา

ปัจจุบนั “ไช่ หลินจ้ี” เป็นแบรนดท่ี์มีช่ือ

เสียงในเมืองอู่ฮัน่ และสูตรอาหารท่ีสืบทอด

กนัในครอบครัวกใ็หค้วามส�าคญัเป็นพิเศษ

กบัส่วนผสมของ “น�้ามนั บะหม่ีและซอส”

ในยคุของไช่ ตา้เซิน ทายาทรุ่นท่ี 4 ของตระ-

กลูไช่ ซอสงาท่ีบดดว้ยหินจะตอ้งปรุงดว้ย

น�้ามนังา และสุดทา้ยกต็อ้งโรยน�้ามนังาบน

บะหม่ีดว้ยเลก็นอ้ยเพื่อเพิ่มกล่ินหอม “ท�า

อยา่งน้ีแลว้บะหม่ีจะไม่ติดกนัแมว้า่จะท้ิงไว้

คร่ึงชัว่โมงกต็าม” ท่ีกน้ชามบะหม่ีแหง้ร้อน

หอมกรุ่นน้ีไม่มีน�้ามนัเยิม้ หลงัจากคลุกเคลา้

เคร่ืองปรุงรสทั้งหมดจะเคลือบบนเสน้บะหม่ี

อยา่งสม�่าเสมอ  โปะหนา้ดว้ยหวัไชเทา้หัน่

เต๋าสีแดงสดหน่ึงชอ้น  เวลาท่ีกินบะหม่ีจะ

มีความกรุบกรอบอยูด่ว้ย เป็นรสชาติท่ีเป็น

เอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีสุดของบะหม่ีแหง้ร้อน

แบบโบราณ

บะหม่ีหน่ึงค�าท่ีกินเขา้ไปไดร้วมความ

จริงใจและความมุ่งมัน่คน้ควา้สูตรของพอ่ครัว

ตลอดจนความกระตือรือร้นและความอดทน

ของบรรดานกัชิมเอาไวใ้นนั้นทั้งหมด
本刊综合
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ฤดใูบไมผ้ลิ
春

《春》是中国现代散文家朱自清的散文名篇，最初发

表于1933年7月，此后长期被中国中学语文教材选用。在

这篇贮满诗意的春的赞歌中，饱含了作者对人生及人格的

追求，表现了他对生活的热爱和对自由的向往。

“ชุน” เป็นงานเขียนปกิณกะท่ีมีช่ือเสียงของจู จ้ือชิง

 ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์ยคุปัจจุบนัของจีน โดยแรกเร่ิม

สุดตีพิมพใ์นเดือนกรกฎาคม 2476 หลงัจากนั้น

กไ็ดรั้บเลือกใหเ้ป็นแบบเรียนภาษาจีนระดบั

มธัยมของจีนเป็นเวลานาน บทร้อย

แกว้สรรเสริญฤดูใบไมผ้ลิ

ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบรรยากาศ

เยีย่งบทกวน้ีี   ส่ือใหเ้ห็น

ถึงอุตสาหะวริิยะในการ

ใฝ่หาความหมายของชีวติ

และคุณธรรมของความเป็น

 มนุษย ์ส่ือใหเ้ห็นถึงความ 

รักต่อชีวติตลอดจนการไขวค่วา้

ในอิสรภาพ
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เฝ้ารอ และเฝ้ารอ ลมตะวนัออกมาแลว้ ฤดูใบไมผ้ลิใกลเ้ขา้มาแลว้ 

