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中国国家主席习近平日前对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。期间，在和意大利众议院议长菲科会谈中，他表

示“这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个‘无我’的状态，为

中国的发展奉献自己”。

ส ีจิ�นผงิ : “ผมจะไม่มีอตัตา ไม่ทาํใหป้ระชาชนผดิหวงั”
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เม่ือวนัที ่21-26 มีนาคม ค.ศ. 2019 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจนีไดเดิน

ทางเยอืนประเทศอติาล ีโมนาโก และฝรัง่เศสอยางเปนทางการ โดยการตอบ

รับคําเชญิของนายแซรจิโอ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีอติาล ีเจาชายอาลแบร

ที ่ 2 องคอธิปตยแหงโมนาโก และนายแอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดี

ฝรั่งเศส

วนัที ่22 มีนาคม นายสี จิน้ผงิไดพบปะหารอืกบันายแซรจิโอ มัตตาเรลลา

ประธานาธิบดีอิตาลี ระหวางการเยือน นายสี จิน้ผงิไดกลาวถงึเรือ่งการตอบ

จดหมายของนักเรยีนกบัอาจารยที่โรมวา “ผมคิดวาในสมัยทีม่าโคโปโลทํา

การเชือ่มสมัพนัธกระตุนการแลกเปลีย่นอารยธรรมจนียโุรปผานเสนทางสาย

ไหมโบราณมีความหมายที่ลึกซ้ึงยาวไกล คณะทูตมิตรภาพแตละยคุสมัยได

เจริญรอยตามเขา ทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพจีน-อิตาล ีจีนและ

อิตาลีตางเปนประเทศที่รักสันติภาพ เราตางแบกรับภาระหนาท่ีเพื่อทาํให

ประชาชนในชาติมีชวีติความเปนอยูท่ีดี เราจะตองรบัผดิชอบในหนาทีท่าง

ประวัติศาสตรสวนนี้ตอไป

วนัที ่22 มีนาคม นายโรแบรโต ฟโก ประธานสภาผูแทนราษฎรอติาลไีด

ต้ังประเด็นคาํถามตอนายสี จิน้ผงิวา “สมัยท่ีทานไดรบัเลอืกใหเปนประธานา-

ธบิดจีีน ทานมีความรูสึกอยางไร”

นายสี จ้ินผงิตอบวา “ ประเทศทีใ่หญขนาดนี ้ความรบัผดิชอบหนกัหนายิง่ 

มีภาระหนาท่ีมากมาย ผมจะตองไมเหน็แกสวนตัว ไมทําใหประชาชนผดิหวงั

ผมยนิดีทําตัวอยูในสภาพท่ี “ไมมีอตัตา” อทุศิตนเพือ่ประโยชนแกการพฒันา

ประเทศจีน”

วันที่ 24 มีนาคม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีการประชุมเจรจากับเจาชาย

อาลแบรที ่2 แหงโมนาโก ประเทศโมนาโกมีพืน้ท่ีรวม 2.02 ตารางกโิลเมตร 

สามารถเดินเทาวัดไดเลย ในฐานะเปนไขมุกเม็ดงามของทะเลเมดิเตอรเรเนยีน 

จงึไมอาจมองขามความพเิศษอนัเปนมนตเสนหและพลงัดึงดูด ประธานาธิบดี

ส ีจิ้นผิงกลาววา “ในการประเมินประเทศหนึ่ง ลําพังมองแคพื้นที่ไมได ยัง

ตองดูถึงแรงผลักดันของอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิวัฒนาการอารยธรรม

มนุษยดวย”

วนัที ่24 มีนาคม นายแอมานแุอล มาครง ประธานาธิบดีฝรัง่เศสและภรรยา

ไดบินตรงจากปารสีไปยงัเมืองนีซชายฝงตอนใต ใหการตอนรบัประธานาธิบดี

ส ีจิ้นผิงและภรรยาอยางอบอุน และ

ไดเตรยีมของขวญัพเิศษท่ีจะมอบให

ดวย คอื ตนฉบบัผูแตง “แนะแนวการ

อานหลุนอวี่” สํานวนภาษาฝรั่งเศส

ประธานาธิบดีส ี จิ้นผิงกลาววา “นี่

เปนของขวัญอนัลํา้คา เราจะเกบ็รักษา

ไวอยางดี”

เปนเวลานับพนัปมาแลว จนีและ

ฝรั่งเศสมีการบรรจบพบปะกันโลด

แลนไปในกาลเวลาแหงอารยธรรม

อนัยาวไกลของสองประเทศ ณ โครง-

การ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” ในวนั

นี ้การพูดคุยเปนไปแบบอารยะเฉก

เชนเดียวกัน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกลาววา 

“ประชาชนท้ังสองประเทศมีมิตรภาพ

ความผกูพนักนัเปนพเิศษ นับเปความ

รุมรวยอนัลํา้คาชิน้หนึง่  เราจะตองดํา-

เนินสืบไปดวยดี พฒันาใหจงดี ทําให

ความสัมพันธจีนฝรั่งเศสกาวเดินตอ

ไปบนแนวหนาของยุคสมัยแหงการ

พัฒนา”

稿件来源：人民网，内容有删减

นายส ีจิ้นผิง กลาวคําปฏิญาณตนในพิธีรับตําแหนง

ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมการกลางทหาร 

ในวันที ่17 มีนาคม 2018 ณ กรุงปกกิ่ง
北京，2018年3月17日，习近平当选中华人民共和
国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席，进
行宪法宣誓  新华社 图
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พิธีเปดงานเอ็กซโปพืชสวนโลก-ปกกิ่ง 2019 ในวันที ่29 เมษายน ซึ่งจะจัดงานเปนระยะเวลา 162 วัน จากภาพคือทัศนียภาพที่สวยงามยามคํ่าคืน

ซึ่งถายดวยกลองโดรน

图①2019年中国北京世界园艺博览会于4月29日开展，展期162天。这是无人机拍摄的中国馆璀璨
夜景 新华社 图

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน คนงานในโรงงานแปรรปูไมแกะสลกัทีตํ่าบลเซ่ียวจาง อาํเภอจาวเฉยีง มณฑลเหอเปย กาํลงัผลติและประกอบส่ิงกอสรางโบราณ

图②4月2日，河北省枣强县肖张镇一家木雕工艺加工厂的工人在制作安装仿古建筑 新华社 图

เมื่อวันที ่29 มีนาคม กลุมทาเรือรึอจาวกรุปไดลงนามสัญญากับการทาเรือแหงประเทศไทยเพื่อผูกสัมพันธเปนทาเรือมิตรภาพ จากภาพคือทาเรือ

คอนเทนเนอรรึอจาวมณฑลซานตง

图③3月29日，山东省日照港集团与泰国港务局签约，缔结友好港口关系。图为日照港集装箱码头 新华社 图

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน จนีจดักจิกรรมฉลองการกอต้ังกองทัพเรอืฯ ครบรอบ 70 ป จากภาพคือขบวนกองเกยีรติยศของกองทัพเรอืปลดแอกประชาชน

图④4月23日，中国举行庆祝人民海军成立70周年海上阅兵活动。图为中国人民解放军海军仪仗队

列队 新华社 图

เมื่อวันที ่17 มีนาคม เจาหนาที่อนุรักษวัตถุโบราณกําลังทําความสะอาดสวนเทาของพระพุทธรูปเลอซาน มณฑลเสฉวน

图⑤3月17日，文物保护工作人员在清理四川乐山大佛的脚部 新华社 图

07

รปูภาพข่าว图片
资讯



เมื่อวันที ่31 มีนาคม นักทองเที่ยวกําลังเที่ยวชมจุดชมวิวทุงดอกคาโนลาในเมืองซิงฮวา 
มณฑลเจียงซู
เมื่อวันที ่31 มีนาคม นักทองเที่ยวกําลังเที่ยวชมจุดชมวิวทุงดอกคาโนลาในเมืองซิงฮวา 
มณฑลเจียงซู
เมื่อวันที ่31 มีนาคม นักทองเที่ยวกําลังเที่ยวชมจุดชมวิวทุงดอกคาโนลาในเมืองซิงฮวา 

图①3月31日，游客在江苏省兴化市千垛菜花景区游览  新华社 图

ในคํ่าวันที ่2 เมษายน นักแสดงละครเตนเรื่อง “เสนทางสายไหม สายฝนดอกไม” 

ณ โรงละครตุนฮวง มณฑลกานซู

图②4月2日晚，演员在甘肃省敦煌大剧院表演舞剧《丝路花

雨》 新华社 图

เมื่อวันที ่4 เมษายน ไดจัดพิธีไวอาลัยใหแกผูพลีชีพที่เสียสละอยางอาจหาญในเหตุการณ

ดับเพลิงภัยปาไมที่มูหลี ่มณฑลเสฉวน จากภาพคือเจาหนาที่ดับเพลิงและทหารกําลังวาง

ดอกไมใหแกเพื่อนผูเสียสละชีพ

图③4月4日，四川木里森林火灾英勇牺牲烈士悼念活动上，消

防救援官兵向牺牲的战友献花 新华社 图

ทัศนียภาพทุงนาของอําเภอทงไห เมืองอวี้ซ ีมณฑลยูนนาน ซึ่งถายจากกลองโดรน 

เมื่อวันที ่2 เมษายน

图④4月2日，无人机拍摄的云南省玉溪市通海县田园风光 

新华社 图

เมื่อวันที ่10 เมษายน ณ ซันติอาโก ประเทศชิล ีโครงการ “มองมุมเหตุการณจากกลอง

โทรทรรศน (EventHorizon Telescope)” เปดตัวภาพถายหลุมดําใบแรก

图⑤4月10日，在智利圣地亚哥，“事件视界望远镜”项目发

布第一张黑洞照片 新华社 图

เมื่อวันที ่6 เมษายน ขบวนแหสาวงามซึ่งแตงกายดวยชุดสีสันสวยงามในงานประเพณีขึ้น

เขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 

图⑥4月6日，在泰国武里南府的“登帕侬隆山节”上，盛装的

女性在巡游时跳舞 新华社 图

①

②
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④

⑤

⑥
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中国浙江省“千村示范、万村整治”

工程（以下简称“千万工程”）

荣获联合国最高环保荣誉——“地球卫士

奖”，标志着“千万工程”从中国农村

走向世界。多名海外专家认为，“千万工

程”不仅是中国在环境保护领域的生动实

践，而且对世界其他国家也有借鉴意义。

“ปาเขาลาํเนาไพรแหงเจอเจียงน้ัน งดงามราวกบัภาพวาดและบทกวี” หมูบาน

กวา 3 หม่ืนแหงในมณฑลเจอเจยีง กระจายตัวอยูท่ัวไปทามกลางทศันียภาพ

อนังดงาม ไมวาจะเปนแหลงพืน้ภาพวาดในเขตเหลยีนตู เมืองลีสุ่ย ซ่ึงเปนพืน้

ท่ีทีอ่ดุมไปดวยแมนํา้ใสแจวและภเูขาเขยีวชอุม ตนหลวิสีเขียวสะพานตกแตง

งดงาม มีถนนโบราณทอดตัวยาว และเปนทีต้ั่งของสถานท่ีเขียนภาพของสถาบัน

การศึกษาดานศิลปะหลายตอหลายแหง นอกจากน้ี หมูบานไวผอเคงิ นอกตัว

ตําบลจิง้หลิง่ อาํเภอซินชาง เมืองเสาซิงนัน้ ยงัเปนถิน่ท่ีอยูของชาติพนัธุกลุม

นอยรวม 11 ชนเผา ไดรับสมญานามวา “หมูบานอันดับหนึ่งดานชาติพันธุ

แหงเจยีงหนาน” หรอืจะเปนหมูบานอเูหยยีนโถว ตําบลหนงิซี เขตหวงเหยยีน

ในเมอืงไถโจว ซ่ึงเต็มไปดวยเทือกเขาสูงเสยีดเมฆ ทีเ่ปนจดุหมายดานการทอง

เที่ยวในดวงใจนักทองเที่ยวจํานวนมาก

ความงดงามเหลานี ้ไดรับประกาศเกียรติคุณในระดับนานาชาติดวยเชน

“โครงการพนัหมื�น” ซึ�งไดร้บัรางวลัเกยีรติยศสงูสดุ
ดา้นสิ�งแวดลอ้มขององคก์ารสหประชาชาติ
荣获联合国最高环境荣誉的“千万工程”

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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กัน โดยเมื่อวันที ่27 กันยายน ค.ศ. 2018 ตามเวลาในกรุงปกกิ่ง โครงการพัน

หมูบานสาธิต หมืน่หมูบานบรหิารจดัการ (ตอไปน้ีเรยีกยอวา “โครงการพนั

หมืน่”) ไดรบัรางวัล Champions of the Earth จากองคการสหประชาชาติ ซึง่นบัวา

เปนเกยีรติยศสงูสดุดานการอนุรกัษธรรมชาติและเปนเครือ่งแสดงใหเหน็วา 

โครงการพันหมื่นนั้น ไดกาวออกจากประเทศจีนสูประชาคมโลกแลวอยาง

เต็มตัว

ความงดงามของโครงการดังกลาว เริ่มตนเมื่อ ค.ศ. 2003 มณฑลเจอเจียง

ในเวลาน้ัน กาํลังพฒันาเศรษฐกจิอยางรวดเรว็ และกต็องเผชญิหนากบั “ความ

ทุกขแหงการเติบโต” นัน่กค็อืความไมเทาเทียมกนัของเมอืงและชนบท ชนบท

เจอเจยีงในเวลาน้ัน ส่ิงแวดลอมอยูในสภาพสกปรกและยุงเหยงิ คุณภาพชวิีตพล-

เมืองก็ไมไดรบัการยกระดับอยางทีค่วร สหายสจีิน้ผงิ ซึง่ขณะนัน้ดํารงตําแหนง

เลขาธิการพรรคฯ ประจํามณฑลเจอเจียงไดทําการศึกษาคนควาอยางหนัก 

และวางแผนโครงการพนัหม่ืนนีด้วยตนเอง สวนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนสิต

จีนประจาํมณฑลเจอเจยีงนัน้ กร็บัผดิชอบในดานการวางยทุธศาสตรโครงการ

“พนัหมูบานสาธิต หมืน่หมูบานบรหิารจดัการ” ดวยการคดัเลอืกหมูบานราว

1 หมื่นหมูบานจากทัว่ทั้งมณฑลมาเขารวมโครงการ แลวพฒันาหมูบานสํา-

คญัราว 1,000 แหงในจํานวนนั้นใหเปนหมูบานสาธติชวีติพอมีพอกินมีใช

อยางรอบดาน

โครงการพนัหม่ืนดําเนนิการตอเนือ่งมาเปนเวลา 15 ป เปนผลงานสําคญั

ของมณฑลเจอเจียงมาโดยตลอด นอกจากนี ้แผนการดําเนนิงานยงัยกระดับ

ข้ึนอยางตอเน่ือง ขอบเขตท่ีรบัผดิชอบ

ดูแล ก็ขยายวงกวางออกไปทุกขณะ 

จากเดิมทีมี่หมูบานสาธิตนาํรอง 10,000 

แหง ก็ขยายออกไปเปน 27,000 แหง 

คดิเปนอตัรารอยละ 98 ของท้ังมณฑล 

นอกจากนี ้ขอบเขตการบรหิารจัดการ

กข็ยายวงกวางขึน้ จากการจดัการถนน

หนทาง การจดัการขยะ การปรับปรุง

หองสุขาใหสะอาด ครอบคลมุไปถงึ

การบาํบัดน้ําเสียจากชุมชน การจดัการ

มลพษิแพรกระจาย การปรบัปรงุครวั

เรอืนท่ีอยูอาศัยสงผลใหคณุภาพชวีติ

พลเมืองในชนบทและสิง่แวดลอมเชงิ

ทัศนียภาพยามคํ่าคืนของเมืองโบราณซีถัง อําเภอเจียซาน 

มณฑลเจอเจียง
图①浙江省嘉善县西塘古镇夜色 新华社 图 

ภาพจากมุมสูงของสวนใบชาฉี่ซิงเขาตามูตําบลซินซิง 

อําเภอซงหยาง มณฑลเจอเจียง
图②俯瞰浙江省松阳县新兴镇大木山骑行茶园
新华社 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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นเิวศไดรบัการดูแลยกระดับไปพรอม

