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ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมสี่วนร่วมท้ังกระบวนการของจีนนั้นได้บรรลุความเป็นหนึ่งเดียวท้ังในมิติกระบวนการและ

ความส�าเร็จของประชาธิปไตย ในมิติขั้นตอนและแก่นแท้ของประชาธิปไตย ในมิติประชาธิปไตยทางตรงและทางอ้อม 

ตลอดจนมิติประชาธิปไตยของประชาชนและเจตจ�านงแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และ

เต็มรูปแบบ เป็นประชาธิปไตยแบบสังคมนยิมท่ีมีขอบเขตกว้างขวางท่ีสุด เปน็จริงท่ีสุด และมปีระโยชนม์ากท่ีสุด

——สี จ้ินผงิ ประธานาธบิดีจีน

คัดจากหนงัสือ “สี จ้ินผงิยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” เล่มท่ี 4

我国全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志

相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

ฟังเสยีงของประชาชนใน “สภาลานบา้น”
“小院议事厅”里听民声

ตัวแทนของหมูบ่้านต่าง ๆ ในต�าบลปา้นเฉิง อ�าเภอซื่อหง  มณฑลเจียงซู เข้าร่วมประชุม “สภาแหง่ความสุข”
江苏省泗洪县半城镇组织村民代表召开“幸福议事会” 人民视觉 图

เจ้าหนา้ท่ีก�าลังสนทนากับตัวแทนชาวบ้านท่ีศาลาปรึกษาหารือของชุมชนซีจิน เมอืงก้านโจว มณฑลเจียงซี
江西省赣州市西津路社区议事厅内，工作人员与居民代表交流 CFP 图
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ณ บริเวณชุมชนเฉ่าฉ่าง ซึ่งอยู่ไมไ่กลจากประตดู้านหนา้ของเขต
ตงเฉิง  กรุงปกัก่ิง ท่ีนีเ่ปน็หนึง่ใน 25 เขตอนรุักษ์ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของเมืองเก่ากรุงปกัก่ิง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบ้านเรือน
เล็กใหญ่มากกว่า 460 แหง่ เป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 740 
ครัวเรือนหรือประมาณ 2,500 คน

แม้จะใช้ชีวิตอยู่ในลานบ้านเดียวกัน แต่ความปรารถนาและ
ความคิดความอ่านของแต่ละคนช่างแตกต่างกัน และในกรณท่ีีมคีวาม
ขัดแย้งเกิดขึ้น เราจะคลายปมแก้ปญัหาเหล่านีไ้ด้อย่างไร ด้วยเหตนุี้
ในป ี2555 “สภาลานบา้น” ของชุมชนเฉ่าฉ่างจึงได้ถกูจัดต้ังขึ้น เพื่อ
เปน็ศนูย์รวมของชุมชนในการปรึกษาหารือ การแก้ปญัหาความขัด
แย้ง ตลอดจนข้อเสนอแนะและความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัในชุม-
ชนเฉ่าฉ่าง ใครมปีญัหาก็สามารถมาร้องเรียนได้ท่ีสภาแหง่นี้

คุณหล่ี ฉ่ายเซียน ประธาน “สภาลานบ้าน” ของชุมชนเฉ่าฉ่าง
เขาสามารถจัดการกับปญัหาของชุมชนได้อย่างคล่องแคล่วง่ายดาย
ราวกับการแจกแจงรายการทรัพย์สินภายในบ้าน “ยกตัวอย่างเช่น 
การหารอืของสภาเรื่องการปรบัปรุงหอ้งน�าในชุมชน ซึง่พื้นท่ีค่อนข้าง
จะคับแคบ การจะแก้ไขปรบัปรุงหอ้งน�าสักหอ้งจึงไมใ่ช่เรื่องง่าย ๆ”
เริม่ต้ังแต่จะรื้อถอนหอ้งน�าหลังเก่ายงัไง และเมื่อรื้อถอนแล้วชาวบ้าน
จะไปเข้าห้องน�าท่ีไหน จะสร้างใหม่เมื่อไหร่และจะสร้างท่ีไหนดี 
ประตูห้องน�าต้องหันไปทางทิศไหน แต่ละคนต่างมคีวามคิดเหน็ท่ี
แตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้ คุณหล่ีจึงได้เชิญชาวบ้านให้มาประชุมพร้อมกันท่ี 

“สภาลานบ้าน” ใครมคีวามคิดเหน็อย่างไร
ก็สามารถพูดออกมาได้อย่างอิสระและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน “หอ้งน�าท่ีมีสภาพช�า-
รุดทรุดโทรมแนน่อนว่าเราต้องท�าการปรับ-
ปรุงใหม่ นี่คือเป้าหมายส�าคัญของเรา เรา
ต้องช่วยกันหาข้อสรุปของคนส่วนใหญ่ 
ส�าหรับคนส่วนนอ้ยท่ีไมเ่หน็ด้วยก็ควรท่ีจะ
เหน็พ้องกับเสียงส่วนใหญ่ เราต้องเสียสละ
กันคนละเล็กละน้อย สุดท้ายเราก็จะพบ
ทางออกท่ีทุกคนเหน็ดีเหน็งามด้วย”

ทุกวันนี้ ปัญหาเล็ก ๆ เช่น จะจัดการ
อย่างไรกับพื้นท่ีตากผ้าในลานบ้าน หรือ 
ปญัหาใหญ่ เช่น การย้ายสายไฟฟ้าลงดิน
ล้วนเป็นประเด็นท่ีสามารถปรึกษาหารือ
ได้ท่ี “สภาลานบ้าน” ด้วยรูปแบบการถก
ประเด็นแก้ปัญหาเช่นนี ้นอกจากจะท�าให้
ผู้อยู่อาศัยรู้สึกถึงความเปน็เจ้าของร่วมกัน
แล้ว ยังท�าให้การก�ากับดูแลและใหบ้ริการ
ของชุมชนอยู่ในระดับท่ีลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น

本刊综合

เจ้าหนา้ท่ีก�าลังสนทนากับตัวแทนชาวบ้านท่ีศาลาปรึกษาหารือของชุมชนซีจิน เมอืงก้านโจว มณฑลเจียงซี
江西省赣州市西津路社区议事厅内，工作人员与居民代表交流 CFP 图

การลงคะแนนเสยีงแบบประชาธปิไตย
民主投票 李文君 图
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ความสขุของชาวคอมมิวนสิต์
共产党人的幸福

จนกระท่ังถึงสิ้นป ีพ.ศ. 2564  ประเทศจีนมสีมาชิกพรรคคอมมวินสิต์จีนท้ังสิ้นจ�านวน 96.712 ล้านคน พวกเขามาจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ แมว่้าพวกเขาจะมบีทบาททางสงัคมท่ีแตกต่างกัน แต่พวกเขาต่างมจิีตใจยืนหยัดท่ีจะรับใช้ประชาชน
เหมอืน  ๆกัน ทกุวันนี ้สมาชิกพรรคฯ ทกุ  ๆ1 ใน 96,712,000 คน ต่างด้ินรนต่อสูเ้พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในด้านต่าง  ๆเชน่ การคุม้ครอง
ชวิีตและความปลอดภัย การต่อสูเ้พื่อขจัดความยากจน การฟ้ืนฟชูนบท และการดูแลชีวิตความเปน็อยูข่องประชาชน พวกเขา
ล้วนมคีวามสขุท่ีเหมอืนกัน นัน่คือ การต่อสูเ้พื่อความสขุของประชาชนชาวจีน

และในเดือนตุลาคมนี ้ประเทศจีนได้จัด “การประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี 20” ขึ้นท่ีกรุงปกัก่ิง การ
ประชุมครัง้นีน้บัเปน็เหตกุารณค์รั้งส�าคัญแหง่เสน้ทางการเมอืงของจีน ด้วยเหตุนี ้นติยสาร “แมน่�าโขง” ซึ่งอยู่ภายใต้ศนูยก์าร
สื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหง่ยูนนาน ฉบับเดือนพฤศจิกายน จะจัดท�ารายงานพเิศษเก่ียวกับ
การประชุมสมชัชาใหญพ่รรคคอมมวินสิต์จีน ครัง้ท่ี 20  โปรดติดตามอ่านเนื้อหาของเราค่ะ

06



本版图片来源于新华社
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การพฒันาความทนัสมยัรปูแบบจนี 
งานใหญ่ท่ีส่งผลกวา้งไกล

中国式现代化，
一件影响深远的大事

什么是中国式现代化？中国共产党二十大报告提出，中国式现代化，是中国共产党领导的社会

主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是人口规

模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与

自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。中国实现现代化，意味着比现在所有

发达国家人口总和还要多的中国人民将进入现代化行列，这“在人类历史上是一件有

深远影响的大事”。

本版图片来源于新华社

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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การพฒันาความทนัสมยัรปูแบบ
จนี งานใหญ่ท่ีส่งผลกวา้งไกล

คน้พบอกัษรจนี

中国式现代化，
一件影响深远的大事

发现汉字

特稿·专题导读ไฮไลท์บทความพเิศษ

08
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สิ่งใดคือความทันสมยัรูปแบบจีน จากรายงานของท่ีประชุม
สมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีน ครัง้ท่ี 20 กล่าวว่า ความทันสมยั
แบบจีน คือ ความทันสมยัแบบสงัคมนยิมซ่ึงอยู่ภายใต้การน�าของ
พรรคคอมมวินสิต์จีน โดยมเีอกลักษณค์วามทันสมยัร่วมกันกับ
นานาประเทศ และท่ีส�าคัญ คือ ความมอัีตลักษณ์ของจีนซึ่งต้ัง
อยู่บนสภาพความเปน็จริงของประเทศ ความทันสมยัแบบจีน 
คือ ความทันสมัยท่ีประกอบไปด้วยประชากรจ�านวนมหาศาล 
ความทันสมยัท่ีทุกคนมคีวามเจรญิมั่งค่ังร่วมกัน  ความทันสมยั
ท่ีอารยธรรมทางวัตถแุละทางจิตใจสอดคล้องกัน ความทันสมยั
ท่ีมนษุยกั์บธรรมชาติอยู่รว่มกันอยา่งกลมกลืน และความทันสมยั
ท่ีมหีนทางแหง่การพัฒนาอย่างสันติ

เสน้ทางใหมน่ี ้“ใหม”่ ตรงไหน การพฒันาความทันสมยัแบบ
จีนมลัีกษณะเฉพาะรว่มเหมอืนกับความทันสมยัในนานาประเทศ
แต่มีพื้นฐานบนลักษณะเฉพาะตามสภาพความเปน็จริงของ
ประเทศของจีน การมปีระชากรจ�านวนมหาศาล เปน็สภาพความ
เปน็จริงของจีน ฝงัตัวแทรกอยู่ในเสน้ทางประวัติศาสตร์ของจีน
ท่ีก้าวจากสงัคมด้ังเดิมไปสูส่งัคมทันสมยั การพฒันาความทันสมยั
ของประชากรท่ีจ�านวนมหาศาล หมายความว่า ไม่มีตัวอย่าง
ใหป้ฏิบัติตามได้ ไมม่เีส้นทางส�าเร็จรูปท่ีเดินก้าวไปได้ มนียัสื่อ
ถึงลักษณะเฉพาะท่ีเด่นชัดของจีน จ�าเปน็ต้องยึดมั่นในความ
เปน็จริงของตัวเอง เลือกเส้นทางและขั้นตอนท่ีเหมาะสม

ชนชั้นท่ีมีรายได้ปานกลางของ
จีน มจี�านวน 400 ล้านคน

ต้ังแต่ปฏิรูปและเปดิประเทศเปน็
ต้นมา มผีูท่ี้หลดุพน้จากความยากจน
คิดเปน็จ�านวน 700 ล้านคน 

ปจัจุบัน จีนมปีรมิาณประชาชน
ราว 1,400 ล้านคน หรอืคิดเปน็รอ้ยละ 
18 ของจ�านวนประชากรโลกท้ังหมด
จีนเป็นประเทศท่ีมีประชากรมาก
อันดับหนึ่งของโลก

ชาวบ้านกระจายตากดอกเก๊กฮวยจักรพรรดิในโรงงานแปรรูปดอก
เบญจมาศแหง่หนึ่งในอ�าเภอกุ้ยต้ิง มณฑลกุ้ยโจว
村民在贵州省贵定县一家菊花加工车间摊晾金丝皇菊 

新华社 图

หวัหน้าหน่วยบรรเทาความยากจนของหมูบ่้านซือปาต้ง แคว้นปกครองตนเองชนชาติถู่เจียชนชาติเหมยีว
เมอืงเซียงซี มณฑลหหูนาน และบัณฑิตใหมท่ี่กลับคืนสู่ภมูลิ�าเนาช่วยกันไลฟ์สดขายสินค้าพื้นเมอืง
湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村扶贫队长与返乡大学生一起直播推销土特产 

新华社 图
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หนึง่ทศวรรษท่ีผ่านมา  ลักษณะเฉพาะพเิศษเหล่านีป้รากฏใน
การท�างานและชีวิตในด้านต่าง ๆ ของชาวจีน

บนโลกใบนี้  ไม่มีรูปแบบการพัฒนาความทันสมัยท่ีเป็น
บรรทัดฐาน และไม่มีมาตรฐานการพัฒนาความทันสมัยท่ีเหมาะ
สมใชไ้ด้กับทกุท่ี การก้าวสู่ความทันสมัยไม่ได้มีเพยีงเส้นทางเดียว 
การท่ีประเทศจีนซ่ึงเป็นประเทศก�าลังพัฒนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกใบ
นีบ้รรลกุารพัฒนาความทันสมัย เป็นนัยส่ือว่า ประชาชนจีนท่ีมี
จ�านวนมากกว่ายอดประชากรรวมของประเทศพฒันาแล้วในปจัจุบนั
ก�าลังเข้าสู่แถวหน้าแห่งการพฒันาความทันสมยั นี ่“เปน็งานใหญ่
ท่ีส่งผลกว้างไกลลึกซ้ึงในประวัติศาสตรม์นษุยชาติ”

แล้วอะไรคือข้อเรียกร้องพื้นฐานของ
ความทันสมยัแบบจีน จากรายงานของท่ีประ-
ชุมสมชัชาใหญฯ่ ครัง้ท่ี 20 กล่าวว่า ขอ้เรยีก-
รอ้งพื้นฐานของความทันสมยัแบบจีน คือการ
ยดึมัน่ปฏิบติัตามการน�าของพรรคคอมมวินสิต์
จีน การยดึมัน่ในสังคมนยิมท่ีมลัีกษณะแบบ
จีน เดินหนา้ก้าวไปสูก่ารพฒันาท่ีมคีุณภาพ
การสง่เสรมิประชาธปิไตยท่ีประชาชนมสีว่น
รว่มตลอดท้ังกระบวนการ สง่เสรมิใหป้ระชาชน
เปี่ ยมไปด้วยสปิริต การบรรลุสู่ความมั่งค่ัง
รว่มกันของประชาชน ส่งเสริมการอยู่รว่มกัน
อย่างกลมกลืนระหว่างมนษุย์กับธรรมชาติ
ผลักดันการสร้างประชาคมท่ีมอีนาคตรว่มกัน
ของมวลมนุษยชาติ และสร้างรูปแบบใหม่
ใหกั้บอารยธรรมมนษุย์  ลิงจมกูเชิดขนทองในเขตอนรุักษ์ธรรมชาติภเูขาหมิะไปห๋มา่ มณฑลยูนนาน

云南省白马雪山国家级自然保护区的滇金丝猴 新华社 图

เด็กนอ้ยก�าลังชื่นชมข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต่งตึงในทุ่งนา
小朋友在田间观察丰收的稻穗 新华社 图

 ทิวทัศนข์องอุทยานแหง่ชาติปา่ฝนเขตร้อนไหห่นาน
海南热带雨林国家公园景色 新华社 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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เปน็ครั้งแรกในชวิีตท่ีอาต๋าเมอโหยว่จ๋าวัย 24 ป ีใสร่องเท้าส้นสูง
เหยียบถนนลาดยางมะตอยเรียบหน้าหมู่บ้านอาปู้ล่ัวฮาเส้นนี้
เธอเกือบร้องไหอ้อกมา “ต่ืนเต้นยิ่งกว่าคลอดลูกเสร็จเสียอีก”

ในป ี2563 ถนนเข้าสู่หมู่บ้านอาปูล่ั้วฮา อ�าเภอปูทั้ว แคว้นปก-
ครองตนเองชนชาติหยีเหลียงซาน มณฑลเสฉวน สรา้งเสรจ็ กล่าวได้
ว่า หมูบ่า้นแหง่สดุท้ายของจีนท่ีมสีภาพเอ้ือต่อการสรา้งถนนลาดยาง
แต่กลับไมม่ถีนนเขา้ถึง กลายเปน็ประวัติศาสตรไ์ปแล้ว

เนื่องจากการคมนาคมเดินทางไมส่ะดวก ส่งผลให้หมู่บ้านอา-
ปู้ล่ัวฮามอัีตราความยากจนสูงถึงร้อยละ 74.8 ในเดือนมิถุนายน 
ปี 2562 ได้เริ่มสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านอาปู้ล่ัวฮา เฮลิคอปเตอร์
บรรทุกรุ่นใหญ่ส่งเครื่ องขุดดินลงไปในเหวลึก เพื่ อสร้างถนน
เข้าสู่หมู่บ้าน นีเ่ป็นครั้งแรกในประวัติการสร้างเส้นทางคมนาคม
ของจีน การสร้างเส้นทางเข้าหมูบ่้านความยาว 3.8 กิโลเมตรและ
กว้าง 4.5 เมตร ใหกั้บประชาชน 253 คน ใน 65 ครวัเรือนในหนา้ผา
ปดิแหง่นี ้ โดยเฉล่ียแต่ละกิโลเมตรต้องใช้งบประมาณในการสร้าง

เสน้ทางความผาสกุ
หนา้ประตูบา้น
家门口的幸福路

เกินกว่าสิบล้านหยวน
ต้ังแต่สร้างถนนเข้าสู่หมูบ่้านเสร็จ ชีวิต

ของคนในหมูบ่้านก็เปล่ียนแปลงไป อาหาร
เช้าของอาต๋าลารื่อ น้องชายของอาต๋าเมอ
โหย่วจ๋า เริ่มจากบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปรสเผด็
รอ้นแบบท่ีผูโ้ฆษณาไลฟ์สตรีมอาหารเลิศ-
รสชอบกินกัน หรือบางครั้ง ใน “เมน”ู ยงัมี
ก๋วยเต๋ียวหอยขมก่ึงส�าเรจ็รูปด้วย 

ก่อนท่ีถนนจะสร้างเสร็จ อย่าว่าแต่
บะหมีร่สเผด็รอ้นเลย แค่ซีอ้ิวและ จ๊ิกโฉ่วซึ่ง
เปน็สิง่ท่ีคนในเมอืงเหน็กันจนชนิตา กลับกลาย
เปน็ของหายากในหมูบ่้านท่ีถูกภเูขาปดิล้อม
ไว้แหง่นี ้ผู้เฒ่าในหมู่บ้านบางคนถึงขนาด
ท้ังชวิีตนีก็้ยงัไมเ่คยกินอาหารจากภายนอก
หลายปก่ีอนหนา้นี ้อาต๋าเมอโหย่วจ๋ากับคน

รายงานพเิศษ / 特稿

สะพานเหล็กระหว่างอุโมงค์หมายเลข 2 และ 3 ของถนนในหมูบ่้านอาปูล่ั้วฮา
阿布洛哈村通村公路2、3号隧道之间的钢桥 新华社 图

ชาวบ้านหมูบ่้านอาปูล่ั้วฮาก�าลังเดินอยู่บนถนนในหมูบ่้าน
阿布洛哈村村民走在通村公路上 新华社 图
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หนึ่งทศวรรษมานี้ ปญัหาความยากจน
ขั้นพื้นฐานของจีนได้รบัการแก้ไขครั้งส�าคัญ
ในประวัติศาสตร ์ภายใต้มาตรฐานในปจัจุบนั
ประชากรในชนบทจ�านวน 98. 99 ล้านคน
ของจีนบรรลกุารหลดุพ้นความยากจน ประ-
ชากรยากจนในชนบทมีรายได้เฉล่ียต่อหัว
เพิ่มสูงขึ้น สภาพการผลิตและด�ารงชีวิตได้
รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด บนพื้นฐาน
นี ้จีนผลักดันยุทธศาสตร์สร้างความรุ่งเรือง
ให้แก่ชนบท และอัดฉีดความมีชีวิตชีวาไป
สู่การพัฒนาความทันสมัยทางการเกษตร
และชนบท

หนึ่งทศวรรษมานี ้ มาตรฐานการด�ารง
ชีวิตของประชาชนได้รับการยกระดับขึ้น
อยา่งรอบด้าน มกีารจ้างงานในเมอืงเพิ่มขึ้น
เฉล่ียปลีะเกินกว่า 13 ล้านต�าแหนง่  รายได้
ท่ีจัดสรรได้เฉล่ียต่อหัวของประชากรเกิน
กว่า 35,000 หยวน ช่องว่างระหว่างรายได้
ของประชาชนในเมอืงและชนบทลดนอ้ยลง
สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศยัของชาวชน-
บทได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน ชุมชนแออัด
และเขตเก่าแก่ในเมืองได้รับการปรับปรุง 
ได้สรา้งหลักประกันคุณภาพชวิีตใหกั้บประชาชน
ท่ีอยู่อาศยั

本刊综合

ในครอบครวัได้เปดิร้านขายของช�าเล็ก ๆ แหง่แรกขึ้นท่ีหมูบ่้าน
อาปู้ ล่ัวฮา ตอนเริ่มเปิดกิจการใหม่ ๆ ถนนยังสร้างไม่เสร็จ 
เธอต้องอาศัยมา้ 3 ตัว ใช้เวลา 2 วันเต็ม ๆ จึงจะขนสินค้าจาก
ตัวเมอืงอ�าเภอเข้ามาได้

ปจัจุบัน อาหารและเครื่องด่ืมหลายชนิด อาทิ เบียร์ โค้ก
ไอศกรีมแท่ง ฯลฯ เรียงไว้เต็มร้านขายของช�าของอาต๋าเมอ
โหย่วจ๋า ชาวบ้านเปล่ียนความเคยชินไม่ต้องตุนเครื่องอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจ�าวันไว้เปน็จ�านวนมากอีกต่อไป “หากจะ
ส่ังสินค้า แค่โทรศัพท์ไป สินค้าก็จะขนส่งผ่านถนนมาถึงหนา้
บา้น” อาต๋าเมอโหย่วจ๋ากล่าว ในปจัจุบนั การซื้อของออนไลนก็์
กลายเปน็กระแสความนยิมใหมใ่นหมูบ่้านอีกด้วย

“นบัวันชีวิตก็ยิ่งจะดีขึน้” ปท่ีีผา่นมา อาต๋าเมอโหย่วจ๋าเปดิ
ร้านค้าออนไลนข์ายสินค้าเกษตร ขับเคล่ือนใหช้าวบา้นสิบกว่า
ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจน เพิ่มรายได้แสนกว่าหยวน

ข้อมูลเพิม่เตมิ 阅读多一点

ประชากร 1,400 ล้านคน

อยู่ดกีนิดถ้ีวนทัว่
14亿人的全面小康
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ชาวบ้านหมูบ่้านอาปูล่ั้วฮาก�าลังเดินอยู่บนถนนในหมูบ่้าน
阿布洛哈村村民走在通村公路上 新华社 图

หมูบ่้านอาปูล่ั้วท่ีมถีนนปูยางมะตอย ซึ่งบริเวณด้านข้างเปน็ชุมชนส�าหรับย้ายถ่ินฐาน
เพื่อบรรเทาความยากจน

阿布洛哈村通村公路和公路旁的易地扶贫搬迁集中安置点 新华社 图



“ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเปน็เวลา 36 ชั่วโมง แต่ใช้เวลาใน
การชาร์จแบตเพียง 15 นาทีท่ีจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ใช้เงินไป 
30 กว่าหยวน เมื่อเทียบกับรถ SUV ท่ีใช้น�ามันแล้ว ตลอดทางการ
เดินทางจากปักก่ิงไปถึงซานย่าต้องเสียค่าน�ามันมากกว่า 3,000 
หยวน” เจ้าของรถคนหนึ่งโชว์ใบเสร็จค่าชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้า
อัจฉริยะยี่หอ้ NIO รุ่น ES8 ใหดู้  