สรรพส่ิงดูเหมือนจะเพิง่ต่ืนนอน ลืมตาข้ึนดว้ยความเป่ียมสุข มี

ความสดใสและชุ่มช้ืนข้ึนมาทนัที ระดบัน�้าสูงข้ึน ใบหนา้ของดวง

อาทิตยแ์ดงระเร่ือข้ึน

ตน้หญา้แอบเลด็ลอดโผล่ข้ึนจากพื้นดิน ใบอ่อนนุ่ม สีเขียวขจี 

มองไปในสวน ในทุ่งนา เตม็ไปทัว่ทุกพื้นท่ี จะนัง่ จะนอน ตีลงักา

เกลือกกล้ิง เตะบอลบา้ง วิง่แข่งกนัสักตั้ ง หรือจะเล่นต่ีจบัซ่อนหา

สายลมพดัเบา ๆ ผนืหญา้อ่อนนุ่ม

ตน้ทอ้ ตน้แอปริคอท ตน้แพร์ พากนัผลิดอกบานสะพร่ัง อวดโฉม

แข่งประชนั ต่างไม่ยอมอ่อนขอ้ใหแ้ก่กนั สีแดงดุจเปลวเพลิง สีชมพู

เหมือนเมฆยามอสัดง สีขาวราวหิมะ ดอกไมท่ี้แฝงความหอมหวาน

เม่ือหลบัตาลง ราวกบัวา่บนตน้ไมดู้จะเตม็ไปดว้ยลูกทอ้ ลูกแอปริคอต

ลูกแพร์ ฝงูผึ้งนบัร้อยนบัพนัตวับินวอ่นอยู่ท่ามกลางดอกไม ้ผเีส้ือ

ทั้งนอ้ยใหญ่โผผนิบินไปมา ดอกไมป่้ามีอยูทุ่กหนทุกแห่งหลายหลาก

ชนิด ทั้งท่ีมีช่ือและไม่มีช่ือ กระจดักระจายอยูต่ามดงหญา้ เหมือน

ดวงตา คลา้ยดวงดาว ท่ีกระพริบตาพราวระยบั 

“สายลมตน้หลิวกระทบหนา้ไม่หนาวยะเยอืก” ใช่แลว้ เหมือน

มือของแม่ท่ีลูบไลคุ้ณ สายลมพดัพากล่ินไอดินท่ีเพิง่ถูกพลิกฟ้ืน คละ

เคลา้กบักล่ินหญา้สด ยงัมีกล่ินหอมของดอกไมน้านาพนัธ์ุ ลว้นก่อ

ตวัข้ึนในบรรยากาศท่ีชุ่มช้ืนเบาบาง นกนอ้ยสร้างรังอยูท่่ามกลาง

ใบไมอ่้อนในดงดอกไม ้นึกสนุกข้ึนมา กช็กัชวนพวกพอ้งมาส่งเสียง

อวดลูกคอ ขบัขานท�านองเพลงไพเราะ สอดประสานกบัเสียงลมและ

สายน�้าท่ีไหลเอ่ือย ยามน้ีขลุ่ยของเดก็บนหลงัววั ส่งส�าเนียงดงักงัวาน

ไปทัว่ปฐพี

ฝนตกบ่อยเป็นปกติ ตกแต่ละคราวติดต่อกนัสองสามวนั ไม่ตอ้ง

กงัวลกบัมนั ดูสิ ลกัษณะมนัเหมือนขนววั เหมือนฝีเขม็ปัก เหมือน

ใยไหม ถกัทอกนัอยา่งแน่นหนา บนหลงัคาบา้นถูกปกคลุมดว้ยชั้น

หมอกบาง ๆ สีเขียวของใบไมเ้ป็นมนัเงา ตน้หญา้สีเขียวสดจนแทบ

จะแยงลูกตาคุณ ในตอนเยน็ เม่ือเปิดไฟ แสงสีเหลืองระยบิริบหร่ี

เพิ่มบรรยากาศค�่าคืนท่ีเงียบสงบ ในชนบท 

บนทางเลก็ ๆ  ริมสะพานหิน มีคนกางร่มเดิน

ไปชา้ ๆ  นอกจากน้ียงัมีชาวนาท่ีท�างานในทุ่งนา

คลุมเส้ือกนัฝน สวมหมวกฟาง กระท่อมมุง

จากของพวกเขา ตั้งอยูก่ระจดักระจาย สงบ

เงียบท่ามกลางสายฝน

วา่วบนทอ้งฟ้าเร่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ บนพ้ืน

มีเดก็มากข้ึน ไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ทุก

บา้นทุกครัวเรือน ทั้งเดก็และผูใ้หญ่ ต่างพา

กนัออกมา ราวกบัวา่พวกเขาก�าลงัเร่งรีบมา

ใหท้นักาล ยดืเสน้สายขยบักระดูกกระเด้ียว

ปลุกจิตใจเขยา่พลงัชีวติ ต่างคนต่างสาละวน

กบักิจกรรมของตวัเอง “แผนแห่งปีเร่ิมท่ีฤดู

ใบไมผ้ลิ” ช่วงเร่ิมตน้ ตอ้งออกแรงกนัหนกั

หน่อย แต่เป่ียมไปดว้ยความหวงั

ฤดูใบไมผ้ลิเปรียบเสมือนทารกท่ีเพ่ิงตก

ฟาก ใหม่ถอดดา้มตั้งแต่หวัจรดเทา้ เขาก�าลงั

เจริญเติบโต

ฤดูใบไมผ้ลิเปรียบเสมือนสาวนอ้ย เฉิด

โฉมโนมพรรณ เดินไป ยิม้ไป

ฤดูใบไมผ้ลิเปรียบเสมือนหนุ่มนอ้ยก�าย �า

ล�า่สนั มีล�าแขนและแขง้ขาแขง็แกร่งปานเหลก็

น�าพาเรามุ่งหนา้ไป

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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คดิถงึสบิสองพนันา
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โดย ดร.สุริยา ค�ากนุะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์
泰国程逸皇家大学人文与社会科学学院院长 素力亚·康穆古那博士

2011年时，我有幸以学者和游客的身份到访云南省西双版纳傣族自治州景洪市。当到达这个陌生的地方时，我内心深处

感到紧张与不安，因为我知道自己将在这与泰国有着明显文化差异和不同生活方式的地方独自生活。后来，所有的顾虑都随着

中国学生和朋友们的帮助烟消云散，并且在日后的相处中，我更加深刻地体会到中国人的友好和善良。

เม่ือปี พ.ศ. 2554 ผมมีโอกาสไดไ้ปอาศยัอยูท่ี่เมืองเชียงรุ้งหรือ

ท่ีทุกคนรู้จกักนัในช่ือสิบสองพนันาในมณฑลยนูนาน คร้ังนั้นผม

ไปในฐานะนกัวชิาการและนักท่องเท่ียว ยอมรับวา่คร้ังแรกท่ีเดิน

ทางถึงผมค่อนขา้งต่ืนเตน้และกงัวลบา้งนิดหน่อย  เพราะรู้วา่ตอ้ง

อาศยัอยูต่่างประเทศท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรมและการใช้