กัน โดยจะเห็นไดวา สิ่งที่ไดรับการ

ดูแลนั้นยกระดับขึ้นเรื่อยๆ จากการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ขยายวง

ออกไปยังอุตสาหกรรมสีเขียว และ

การปรับเปลี่ยนทัศนคติด้ังเดิม เพื่อ

พฒันาหมูบานใหสวยงามไปพรอมๆ 

กับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

“โครงการพนัหม่ืน” ท่ีหยัง่รากลกึ

อยูในมณฑลเจอเจียงนั้น ไดเปลี่ยน

แปลงโฉมหนาชีวติชนบทเจอเจียงไป

อยางลึกซ้ึง เปนการสอดประสาน

ระหวางการพฒันาเศรษฐกจิและการ

รกัษาส่ิงแวดลอมไปพรอมกนั ยงัผล

ใหเกษตรกรรมเจอเจียงเขมแข็งขึ้น 

ชนบทเจอเจยีงงดงามข้ึน และเกษตรกร

เจอเจยีงกร็ํา่รวยข้ึน โดยรวมแลว โครง

การพันหมื่นชวยใหประชาชนกวา 

30 ลานคนไดรับประโยชน

ผู้เชี�ยวชาญหลากหลายประเทศเชื�อว่าโครงการพนัหมื�น ควรค่าที�จะเผย

แพร่ให้โลกรับรู้

เม่ือโครงการพนัหม่ืนแหงมณฑลเจอเจยีง สาธารณรฐัประชาชนจนี ไดรับ

รางวลัเกียรติยศ Champions of the Earth จากองคการสหประชาชาติ กมี็เสียง

จากผูเชีย่วชาญจาํนวนมากในตางประเทศพรอมใจกันกลาววา โครงการพนั

หมืน่นี ้ไมไดเปนเพียงภารกิจนาประทับใจในการอนรุกัษสิง่แวดลอมของจนี

เทาน้ัน หากแตยงัจะเปนประโยชนควรคาท่ีจะเผยแพรใหโลกไดรับรูอีกดวย

ศาสตราจารยอาลสิเตอร บอรธวคิ ผูอาํนวยการสถาบันวจัิยโครงสรางพืน้

ฐานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร บอกกับผู-

สือ่ขาววา โครงการพนัหม่ืนเหมาะสมทุกประการทีจ่ะไดรบัรางวลั Champions

of the Earth เพราะต้ังแตเริม่ดําเนินการในป 2003 เปนตนมา การยกระดบัคณุ

ภาพแหลงน้ํา การพฒันาคุณภาพสนิคาการเกษตร ฯลฯ ไดสงผลใหเศรษฐกจิ

และสังคมพฒันารดุหนา ยงัประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิน่นับสิบลาน

คนโดยตรง ทั้งยังเปนการสะทอนใหเห็นวาการฟนฟูสิ่งแวดลอมในชนบท 

ไปพรอมกับการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจนั้นสามารถกระทําได

“ผมเชือ่วาโครงการลกัษณะนีส้ามารถพฒันาไดอยางยัง่ยนื โดยเฉพาะอยาง

ยิง่ในเวลานี ้ ซ่ึงจนีกาํลงัพฒันาอตุสาหกรรมอยางรวดเรว็ รวมท้ังการเปลีย่น

ระยะพฒันาเศรษฐกจิ โดยกาวเขาสูการพฒันาท่ีจะสมดุลข้ึน ในแงการอนรุกัษ

สิ่งแวดลอม (และการพัฒนาเศรษฐกิจ) ในอนาคต” ศาสตราจารยบอรธวิค

กลาวเสริมวา “โครงการพันหมื่นนี ้สมควรนําไปเผยแพรแกประเทศอื่น ไม

วาจะเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแลวก็ตาม”

ฟรองซัวส เอ็ดเวิรดส หัวหนานักนิเวศวิทยาแหลงน้ํา ศูนยนิเวศวิทยา

และอทุกวทิยาแหงสหราชอาณาจกัร กลาววา “โครงการพนัหม่ืน” พสิจูนให

โลกเห็นวาสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย สามารถฟนฟูขึ้นมาใหมได นอกจากนี ้

การพัฒนาระบบนิเวศที่ด ีก็เปนไปไดเชนเดียวกัน

“โครงการของมณฑลเจอเจียงโครงการน้ี ถอืเปนแบบอยางทีดี่ในการเปล่ียน

แปลงรปูแบบของโครงการบรหิารจัดการส่ิงแวดลอมในระดบัโลก โดยสะทอน

ใหเหน็วาการพฒันาเศรษฐกจิและการอนุรกัษส่ิงแวดลอมน้ันสามารถทําไป

พรอมๆ กันได” นายเอด็เวริดสกลาวเสรมิดวยวา “โครงการพนัหม่ืนสะทอน

ใหเหน็วา การอนรุกัษส่ิงแวดลอมเปนเงือ่นไขพืน้ฐาน สําหรบัการพฒันาเศรษฐ-

กิจอยางยั่งยืนในระยะยาว”

รองศาสตราจารยอลินัตู แหงภาควิชาภมิูศาสตรและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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มหาวทิยาลยัไนโรบี ประเทศเคนยากลาววา โครงการพนัหม่ืนทาํใหโลกเหน็

วา ประเทศจนีใหความสําคญักบัการอนรุกัษส่ิงแวดลอมมากเพยีงใด การบรหิาร

จัดการสิ่งแวดลอมในชนบทนั้น ถือเปนสวนประกอบสําคัญในการอนุรักษ

สิง่แวดลอม ผลงานของรฐับาลจีนยนืยนัใหเหน็วาชนบทสามารถพฒันาเศรษฐ-

กจิไปพรอมกบัอนุรกัษสิง่แวดลอมได เพือ่อนุรกัษส่ิงแวดลอมคณุภาพดีเอา

ไวใหลูกหลาน

รองศาสตราจารยอลินัตูเชือ่วา ประเทศในทวปีอาฟรกิามีความจาํเปนอยาง

เรงดวนท่ีจะตองเรยีนรู ถอดบทเรยีนจากประสบการณ วธีิการพฒันาเศรษฐกิจ

ไปพรอมกบัอนรุกัษส่ิงแวดลอมของจนี นอกจากนี ้ประสบการณดานการฟนฟู

ระบบนิเวศของจีนเอง ก็เปนสิ่งที่ประเทศในอาฟริกาควรท่ีจะศึกษา

เยเลนา คาเรนินา นักวิจยัชาํนาญการประจาํศูนยวจิยัเศรษฐกจิและสังคมจนี 

สถาบันวจัิยตะวนัออกไกล สภาวทิยาศาสตรแหงสหพนัธรฐัรสัเซียกลาววา 

“โครงการพนัหม่ืน” มีแนวคิดเบือ้งหลงัอยูท่ีการใหความสําคัญตอการอนรุกัษ

ส่ิงแวดลอมของชาวจนี ซ่ึงมีแนวคิดทีจ่ะสรางสรรคอารยธรรมทีเ่ปนมิตรตอ

สิง่แวดลอมอยางแข็งขัน ทัง้นี ้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติระยะหา

ป ฉบับที ่ 13 ถอืเปนระยะสําคัญท่ีจีนผลกัดันรปูแบบการพฒันาระบบนิเวศ โดย

คาดการณวาในอกี 10 ปขางหนา สิง่

แวดลอมเชิงนิเวศของจีนจะเปลี่ยน

แปลงไปอยางเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น

本刊综合

นักทองเที่ยวเที่ยวชมหมูบานตงเฉิง ตําบลหลิงหนาน 

เขตซางยู เมืองซาวซิง มณฑลเจอเจียง 

图①游客在浙江省绍兴市上虞区岭南乡东澄村参观
游览 新华社 图

นักทองเที่ยวนั่งรถไฟขนาดเล็กเที่ยวชมหมูบานเถิงโถว

เขตเฟงฮวา เมืองหนิงโป มณฑลเจอเจียง
图②浙江省宁波市奉化区，游客在滕头村乘坐游览
小火车 新华社 图

ชาวบานในหมูบานจินจูหลิน ตําบลซีกั่น อําเภอเซียนจว ี

มณฑลเจอเจียง  กําลังพักผอนและเลนดนตรีบนสะพาน

ระเบียงที่สรางขึ้นใหม
图③浙江省仙居县溪港乡金竹岭脚村村民在新建的
休闲廊桥上演奏 新华社 图

“โครงการพนัหม่ืน” ของมณฑลเจอเจยีงไดรบัรางวลั “ผูพทิกัษ

โลก” (Champions of the Earth) จากองคการสหประชาชาติ
图④中国浙江“千万工程”获联合国“地球卫士
奖” 新华社 图

②

③

④
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2017年5月5日14时许，上海浦

东国际机场，全世界的目

光聚焦在一架白色大型飞机上。启动、滑

行，机头昂起，直插云霄……中国首款拥有

自主知识产权、具备国际主流水准的干线飞

机——C919成功首飞。中国人乘坐中国造

大飞机出行的日子，已经触手可及。

เครื�องบนิขนาดใหญ่ C919  
โปรไฟลก์ารเติบโตของจนียุคใหม่ 

เม่ือวนัที ่5 พฤษภาคม ค.ศ.2017 เวลา 14.00 น. ทีส่นามบนินานาชาติผูตง 

เมืองเซีย่งไฮ  ทัว่โลกตางจับตามองเครือ่งบนิสีขาวลาํใหญลาํหน่ึง  นับต้ังแต

เริม่สตารทเครือ่ง ขบัเคลือ่น และทะยานข้ึนสูทองฟา  เครือ่งบินเสนทางสาย

หลกั C919 ลาํแรกท่ีประเทศจีนเปนเจาของลขิสิทธ์ิการผลติเอง และไดมาตร-

ฐานชั้นนําระดับสากลขึ้นบินเปนครั้งแรก

เครือ่งบนิโดยสารขนาดใหญ C919  มีชือ่เต็มวา COMAC C919  ตัวอกัษร C 

มาจากอกัษรข้ึนตนของคําวา China และเปนอกัษรตัวแรกของชือ่บรษัิท COMAC 

ผูผลติเครือ่งบินโดยสารของจนี  เลข 9 ตัวแรกสือ่ถงึความยัง่ยนืนาน  เลข 19 

แทนจาํนวนทีน่ั่งสูงสุดของเครือ่งบินโดยสารขนาดกลางลาํแรกของจนี คือ 

190 ที่นั่ง 

เครือ่งบินโดยสาร  C919   มีความยาว  38.90 เมตร สูง 11.95 เมตร ปกกวาง 

35.80 เมตร ความเรว็ในการบนิ  0.785 Mach (1 Mach เทากบั 1,225 กโิลเมตรตอ

ชั่วโมง) ระดับความสูงในการบิน  12,100 เมตร ระยะทางการบินมาตรฐาน  

庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划——

新中国成长档案：C919大飞机

①
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4,075 กิโลเมตร  มีความสามารถในการบินระยะทางสูงสุด 5,555 กิโลเมตร 

เทียบเทากับระยะทางการบินจากกรุงปกกิ่งไปถึงประเทศสิงคโปร 

โครงการคดิคนและสรางเครือ่งบนิ “Y-10” ของประเทศจนีไดเริม่ขึน้ต้ังแต 

ค.ศ.1970 กระท่ังในป 2017 เครื่องบิน C919 ก็ขึ้นบินไดสําเร็จเปนครั้งแรก  

“ความฝนอันยิ่งใหญเกี่ยวกับเครื่องบิน” ของชาวจีน ผานมา 47 ปแลว นี่ไม

เพยีงเปนการสรางประวติัการณครัง้สําคัญในวงการอตุสาหกรรมการบินของ

จีน  แตยงัเปนผลสําเรจ็อนัยิง่ใหญแหงยคุของประเทศจนีท่ีมียทุธศาสตรการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม

เครือ่งบินโดยสารลาํใหญลาํหน่ึง  ตองใชสายไฟเกอืบพนัเสน สายทอสองถงึ

สามพนัเสน ยาวเกอืบรอยกโิลเมตร  ใชอะไหลทัง้หมดนับลานชิน้  และตอง

นําอะไหลจํานวนมหาศาลมาประกอบเขาดวยกันเปนโครงสรางที่ซับซอน  

เพือ่ใหบนิไดอยางปลอดภยั 5-6 หมืน่ชัว่โมง  ยิง่เปนการทดสอบอนัหนักหนวง 

ดวยเหตุน้ีการสรางเครือ่งบินขนาดใหญจึงไดรบัการขนานนามวา เปน “ราชา

แหงอตุสาหกรรมยคุใหม” และ “เปนส่ิงท่ีประเทศมหาอาํนาจควรจะมี”  เปนบท

ทดสอบระดับความสามารถของบุคลากร  มาตรฐานอตุสาหกรรม เทคโนโลย ี

และความสามารถในการบริหารจัดการโดยรวม

ชุย เคอเฟย หวัหนาฝายจดัการเทคโนโลยขีองโครงการ  C919  บอกวา “อะ

ไหลกวา 80% ออกแบบและผลติโดยประเทศจีนเปนครัง้แรก การออกแบบ

สราง C919 ทําใหประเทศจนีมีเทคโนโลยอีตุสาหกรรมการผลติเครือ่งบนิโดย-

สาร 5 ประเภทใหญ  ความเชีย่วชาญ 20 สาขา และ 6,000 เทคนิคเครือ่งบนิโดยสาร 

อกีทัง้ยงัชวยสรางสรรคสิง่ใหมหลากหลายดาน  อาท ิการสงเสรมิเทคโนโลยี

ใหม วสัดุใหม และงานฝมือใหม”  

มณฑลตางๆ กวา 22 มณฑลของ

จีนไดแก สานซ ีเสฉวน เจยีงซ ี เหลยีว

หนงิ เจียงซู รวมวจัิยและผลติเครือ่งบิน

โดยสารขนาดใหญ โดยมีเมืองเซ่ียงไฮ

เปนแกนหลกั  และมีผูประกอบธุรกจิ

กวา 200 แหง รวมเกอืบ 200,000 คน

กลายเปนหวงโซอตุสาหกรรมการผลติ 

หวงโซคานิยม และหวงโซนวตักรรม

จวบจนส้ินเดือนกมุภาพนัธ ค.ศ.