 เช่นเดียวกับเจ้าของรถท่านนี ้ ปจัจุบัน ผูบ้ริโภคชาวจีนจ�านวน
มากขึน้เรื่อย ๆ คิดท่ีจะซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มขึน้ และยังชอบขับรถไฟฟา้
ออกไปเท่ียวระยะทางไกลอีกด้วย ซึ่งเปน็เรื่องท่ียากจะจินตนาการ
เมื่อสิบปกีว่าก่อน

ย้อนเวลากลับไปในปี 2555 ช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนั้น ตลาด
อุตสาหกรรมรถยนต์ยี่ห้อจีนก�าลังอยู่ในช่วงซบเซาลงอย่างต่อเนื่อง
ตอนนั้น รถยนต์พลังงานใหม่มียอดจ�าหน่ายต่อปีไม่ถึง 20,000 
คัน เมื่อเทียบกับยอดจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่จ�านวน 19.31 ล้าน
คันแล้ว เรียกได้ว่าแทบไม่มีตัวตน

“ตอนนัน้บริษัทต่าง ๆ เปิดตัวรถโดยสารพลังงานใหม่ออกมา

น้อยมาก ไมถึ่ง 30 รุ่น ในตลาดยากจะหา
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมได้” สวี ฉางหมงิ รอง
ผู้อ�านวยการศนูย์สารสนเทศแห่งชาติจีน
กล่าว ในปจัจุบัน แต่ละปีมีรถพลังงานใหม่
อย่างนอ้ย 300 กว่ารุน่เข้าสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์
ท่ีตอบโจทยค์วามต้องการต่าง ๆ นบัวันจะมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น

เบื้องหลังของความหลากหลายและขีด
ความสามารถของรถยนต์พลังงานใหมท่ี่
ยกระดับเพิ่มขึน้นัน้ เปน็การรวมพลังกระ-
ตุ้นจากหลายฝ่าย ในวันท่ี 27 สิงหาคม
ปีนี้ บรษัิท Contemporary Amperex Tech-
nology Co. Limited (หรือท่ีย่อว่า CATL 
หนิงเต๋อ) กับบรษัิท ZEEKR จ�ากัด ร่วมกัน
เปดิตัวรถรุน่ ZEEKR 009 รุ่นแรกท่ีใชแ้บต-
เตอรี่ฉีหลิน ส่วน ZEEKR 001 จะกลาย

รถยนตพ์ลงังานใหม่ 
“เร่งความเรว็ขึ้น”
新能源汽车
再“提速”
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เป็นรถท่ีใช้แบตเตอรี่ฉีหลิน 1,000 กิโลเมตรรุ่นแรกของ
โลก แบตเตอรี่ฉีห ลินท่ีบริษัทหนิงเ ต๋อเปิดตัวครั้ งแรกนี้
สามารถเดินรถได้ต่อเนื่องเกินกว่า 1,000 กิโลเมตร สามารถ
รองรับการเร่งเผาผลาญอย่างรวดเร็ว 5 นาที และชาร์จแบต
อย่างรวดเร็ว 10 นาที สามารถขับขี่ได้อย่างต่อเนื่ อง ชาร์จ
แบตเร็ว ปลอดภัย มีอายุใช้งานยาว มีประสิทธิภาพและ
พลังงานอุณหภูมิต�าซึ่งได้รับการยกระดับอย่างรอบด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ก�าลังผลักดันการพัฒ-
นารถยนต์พลังงานใหม่

แปดเดือนแรกของปนีี ้ รถยนต์ของจีนส่งออก 1.817 ล้าน
คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเ ดียวกันของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 52.8 
ในจ�านวนนี้เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ 3.4 แสนคัน ในปจัจุบัน 
รถยนต์พลังานใหม่ก�าลังกลายเปน็นามบัตรใหมใ่นระบบผลิต
อัจฉริยะของจีน

ผลประโยชน์มหาศาลของประชากร 

1,400 ล้านคน
14亿人的巨大红利

หนึ่งทศวรรษมานี้  ผู้บริโภคชาวจีน
เปล่ียนจากให้ความส�าคัญกับปริมาณไปสู่
การแสวงหาคุณภาพ บทบาทในฐานะเปน็
พื้นฐานของการบริโภคท่ีมีต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2564 การบริโภคมีคุณูปการต่อการ
เติบโตของ GDP ร้อยละ 65.4 เพิ่มขึ้นจาก
ป ี2555 ร้อยละ 10

ขนาดตลาดยิ่งใหญ่ ขีดความสามารถ
ในการบ่มเพาะการสร้างนวัตกรรมก็ยิ่ง
แข็งแกร่ง แบ่งเป็นประเภทอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ 41 รายการ ประเภทอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง 207 รายการ และประเภทอุตสาห-
กรรมขนาดยอ่ม 666 รายการ จีนเปน็ประเทศ
เดียวในโลกท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมครบ
ทกุสาขาตามการแบง่ประเภทอุตสาหกรรมของ
สหประชาชาติ อุตสาหกรรมธุรกิจการค้า
ด้ังเดิมก�าลังเร่งฝีก้าวเขา้สูก่ารพัฒนาระบบ
ดิจิตอล ปรบัปรุงเปน็ระบบอัจฉรยิะรูปการณ์
ธรุกิจใหม ่รูปแบบใหมแ่ละสถานการณ์ใหม่
ปรากฏข้ึนอย่างต่อเนื่อง การปฏิวัติเทคโนโลยี
และการปฏิรูปอุตสาหกรรมเดินทางจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยไปจนถึง
การพัฒนาสายโซ่การผลิตอุตสาหกรรม
ใหทั้นสมยั

本刊综合

ข้อมูลเพิม่เตมิ 阅读多一点

ณ บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานใหมเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหอเฝย มณฑลอานฮุย 
คนงานก�าลังท�างานอยู่

工人在安徽省合肥经济技术开发区的一家新能源汽车生产企业工作 新华社 图
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“ไป... ไปกินข้าวท่ีโรงอาหารผูสู้งอายุกัน”
มองดูฝนหยุดแล้ว จาง ย่าโจววัย 67 ปรีีบจูงคู่หอูอกไปข้างนอก

“โรงอาหาร” ท่ีเขาพูดถึง เป็นโรงอาหารส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ซึ่งเปดิขึ้นในฤดใูบไม้ร่วงปีก่อน ทันใดก็ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนา
ท่ีพูดคุยกันอย่างคึกคักหลังกินข้าวด่ืมน�าชา ข่าวดีนี ้ ได้แก้ “เรื่อง
หนกัอก” ของจาง ย่าโจว ซึ่งก็คือ กินข้าว

กินข้าว เดิมทีเปน็เรื่องธรรมดา เหตุใดถึงกลับกลายเปน็ “ปญัหา
หนกัอก” พูดแล้วก็ยาว จาง ย่าโจวกับห่ง จ้ือฮวาซ่ึงเป็นภรรรยา
ของเขา อาศยัอยู่ท่ีย่านเล็ก ๆ อู๋ถงย่วนในชุมชนปนิเหอ เขตไฮเทค
ใหมเ่ฉงิเต๋อ มณฑลเหอเป่ย ต่อมาเนื่องจากต้องไปช่วยดูแลหลาน 
ภรรยาจึงต้องไปอยูบ่า้นลกูสาวท่ีเมอืงฝโูจว มณฑลฝเูจ้ียน เหลือเพยีง
จาง ยา่โจวคนเดียวอยู่ท่ีบ้าน ตัวเขาเองคนเดียวสามมื้อก็กินง่าย ๆ
ประทังชีวิต ในป ี2563 ภรรยาร่างกายมอีาการผดิปกติ จาง ยา่โจว
รับเธอกลับมาดแูล ตอนเริม่แรก ทุกวันเขาต้องท�ากับข้าวท้ังต้องดแูล
ภรรยาจนรา่งกายเริม่ไมไ่หว ดังนัน้ อาหารสามมือ้ในหนึง่วัน จึงต้องพึ่ง

“ไปกนิขา้วท่ีโรงอาหาร
ผูส้งูอายุกนั”
“走，上老年食堂
吃饭去！”

ร้านอาหารเล็ก ๆ ใต้ตึก ซึ่งไมค่่อยสะดวก
เรื่องเซอรไ์พรสเ์กิดข้ึนเมื่อเดือนกันยายน

ปท่ีีแล้ว โรงอาหารผูสู้งอายุในชุมชนได้เปดิ
กิจการ จาง ยา่โจวรบีเอาบัตรประชาชนไป
ลงทะเบียนท่ีชุมชน ใช้เวลานิดเดียว บัตร
รับประทานอาหารโรงอาหารผูสู้งอายุชุมชน
ปนิเหอก็มาอยู่ในมอื “ถือบัตรนี ้คณุก็สามารถ
ไปกินขา้วท่ีโรงอาหารได้เลย” อ๋ีว์ หลาน รอง
ผูอ้�านวยการกรรมการชุมชนพดูด้วยรอยยิ้ม

ชุมชนปนิเหอมผีูส้งูอายุอาศยัอยูจ่�านวน
มาก โดยประชากรท่ีอาศยัอยูป่ระจ�าแบง่เปน็ 
ผูสู้งอายุวัย 60 ปขีึน้ไปมจี�านวน  1,177 คน
อายุ 80 ปขีึน้ไปม ี 94 คน ส่วนใหญ่ล้วนแต่
เป็นผู้สูงอายุท่ี “อยู่กันตามล�าพัง” แบบ
จาง ยา่โจว เพื่อแก้ไขปญัหาการกินข้าวของ

ผูสู้งอายุก�าลังรับประทานอาหารท่ีศนูย์การแพทย์และดูแลสุขภาพแหง่หนึ่งในอ�าเภอซื่อหง มณฑลเจียงซู
老人在江苏省泗洪县一家医养服务机构吃饭 CFP 图
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ผูสู้งอายุ โดยท่ีมรีัฐบาลคอยชว่ยเหลือและชีน้�า และใหวิ้สาหกิจ
เปน็ผูด้�าเนนิการ ใช้รูปแบบหลายฝา่ยเข้าร่วม ชุมชนก็ได้สร้าง
โรงอาหารผูสู้งอายุขึ้นมา

สามมื้ อในวันหนึ่งมีท่ีกินประจ�าแล้ว จาง ย่าโจวโล่งอก 
“แต่ละวันจ่ายเพียง  20 หยวน เงินจ�านวนนี ้แต่ก่อนมากสุดก็
กินได้แค่มื้อเดียว เธอดูสิ รายการอาหารในโรงอาหารแต่ละวัน
จะติดประกาศไว้ล่วงหน้าหนึ่งวัน ผัก ข้าว น�าแกง ไม่มีขาด 
แถมยังแยกเป็นอาหารชุดน�าตาลน้อย ไขมันต�า หลากหลาย
ประเภท มท้ัีงเนื้อสตัว์และผกั ซึง่เหมาะกับผูส้งูอายุ”จาง ย่าโจว
กล่าว

รับอาหารเสร็จแล้วนั่งลง  จาง ยา่โจวไมร่ีบร้อนจับตะเกียบ
เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอ เขาถ่ายโรงอาหาร
และอาหาร และยงัถ่ายภรรยาท่ีนัง่อยู่ตรงขา้ม จาง ยา่โจว ส่งคลิป
ไปใหลู้กสาวท่ีอยู่ห่างไกล “ต้ังแต่ท่ีชุมชมมโีรงอาหารผูสู้งอายุ 
ลูกสาวก็วางใจได้เต็มท่ี”

ประชากร 1,400 ล้านคนพฒันาไปอย่าง

รอบด้าน
14亿人的全面发展

หนึ่งทศวรรษมานี้  ระบบหลักประกัน
สงัคมของจีนพฒันาสมบูรณ์ข้ึนอย่างต่อเนื่อง
สร้างประโยชนใ์ห้แก่ประชากรท้ังในเมือง
และชนบทหลายร้อยล้านคน  จ�านวนผูเ้ข้า
ร่วมประกันเล้ียงดูผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานเพิ่ม
ข้ึนจาก 790 ล้านคนเป็น 1,030 ล้านคน
ผูเ้ข้ารว่มประกันสขุภาพข้ันพื้นฐานมปีริมาณ
เพิ่มข้ึนจาก 540 ล้านคนเป็น 1,360 ล้าน
คน โดยอายุเฉล่ียของชาวจีนตามการคาดการณ์
เพิ่มขึ้นจากอายุ 74.8 ปเีปน็ 78.2 มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น

หนึง่ทศวรรษมานี ้ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะของจีนท่ีแผก่ระจายเกิดประโยชน์
อยา่งท่ัวถึงได้รบัการยกระดับขึน้อยา่งมัน่คง
มอัีตราการเขา้เรยีนการศกึษาปฐมวัยเพ่ิมขึน้
เปน็รอ้ยละ 88.1 ชอ่งว่างระหว่างโรงเรียนใน
เมอืงกับชนบทในภมูภิาคต่าง ๆ ลดลง การ
ศกึษาภาคบงัคับและการศกึษาระดับอุดมศกึษา
แพร่หลายท่ัวถึง สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นก็คือ
คุณภาพการศึกษาของจีนยกระดับสูงขึ้น
ระบบบรกิารสาธารณสขุแข็งแกร่งขึ้นอย่าง
รอบด้าน ขีดความสามารถในการรับมอืกับ
เหตุการณด้์านสาธารณสุขฉกุเฉนิเพิม่ขึน้อย่าง
มาก ระบบการรักษาพยาบาลแบ่งระดับได้
รบัการผลักดันบรรลผุล อุปกรณ์อ�านวยความ
สะดวกด้านอนามยัของหนว่ยงานแพทยพ้ื์น-
ฐานพัฒนาสมบูรณ์ข้ึนอย่างต่อเนื่อง คอย
ดูแลสุขภาพและชีวิตของประชาชน

本刊综合

ข้อมูลเพิม่เตมิ 阅读多一点

ผูสู้งอายุก�าลังต่อคิวรับอาหารในโรงอาหารส�าหรับผูสู้งอายุแหง่หนึ่งในเมอืงฝโูจว มณฑลฝเูจ้ียน
老人们在福建省福州市一家老年食堂排队取餐 新华社 图
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แมน่�าแยงซีเกียงเป็นแมน่�าสายยาวท่ีสุดในจีนและทวีปเอเชีย 
ท้ังยังเปน็แมน่�าสายใหญ่อันดับท่ีสามของโลก  ลุ่มแม่น�าแยงซีเกียง
หล่อเล้ียงสรรพชวิีตเหลือคณานบั ถือเปน็พื้นท่ีท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางชีวภาพมากท่ีสุดของจีน

โลมาหัวบาตรหลังเรียบแยงซี เป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของลุ่มแมน่�าสายนี ้มนัมหีวักลม ๆ ล�าตัวอวบอ้วน
และรอยยิม้ท่ีติดอยูบ่นใบหนา้ตลอดเวลา จนได้รบัฉายาว่า “เทพธดิา
แห่งรอยยิ้ม” แต่ในอดีต การจับปลาเกินจ�านวน และการบุกเบิก
พื้นท่ีอย่างไมลื่มหลืูมตา รวมไปถึงการปล่อยน�าเสยีอยา่งผดิกฎหมาย
ล้วนท�าให้แม่น�าแยงซีเกียงรับภาระอย่างใหญ่หลวง เกิดมลภาวะ
อย่างหนกัจนเป็นอันตรายต่อเผ่าพันธุ์โลมาหัวบาตร ส่งผลใหใ้นปี
2555 ลุ่มแม่น�าแยงซีเกียงเหลือโลมาเพียงหนึ่งพันตัวเท่านั้น ซ่ึง
เปน็จ�านวนท่ีนอ้ยกว่าแพนด้ายักษ์เสียด้วยซ�า

ชาวประมงท่ีอาศัยอยู่ริมฝั่ งน�าจากรุ่นสู่รุ่น มีความรู้สึกลึกซ้ึง
ต่อการเปล่ียนแปลงของแมน่�าแยงซีเกียง เมื่อปี 2561 หวัง ต้ีโหย่ว
ชาวประมงในท้องถ่ินตัดสนิใจต้ังทีมลาดตระเวนปกปอ้งโลมาหวับาตร
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกท่ีชาวประมงมีต่อเทพธิดาประจ�า
แหล่งน�าได้เปล่ียนแปลงไป จากท่ีเคยเป็นผูล่้า พวกเขาหันมาเป็น

ผู้พิทักษ์ สองมือของพวกเขาหยาบกร้าน
ด�าคล�าเพราะตากแดดตากลมและท�างาน
หนกั แต่เล็บมือกลับตัดจนส้ัน เพราะกลัว
ว่าผิวของโลมาจะโดนเล็บข่วนจนอักเสบ 
พวกเขาแทบไม่กล้าคุยกันด้วยซ�า เพราะ
กลัวว่าโลมาหัวบาตรจะต่ืนตกใจ จึงได้คิด
สัญญาณมือข้ึนมา “โลมาหัวบาตรพวกนี้
เปน็เพื่อนบ้านของเรา เราใช้ชีวิตอยู่เหนอื
น�า พวกมันใช้ชีวิตอยู่ใต้น�า เรามีหน้าท่ีท่ี
จะต้องปกปอ้งโลมาเหล่านี”้ เขาเล่า

เวลาเท่ียงคืนของวันท่ี 1 มกราคม 2564
นโยบายห้ามจับปลาเปน็เวลาสิบปีในนา่น
น�าส�าคัญบนแม่น�าแยงซีเกียงเริ่มด�าเนนิ
การในทุกพื้นท่ี แหล่งท่ีอยู่ของเทพธิดา
แห่งรอยยิ้มเหล่านี้จึงงดงามยิ่งขึ้น ปลาหา
ยากบางชนิดหวนคืนกลับมาอีกครั้ง หยาง
เหอ ผูร้ักการถ่ายรูปจากเมอืงอ๋ีชาง มณฑล
หเูปย่ เล็งกล้องไปท่ีโลมาหัวบาตร บรรจง

ปล่อยใหโ้ลมา
แหวกว่ายไปตามคลืน่
让江豚逐浪游

แมลู่กปลาโลมาหวับาตรหลังเรียบก�าลังว่ายน�าคู่กัน
江豚母子在水中游动 新华社 图

นกัวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก�าลังสังเกตพฤติกรรมของปลาโลมาหวับาตรหลังเรียบในนา่นน�าสือโส่ว มณฑลหเูปย่
科考人员在湖北省石首水域观测江豚 新华社 图
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บันทึกภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากความพยายามของ
มนษุย์ เขากล่าวว่า “ฟ้าคราม น�าใส โลมาหวับาตรกลับมาแล้ว
เราต้องใส่ใจพวกมันมากกว่านี้ เพราะพวกมันคือสมบัติของ
ทุกคน” นักวิทยาศาสตร์เอง ก็ก�าลังพยายามท�าความเข้าใจ
โลมาหวับาตรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการผสมเทียมและวิธอ่ืีน ๆ

ความเปล่ียนแปลงลักษณะนี้มิได้เกิดขึ้นกับโลมาหวับาตร
เพียงเท่านั้น แหล่งน�าต้นน�าแยงซีเกียงอย่างแม่น�าถัวถัวและ
ทะเลสาบปันเต๋อ ก็เกิดเหตุการณ์คล้าย ๆ กัน นั่นคือบรรดา
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปศสุัตว์ หนัมาท�าหนา้ท่ีเปน็อาสาสมคัรพิทักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณต้นน�าแยงซีเกียง ส่วนท่ี
เกาะฉงหมิงนครเซ่ียงไฮ้นั้น ในช่วงปลายปี 2561 ก็ได้เริ่มสั่ง
หา้มจับปลาท่ัวท้ังนา่นน�า นอกจากนี ้ยังมุง่เนน้ไปท่ีการคัดแยก
และลดปริมาณขยะในชีวิตประจ�าบนเกาะ รวมท้ังมกีารน�าขยะ
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จนในท่ีสุด บรรดานกใกล้
สูญพันธุส์ายพันธุต่์าง ๆ จึงได้หวนกลับมาเปน็แขกประจ�าของ
เกาะฉงหมงิอีกครั้งหนึ่ง...

บ้านอนังดงามของผู้คน 1,400 ล้านคน
14亿人的美好家园

หนึง่ทศวรรษมานี ้ระบบนเิวศของจีนเกิด
การเปล่ียนแปลงครัง้ประวัติศาสตร์ ฟ้าใส ๆ
ประดับด้วยเมฆสีขาว ภเูขาเขียวกับสายน�า
ใสแจ๋วท่ีไหลผา่นเริม่มมีากขึน้เรื่อย ๆ พื้นท่ี
ป่าปลูกในประเทศจีนนั้น คิดเป็นเกือบ
ร้อยละ 25 ของโลก จีดีพีต่อหน่วยของจีน
มปีรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ลดลงราวร้อยละ 34 อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
พลังงานสะอาด เช่น ไฟฟ้าพลังลม ไฟฟ้า
พลังโซล่ารเ์ซลล์ในจีนก็ยังมีปริมาณมากท่ี
สุดในโลก นอกจากนี ้จีนยังได้ผลักดันนโย-
บายต่าง ๆ  เพื่อบรรลุเปา้หมายตาม “ความ
ตกลงปารีส” รัฐบาลจีนพยายามอย่างยิ่ง
ยวดท่ีจะบรรลุเป้าหมายให้ปริมาณการ
ปล่อยคารบ์อนถึงเพดานสูงสุดก่อนป ี2573
และบรรลุเป้าหมาย “ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน” ก่อนป ี2603

本刊综合

ข้อมูลเพิม่เตมิ 阅读多一点

นกัวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก�าลังสังเกตพฤติกรรมของปลาโลมาหวับาตรหลังเรียบในนา่นน�าสือโส่ว มณฑลหเูปย่
科考人员在湖北省石首水域观测江豚 新华社 图
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ในช่วงบ่ายบนท้องฟ้าเหนอืพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดรนดูแลรักษา
พืชพันธุท์างการเกษตรก�าลังบนิไปมาอยา่งรวดเรว็ ยาฆา่แมลงสีขาว
ท่ีพ่นจากส่วนท้ายของโดรนกลายเป็นม่านไอน�าเปน็ทางยาว นกิร
นกับินโดรนวัย 43 ปกี�าลังจดจ่ออยู่กับการควบคุมโดรนบนคันนา

ก่อนปี 2563 นิกรและภรรยาของเขาท�างานในร้านค้าปลอด
ภาษีแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด - 19 
รายได้ของครอบครัวของนิกรจึงลดลงอย่างรวดเร็ว เขาจึงตัดสินใจ
ลาออกจากงานและกลับมาท�าเกษตรกรรมท่ีบ้านเกิด ก่อนเดินทาง
กลับบ้านเกิด นิกรได้ซื้อโดรนของแบรนด์ DJI Agriculture ท่ีผลิต
ในประเทศจีนส�าหรับดูแลรักษาพืชพันธุท์างการเกษตร และตัดสิน
ใจใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองในด้านการถ่ายภาพทางอากาศด้วย
โดรน น�าโดรนมาใช้กับพื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรและพัฒนา
เปน็อาชีพใหม่

โดรนเพื่อการเกษตรรุ่นนีท่ี้นกิรใช้มหีนา้ท่ีหลักคือการพ่นยาฆ่า

แมลงและปุ๋ย เขากล่าวว่า “ปัจจุบันคน
หนุ่มสาวไม่อยากอยู่ในชนบทเพื่อท�าการ
เกษตรและแรงงานในหมู่บ้านก็ขาดแคลน 
การใช้โดรนสามารถช่วยเกษตรกรเพิม่ประ-
สทิธภิาพการท�างานได้ การฉดีพน่ยาฆา่แมลง
โดยใชแ้รงงานคนวันหนึง่ฉดีพน่ได้ไมเ่กิน 10
ไร่ แต่ถ้าใช้โดรนฉีดพน่ได้ถึงวันละ 40 - 50
ไร่” นกิรและเพื่อนร่วมอาชีพอีกกว่า 20 คน
ได้รับออเดอร์ผ่านทางโซเชียลมเีดียในการ
ฉดีพน่ยาและปุย๋ด้วยโดรนในจังหวัดร้อยเอ็ด
และพื้นท่ีใกล้เคียง นิกรกล่าวว่าร้อยเอ็ด
เปน็พื้นท่ีปลูกข้าวสองฤดูและสามฤดู และ
แทบจะไม่มีการว่างเว้นจากการท�านาเลย
ในแต่ละปี เขาท�างานประมาณ 6 ชั่วโมง
ต่อวัน 25 วันต่อเดือน “ไมเ่พียงแต่มีรายได้