ชีวติในหลาย ๆ ดา้น ท่ีส�าคญัผมอ่านและเขียนภาษาจีนไม่ไดเ้ลย 

แค่พอฟังและพูดค�าท่ีใชใ้นชีวติประจ�าวนัได ้เช่น กินขา้วหรือยงั 

สวสัดีครับ และขอบคุณครับ แค่ไม่ก่ีค �าเท่านั้น

แต่พอมาถึงจริง ๆ  ความกงัวลทุกอยา่งกห็ายไปหมดส้ิน  เพราะผม

ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งดีจากนกัศึกษาและเพ่ือนชาวจีน ท�าใหผ้ม

ทราบวา่คนจีนเป็นคนมีน�้ าใจและมีมิตรภาพท่ีดีมากถา้เราไดรู้้จกั

กนัจริง ๆ

เม่ือพดูถึงสิบสองพนันา เอกลกัษณ์ท่ีส�าคญัอยา่งหน่ึงของท่ีน่ีก็

คือวถีิชีวติของชาวไทล้ือ ผมมีเพ่ือนเป็นชาวไทล้ือ จึงไดมี้โอกาสไป

เท่ียวชมวถีิชีวติแบบดั้งเดิมของคนไทล้ือ และไดเ้ห็นหลาย ๆ อยา่ง

ท่ีเหมือนกบัวถีิชีวติของคนภาคเหนือและภาคอีสานของไทย คนไทล้ือ

มีอาชีพท�านา ท�าไร่ ท�าสวน และนบัถือพระพทุธศาสนาเหมือนคน

ไทย ปลูกสร้างบา้นคลา้ย ๆ  คนไทย ยิง่ภาษาพดูของชาวไทล้ือเหมือน

กบัภาษาทอ้งถ่ินของคนไทยหลายค�า 

ผมยงัไดเ้ห็นวา่การแต่งกายของคนไทล้ือท่ีสิบสองพนันามีความ

สวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ของตน โดยเฉพาะชุดของหญิงสาวไทล้ือ

จะเนน้สีแดงและสีอ่ืน ๆ ท่ีฉูดฉาดสวยงามสะดุดตาพร้อมสวมเคร่ือง

ประดบัท่ีขอ้มือและคอ ส่วนหนุ่มชาวไทล้ือชุดแต่งกายจะเนน้แบบ

เรียบง่าย สวมใส่สบาย

จ�าไดว้า่มีคร้ังหน่ึง เพ่ือนชวนผมไปเท่ียว

งานเขา้พรรษาของชาวไทล้ือ ท�าใหผ้มได้

เห็นจารีตประเพณีท่ีคนไทล้ือสืบทอดต่อ ๆ

กนัมา หลายอยา่งคลา้ยกบัประเพณีของไทย

เช่น เม่ือถึงเทศกาลเขา้พรรษา คนไทล้ือจะ

ชกัชวนญาติพ่ีนอ้งมาช่วยกนัห่อขา้วตม้มดั

เพ่ือจะไดน้�าไปท�าบุญท่ีวดัและแบ่งปันกนั

ทาน ซ่ึงผมโชคดีไดเ้ห็นขั้นตอนและวธีิท�า

ตั้งแต่เร่ิมตน้และไดร่้วมห่อขา้วตม้มดักบั

คุณยา่ของเพ่ือนดว้ย ผมจ�าไดว้า่ส่วนผสมมี

ขา้วเหนียว กลว้ย ถัว่ลิสง ใบกลว้ยสด ตอก-

ไมไ้ผใ่ชม้ดัขา้วตม้ น่าจะประมาณน้ี 

ผมมีโอกาสไดช่้วยท�าซ่ึงความช�านาญ

และความสวยงามของขา้วตม้มดัของผมยอ่ม

สวยไม่เท่าของคุณยา่ของเพ่ือนหรือแมก้ระ-

ทัง่ญาติคนอ่ืน ๆ แน่นอน แต่กภู็มิใจท่ีได้

ช่วยท�า บรรยากาศในขณะท่ีช่วยกนัท�าขา้ว

ตม้มดักส็นุกสนานพดูคุยหยอกลอ้กนัตลอด

เวลา โดยทุกคนจะพดูภาษาทอ้งถ่ินไทล้ือ

ซ่ึงผมฟังเขา้ใจไดห้ลายค�า เม่ือช่วยกนัห่อ

ทศันียภาพยามค�่าคืนของเกา้จอมสิบสองเชียง แควน้ปกครองตนเอง

ชนชาติไตสิบสองพนันา

夜幕下的西双版纳傣族自治州告庄西双景景区 CFP 图
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ขา้วตม้มดัเสร็จแลว้ คุณยา่ของเพ่ือนกจ็ะน�า