2018  เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ

 C919 มีผูใชทัง้ในและตางประเทศมาก

ถงึ 28 แหง มีใบส่ังซ้ือรวมท้ังส้ิน  815

ลํา  หลงัจากทีบิ่นครัง้แรกสําเร็จ  C919 

จะเขาสูระยะทีไ่ดรบัการรบัรอการบนิ  

นัน่หมายความวาจะยิง่ใกลเขาสูตลาด

ไปอีกกาว

วันท่ีชาวจีนจะไดนั่งเครื่องบิน

ขนาดใหญท่ีผลติโดยประเทศจนีเอง

ยิ่งใกลเขามาทุกทีแลว

本刊综合

 เมื่อวันที ่2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เครื่องบินโดยสารขนาด

ใหญ C919 ลําแรกที่คิดคนและผลิตขึ้นโดยประเทศจีนลงจาก

สายการผลิตอยางเปนทางการ
图①2015年11月2日，中国自主研制的C919大型客
机首架机正式下线 新华社 图 

 เมื่อวันที ่9 กุมภาพันธ ค.ศ. 2017 พนักงานหนุมสาวจากทีม

เทคโลโนยีโรงจักรประกอบรวมแผนกธุรกิจของบริษัทการ

ผลิตเครื่องบิน C919 เซี่ยงไฮ จํากัด ถายรูปหมูในโรงจักร
图②2017年2月9日，上海飞机制造有限公司C919
事业部总装车间工艺技术团队青年员工在车间内合
影 新华社 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

15



第二届中国国际进口博览会将于今年

11月5日至10日在上海举办，企业

商业展总展览面积将达30万平方米，比首

届增加3万平方米。目前，各种类型的全球

宣传推介活动正加速进行。

มหกรรมแสดงสนิคา้นาํเขา้นานาชาติประเทศจนี 
(CIIE)  คร ั�งที� 2 กาํลงัจะเริ�มขึ�น

มหกรรมแสดงสนิคานาํเขานานาชาติประเทศจนี ครัง้ที ่1 อนัอบอวลอยูใน

ความทรงจํา มหกรรมแสดงสินคานําเขานานาชาติประเทศจีน ครั้งที ่2 ก็สง

เสียงฆองเปดงานดังกังวาลขึ้นแลว

กอนหนาน้ีไมนาน ไดมีการกอต้ังคณะกรรมการงานมหกรรมแสดงสินคา

นาํเขานานาชาติประเทศจนี ครัง้ที ่2 ขึน้อยางเปนทางการ งานมหกรรม ครัง้

第二届进博会，将开锣！

①
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ที ่2 นีจ้ะจัดขึน้ทีน่ครเซ่ียงไฮระหวางวนัท่ี 5-10 พฤศจกิายนปนี ้โดยมีพืน้ทีจ่ัด

แสดงทางพาณิชยสําหรบัวสิาหกจิตางๆ รวมถงึ 300,000 ตารางเมตร เพิม่มาก

ขึ้น 30,000 ตารางเมตรจากครั้งแรก ในปจจุบัน กิจกรรมการประชาสัมพันธ

แนะนํางานครั้งนี้ในรูปแบบตางๆ ทั่วโลกกําลังดําเนินไปอยางเรงรัด

จากขอมูล พืน้ท่ีจัดแสดงทางพาณิชยสําหรบัวสิาหกจิมหกรรมแสดงสินคา

นาํเขานานาชาติประเทศจนี ครัง้ที ่2 ในชัน้ตนจะมีการจดัต้ังเขตแสดงรถยนต 

เขตแสดงอุปกรณเครื่องจักร เขตจัดแสดงชีวิตที่มีคุณภาพ เขตจัดแสดงดาน

อาหารและสินคาเกษตรรวม 7 เขตสําคัญ สิ่งที่แตกตางจากงานครั้งแรกคือ 

งานครัง้ที ่2 เขตจดัแสดงชวีติท่ีมีคุณภาพไดจดัต้ังเขตเฉพาะสําหรบัผลติภณัฑ

ของอุปโภคชั้นสูง โดยไดรับการตั้งชื่อวาเปนเขตสินคาฟุมเฟอย

ตนเดือนมีนาคม  ผูบรหิารหอแสดงสินคาประเทศญ่ีปุนท่ีกาํลงัเขารวมงาน

แสดงงาน East China Fair ครัง้ที ่29 กลาววา “งานแสดงสินคาภาคตะวนัออกของ

จีน ปนีมี้วสิาหกจิญ่ีปุนรวม 40 รายเขารวมจดัแสดง ดวยพวกเขาเหน็ผลสําเรจ็

ทีดี่ของงานมหกรรมแสดงสนิคานาํเขานานาชาติประเทศจนีครัง้แรก จงึวาง

แผนมารวมจัดแสดงในงานครั้งนี ้โดยไดมารวมงาน‘มหกรรมแสดงสินคา

ของจีน’ เพื่ออุนเครื่องกอน”

“ลู โปเซิน”—นีคื่อชือ่ภาษาจนีท่ีนายแอนดร ูโรเบิรตสัน  เจาหนาทีส่มาคม

อตุสาหกรรมเน้ือหมูออสเตรเลยีต้ังใหตนเอง เขาหวงัวาจะสามารถควาโอกาส

อนัดีจากงานมหกรรมน้ีไวใหไดอยางดี นายแอนดร ูโรเบิรตสัน กลาววา  แม

วาอตุสาหกรรมเน้ือหมอูอสเตรเลยียงัไมไดเขาสูตลาดจีน แตงานมหกรรมน้ีเปน

โอกาสการแลกเปลี่ยนระหวางวิสาหกิจออสเตรเลียกับลูกคา ผูบริโภคและ

ผูนาํเขาชาวจีน นาํโอกาสอนัดีมาสูการพฒันาอตุสาหกรรมเน้ือหมูออสเตรเลยี

ในเขตบริหารพเิศษฮองกงและมาเกา งานมหกรรมครัง้ท่ี 2 กเ็ปนทีจ่บัตา

มอง นายหวง เจอเยีย่น หุนสวนบรษิทั  Winco International Investment Management 

Limited อยากเขารวมงานต้ังแตงานมหกรรมครัง้แรก แตนาเสยีดายทีล่งทะเบยีน

ไมทัน หลังจากนั้น จึงพยายามแสวงหาโอกาสเขารวมงานครั้งที ่ 2 โดยเขา

กลาววา “หากเปนไปได ก็จะขอลงชื่อสมัครเขารวมงานวันนี้เลย”

จากขอมลู การลงทะเบียนสมัครงานมหกรรมครัง้ที ่2 มีอยู 2 ชองทาง ชอง

ทางแรกคือ วสิาหกจิเปนผูลงทะเบยีนสมัครเขารวมงานเอง อกีรปูแบบหน่ึงคอื

“จับกลุม” ผานองคกรรวมกลุมรวมงานในตางประเทศ แลวจึงเขารวมงาน

ต้ังแตกอนวนัที ่ 18 มกราคมปนี ้ม ี 40 ประเทศและเขตแควน 500 กวาวิสาหกิจ

ลงนามสัญญาเขารวมจัดแสดงในงาน

“สําหรับประเทศจีน การจัดงาน

มหกรรมนี้ใหดีน้ันเปนมาตรการท่ี

หลีกเลีย่งไมไดในการยกระดับการเปด

กวางสูตางประเทศและทาํตามสัญญา

การเปดกวางสูภายนอก สําหรบัวสาห-

กจิและนักธุรกจิพอคาทัว่โลก งานมห-

กรรมน้ีไดกลายเปนเวทีชัน้ดีสาํหรบั

พวกเขาในการแสดงจุดแข็งของตนเอง

และเติมเต็มศักยภาพในการแขงขนั”

นายไป หมงิ เจาหนาท่ีวเิคราะหตลาด

ระหวางประเทศประจาํสถาบันความ

รวมมือดานการคาและเศรษฐกิจระ-

หวางประเทศ กระทรวงพาณิชยของ

จีนกลาว

 本刊综合

รถสปอรตรุน MUSTANG ที่โชวในบูธของบริษัทฟอรด 

อเมริกา ในงานเอ็กซโปสินคานําเขานานาชาติประเทศจีน

ครั้งแรก
图①首届进博会上，美国福特公司展台展出的一款
MUSTANG跑车 新华社 图 

เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 พอคาอิหราน (คนซายมือ) 

ซึ่งเขารวมงานเอ็กซโปสินคานําเขานานาชาติประเทศจีนครั้ง

แรกกําลังแนะนําพรมเปอรเซียใหกับผูเขาชม
图②2018年11月5日，在首届进博会上，一位来自
伊朗的展商（左）向参观者介绍波斯地毯 新华社 图
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在新中国70年波澜壮阔的成长历程

中，有一个词语闪耀着独特的光

芒，这个词就是“边城”。云南有4060

公里的边境线，边城是世界了解云南、云

南走向世界的“门户”和“窗口”。边城

不边。70年来，在中国共产党的领导下，

通过云南各族儿女的艰苦奋斗，边城日新

月异。

พฒันาการ 70 ปี…สสีนัแห่งนครชายแดน
รุ่ยลี� เมืองชายแดนที�งดงามยิ�งขึ�นเมื�อเปิดออกสู่โลก

  บทเพลง “ดินแดนงดงามแหงหนึง่” ซ่ึงโดงดังไปท่ัว สงผลใหทัศนยีภาพ

อันสวยงามของเมืองรุยลี ่ เขตปกครองตนเองชนชาติไทและชนชาติจิ่งโพ

เตอหง มณฑลยูนนาน ไดแทรกซึมเขาไปในจิตใจของผูคน ในฐานะที่รุยลี่

เปนประตูสําคญัของจนีสูเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและเอเชยีใต ความงดงาม

ของรุยลี ่จงึไมจาํกดัอยูแคความออนละมุนทีส่ดใสเทาน้ัน ชวงตนเดือนมีนาคม

ทีผ่านมา ผูส่ือขาวของเราไดเดินทางเขาไปในรุยลี ่เพือ่สัมผสักบัความงดงาม

บาดจิต ที่มีชีวิตชีวาเพราะการเปดกวางมากขึ้นของดินแดนแหงนี้

เวททีี�ยิ�งใหญ่

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม คณะผูส่ือขาวไดเดินทางมาถงึสถานีจัดสงน้ํามันและ

กาซธรรมชาติรุยลี ่อันเปนจุดที่ทอสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติชายแดนจีน 

-เมียนมาเชื่อมตอมาถึง ณ ตําบลนงเตาในเมืองรุยลี่

ทัง้นี ้ทอสงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติจีน-เมียนมาน้ี ถอืเปนชองทางนํา

เขาสินคาประเภทพลังงานทอที ่4 ของประเทศจีน เริ่มกอสรางตั้งแตป 2010 

70年变迁看边城——
瑞丽：因开放而更美丽

本刊记者 刘子语 王欢 熊燕 储东华 李文君/文
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กอนจะเริม่ใชเปนทอสงกาซธรรมชาติ

ในป 2013 ตอมาเมือ่ป 2017 กไ็ดใชสง

นํา้มันดิบจากเมียนมาเขาสูจนี สถานี

สงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติรุยลี ่

ต้ังอยูหางจากเสนแบงเขตแดนจีน- 

เมียนมา 2.5 กโิลเมตร เปนสถานีแรก

นับต้ังแตทอสงดังกลาวขามเขามาใน

เขตจีน

 หลูว หวีง้สง หนุมนอยผูเกดิหลงั

ทศวรรษท่ี 1990 ชาวเมืองฉวีจ่ิง้ มณฑล

ยูนนานมาทํางานที่สถานแีหงนีเ้ปน

เวลาหาปแลว เขาเลาวา คณะทาํงาน

จากท่ัวประเทศจนีกวา 60 ทาน ไดเดิน

ทางมารวมตัวกันที่เมืองรุยลี่ เพื่อรับภารกิจหนักในกจิการทีเ่กีย่วของกบัการ

วดัปรมิาณสํารองน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติและการเช่ือมตอทอสง เขาเลาวา

ทุกคนลวนแตภาคภูมิใจในภารกิจดังกลาว

ทีต้ั่งทางภมิูศาสตรทีมี่ความพเิศษ สงผลใหเมืองรุยลีก่ลายมาเปนจุดเชือ่ม

ตอสําคัญระหวางจีนกับตางประเทศ

เม่ือครัง้อดีต เสนทางจากรุยลีไ่ปยงันครคุนหมิงน้ันแสนจะไกล แตในเวลา

นี ้โครงขายทางดวนท่ีเชือ่มเมืองใหญเขากบัรุยลี ่ไดสงผลใหการเดินทางสะดวก

สบายขึน้ ทัง้นี ้ดานศูนยกลางเชือ่มตอนานาชาติทางรถไฟรุยลี ่ไดเริม่ดําเนินการ

ศูนยบริการรุยลี่ในนิคมอุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศจีน-เมียนมา
图①中缅跨境电商产业园区瑞丽服务中心 李文君 图 

นักเรียนชาวเมียนมาหลายคนของโรงเรียนประถมหยินจิ่งกําลังปนจักรยานกลับบานโดยผานดานพรมแดนหยินจิ่ง  

图②银井小学几位缅籍学生骑车回家，跨过银井边防口岸国境线   新华社 图

นายหลูว หวี้งสง (คนขวามือ) กับเพื่อนรวมงานกําลังตรวจสอบอุปกรณในสถานีจัดสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติรุยลี่
图③吕应雄（右）和同事在瑞丽输油气站检查设备 李文君 图 

②
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วางแผนแลว เสนทางรถไฟสายตาหลี่

-รุยลี่เองก็ดําเนินตอมาเรื่อยๆ อยาง

ราบรื่น โครงการเสนทางรถไฟสาย

มูเซ - มัณฑะเลยในเมียนมาเอง ก็ได

ทําการลงนามในบันทึกชวยจําการ

ศึกษาความเปนไปไดในเม่ือปทีแ่ลว 

เสนทางทีเ่ชือ่มตออยางบรูณาการท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศจีน เริ่ม

ปรากฏเปนรปูเปนรางอยางนาอศัจรรย

บดันี ้เมืองรุยลีก่าํลงัวางแผนสราง

ความรวมมือทางเศรษฐกิจชายแดน

ระหวางจีนกับเมียนมา โดยมรีะเบียง

เศรษฐกิจจีน–เมียนมาเปนฉากหลัง

เศรษฐกจิและการค้าร้อนแรง

เมืองชายแดนขนาดเลก็อยางรุยลี ่

ซ่ึงไดอานิสงสจากการเปดประเทศ

ของจีนเปนที่แรกๆ ไดสรางตํานาน

แหงเศรษฐกจิไวต้ังแตเม่ือ 20 ปกอน 

ตามคํากลาวท่ีวา “การคาชายแดนท่ัว

จนีเดนทีย่นูนาน การคาชายแดนยนู-

นานเดนทีรุ่ยล่ี” ในเวลาน้ี การคาขาย

รายยอยประเภทหาบเรแผงลอย ไมใชดาวเดนดานการคาในเมืองรุยลีอี่กตอไป 

สิ่งที่เขามาแทนที่คือเศรษฐกิจรูปแบบดานชายแดนที่นับวันจะเจริญรุงเรือง 

สถานท่ีแหงน้ี เปนศูนยรวมกระแสคน กระแสสินคา กระแสทุน และกระแส

ขอมูล สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของรุยลี่ในการเปนผูนําและปจจัยกระตุน

การคา

เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2019 คณะผูสื่อขาวเดินทางมาถึงดานรุยลี่ ไดเห็นรถ

บรรทกุสินคา และรถจกัรยานยนตแบบสามลอวิง่ขวกัไขวไปท่ัวบรเิวณ จาก

ขอมูลสถิติพบวา ในป 2018 มูลคาการนําเขาและสงออกของเมืองรุยลี ่ขยาย

ตัวมากกวารอยละ 60 ปรมิาณการซือ้ขายและมูลคาการซือ้ขายในกลุมพลเมือง

ชายแดน ขยายตัวท่ีระดับรอยละ 55.3 และ 64.6 ตามลาํดับ นอกจากนี ้ดัชนชีีว้ดั

ทัง้สีข่องดานรุยลีย่งัอยูในระดับแถวหนาของประเทศ โดยยอดชําระเงินขาม

ชายแดนดวยเงินหยวนจนีน้ัน ทะลรุะดับหม่ืนลานหยวนติดตอกนัเปนปที ่6

 วสิาหกจิต่างๆ รับรู้ถงึความร้อนแรงด้านเศรษฐกจิการค้ามากที�สุด

บริษัท รุยลี่ ตาทง สือเยี่ย จํากัด เปนบริษัทที่เนนทําธุรกิจเก่ียวกับการนํา

เขา-สงออกสินคาประเภทเคมีภณัฑในชวีติประจาํวนั วตัถดิุบในการผลติแบต

เตอรี ่วตัถดิุบในการผลติเครือ่งด่ืม และบรรจภุณัฑตางๆ ในจํานวนน้ัน เคร่ือง

ดืม่ แบตเตอรีแ่ละผลติภณัฑทําความสะอาดทีน่าํเขาโดยบรษัิทฯ มีสวนแบง

ตลาดในเมียนมาอยูระหวางรอยละ 65 ถึง 80 สินคาบางตัวมีสวนแบงตลาด

ถึงรอยละ 85

 คณุหลวิ อนัขาย ผูจดัการฝายโลจสิติกสของบรษัิทฯ กลาววา ขอไดเปรยีบ

ของรุยลี่ในฐานะที่มีดานชายแดนและขอไดเปรียบดานตลาด ทําใหกิจการ

ของบรษัิทฯ รุงเรอืงขึน้อยางตอเน่ือง โดยเม่ือแรกกอต้ังในป 2001 นัน้ สินคา

ของบริษัทฯ ไมคอยหลากหลาย ปริมาณการคาระหวางประเทศในแตละป 

มีมูลคาอยูทีป่ระมาณ 7 ลานหยวน แตเม่ือถงึป 2017 ตัวเลขดังกลาวกข็ยายไป

แตะระดับ 800 ลานหยวน ในกาวตอไป บรษัิทฯ ยงัเตรยีมท่ีจะนาํเขาสนิคาของ

เมียนมา ผานทางนิคมอุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ

จีน-เมียนมาอีกดวย

ชีวติที�ดี

เม่ือปทีแ่ลว เมืองรุยลีไ่ดรบัการยกระดับใหเปนเมืองอนามัยระดับมณฑลได

สาํเรจ็ นอกจากนี ้ยงัไดรบัการเสนอชือ่ใหเปนเมืองอารยะระดับประเทศอกีดวย 

ผูคนจากทองถิน่ตางๆ ยายถิน่ฐานมาใชชีวติหรอืทํางานท่ีเมืองแหงนี ้ตางได

สัมผสัถงึความสขุและการไดรบัความดูแลจากเมืองชายแดนรุยลีอ่ยางถวนหนา

①

②
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เม่ือเดือนมิถนุายน 2013 ศูนยใหบรกิารและบรหิารจดัการชาวตางประเทศ