โดรนจนีช่วย
เกษตรกรมือใหม่
ของไทย
中国无人机
助力泰国
“新农人”

โดรนเกษตรยี่หอ้จีน DJI ก�าลังพ่นยาฆ่าแมลงในทุ่งนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
中国大疆农业植保无人机在泰国黎逸府农田喷洒农药 新华社 图
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มากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วย”
ภรรยาของนิกรกล่าวว่า “ตอนนี้การบินโดรนเป็นอาชีพ

โปรดของนิกร และทักษะการฉีดพ่นยาและปุ๋ยและการถ่าย
ภาพด้วยโดรนของเขาได้รบัการยอมรับจากทกุคน เมื่อเทียบกับ
การท�างานในกรุงเทพฯ ฉันรู้สึกได้ว่าเขามีความมั่นใจมากข้ึน 
นัยน์ตาก็เป็นประกาย” เกษตรกรรมมีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมปีระชากรเกือบครึง่หนึ่ง
ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในช่วงไม่ก่ีปีมานี ้ความต้องการ
เครื่องจักรทางการเกษตรสมยัใหมข่องไทยเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในระหว่างกระบวนการนีโ้ดรนดแูลรกัษาพชืพนัธุท์างการเกษตร
ของจีนได้ปรับปรุงฟังก์ช่ันการท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการท�างานหลักในท้องถ่ิน และยังคงเปน็ 
“ตัวเร่ง” การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง

การเปิดกว้างในระดบัสูงของประชากร 

1,400 ล้านคน
14亿人的高水平开放

หนึ่งทศวรรษท่ีผ่านมา จาก 4.4 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 6.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าสินค้าและบริการ
โดยรวมของจีนจากเดิมท่ีอยู่ในอันดับ 2 ของ
โลกในป ี2555 กระท่ังกลายเปน็ผูน้�าของโลก
และข้ึนสู่อันดับ 1 ในปี 2563 และ 2564 
ส่วนแบง่ตลาดในด้านการส่งออกสินค้าของ
จีนเพิ่มขึ้นจาก 11% ไปอยู่ท่ี 15% การ
ลงทุนแบบท้ังในและนอกประเทศของจีน
อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างมั่นคง 
ในป ี2564 จีนได้ดึงดูดการลงทุนจากต่าง
ประเทศ 1.15 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
62.9% จากป ี2555 ในช่วง 10 ปท่ีีผา่นมา
เขตการค้าเสรีน�าร่อง 21 แห่งกระจายอยู่
ท่ัวประเทศ เขตการค้าเสรีน�าร่องซึง่คิดเปน็
พื้นท่ีไม่ถึง 0.004 ส่วนของพื้นท่ีท้ังหมด
ของประเทศจีน ปริมาณการน�าเข้าและส่ง
ออกโดยรวมคิดเป็น 17.3% ของประเทศ 
และได้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศคิด
เปน็ 18.5% ของท้ังประเทศ จ�านวนขอ้ตกลง
การค้าเสรีท่ีจีนลงนามกับต่างประเทศเพิ่ม
ขึ้นจาก 10 เปน็ 19 ฉบับ RCEP มผีลบงัคับ
ใช้อยา่งเปน็ทางการ ประตแูหง่การเปดิของ
จีนกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

本刊综合

ข้อมูลเพิม่เตมิ 阅读多一点

คุณนกิรก�าลังควบคุมโดรนอารักขาพืช ยี่หอ้ DJI
尼空在操作大疆农业植保无人机 新华社 图
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ยอ้นมองเจอ้เจ
ยีงมณฑลทางภาคตะวนัออกและ

ยูนนานมณฑลทางภาคตะวนัตกในช่วงสบิปีท่ีผ่านมา

这十年：东看浙江，西看云南

เด็ก ๆ โรงเรียนอนบุาลชุมชนไท่ห ูอ�าเภอฉางซิง เมอืงหโูจว มณฑลเจ้อเจียง ก�าลังอยู่ในนาข้าวเพื่อร่วมกิจกรรมการศกึษานอกหอ้งเรียน (ภาพบน) 
ผูค้นท่ีเข้าร่วมงาน “เทศกาลการแข่งขันเครื่องแต่งกาย” ก�าลังเต้นระบ�าพื้นเมอืง (ภาพล่าง)
浙江省湖州市长兴县太湖街道中心幼儿园的孩子们在稻田中学习（上），云南省楚雄彝族自治州群众在“赛装节”上跳舞（下） 图片来源于CFP、新华社
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2012年至2022年，中国共产党第十八次全国代表大会召开后的10年，中国走过了极不寻常、极不平凡之路。这10

年，世界巨变，中国方案为全球贡献智慧。这10年，中国腾飞，但以人民为中心的发展思想从未改变。观察这10年的中国，

可以有许多不同的视角。解析这10年，会有许多精彩的故事。这一次，云南省南亚东南亚区域国际传播中心《湄公河》杂志

联合浙江天目新闻、《浙江日报》海外版，带你走进中国一西一东两个省份——云南与浙江。

我们将每月邀请4位在滇浙两地长居的外国人，听他们的故事、聊他们的10年，从他们的视角越过山海，看见中国。

  
ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 ถึง  2565 ช่วงเวลา 10 ปีหลังจาก

การประชุมสภาผูแ้ทนแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 18 ของพรรคคอมมวินสิต์
จีน ประเทศจีนได้เดินบนเสน้ทางท่ีไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิง่ ใน
ชว่ง 10 ปมีานี ้โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก และแนวทางของ
ประเทศจีนได้สรา้งคณูุปการทางภูมิปัญญาใหแ้ก่ท่ัวโลก แนวคิด 
“หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” สง่เสรมิผลประโยชนร์ว่มกันท่ัวโลกแบบ
win-win การแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 ได้เชื่อมโยงชะตากรรม
ของมนุษยชาติไว้อยา่งแนบแนน่ และแนวคิดแห่งการพัฒนา
ร่วมกันท่ัวโลกก็ได้เติมพลังใหมใ่หกั้บการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
โลก ในชว่ง 10 ปมีานี้ ประเทศจีนผงาดขึ้นมา แต่แนวคิดการ
พัฒนาท่ีเนน้ประชาชนเปน็ศูนย์กลางกลับไมเ่คยเปล่ียนแปลง
ภายใต้การน�าของพรรคคอมมวินิสต์จีน การท�าใหทั้นสมยัใน
แบบของจีนได้บรรลุผลส�าเรจ็ใหม ่การสรา้งสังคมอยู่ดีมสุีขครอบ-
คลุมทุกด้าน การแก้ปญัหาความยากจนขน้แค้นท่ีมมีายาวนานใน
ประวัติศาสตร์ ดินแดนเก่าแก่แหง่นีก้�าลังคึกคักมชีีวิตยิ่งขึ้น

การสงัเกตประเทศจีนในช่วง 10 ปมีานี ้อาจจะมมีุมมองท่ี
แตกต่างกันมากมาย และจากการวิเคราะห์ช่วงเวลา 10 ปนีีม้ี
เรื่องราวพเิศษมากมาย ท้ังนี ้นติยสารแมน่�าโขงได้รว่มกับ “เว็บไซต์

ขา่วเจ้อเจียงเทียนมู”่ และ “หนงัสือพมิพ์
เจ้อเจียงเดล่ี” ฉบับต่างประเทศ จะพาคุณ
ไปชมสองมณฑลของจีน มณฑลหนึง่อยูท่าง
ภาคตะวันตกและอีกมณฑลหนึง่อยูท่างภาค
ตะวันออก ซ่ึงได้แก่มณฑลยูนนานและมณ-
ฑลเจ้อเจียง

มณฑลหนึง่หนัหนา้เขา้หาภเูขา อีกมณฑล
หนึ่งหนัหน้าสู่ทะเล ความแตกต่างระหว่าง
ภเูขากับทะเลสะท้อนถึงความหลากหลาย
และความมชีวิีตชีวาของจีน การผสมผสาน
ระหว่างภเูขากับทะเลยังอนมุานถึงปจัจุบัน
และอนาคตของจีนอีกด้วย เมื่อภูเขาและ
ทะเลมาบรรจบกัน เราจะเห็นถึงอุดมคติ
และการฝา่ฟัน เห็นโอกาสและการสร้าง-
สรรค์นวัตกรรม เหน็ความท้าทายและความ
มมุานะ...

ต้ังแต่ฉบับนีเ้ปน็ต้นไป นติยสารแมน่�า
โขงจะเชิญชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นยูนนาน
และเจ้อเจียงมาพดูคยุเรื่องราวในช่วง 10 ปี
มานี้ของพวกเขา และมองจีนจากมมุมอง
ของพวกเขาข้ามผา่นภเูขาและทะเล 

 รายงานพเิศษ特稿 /

23



ความสขุ
ครอบคลมุหม่ืน

ครอบครวั

สาเหตุแท้จริงท่ีเราพยายามผลัก
ดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสงัคม ก็เพื่อท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนท่ีอยากมคีุณ-
ภาพชวิีตท่ีดี เราจึงควรเอาใจใส่ความ
สุขสงบในชีวิตและความสบายใจใน
การท�างานของประชาชน ความปลอด-
ภัยทางชวิีต และทกุขส์ขุของประชาชน
เสมอ พร้อมท้ังทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
และพละก�าลังในการแก้ไขปัญหาท่ี
พี่นอ้งประชาชนใหค้วามส�าคัญ ไมว่่า
จะเปน็การจ้างงาน การศกึษา สวัสดิ-
การสังคม การรักษาพยาบาล ท่ีอยู่
อาศยั การเล้ียงดูยามบั้นปลาย ความ
ปลอดภัยทางอาหาร รวมไปถึงการ
รักษาความสงบทางสงัคม ฯลฯ ค่อย ๆ
ท�าให้บรรลุผลไปทีละเรื่อง ต่อเนื่อง
กันทุกปี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้
เหน็ถึงความเปล่ียนแปลง และได้รับ
สิทธปิระโยชน์

　——สี จ้ินผงิ ประธานาธบิดีจีน

มิชาอลิ ： เกบ็เกีย่วความสขุจากกจิกรรมการกุศล
迈克尔：在公益活动中收获快乐

本刊记者 王靖中/文

มชิาอิล แฮร์มนันม์าจากเมอืงดอร์ทมนุด์ ประเทศเยอรมน ีหลัง
จบการศึกษาระดับมัธยมปลายเขาก็เข้ามาท�างานเปน็อาสาสมคัร
ในองค์กรไมแ่สวงหาผลก�าไรระหว่างประเทศอยา่ง Human People
to People หรอื HPP ต่อมาเมื่อป ี2530 เขาได้มโีอกาสมาเรียนภาษา
จีนท่ีมหาวิทยาลัยฟู่ต้ัน  มอียู่ครัง้หนึง่เขาได้ปั่ นจักรยานยีห่อ้เฟยเกอ
ออกเดินทางจากเซ่ียงไฮ้ไปยังเมืองอู่ฮั่น ด้วยระยะทางกว่า 1,100 
กิโลเมตร การเดินทางกว่า 20 วันท�าใหเ้ขาเข้าใจสังคมจีนในแง่มมุ
ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

“ต้ังแต่ท่ีผมจากเยอรมนีมาในปี 2522 ผมเคยเข้าร่วมท�างาน
อาสาสมคัรในหลากหลายประเทศ เช่น ตุรกี อิสราเอล โคลอมเบีย 
เลบานอน ซิมบับเว อินเดีย ฯลฯ แต่ประสบการณ์ท่ียากจะลืมท่ีสุด
ส�าหรับผม ก็คือช่วงเวลาหลายปใีนประเทศจีนนีแ่หละครับ” เมื่อปี
2548 มชิาอิลรับหนา้ท่ีเข้าท�างานในโครงการปอ้งกันและรักษาโรค
เอดส์ ณ เขตหลินเสียง เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน โดยได้ผล
ส�าเร็จเปน็อย่างดี โมเดลการปอ้งกันและรักษารวมท้ังประสบการณ์
ก่อนหนา้นี้ท่ีสั่งสมมา ส่งผลให้จ�านวนผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นท่ีลดลง
อย่างมาก ต่อมา มชิาอิลก็ได้ก่อต้ังโครงการส�าหรบัเด็กเล็กขึน้ภายใต้
ชื่อ “อนาคตแห่งความหวัง” เพื่ออบรมครูในท้องถ่ินและยกระดับ
สาธารณูปโภคให้ดีข้ึน ส�าหรับการศึกษาปฐมวัยท่ีจ�าเป็นส�าหรับ
เด็ก ๆ ในชนบทยูนนาน จวบจนปี 2564 โครงการดังกล่าวก็ได้
ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 12 อ�าเภอ (เมือง เขต) ในเขตปกครองตนเอง

受访者供图
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ไนกี้ ： รบัรูถ้งึการพฒันาของจนี

ผ่านการแลกเปลีย่นวฒันธรรม
耐吉：在文化交流中见证发展

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳/文

“ผมเป็นลูกเขยคนจีนท่ีกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ประเทศจีนไป
แล้ว ผมหวังว่าต่อไปผมจะกลายเปน็กูรูด้านจีน” ไนก้ีเล่าใหเ้ราฟัง
ว่า เขามาจากเมืองฤษีเกศ ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนดิของโยคะในอินเดีย
เขามาใช้ชีวิตอยู่ในจีนได้สิบหา้ปแีล้ว และได้สร้างครอบครัวท่ีนี ่เมื่อ
หกปีก่อน เขาได้ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนโยคะในเมืองเวินหล่ิง 
มณฑลเจ้อเจียง

“เวินหล่ิงเป็นเมืองเล็ก ๆ อันเงียบสงบและสวยงาม ให้ความ
รู้สึกชิลล์ ๆ สบาย ๆ” ไนก้ีเล่าให้เราฟังถึงความรู้สึกแรกหลังมา
เหยียบเวินหล่ิง เมื่อเขาเริ่มเข้าใจเมืองแหง่นีอ้ย่างช้า ๆ ในชีวิตจริง 
เขาก็พบว่าภมูอิากาศท่ีนีค่ล้ายคลึงกับบ้านเกิดมาก คนเวินหล่ิงเปน็
มติรและเปน็กันเอง สร้างความประทับใจใหเ้ขาเปน็อย่างมาก

สิบหา้ปมีานี้ ไนก้ีได้เห็นการพัฒนาของประเทศจีน ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ คมนาคม และความสวยงามของเมือง แต่ท่ีประทับใจท่ี
สุดก็คือ เมอืงเล็ก ๆ อย่างเวินหล่ิง เกิดความเปล่ียนแปลงแบบหนา้
มอืเปน็หลังมอื “ชนบทสวยงามราวกับสวนสาธารณะ แมแ้ต่หอ้งน�า
สาธารณะยังสวยเลยครับ”

ไนก้ีเชื่อว่าตนมีบทบาทในฐานะทูตวัฒนธรรมจีน สามสิ่งท่ีเขา
ชอบเก่ียวกับเวินหล่ิงคือ วิวทะเล โฮมสเตย์และซีฟู้ด นอกจากสอน
โยคะแล้ว ไนก้ียงัโปรดปรานการถ่ายคลิปวิดีโออาหารและวิวทิวทัศน์

และเมอืงรวม 9 แหง่ในมณฑลยูนนาน 
สองปมีานี ้มชิาอิลได้ก่อต้ังโครงการโรงเรียนสาธิตคาร์บอนต�า

ขึ้นแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนาน เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญอันยิ่งยวดท่ีการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศมีต่อมวลมนษุย์ 
และเพิ่มความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพิทักษ์โลก
ใหแ้ก่เด็ก ๆ “ความหมายของชีวิตนั้น มไิด้หยุดอยู่แค่มชีีวิตอยู่ แต่
เรายงัจะต้องสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่ชวิีตของผูอ่ื้นอีกด้วย” มชิาอิล
บอกว่า วรรคทองของแมนเดล่าดังกล่าว เปน็คติประจ�าใจส�าหรับ

เขาด้วยเช่นกัน “ผมคิดว่าการช่วยเหลือผู้
อ่ืนด้วยกิจกรรมการกุศลเป็นความสุขอัน
ยิ่งใหญ่ท่ีสุด”

เพื่ออัปโหลดลงในแพลตฟอร์มโซเชียล
เนต็เวิร์กของต่างประเทศอีกด้วย เขาเล่าว่า
“มีชาวเน็ตจ�านวนมากหลังไมค์หาผม มา
ถามว่าสถานท่ีในคลิปคือท่ีไหน แล้วยังถาม
ด้วยว่าถ้าจะมาเท่ียวจีนเป็นครั้งแรก ต้อง
เตรียมอะไรบ้าง ผมหวังว่าโรคระบาดจะ
หายไปโดยเร็ว เพราะอยากพาพ่อแมม่า
เท่ียวเวินหล่ิง ไปดูทะเลและพักโฮมสเตย์
ด้วย”

受访者供图

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)
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“ฉันช่ือตรัน ธิ ทัน งา มาจากเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 
เมื่อปี 2557 ฉันมาเรียนท่ีมณฑลยูนนานเพียงล�าพัง เนื่องจาก
วัฒนธรรมเวียดนามกับจีนคล้ายคลึงกัน ฉันจึงปรับตัวเข้ากับการ
เรียนและใช้ชีวิตในยูนนานได้เปน็อย่างดี ท้ังยังรู้สึกคุ้นเคยกับพื้นท่ี
แห่งนี้” คุณตรันใช้ชีวิตในยูนนานต้ังแต่ยงัเปน็นกัศกึษา จนกระท่ัง
กลายเป็นอาจารย์ ต้ังแต่ยังเป็นเด็กสาว จนก�าลังจะกลายเปน็แม ่
ระยะเวลาการท�างานแปดปท่ีีใชช้วิีตอยู่ในมณฑลยูนนานนี ้เธอผา่น
การเปล่ียนแปลงสถานภาพในชีวิตมาหลากหลายระยะ และในตอน
นี ้เธอก็มคีวามสุขกับชีวิตเปน็อย่างดี

ตรนั ธิ ทนั งา ： คน้หาแนวทางการด�าเนนิชวิีต
ผ่านการใชช้วิีตอย่างผาสกุ

陈氏青娥：在安居乐业中找到生活方向

本刊记者 李玲/文

“ตอนนีฉ้นัท�างานเปน็อาจารย์สอนภาษา
เวียดนามอยูใ่นมหาวิทยาลัยหมินจู๋ยูนนาน 
นอกจากการอธบิายองค์ความรูใ้นรายวิชาแล้ว
ฉนัยังได้เผยแพรวั่ฒนธรรมประเพณีเวียดนาม
ผา่นคลิปวิดีโอ บทเพลง ฯลฯ ใหน้กัศกึษาได้
รบัรูอี้กด้วย” เมื่อคณุตรันมาถึงมณฑลยูนนาน
แล้ว เธอก็สามารถจัดการปญัหาต่าง ๆ ในชวิีต
ได้ดีขึ้น และชดัเจนในทิศทางการด�าเนนิชวิีต
มากข้ึน เธอได้เปดิคอรส์อบรมภาษาเวียดนาม
ขึน้ จวบจนขณะนีเ้ธอได้อบรบนกัเรยีนมาก
กว่า 5,000 คนแล้ว

“หลังจากแต่งงาน ทุก ๆ ปีในช่วงปิด
เทอมฤดูร้อน ฉันและสามจีะเดินทางไปร่วม
งานเทศกาลคบไฟท่ีภูมิล�าเนาของเขาใน
หมูบ่้านเซี่ยฉีฉ่างในอ�าเภอเว่ยซาน” คุณ
ตรันกล่าวอย่างอารมณ์ดี “ตกกลางคืนคน
ท้ังหมูบ่า้นจะยนืล้อมวงร้องเพลง เต้นร�ากัน
รอบ ๆ กองไฟ ความกระตือรือร้นของคน
ยูนนาน เปรียบได้กับคบไฟท่ีร้อนแรงแต่
บริสุทธิ”์

“การใช้ชีวิตในยูนนานหลายปมีานี ้ท�า
ใหฉ้นัสงัเกตเหน็ว่าสิง่แวดล้อมการด�ารงชีพ
ของคนในเมอืงและชนบทดีขึน้อยา่งต่อเนื่อง
 ฉันได้สัมผัสถึงความคาดหวังของพวกเขา
ต่อชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจาก
นี ้เรื่องราวความสมานฉันท์ระหว่างคนกับ
ชา้ง ก็ช่วยใหค้นท่ัวโลกอบอุ่นหวัใจเชน่กัน”
คณุตรนักล่าวด้วยรอยยิ้มว่า การคมนาคมใน
เขตเมอืงของมณฑลยูนนาน รวมไปถึงการ
เชื่อมต่อกันระหว่างสาธารณปูโภคต่าง ๆ  เพื่อ
เปิดออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น รุดหนา้
ไปอย่างรวดเร็วจนแทบไมน่า่เชื่อ

受访者供图
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ถนนซเีหวินทางตอนเหนอืของเมืองหางโจว เปน็ท่ีต้ังของ “สตู-
ดิโอ 316” สตูดิโอดนตรีท่ีต้ังอยู่ชั้นก่ึงใต้ดิน ซึ่งแน่นขนัดไปด้วย
หนุม่สาวชาวอาฟริกัน หนุม่สาวเหล่านี้ชื่นชอบการสอดแทรกเอก-
ลักษณด์นตรีของอาฟรกิาลงไปในดนตรสีากล ผูร้เิริม่ก่อต้ังและซีอีโอ
ของสตูดิโอแหง่นี้มีชื่อว่าเบลสซิ่ง เขามาจากซิมบับเว เบลสซิ่งกล่าว
ว่า เปา้หมายในการก่อต้ังสตูดิโอ 316 คือการเผยแพรด่นตรอีาฟริ-
กันใหค้นจีนได้รู้จัก

นอกจากการแสดงดนตรีแล้ว พวกเขายังเปิดคอร์สอบรมด้าน
ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นเบส กลองชุดและกลองเจมเบ้ คอร์สดนตรีใน
ลักษณะนี ้ดึงดูดคนจีนรุน่ใหมม่าเรียนรู้เปน็จ�านวนมาก เมิง่ หย่าฉิน
นกัศกึษาเอกศิลปะมาเรียนเบสกับโจชัว หวัหนา้วงดนตรีในสตูดิโอ 
316 เปน็ประจ�า “ฉันชอบเสียงทุ้มต�าของเครื่องดนตรีชนดินี ้เวลา
ท่ีคนอาฟริกันเล่นเบส จะมจัีงหวะท่ีเปน็เอกลักษณ์บางอย่าง ซึ่งเปน็
สิ่งท่ีนกัดนตรีชาวจีนไมม่”ี เธอกล่าว

โจชัวเองก็สมัผสัได้ถึงการหลอมรวมกันระหว่างวัฒนธรรมอาฟริ-
กันและจีนในระหว่างการสอนเช่นเดียวกัน “ดนตรีและการงานท่ี
เราก�าลังท�าอยู่ คือการสนทนากันระหว่างจิตวิญญาณ ท่ีน�ามาซ่ึง

เบลสซิง่ ： รืน่รมยก์บัชวิีตในแวดวงดนตรี

布莱辛：在音乐交流中享受生活

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳/文

ความเบิกบาน เมื่อมิตรสหายชาวจีนมา
ผอ่นคลายอารมณ์กันท่ีสตูดิโอแห่งนี้ พวก
เขาจะได้สัมผสัถึงความสขุไปพรอ้มกับตระ-
หนักรู้ว่า แท้จริงแล้วเราสองชาติพันธุ์ต่าง
เปน็คนเหมอืน ๆ กัน เพียงแต่สีผวิแตกต่าง
กันก็เท่านั้น”