ไปตม้ในหมอ้ขนาดใหญ่ท่ีก่อฟืนตั้งไฟรอ

เรียบร้อย ทุกคนก็กลบัมานัง่พดูคุยกนัต่อ

เพื่อรอขา้วตม้มดัจะสุกและไดชิ้มกนั

ตอนเยน็ผมไดมี้โอกาสร่วมวงกบัขา้วของ

ชาวไทล้ือ ท�าใหเ้ห็นวา่อาหารชาวไทล้ือหลาย

อยา่งคลา้ยกบัอาหารพื้นบา้นของคนเหนือ

และคนอีสานของไทย เช่น คนไทล้ือชอบ

ทานขา้วเหนียว ผกักาดสม้ เป็นตน้ แต่รสชาติ

อาหารจะต่างจากของไทยนิดหน่อยคือบาง

อยา่งเผด็ บางอยา่งมนั และบางอยา่งจืด แต่ท่ีเห็นไดช้ดัเลยคือวฒันธรรม

การทานอาหารของคนไทล้ือเหมือนกบัคนไทยมาก เช่น ในแต่ละ

ม้ือคนไทล้ือจะลอ้มวงทานขา้วกนัเป็นวงใหญ่ในครอบครัวโดย

เฉพาะม้ือเยน็หรือในโอกาสท่ีมีแขกมาเยีย่ม ซ่ึงเม่ือมีแขกมาเยีย่มก็

จะมีญาติพี่นอ้งมาร่วมพูดคุยและทานขา้วดว้ย เพื่อตอ้นรับแขกท่ี

มาเยี่ยมดว้ยความจริงใจ 

โดยกบัขา้วท่ีน�ามาตอ้นรับวนันั้นผมเห็นวา่มีหลายอยา่งมากจน

แทบจะนบัไม่ได ้เพ่ือนบอกวา่เม่ือมีแขกมาเยีย่ม คนไทล้ือมกัจะท�า

กบัขา้วหลายอยา่งมาให้แขกทาน และอีกส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ไดน้ั้นก็

คือชาวไทล้ือจะมีเหลา้ทอ้งถ่ินมาตอ้นรับแขกดว้ย โดยแขกทุกคน
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ท่ีมาเยีย่มจะตอ้งชนแกว้กบัญาติพ่ีนอ้งท่ีมาร่วมตอ้นรับและพดูคุย

ดว้ยใหค้รบทุกคน ผมเองกต็อ้งท�าตามธรรมเนียมนั้นดว้ยเช่นกนั 

รสชาติของเหลา้ทอ้งถ่ินชาวไทล้ือจะเหมือนเหลา้ขาวของไทย แต่

รสชาติชวนด่ืมมากกวา่ ซ่ึงผมตอ้งเวยีนชนแกว้กบัทุกคน ผลปรากฏ

วา่ผมเมาหลบัไปตอนไหนไม่รู้ตวัเลยทีเดียว ทุกวนัน้ีผมเองยงัประทบั

ใจในธรรมเนียมการตอ้นรับอนัแสนอบอุ่นคร้ังนั้น ไม่วา่จะเป็นรอยยิม้

มิตรภาพ และความมีน�้าใจของชาวไทล้ือนั้นกท็ �าใหผ้มไม่เคยจะลืม

แมว้า่เวลาจะล่วงผา่นมานานหลายปีแลว้ และผมกอ็าจจะไม่

ไดบ้นัทึกเหตุการณ์และเร่ืองราวหลาย ๆ อยา่งท่ีไดส้มัผสัจากคน

ไทล้ือท่ีสิบสองพนันาไวเ้ป็นภาพถ่าย แต่ผมเกบ็ทุกอยา่งไวเ้ป็นความ

ทรงจ�าท่ีดีในใจตลอดมา

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู ้คนก�าลังปล่อยโคมไฟบริเวณริมแม่น�้า

ลา้นชา้ง 

泼水节期间，人们在澜沧江畔放飞孔明灯 新华社 图
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คุนหมิงเมืองแห่งมิตรภาพ丨กระแสกฬีาหิมะและน�า้แขง็
รอ้นแรงในยูนนานตอนใตข้องจนี

友好昆明丨南国冰雪运动“热”

北京2022年冬奥会举办期间，正是昆明

轿子雪山最美的时候。打卡轿子雪山，邂逅一

场冰雪奇缘，尽情体验冰雪运动带来的激情欢

乐、感受冬奥会运动健儿的拼搏精神，成为云

南游客庆祝冬奥的特殊方式。

ในระหวา่งการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาวท่ีกรุงปักก่ิง ซ่ึงเป็นจงัหวะพอดี

กบัท่ีภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือมีทศันียภาพท่ีสวย

งามท่ีสุด การไดไ้ปเท่ียวชมภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ

เพ่ือเผชิญหนา้กบัหิมะและน�้าแขง็ท่ีขาวบริ-

สุทธ์ิ สมัผสักบัความน่าหลงใหลและความ

สนุกสนานของกีฬาหิมะและน�้าแขง็  สมัผสั

ถึงจิตวญิญาณการต่อสูข้องนกักีฬาท่ีเขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ส่ิงเหล่า

น้ีกลายเป็นอีกช่องหน่ึงส�าหรับนกัท่องเท่ียว

ยนูนานในการร่วมเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาวคร้ังน้ี

เม่ือเร็ว ๆ  น้ี แหล่งท่องเท่ียวภูเขาเจ้ียวจ่ือ

ไดเ้ปิดตวักิจกรรม “100 วนั กิจกรรมหิมะ

และน�้าแขง็กลางแจง้ - เจ้ียวจ่ือคาร์นิวลั” คร้ัง

ท่ี 3 ข้ึน โดยไดน้�าความหลากหลายทางชีว-

ภาพของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือกบักีฬาหิมะและ

น�้าแขง็กลางแจง้มาผสมผสานกนั  ซ่ึงจะท�าใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบั

การช่ืนชมทศันียภาพหิมะท่ีสวยงามบนยอดภูเขา  ความสนุกสนาน

ของการเล่นหิมะกลางภูเขา และสนุกสุดเหวีย่งกบัการไต่สกีหิมะ

ลงเขา ทั้งน้ี ภายในงานนอกจากกิจกรรมกีฬาประเภทหิมะและน�้าแขง็

ยอดนิยมประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวคร้ังน้ีแลว้

ยงัไดผ้นวกกบัการแข่งขนัท่ีทา้ทายและสนุกสนานของการประลอง

เผชิญหิมะ CS นอกจากน้ีคุณยงัจะไดส้มัผสักบัเทคโนโลย ีVR เพ่ือ

สมัผสัประสบการณ์กีฬาหิมะและน�้ าแข็งเสมือนไดล้อยอยูเ่หนือ

ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือจริง ๆ   ในขณะเดียวกนัคุณยงัสามารถพาลูก ๆ  หลาน ๆ

ไปพบกบัความสนุกสนานของกิจกรรมในสวนสนุกหิมะ เช่น ป้ัน

ตุก๊ตาหิมะ ล่าขมุทรัพยใ์นกองหิมะ และเล่นสกีหิมะ เป็นตน้

“ตั้งแต่ช่วงหิมะตกในเดือนธนัวาคมของปีท่ีแลว้ เขตสกีรีสอร์ท

ของเรากไ็ดต้อ้นรับการมาเยอืนของนกัท่องเท่ียวมากกวา่ 30,000 คน”

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแนะน�าวา่ กิจกรรมหิมะและน�้าแขง็กลางแจง้  

เจ้ียวจ่ือคาร์นิวลัในปีน้ี จดัข้ึนเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองการแข่งขนัโอลิม-

ปิกฤดูหนาวท่ีกรุงปักก่ิง ในอนาคตเขตรีสอร์ทของเราจะเพิ่มขีด

ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน รวมถึงการพฒันา

และเพิ่มเสน้ทางการเล่นสกีขั้นสูง ปรับปรุงการคมนาคมและโรงแรม

ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ทั้งน้ี เพ่ือกระตุน้ใหผู้ค้นหนัมาสนใจ

และเขา้ร่วมการเล่นกีฬาประเภทหิมะและน�้าแขง็ใหม้ากข้ึน
昆明市委宣传部供稿

吴顺佳 图
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พบกนัท่ีอนัหนงิ｜หนุ่มสาวกลบัถิน่ฐานบา้นเกดิ
遇见安宁｜回家的年轻人

《回家》是一部纪实微电影，讲述了云南

省安宁市青龙街道彝族村民如何靠自己的力量

实践乡村振兴的故事。影片以一个返乡创业的

年轻人为主人公，真实地展现了返乡创业青年

在新思想与故乡传统文化之间的冲突、协调与

成长的过程。

เขตชุมชนชิงหลง ตั้งอยูท่างตอนเหนือ

ของเมืองอนัหนิง มณฑลยนูนาน ท่ีน่ี มีชน-

ชาติหยอีาศยัอยูม่านานหลายชัว่อายคุน ตลอด

หลายปีท่ีผา่นมา ชีวติของพวกเขาเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งไร...

สารคดีสั้นความยาว 7 นาที เร่ือง “คืน

ถ่ิน” เป็นเร่ืองราวของชาวบา้นชนชาติหยี

ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตชุมชนชิงหลงกบัการอาศยั

ล�าแขง้ของตนเองเพ่ือพฒันาและฟ้ืนฟูชนบท

โดยสารคดีสั้นไดเ้ล่าเร่ืองราวเป็นสองแนว

แนวเร่ืองท่ีหน่ึง น�าเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษท่ี 1960 หนุ่ม

นอ้ยชนชาติหยท่ีีช่ือ อาหลง เขา้ร่วมเทศกาลคบเพลิง (เทศกาลคบเพลิง

หรือ 火把节 เป็นประเพณีพื้นบา้นของชนชาติหย)ี “กบัระบ�าเทา้

ซ้าย” (การเต้นร�าแบบดั้ งเดิมของชนชาติหยี) และไดรั้บฉายา 

“ราชาแห่งมวยปล�้า” ส่วนอีกแนวหน่ึง น�าเสนอฉากท่ีหลานชาย

ของอาหลงเดินทางกลบับา้นในช่วงตรุษจีน โดยไดบ้อกเล่าเร่ืองราว

ความขดัแยง้ระหวา่งแนวคิดของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กบัวฒันธรรม