แหงเมืองรุยลี ่ซึ่งเปนศูนยใหบริการและบริหารจัดการชาวตางประเทศแหง

แรกของจนี ไดกอต้ังข้ึนโดยใหบรกิารแบบครบวงจรในดานตางๆ ไมวาจะ

เปนดานสนัติบาล ศุลกากร การแปล ทรพัยากรบคุคลและสวัสดิการสังคม ตลอด

จนการฝกทักษะแรงงาน การดําเนินการจัดทําบัตรประชาชนบุคคลตางดาว 

กป็รบัปรงุขัน้ตอนใหสะดวกสบายขึน้ จากเดิมทีต่องเดนิเอกสารหลายท่ี ใช

เวลาอยางนอยครึง่เดือนจึงจะเสรจ็ ลดระยะเวลาลงเหลอืเพยีงสองวนักเ็รยีบรอย 

เม่ือเดือนมกราคมทีผ่านมา บรษัิทจดัหางานฮุยหยาง สาขารุยลี ่ไดเปดกจิการ

อยางเปนทางการ เพือ่ใหบรกิารแกแรงงานตางดาวในการจัดหางาน งานพทิกัษ

สทิธิ ์งานอบรมฝมอืแรงงาน ฯลฯ ซ่ึงถอืเปนบรกิารใหมเอีย่มสําหรบัชาวตาง

ประเทศที่ยายเขามาพํานักในทองถิ่น

 “โรงเรยีนประตูเมอืง” “โรงพยาบาลประตูเมือง” และ “หอสมุดประตูเมือง” 

ถือเปนจุดทองเที่ยวที่สําคัญตามแนวชายแดน เด็กเมียนมาและเด็กจีนไดยืน

รับแสงอาทิตยยามเชารวมกัน ยํ่าผืนดินยามอาทิตยอัสดงดวยกัน รวมเรียน

หนงัสือในชัน้เรยีนเดียวกนั และรวมรองเพลงเดียวกนั โรงเรยีนเต่ิงซิว่ อาํเภอ

นงเตา เมืองรุยลีน้ั่น มีนักเรยีนทัง้สิน้ 246 คน ในจาํนวนนัน้เปนนักเรยีนสญัชาติ

เมียนมา 15 คน ลาทยุ เด็กสาวชาวเมยีนมาวยั 15 ป เปนหนึง่ในนัน้ ลาทยุเขากบั

เพือ่นรวมชัน้ไดเปนอยางดี เธอหวงัวาเม่ือเติบใหญ จะไดทํางานเปนครทูีเ่มือง

จนี เพื่อสืบสานมิตรภาพระหวางเมียนมาและจีนตอไป

เม่ือปทีแ่ลว เมืองรุยลีไ่ดตอนรบันกัทองเทีย่วทัง้ชาวจนีและชาวตางชาติ 

มากกวา 6 ลานคน/ครัง้ มีรายไดจากการทองเทีย่วรวม 1.364 หม่ืนลานหยวน 

รุยลีมี่ความพยายามในการนําเอาวฒัน-

ธรรมชายแดนและวัฒนธรรมประจาํ

เผาตางๆ มาใชใหเกดิประโยชนดาน

การทองเทีย่ว สงผลใหการทองเทีย่ว

ชายแดนและการทองเทีย่วขามแดน 

กลายเปนลกัษณะเดนสาํคัญท่ีสดุสํา-

หรับการทองเที่ยวของเมืองแหงนี้

 ชายชาวเมียนมาผูหนึ่งกําลังจัดทําใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ของจีน
图①一名缅甸籍男子在办理中国营业执照 李文君 图 

เจาหนาที่กําลังบรรยายภาพเสนทางทอสงนํ้ามัน 

และกาซธรรมชาติภายในเขตยูนนาน
图②工作人员讲解中缅油气管道在云南境内的线路图
李文君 图

ณโรงเรียนประถมหยิงจิ่น นักเรียนชาวจีนและเมียนมากําลัง

เลนเกมสดวยกันในชวงเวลาพักเรียน
图③银井小学，中缅两国学生在课间休息时一起做
游戏   新华社 图

หวัง เตอยวี ่คุณครูของโรงเรียนประถมหยินจิ่ง กําลังสอน

นุน เหลี่ยง นักเรียนชาวเมียนมาใหรูจักตัวอักษรจีน
图④银井小学老师王德宇在辅导缅甸籍学生嫩俩认
识汉字   新华社 图

③ ④
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妈妈，今天去卖瓶子吗？”家住北

京市朝阳区的陈肖3岁了，她最近有

了一份新“工作”：收集家里的塑料瓶投进

饮料瓶回收机。因为每投一个瓶子，陈肖

就能得到0.05元的“报酬”，这让她热情高

涨。这个3岁小朋友的“工作”，正是中国塑

料饮料瓶回收再利用的一个重要环节。

การรไีซเคลิขวดพลาสติกใบหนึ�ง

  “แม วันนี้ไปขายขวดไหมคะ” 

เฉิน เส่ียว อาย ุ3 ขวบแลว เธอได “งาน” 

ใหมชิน้หนึง่เม่ือเรว็ๆ นี ้คือ เก็บรวบ

รวมขวดพลาสติกท่ีบาน หยอนเขา

เครือ่งรไีซเคลิขวดเครือ่งด่ืม บานเธอ

อยูหมูบานจดัสรรแหงหนึง่ในเขตเชา

หยาง กรงุปกกิง่ การหยอนขวดใบหนึง่ 

เฉินเสี่ยวจะได “คาตอบแทน”0.05 

หยวน ซ่ึงทําใหเธอมีความกระตือรอื-

รนมาก

“งาน” ของเด็กวัย 3 ขวบนี ้เปนข้ัน

ตอนสําคัญในกระบวนการนําขวด

เครือ่งด่ืมพลาสติกไปรไีซเคิลใชใหม

ท่ีปายรถเมลบนถนนเชาหยาง กรุง

ปกกิง่ นายหวัง นักทองเทีย่วจากกวาง-

ตุงกําลังหยอนขวดเปลาสองสามใบ

ลงเครือ่งรไีซเคลิ เครือ่งน้ีสงูประมาณ 

2 เมตร บนเครื่องมีจอสัมผัส ชอง

หยอนขวด โซนสแกนคิวอารโคดและ

เครือ่งพมิพ นายหวังสัมผสัปุม “หยอน

一个塑料瓶的再生之旅 彭训文/文
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ขวด” บนจอ ชองหยอนขวดทรงกลม “อาปากกวาง” ทนัที เขาหมุนขวดเปลา

ใหดานที่มีบารโคดหันไปขางบน วางเขาไปใน “ปากกวาง” สายพานสีเขียว

นําขวดเปลาเขาไปในเครื่องอยางรวดเร็ว

หลงัจากนัน้ บนจอมีขอความแสดงบรรทดัหนึง่วา คนืเงิน 0.05 หยวน จะคีย

หมายเลขโทรศัพทใหเติมเปนคาโทรศัพทกไ็ดหรอืนําบัตร “อขีาทง” (บตัรเดียว

ใชไดทุกอยาง) ไปแตะทีโ่ซนอปุนัยเพือ่เติมคา ยงับรจิาคใหองคการสาธารณ

ประโยชนไดดวย นายหวังเลือกบริจาค เขาบอกวา เมื่อกอนเคยเห็นเครื่อง

รไีซเคิลทีค่ลายๆ กนัตอนไปเทีย่วตางประเทศ แตทีส่แกนคิวอารโคดคืนเงิน

ไดเพิง่เจอเปนครัง้แรก เม่ือเหน็เขารเิริม่ทาํ นักทองเทีย่วท่ีอยูระแวกน้ันพากนั

เขาแถวหยอนขวดเปลาลงไปในเครื่อง

ที่ปกกิ่ง มีเครื่องรีไซเคิลที่รวบรวมเทคโนโลยีการชําระผานมือถือและ

อินเตอรเน็ตในทุกสิ่งจํานวน 5,000 กวาเครื่อง ซึ่งกระจายอยูตามปายรถเมล 

สถาบันการศึกษา ซุปเปอรมารเก็ต ทางเขาหมูบานจัดสรร เปนตน

จะใหเครือ่งทาํงานอยางมปีระสทิธิภาพไดอยางไร ? บรษัิท หยงิชวง รไีซเคลิ 

ทรัพยากรหมุนเวียน ปกกิ่ง จํากัด ฝายวิจัย ผลิตและดําเนินงาน นั่นก็คือ มี

บคุคลเฉพาะทีดู่แลและรไีซเคลิ นายอูเปนคนขับรถบรรทกุคนหน่ึงของบรษิทั

หยงิชวง รับผดิชอบงานขนสงกําจดัขวดจากเครือ่งรไีซเคลิหลายสิบเครือ่งใน

เขตเชาหยาง เขาบอกวา ผูคนหยอนขวดนอยในฤดูหนาว ฤดูรอนเปนไฮซีซ่ัน 

วันหนึ่งขนหลายครั้งกวาจะขนหมด

ขนขวดไปสูสถานีหอแพค็ท่ีศูนย

คัดแยก นายอูกสํ็าเรจ็หนาท่ีแลว ทวา 

การบาํบัดขวดเปลาเพิง่เร่ิมตน ผูปฏบัิติ

งานจะคัดแยกกระปอง ขวดพลาสติก

ท่ีขนมาในขัน้ตน โดยคัดขวดท่ีเปอน

มากๆ ออก หลังจากนัน้ ขวดท่ีผาน

เกณฑจะถกูบีบอดัเปนลกูบาศก  แลว

นําสงโรงงานรีไซเคิลหยิงชวง

ทีโ่รงงาน ลกูบาศกขวดเหลาน้ีจะ

ที่ปายรถเมลโกหยวน ถนนหนานหยวนปกกิ่ง ผูโดยสาร

กําลังหยอนขวดเปลาลงในเครื่องรับขวดรีไซเคิล
图①在北京南苑路果园站公交站台，乘客往饮料瓶
回收机里投放废弃瓶子 CFP  

นักเรียนชั้นประถมคนหนึ่งกําลังหยอนขวดเปลาลงในเครื่อง

รับขวดรีไซเคิล
图②一名小学生往饮料瓶回收机投瓶子 新华社 图

เครื่องรับขวดพลาสติกรีไซเคิลไดเขาประจําการในสถานี

รถไฟใตดินหลายแหงในกรุงปกกิ่ง
图③④饮料瓶回收机逐步进驻北京多个地铁站 CFP 

②
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ถูกคัดแยกอีกครั้งตามสีขวด ฉลาก ฝาขวด ตัวขวดจะถูกแยกบําบัด ฉลากที่

รีไซเคิลไมไดจะถูกรวบรวมบําบัด ฝาขวดผานการบําบัดแปรรูป จะถูกทํา

เปนหูหิว้กระเปา ท่ีรองพืน้ เปนตน ตัวขวดจะถกูบดเปนเศษแผน ผานการชาํระ

ลางดวยแอลคาลอยดนําเขา เศษแผนเหลาน้ีจะถกูละลายทําเปนเม็ดโพลเีอสเตอรรี

ไซเคลิขนาดเทาเม็ดขาว เทาทีท่ราบ โรงงานรไีซเคิลหยงิชวงบาํบัดขวดเครือ่ง

ดื่มพลาสติกปละ 5 หมื่นตัน เทียบเทากับประหยัดนํ้ามันปโตรเลียม 3 แสน

ตัน

 ที่นากลาวถึงก็คือ เม็ดโพลีเอสเตอรรีไซเคิลที่ผลิตโดยโรงงานหยิงชวง

 เปนเม็ดพลาสติกชนิดเดียวท่ีถงึระดับสามารถบรรจุอาหารไดในปจจบัุนของ

จีน หมายความวา เครื่องบรรจุภัณฑที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกเหลานี ้จะบรรจุ

อาหารไดโดยตรง นายฉาง เทา ผูจดัการท่ัวไปของบรษัิทหยงิชวงบอกกับผูสือ่

ขาววา ไลนผลิตเม็ดโพลเีอสเตอรรไีซเคิลระดับอาหารน้ีเปนไลนนาํเขาและมี

การสรางนวตักรรมใหม จึงเขมงวดมากยิง่ข้ึนในการจดัการสิง่ปนเปอน ปจจบัุนนี้

เม็ดพลาสติกเหลาน้ีโดยหลกัๆ จาํหนายท่ีตาเหนิง โคคาโคลา ซ่ึงเปนหุนสวน

รวมมือกัน  เพือ่ทําเปนขวดใหม และมีบางสวนถกูดึงเปนเสนดายนําไปทอผา 

ตดัเปนเสื้อผา ถุงผาที่มีแบรนดของตนเอง

 “ทุกครัง้ท่ีพวกเราหยอนขวดเปลา 

เปนการเปลีย่นแปลงโลกท้ังน้ัน” นาย

ฉาง เทาบอกวา ขวดประมาณ 8 ใบ

ผลิตเสื้อยดืตได 1 ตัว เทากบัปลูกตน

ไม 0.16 ตน ขวด 14 ใบ ผลติถุงผาได

1 ใบ เทากบัประหยดัน้ํามันปโตรเลียม

0.41 กิโลกรัม

稿件来源：《人民日报海外版》，内容有删减

 เครื่องรับขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานขางปาย
รถเมลกรุงปกกิ่ง
 เครื่องรับขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานขางปาย
รถเมลกรุงปกกิ่ง
 เครื่องรับขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานขางปาย

北京市，摆放在公交站旁的饮料瓶回收机 CFP

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

24



西山在昆明城西，古名碧鸡山或太华

山，海拔约2400米，东濒滇池。明

代地理学家徐霞客曾一天之中两上西山并

最终写下了《游太华山记》。2018年5月

19日，昆明举行“重走霞客路”活动。活

动通过打造徐霞客旅游大IP，让西山以崭

新面貌展现在世人面前。

ไปเที�ยวอทุยานภเูขาซซีนักบันกัเดนิทางสมยัราชวงศห์มิง

อทุยานภเูขาซีซันต้ังอยูทิศตะวนั-

ตกของนครคุนหมิง ในอดีตมีชื่อวา

เขาปจ ีหรือเขาไทหัว ความสูงเหนือ

ระดับนํ้าทะเล 2,400 เมตร ทิศตะวนั-

ออกใกลกับทะเลสาบเตียนฉอื มีแหลง

ทองเที่ยว เชน วัดหัวถิง วัดไทหัว

ซันชิงเกอ และหลงเหมินตั้งกระจาย

ตัวอยูทามกลางปาลึก สมัยราชวงศ

หมิงเมื่อ 380 ปกอน สวีเสียเคอนัก

ธรณวีทิยาเดินทางมาที่คุนหมงิถงึ  4

ครั้ง เดินขึ้นเขาซีซันถึงสองครั้งใน

วันเดียว ในสายตาของเขาแลว ตนไม

ตนหญาแตละตน แตละกอนหิน แต

ละลําธาร ท้ังหมดตางมีความนาสนใจ

ในตวั เดินทอดอารมณไปเรือ่ย  ๆ ตาม

ปาเขาสายนํ้าบนเขาซีซัน เขาบันทึก

สภาพระหวางทางไวอยางละเอยีด ไม

วาจะเปนทัศนียภาพ วิถีชีวิตผู คน

สภาพธรณีวิทยา การผลิต การคม-

นาคม เปนตน ในที่สุดเขียนออกมา

เปนหนงัสือ “บันทึกการทองเทีย่วเขา

ไทหัว”