เมื่อกล่าวถึงโครงการในอนาคต เบลส
ซิ่งหวังว่าวงดนตรีของเขาจะสามารถน�า
อุดมการณ์ของสตดิูโอแหง่นีอ้อกสู่ภายนอก
เพื่อใหทุ้กคนรู้จัก โจชัวรู้สึกมั่นอกมั่นใจต่อ
อนาคตของสตดิูโอเปน็อย่างมาก “ประเทศ
จีนเป็นดินแดนท่ีเป็นมิตร ท้ังยังพัฒนา
เศรษฐกิจอยา่งรวดเรว็ เรยีกได้ว่าเปน็สถาน
ท่ีท่ีเต็มไปด้วยโอกาส ผมเชื่อว่า ความพยา-
ยามย่อมน�ามาซึ่งผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า”

受访者供图

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)
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ใส่ใจกระท�าในสิง่ท่ีประชาชนสนใจ
把老百姓关心的事办好

ติง ปวัฉวน อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหนานจิง
และผูเ้ชี่ยวชาญท่ีได้รับบ�าเหนจ็จากคณะรัฐมนตรี

南京大学博士生导师、享受中国国务院政府特殊津贴专家 丁柏铨

เมื่อกล่าวถึงปัญหาการด�ารงชีพของประชาชนแล้วคงมีนัยยะ
แฝงอยู่มากมาย แต่สามารถสรุปเปน็ประโยคเดียวนัน่ก็คือ การแสวงหา
วิธท่ีีจะท�าใหผู้ค้นมชีวิีตท่ีดีขึ้น ส�าหรับปญัหาด้านนี ้มาตรการหลาย
อยา่งท่ีมณฑลเจ้อเจียงได้ปฏิบัติใช้นบัเปน็แบบอยา่งท่ีดี เชน่ ทรพัยากร
ทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นใหม่จ�านวนมากกว่าสองในสาม ได้รับการจัด-
สรรเพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนติดต่อ
กันมากกว่าสบิป ีโครงการระดับมณฑลด้านปฏิบัติการเพื่อการด�ารง
ชีพของประชาชนมากกว่า 100 โครงการได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง
โครงการปฏิบัติการเพื่อการด�ารงชีพของประชาชนผ่านมติของ
สภาประชาชนฯ และด�าเนินการครอบคลุมในพื้นท่ีหมูบ่้าน อ�าเภอ 
อย่างเต็มรูปแบบ… ในฐานะท่ีเจ้อเจียงเป็นผู้น�าประเทศด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เจ้อเจียงยังได้สร้างสรรค์โครงการยอดเยี่ยมด้วย 
เชน่ “การศกึษาท่ีดีในเจ้อเจียง” “สุขภาพท่ีดีในเจ้อเจียง” และ “การ
ดูแลสุขภาพในเจ้อเจียง”

การบริหารประเทศย่อมมีหลักเกณฑ์ และถือประโยชน์ของ
ประชาชนเปน็หลัก จักต้องเสาะแสวงหาความสุขให้กับประชาชน
อย่างสม�าเสมอ ตลอดจนจัดการอย่างดีสิ่งท่ีประชาชนสนใจด้วย
ความจริงใจ

มณฑลเจ้อเจียงได้ปฏิบัติ “หมื่นพันโครงการ” ขึน้ในพื้นท่ีชนบท
อย่างลุ่มลึก ส่งเสริมการสร้างชนบทท่ีสวยงามในยุคใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของเมืองต่าง ๆ ได้เร่งก่อสร้างบ้านประกัน
สังคมและด�าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงชุมชนเก่า นอก
จากนี้ เจ้อเจียงยังได้เปิดตัวพ้ืนท่ีต้นแบบของเขตเมืองและชนบท
ชุดแรกขึ้น เพื่อส�ารวจรูปแบบใหมส่�าหรบัการจัดกลุม่เมอืงท่ีสวยงาม
ในช่วงสิบปท่ีีผา่นมา ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และ
เปน็ท่ีประจักษ์แก่สายตาทุกคน

มณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน รายได้ของผู้อยู่อาศัยในเมืองและ

เกษตรกรของต�าบลเหงิซี เมอืงไถโจว มณฑลเจ้อเจียง ก�าลังตาก
โคมไฟสีแดง
浙江省台州市横溪镇居民正在晾晒红灯笼 CFP 图
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ความส�าเรจ็ของจนีในการขจดัความยากจนน ัน้
เป็นท่ีประจกัษช์ดัเจน

中国扶贫事业成就有目共睹

เฉิน ซ่ือสุ่ย ด๊อกเตอร์ด้านจีนศึกษา ผู้อ�านวยการและนักวิจัย
ประจ�าส�านกังานวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสถาบันจีน
ศกึษา สถาบันฮันลินวิทยาศาสตร์สังคมแหง่เวียดนาม 

越南社会科学翰林院中国研究所历史文化研究室主任、中国学博士、

研究员 陈氏水

การประสบความส�าเร็จในการขจัดความยากจนข้นแค้นเป็น
หนึ่งในผลงานท่ีโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอด 100 ปีท่ี
ผา่นมานบัต้ังแต่ก่อต้ังพรรคฯ จีนบรรลเุปา้หมาย 10 ปีก่อนก�าหนด
ในการขจัดความยากจนตามวาระแหง่สหประชาชาติ 2030 ด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และประสบการณค์วามส�าเร็จนั้นเปน็ท่ีประ-
จักษ์ชัดเจน โดยเปน็ท่ีนา่สังเกตว่าจีนได้แก้โจทย์ปญัหาท่ียากยิ่งใน
การบรรเทาความยากจนได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการย้ายถ่ินฐานชาวบ้านท่ีอยู่ในเขต
ทุรกันดาร

การสร้างระบบถนนทางหลวงในชนบท สร้างถนนยางมะตอย

ชนบทจัดเป็นอันดับแรกของมณฑลและภูมภิาคของจีนติดต่อกัน
เปน็เวลา 21 และ 37 ปตีามล�าดับ อัตราความเท่าเทียมของบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานเกินกว่า 98%

ก้าวเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม ่ชุมชนเมอืงและชนบทแต่ละแหง่
ต่างมีภารกิจใหม่ กลายเป็นหน่วยพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรือง
รว่มกัน ปจัจุบนัเจ้อเจียงฝา่ฟันอุปสรรคในการสรา้งชุมชนและชนบท
ในอนาคต  เจ้อเจียงก�าลังขับเคล่ือนการสร้างความทันสมยั  สร้าง
บ้านท่ีมคีวามสุขและสวยงามใหกั้บประชาชน

การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับประชาชนของเจ้อเจียงได้
ยืนยันความจรงิตลอดกาล การปฏิบัติงานท้ังหลายยดึถือกิจการของ
ประชาชนเปน็หลัก มองประชาชนเปน็ใหญ่ ต้ังหลักการปฏิบัติงาน
ด้วยการกระท�าในสิ่งท่ีประชาชนสนใจ

ผูค้นก�าลังฝกึโยคะบริเวณระเบียงไมส้ระบัว ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบฝเูซียน
 เมอืงอว้ีซี มณฑลยูนนาน
云南省玉溪市抚仙湖边，人们在荷塘栈道练瑜伽 CFP 图

 รายงานพเิศษ特稿 /

2929

 รายงานพเิศษ特稿 /



ใหท้กุหมูบ่า้น ชว่ยแก้ไขปญัหาด้านสาธารณปูโภคพื้นฐานในการขจัด
ความยากจน จากข้อเสนอและนโยบายท่ีถูกต้องของจีน ปัจจุบัน
จีนประสบความส�าเรจ็อยา่งมากในการพัฒนาการก่อสรา้งสาธารณปู-
โภคพื้นฐาน เช่น ทางหลวง รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงข้ามทะเล
และทางหลวงในทะเลทราย สร้างความประทับใจและประสบการณ์
อันทรงคุณค่าให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ 
ท่ัวโลก

ประชาชนจ�านวนมากในพื้นท่ีทุรกันดารซึ่งมีสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติไมเ่อ้ืออ�านวย ได้รบัการชว่ยเหลือใหย้้ายถ่ินฐานไปยัง
พื้นท่ีใหม่เพื่อบรรเทาความยากจน พื้นท่ีต้ังถ่ินฐานใหม่เหล่านี้ไม่
เพียงแต่เปน็หลักประกันท่ีเหมาะสมในด้านสภาพความเปน็อยู่ของ
ผูอ้ยู่อาศยัเท่านั้น แต่ยังช่วยแก้ปญัหาการท�ามาหาเล้ียงชีพอีกด้วย 
ด้วยความเอาใจใส่และใหค้วามส�าคัญกับประเด็นปญัหาพื้นฐานใน
การด�ารงชีวิตของประชาชน จึงท�าใหก้ารต่อสูเ้พื่อขจัดความยากจน
ของจีนได้รับการสนบัสนนุจากมวลชนในวงกว้าง

การพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจังและหาทางเพิ่ม
มลูค่าทางการค้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มากท่ีสุดเพื่อ
ช่วยให้ประชนชนหลุดพ้นจากความยากจนถือเป็นประสบการณ์
อันล�าค่าของประเทศจีน ซ่ึงประเทศต่าง ๆ น่าจะน�าไปเป็นแบบ
อยา่งได้ การพัฒนาอีคอมเมริซ์ในภาคเกษตรกรรมเปน็หนึ่งในไฮไลท์
ของการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนของจีน แพลตฟอร์มอีคอมเมริ์ซ
และแพลตฟอร์มไลฟ์สดช่วยให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ินในเขตภูเขาและพื้นท่ีหา่งไกลได้เป็นประโยชนต่์อผูบ้ริโภค
และช่วยใหเ้กษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน ปจัจุบันรัฐบาลจีน
ก�าลังพยายามท�าใหก้ารค้าเป็นทางออกระยะยาวในการขจัดความ
ยากจนด้วยการจัดหลักสูตรฝกึอบรมอีคอมเมร์ิซและจัดหาสาธารณปู-
โภคพื้นฐานท่ีจ�าเปน็ส�าหรับเกษตรกรในการจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

ในเวียดนาม การบรรเทาความยากจนก็เปน็งานส�าคัญของพรรค
และรัฐบาลด้วยเช่นกัน ในอนาคตการด�าเนินงานพัฒนาชีวิตความ
เปน็อยูท่ี่ดีของประชาชนท้ังในเวียดนามและจีนจะต้องใหป้ระชาชน
เปน็ศนูยก์ลางต่อไป ใช้ข้อได้เปรยีบจากท้องถ่ินต่าง ๆ  ใหเ้กิดประโยชน์
สรา้งโอกาสในการจ้างงานใหม้ากขึน้ และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ชวิีตประชาชนโดยเฉพาะคุณภาพชวิีตของชาวบ้านในพื้นท่ีทรุกันดาร
และชนชาติพันธุต่์าง ๆ 

ผูค้นก�าลังอ่านหนงัสือในร้านหนงัสือซินหวั เมอืงตานซาน มณฑล
เจ้อเจียง
市民在浙江省舟山市的新华书店阅读 CFP 图
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จากภเูขาสูท่ะเล จากเมอืงสูช่นบท มณฑลเจ้อเจียงซึ่งม ี“สัดส่วน
พื้นท่ีเปน็ภูเขาเจ็ดส่วน แมน่�าหนึ่งส่วน และทุ่งนาสองส่วน” ริเริ่ม
การส�ารวจเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาท่ีไม่สมดุลและไม่เพียงพอมา
โดยตลอด

ด้วยการจับคู่ร่วมมือกันระหว่างเขตชายฝั่ งทะเลท่ีมีการเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีกับเขตภเูขาซึ่งก�าลังเร่งการพัฒนา มณฑล
เจ้อเจียงจึงผลักดันการสรา้งเวทีต่าง ๆ  รว่มกัน เช่น นคิมอุตสาหกรรม
ความรว่มมอืระหว่างเขตภเูขาและเขตชายฝั่ งทะเล  นคิมอุตสาหกรรม
“ดินแดนแทรก” และนิคมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อก้าวไปอย่างมั่นคงในการลดความเหล่ือม
ล�าระหว่างภูมิภาค และส่งเสริมการประสานรว่มมอืกันพัฒนาระ-
หว่างภมูภิาค

จากโครงการ “ความรว่มมอืระหว่างมณฑลแถบภเูขาและมณฑล
ชายฝั่ งทะเล” สินค้าจากมณฑลท่ีอยูใ่นเขตภเูขาจึงได้อาศยัลมทะเล
ช่วยผลักดันเข้าสู่ตลาดระดับกลางและระดับไฮเอนด์ด้วย แบรนด์ 
“ล่ีสุ่ยซานเกิง Lishui Shangeng” ก็มชีื่อเสียงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเมอืงใหญ่ อ�าเภอปกครองตนเองชนชาติเซอ เมอืงจ่ิงหนงิ สร้าง 
“เฟยกุ้ย (เคานเ์ตอร์ข้ามดินแดน)”  ขึ้นมา ท�าให้แบรนด์ “จ่ิงหนิง 
600” ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเชิงนิเวศในท้องถ่ินเทือกเขา
สูงได้จ�าหนา่ยไปยังสถานท่ีต่าง ๆ และช่วยส่งเสริมใหเ้กษตรกรนบั
หมื่นครัวเรือนในเขตชาติพันธุม์รีายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2558 อ�าเภอท่ีค่อนข้างด้อยพัฒนาท้ัง 26 แห่งใน
มณฑลเจ้อเจียงหลุดพ้นจากความยากจน และต่อมาในป ี2564 ได้
มกีารประกาศ “ความคิดเหน็ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวิ-
นสิต์จีนและส�านกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการสนบัสนนุการพัฒนาใน

ภูเขากบัทะเล เมืองกบัชนบท
ร่วมสรา้งชีวิตท่ีมีความสขุดว้ยกนั

山海城乡共筑幸福生活

ศาสตราจารย์เหยียน ล่ีเจียวแหง่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง รองประ-
ธานกรรมการและผูเ้ชี่ยวชาญอาวุโสของสถาบนัวิจัยหมูบ่้านชนบท
ยุคใหมแ่หง่มณฑลเจ้อเจียง

浙江大学教授、浙江省新时代乡村研究院副理事长兼首席专家 严力蛟

ชาวเมอืงคุนหมงิก�าลังใหอ้าหารนกนางนวลปากแดงบรเิวณทะเลสาบ
เตียนฉือ
昆明市民在滇池畔投喂红嘴鸥 新华社 图
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หนงัสือ “สี จ้ินผงิ ยุทธศาสตร์การบรหิารประเทศ” เล่มท่ี 1 - 4
ได้เปดิเผยประสบการณ์ความส�าเร็จซึ่งจีนยินดีท่ีจะแบ่งปนัใหช้าว
โลกได้รบัรูอ้ยา่งหมดเปลือก โดยเฉพาะอย่างยิง่การแบ่งปนัประสบการณ์
การบรรเทาความยากจนในแบบฉบับของจีนท่ีทันต่อเหตุการณ์ 
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการพัฒนาประเทศ จีนไม่เพียงแต่
แก้ปญัหาด้านความมั่นคงทางอาหารและปัญหาการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่านัน้ แต่ยังบรรลุเปา้หมายในการ
สร้างสังคมท่ีอยู่ดีมสีุขถ้วนท่ัวอีกด้วย จีนกลายเปน็ประเทศตัวอยา่ง
ของโมเดลและประสบการณ์ความส�าเร็จในการขจัดความยากจน
ใหกั้บประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จีนสรา้งปาฏิหารยิใ์นหนา้ประวัติศาสตร์
การบรรเทาความยากจนของมนษุยชาติ

ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน องค์กรฝา่ยบริหารทุก

ระดับสูงและการสร้างเขตน�าร่องความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันแห่ง
มณฑลเจ้อเจียง” และได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหมข่องมณฑลเจ้อ
เจียงในการส�ารวจเส้นทางแหง่การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
ท้ังประเทศ

ในช่วงสิบปท่ีีผา่นมา รายได้ของชาวเมอืงและชาวบ้านในชนบท
ของมณฑลเจ้อเจียงเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัว ช่องว่างรายได้ระหว่างชาว
เมอืงและชาวชนบทลดลงจาก 2.37 เปน็ 1.94 ช่องว่างรายได้สูงสุด
และต�าสุดของชาวเมืองลดลงจาก 1.76 ในปี 2556 มาอยู่ท่ี 1.61 
และสัดสว่นของครัวเรอืนท่ีมรีายได้ต่อป ี200,000 - 600,000 หยวน
สูงถึง 30.6%

ปจัจุบัน “เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเขตภูเขาและเขตชาย
ฝั่ งทะเล” ของมณฑลเจ้อเจียงซึ่งครอบคลุมเมือง อ�าเภอ ต�าบล 
และหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การพัฒนาท่ีมี
คุณภาพสูงเปน็ก�าลังขับเคล่ือให้มณฑลเจ้อเจียงมุ่งมั่นก้าวไปสู่เปา้
หมายแห่งการเป็นผู้น�าในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความ
ทันสมยัร่วมกันของมณฑล

ประสบการณจ์ากจนีสรา้งประโยชนต่์อผูค้นมากมาย
中国经验惠及更多人民

ดร. เจ้ีย โมนฤีทธิ ์นายกสมาคมพฒันาความสมัพนัธจี์น - กัมพูชา
柬中关系发展学会会长 谢莫尼勒博士

ชาวบ้านในหมูบ่้านซานหมนิ เมอืงหโูจว มณฑลเจ้อเจียง ก�าลังตาก
ดอกกล้วยไมส้กุลหวาย
浙江省湖州市山民村村民在晾晒石斛花 新华社 图
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ระดับได้มสีว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในการสรรหาผูป้ระกอบและวิสาหกิจ
ด้านการสร้างถนนและสะพาน ตลอดจนสถาบันการศกึษา สถาบัน
การแพทย์ องค์กรสวัสดิการสาธารณะ และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อบูรณาการกองก�าลังและทรพัยากรท่ีสามารถใชร้ว่มกันท่ัวประเทศ
จีนเพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ในการค้นหาแนวทางท่ีจะยกระดับผู้
คนใหห้ลุดพน้จากความยากจน ด่ังสุภาษิตจีนท่ีว่า “รวมใจเปน็หนึ่ง
เดียว เคล่ือนย้ายภูเขาไท่ซานได้” ชาวจีนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาการบรรเทาความยากจน ส่วนการหลุดพ้นจากความ
ยากจนอย่างแท้จริงนั้นเปน็ความปรารถนารว่มกันของผูค้นท้ังสงัคม 
ความเป็นน�าหนึ่งใจเดียวกันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสโลแกนหรือทฤษฎี
เท่านั้น แต่ยังเป็นการประสานงานและผลักดันการพัฒนาพื้นท่ี
ยากจนด้วยการปฏิบัติจรงิ ท้ังนี ้เพ่ือบรรลเุปา้หมายใหป้ระชากรหลุด
พ้นจากความยากจนนั่นเอง

เพื่อท่ีจะเพิ่มเติมความแข็งแกร่งท่ีเปน็ตัวของตัวเองในการขจัด
ความยากจน จีนได้ยึดมั่นในแนวคิดท่ีว่า “สอนคนใหจั้บปลา ดีกว่า
หยิบย่ืนปลาให้กับเขา” มาโดยตลอด ทุกวันนี้ แนวคิดการพัฒนา
ดังกล่าวได้เขา้มามบีทบาทต่อประเทศสมาชกิอาเซยีนรวมท้ังกัมพชูา
ด้วย ณ หมูบ่า้นด่านนอก ซึง่ต้ังอยูใ่นเขตบาติก จังหวัดตาเกา ประเทศ
กัมพูชา หา่งจากเมอืงหลวงพนมเปญออกไป 60 กิโลเมตร ท่ีนีเ่ปน็
หมูบ่้านท่ีสวยงาม ด้วยความช่วยเหลือทางการเงินและเทคนคิของ
กองทุนสันติภาพและการพัฒนาของจีน หมูบ่้านแห่งนี้จึงได้พัฒนา
เปน็หมูบ่้านต้นแบบส�าหรับความรว่มมอืในการบรรเทาความยากจน
ระหว่างกัมพูชาและจีน เมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โครงการ
หมูบ่้านสาธติการบรรเทาความยากจนเพื่อมติรภาพระหว่างจีนกับ
กัมพูชาได้เปดิตัวอย่างเปน็ทางการ ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา หมูบ่้าน
ด่านนอกได้รับการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปมาก มีการตัดถนน
เข้าหมูบ่้าน จัดหาน�าสะอาดใหแ้ก่ชาวบ้าน ปรับปรุงการศึกษาและ
สขุาภิบาล และพัฒนาโครงการเล้ียงชพีขึน้ในหมูบ่า้น เชน่ การพฒันา
การเล้ียงสัตว์และจัดหลักสูตรอบรมด้านเทคนิค เป็นต้น ด้วยการ
ส่งเสริมของโครงการเหล่านี้ ท�าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านด่านนอกมี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างมาก ทุกวันนี้ กระทรวงและคณะ
กรรมาธิการต่าง ๆ ของรัฐบาลกัมพูชาและสถาบันท่ีเก่ียวข้องได้
เขา้เยีย่มชมหมูบ่า้นอยา่งต่อเนื่อง ท้ังนี ้เพ่ือศกึษาและเรยีนรูป้ระสบ-
การณ์ของจีนในการบรรเทาความยากจนอย่างลุ่มลึก ตลอดจนได้
เผยแพร่ประสบการณ์ของจีนท่ีมีประโยชน์ไปยังพื้นท่ีชนบทอัน
กว้างใหญ่ของกัมพูชา

นกัท่องเท่ียวก�าลังเท่ียวชมเมอืงเล็ก บริเวณทะเลาสาบเอ๋อร์ไห ่
แคว้นปกครองตนเองชนชาติไปต้๋าหล่ี มณฑลยูนนาน
游客在云南省大理白族自治州洱海边的理想邦度假小镇

游玩 CFP 图
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云南
ยูนนาน
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浙江
เจอ้เจยีง

本版图片来源于新华社
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คน้พบอกัษรจนี

ชาวจีนโบราณใชเ้พียงสองขดีง่าย ๆ เพ่ือ
ใช้อธบิายแทนบุคคลท่ีก�าลังโค้งค�านบัและ
ยกมอืขึ้น พวกเขาใช้รูปภาพนีเ้พื่อแทนคน
ทุกคน ซึ่งก็คืออักษรจีนค�าว่า “เหรนิ (人)” 
ชาวจีนใช้รูปภาพสัญลักษณ์อย่างง่ายเพื่อ
แทนทกุสิง่ท่ีพวกเขาเหน็บนโลก

ทว่าสิง่ท่ีมนษุย์ต้องการจะสื่อออกมานั้นมคีวามซบัซ้อนมาก แค่
อธบิายเฉพาะวัตถเุท่านั้นยังไม่เพียงพอ พวกเขายังต้องการแสดงถึง
การกระท�า อารมณ ์สภาพ หรอืแมแ้ต่ความคิด  ดังนัน้ บนพื้นฐานของ
ตัวอักษรท่ีมอียู่ ชาวจีนได้ขยายจินตนาการใหก้ว้างไกลออกไป เช่น
การรวมอักษร “人” สองตัวเขา้ด้วยกัน ท�าใหด้เูหมอืนว่าคนหนึง่ก�าลัง
เดินตามอีกคนหนึ่ง ใช้เพื่ออธบิายความหมายว่า “ติดตาม” นั่นคือ
อักษร “ฉง (从)”  จากนั้นมกีารเพิ่มอักษร “人” ข้างบน “从” ท�าใหดู้