และประเพณีดั้งเดิมของบา้นเกิด ทั้งน้ี ฉากของ “การปรับความเขา้ใจ

กนั” เกิดข้ึนขณะท่ีหลานชายของอาหลงข้ึนรถก�าลงัจะเดินทางออก

จากบา้นเกิด ขณะนั้นเขาไดย้นินกัท่องเท่ียวในรถพดูวา่ “ชนบทท่ี

น่ีสวยงามมาก แต่กลบัไม่มีคนมาเท่ียว” เม่ือไดย้นิดงัน้ี เขาจึงฉุกคิด

และตดัสินใจอยา่งแน่วแน่ท่ีจะปักหลกัอยูท่ี่บา้นเกิด และฟ้ืนฟูพฒันา

บา้นเกิดของเขา สามปีต่อมา ชายหนุ่มกลายฐานะเป็นผูใ้หญ่บา้น  เขา

ไดใ้ชช่้องทางต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่บา้นเกิดของเขาใหโ้ลกภายนอก

ไดรู้้จกั เช่น ถ่ายคลิปสั้น ไลฟ์สด เปิดโฮมสเตย ์และเปิดร้านอาหาร

บา้นนา เป็นตน้ อนัเป็นการช่วยผลกัดนัและน�าพาชีวติท่ีผาสุกมาสู่

ชาวบา้น

เร่ืองราวของคนหนุ่มสาวท่ีกลบับา้นเกิดเพ่ือเร่ิมตน้ท�าธุรกิจของ

ตนเองและพฒันาฟ้ืนฟูชนบทในสารคดีสั้นเร่ืองน้ี เป็นเร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนจริงในเขตชุมชนชิงหลง เมืองอนัหนิง และคุณยงัสามารถ

พบเห็นเร่ืองราวเช่นน้ีไดใ้นหมู่บา้นอีกนบัไม่ถว้นท่ีปรากฏข้ึนใน

ประเทศจีน
安宁市委宣传部供稿

สแกนคิวอาร์โคด้ เพื่อรับชมสารคดีสั้น ชุด 
“คืนถ่ิน”

扫描二维码，观看《回家》

田忠 图
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เยีย่มชมอว้ีซี ｜ร�าลกึถงึนกัประพนัธ์เพลงชือ่ดงั “เนีย่เอ่อร”์
走进玉溪｜纪念聂耳

2月14日，玉溪市纪念聂耳诞辰110周年暨

2022年度“聂耳和国歌”音乐文化系列活动在

玉溪市聂耳纪念馆举行。聂耳是中国国歌《义

勇军进行曲》的作曲者，出生于1912年2月14

日，祖籍玉溪，虽然仅在世23年，但其创作的

37首曲子皆广为流传。

เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ กิจกรรมร�าลึก

วนัครบรอบ 110 ปี วนัคลา้ยวนัเกิดของนกั

ประพนัธ์เพลง “เน่ียเอ่อร์” และกิจกรรม

วฒันธรรมดนตรี “เน่ียเอ่อร์และเพลชาติ” 

ประจ�าปี 2022 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีอนุสรณ์สถาน

เน่ียเอ่อร์ในเมืองอวี้ซี

เกือบทุกคนในประเทศจีนต่างรู้กนัดีวา่

“เน่ียเอ่อร์” เป็นผูป้ระพนัธ์บทเพลง “มาร์ช

ทหารอาสา” ซ่ึงเป็นเพลงชาติของจีน “เน่ีย-

เอ่อร์” เกิดเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2455

บา้นเดิมของท่านอยูท่ี่เมืองอวี้ซี แมว้า่ท่าน

จะมีชีวติอยูเ่พียงแค่ 23 ปี แต่กลบัสร้างผล

งานการประพนัธ์เพลงมากถึง 37 ช้ิน และ

ไดรั้บการเผยแพร่ออกไปอยา่งกวา้งขวาง

แม ้“เน่ียเอ่อร์”  จะใชชี้วติส่วนใหญ่นอก

ถ่ินฐานบา้นเกิด แต่ท่านกลบัอาลยัรักเมืองอวี้ซีบา้นเกิดของท่านมาก

ในช่วงวยัรุ่น ท่านไดก้ลบับา้นเกิดหลายคร้ัง เพ่ือศึกษาเล่าเรียน พบปะ

เพ่ือนฝงู ตลอดจนใชชี้วติท่ีเงียบสงบและพกัผอ่นในบา้นเกิด เฉกเช่น

เดียวกนั “เมืองอวี้ซี” ซ่ึงยงัคงอาลยัอาวรณ์ “เน่ียเอ่อร์” อยา่งสุดซ้ึง  

เม่ือคุณเดินทางเขา้สู่เมืองอวี้ซี คุณจะไดพ้บกบับา้นเดิมของเน่ียเอ่อร์

ถนนเน่ียเอ่อร์ ลานจตุัรัสเน่ียเอ่อร์ อนุสรณ์สถานเน่ียเอ่อร์... คุณสามารถ

พบเห็นองคป์ระกอบของ “เน่ียเอ่อร์” ไดทุ้กท่ี หากมองลานจตุัรัส

เน่ียเอ่อร์จากมุมสูง เราจะเห็นอาคารหลกัซ่ึงออกแบบใหเ้ป็นรูปไว-

โอลิน เช่ือมต่อกบัสวนดอกไมแ้ละใบหญา้ ลู่ส�าหรับวิง่ออกก�าลงักาย

ตลอดจนนกัท่องเท่ียวและชาวบา้นก�าลงัเดินพกัผอ่นอยา่งสบายอารมณ์

ในลานจตุัรัส

ในยคุท่ีท่านเน่ียเอ่อร์ยงัมีชีวิตอยู ่สมยันั้นผูค้นทุกขท์รมานจาก

สงครามและบา้นเมืองวุน่วายโกลาหล ดนตรีท่ีท่านประพนัธ์ข้ึน

เตม็เป่ียมไปดว้ยความเห็นอกเห็นใจต่อสามญัชนทัว่ไป ปลอบประโลม

และมอบความหวงัท่ีไม่มีวนัส้ินสุดส�าหรับอนาคต เมืองอวี้ซีในวนัน้ี

มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย  มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ชีวติของผูค้นมัง่คัง่

ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ี คือ การกระท�าท่ีเมืองอวี้ซีไดต้อบแทนท่านเน่ียเอ่อร์

ดว้ยความรักและอาลยั  “ท่านคือความภาคภูมิใจของบา้นเกิด เฉกเช่น

บา้นเกิดท่ีเป็นความภาคภูมิใจของท่านเช่นกนั”
玉溪市委宣传部供稿

曹云波 图
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คลืน่ลกูใหม่

“长江后浪催前浪， 代新人换旧

人”，这句话的意思是事物在不断前进，

新人新事代替旧人旧事。“后浪” 词就

出自这句话。2020年中国五四青年节期

间， 家社交网站制作了 条献给新 代的

演讲视频《后浪》，以“后浪”称

呼新 代青年人，表达了对他们的认可与

赞美，引起热议。之后，“后浪” 词迅

速流行起来。当下，“后浪”大致是指

中国的Z世代。这 代人曾让人觉得“不

调”“太叛逆”，但面对新冠疫

情，他们奋不顾身，冲锋在前，用

实际行动证明了自己。“后浪”承担起

了历吏赋予他们的责任和使命，已成 这

个时代的“希望 代”。

“คล่ืนลูกใหม่สาดกระทบคล่ืนลูกเก่า คนรุ่นใหม่

ยอ่มกระท�าการไดเ้หนือกวา่คนรุ่นเก่า” ประโยคน้ี

หมายความวา่ส่ิงต่าง ๆ กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง คน

รุ่นใหม่และเร่ืองราวใหม่ ๆ เขา้มาแทนท่ีคนรุ่นเก่า

และเร่ืองราวเก่า ๆ ค�าวา่ “คล่ืนลูกใหม่” มีท่ีมาจาก

ประโยคน้ีนัน่เอง ในช่วงวนัเยาวชนแห่งชาติของจีน

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม

ออนไลนแ์ห่งหน่ึงไดจ้ดัท�าวดีิโอค�ากล่าวสุนทรพจน์

ในหวัขอ้ “คล่ืนลูกใหม่” มอบใหแ้ก่คนรุ่นใหม่โดย

เรียกหนุ่มสาวรุ่นใหม่เหล่าน้ีว่า “คล่ืนลูกใหม่” เพ่ือ

แสดงการยอมรับและยกยอ่งพวกเขาเหล่าน้ี วดีิโอน้ี

ท�าใหเ้กิดการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางจากทุกสาขา

อาชีพ หลงัจากนั้นค�าวา่ “คล่ืนลูกใหม่” กเ็ป็นท่ีนิยม

อยา่งรวดเร็ว ในขณะน้ี “คล่ืนลูกใหม่” หมายถึง เจเนอเร-

ชัน่ Z ของจีน คนเจเนอเรชัน่น้ีเคยท�าใหผู้ค้นรู้สึกวา่

“ไม่เอาถ่าน” และ “ด้ือร้ันเกินไป” แต่ในการเผชิญ

กบัการแพร่ระบาดของโควดิ - 19 พวกเขาบุกลุยไป

ขา้งหนา้และพิสูจนต์นเองดว้ยการปฏิบติัจริง “คล่ืน

ลูกใหม่” รับผดิชอบหนา้ท่ีและภารกิจแห่งประวติั-

ศาสตร์และไดก้ลายเป็น “เจเนอเรชัน่แห่งความหวงั”

 ของยคุน้ี
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本刊记者 胡丽仙/整理

笑笑：大家好！《湄公河》杂志2月刊与大家见面了。

本期，我们收到了泰王国驻昆明总领事馆工作人员普红梅的

来信，一起来看看吧！

ยิม้ยิม้ : สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสาร “แม่น�้า

โขง” ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์มาพบกบัท่านผูอ่้านแลว้ค่ะ

นิตยสารฉบบัน้ี เราไดรั้บจดหมายแสดงความคิดเห็น

จากคุณผู ่หงเหมย เจา้หนา้ท่ีชาวจีนในสถานกงสุลใหญ่

ไทย ณ นครคุนหมิง โดยเน้ือหาจดหมายมีขอ้ความดงัน้ีค่ะ

普红梅：我第一次阅读《湄公河》杂志是在2006年，

那时有机会阅读到《湄公河》杂志对于学习泰语的学生来说

是一件非常棒的事。因为，当时除泰语课本以外，市面上很

少有泰文读物。所以我养成了每期都会阅读《湄公河》的习

惯，一直到今天。

ผู ่หงเหมย :  ฉนัไดอ่้านนิตยสาร “แม่น�้าโขง” คร้ัง

แรกเม่ือปี พ.ศ. 2549 การไดมี้โอกาสอ่านนิตยสาร “แม่น�้า

โขง” ในขณะนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีดีมากส�าหรับนกัศึกษาท่ี