ณ เขาซีซัน ถํ้าหลงเหมินนับวา

มีชื่อเสียงที่สุด ถํ้าหลงเหมินตั้งอยู

ปลายสุดของเขาซซัีน ต้ังตนจากหอง

หินเกาของจุดหงสคาบคัมภีรไปยัง

ประตูมังกร เจาะหนาผาสูงชันทะลุ

ถํ้า ทะลวงหินผาเปนหองถํ้า ตลอด

和明代旅行家一起游昆明西山

ความยาว 66.5 เมตร เลาสืบกนัวา ใน

อดีตที่ริมทะเลสาบเตียนฉือมีหนุม

ชางหนิคนหน่ึง หลงัจากอกหักผดิหวงั

ในรักจึงไดมาที่ซีซัน ตัดสินใจใช

ความรัก สติปญญา พละกําลัง ความ

สามารถท้ังหมดทุมเทใหกับการขุด

เจาะวหิารถํ้าหลงเหมิน ขณะที่เขา

ผานความยากลําบากในงานขุดเจาะ

จนใกลจะแลวเสรจ็น้ัน เกดิพลาดพล้ัง

ทําใหปลายพูกันบนมือของเทพเจา

ขุยซิงหัก ชายหนุมชํ้าใจท่ีความรัก

ของตนไมอาจสมหวัง ดวยความเจ็บ

แคนใจ จึงกระโดดลงมาจากหลง

เหมิน ทิง้ไวเพยีงบทเพลงแหงความ

เศราใหกับคนขางหลัง

วันที ่19 พฤษภาคม ป 2018 นคร

คุนหมิงจัดกิจกรรม “ยํ่าตามรอยเทา

สว ีเสยีเคอ” ในวันดังกลาว ชาวเมอืง

คุนหมิงท่ีเขารวมกจิกรรมจะเร่ิมออก

เดินทีว่ดัหวัถงิซซีนั เลยีบขึน้ไปตาม

เสนทางโบราณไทหัวท่ีสวี เสียเคอ

เคยเดินมา ข้ึนไปถงึประตูหลงเหมิน

ชมทัศนียภาพทะเลสาบเตียนฉือ 

กิจกรรมยํ่าตามรอยเทาสวี เสียเคอ

ครัง้น้ีผาน IP การทองเท่ียวสว ีเสียเคอ

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวเขตซีซัน
稿件来源：昆明市西山区融媒体中心

โฟกสัเมืองคุนหมิง聚焦
昆明
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3月25日至30日，中共云南省委书记、

省人大常委会主任陈豪率云南省友好

代表团访问泰国和柬埔寨。访泰期间，陈

豪与泰国外交部长敦·帕马威奈、商务部

代理部长初迪玛·本雅布拉帕进行了会

谈，邀请泰国企业积极参加今年6月在昆明

举行的2019商洽会。

คณะผูแ้ทนมิตรภาพยูนนานเยอืนประเทศไทย
และกมัพชูา

วันที ่25-30 มีนาคม นายเฉิน หาว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจํา

มณฑลยูนนานและประธานสภาผูแทนประชาชนมณฑลยูนนาน นําคณะผู-

แทนมิตรภาพยูนนานเยือนประเทศไทยและกัมพูชา

ระหวางการเยอืนประเทศไทย นายเฉนิ หาว เลขาธิการพรรคฯ ไดพบปะ

หารอืกบันายดอน ปรมัตถวนัิย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ  และ

นางชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย รักษาราชการแทน รมว.พาณิชย 

นายเฉิน หาวกลาววา ยูนนานตั้งอยูในเขตเชื่อมโยงระหวางจีนกับเอเชียใต-

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตซ่ึงเปนตลาดการคาขนาดใหญสองแหง ไมวาจะเปน

ทีต่ัง้ แหลงทรพัยากร การเปดกวางลวนมีขอไดเปรยีบทีโ่ดดเดน หวงัวาจะมี

การผลกัดันใหเกดิการเชือ่มตอระหวางเมืองตาง  ๆ ในยนูนานกบัระเบียงเศรษฐ-

云南省友好代表团访问泰国和柬埔寨 本刊记者 雷桐苏 通讯员 张毅/文

เรื�องราวลุ่มแม่นํ�าลา้นชา้ง-แม่นํ�าโขง
澜湄
故事
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กจิภาคตะวนัออกประเทศไทย โดยผานความรวมมือลุมน้ําโขง-ลานชางและ

ระเบยีงเศรษฐกจิจีนคาบสมุทรตอนใต การกอสรางเสนทางรถไฟสายจีน-ลาว

-ไทย เปนตน ยกระดับความรวมมือเศรษฐกิจการคาไทย-ยนูนาน นายเฉนิ หาว

เชิญชวนนกัธุรกจิไทยเขารวม “งานเจราจาทางการคา 2019” ทีจ่ะจัดข้ึนท่ีนคร

คนุหมิงในเดือนมถิุนายนปนี้ คณะผูแทนยังไดเดินทางไปดูงานท่ีนคิมอุต-

สาหกรรม WHA บรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑและโรงงานแปรรปูอาหารฟารม

ทําการศึกษาเชิงลึกถึงสภาพการกอสรางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ประเทศไทย

ในวนัท่ี 27 มีนาคม นายเฉนิ หาว ไดพบปะกบันายฮนุ เซน นายกรฐัมนตรี

กัมพชูาและนายปรกั  สุคน รฐัมนตรอีาวโุสและรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ

ตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศกมัพชูา นายเฉนิ หาว กลาววา 

ปจจุบัน ยูนนานกําลังดําเนินตามที่ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงชี้แนะวา “เศรษฐ-

กจิยนูนานตองพฒันา สถานท่ีต้ัง คอืขอไดเปรยีบ การเปดกวางคือทางออก” 

สํานึกการใหบรกิารและการบรูณาการเขากบัยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ 

สรางสรรคประเทศจีนที่เล็งศูนยไปยังเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ยูนนานยินดีท่ีจะกระชับความรวมมือในเชิงปฏิบัติกับกัมพูชาในดานตางๆ

อยางลกึซ้ึงยิง่ข้ึน และสรางคุณประโยชนในเชิงบวกตอการสรางชุมชนรวม

ชะตากรรมท่ีมนัียสําคญัเชงิยทุธศาสตรระหวางจนีและกมัพชูา ใหความรวม

มือเชิงลกึในโครงการ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” ทาํใหความรวมมือเชงิยทุธศา-

สตรมคีวามครอบคลมุเปนรปูธรรมยิง่ขึน้ นายปรกั  สุคน กลาววา การพฒันา

ของประเทศจีนยังประโยชนตอประเทศตางๆ ในภูมิภาคซึ่งรวมถึงกัมพูชา

ดวย หวังวาความรวมมือกัมพูชาและจีนกระชับแนนยิ่งขึ้น นายเฉิน หาวยัง

ไดพบปะหารือกับนายปาน สรศักดิ ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นาย

เขียว กัญญาฤทธ์ิ รฐัมนตรวีาการกระทรวงสารนเิทศ และประธานสภาจังหวดั

เสียมเรยีบ ไดบรรลคุวามเขาใจในเชงิกวางรวมกนัถงึประเด็นของการไปมา

ของเจาหนาท่ี การลงทุนทางการคา การกอสรางสาธารณูปโภคพืน้ฐาน วฒัน-

ธรรมการทองเทีย่ว การศึกษา การแพทยพยาบาล เปนตน นายเฉนิ หาวกลาว

วา เมื่อ “รอยยิ้มแหงนครวัด” มาพบกับ “ยูนนานแหงสีรุง”รอยยิ้มแยมตอง

สดใสยิ่งขึ้น

ระหวางการเยอืนกมัพชูา สํานกัการตางประเทศมณฑลยนูนานกบักระทรวง

การตางประเทศและความรวมมอืระหวางประเทศกมัพชูาไดลงนามใน “บันทึก

ความเขาใจวาดวยการกอต้ังคณะทํางานความรวมมือประเทศจีน (ยูนนาน)

-กมัพชูา (กระทรวงการตางประเทศ

และความรวมมือระหวางประเทศ)” 

บรษัิทเครอืสือ่สารมวลชนสถานวีทิยุ

และโทรทัศนยนูนานกบัเอเชยีตะวนั-

ออกเฉยีงใตเทเลคอม (กัมพชูา) ไดลง

นามใน “บันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือในการพฒันากจิการโทร-

คมนาคมเครือขาย OTT ในประเทศ

กัมพูชา”

นายเฉนิ หาวยงัไดดงูานดานอืน่ๆ 

เชน อทุยานสรางสรรควฒันธรรมจนี

- กัมพูชา เปนตน เรียกรองใหบริษัท

ผูรับงานกอสรางรับประกันในเรื่อง

คุณภาพงานกอสราง ใหความสําคัญ

กบัประโยชนตอสังคม ทาํงานเพือ่อทุศิ

ใหกบัภารกจิความรวมมือจีน- กมัพชูา

ทั้งนี ้ นายหวัง เหวินเทียน เอก

อัครราชทูตจีนประจํากัมพูชา นาย

หลูว เจีย้น เอกอคัรราชทตูจนีประจาํ

ไทยตางรวมเดินทางไปกับคณะผูแทน

ในการเยอืนท้ังสองประเทศครัง้น้ีดวย 

เมื่อวันที ่28 มีนาคม นายเฉิน หาวพบปะหารือกับนายดอน 

ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย

3月28日，陈豪在曼谷会见泰国外交部长敦·帕马
威奈并进行会谈  雷桐苏 图

เรื�องราวลุ่มแม่นํ�าลา้นชา้ง-แม่นํ�าโขง
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泰国外交部负责主管国际关系和合作，目前，已在各种场合的国际舞台综合宣传了

泰国4.0 工业革命政策和应对第4 次工业革命的布局，并明确表示，泰国将与东盟

成员国分享以科技和创新推动经济的发展经验。

ประเทศไทยกบัการขบัเคลื�อนอาเซยีนสู่ยุคปฏวิติั
อตุสาหกรรมคร ั�งที� ๔

เม่ือวนัท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ี

ไดกลาวปาฐกถาในงาน “รวมใจประสาน...สูประธานอาเซียน (Thailand Together 

for the ASEAN Chairmanship 2019)” ทีตึ่กสนัติไมตร ีทาํเนยีบรฐับาล เพือ่อธิบาย

ถงึแนวคิดหลกัในการเปนประธานอาเซียนของไทย “รวมมือ รวมใจ กาวไกล 

ย่ังยนื” ต้ังแตวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จนถงึปลายป ๒๕๖๒ โดยไทยจะสาน

ตอและขับเคล่ือนความรวมมือในหลากหลายสาขาภายใตทัง้สามเสาของประ

ชาคมอาเซียน ไดแก เสาการเมืองและความม่ันคง เสาเศรษฐกจิ เสาสังคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงหนึง่ในประเดน็สาํคัญทีไ่ทยจะขับเคลือ่น คอื ความรวมมือใน

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่๔ 

เพื่อใหอาเซียนกาวทันโลก และกาวไกลสูอนาคตอยางยั่งยืน 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่๔ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันวา “Fourth 

Industrial Revolution” หรอื “4IR” เปนการปฏวิติัดานเทคโนโลยแีละระบบดิจทัิล 

ซ่ึงสงผลกระทบอยางรอบดานตอวธีิการดําเนินชวีติ ปฏสัิมพนัธระหวางประ

ชาชน และวิธีการทํางาน โดยในยุคปจจุบัน ประชาชนหันมาใชเวทีโซเชียล

มีเดียเพือ่เช่ือมโยงกัน รบัรูเรือ่งราวใหม ๆ และแบงปนขอมูล ซ่ึงถอืเปนโอกาส

ในการสงเสริมความเขาใจขามวัฒนธรรมและการรวมตัวใหเปนประชาคม

อาเซียนที่แนนแฟน นอกจากนี ้ 4IR ยังชวยขยายโอกาสในการเขาถึงขอมูล

 การพฒันาปญญาประดิษฐ พฒันาการดานอนิเทอรเน็ต วสัดุศาสตรและวทิยา-

ศาสตรคอมพวิเตอร โดยปจจุบัน สัง-

คมภาคธุรกจิไดรบัอานิสงคหลายประ-

การจากปญญาประดิษฐ ไมวาจะ

เปนการแปลภาษา และการวเิคราะห

ขอมูล เพือ่การตัดสินใจลงทุน เปนตน

อยางไรกดี็ เม่ือพลกิเหรยีญอกีดาน

หนึง่ กจ็ะพบวา 4IR ยงัมาพรอมกับประ-

เด็นทาทายตอท้ังสามเสาของประชาคม

อาเซียน  เชน สําหรบัเสาการเมอืงและ

ความม่ันคง 4IR สงผลกระทบตอความ

ความเส่ียงตอความเปนสวนตัว (privacy) 

ของขอมูลบนอนิเทอรเน็ต โดยบุคคล

อื่นอาจเขาถึงขอมูลสวนตัวของเรา

และนําไปใชในทางมิชอบไดโดยวธีิ

การ  ทีส่ะดวกขึน้หรอืแยบยลมากขึน้ 

ในสวนของเสาเศรษฐกิจ 4IR ทําให

ขีดความสามารถดานการแขงขัน

泰国将在推动东盟第4次工业革命中发挥主席国作用
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ระหวางบรษัิทขนาดใหญกบับรษัิทขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีชอง

วางระหวางกนัมากข้ึน  เพราะ SMEs เสียเปรยีบดานเงินลงทุนเพือ่การทาํงาน

วจัิยและการพฒันา (R&D) อตุสาหกรรมของตนเอง รวมท้ังการลงทุนดานเทค-

โนโลยีใหมๆ ดวย

นอกจากน้ี 4IR ยงัสงผลกระทบตอเสาสังคมและวฒันธรรม เพราะเริม่เกดินอกจากน้ี 4IR ยงัสงผลกระทบตอเสาสังคมและวฒันธรรม เพราะเริม่เกดิ

ความกังวลกันวา ประชาชนจะตกงานเพราะถกูแทนทีด่วยหุนยนต โดยเฉพาะ

แรงงานทักษะตํ่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเทา เปนตน ยังมีขอกังวล

อีกวา 4IR จะทําใหเกดิชองวางความเหลือ่มลํา้ทางสังคมเพิม่ข้ึนอกี  ซ่ึงเกดิจาก

การท่ีประชากรมคีวามสามารถในการใชเครือ่งมือดจิทิลัแตกตางกนั การปฏวิติั

อุตสาหกรรมครั้งที ่๔ จึงสงผลกระทบตอสังคมในทุกมิติและตอประชาชน

อยางถวนหนา  สงผลใหมีการกระตุนใหทุกภาคสวนตองทํางานรวมกนัเพือ่

จัดการรับมือกับปญหาตางๆ อยางบูรณาการ

อาเซียนมีศักยภาพสูงทีจ่ะกาวสูยคุ 4IR และอาจจะติดอยูในกลุม ๕ อนัดับ

แรกในโลก ในบรรดาประเทศท่ีมีเศรษฐกจิท่ีขบัเคลือ่นโดยเทคโนโลยดิีจทิลั 

เพราะอาเซียนมี GDP รวมถงึ  ๒.๘ ลานลานดอลลารสหรฐั มีอตัราการเติบโต

รอยละ ๕.๓ มาตั้งแตป ๒๕๕๓ ตลาดดิจิทัลของอาเซียนขยายตัวถึง ๓ เทา

ในรอบ ๓ ป ปจจบัุน รอยละ ๗ ของ GDP อาเซียนมาจากเศรษฐกจิดิจิทลั ประ

เทศทีก่าวหนาดานน้ี ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย อนิโดนีเซีย และไทย ซ่ึงมีชน