在漫长的岁月打磨中，造字者们将最初的文字不断进行着极富想象力的延伸，这套文字系统逐渐成形充实，进而形

成了华夏文明传承延续的核心载体之一：汉字。在这些至今仍大面积使用的上古文字中，今人仿佛还能够看到

那些遥远但似曾相识的造字者留下的文化隐喻，这是难得而珍贵的。幸运的是，几千年来，汉

字依旧被使用，并不断焕发出新生命力。
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เหมอืนมผีูค้นจ�านวนมากก�าลังเคล่ือนไหวอยู ่ใชเ้พื่ออธบิายกลุม่คน นัน่ก็คืออักษร “จ้ง (众)” 
ด้วยเหตนุี ้ระบบอักษรจีนจึงค่อย ๆ เปน็รูปเปน็รา่งมาจนถึงทกุวันนี ้ ท่ามกลางวันเวลา

อันยาวนาน ผูส้รา้งตัวอักษรได้ขยายจินตนาการของตัวอักษรด้ังเดิมเพิม่เติมอยา่งต่อ
เนื่อง ท�าใหร้ะบบตัวอักษรจีนค่อย ๆ สมบูรณข์ึน้ และกลายเปน็หนึง่ในเครื่องมอื
ส�าคัญท่ีใชส้บืทอดอารยธรรมจีนมาอยา่งยาวนาน 

อักษรภาพต้ังแต่โบราณเหล่านี้ท่ียังคงใช้กันอย่างแพร่หลายมา
จนถึงปจัจุบัน ท�าให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าได้เหน็อุปมาอุปไมยทาง
วัฒนธรรมท่ีผูส้รา้งตัวอักษรในอดีตได้ท้ิงรอ่งรอยไว้ ซึง่เปน็สิง่
ล�าค่าและหายาก  โชคดีท่ีหลายพันปท่ีีผา่นมา ตัวอักษร
จีนยงัคงถกูใชง้านอยูแ่ละยงัคงมชีวิีตชวีาอยูต่ลอด

CFP 图 孙勇刚 制图
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อศัจรรยแ์ห่งอกัษรจนี

โครงสร้างของตัวอักษรจีนไมม่กีารเปล่ียนแปลง
มาตลอดเวลาหลายพันปี ซึง่ผู้คนต่างใช้มันส่ือสาร
ความคิดกันข้ามข้อจ�ากัดของเวลาและสถานท่ี แต่
เราอาจยังไม่รู้ว่า การท่ีอักษรจีนยังคงถูกใช้งานมา
จนถึงปจัจุบันนัน้ ไมใ่ช่เรื่องท่ีราบรื่นนกั

CFP 图 孙勇刚 制图
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อกัษรจนีแต่โบราณ
汉字从远古走来 

ส�าหรบัอารยธรรมมนุษย์ การใช้ตัวอักษรสื่อความหมายถือเปน็
เรื่องยิ่งใหญ่  อักขระท่ีเกิดขึน้พรอ้มกับอักษรจีนนัน้มอียูห่ลายภาษา
แต่ท่ียังคงเหน็ใช้งานอยู่จนทุกวันนีม้เีหลืออยู่ไมม่ากนกั

เมื่อมนุษย์สร้างตัวอักษรขึ้นครั้งแรกและไม่มีแบบอย่างให้ท�า
ตาม เหน็ได้ชัดว่าการเลียนแบบทุกสิ่งบนโลกและท�าใหเ้หมือนสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีเฝา้สังเกตในแต่ละวัน เป็นวิธีท่ียอดเยี่ยมมาก ต่อมา เมื่อ
มนษุย์มสีิ่งท่ีต้องการแสดงออกมากขึ้นเรื่อย ๆ คลังตัวอักษรท่ีใช้สื่อ
ความหมายก็ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ แต่การจดจ�ารูปภาพต่าง ๆ
มากมายและอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่
เรื่องง่าย การจะเผยแพร่ความหมายเหล่านี้จึงจ�าเป็นต้องลงทุน
ด้านการศึกษาอย่างดี ดังนั้นในสมัยโบราณท่ีทรัพยากรต่าง ๆ มี
จ�ากัด การรู้หนังสือจึงกลายเปน็สิทธพิิเศษของคนจ�านวนเพียงเล็ก
นอ้ยเท่านั้น

 ท่ามกลางประวัติศาสตรท่ี์พฒันาอยา่งต่อเนื่อง การเปล่ียนแปลง
ระบอบการปกครองย่อมจะส่งผลต่อการสืบทอดอารยธรรมเช่นกัน
โชคดีท่ีแมว่้าจะมกีารเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของอารยธรรม
จีนโบราณ แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความขัดแย้งภายใน ซึ่งไมไ่ด้

สง่ผลต่อการสบืทอดของอารยธรรม กระท่ัง
จ๋ินซฮีอ่งเต้ (จักรพรรดิจีนโบราณซ่ึงปกครอง
ต้ังแต่ 259 - 210 ปีก่อนคริสตกาล) ได้รวม
อาณาจักรท้ัง 6 แคว้นเข้าด้วยกัน การสร้าง
เอกภาพของตัวอักษรจึงมคีวามส�าคัญมาก
ต่อการปกครองแผน่ดิน ดังนั้น ตัวอักษรจีน
จึงเร่ิมกลายเปน็ภาษาราชการของอาณาจักร
ขนาดใหญ่ แน่นอนว่าระบบอักษรจีนชุดนีไ้ด้
ผา่นการเปล่ียนแปลงเพิ่มลดตัวอักษรมาหลาย
ต่อหลายครั้ง แต่เอกภาพของตัวอักษรจีน
ในชาตินั้นเปน็สิ่งท่ีไมเ่คยเปล่ียนแปลง

ด้วยรากฐานดังกล่าว ตัวอักษรจีนจึงมี
อ�านาจมากพอท่ีจะแผ่ขยายถ่ายทอดออก
ไปในวงกว้าง แมว่้าการรู้หนงัสือจะเคยเปน็
สิทธพิิเศษของคนจ�านวนเพียงเล็กนอ้ย แต่
ประวัติศาสตรอั์นยาวนานก็เพียงพอส�าหรับ
ใหตั้วอักษรจีนและผูท่ี้ใชภ้าษาจีน ได้รังสรรค์

วัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามเหนอืคณานบั

นกัท่องเท่ียวชมกระดองเต่าโบราณซึ่งจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์หยินซูในเมอืงอันหยาง มณฑลเหอหนาน
游客在河南省安阳殷墟博物馆观看展出的卜甲 新华社 图
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华

年

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
阅读多一点

เบ้ืองหลงัก�าเนิดตวัอกัษรจนี
汉字身世小档案

หวฺา (Hua) : หวฺา เปน็อักษรภาพ ด้าน
บนเป็นดอกไม้ ด้านล่างเป็นก้านดอก 
ดอกไม้บานบนก้าน ฉะนั้น ความหมาย
ด้ังเดิมของ “ หวฺา (华)” คือ ดอกไม ้สีสัน
ของดอกไมน้ั้นงดงาม “ดอกไม”้ จึงเชื่อม
โยงกับความหมาย “งดงาม” ซึง่สอดคล้อง
กับค�าว่า “หฺวาเซี่ย (华夏)” ท่ีใช้เรียก
ชาวจีนโบราณนั่นเอง

เหนยีน (Nian) : เจ๋ียกูเ่หวิน (อักษรจาร
บนกระดกูสัตว์) ใชแ้ทนความหมายว่าผู้
คนกลับบา้นพรอ้มกับพชืผลท่ีเก็บเก่ียวได้
ท่ีเทินอยู่บนหวั ด้านบนคือตัว “เหอ (禾)” 
ดคูล้ายพืชผลหนัก ๆ และด้านล่างเปน็
บุคคลท่ีหนัหนา้ไปทางซา้ยและปล่อยแขน
ลง  เมื่อชาวจีนโบราณเฉลิมฉลองฤดูเก็บ
เก่ียว ก็จะสกัการะดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
และเทพเจ้าไปพรอ้ม ๆ  กัน เทศกาลนีเ้รียก
ว่า “เหนยีน (年)” จึงเปน็ท่ีมาของค�าศพัท์
ภาษาจีนท่ีหมายถึง “ฉลองปใีหม ่(过年)” 
นัน่เอง

อกัษรจนีจะอยู่กบัเราไปอกีนาน
汉字还会陪我们很久 

ในชว่งปลายครสิต์ศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นครสิต์ศตวรรษ
ท่ี 20 อักษรจีนได้เผชิญกับ “ศัตรู” ท่ีนา่เกรงขาม ในยุค
แหง่การต่ืนรู้ท่ีกระตือรือร้นจะค้นหาทางออกใหม ่ชาว
จีนบางกลุ่มได้ทบทวนเก่ียวกับวัฒนธรรมจีนด้ังเดิม ซึ่ง
รวมถึงเครื่องมอืในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างตัวอักษร
จีนด้วย บางคนสนับสนุนให้เลิกใช้อักษรจีนและการใช้
ตัวอักษรละตินแทน บางคนสนับสนุนว่าการปรับปรุง
ตัวอักษรจีนเปน็สิ่งจ�าเปน็ แต่ก็ไมจ่�าเปน็ต้องยกเลิก

แมว่้าข้อถกเถียงระหว่างสองฝา่ยจะไมม่บีทสรุป แต่
ก็มีส่วนสนบัสนุนให้เกิดตัวอักษรจีนท่ีสามารถด�ารงอยู่
รอดได้ในเวลาต่อมา  ได้แก่ ภาษาจีนสามัญและระบบ
พินอิน ภาษาจีนสามญัท�าใหก้ารเขียนและการถ่ายทอด
ความหมายของตัวอักษรจีนถูกใช้แพร่หลายในหมูช่าว
จีนท่ัวไปมากข้ึน ส่วนการทับศัพท์ด้วยตัวอักษรละติน
และการใช้อักษรจีนตัวย่อได้ส่งเสริมการรู้หนงัสือใหแ้ก่
จีนยุคสมยัใหมอ่ย่างมาก 

ต่อมา การถือก�าเนดิของคอมพวิเตอร์ท�าใหตั้วอักษร
จีนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้ง คอมพิว-
เตอรถ์กูประดิษฐข์ึ้นโดยผูใ้ช้ภาษาอังกฤษ สามารถพิมพ์
และอ่านตัวอักษรท่ีประกอบด้วยตัวสะกดภาษาอังกฤษ
ได้อย่างง่ายดาย แต่มนัไมส่ามารถหรือในระยะเวลาอัน
สั้นยังไมส่ามารถพฒันาการปอ้นข้อมลู การน�าเสนอ และ
การแสดงผลตัวอักษรจีนบนคอมพิวเตอร์ได้

 ณ จุดวิกฤตนี ้เนื่องจากความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี
เช่น การพิมพ์ภาพด้วยเลเซอร์ ตัวอักษรจีนจึงยังคงรอด
พ้นจากวิกฤติและถูกใช้งานอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทุกวัน
นี ้ไมว่่าจะเปน็ตัวอักษรจีนหรือตัวพินอิน เราก็สามารถ
เหน็ได้ทุกท่ีในชีวิตประจ�าวัน

本刊综合
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อนาคตของตวัอกัษรจนีท่ีหลากหลาย

นับต้ังแต่เครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีนบังเกิดข้ึน ไปจนถึงวิธีการป้อนข้อมูลด้วยเสียงใน
ปัจจุบัน หรือด้วยความนิยมของสมุดคัดลายมือในอดีต ไปจนถึงการประดิษฐ์ฟ้อนต์
อักษรจีนใหม่ ๆ ท่ีสวยงามตามแบบตะวันออก การน�าเสนอตัวอักษรจีนมีความ
หลากหลายมากขึ้น

孙勇刚 制图
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วธีิการพมิพ์ตวัอกัษรจนี
汉字输入法 

ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เมื่อโจว โหว้คุนกลับมาจากการ
ศกึษาในต่างประเทศ เขาได้โชว์  “โต๊ะสี่เหล่ียมเล็ก ๆ” ท่ีมตัีวอักษร
เล็ก ๆ เรียงเปน็แถวติด ๆ กันต่อหน้าผู้คน ซึ่งต่างก็มีความคิดเหน็
มากมายเก่ียวกับสิ่งแปลกใหมน่ี ้บางคนคิดว่ามนัเปน็จักรเย็บผา้รุ่น
ใหม ่บางคนคิดว่าเปน็เครื่องจักรส�าหรับงานอะไรสักอย่าง  แต่เมื่อ
ผูค้นเหน็การท�างานของมัน ถึงได้รู้ว่ามันคือเครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง
แรกในประเทศจีน อยา่งไรก็ตาม เครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีนท่ีคุณโจวน�า
มาแสดงนั้นซับซ้อนมากกว่าแป้นพิมพ์มาตรฐานท่ีมีตัวอักษร 
26 ตัว และต้องค่อย ๆ ค้นหากว่าจะพิมพ์ตัวอักษรจีนออกมาได้

ด้วยการท�างานท่ียุ่งยาก “เครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีน” จึงถูกมอง
ว่าล้าหลังและซบัซอ้นเกินไป นกัปรชัญาเฮเกลเคยเขยีนไว้ว่า : “ธรรม-
ชาติของภาษานี ้(ภาษาจีน) เปน็ตัวก�าหนดว่ามนัเปน็อุปสรรคส�าคัญ
ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์” ด้วยเหตุนี้ นักประดิษฐ์ชาวจีนจึงได้
ท�างานอย่างหนักเพื่อแปลงตัวอักษรจีนให้เข้ากับการท�างานของ
เครื่องพิมพ์ดีดและโทรเลข  ในเวลานั้น เครื่องพิมพ์ดีดภาษาจีนท่ี
ประดิษฐ์ข้ึนหลัก ๆ แล้วประกอบขึ้นจากแนวคิดท่ีเน้น “เส้นขีด” 
และ “รูปอักษร” ซึ่งท�าใหเ้กิดปญัหาหลายอย่าง

ในชว่งครสิต์ทศวรรษ 1980 แมว่้าคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่ประเทศ
จีนมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีวิธีการพิมพ์ข้อความท่ีเหมาะสม
ส�าหรับตัวอักษรจีน ในป ี1983 วิศวกรชาวจีน หวัง หย่งหมนิ ได้คิด

ค้นวิธกีารพมิพ์ข้อความแบบ 5 ขีดหรือ “อู๋
ปี่  (五笔)” ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ธรรมชาติของการเขยีนตัวอักษรจีน ระหว่าง
ท่ีพมิพก็์จะเกิดความคุ้นเคยและเขา้ใจอักษร
จีนไปด้วย ท�าใหก้ารใช้งานและเรียนภาษา
จีนง่ายขึ้น 

หลังจากนั้น ด้วยความนิยมของระบบ
พินอินและระดับการศึกษาของชาวจีนท่ี
พัฒนาอย่างรวดเร็ว วิธีการพิมพ์ข้อความ
แบบพนิอินได้แก้ปัญหาการพิมพ์ตัวอักษร
จีนในยุคขอ้มูลข่าวสารได้อยา่งมปีระสิทธ-ิ
ภาพ เปน็เวลากว่า 100 ปแีล้วท่ีเครื่องพมิพ์
ดีดของจีนถือก�าเนิดขึ้น เทคโนโลยีท่ีก้าว
หน้ายังท�าให้การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง
กลายเปน็จริง ทุกวันนี้การป้อนข้อมูลด้วย
เสียงมีความแม่นย�าสูงขึ้นเรื่อย ๆ และยัง
สามารถแยกแยะภาษาถ่ินและใสเ่ครื่องหมาย
วรรคตอนได้โดยอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้ก�าลัง
ท�าให้ชีวิตของผูค้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ภาพตัวอักษรจีนท่ีประดิษฐข์ึ้นจากรูปทิวทัศนแ์ละวัฒนธรรม ซึ่งจัดท�าโดยฝมีอืของนกัศกึษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
武汉高校师生融风景人文入汉字形体 中新社 图 
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宝

食

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
阅读多一点

เบ้ืองหลงัก�าเนิดตวัอกัษรจนี
汉字身世小档案

เป่า (Bao) : เจ๋ียกู่เหวิน เป็นอักษร
ผสานความ ด้านบนเป็นบ้าน ตรงกลาง
เปน็เปลือกหอย ด้านล่างเปน็เชอืกหยก มี
เปลือกหอยและหยกอยู่ในบ้านซึ่งหมาย
ถึงสมบัติ  ความหมายด้ังเดิมของค�าว่า 
“เปา่เปย้ (宝贝)” คือเปลือกหอยท่ีล�าค่า
และหายาก และต่อมาก็หมายถึงสิ่งของ
ล�าค่า  ในช่วงราวสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 
1636 - 1912) ชาวบ้านเริม่ใชค้�าว่า “เปา่
เปย้” เพื่อเรยีกขานคนรัก ซึง่สว่นใหญม่กั
ใชเ้รียกผูท่ี้อายุนอ้ยกว่า

สอื (Shi) : เจ๋ียกูเ่หวิน เปน็อักษรภาพ
ด้านล่างเปน็ภาชนะใส่อาหาร จุดในภาชนะ
แทนอาหารท่ีบรรจุอยูภ่ายใน และด้านบน
เปน็ฝาสามเหล่ียม คนโบราณกล่าวว่า
“ทวยราษฎรใ์หค้วามส�าคัญกับอาหารเหนอื
สิง่อ่ืนใด” ไมว่่าจะสมยัโบราณหรอืยุคปจั-
จุบัน ในประเทศจีนหรอืต่างประเทศ “อา-
หาร (食)” ก็ถือเปน็หลักประกันท่ีส�าคัญท่ี
สุดส�าหรบัมนษุย์

สมุดคดัลายมือ
字帖 

ชาวจีนชอบเขียนหนงัสอื และพวกเขาชอบเชื่อมโยงลายมือ
เขียนกับบุคลิกของแต่ละคน ความปรารถนาท่ีจะ “เขยีนลายมอื
สวย” ท�าใหต้ลาดสมดุคัดลายมอืเจริญรุง่เรอืงขึน้มา

ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 ถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 
1990 ปากกาหมึกซึมของจีนมรีาคาท่ีใคร ๆ  ก็เข้าถึงได้  ปากกา
หมึกซึมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ท�าให้ “การคัดลายมือด้วย
ปากกาหมึกซึม” เป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับทุกคน และยังท�าให้
ผู้คนต่างได้รู้จัก ผาง จงหฺวา ผูคิ้ดค้นศิลปะการเขียนอักษรจีน
ด้วยปากกา (ต่างจากแบบด้ังเดิมคือศิลปะการเขียนพู่กันจีน) 
อย่างกว้างขวางด้วย

ณ เวลานัน้ ผาง จงหวฺา ซึ่งท�างานในทีมส�ารวจธรณีวิทยาทาง
ภาคเหนือของจีนใช้เวลาว่างในการศกึษาวิจัยเก่ียวกับการเขียน
อักษรจีน จากประสบการณ์การฝึกฝน เขาเขียนหนงัสือเรื่อง 
“การเขยีนอักษรจีนด้วยปากกา” และสง่ต้นฉบบัไปยังส�านกัพิมพ์
ใหญ่ ๆ หลังจากพยายามอยู่หลายครั้ง ในท่ีสุดหนังสือเล่มนี้ก็
ได้รับการตีพิมพ์ในป ี1980 และไม่มีใครคาดคิดว่า หนงัสือเล่ม
นี้จะได้รับความนิยมอย่างมาก เฉพาะในช่วงคริสต์ทศวรรษ  
1980 ก็ขายได้ถึงหลายสิบล้านเล่ม  ต่อมา เขายังได้ตีพิมพ์
สมุดคัดลายมือออกมาอีกหลายเล่ม ซึ่งล้วนได้รับความนิยม
อย่างมาก

ความจริงแล้ว วิธีเขียนอักษรจีนด้วยปากกาของผาง จงหวฺา
ในเวลานั้น ไม่เพียงแต่ท�าหน้าท่ีสอนเขียนตัวจีนด้วยปากกา
เท่านั้น แต่ยังเทียบเท่ากับหลักสูตรสอนหนงัสือและฝกึการเขยีน
แก่ชาวจีนท้ังหลายด้วย

ทุกวันนี ้ด้วยความนิยมของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื
ถือ คีย์บอร์ดและหน้าจอได้เข้ามาแทนท่ีปากกาในสถานการณ์
ต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ชาวจีนก็ยังรักในการเขียนอักษรจีน
เหมอืนเดิม ขณะท่ีเทคโนโลยท่ีีอัปเกรดขึ้นเรื่อย ๆ ได้เปล่ียนแปลง
วิธีคัดลายมือของผู้คน ส่วนรูปแบบอักษรออนไลนย์อดฮิตและ
แบบอักษรโปสเตอรภ์าพยนตรท่ี์ปรากฏขึ้น ยังน�าไปสู่การตีความ
ใหมเ่ก่ียวกับสุนทรียศาสตร์ของตัวอักษรจีนอีกด้วย

本刊综合
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เม่ือชาวต่างชาติเรยีนภาษาจนี 
ยิง่เรยีนยิง่ไม่เขา้ใจ

เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 หวัง เหวินปนิโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ของจีน กล่าวในงานแถลงข่าวว่า จนถึงสิ้นปี 2564 มีประเทศและเขตแดน
กว่า 180 แห่งท่ัวโลกท่ีเปิดการเรียนการสอนภาษาจีน ชาวต่างชาติท่ีเรยีน
และใช้ภาษาจีนมจี�านวนเกือบ 200 ล้านคน

ด้วยการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศท่ีใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น มีชาวต่างชาติ
เร่ิมเรยีนภาษาจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือ Smirnova Anzelika พธิกีร
สาวและนกัศกึษาปรญิญาเอกคณะการขา่วและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ปกัก่ิง  ต้ังแต่รู้จักภาษาจีนครึ่ง ๆ กลาง ๆ จนถึงสามารถใช้อย่างเชี่ยวชาญ 
บนเส้นทางการเรียนภาษาจีนของ Anzelika มเีร่ืองราวมากมายท่ีนา่จดจ�า 孙勇刚 制图
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พนิอนิ เรียนยากมาก
“拼音，很难学” 

ในป ี2543 Anzelika ชาวลัตเวียมคีวามคิดจะไปเรยีนท่ีประเทศ
จีนเพราะเขาเห็นภาพของก�าแพงเมืองจีน จึงเริ่มเรียนภาษาจีน
เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการจะไปศกึษาต่อท่ีประเทศจีน

เมื่อเริ่มเรียนภาษาจีน Anzelika รู้สึกว่าตัวอักษรจีนและพินอิน
เปน็เหมือน 2 ระบบ เธอไม่รู้ว่าจะสะกดพินอินของตัวอักษรจีน
อย่างไร แต่เธอสามารถจดจ�าและเข้าใจความหมายของอักษรจีนได้
นอกจากนัน้ ด้วยความคุ้นเคยกับการออกเสียงภาษาอังกฤษมากกว่า
ท�าให้เมื่อเห็นพินอินภาษาจีนจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ
โดยไมรู่้ตัว

เพื่อรับมือกับผลกระทบจากความคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษา
อังกฤษในการเรียนภาษาจีน Anzelika จะฝึกอ่านตัวอักษรท่ีออก
เสียงแตกต่างกันอย่างชัดเจนซ�า ๆ  ขณะเดียวกันก็เรียนรู้การออก
เสียงอย่างถูกต้องส�าหรับอักขระภาษาจีนท่ีไม่พบในภาษารัสเซีย
และลัตเวียด้วย

Anzelika เล่าว่าในชั้นเรียนภาษาจีน เมื่อครูสอนภาษาจีนน�า

นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง เธอมักจะใช้รูป
ปากท่ีเกินจรงิเพื่อช่วยใหน้กัเรยีนออกเสียง
ได้อย่างถูกต้อง หลังเลิกเรียน หลายคนถึง
กับรู้สึกว่าปวดเมื่อยใบหนา้ เพราะพวกเขา
ต้องพูดอ้าปากเกินจริงเปน็เวลานาน

เรียนภาษาจนี อ่านแค่หนังสือยงัไม่พอ
汉语学习，只看书本远不够 

สมยัท่ี Anzelika เรยีนภาษาจีน มชีาวลัตเวีย
เพยีงไม่ก่ีคนท่ีเรียนภาษาจีน เนื่องจากขาด
สภาพแวดล้อมทางภาษาจีน ผู้เรียนอย่าง 
Anzelika ถ้าต้องการยกระดับทักษะการฟัง ก็
ต้อง “ฝกึห”ู โดยอาศยัการชมภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศนข์องจีนเท่านัน้ 