เรียนภาษาไทย เน่ืองจากในสมยันั้นนอกจากต�าราเรียน

ภาษาไทยแลว้ ส่ิงพิมพภ์าษาไทยมีน้อยมากในตลาด 

ดว้ยเหตุน้ี จึงท�าใหฉ้นัคอยติดตามอ่านนิตยสาร “แม่น�้า

โขง” ทุกฉบบัจนถึงทุกวนัน้ี

《湄公河》杂志是一本集时事、政治、经济、文化、娱

乐、旅游、美食、体育等为一体的综合性刊物，向泰国读者

展示一个真实立体全面的中国。如今，《湄公河》杂志已成

为泰国朋友了解中国各地风情民俗，感受中国变化，特别是

中国云南省发展与进步的窗口。

นิตยสาร “แม่น�้าโขง” เป็นนิตยสารท่ีมีเน้ือหาครอบ

คลุมทั้งทางดา้นข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม

ความบนัเทิง การท่องเท่ียว อาหาร และกีฬา ฯลฯ ทั้งน้ี

เพ่ือน�าเสนอขอ้มูลใหผู้อ่้านชาวไทยไดรู้้จกัประเทศจีน

ในทุกดา้นอยา่งเป็นรูปธรรม ปัจจุบนั นิตยสาร “แม่น�้า

โขง” กลายเป็นหนา้ต่างส�าหรับเพื่อนชาวไทยในการ

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
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เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีวฒันธรรมในแต่ละ

พ้ืนท่ีของจีน รวมถึงสมัผสักบัการเปล่ียนแปลงของประ-

เทศจีน โดยเฉพาะการพฒันาและความกา้วหนา้ของ

มณฑลยนูนาน

在中老铁路开通之际，《湄公河》杂志精心策划了“中

泰专家共话中老铁路”系列文章，邀请中泰专家为中老铁路

开启的新时代建言献策，也让我们更加期待中泰铁路建设开

启的美好未来。

ในขณะท่ีเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเปิดให้บริการนั้น

นิตยสาร “แม่น�้ าโขง” ไดจ้ดัท�าเน้ือเร่ืองเก่ียวกับ “ผู ้

เช่ียวชาญจีน - ไทยพดูคุยประเดน็เสน้ทางรถไฟจีน - ลาว”

โดยไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจากจีนและไทยมาจบัประเดน็

พดูคุยเก่ียวกบัยคุใหม่แห่งการเปิดเส้นทางรถไฟจีน - 

ลาว พวกเราต่างมีความหวงัและรอคอยเสน้ทางรถไฟ

จีน - ไทยซ่ึงจะน�าอนาคตท่ีดีงามมาสู่พวกเรา

社会迅速发展，使得越来越多的人忘记了书籍的温度，

《湄公河》杂志却始终如一，坚持用书籍的温度与泰语从业

者、泰语学习者、在泰华人华侨以及热爱中华文化的泰国朋

友结缘。而对于习惯听阅电子刊物的朋友，《湄公河》杂志

近期还新增了有声刊物的功能，让大家可以轻松听杂志。

ดว้ยการพฒันาอยา่งรวดเร็วของสงัคมปัจจุบนั ท�า

ใหผู้ค้นมากมายลืมเลือนความมีเสน่ห์ของการอ่านหนงั

สือในรูปแบบส่ิงพิมพ ์แต่นิตยสาร “แม่น�้าโขง” ยงัคง

ยนืหยดัท่ีจะเช่ือมความสมัพนัธ์กบัผูค้นมากมาย เช่น ผู ้

ท่ีท �างานดา้นภาษาไทย นกัเรียนนกัศึกษาวชิาภาษาไทย

คนจีนในไทยและคนไทยเช้ือสายจีน ตลอดจนเพ่ือนชาว

ไทยท่ีช่ืนชอบวฒันธรรมจีน ฯลฯ ดว้ยการใชค้วามอบอุ่น

จากหนงัสือเป็นส่ือกลาง ส่วนเพ่ือน ๆ ท่ีคุน้เคยกบัการ

ฟังหนงัสือเสียงแลว้ ล่าสุด นิตยสาร “แม่น�้าโขง” ยงั

ไดเ้พิม่ฟังกช์นันิตยสารเสียง เพ่ือใหผู้อ่้านทุกคนสามารถ

รับฟังนิตยสารไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน

《湄公河》杂志正如其名，如同澜沧江—湄公河一般成

为连接泰中人民友谊的文化纽带，希望杂志越办越好，让泰

中友好往来犹如汩汩流淌的河流持久绵长。

นิตยสาร “แม่น�้าโขง” มีความหมายสมช่ืออยา่งแท้

จริง เฉกเช่นแม่น�้ าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขงซ่ึงเป็นสายสมั-

พนัธ์ทางวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงมิตรภาพระหวา่งชาวไทย

กบัชาวจีน ดิฉนัหวงัว่านิตยสารจะจดัท�าไดดี้ยิ่ง ๆ ข้ึน

ไป เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหวา่งจีน - ไทยใหมี้ความ

เป็นนิรันดร์ดัง่สายน�้าท่ีไหลผา่นตลอดไป   
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