ชัน้กลาง  ทีก่าํลงัขยายตัวและประชากรสวนมากเติบโตในยคุดิจทัิล มีคนใช

อนิเทอรเนต็เพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี SMEs สวนใหญในประเทศเหลา

นี้ก็ปรับใชเครื่องมือดิจิทัล (digital tools) ในการดําเนินธุรกิจดวยแลว 

ในสวนของไทยไดเตรียมการรับมือกับ 4IR ทั้งในระดับชาติและระดับ

ภูมิภาคในชวงการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน โดยมีนโยบายปฏิวัติอุต-

สาหกรรมสูประเทศไทย ๔.๐ ดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพฒันา

อยางทัว่ถงึ  และไทยยงัตองการผลกัดนัใหอาเซียนมีวิสัยทัศนรวมในการสง-

เสรมิความคิดสรางสรรคนวัตกรรม

และความเชื่อมโยง 

กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงดูแล

ภาพรวมของความสัมพนัธและความ

รวมมือระหวางประเทศ ไดประชา-รวมมือระหวางประเทศ ไดประชา-

สัมพนัธเรือ่งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

และการรบัมือกบั 4IR อยางบรูณาการ

ในเวทรีะหวางประเทศ รวมท้ังไดยนื

ยันความพรอมของไทยที่จะแบงปน

ประสบการณและรวมมือกบัประเทศ

สมาชิกอาเซียนใหพัฒนาไปสู ยุค

เศรษฐกิจ ๔.๐ หรือเศรษฐกิจที่ขับ

เคลือ่นดวยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ไปพรอมๆ กันมาโดยตลอด

                                  กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
泰国外交部供稿
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2019年3月15日，中国第十三

届全国人民代表大会第

二次会议通过《中华人民共和国外商投资

法》。对于在华经商的外资企业来说，这

部法律意味着什么？将对企业在华经商带

来哪些影响？就此，本刊记者采访到泰国

TCC集团中国区业务代表张凯文。

รอคอยการบงัคบัใชก้ฎหมายการลงทุนสาํหรบัต่างชาติ... 
รอคอยที�จะลงทุนในยูนนาน
สมัภาษณคุ์ณกวิน นติิมนตร ีตวัแทนธุรกจิทีซซี ีกรุป๊ ประเทศไทยในเขตจนี

เม่ือวนัที ่15 มีนาคม 2019 ทีป่ระ

ชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติจนี

ชดุที ่13 ครัง้ที ่2 ไดลงมติผานรางกฎ-

หมายการลงทุนสําหรับตางชาติซึ่ง

กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายใหม

และเปนกฎหมายพืน้ฐานสําหรบัการ

ลงทุนของตางชาติในประเทศจนีและ

กาํลงัเปนท่ีไดรบัความสนใจอยางมาก 

สําหรบับรษิทัตางชาติทีเ่ขามาลงทนุ

ในจีนแลวขอกาํหนดของกฎหมายฉบับน้ีจะมีนัยยะอยางไร มีการตอบสนอง

หรือแกไขตอประเด็นขอกังวลในทางปฏิบัติอยางไร และจะมีผลกระทบตอ

การดําเนินธุรกจิของบรษัิทตางชาติในประเทศจนีอยางไรบาง วนัน้ีเราจะพา

คุณไปฟงบทสมัภาษณคุณกวนิ นิติมนตร ีตัวแทนธุรกจิทีซซี ีกรุป ในเขตจนี

คุณกวิน นิติมนตร ีอาย ุ39 ป  เขาเคยใชชีวิตและทํางานอยูที่เซี่ยงไฮเปน

เวลา 4 ป ใชชวีติและทํางานอยูท่ีคุนหมิงเปนเวลา 5 ป สามารถพดูภาษาจนีได

อยางคลองแคลว และถือเปน “ผูรอบรูเกี่ยวกับประเทศจีน” อีกคนนึง

“ปจจบุนั ผมประจาํอยูทีค่นุหมิงและหนิงโป รบัผดิชอบบรหิารงานดาน

โรงแรมและโครงการตางๆ ในประเทศจนีเปนหลกั”  ในฐานะตัวแทนธุรกจิ

期待外商投资法施行 期待投资云南
——访泰国TCC集团中国区业务代表张凯文 本刊记者 陈创业 蔡梦/文
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ของทีซีซี กรุป ประเทศไทย คุณกวนิ นิติมนตร ีจงึใหความสนใจเปนพเิศษกับ

กฎหมายการลงทุนสําหรบัตางชาติฉบบัใหม “พวกเรามีความรูสึกยนิดีท่ีเหน็

กฎหมายการลงทุนสําหรบัตางชาติฉบับใหมออกมา กฎหมายการลงทุนฯ ฉบับ

ใหมน้ีมีระดับท่ีเหนอืกวากฎหมายการลงทุนจากตางชาติท่ีจีนใชอยูเดิมท้ัง 3 

ฉบับ และมีเนือ้หาตางๆ มากขึน้ สะทอนใหเหน็ถงึความต้ังใจของรฐับาลจนี

ที่จะยกระดับการคุมครองและสนับสนุนการลงทุนจากตางชาติ” 

“ประเทศจนีเปนประเทศท่ีมขีนาดใหญและมีเมืองตาง  ๆมากมาย การบังคับ

ใชกฎหมายการลงทุนสําหรับตางชาติฉบับใหมอยางมีประสิทธิภาพจะเปน

กุญแจสําคัญที่จะทําใหเมืองตางๆ สามารถดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ

ไดมากขึน้ในอนาคต “ คณุกวนิ นติิมนตร ีกลาววา กฎหมายการลงทนุสาํหรบั

ตางชาติฉบับใหมไดวางหลกัการและขอกาํหนดทีมี่ประสิทธิภาพมากข้ึน ทัง้

ในเรือ่งของความเทาเทียมกันระหวางธุรกจิจีนและธุรกจิตางชาติ การคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา คุมครองเงินลงทุน เราหวังวากฎหมายฯ จะมีผลบังคับ

ใชในเมืองตางๆ ของประเทศจนี “ในอนาคต บรษัิทตางชาติทีเ่ขามาลงทุนใน

ประเทศจีนจะใหความสําคัญอยางมากตอการบังคับใชกฎหมายการลงทุนฯ 

ในเมืองตางๆ ของประเทศจีน”

“จากกฎหมายการลงทุนสําหรบัตางชาติฉบบัใหมเราจะเหน็ไดวารายการ

ประเภทกิจการตองหามของการลงทุนตางชาติในประเทศจีนถูกลดลงอยาง

ตอเนือ่ง “ คณุกวนิ นติิมนตร ีกลาววา การท่ีรายการประเภทกจิการตองหาม

ลดลงอยางตอเน่ืองน้ันจะเปนการกระตุนแรงจงูใจและพลงัของบรษัิทตางชาติ

ใหเขามาลงทนุในจนีมากขึน้ ยกตัวอยางการลงทนุของทีซีซี กรุป ในมณฑล

ยูนนานในป 2004  หรอืการเขาซ้ือกจิการบรษัิท Yunnan Yulinquan Wine Co. , 

Ltd. ในป 2006 ทาํให Yunnan Yulinquan กลายเปนบรษัิทท่ีมีผูถอืหุนเปนชาว

ตางชาติแตเพยีวผูเดียวแหงแรกในอตุสาหกรรมสรุาขาวของจนี  ตลอดจนการ

ไดเขาซ้ือกจิการโรงแรมซากรุะคุนหมิงและโรงแรมปงเคอคนุหมิง (หรอืโรง

แรมฮอลิเดยอินและโรงแรมคราวพลาซาในปจจุบัน)

“จากตัวอยางเหลาน้ีแสดงใหเห็นวายูนนานไดเปดรับการลงทุนจากตาง

ชาติ” คุณกวิน นิติมนตร ี มีความรูสึกในแงบวกตอความรวมมือทางการคา

ระหวางไทยกบัยนูนานเปนอยางมาก “การท่ียนูนานและไทยมีความใกลชิด

กันทางภูมิศาสตร ทําใหมีขอไดเปรียบในการทําการคาระหวางไทยและจีน

โดยธรรมชาติ”

ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ยูนนานมุงม่ันท่ีจะสรางเครือขายการขนสงเพื่อ

เชื่อมโยงจีนและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ส่ิงน้ีชีใ้หเหน็ถงึขอไดเปรียบ

ทางภูมิศาสตรของมณฑลยูนนาน

คุณกวิน นิติมนตร ี ยังยํ้าดวยวา 

เม่ือพดูถงึการใหบรกิารกบับรษัิทตาง

ชาติแลว มณฑลยูนนานควรจะให

ความเปนธรรมและความยติุธรรมและ

เนนการสรางแพลตฟอรมท่ีสะดวก

และรวดเร็ว “สิ่งเหลานี้จะทําใหนัก

ลงทุนอยางพวกเรามีความม่ันใจมาก

ขึ้น”

“ผมรอคอยที่จะมีการบังคับใช

กฎหมายการลงทุนสําหรับตางชาติ

ฉบับใหมในยนูนานประเทศจนี  โครง

การลงทุนท่ีเปนประโยชนตอท้ังมณ-

ฑลยนูนานและประเทศไทย ถอืเปน

ชัยชนะของทั้งสองฝายและเปนการ

สรางอนาคตทีย่อดเยีย่มดวยกนั” คุณ

กวิน นิติมนตรีกลาว

คุณกวิน นิติมนตรี
张凯文接受采访 陈创业 图
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今年3月18日至24日是第2个澜湄

周。这周之内，青年交流、合作成

果展、文化表演、智库论坛、澜湄环境合

作圆桌对话会等一系列精彩活动在云南轮

番亮相。云南，作为中国长期参与澜湄合

作的主体省份和“一带一路”建设连接交

汇支点，在澜湄合作中既有新收获，也通

过相关合作特别是青年交流，拉近了澜湄

流域一颗颗年轻的心，为澜湄命运共同体

建设贡献了“青春力量”。

สปัดาหล์ุ่มแม่นํ�าลา้นชา้ง–โขง 
เสรมิสรา้ง “พลงัหนุ่มสาว” ใหแ้ก่ยูนนาน

กิจกรรมสัปดาหลุมแมนํ้าลานชาง-โขง ครั้งที ่2 ไดจดัขึน้ระหวางวันที ่

18 ถึง 24 มีนาคม ศกนี ้ภายในชวงระยะเวลาเจด็วนัดังกลาว มณฑลยนูนาน ได

จัดชุดกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ไมวาจะเปน 

การแลกเปลี่ยนระหวางคนหนุมสาว นิทรรศการผลสําเร็จแหงความรวมมือ 

การแสดงเชิงวัฒนธรรม การประชุมเชิงวิชาการ หรือการประชุมโตะกลม

วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอมลุมแมนํ้าลานชาง-โขง

สามปหลงัจากความรวมมือลุมแมน้ําลานชาง-โขงเริม่ตนขึน้ ผลสมัฤทธ์ิ

ของความรวมมือ สอดคลองกบัสภุาษิตเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตทีว่า “เม่ือผสาน

สายลมทั้งหลายไวรวมกัน ก็จะกอใหเกิดเปนพลังที่ยิ่งใหญดั่งพายุไตฝุน” 

ความรวมมือลุมแมนํ้าลานชาง-โขง ไดยกระดับมาเปนกลไกความรวมมือที่

เปยมชีวิตชีวา และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในภูมิภาคกลไกหนึ่งไปแลว

ยนูนานในฐานะมณฑลหลกัทีเ่ขารวมในความรวมมือดังกลาวมาอยางยาว

澜湄周 贡献云南“青春力量” 本刊记者 韩成圆 李吒 伍平/文 韩成圆 李吒/图

①
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นาน ทัง้ยงัเปนศูนยรวมการเชือ่มตอ “หนึง่แถบ หน่ึงเสนทาง” นัน้ ไดรบัผล

ประโยชนใหมๆ จากความรวมมือลุมแมนํ้าลานชาง-โขง นอกจากนี ้ ยังมี

สวนชวยดึงหัวใจของคนหนุมสาวในภูมิภาคนี้เขามาใกลกัน ผานความรวม

มือท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิง่ดานการแลกเปลีย่นเรยีนรูในหมูคนหนุมสาว 

ถือไดวามณฑลยูนนาน ไดมอบ “พลังแหงคนหนุมสาว” แกการสรางสรรค

ประชาคมรวมชะตาลุมแมนํ้าลานชาง-โขง

คนหนุ่มสาวในภูมภิาค รวมตวักนัเพื�อบอกเล่าเรื�องราวแห่งความสําเร็จ

 “ประเทศกมัพชูาไดรบัความชวยเหลอืจากจนีในการกอสรางโรงไฟฟา

พลังนํ้าจํานวนหลายแหง ถือเปนการสงเสริมการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ

ประเทศ และตอบสนองความตองการทางเศรษฐกจิในพืน้ทีอ่กีดวย” ในการ

ประกวดสุนทรพจนนกัศึกษาตางชาติ ในงานสัปดาหลุมแมน้ําลานชาง-โขง

นัน้ นีคื่อคาํกลาวของเฉงิฟาน นกัศึกษาจากประเทศกมัพชูาทีก่าํลงัศึกษาอยูใน

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟาและวศิวกรรมอตัโนมัติ รุนป 2016 มหาวทิยาลยัวทิยา-

ศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง

เฉิง ฟานเชื่อวาตนเปนผูไดรับประโยชนจากความรวมมือดานผลิตภาพ 

และการเช่ือมตอถงึกนัในลุมแมนํา้ลานชาง-โขง เขากลาววา หลงัจากเรยีนจบ

จะกลบัไปทํางานท่ีกมัพชูา เพือ่รวมพฒันาประเทศจากความรูทีไ่ดรํา่เรยีนมา

สามปมานี ้ความรวมมือลุมแมนํ้าลานชาง-โขง เกิดขอตกลงและกลไก

ตางๆ ขึน้ สรางรากฐานและเวทีแลกเปลีย่น จากเลก็ไปจนถงึใหญ จากต้ืนจน

คอยๆ ลงลกึ “กาวหนาทกุวนั สัมฤทธ์ิ

ผลทกุเดือน ยกระดับทกุป” คอืคําจาํกดั

ความดานความเรว็ในการพฒันาของ

ภมูภิาคฯ ซ่ึงไดสรางความสําเร็จดาน

ความรวมมือเอาไวอยางยิง่ใหญ และ

สามารถสัมผัสไดในวิถีชีวิตของคน

หนุมสาวในประเทศลุมแมนํ้าโขง

ทุกผูทุกนาม

“เมือ่สองวนักอน เพือ่นคนจนีบอก

กับฉันวา อุโมงคบอเต็นบนเสนทาง

รถไฟจีน-ลาว เปดใหบรกิารแลว เปน

นิมิตหมายวาการสรางรถไฟสายดัง

กลาวมีความกาวหนาไปอีกขั้น” หลี่ 

ซือซิน นกัศึกษาชาวลาว บานเกดิของ

เธออยูที่แขวงไชยบุร ีบนชายฝงทิศ-

ตะวนัตกของแมนํา้โขง ในชวงปดเทอม 

เธอจะน่ังรถบัสจากคนุหมิง เพือ่เดิน-

ทางกลับบาน “หวังวาฉันจะไดนั่ง

รถไฟกลับบานเร็วๆ” คือความฝน

ของเธอ เห็นไดวา คนหนุมสาวจาก

ประเทศลุมแมนํา้โขงจาํนวนมาก ตาง

รอคอยท่ีจะเหน็ความรวมมือท่ีมีประ

สิทธิภาพ และมีความลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

เพราะน่ันยอมนํามาซ่ึงสิทธ์ิประโยชน

พิธีเปด “สัปดาหแมนํ้าลานชาง-โขง” 2019 และวันนานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
图①2019“澜湄周”暨云南民族大学国际日启动
仪式

บรรดานักศึกษาโชวตัวอักษรจีน “ความรวมมือแมนํ้าลาน

ชาง-แมนํ้าโขง จับมือไปดวยกัน”
图②学生们展示“澜湄合作 携手同行”的中文字

②
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ที่เพิ่มมากขึ้น

การแลกเปลี�ยนด้านวฒันธรรม รวมใจคน เสริมมติรภาพ ร่วมชะตากรรม

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคมทีผ่านมา ภายในรัว้มหาวิทยาลยัชนชาติยนูนาน อบอวล

ไปดวยกลิ่นอายแหงฤดูใบไมผล ิและกลิ่นอายของคนหนุมสาว บนเวทีกจิ-

กรรมสัปดาหลุมแมน้ําลานชาง-โขง คือการแสดงนาฏศิลปอนัออนชอยจาก

ประเทศเอเชยีอาคเนย  ตอดวยการแสดงราํไทเกก็ท่ีนุมนวลออนโยน วฒันธรรม

จากประเทศตางๆ เกดิการพบปะพดูคุยกนับนพืน้ทีเ่ลก็ๆ นี ้นับเปนการพดูคุย

ที่มีเอกลักษณและเปยมไปดวยความสมานฉันท 

ในวันนัน้ เฉา เอินจ้ือ นักศึกษาจากประเทศไทย ข้ึนเวทดีีดกตีารรองเพลง

ไทยสากล เสียงเพลงของเขาไพเราะชวนใหเคลิบเคลิ้ม หลังการแสดงจบลง 

เขากร็บัชมราํไทเก็กตอดวยความรืน่เรงิ เฉาเอนิจือ้เดินทางมาเรยีนหนงัสือใน

มณฑลยนูนานต้ังแตเดือนกนัยายนปท่ีแลว เคยเขารวมแลกเปลีย่นพดูคุยดาน

วัฒนธรรมในลกัษณะน้ีมาหลายตอหลายครัง้ เขาเคยเรยีนนาฏศิลปกบัเพือ่น

กัมพูชา รองเพลงพมากับเพื่อนชาวเมียนมา และเรียนรูพิธีชงชาแบบจนี... 