 ด้วยเหตุนี ้รา้นอาหารจีนและซูเปอรม์าร-์
เก็ตจีนจึงกลายเปน็สถานท่ีท่ีผูเ้รยีนภาษาจีน
ในลัตเวียไปบอ่ย ๆ  Anzelika ต้ังใจไปรา้น

ผูเ้ข้าแข่งขัน “สะพานภาษาจีน” ก�าลังแสดงศลิปะการเขียนพู่กันจีน
“汉语桥”参赛选手展示书法才艺 新华社 图
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อาหารจีนหลายครัง้ เธอหวังว่าตอนสัง่อาหารจะได้ฝกึส่ือสารอย่างง่าย ๆ  
กับคนจีนในรา้น  ตอนแรกการสือ่สารของ Anzelika กับอีกฝา่ยมกัจะง่าย ๆ  
พื้น ๆ  เธอกลัวว่าการฝกึภาษาของเธอจะรบกวนการท�างานของพวกเขา 
และกลัวว่าจะถกูปฏิเสธความต้องการฝกึภาษาของเธอ

ในไมช้่า ความกังวลของ Anzelika ถูกพสิจูนว่์าคิดมากเกินไป ความ
อัธยาศยัดีของคนจีนท�าให ้Anzelika กับอีกฝา่ยสนทิสนมกันอย่างรวดเรว็
พนกังานในรา้นอาหารจะคยุกับ Anzelika เปน็ภาษาจีนเมื่อพวกเขาไมยุ่ง่ 

และยังชว่ยตอบขอ้สงสยัในการเรยีนใหแ้ก่ 
Anzelika อีกด้วย  เวลาผา่นไปนานวันเข้า 
พอพนกังานเหน็ Anzelika ผลักประตูเขา้มา 
ก็รูเ้ลยว่าเธอมาเรยีนภาษาจีนอีกแล้ว

ไมเ่พยีงเท่านัน้ เพื่อเรยีนภาษาจีนใหดี้ 
Anzelika ยงัไปประเทศจีนเพื่อเข้ารว่มการ
แข่งขัน “สะพานภาษาจีน” ในป ี2550 และ

ณ สวนสัตว์แหง่ชาติสถาบันสมธิโซเนยีนในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นกัท่องเท่ียวทดลองเขียนตัวอักษรจีนค�าว่า “แพนด้ายักษ์” ด้วยพู่กัน
在美国华盛顿史密森学会国家动物园，游客体验用毛笔书写汉字“大熊猫” 新华社 图
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ได้ชาวจีนเปน็เพื่อนทางจดหมายด้วย... ในชว่งเวลานัน้ ทักษะภาษาจีน
ของ Anzelika ดีขึน้อย่างต่อเนือ่ง  ป ี2551 เธอได้เข้าศกึษาต่อท่ีมหาวิท-
ยาลัยครุศาสตรต์งเปย่ และเปดิฉากเสน้ทางการศกึษาต่อท่ีประเทศจีน  

เรียนภาษาจนี ยิง่สัมผสัยิง่อยากรู้
“汉语学习，越接触越不满足” 

เปน็เวลา 15 ปแีล้ว หลังจากท่ี Anzelika เข้าร่วมการแข่งขัน 
“สะพานภาษาจีน” ในป ี2550 เธอเติบโตจากนกัศกึษาปริญญา
โทท่ีมหาวิทยาลัยครุศาสตรต์งเปย่ จนกลายเปน็นกัศกึษาปริญญา
เอกท่ีมหาวิทยาลัยปกัก่ิง

ในฐานะท่ีเป็นชาวลัตเวียท่ีเรียนและอาศัยอยู่ท่ีประเทศจีน 
Anzelika รู้สึกว่ายิ่งเธอสัมผัสกับภาษาจีนมากข้ึน ก็พบสิ่งท่ีไม่
เข้าใจมากย่ิงข้ึนด้วย เวลาเขียนรายงานส่งตอนสิ้นเทอม เธอใช้
เวลานานมากในการท�าความเข้าใจค�าศพัท์อยา่ง “กระบวนทัศน”์
“ตัวแปร” “สัมพัทธนิยม” และ “สมบูรณนิยม” ฯลฯ ซ่ึงบางค�า
เธอเคยได้ยินเพียงครั้งเดียว

ในมมุมองของ Anzelika นี่เป็นเพราะความรู้ภาษาจีนท่ีเธอ
เรียนในระดับปริญญาตรีไมม่คี�าศพัท์ภาษาจีนเชิงวิชาการ ดังนั้น
ในรายงานสรุปประจ�าป ีเธอจึงเคยส่งข้อเสนอแนะใหม้หาวิทยาลัย
“ฝกึฝนทักษะการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการส�าหรับนกัศกึษาต่าง
ชาติ” “คุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกของนักศึกษาต่าง
ชาติสัมพันธ์กับทักษะการเขียนภาษาจีน ส่ิงท่ีเรียนตอนเริ่มต้น
เปน็ภาษาจีนท่ีเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงไม่เพียงพอ
ส�าหรับการท�างานวิจัยเชิงวิชาการ” Anzelika กล่าว

ด้วยเนื้อหาการเรียนภาษาจีนท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้น Anzelika ไมต้่อง
การแค่การพูดภาษาจีนง่าย ๆ อีกต่อไป แต่ปรารถนาท่ีจะอ่าน
ภาษาจีนอยา่งมอีารมณ์รว่ม เพื่อใหอั้กษรจีนทกุตัวสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกของเธอได้อย่างถูกต้อง

本刊综合

书

观

ข้อมูลเพิม่เตมิ 
阅读多一点

เบ้ืองหลงัก�าเนิดตวัอกัษรจนี
汉字身世小档案

ซู (Shu) : เจ๋ียกู่เหวิน เปน็อักษรผสาน
ความ ท่ีมมุบนขวาคือมอืท่ีถือปากกา และ
ด้านล่างเปน็ภาชนะหรอืท่ีใส่ปากกา ความ
หมายด้ังเดิมของ “หนังสือ (书)” คือการ
เขียน หลังจากจีนค้นพบเทคนคิการพมิพ์
แล้ว  ค�าว่า “หญา้หอมในหนงัสอื (书香）” 
ก็เกิดขึ้น เนื่องจากคนสมัยโบราณมักใส่
สมนุไพรหอมสองสามชิน้ท่ีเรียกว่า “หยุน
(芸)” ลงไปเพื่อปอ้งกันแมลงกัดกินท�าลาย
หนงัสือ

กวน (Guan) : เจ๋ียกูเ่หวิน เปน็เหมอืน
นกฮูกท่ีมขีนหูต้ังตรงและแววตาแหลม
คม ในอักษรานุกรมซัวเหวินเจ่ียจ้ือ
(说文解字) เขียนว่า “ดู (观) เพ่งดู
(谛视)” ท่ีเรียกกันว่า “เพง่ด”ู หมายถึง
การมองดูอย่างละเอียด ให้นึกถึงดวง
ตาโตของนกฮูกเมื่ อมันออกล่าเหยื่อ
ตอนกลางคืน แล้วคุณจะเขา้ใจว่า “เพง่ด”ู
 คืออะไร 
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ตามหากนัอีว์๋

2 0 2 2 年 9 月

5 日 ， 四 川 省 甘 孜 藏

族自治州泸定县发生6.8级地

震，泸定县昌源电力开发有限公司湾

东水电站施工技术员甘宇和水电站职工罗永

为坚守水电站拉闸泄洪，没有第一时间逃往安全地

点。后来，道路损毁严重、通讯全部中断，两人从携手求生

到被迫分别，从罗永获救到甘宇山林求生。以一己之力救下很多人

的他们，和那些前赴后继去寻找他们的人，一起创造了生命的奇迹。

เจ้าหนา้ท่ีกู้ภัยเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในต�าบลเต๋อถ่ัว อ�าเภอหลูต้ิง
救援人员在泸定县得妥镇展开救援工作 新华社 图

孙勇刚 制图

48

Hi ชาวจนี / Hi，中国人



เชา้วันรุง่ขึ้นพวกเขาก็ตัดสนิใจ
อีกคร้ังว่าจะต้องชว่ยเหลือตัวเอง

เช้าตรู่ของวันท่ี 6 กันยายน 
กันอ๋ีว์และหลัวหยง่มุง่หนา้ไปทาง

เหมิงหู่ก่ังซึ่งสภาพถนนดีกว่าเล็กน้อย เมื่อเขาได้ยินเสียงของ
เฮลิคอปเตอรก์ูภั้ย กันอ๋ีว์ก็ถอดเสื้อผา้และโบกไปมาสดุชีวิต แต่
ทว่าก็ไมส่ามารถดึงดดูความสนใจของเฮลิคอปเตอรใ์นปา่ทึบเชน่
นีไ้ด้

ในช่วงบ่ายของวันท่ี 5 กันยายน
ท่ีหอพักพนกังานของสถานไีฟฟ้า
พลังน�าวานตงในต�าบลเต๋อถ่ัว 
มณฑลเสฉวน หลัวหย่ง คนงาน

วัย 41 ปี เพิ่งจะนอนพักหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน 
ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง “นี่มัน
แผน่ดินไหว แผน่ดินไหว”

หินตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ฝุ่นก็ฟุ้งตลบจนมองอะไรได้ไม่
ค่อยชัด หลัวหย่งท่ีว่ิงออกมาจากหอพักเห็นกันอ๋ีว์อยู่ไม่ไกล 
แว่นตาของเขาหายไป และร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
เพราะก้อนหินท่ีหล่นลงมา ในไม่ช้า ท้ังสองก็ค้นพบปัญหาท่ี
รุนแรงกว่านั้น นั่นก็คือท่ีริมแม่น�าวานตง ทะเลสาบแบบเขื่อน
ซึ่งเกิดจากเนนิเขาถล่ม ระดับน�าก�าลังเพิ่มสูงขึ้นทีละนอ้ย และ
โรงไฟฟา้อยู่ปลายน�าของเขื่อนนัน้ ถัดลงมาก็เปน็ยา่นท่ีอยูอ่าศยั
สี่แห่งของหมู่บ้านวานตง กันอ๋ีว์กล่าวว่า “ระหว่างท่ีเกิดแผน่
ดินไหว ประตรูะบายน�าของเขื่อนก็ไมเ่ปดิ ถ้าปล่อยใหน้�าสะสม
มโีอกาสสงูท่ีเขื่อนจะล้นและเข่ือนจะแตก” ต้องเปดิประตูระบาย
น�าทันที ท้ังสองตัดสินใจในเวลาไมก่ี่วินาที 

หลังจากท่ีประตูระบายน�าออกไป วิกฤตการณ์ปลายน�าได้
รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ แต่พวกเขาก็พลาดช่วงเวลาส�าคัญ
ในการหลบหนเีอาชีวิตรอด

เมื่อวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เกิด
แผน่ดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอรข้ึ์นในอ�าเภอ
หลูต้ิง แคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบต 
กันจือ มณฑลเสฉวน กันอ๋ีว์ซึ่งเปน็ช่างเทค-
นคิก่อสร้างสถานไีฟฟ้าพลังน�าวานตงของ
บริษัทชางหยวนพัฒนาพลังน�าของอ�าเภอ
หลูต้ิงและ หลัวหย่ง พนกังานสถานไีฟฟา้
พลังน�า เนื่องจากอยู่เฝ้าเปิดประตูน�าของ
สถานไีฟฟ้าพลังน�าเพื่อปล่อยน�าในเข่ือน จึง
ไมไ่ด้หนไีปอยู่ในท่ีปลอดภัยในทันที ต่อมา
ถนนได้รบัความเสยีหายอยา่งหนกัและสญั-
ญาณสื่อสารท้ังหมดถูกตัดขาด ท้ังสองคน
ช่วยเหลือกันและกันเพื่อเอาชวิีตรอดจนกระ-
ท่ังต้องแยกกันไปคนละทาง กันอ๋ีว์ต้องอดทน
อยู่ในปา่เขาเปน็เวลา 17 วันกว่าจะได้รบัการ
ช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นท่ี

พวกเขาท้ังสองคนซึง่ชว่ยชีวิตคนจ�านวน
มากจนสุดก�าลังท่ีมอียู่ และกลุม่คนท่ีพากันไป
ตามหาพวกเขา คนเหล่านีไ้ด้สรา้งปาฏิหารยิ์
แหง่ชีวิตรว่มกัน

ขาดการตดิต่อ
失联

แยกกนัคนละทาง
分别

ภาพคู่ของกันอ๋ีว์ (ขวา) และหน ีไท่เกา (ซ้าย)
甘宇（右）与倪太高（左） 合影 央广网 图
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คนในท้องถ่ินไมล่ะความพยายาม
ในการตามหากันอ๋ีว์

ต้ังแต่วันท่ี 8 - 20 กันยายน กอง
บัญชาการบรรเทาสาธารณภัยแผ่น

ดินไหวอ�าเภอสือเหมียนได้ส่งทีมค้นหาและกู้ภัย 18 กลุ่ม เมื่อวันท่ี 
13 - 14 กันยายน ทีมกู้ภัยฉุกเฉินเยาวชนหยุนอ้ายจากเมืองอ๋ีปิน
เข้าร่วมการค้นหาและกู้ภัย วันท่ี 15 - 16 กันยายน 3 ทีมกู้ภัยจาก
หนว่ยบลูสกาย เรสคิว ( Blue Sky Rescue ) ในเมอืงเหมยีนหยาง 
กันจือ และเจียงโหยว  และอาสาสมคัรจากปกัก่ิงเข้าร่วมการค้นหา 
และกู้ภัย ต่อมาในวันท่ี 17 - 18 กันยายนทีมกู้ภัยปาหนนัจากนคร
ฉงชิ่งก็มาร่วมช่วยเหลือ และหน่วยกู้ภัยบลู  เลพเพิร์ด (Blue 
Leopard ) ก็มา ชาวบ้านในท้องถ่ินต่างก็ทยอยเข้ามาช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

อยู่รอด

求生

ระหว่างท่ีเกิดแผน่ดินไหว เท้าของกันอ๋ีว์ได้รบับาดเจ็บจากก้อน
หนิท่ีตกลงมา ขณะท่ีเขาช่วยเหลือเพื่อนคนงานด้วยกัน เขาได้ท�า
แว่นตาหายเพราะสายตาของเขาสัน้มาก ท�าใหเ้คล่ือนไหวได้ล�าบาก 
หลัวหย่งเกรงว่า กันอ๋ีว์จะตกลงมาจากหนา้ผา ดังนัน้ เขาจึงใชเ้ชอืก
นริภัยมดัเขาไว้กับตัวเอง หลังจากเดินปา่จนกระท่ังถึงพลบค�า กันอ๋ีว์
ก็หมดแรง

“ก�าลังคณุดีกว่าผม ผมไมอ่ยากเปน็ภาระคณุ” กันอ๋ีว์แนะน�าให้
หลัวหยง่ไปหาทีมกูภั้ยก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาชว่ยเขา หลังจากครุน่คิด
แล้ว หลัวหยง่ก็จ�าต้องยอมรบัความเปน็จรงิ เขาหาผลไมป้า่และเอา

น�าใสไ่ว้ในหมวกนริภัยใหกั้นอ๋ีว์ แล้วจากนัน้
จึงออกเดินทาง

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน หลัวหยง่อาศยัไฟ
แชค็อันหนึ่งท่ีตนเก็บได้มาสง่สญัญาณด้วย
ควันไฟได้ส�าเรจ็ เจ้าหนา้ท่ีกูภั้ยพบเขา และ
ใชเ้ฮลิคอปเตอรส์ง่เขาไปยงัเขตอ�าเภอเมอืง
หลต้ิูง

เขาพดูตลอดว่า “ผมมเีพื่อนอีกคนยงัอยู่
ด้านล่าง พวกคุณต้องไปชว่ยเขานะครับ”

ในเวลานี้กันอ๋ีว์ยังสามารถหาน�าจาก
ล�าธารได้ในชว่งสองสามวันแรก แต่ต่อมาเขา
ท�าได้เพียงเก็บน�าฝนจากตะไครน่�าเท่านั้น 
ไมม่อีาหาร เขาก็พยายามหาผลไมป้า่ ต่อมา
เขาถูกก้อนหนิหล่นลงมาใสท่�าใหบ้าดเจ็บท่ีเท้า
และเคล่ือนไหวได้ช้าลง เมื่อเขาก�าลังจะสิน้
หวัง เขาก็คยุกับหญ้าและต้นไมร้อบ ๆ  ตัวเขา

หลังจากอยู่คนเดียวมา 17 วัน กันอ๋ีว์
ซ่ึงกัดฟันอดทนจนในท่ีสุดก็พบจุดเปล่ียน 
ตามเส้นทางมีรอยเท้าของวัวและแพะมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ เขาเดินตามทางนั้นไป กระท่ัง
ถนนและหมู่บ้านปรากฏขึ้นในสายตาท่ี
พร่ามวัของเขา
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“มคีนจากสถานีไฟฟ้าพลังน�าวานตง
หายตัวไป ตามหากันมานานกว่า 10 วัน
แล้ว” เมื่อวันท่ี 18 กันยายน หลังจากได้ยิน
ขา่วนี ้หน ีไท่เกา ชาวบ้านในหมูบ่้านเยว่ียจ้ิน

ต�าบลชนชาติหยีและทิเบตหวังก่ังผงิ อ�าเภอสือเหมยีน ก็ตัดสินใจขึ้นไป
บนภเูขาเพื่อช่วยตามหาคน　　

เขาค้นหากันอ๋ีว์ในหบุเขาเปน็เวลาสามวันติดต่อกัน ในเช้าตรู่ของวัน
ท่ี 21 กันยายน หลังจากท่ีหน ีไท่เกา ตะโกนสองสามครั้งตามปกติ เขาก็
ได้ยินเสยีงตอบกลับเปน็ครัง้แรก เขาเง่ียหฟัูงอีกครัง้ คล้ายพดูว่า “ชว่ยด้วย”

เขาตะโกนแต่ละครั้ง อีกฝ่ายก็ตอบกลับทุกครั้ง หลังจากผา่นไปกว่า 
2 ช่ัวโมง กันอ๋ีว์เข้าสวมกอดหนี ไท่เกาซ่ึง “โผล่ออกมา” จากพงหญ้า 
“คุณบอกทุกคนว่าคุณพบกันอ๋ีว์แล้ว ผมชื่อกันอ๋ีว์” ข่าวดีนีแ้พร่กระจาย
ไปยังด้านล่างของภเูขาอย่างรวดเร็วผา่นโทรศพัท์มอืถือของหน ีไท่เกา

ในตอนเย็นของวันท่ี 21 กันยายน กันอ๋ีว์ถูกส่งไปท่ีโรงพยาบาลหวัซี
ของมหาวิทยาลัยเสฉวน เขาได้รับการวินจิฉัยว่ามรีอยฟกช�าของเนื้อเยื่อ
อ่อนหลายจุดท่ัวร่างกาย กระดูกหักสองแหง่ และมีแผลในหลอดอาหาร
และกระเพาะอาหารหลายจุดเนื่องจากขาดอาหารเปน็เวลานาน หลังจาก
การรักษาเบื้องต้นอาการของกันอ๋ีว์ก็ดีขึ้นทุกด้าน

　วันท่ี 29 กันยายน เปน็วันเกิดปท่ีี 28 ของกันอ๋ีว์ นอกจากจะอยาก
รับประทานเค้กชิ้นเล็ก ๆ แล้ว เขายังอยากอยู่กับครอบครัวอย่างเงียบ ๆ
กันอ๋ีว์ในวันนี้ยังคงมองโลกในแง่ดี “พวกเราหลายคนผ่านความยาก
ล�าบากครั้งนีม้าด้วยกัน ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไมท้่อถอย
เด็ดขาด”

本刊综合

ได้รับการช่วยชีวติ
获救

เจ้าหนา้ท่ีกู้ภัยใช้สะพานชั่วคราวส่งเครื่องอุปโภคบริโภคใหช้าวบ้านท่ีอยู่อีกฟากหนึ่งของแมน่�า
救援人员站在临时架设的小桥上向河对岸的村民运送生活物资 新华社 图

กันอ๋ีว์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
甘宇在医院接受治疗 新华社 图

โรงเรียนในเขตภัยพิบัติแผน่ดินไหวหลูต้ิง
กลับมาเปดิเรียนอีกครั้ง

泸定地震灾区学校复课 新华社 图
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การก่อสรา้งทางรถไฟสายจนี - ไทย ผลกัดนัภมิูภาค
ใหเ้ชือ่มถงึกนัมากยิง่ขึ้น

中泰铁路建设，推进区域更广互联互通

作为中泰两国共建“一带一路”的重点项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路采用中国

标准设计建造，一期工程连接曼谷和呵叻，二期工程将延伸至东北边贸重镇廊开，将实现与中老

铁路衔接，经老挝磨丁和中国磨憨可以抵达昆明。中泰铁路的建设，不仅有利于带动铁路沿线地

区产业的繁荣发展，也将实现泛亚铁路网的突破，促进区域互联互通。

จังหวัดนครราชสีมาซึง่อยูห่า่งจากกรุง-
เทพฯ ประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่โดยทางรถยนต์
เปน็ “ประตสูู่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของ
ประเทศไทย” และเป็นจุดส้ินสุดโครงการ
ความร่วมมือทางรถไฟสายจีน - ไทย ระยะ
ท่ี 1  ซึง่ในอนาคตอาจกลายเป็นศูนย์กลาง

เครอืข่ายระดับภูมิภาคท่ีเชื่อมต่อครอบคลุมเส้นทางรถไฟสายจีน - 
ลาว - ไทย  

ท่ีอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดต้ังสถานี
ควบคุมโครงการรถไฟสายจีน - ไทย ซ่ึงอยูไ่มไ่กลจากสถานท่ีก่อสร้าง
โดย China Railway Design Group Co., Ltd. มีหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดการก่อสร้างและการก�ากับดูแลการก่อสร้างระยะแรก

ไซต์ก่อสร้างทางรถไฟไทย - จีน
中泰铁路建设现场 新华社 图

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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ของการรถไฟจีน - ไทย นนัทพงศ ์วัย 24 ป ีเป็นล่ามประจ�าท่ีสถานี
ควบคุมนี ้เรามกัพบเหน็เขาท่ีบรเิวณส�านกังานได้อยูเ่สมอ

เนื่องจากชื่นชอบวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของจีน นันทพงศ ์
จึงทุ่มเทใหกั้บเรยีนภาษาจีนอยา่งหนกั จนได้รับรางวัลทุนการศกึษา
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” มโีอกาสได้ไปศกึษาท่ีวิทยาลัยอาชวีศกึษา
และเทคนคิทางรถไฟเทียนจิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบ�ารุงรักษา 
EMU หลังจากจบการศึกษาในปี 2562 เขาประสบความส�าเร็จใน
การสมัครเข้าท�างานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายซิโน - ไทย 
นบัเป็นการขยับใกล้เข้าสู่ “ความฝันรถไฟความเร็วสูง” ของเขา
“จีนมเีทคโนโลยรีถไฟความเรว็สงู แต่ไทยยังไมม่ ีในอนาคต ประเทศ
ไทยจะมรีถไฟความเร็วสูงเช่นกัน ผมหวังท่ีจะน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
เมอืงจีนกลับมาใช้ในประเทศไทย” เขากล่าว

เนื่องจากเปน็โครงการส�าคัญของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ท่ี
จีนและไทยร่วมกันสร้าง และเปน็รถไฟความเร็วสูงขนาดมาตรฐาน
สายแรกของประเทศไทย ทางรถไฟสายจีน - ไทยจึงได้รบัการออกแบบ
และสร้างขึ้นตามมาตรฐานของจีน ระยะแรกของโครงการเชื่อมต่อ
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ระยะท่ีสองของโครงการจะขยายไปถึง
หนองคาย ซึ่งเป็นเมืองการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนอืท่ี
ส�าคัญ ท่ีนี่ห่างกับเวียงจันทน์ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของลาวเพียงแค่
แมน่�ากางก้ัน โดยจะเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายจีน - ลาว และสามารถ
เข้าถึงคุนหมงิผา่นบ่อเต็นในประเทศลาวและบ่อหานในจีน ในประ-
เทศไทยขณะนี ้หลายคนหวังว่าการก่อสรา้งทางรถไฟสายจีน - ไทย
จะแล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด

วิโรจน ์รองหวัหน้ากลุ่มก�ากับดูแลกลุ่มท่ี 4 ของโครงการรถไฟ
สายจีน - ไทย วัย 59 ป ีกล่าวว่า การก่อสร้างทางรถไฟไม่เพียงแต่
เปน็โครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการของการสื่อสารความ
คิดและความผูกพันระหว่างบุคคล วิโรจน์ ซ่ึงท�างานการควบคุม
ดูแลมาตลอด 35 ป ีกล่าวว่า “การก่อสรา้งครั้งนี ้มเีนื้องานมากมาย
ท่ีผมไมเ่คยสัมผัสมาก่อน ฝ่ายจีนได้ส่งเจ้าหนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์
อันยาวนานมามสีว่นรว่มในการก�ากับดูแล เราได้เรยีนรู้อะไรมากมาย
จากประสบการณ์อันทรงคุณค่า ไม่เพียงแต่ประสบการณ์การ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ยังมีประสบการณ์การบริหารโครงการ
ด้วย”

การก่อสร้างทางรถไฟสายจีน - ไทย
มีความส�าคัญอย่างยิ่งไมเ่พียงต่อประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชื่อมโยง
ในระดับภมูภิาคด้วย นกัวิเคราะหช์ี้ว่า การ
ก่อสร้างทางรถไฟสายจีน - ไทย ไมเ่พียงแต่
จะส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงและการพฒันา
อุตสาหกรรมตามแนวเส้นทางรถไฟของ
ไทยเท่านั้น แต่ยังบรรลุความก้าวหน้าใน
เครือข่ายทางรถไฟสายทรานส์เอเชีย และ
ส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายในภูมิภาค
อีกด้วย

稿件来源：新华社

เจ้าหนา้ท่ีคนหนึง่ก�าลังท�างานในไซต์ก่อสร้างทางรถไฟไทย - จีน
一名工作人员在中泰铁路建设现场工作 新华社 图
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หยกแกะสลกัมงักรหงซาน : 
สบืคน้เครือ่งหยกจนีรปูมงักร

在内蒙古自治区翁牛特旗发现的神秘玉器

上雕刻着一种动物，鼻头上翘，眼睛微凸，颚

下有网格状的纹理，颈背上似鬣毛，形似传说

中的龙，有飞腾的动感，造型简素，玉质温润

光洁。五千年前的风早已止息，而它还保留着

在风中的姿态。

เคร่ืองหยกลึกลับถกูพบท่ีเวิงหนวิเท่อฉี 
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ลักษณะ
เปน็รูปสัตว์แกะสลัก มจีมกูเชิดขึ้น ตาโปน
ออกเล็กนอ้ย ท่ีใต้ขากรรไกรมลีวดลายเปน็ 
โครงข่าย มขีนคล้ายแผงคอท่ีท้ายทอย ท่าทาง
เหมือนก�าลังเหินบิน รูปทรงเรียบง่าย ตัว
หยกล่ืนเปน็มนัเงาสีสันอบอุ่น ถึงแมว่้าพายุ
เมื่อหา้พันปก่ีอนจะหยุดนิง่ไปนานแล้ว แต่
ท่วงท่าลีลาในสายลมของมนัยังด�ารงคงอยู่

ก่อนหนา้นี ้เคยพบเครื่องหยกเขยีวท่ีมี
ลักษณะคล้ายกันนี้ในหมู่บ้านซันซิงทาลา 

ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกับมังกรในต�านาน
ของจีน จึงได้รับการขนานนามว่าเปน็ “มงักรตัวแรกในจีน”

หยกมงักรท้ังสองชิน้ถกูค้นพบในบริเวณชื่อเฟงิ เขตมองโกเลียใน
ท่ีนีเ่ปน็สถานท่ีต้ังถ่ินฐานชุมชนโบราณลุม่น�าเหลียว มนษุยเ์มื่อ 5,000
ปก่ีอน ได้สรา้งอารยธรรมหงซาน อันเปน็ยุคท่ีธรรมชาติกับมนษุยเ์ผชญิ
หนา้กัน นบัเปน็จินตนาการท่ีปราศจากสิง่รบกวนโดยสิน้เชิงของชวิีต
และจิตวิญญาณ ถูกถ่ายทอดและสื่อสารผา่นมอืท้ังสองข้าง

เครื่องหยกจ�านวนมากถูกขุดค้นพบท่ีอารยธรรมหงซาน มคีวาม
โบราณ ไร้เดียงสา เรียบง่าย และหนักหน่วง หยกรูปหมแูละมังกร
มลัีกษณะล้ีลับท่ีมกัพบได้บ่อยท่ีสุด เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญท่ีมนียัยะ
บ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของอารยธรรมหงซาน

ในความเป็นจริง แหล่งอารยธรรมซิงหลงวามคีวามเก่าแก่กว่า
หงซาน ก่อนหนา้นีไ้ด้ค้นพบชิ้นส่วนเครื่องปั้ นดินเผาท่ีใช้เปน็เครื่อง
บูชามรูีปลักษณ์เปน็หมูและมังกร ยังมเีปลือกหอยวางเรียงเปน็รูป
มงักรและเสือฝังเคียงข้างศพในอารยธรรมหย่างเสา อารยธรรมท่ี
อยู่หา่งไกลกันท้ังในทางภูมิศาสตร์ กลับมปีระสาทสัมผสัและความ
คล้องจองร่วมกัน มงักรถกูพรรณนาว่าเปน็สตัว์ในต�านานท่ีประกอบ
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ด้วยลักษณะของสัตว์ในต�านานหลายชนิด ราวกับว่าท่ามกลางผนื
ฟ้านภากาศนี ้สรรพสิ่งมต้ีนก�าเนดิจากแหล่งเดียวกัน รูปฟอร์มเช่น
นีย้ังสอดรับเปน็อย่างดีกับการบูรณาการของกลุ่มพหชุาติพันธุแ์หง่
ประชาชาติจีนอีกด้วย

มงักรเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาชาติจีน ทุกแง่มุมวิถีชีวิตของ
ชาวจีนประกอบกันเปน็เกล็ดของมงักร ร่ายร�าออกมาเปน็ท่วงทีแหง่
อารยะธรรมแห่งประชาชาติจีน มังกรได้กลายเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมโบราณท่ีสืบทอดกันมาของจีน

ท่ีจริงแล้วมงักรก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไร เราได้น�าวิวัฒนาการรูป
ลักษณ์ของหยกมังกรยุคต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกัน เพื่อพยายามค้นหา
ร่องรอยของมงักร

วิวัฒนาการรูปลักษณ์ของหยกมังกร สะท้อนให้เห็นถึงการ
สืบทอดและความต่อเนื่องของค่านิยมความงามของแต่ละยุคสมยั
ในอดีต ย้อนกลับไปดูลักษณะของมังกรท่ีขดตัวบนเครื่องหยก
รูปทรงก่ึงวงกลม ซึ่งลักษณะการขดตัวเช่นนีค้ล้ายทารกภายใน

ครรภ์มารดา อันเปน็ต้นแบบของเครื่องใช้
ท่ีน่าจะเก่าแก่โบราณท่ีสุด นี่คือจุดเริ่มต้น
การก่อก�าเนิดตัวตนของชีวิต อีกท้ังเป็น
บ่อก�าเนิดของอารยธรรม

บางครั้ง เรามองไปตามต้นธารเงาแสง
ของหยก เฉกเช่นบรรพบุรุษเมื่อ 5,000 ปี
ก่อน ท่ีเพง่พนิจิความปรุโปรง่และใสสะอาด
ดูกระดูกสนัหลังท่ียืดตรง โจนทะยานไปใน
ท้องฟา้ เครื่องหยกชิน้นี ้กลายเปน็สว่นหนึ่ง
ของร่างกายเราท่ียืดตัวขึ้นไปในนภากาศ 
เหนิหาว รา่ยร�าไปท่ามกลางแหง่กาลเวลา

稿件来源：《如果国宝会说话》

CFP 图  孙勇刚 制图
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ดืม่ชา “แฟช ัน่อาหารใหม่”

秋意渐浓，许多年轻人换掉了手中的冰美式，走进了街边热气腾腾的茶

馆，三五好友围炉煮茶似乎成了新时尚。不过，此刻年轻人喜欢去的茶馆，

可不是老茶馆的样子了——装潢时尚、茶品多样、主打健康纯粹的新茶馆品

牌，开进了热闹的都市，不仅带来了工序简化但口味并未简化的中国功夫

茶，还成为年轻消费者的新打卡地。

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใบไมร้ว่ง คนหนุม่สาวจ�านวนมากเปล่ียนอเมรกิา-
โนเ่ย็นในมือ หนัไปเข้าร้านน�าชาท่ีกรุ่นไอร้อนรมิทาง ดเูหมอืนว่า การ
ล้อมวงชงชาหน้าเตาไฟในหมู่มิตรส่ีซ้าห้าคนได้กลายเปน็แฟชั่นใหม่
ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เด๋ียวนี้ร้านน�าชาท่ีหนุ่มสาวนิยมไปกัน ไมใ่ช่ร้าน
น�าชาแบบเก่าอีกแล้ว ธุรกิจชาแบบด้ังเดิมซ่ึงครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่า 
“โบราณคร�าครึ” ในปนีี้ มีการปรับเปล่ียนลุคกัน กล่าวคือ ร้านน�าชา
แบรนด์ใหมท่ี่ตกแต่งรา้นอยา่งมสีไตล์ ผลิตภัณฑ์ชาท่ีหลากหลาย และ
มุง่เนน้สุขภาพล้วน ๆ ได้เข้ามาปักหลักในเมอืงท่ีคึกคัก ชากังฟูจีนท่ี
ไมเ่พียงแต่น�ามาซ่ึงข้ันตอนท่ีเรียบง่าย หากแต่รสชาติไมธ่รรมดา ได้
กลายเปน็สถานท่ีเช็คอินใหมส่�าหรับผูบ้ริโภครุ่นใหม่

孙勇刚 制图
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ค้นหาวธีิใหม่ ๆ ในการพูดคุยกบัชาแบบดั้งเดมิ
寻找与传统茶对话的新方式

นัง่รมิแมน่�ากับเพื่อน ๆ เพลิดเพลินกับการชมพระอาทิตย์
ตกยามเยน็ รา้นน�าชา “ไหลเชี้ยฉา” ต้ังอยู่ย่านธุรกิจเปย่เฉิน
เขตต้าเว่ียเฉิง เมอืงฉางซา มณฑลหหูนาน ร้านท่ีต้ังอยู่กลาง
แจ้งมีจุดชมวิว เป็นท่ีโดนใจคนหลังยุค 90 เช่นหวังเซวียน 
“ชื่อผลิตภัณฑ์ชาในร้านให้อารมณ์สุนทรีย์มาก การเลือกใช้
อุปกรณ์ชงชาท่ีเหมาะกับชาแต่ละชนดิ ของว่างทานแกล้ม
กับชาก็น่าสนใจมาก ท้ังอร่อยและสวยงาม ได้มาลองชิม
เพียงครั้งเดียวก็ชื่นชอบร้านน�าชารูปแบบใหมน่ีเ้ลย” 

ใบชาท่ีต่างกัน ใช้อุปกรณ์ชงชาต่างกัน อุณหภูมิของน�า
และวิธกีารชงชาท่ีต่างกัน จะได้รสชาติชาจีนกังฟูท่ีแตกต่าง
กัน ควบคู่ไปกับประสบการณ์แฟชั่นชนิดใหม่ถอดด้าม ร้าน
น�าชาจีนสไตล์ใหมเ่ริ่มเผยโฉมให้เห็นตามท้องถนนในหลาย
เมอืง เมื่อเส้นทางกาแฟและชานมนับวันอ่ิมตัวมากขึ้น การ
เข้าร่วมของชาเพียว ๆ ท�าใหค้นหนุม่สาวมทีางเลือกมากขึ้น 

เปน็ท่ีตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ด้ังเดิมของ “ร้านน�าชา
แบบเก่าท่ีมแีต่คนรุน่เก๋านัง่ด่ืม” ซึ่งไมว่่าจะเปน็ผูบ้ริโภคหรือ
ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว์ ต่างก�าลังมองหาวิธสีนทนากับธุรกิจ
ชาแบบด้ังเดิม : แบรนด์ชาใหม ่ๆ ได้ทยอยเปดิตัวชาเย็น รูป
แบบเครื่องด่ืมท่ีเปน็นวัตกรรมใหม ่ในช่วงโอลิมปกิฤดูหนาว
ท่ีปกัก่ิง “หุน่ยนต์ชงชา” ท่ีท�าการใส่ใบชา เติมน�า และรินชา
อยา่งคล่องแคล่ว จนกลายเปน็ฮอตออกนอกเฟลม บนแพลต-
ฟอร์มวิดีโอคลิป มจี�านวนไม่น้อยท่ีเป็นท้ังคลิปสั้นหรือการ
ถ่ายทอดสดท่ีเผยใหเ้หน็อยา่งมชีีวิตชีวาถึงเบื้องหลังการเก็บ
ใบชา การค่ัวชา ฯลฯ 

“รายงานข้อมูลการส�ารวจธุรกิจชาต๊ิกต๊อก (TikTok ) ป ี
พ.ศ. 2565” ท่ีเผยแพร่เมื่ อไม่นานมานี้ เป็นข้อยืนยันถึง
ประเด็นนี้  จีนเป็นประเทศผู้ผลิตชาอันดับหนึ่งของโลก 
ต้ังแต่ปี 2563 ธุรกิจชาของจีนได้ก้าวสู่ช่วงการเติบโตท่ีเร็ว
ยิ่งขึ้น ในป ี2564 วัยของผู้บริโภคท่ีมอีายุระหว่าง 18-30 ปี
ในธุรกิจชาต๊ิกต๊อกเติบโตอย่างรวดเร็ว

โจว จัวฉวิน เด็กสาวหลังยุค 90 จากเมืองเวินโจวชอบ
นกัชงชาก�าลังชงชาสไตล์ใหม่

茶艺师制作新式茶饮 图片来源于网络
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ด่ืมชามาก แต่ร้านน�าชาท่ีตกแต่งสไตล์จีนโบราณมักท�าใหเ้ธอรู้สึก
อึดอัด “สาเหตุหนึ่งท่ีคนหนุ่มสาวจ�านวนมากชอบไปร้านกาแฟคือ
บรรยากาศท่ีผอ่นคลายสบาย ๆ  และการตกแต่งท่ีทันสมยัสะดวก
สบายกว่า การน�าเสนอของวัฒนธรรมชาแบบด้ังเดิมและสไตล์ของ
ร้านน�าชาแบบด้ังเดิมไม่เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางของคน
หนุม่สาวอีกต่อไป” ดังนั้น เธอจึงก่อต้ังแบรนด์ “ฮาชาฟู่” ขึ้นในป ี
2562  “เนน้ชูโรงด้วยไอเดีย ‘พกพาชากังฟู ให้การด่ืมชาเปน็เรื่อง
ง่ายดาย’ ซึ่งเปน็สิ่งท่ีผู้ประกอบการรุ่นใหมเ่ช่นพวกเราควรลองท�า
อย่างกล้าหาญ”

การด่ืมชายงัม ี“ทริค” และลูกเล่นทีแ่ตกต่างอกีด้วย

喝茶也有不同的“玩法”和花样

ชากังฟูแบบจีนด้ังเดิมท่ีเนน้การใช้เวลาในการชงและด่ืมมาโดย
ตลอด เปน็ไปได้หรอืไมท่ี่เราจะเร่งจังหวะใหเ้รว็ขึ้นเช่นชีวิตสมยัใหม่
ในแบบ “พกพา” ไปได้ทุกเมื่อ ในทัศนะของโจวจัวฉวินมองว่า ชา
แบบด้ังเดิมจะท�าอย่างกาแฟและเครื่องด่ืมชาใหม ่ๆ ได้เช่นกัน ซึ่ง 
“มทีริคและลูกเล่นท่ีแตกต่างกัน”

ท่ีร้านชาฮาชาฟู่ ลูกค้าจะเลือก “รูปแบบด่ืมเร็ว” หรือนั่งจิบไป

เรื่อย ๆ ก็ได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธี
การชงชาต่าง ๆ ได้ตามเวลาและรสชาติท่ี
ต้องการ

เพื่อใหผู้บ้ริโภคได้รับประสบการณ์ท่ีดี
ข้ึน ในช่วงเวลากว่าหนึ่งปีนับต้ังแต่ก่อต้ัง
แบรนด์ โจวจัวฉวินได้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ในโครงสรา้งของถ้วย และได้รบัการจดสิทธ-ิ
บัตร “ถ้ารินชาโดยแยกกากชาออกไป ผู้
บริโภคมองไม่เห็นใบชา ก็เหมือนกับด่ืมน�า
เปล่าหนึ่งถ้วย แต่การคงใบชาไว้ มกัท�าให้
การด่ืมมีความไม่สะดวก เราจึงได้พัฒนา
โครงสรา้งถ้วยรูปแบบใหม ่โดยเพิ่มตัวกรอง
พเิศษ ท�าใหส้ามารถมองเหน็ใบชาทุกใบ หรอื
คุณสามารถกลับมาเติมน�าได้อีก”

แบรนด์ชา “tea’stone” ท่ีก่อต้ังขึ้น
พร้อม ๆ กับ “ฮาชาฟู่” พวกเขากลับคาด
หวังท่ีจะเปล่ียนความประทับใจของคน
หนุม่สาวท่ีมต่ีอชาเพยีว ๆ โดยผา่นประสบ-
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ชาเย็น :  ชาเย็นหรอืชาแช่น�าเยน็ วิธที�าโดยการ
แช่ในน�าเย็นเป็นเวลา 2 - 4 ชั่วโมง สารในชาจะถูก
สกัดอย่างช้า ๆ ท่ีอุณหภูมิต�า ข้อดีคือ มีรสชาติท่ี
สดชื่น ความขมค่อนข้างน้อย และหวานชุ่มคอกว่า
เหมาะกับรสนยิมของผูบ้รโิภครุ่นเยาว์มากกว่า

ชากับเหล้า :  เอาการด่ืมชาเป็นจุดเริ่มต้น และ
ไมใ่ช่เพียงเพื่อการด่ืมชาเท่านัน้ เครื่องด่ืมชาท่ีมกีาร
ผลิตจากชาเพยีว ๆ มแีอลกอฮอล์เปน็ศนูย์ แต่งองค์
ทรงเครื่องใหม้รูีปลักษณ์เหมือนเบียร์ แมแ้ต่ฟองท่ี
หนาแนน่ยังปลอมได้เหมือนแบบไร้ท่ีติ ด่ืมเข้าปาก
ค�าโต น�าชาท่ีเย็นชื่นใจและฟองอากาศท่ีซอกซอน
ไปตามชอ่งปากไรฟนั ท�าใหผู้ด่ื้มถึงกับรอ้งออกมาว่า
โดนใจ

ขนมแกล้มชาและอาหารว่าง : ด่ืมชาโดยไม่มี
ของว่างได้อย่างไร จะเปน็เสี่ยวหลงเปา เต้าหูส้ักชิ้น
ผลไม้เคลือบน�าเชื่อม บัวลอยน�าขิงสักลูกสองลูก...
ภายใต้รูปลักษณภ์ายนอกของอาหารจีน แต่มรีสชาติ
สไตล์ตะวันตก รอ้ยแปดพนัเก้าของการเปล่ียนแปลง
สรุปท่ีค�าสองค�า คือ อร่อย

本刊综合

链接ข้อมูลเพิม่เตมิ

วธีิใหม่ในการด่ืมชา
饮茶新方式

การณ์ ท�าให้การด่ืมชาค่อยๆ กลายเป็นวิถี
ชีวิตแบบหนึ่ง แม้ว่าร้านจะต้ังอยู่ในย่าน
การค้า แต่ “tea’stone” ได้ขยายเวลาท�า
การออกไปจนถึง 01.00 น. “มันได้ท�าลาย
เส้นแบ่งเวลาของการด่ืมชาลง ปล่อยใหช้า
ด�าเนนิไปตามจังหวะของชีวิตสมัยใหม”่ ผู้
ดูแลร้าน  “tea’stone” กล่าว 

ปัจจุบัน ร้านน�าชารูปแบบใหม่หลาย
แห่งมุ่งเน้นไปท่ีแก่นแท้ของชาจีน ปฏิบัติ
ตามวิธีการชงและแก่นแกนวัฒนธรรมชา
แบบด้ังเดิม ขณะเดียวกัน ยังได้เริม่สรา้งสรรค์
สิง่ใหม ่  ๆต้ังแต่อุปกรณ์ชงชาไปจนถึงวิธกีาร
จิบชา เช่น น�าแข็งก้อน ฟองหนาแนน่ และ
ขอบเกลือ ท่ีเปน็องค์ประกอบของวัฒนธรรม
การด่ืมไวน์ตะวันตก เอามาผสมผสานกับ
ชาเพียว ๆ เป็นการน�าเสนอประสบการณ์
การจิบชาท่ี “แปลกแต่คุ้นเคย” อันนา่
สนใจ 

ร้านชาสไตล์ใหมใ่นเซี่ยงไฮ้
位于上海的新式茶馆 CFP 图

图片来源于网络
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ซาลาเปาไสน้�า้ซปุเมืองซโูจวตน้ต�ารบัแห่งกงัหน�า

苏州人好食汤包，在他们的早餐食谱

里，总少不了汤包的名字。传统的苏式汤

包，因皮薄如纱，折纹如皱，包裹浓郁汤

汁，故称之为“绉纱汤包”。纤薄如纸的

汤包，经一番高温蒸熟，一个个呈半透明

状，隔着面皮都能看到汤汁在里头滚动，

咬开一个小口子，粘稠汤汁流淌来，吃一

口，便让人难忘。在苏州人心里，绉纱汤

包和苏州一样，柔柔糯糯，鲜中带着一股

甜甜的江南味道，这也是苏州人心中家乡

的味道。

“จัดซาลาเปาเจ็ดหรือแปดลูกในเข่งนึ่งซาลาเปา แล้วยกเสิร์ฟ
บนโต๊ะ ซาลาเปานึ่งร้อน ๆ… ตอนหยิบรับประทานต้องมอืไวตาไว
จับตรงจีบซาลาเปาแล้วยกขึ้นทันใด แปง้ของซาลาเปาจะย้อยลง...
การกินซาลาเปาประเภทนี้ ความสนกุของมันอยู่ระหว่างการหยิบ
และดูด” อาหารท่ีเหลียง สือชิวนักเขียนชาวจีนท่านนีบ้รรยายถึง 
คือ “ซาลาเปาไสน้�าซุป”

ชาวซูโจวนยิมรับประทานซาลาเปาไสน้�าซุป ในเมนอูาหารเช้า
ของพวกเขา ท่ีจะขาดไมไ่ด้คือซาลาเปาไสน้�าซุป ซาลาเปาไส้น�าซุป
สูตรด้ังเดิมซูโจว เนื่องจากแป้งท่ีบางราวผา้มุง้ จีบพับเปน็รอยย่น 
หอ่หุม้น�าซุปเข้มข้น จึงถูกเรียกว่า “ซาลาเปาไส้น�าซุปแปง้บางจีบ
ย่น”

อันท่ีจริงแล้ว ซาลาเปาไส้น�าซุปไม่ได้เป็นเมนูเด็ดเฉพาะท่ี
เมอืงซูโจว แถบมณฑลเจียงซูตามเมอืงต่าง ๆ เลียบรมิฝั่ งคลองใหญ่
ปกัก่ิง - หางโจว และแม่น�าแยงซี ต่างมีซาลาเปาไส้น�าซุปท่ีมีอัต-
ลักษณ์ของตัวเอง ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในบรรดาเหล่านี้ คือซาลาเปา
ไสน้�าซุปจ้ิงเจียง ซาลาเปามขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางกว่า 10 เซนติเมตร
เพียงลูกเดียวก็วางเต็มเข่งแล้ว ยกเสิร์ฟบนโต๊ะ เสียบหลอดดูด
เข้าไปในผิวซาลาเปา ดูดซุปท่ีอบอวลด้วยความหอมของปู น�าซุป
เนื้อ แค่คิดก็น�าลายสอแล้ว

อยา่งไรก็ตาม ชาวซูโจวชอบซาลาเปาไสน้�าซุปแบบด้ังเดิมซูโจว 
ซ่ึงมีขนาดพอดีค�า จ๋ิวแต่แจ๋วด้วยอรรถรสชาติท่ีกลมกล่อมกว่า
ซาลาเปาไสน้�าซุปด้ังเดิมซูโจวท่ีอร่อย ข้อส�าคัญอยู่ท่ีวัตถุดิบของ
ไส้ซาลาเปา โดยเลือกใช้เนื้อหมูชั้นดีส่วนขาหน้าท่ีมีเนื้อเยอะมนั
นอ้ย เลาะหนงักระดูกและเส้นเอ็นออก ท่ีส�าคัญยิ่งกว่าคือหนงัหมู
บ๊ะต่ัง หนังหมูสดต้มเปื่ อยจากนั้นสับให้ละเอียด ใส่ท้ังน�าและซุป
ลงในเนื้อหมูสับคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นไส้ซาลาเปา บ๊ะต่ังท่ีแข็ง
ตัวเมื่อเจอความร้อนจะคลายตัวเป็นซุป นึ่งซาลาเปาจนสุกได้ท่ี 
บ๊ะต่ังจะละลายกลายเป็นน�าซุปใส ๆ พอกัดเข้าปากน�าซุปทะลัก 
เครดิตตรงนีต้้องยกใหเ้ปน็ของบ๊ะต่ัง  

ซาลาเปาไส้น�าซุปจะท�าไปนึ่งไป เชฟมือหนึ่งในร้านมคีวาม
สามารถพเิศษในการท�าซาลาเปาไสน้�าซุปท่ีนา่ท่ึงมาก แปง้ซาลาเปา
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แผน่เล็ก ๆ กับไส้ชิ้นโต ซึ่งดูท่าทางไมน่า่จะหอ่ได้มดิ แต่ด้วยมอื
ท่ีขยับพลิกไปมาอย่างว่องไว แค่ชั่วพลิบตา แปง้ถูกดึงออกมาเปน็
แผน่เล็ก ๆ จัดการหอ่ไส้เข้าไปจนมดิชิด

ซาลาเปาไส้น�าซุปจะกินให้อร่อยต้องนึ่งสดจากซ้ึง สุภาษิตท้องถ่ินมคี�า
กล่าวไว้ว่า ขอเป็นคนรอซาลาเปาไส้น�าซุป ดีกว่าให้ซาลาเปาไส้น�าซุปรอคน 
ซาลาเปาไสน้�าซุปท่ีเพิ่งออกจากซึ้ง ผิวแป้งอ่อนนุม่ ถ้าเอาออกมานาน ผวิจะ
เริ่มแข็ง และรสชาติก็ลดทอนลงอย่างมาก วิธีท่ีถูกต้องในการเปบิซาลาเปาไส้
น�าซุปซูโจว คือ “ยกขึ้นเบา ๆ ค่อย ๆ เคล่ือนย้าย เปดิช่องหน้าต่างก่อน แล้ว
ค่อยด่ืมซุป” ก่อนท่ีซุปจะเย็นและแข็งตัว จังหวะนี้ให้รีบใช้มือหยิบข้ึนมา
เบา ๆ ย้ายมาวางในจานท่ีมีขิงและจ๊ิกโฉ่วเตรียมพรอ้ม โยกตัวเอนไปข้างหนา้
กัดเบา ๆ เพื่อเปดิ “หนา้ต่างบานเล็ก” จังหวะนั้นดูดซุปท่ีอยู่ข้างในซาลาเปา
เข้าปากโดยไม่ปล่อยให้ซุปล้นออกจากปากแม้สักหยดเดียว จากนั้นจึงเค้ียว
ไส้หมสูับท่ีมีรสหวานคละเคล้ากับขิงและจ๊ิกโฉ่ว เพียงค�าเดียวท่ีได้ล้ิมลอง ก็
ยากท่ีจะลืมเลือน

ซาลาเปาไสน้�าซุปแปง้บางจีบยน่ก็เหมือนกับเมอืงซูโจว ท่ีนุม่นิ่มหนบึหนบั
ในความหอมท่ีเคล้าด้วยความหวานของกล่ินไอกังหน�า ส�าหรับจิตใจของชาว
ซูโจวแล้ว นีคื่อรสชาติของบ้านเกิด

　本刊综合

ซาลาเปาน�าซุปสูตรด้ังเดิมซูโจว
传统苏式汤包 图片来源于网络 孙勇刚 制图
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ฤดใูบไมร่้วงในจีห่นาน

老舍，原名舒庆春（1899年2

月3日—1966年8月24日），生于

北京，老舍为其笔名。中国现代

著名小说家、剧作家，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》《赶集》《茶馆》等。

《济南的秋天》是老舍创作的一篇写景抒情的散

文。文章以“诗境”为线索，写尽济南秋山秋水之美，

把自己对济南深深的喜爱、赞美之情淋漓尽致地流露在

字里行间。

เหลาเส่อ ชื่อจริง ซู ชิ่งชุน (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2442 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2509) เกิดท่ีกรุงปักก่ิง 
นามปากกา เหลาเสอ่ เปน็นกัเขยีนนวนยิาย นกัเขยีน
บทละครร่วมสมยัจีนใหมท่ี่มชีื่อเสียง เขาเปน็นกัเขยีน
คนแรกในยุคจีนใหม่ท่ีได้รับฉายา “ศลิปนิของประ-
ชาชน” ผลงานตัวแทน ได้แก่ “คนลากรถ” (นายอูฐ
เสียงจ่ือ) “ตลาดนดั” “โรงน�าชา” และอ่ืน ๆ

“ฤดใูบไมร้ว่งในจ่ีหนาน” เปน็งานประพนัธร์อ้ย
แก้วเชิงพรรณนา ท่ีเขียนโดย เหลาเส่อ บทความนี้
ใช ้“กวีนพินธ”์ เป็นแนวเดินเรื่อง บรรยายถึงความ
งามของภูเขาและสายน�าในฤดูใบไม้ร่วงของเมือง
จ่ีหนาน แต่ละถ้อยค�าได้แสดงออกถึงความรักและ
ชื่นชมยกย่องอยา่งสดุซึง้ของตนเองท่ีมต่ีอเมอืงจ่ีหนาน
อย่างเปดิเผยไมม่ซีอ่นเรน้

“ฤดูใบไม้ร่วงในจ่ีหนาน” เป็นสมมุติ
ในจินตนาการของคุณว่ามีเมืองเก่าในยุค
กลาง ซึ่งมีหอคอยขนาดใหญ่ท่ีหลับใหล 
ถนนหินโบราณแคบ ๆ ก�าแพงเมืองหินท่ี
หนากว้าง มสีายน�าใสไหลวนไปรอบเมือง 
เงาสะท้อนของภเูขา สาวนอ้ยในชุดเสื้อแดง
กางเกงเขียวนัง่ยอง ๆ  ท่ีรมิตล่ิง ถ้าในจินตนา-
การของคุณเป็นบรรยากาศเช่นนี้ นั่นคือ
เมืองจ่ีหนาน สมมติว่าคุณนึกภาพไม่ออก 
หรือไมส่ามารถจินตนาการเหน็ภาพได้คุณ
สามารถมาชื่นชมฉากเหล่านี้ได้ท่ีเมืองจ่ี
หนาน

ในอาณาจักรแห่งบทกวีจะต้องมีภูเขา
และสายน�า ถ้าเชน่นัน้ เชญิมาดูเมอืงจ่ีหนาน
สิ ภเูขาท่ีมสีีสันต่างกัน ทิศทางต่างกัน ความ
สูงต�าท่ีต่างกันของภูเขา จะมีความแตกต่าง
กันมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามฤดูกาลใบไมร่้วง พูด
ถึงด้านสีสันแล้ว ต้นสนตามไหล่เขาจะมสีี
เขียวแกมด�า บวกด้วยแสงตะวันในฤดใูบไม้
รว่งท่ีเอียงลาด สเีขยีวแกมด�าจะมสีสีนัท่ีค่อน
ไปทางสีเทาเข้มมากกว่า แต่ไมเ่ข้มถึงกับเปน็
สีด�า หญ้าสีเหลืองรอบ ๆ บรเิวณถูกปกคลมุ
ไปด้วยเงาครึม้ของสีเทาเหลือบเหลือง ท่ีเชิง
เขาแซมด้วยแถบสีต่าง ๆ เปน็ช้ัน ๆ มสีเีหลือง
บ้าง เทาบ้าง เขียวบ้าง บ้างก็ดูเหมือนสมีว่ง
อ่อนสลัว

กลับมามองท่ีสายน�า กล่าวในแง่ของ
ปริมาณ คุณภาพ และรูปลักษณ์แล้ว จะมี
น�าท่ีไหนดีไปกว่าท่ีจ่ีหนานอีกเล่า หากแบ่ง
ตามรูปลักษณ์แล้ว ก็จะแบ่งเป็นน�าพุ ซ่ึง

62

อาหารสมอง / 悦读



สามารถพบเหน็ได้อยูท่ั่วไป และยงัมแีมน่�า และทะเลสาบอีก ไมว่่าจะเปน็น�าพ ุแมน่�า หรอืทะเลสาบ
มนัช่างใสอะไรปานนัน้ หวานอะไรปานนัน้ โอ้หนอ จ่ีหนานคงเปน็หวานใจของ “ธรรมชาติ” เปน็แนแ่ท้

ดอกบัวในทะเลสาบต้าหมงิยามฤดรูอ้น ต้นหลิวเขียวขจีท่ีก�าแพงคูเมอืง แนน่อนว่าเปน็ท่ีงดงาม
นา่ชม แต่ถ้าจะดนู�า ต้องดนู�าในฤดูใบไมร้ว่ง จ่ีหนานมภีเูขาในฤดูใบไมร้ว่ง และมนี�าในฤดูใบไมร้ว่ง
ฤดใูบไม้ร่วงแบบนี้จึงจะถือว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากเทพเจ้าแหง่ฤดใูบไมร้ว่ง
พ�านกัอยูใ่นจ่ีหนาน ยังไม่ต้องพูดถึงอยา่งอ่ืน ว่ากันท่ีสาหรา่ยสเีขียวในน�าก่อน สี
เขยีวเฉดนัน้ นอกจากสเีขียวในดวงหฤทัยของพระเจ้าแล้ว ฉนัเกรงว่าจะไมม่สิีง่
อ่ืนใดเปรยีบปานได้ สเีขียวสดใสนีเ้ผยตัวใหเ้หน็โดยอาศยัความใสกระจ่างของ
น�า เฉกเช่นหญงิงามท่ีชื่นชมความสวยของเธอผา่นกระจกเงา ใชแ่ล้ว สาหร่าย
สีเขยีวเหล่านีเ้ก็บความอ่อนหวานของน�าไว้ช่ืนชมเอง ไมใ่ชเ่พื่อใคร พวกมนัรู้
ใจถึงความเขยีวอันนอ้ยนิดของพวกมัน พวกมันประทับจูบคล่ืน
น�าท่ีนัน่ตลอดป ีสรา้งวิมานฝนัสีเขียวของพวกมนั เปด็ท่ีซุกซน 
สมัผสัพวกมนัด้วยอุ้งเท้าสีเหลืองทองสกัทีสองที เงาของแมห่ญงิ
ท่ีซกัผา้ริมน�า จุมพติใบสเีขยีวของพวกมันสักครัง้สองคร้ัง ตรง
นีเ้ท่านัน้แหละ ท่ีเป็นสิ่งน่าร�าคาญซ่ึงรบกวนความอ่อนหวาน
ของพวกมนั นา่อิจฉากวีเสียเหลือเกิน 

ในฤดใูบไมร้ว่ง สายน�าและท้องฟ้าสีครามใสเยน็เฉกเช่นกัน
บนท้องฟ้ามเีมฆขาวประปราย ผวิน�ามรีอยคล่ืนยับย่นเล็กนอ้ย
ระหว่างท้องฟ้ากับผืนน�า กระจ่างใสไปหมด อากาศท่ีอบอุ่น 
แซมด้วยกล่ินหอมอ่อน ๆ ของดอกกุ้ยฮวาหอมหมื่นล้ี เงาของ
ภูเขาดูสมจริงยิ่งกว่า ภาพลวงตาของภูเขาและสายน�าฤดูใบไม้ร่วง
จุมพิตกัน ภเูขาไมเ่คล่ือนไหว น�าส่งเสียงเล็กน้อย เมอืงโบราณในยุคกลาง
ท่ีมสี�าเนยีงสีสันของฤดูใบไมร้่วงแบบนี ้คือเมอืงจ่ีหนาน คือบทกวี

คัดบางส่วนจากบทความเรื่อง ฤดูใบไมร้่วงในจ่ีหนาน

CFP 图

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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เยีย่มชมอว้ีซ ี| เครือ่งลายครามงามราวบปุผา 
กร ัน่กรองเป็นภมิูทศันท่ี์สวยงาม

走进玉溪 | 一朵青花，凝聚山水灵秀

位 于 滇 中 地 区 的 玉 溪 ， 因 山 而 广 袤 丰

饶，因水而妩媚灵秀，而青花瓷，则凝聚了

玉溪山水的灵秀。玉溪窑青花瓷历史悠久，

始烧于元末明初，因其造型古朴敦厚，纹饰

简洁生动，有着鲜明的民间特色，在中国陶

瓷界独树一帜。

เมอืงอว้ีซ ีต้ังอยู่ก่ึงกลางของมณฑลยูน-
นานท่ีนี่ รุ่งโรจน์ด้วยภูเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
คงความมีเสน่ห์และสวยงามด้วยทะเลสาบ
อันกว้างใหญ่ ตลอดจนความงดงามและ
ปราณีตของเคร่ืองลายคราม กรัน่กรองรวม
กันเปน็ภมูทัิศนท่ี์งดงามของเมอืงอว้ีซ ีเครื่อง
ลายครามมีประวัติความเปน็มาท่ียาวนาน 
เริม่ต้นผลิตในราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มงิ
ตอนต้น (ราวคริสต์ศักราช 1,368) ด้วยรูป
รา่งท่ีมกีล่ินอายความคลาสสิคการประดิษฐ์

ตกแต่งท่ีเรียบง่ายและมีชีวิตชวีา มีองค์ประกอบของความเปน็พื้น
ถ่ินท่ีโดดเด่นชัดเจน จัดเปน็หนึง่ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้ นดินเผาท่ีมี
เอกลักษณ์ของจีน

ส�าหรับการท�าเครื่องลายครามนัน้ ต้องผา่นข้ันตอนการท�ามาก
มายต้ังแต่การขุดดิน น�าดินไปตากแห้ง การแช่น�าและกรอง 
การล้างท�าความสะอาด รอใหดิ้นเกิดปฏิกิริยา แล้วจึงน�ามานวด ขึ้น
รูปปั้ น เติมแต่งสีฟ้าและสีขาว ประดับตกแต่งเครื่องปั้ น เคลือบเงา 
ขัดเงา สุดท้ายน�าไปเผาในเตาเผา ซึ่งขั้นตอนเหล่านีไ้ด้ถูกสืบทอด
ต่อ ๆ กันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน

ณ หมูบ่้านหว่าเหยาในเมอืงอว้ีซี ผู้สืบทอดทักษะการท�าเครื่อง
ลายครามได้อนรุกัษ์ขัน้ตอนการท�าแบบด้ังเดิมไว้เปน็อยา่งดี ในขณะ
เดียวกันพวกเขายงัได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและพฒันาเครื่องลายคราม
อยา่งต่อเนื่อง ด้วยการผสมผสานองค์ประกอบของท้องถ่ินให้เข้ากับ
ยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เครื่องปั้ นดินเผาโบราณสามารถโลดแล่น
ใช้งานได้จริงในวิถีชีวิตของคนยุคใหม่

玉溪市委宣传部供稿供图
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“ 瓜式教育”源于网上的 个热门视频。孩子问妈妈：“如果

我 大以后考上 流大学妈妈会怎样？”妈妈回答：“那妈妈就会狠

为你骄傲呀。”孩子继续问：“当上科学家呢？”妈妈回答：“乜会

狠骄傲的。”孩子又问：“那我要是去卖烤 瓜了呢？”妈妈说：“如

果你把 瓜烤得又香又软又甜又美味的话，我觉得乜是可以的，乜会为你

骄傲的。”这位妈妈的教育方式引起了不少网友称赞。

虽然狠多家 都希望自己的孩子有好的前程，但如今，越来越多

的人认识到家 的梦想不等同于孩子的梦想。家 该做的，

是在关键时刻给孩子指引，同时做好孩子的守梦人。

“ข้อคิดค�าสอนจากมันเทศ” มีท่ีมาจากคลิปวิดีโอยอดฮิตคลิปหนึ่งใน
อินเทอร์เน็ต เด็กคนหนึ่งถามแม่ของเขาว่า “ถ้าหนูโตแล้วสอบเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ล่ะฮะ” แม่ตอบว่า “แม่ก็จะภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะ”
 ลูกถามต่ออีกว่า “แล้วถ้าได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ล่ะฮะ”
 แมต่อบว่า “ก็ภมูใิจมากเหมอืนกันจ้ะ”  ลกูถามอีกว่า “แล้ว
ถ้าหนไูปขายมนัเทศเผาล่ะฮะ” แมบ่อกว่า “ถ้ามนัเทศเผาของ
หนูท้ังหวาน ท้ังหอม นุ่ม อร่อย แม่ว่าก็โอเคนะ แม่ก็ภูมิใจ

จ้ะ” วิธกีารสอนลูกของคุณแม่ท่านนีไ้ด้รับการชื่นชมจากชาวเนต็
จ�านวนไมน่อ้ยเลยทีเดียว

แมว่้าพ่อแม่จ�านวนมากจะต้องการให้ลูกมอีนาคตท่ีดี แต่
ปจัจุบันมผีูค้นจ�านวนมากขึ้นท่ีตระหนกัว่าความ
ฝนัของพ่อแม่อาจไม่ใช่ความฝันของลูก สิ่งท่ี
พ่อแม่ควรท�าก็คือให้ค�าแนะน�าลูกในช่วงเวลา

ส�าคัญของชวิีต และขณะเดียวกัน
ก็จงเป็นผู้เฝ้ามองดูความฝัน
ของลูก

CFP 图
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本刊记者 胡丽仙/整理

笑笑：大家好！《湄公河》杂志10月刊与大家见面了。

本期我们收到了在留学机构工作的泰语专业毕业生秦邵婵的

来信，一起来看看吧！

ยิ้มย้ิม : สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน นิตยสาร
แม่น�าโขงฉบับเดือนตุลาคมมาพบกับท่านผู้อ่านแล้ว
ค่ะ นิตยสารฉบับนี้ เราได้รับจดหมายแสดงความคิด
เห็นจากคุณฉิน เซ่าฉัน ซึ่งเรียนจบวิชาเอกภาษาไทย 
และปจัจุบันท�างานในศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศ 
โดยมขี้อความดังนีค่้ะ

秦邵婵：大家好！很高兴能在《湄公河》杂志上与大家

见面。从大学时代开始，我就一直关注《湄公河》杂志，是

杂志的忠实读者。

ฉิน เซ่าฉัน : สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีได้มาพบปะกับท่านผู้อ่านในนิตยสาร
แมน่�าโขงฉบบันีค่้ะ ฉันเริ่มอ่านนติยสารแมน่�าโขงต้ังแต่
สมยัเรียนมหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ก็ได้ติดตามอ่านนิตย-
สารแม่น�าโขงเรื่อยมา เรียกได้ว่าเปน็แฟนคลับตัวจริง
ของนติยสารค่ะ

学习泰语以来，阅读《湄公河》杂志使我受益匪浅。杂

志中的文章，让我在了解中泰两国发展故事的同时，也学到非

常多的泰语新词汇，这对更新我的泰语知识储备很有帮助。

นบัต้ังแต่เร่ิมเรียนภาษาไทย ฉันก็ได้รับประโยชน์
จากการอ่านนติยสารแมน่�าโขงมากมาย นอกจากจะได้
รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ เก่ียวกับการพัฒนาของจีนและไทย
แล้ว ยังได้เรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาไทยใหม่ ๆ มากมาย
อีกด้วย เปน็ประโยชน์อย่างมากในการอัปเดตความรู้
ภาษาไทยของดิฉัน

在留学机构工作以后，我对泰国政策、中泰教育及中

泰人才交流等领域的发展尤为关注，特别是今年我们新增

了综合旅游与酒店管理专业硕士博士项目后，《湄公河》

杂志中刊出的《酒店餐饮“新玩法”》《东南亚国家酒店

如何破局？》《观察|从酒店餐饮看旅游复苏》等高质量

文章，让我看到后疫情时代，酒店及旅游行业发展的新机

遇。我也将这些文章推荐给我们的申请者，让他们在相关

的论文研究计划中获得新的思考方向，以打开他们学习旅

游管理专业的新格局。

หลังจากเข้าท�างานในศูนย์บริการเรียนต่อต่าง
ประเทศ ดิฉันให้ความสนใจประเด็นด้านการพัฒนา
การศึกษาจีน - ไทย การแลกเปล่ียนบุคลากรจีน - ไทย
และด้านอ่ืน ๆ เป็นพิเศษ โดยเฉพาะหลังจากท่ีเราได้
เพิ่มวิชาการท่องเท่ียวและการจัดการโรงแรมในระดับ
ปริญาโทและปริญาเอกในปีนี้ บทความในนิตยสารท่ี
มีเนื้อหาสาระดี ๆ มากมาย เช่น “ลูกเล่นใหม”่ ของ
ภัตตาคารในโรงแรม วิธีการฝ่าวิกฤติภัตตาคารใน
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โรงแรมแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะติดการ
ท่องเท่ียวฟื้ นตัวผ่านธุรกิจร้านอาหารในโรงแรม ฯลฯ 
ท�าให้ดิฉันได้มองเห็นถึงโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียวในยุคหลัง
โรคระบาดโควิด - 19 และดิฉันก็ได้แนะน�าบทความ
เหล่านีใ้หกั้บนกัศกึษาของเราด้วย ท้ังนี ้เพื่อเปน็แนวทาง
ในการวางแผนการจัดท�าวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง และ
ขยายมมุมองในการเรียนวิชาการจัดการการท่องเท่ียว
ให้กับนักศึกษาเหล่านี้

同时，杂志近期推出的“湄公河TALK”栏目也令人印

象深刻，通过播客的方式与中泰读者一起讨论正在变化的生

活与世界，这样的创新尝试不断丰富着读者的阅读体验。

ในขณะเดียวกัน คอลัมน์ “แม่น�าโขง Talk” ท่ี
นติยสารจัดท�าขึ้นใหมล่่าสุดก็นา่สนใจมาก เนื้อหาส่วน

ใหญ่ของรายการจะพูดคุยเจาะประเด็นเก่ียวกับชีวิต
และโลกท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงผ่านพอดแคสต์ ซ่ึงการ
พัฒนาใช้รูปแบบใหม่เช่นนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์
ใหม ่ๆ ให้กับผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง

《湄公河》杂志是我学习的好帮手，希望更多的中泰读

者能够关注《湄公河》，也希望《湄公河》越办越好，带来

更多更好的内容，陪伴我们一起成长。

นิตยสารแม่น�าโขงเป็นตัวช่วยท่ีดีในการเรียนรู้ 
ดิฉนัขออวยพรใหม้ผีูติ้ดตามอ่านนติยสารแมน่�าโขงมาก
ยิ่งขึ้น และหวังว่านิตยสารแมน่�าโขงจะจัดท�าได้ดียิ่ง ๆ
ขึ้น พร้อมกับน�าเสนอเนื้อหาสาระดี ๆ และอยู่เคียงข้าง
เราตลอดไป

โรงแรมเต็นท์ในมณฑลกุ้ยโจว
贵州省帐篷酒店 CFP 图
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