“แวดวงมติรสหายแหงลานชาง-โขง” ของเฉาเอนิจือ้ กาํลงัขยายวงออกไปทุก

ขณะ

“ในเมียนมาเวลานี ้การเรียนภาษาจีนถือเปนเรื่องปกติไปแลว โรงเรียน

ประถมในหลายพื้นที ่ยังมีวิชาภาษา

จีนใหเรียนเลย” เอินเหมย นักศึกษา

ชาวเมียนมา นักศึกษาวิชาเอกภาษาจนี 

มหาวทิยาลยัยนูนานกลาววา สําหรับ

คนหนุมสาวในเมียนมาแลว การเรยีน

ภาษาจีน ชวยเพิม่โอกาสในการหางาน

ดีๆ ทํา “ฉันรูจกัเพือ่นชาวจีนจํานวน

ไมนอยที่เรียนภาษาพมา ถึงไดรูวา 

ที่จริงการเรียนภาษาพมา ก็ชวยเพิ่ม

ทางเลอืกในการทํางานใหแกเพือ่นๆ 

ชาวจีนเชนกัน”

จาว เฟงเฟง นักศึกษาชาวยนูนาน

กลาววา ความรวมมือลุมแมนํ้าลาน

ชาง-โขงนี้ นํามาซึ่งโอกาสในการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู และโอกาสในการ

กาวเขาสูประเทศอนภุมิูภาคลุมแมน้ํา

โขง ซ่ึงเชือ่มโยงสัมพนัธกนัดวยสาย

①
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นํา้ สําหรบัจือ้เหวินเยีย่ นักศึกษาชาวจีน วิชาเอกการจดัการการเงนิ มหาวทิยา

ลยัยนูนาน ซ่ึงกาํลงัเรยีนภาษาเขมรควบคูไปดวย กลาววาความรวมมือลุมแม

นํา้ลานชาง-โขง เปนสาเหตุท่ีทําใหเขามีความคิดท่ีจะเรยีนภาษาตางประเทศ

ท่ีไมใชภาษาใหญ และรูสกึม่ันอกม่ันใจมากข้ึน กบัการหางานทําในอนาคต

 นอกจากนี ้ความรวมมือดังกลาวยังเปนสาเหตุที่ทําใหเขามีเพื่อนๆ ชาวลุม

แมนํ้าลานชาง-โขงมากมาย

ในชวงสปัดาหลุมแมนํา้ลานชาง-โขงนี้ เพลงประจําของกลไกความรวมในชวงสปัดาหลุมแมนํา้ลานชาง-โขงนี้ เพลงประจําของกลไกความรวม

มือลุมแมนํา้ลานชาง-โขง ซ่ึงมีชือ่วา “สายนํา้แหงมิตรภาพ” ดังขึน้เปนระยะ

จากสถานที่ตางๆ อยูตลอดเวลา เนื้อเพลงทอนหนึ่งเขียนวา “แมนํ้าลานชาง

ในจนี...แมนํา้โขงในเอเชยีอาคเนย...คอืสายน้ําแหงมิตรไมตร ีคอืสายน้ําแหง

มนตเสนห ลานชางโขงเชือ่มโยงหวัใจและสองมือเชือ่มกนั ไมวาเกดิเหตุอนั

ใด จะไมมีวันเสื่อมคลาย” จริงดังเนื้อเพลงวาไว มณฑลยูนนานในฤดูใบไม

ผล ิและประเทศลุมแมนํา้โขงนัน้ กาํลงัคอยๆ กอตัวเปนความหวงัแหงความ

รวมมือใหมๆ ที่สอดคลองกับบทเพลงแหงมิตรภาพนี้

นักศึกษาชาวลาวแสดงรายการรําในพิธีเปดงาน
图①老挝留学生在启动仪式上表演舞蹈节目 

นักศึกษาถือธงประจําชาติรวมขบวนแหภายในมหาวิทยาลัย
图②学生们高举本国国旗在校园里列队行进

②
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位于泰国首都曼谷东南100多公里的罗勇府是泰国重要的工业基地，地处泰国政府着

力打造的“东部经济走廊”核心区域，泰中罗勇工业园就坐落其中。成立于2006

年的罗勇工业园是中国首批境外经济贸易合作区之一。

นคิมอตุสาหกรรมระยองขบัเคลื�อนสู่วิถแีห่งการพฒันา
อย่างรวดเรว็
罗勇工业园驶入发展快车道

① ②

③
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จังหวัดระยองซ่ึงอยูทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร เมือง

หลวงของไทยไปประมาณ 100 กวากโิลเมตร เปนแหลงอตุสาหกรรมทีสํ่าคัญ

ของประเทศไทย  ตั้งอยูในบริเวณ “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”  ซึ่ง

รัฐบาลไทยพยายามสรางขึ้นมา  นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนจังหวัดระยองก็

ตั้งอยูที่นี ่  นิคมอุตสาหกรรมระยองที่ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2006 เปนหนึ่งในเขต

ความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศกลุมแรกของประเทศจีน 

ซ่ึงพัฒนาบุกเบิกขึ้นโดยความรวมมือของเครือบริษัทหัวลี่ของจีนกับเครือ

บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัดของไทย ทั้งนี้ผูสื่อขาวของเราไดไปเยี่ยม

เยือนที่นิคมอุตสาหกรรมระยองมาเมื่อไมนานมานี้ดวย

“สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

อย่างเตม็ที�”

ชวงไมก่ีปมาน้ีรฐับาลไทยพยายามผลกัดันเปาหมาย “ไทยแลนด 4.0” ซึง่

เนนการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเสนอยุทธศาสตร “ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก”  ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ของ

ประเทศจีน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีของไทย เคยกลาว

ไววา “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” สงเสริมการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้น

ฐานและการขนสงของประเทศและภมิูภาคตางๆ ทีอ่ยูตามเสนทาง  เม่ือผนวก

เขากับการสราง “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ก็จะชวยสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก

 นายสว ี เกนิหลวั  กรรมการบรษัิทพฒันานิคมอตุสาหกรรมระยองกลาว

วา “การผสมผสานยทุธศาสตรการพฒันาของไทยและจนี ทําใหนิคมอตุสาห-

กรรมระยอง ขับเคลื่อนเขาสูวิถีแหงการพัฒนาอยางรวดเร็ว”  ชวง 5 ปมานี ้ 

มีผูประกอบธุรกิจรายใหมเกือบ 60 แหงเขาสูนิคมอุตสาหกรรม มีมูลคาการ

ผลิตรวม 9,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนาและความ

เจริญทางเศรษฐกิจของไทย

นายหวง ชุนซุน ประธานเจาหนา

ที่บริหารการลงทุนของเครือบริษัท

อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด บอกวา

นิคมอตุสาหกรรมระยองชวยกระตุน

บัญชีรายชื่อสวนหนึ่งของผูประกอบการจีนที่เขามาประจํา

ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง
图①罗勇工业园园区内展示的部分入园中国企业名
录 新华社 图 

รถบรรทุกตูคอนเทนเนอรคันหนึ่งกําลังแลนออกจากนิคม
อุตสาหกรรมระยอง
图②一辆集装箱卡车从泰中罗勇工业园驶出
新华社 图

ภายในนิคมอุตสาหกรรมระยอง นายอู ไหเสิ้ง ชาวจีน

หัวหนาแผนกเทคนิคการผลิต (คนซายมือ) ใหคําชี้แนะดาน

เทคนิคแกคนงานชาวไทยในเครือบริษัท ฟูทง เทคโนโลยี

โทรคมนาคม จํากัด (ประเทศไทย)

图③在罗勇工业园，中国籍的生产技术部部长吴海
胜（左）在富通集团（泰国）通信技术有限公司对
一名泰国籍工人进行技术指导 新华社 图

ภายในนิคมอุตสาหกรรมระยอง เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

ของบริษัทบําบัดนํ้าเสียอมตะกําลังตรวจสอบตัวอยางนํ้าเสีย

ที่ผานการบําบัดแลว
图④在罗勇工业园，安美德污水处理公司的实验室
工作人员检测处理后的污水样本 新华社 图

ภายในนิคมอุตสาหกรรม คนงานชาวไทยของเครือบริษัท ฟู

ทง เทคโนโลยีโทรคมนาคม จํากัด (ประเทศไทย) กําลังทาสี

เคเบิลแสง
图⑤在罗勇工业园，一名泰国籍工人在富通集团
（泰国）通信技术有限公司进行光缆着色作业 
新华社 图

④ ⑤
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การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐานของทองถิ่น  ความเจรญิดานการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัย และอตุสาหกรรมการทองเที่ยว  ขณะเดียวกันเทคโนโลยี

ใหมๆ  ของจนีและผูประกอบการดานวสัดุใหมไดเขามาอยูในนิคมอตุสาหกรรม

 ก็ได “สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

อยางเต็มที่”

“เพิ�มพลงัขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ�น”

หลงัจากทีเ่ครอืบรษัิทฟูทง เทคโนโลยโีทรคมนาคมจาํกดั (ประเทศไทย)

ไดเขามาในนิคมอุตสาหกรรมระยองและไดกลายเปนซัพพลายเออรราย

หลักดานเสนใยแกวนําแสง (optic fiber) ใหแกบรรดาผูประกอบการดานโทร

คมนาคมในประเทศไทย นายพิศาล หัวหนาแผนกการผลิตบริษัทฟูทงบอก

กับผูส่ือขาววา “เรามีหลกัประกนัรายได  และยงัมีอนาคตในการพฒันาอาชีพ

เรายินดีทีจ่ะทาํงานตอไปในนคิมอตุสาหกรรมระยอง” “เพือ่นรวมงานชาวจนี

สอนเทคนิคและความรูมากมายใหผม และดวยความสามารถในการทาํงาน

ทีเ่พิ่มขึ้น ทําใหบริษัทแตงตั้งใหผมเปนหัวหนา อนาคตผมมีความหวังเต็ม

เปยม” เขายังบอกดวยวาในอดีตชาวบานบริเวณนิคมยากจนมาก หลายคน

แมแตมอเตอรไซคสักคันก็ยังไมมีเงินจะซื้อ  หลายปมานีช้าวบานกท็ยอยเขา

มาทาํงานในนคิม มีรายไดและสรางบานใหม สภาพของหมูบานก็เปลีย่นโฉม

ใหมเชนกัน

บริษัท จงเชอ รับเบอร (ไทยแลนด) จํากดั เปนบรษัิทขนาดใหญแหงหน่ึงใน

นคิมอสุาหกรรมระยอง ปจจบุนัมีพนกังาน 3,700 คน คาดวาในปน้ีพนักงาน

จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 4,000 คน ณัฐวีร หัวหนาแผนกบริหารงาน  มาจาก

หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งในจังหวัดสงขลา ทางภาคใตของไทย  และเริ่มจาก

พนักงานธรรมดาๆ คนหน่ึงจนกระท่ังกลายเปนหัวหนาแผนก ปจจุบัน

ซื้อบานและรถเปนของตัวเองแลว เขาบอกวา “เรามีความสุขที่ไดอยูที่นี่”

นคิมอตุสาหกรรมระยองมีพนักงานชาวไทยทั้งหมดกวา 30,000 คน คิด

เปน 90% ของพนกังานท้ังหมด  คาดวาในนิคมอตุสาหกรรมจะรองรบัผูประ-

กอบการได 300 ราย สรางตําแหนงงานถึง 100,000 ตําแหนงใหแกประเทศ

ไทย  วกิรม กรมดิษฐ ประธานเครอืบรษัิทอมตะ คอรปอเรชนั จาํกดั กลาววา

“นิคมอตุสาหกรรมระยองชวยใหชาวบานมีงานทํา สรางเงินตราตางประเทศ

จํานวนมหาศาล และชวยเพิ่มพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นเปนอยางมาก”

“มบีทบาทสําคญัในการส่งเสริม

ความร่วมมือทางเศรษฐกริะหว่าง

ไทย-จนี และมติรภาพของประชา-

ชนทั�ง 2 ประเทศ”

นิคมอตุสาหกรรมระยองไมเพยีง

แตกระตุนเศรษฐกจิในทองถิน่ และ

สรางตําแหนงงานจํานวนมาก แตยัง

เปนการกระชับความสัมพันธของ

ประชาชนชาวไทยและชาวจนีอกีดวย

ณัฐวีรเลาวา “ปท่ีแลวสับปะรดในทอง

ถิน่ลนตลาด ราคาตกต่ําเหลือเพยีง

ลูกละ 5 บาท และมีผลผลิตคงคาง

จํานวนมาก ผูประกอบการในนคิม

อุตสาหกรรมระดมรับซ้ือสับปะรด

แกไขปญหาเรงดวนของเกษตรกร 
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ชาวบานตางก็บอกวาชาวจีนเหมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน”

บริษัท จงเชอ รบัเบอร (ไทยแลนด)จาํกดัรวบรวมพนักงานไปเยีย่มเด็กท่ีอยู

บานลาํพงั เด็กพกิารและคนปวย ทีอ่ยูในบรเิวณใกลเคียงนิคมอตุสาหกรรม 

ในบอรดประชาสมัพนัธท่ีโรงอาหารของบรษัิทฟูทง ผูสือ่ขาวเหน็รายชือ่พนัก

งานชาวไทยและชาวจีน 8 คนท่ีมีวันคลายวันเกิดในเดือนนี ้พรรณพนา  ผูดูแล

แผนกการผลิตบอกกับเราวา “ไดฉลองวันเกิดรวมกับเพื่อนรวมงาน ทําใหรู

สึกอบอุน เม่ือถงึเทศกาลสาํคัญ เชน เทศกาลตรษุจนี เทศกาลสงกรานต บรษัิท

ก็จะจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลดวย”

นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรีพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมระยองวา

“นิคมอตุสาหกรรมระยองมีบทบาทสําคัญในการสงเสรมิความรวมมือทาง

เศรษฐกจิและการคาระหวางไทย-จนี และกระชบัความสมัพนัธอนัดีระหวาง

ประชาชนท้ัง 2 ประเทศ สรางคุณูปการตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

ไทยอยางมาก รฐับาลและประชาชนชาวไทยสนับสนนุการสราง ‘หน่ึงแถบ 

หนึง่เสนทาง’ มีผูประกอบการชาวจนีเขามาต้ังบรษัิทในประเทศไทยมากข้ึน

อยางตอเน่ือง ซ่ึงจะชวยใหโครงสรางการผลิตดีข้ึน และชวยยกระดับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย”

稿件来源：《人民日报》，内容有删减

ภายในนิคมอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน คนงานชาวไทยคน

หนึ่งกําลังขับรถยกสินคาเพื่อขนผลิตภัณฑเคเบิลแสงในเครือ

บริษัท ฟูทง เทคโนโลยีโทรคมนาคม จํากัด (ประเทศไทย)

在泰中罗勇工业园，一名泰国籍工人在富通集团（泰
国）通信技术有限公司驾驶叉车运输光缆成品 
新华社 图
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提起泰国美食，冬阴功、咖喱、各种

海鲜马上涌入脑海，近年来泰式炒

面（Pad Thai）在世界各地也是越来越火。

这道美食已成为泰国的国家料理，但 它

的 烹调方法和用料其实都与中国烹饪有

联系。

ผดัไทยที�มี “รสชาติ” แบบจนี

พูดถึงตํารับอาหารไทย เมนูตางๆ จะผุดขึ้นมาในสมองทันท ีไมวาจะ

เปนตมยํากุง แกงกะหรี ่อาหารทะเลหลากหลายชนิด ระยะหลังนี้มีเมนูผัด

ไทย (Pad Thai ) ซ่ึงนับวนัจะมาแรงตามทีต่างๆ ท่ัวโลก เมนูรสเลศิน้ีไดกลาย

เปนตํารับอาหารประจําชาติไทย แตความจริงแลววิธีการปรุงและวัตถุดิบ

มีความเกี่ยวเนื่องกับการปรุงอาหารของจีนอยูดวย

คําวา “ผดั” หมายถงึการผดัอาหาร “ไทย” คือประเทศไทย ผดัไทย กคื็อ

“ตํารับการผัดอาหารแบบไทย” ซึ่งที่จริงแลวก็คือการผัดเสนหมี ่ เมื่อไม

นานนี ้ การผดัเสนหม่ีแบบน้ีเปนท่ีฮอทฮิตมากในอเมรกิา กลายเปนสัญลักษณ

คูกับรานอาหารไทยในอเมริกา จากการที่นักทองเที่ยวจีนมาเมืองไทยนับ

วันจะมากขึ้นเรื่อยๆ ผดัไทยจงึเริม่มีชือ่เสียงเปนทีรู่จกัในหมูนักทองเท่ียวจนี

รานผัดไทยที่จัดวาขึ้นชื่อที่สุดของไทยตองยกให “รานทิพยสมัย”  ตั้ง

泰式炒面里的中国“味道”

①
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อยูบนถนนมหาไชย กรงุเทพฯ เปนรานผดัไทยทีมี่ประวติัเกาแกทีสุ่ดของไทย

สามารถนบัยอนไปถงึยคุสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ปจจบัุน กะทะ 5 ใบในราน

ผัดทั้งวันไมมีหยุด ลูกคาท้ังไทยและเทศเขาคิวยาวเหยียดอยูนอกรานเพื่อ

ความอิ่มเอมอิ่มทอง

คําวา “ทิพย” ในภาษาไทยแปลวา “สวรรคประทาน” คําวา “สมัย” มาจาก

ชื่อ “สมัย ใบสมุทร” ซึ่งเปนผูกอตั้งราน พนักงานเกาแกในรานกลาวกับผู

ส่ือขาววา นางสมัยมาต้ังรานขายผดัไทยทีน่ีต้ั่งแตสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

ในตอนนั้นยังไมมีชื่อราน จึงใชชื่อ “ประตูผี” ทองที่เขตที่รานตั้งอยูเปน ชื่อ

ราน เรียกวา “ผัดไทยประตูผี” จนกระทั่งวันที ่9 กันยายน ป 1966 จึงเปลี่ยน

ชื่อรานอยางเปนทางการวา “ทิพยสมัยผัดไทย” ตราบถึงปจจุบันนี้เปนเวลา

กวา 50 ปแลว ณ วันนี้ รานเกาของรานผัดไทยนี้ยังคงเปน “ผูนําแนวหนา” 

ของผัดไทย เมนูผัดไทยหอไขที่ทางรานคิดคนขึ้นเปนที่ตอนรับอยางกวาง

ขวาง

ปจจุบัน นางสมัย ใบสมุทร ไดเสียชีวิตไปแลว นายโชต ิใบสมุทรผูเปน

สามีของนางกลาวแนะนําวา ผดัไทย

ในยุคตน  ๆจะผดักบัไขใสน้ําตาล ไม

มีเครือ่งปรงุมากนัก ภายหลัง เพือ่เพิม่

อรรถรสจึงทดลองใสมันกุง กลายเปน

เอกลักษณของรานนี ้เขาเลาวา จอม

พลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

ไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

เปนผูคิดคนเมนูผัดไทยนี้ขึ้น ทาน

นายกยงัไดการนัตีวารานของเขาเปน

รานผัดไทยที่เปนเลิศที่สุด เคยเชื้อ

เชิญแขกตางชาติมาชิมลิ้มลอง

     เหตุใดนายกรฐัมนตรไีทยจงึคิดคน

เมนูผัดไทยนี้ขึ้น จากหนังสือพิมพ

ไทยรฐัฉบบัเกาไดรายงานไววา  เน่ือง

จากขาวหอมมะลิในสมัยสงคราม

โลกฯ ข้ึนราคาสูงมาก หลวงพบูิลสง-

ครามจึงรณรงคใหประชาชนรับประ-

ทานกวยเต๋ียวมากขึน้ คอืเสนกวยเต๋ียว

แบบจีนแตจ๋ิว เน่ืองจากกวยเต๋ียวเปน

อาหารจีน ความที่เนนนโยบายไทย

นิยม หลวงพบูิลสงครามจงึไดคิดคน

เมนูผดัไทยจากพืน้ฐานของกวยเต๋ียว

 เริ่มแรกยังคงเรียกวา “ผัดกวยเตี๋ยว” 

พนักงานรานเพิ่งทําผัดไทยหอไขเสร็จใหมๆ
图①店员为炒制完成的炒面添加蛋皮 新华社 图 

พนักงานเตรียมเสิรฟผัดไทยเมนูตางๆ ในราน “ทิพยสมัย

ผัดไทย”
图②“提沙麦泰式炒面”店内不同种类的泰式炒面 
新华社 图

②

เรื�องราวลุ่มแม่นํ�าลา้นชา้ง-แม่นํ�าโขง
澜湄
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หรือ “กวยเตี๋ยวผัดไทย”

นับแตนัน้มา ผดัไทยจงึเปนท่ีนิยมทัว่ไทย ชวงแรกยงัคงใชเสนหมีท่ี่ผลติ

จากโรงงานกวยเตี๋ยวตามทองที่ตางๆ ของไทย ตอมา ที่จังหวัดจันทบุรีมี

โรงงานชาวจีนแหงหนึ่งไดผลิตเสนกวยเต๋ียวท่ีรับประกันคุณภาพเกบ็ได

เปนเวลายาวนานกวา ดังนั้น จึงไดเปลี่ยนมาใช “เสนจันทร” นี้

คอลมันการทองเทีย่วของสถานวีทิยกุระจายเสียงบีบซีีองักฤษ ทีนํ่าเสนอ

โดย เดวิด เฟอรี่ ไดเสนอบทความบทหนึ่งเขียนถึง ศิริกร สวัสด ีพอครัวผัด

ไทยยนืยนัวา เสนหม่ีและวธีิการผดัการปรงุแบบน้ีเปนหวัใจของผดัไทย ซึง่

พวกนี้ถูกเผยแพรจากจนีเขามาในไทยตั้งแต 250 ปกอน ไมเพยีงเทานี ้เครือ่ง

ปรุงของผัดไทย เชน เตาหู กุงแหง เห็นไดชัดวาทั้งหมดเผยแพรมาจากจีน 

เน่ืองการคิดคนเพิ่มวัตถุดิบอาหารท่ีไมเหมือนกันเขาไป ดวยการควบคุม

รสชาติหวาน เค็ม เปรี้ยว ทั้งสามรสที่ไมเหมือนกัน จึงทําใหผัดไทยที่ปรุง

ออกมามีความแตกตางกัน มีบางรานเลือกที่จะใสในจาน บางรานเลือกที่จะ

ใสบนใบตอง

ไมวาจะอยางไรกต็าม เมนูผดัไทย

นี้ก็เหมือนวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่ง

ที่ซึมซับวัฒนธรรมจีนซึ่งเปนวัฒน-

ธรรมยอดเยี่ยมของชาวตางชาติเขา

ไปไวไมนอย ผานวิวัฒนาการปรับ

เปลีย่น กอกาํเนิดเปนความเย่ียมยอด

ที่แตกตาง

稿件来源：新华社

พนักงานเตรียมเสิรฟผัดไทย
店员们准备上餐 新华社 图

เรื�องราวลุ่มแม่นํ�าลา้นชา้ง-แม่นํ�าโขง
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一地四乡”是云南省玉溪市这座城市最亮丽的名片。“一地”即生命起源

地——澄江帽天山古生物化石地的发现。“四乡”即聂耳故乡、云烟之

乡、花灯之乡、高原水乡。

เขา้ชมเมืองอวี�ซ ีมณฑลยูนนาน 
“แหล่งพื�นที�แห่งเดยีว 4 ตน้กาํเนดิ”

“เมืองอวีซ้”ี ไดชือ่วาเปนไขมุขแหงมณฑลยนูนาน ในยคุจัน้กัว๋และสมัย

ราชวงศฮั่นตะวันตกตอนตน อวี้ซีเคยเปนพื้นที่สําคัญของอาณาจักรยูนนาน

โบราณซึ่งมีประวติัศาสตรและวัฒนธรรมอันเขมขน เมืองอวีซี้มีทีต้ั่งอยูใกล

กับเมืองคุนหมิงและเสนทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ (R3A) พาดผานเมือง

อวี้ซีจากเหนอืจรดใต รวมถงึเสนทางรถไฟเสนตะวนัออกและเสนทางรถไฟ

สายแพนเอเชียสายกลางจะมาบรรจบกันที่เมืองอวี้ซ ี อวี้ซีเปนหนึ่งในเมือง

หลักในการสรางวงแหวนเศรษฐกิจภาคกลางมณฑลยูนนาน นอกจากนี ้ยัง

เปนเสนทางบกทีสํ่าคัญทีเ่ชือ่มตอไปยงัเอเชียใตและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต

และเปนจุดสําคัญตามขอริเริ่มในการสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” และ

เปนชุมทางเชิงประตูท่ีแผรศัมีไปยงัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและเอเชยีใต โดย

มีขอไดเปรียบทางท่ีต้ังท่ีแผรศัมีครอบคลมุประชากรกวา 2 พนัลานคน อวีซ้ี

มีประชากรอาศัยอยู 2.386 ลานคน แบงเขตการปกครองออกเปน 2 เขต  7 อาํเภอ

 มีพื้นที่รวม 15,000 ตารางกิโลเมตร

 “แหลงพื้นที่แหงเดียวและ 4 ตนกําเนิด” ซึ่งเปนนามบัตรที่สดใสของ

เมืองอวีซี้ “แหลงพืน้ทีแ่หงเดียว” คือตนกาํเนิดของชวีติ การคนพบซากฟอส-

ซิลโบราณของเขาเหมาเทียนซานในเฉงิเจยีง ไดตีความกระบวนการของตน

กําเนิดชีวิตหรือถูกเรียกกันวาเปน” หนึ่งในการคนพบทางวิทยาศาสตรที่นา

ทึ่งที่สุดของศตวรรษที่ยี่สิบ” นี่เปนมรดกทางธรรมชาติของโลกประเภท

ฟอสซิลเพียงแหลงเดียวของจีน “4 ตนกําเนิด” หมายถึง อวี้ซีเปนตนกําเนิด 

走进玉溪——

“一地四乡”·云南玉溪

4 สิ่งสําคัญ ไดแก “บานเกิดของเนี่ย 

เออ (聂耳)” ผูประพันธ “เพลงมารช

ทหารหาญ” ซ่ึงเปนเพลงชาติของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน นักดนตรี

ผูยิ่งใหญเนี่ย เออ ผูนี้มีบานเกิดอยู

ที่เมืองอวี้ซ ี“ตนกําเนิดของบุหรี่ยูน-

นาน” เมืองอวีซี้เปนเมืองทีมี่ชือ่เสียง

เรืองนามในดานการผลิตบุหรี ่“ใบ

ยาสูบของโลกอยู ในมณฑลยนูนาน

แหลงกําเนิดบุหรี่ยูนนานอยูในเมือง

อวี้ซ”ี “ตนกาํเนิดฮวาเติง” อวีซ้ฮีวาเติง

เปนละครทองถิ่นที่คอยๆ กอตัวขึ้น

หลงัจากทหารและพลเรอืนของเจยีง

หนานยายไปอยูทีอ่ว้ีซีในสมัยราชวงศ

หมิงและยังเปนตัวแทนของยูนนาน

ฮวาเติงอกีดวย “แหลงน้ําทะเลสาบบน

ที่ราบสูง” เมืองอวี้ซีมีทะเลสาบบน

ที่ราบสูงอยู 3 แหง ไดแก ทะเลสาบ

ฝูเซียน ทะเลสาบซิงหยุน และทะเล

สาบจี่ลู  ทะเลสาบฝูเซียนเปนทะเล

สาบนํ้าจืดที่มีคุณภาพระดับที่หนึ่ง

และเปนทะเลสาบที่ลึกที่สุดของจีน

โดยมีความจุน้ํา 20.6 พนัลานลูกบาศก-

เมตร คนอวี้ ซีใช ชีวิตโดยอาศัยน้ํา

และพักพิงโดยภูเขา วิถีชีวิตของคน

อวี้ซีได หลอมจิตวิญญาณของคน

อวีซ้เีฉกเชน “หนิทีผ่านการเจียระไน

ใหเปนหยก น้ําในหวยและลําธารไหล

รวมกันเปนทะเลสาบ”

玉溪市委宣传部供稿供图
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十二生肖，又叫属相，包括鼠、

牛、虎、兔、龙、蛇、马、

羊、猴、鸡、狗、猪。十二生肖以12年为

一个轮回。生肖作为中国悠久的民俗文化

符号，古往今来留下了大量描绘生肖形象

和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和

民间工艺作品。

ปีมะโรงในสบิสองนกัษตัร

ลําดับปของคนเกิดปมะโรง คือ ป 1976,1988, 2000, 2012, 2024 เปนตน

ปมะโรงจัดอยูในลาํดับท่ี 5 ของสบิสองนกัษตัร มะโรงหรอืมังกร ถือเปน

การสั่งสมและตกผลึกทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของคนจีน

ไดหยั่งรากซอนตัวอยูในมโนสํานกึของชาวจนีทกุคน ในวัฒนธรรมของจีน

มังกรคือสัญลักษณของอํานาจ ความสูงศักดิ ์เกียรติยศ และเปนเครื่องหมาย

ของความโชคดแีละความสําเร็จ การที่มังกรมีความหมายทางสญัลกัษณวฒัน-

ธรรมเชนนี ้ ท้ังน้ีเพราะมีความเกีย่วของอยางใกลชดิกบัความสามารถในการ

เหาะเหิรเดินอากาศ แสดงอิทธิพลฤทธิ์ปาฏิหาริยของมังกรที่มีกลาวไวใน

ตํานานและเทพนิยาย ที่สําคัญยิง่กวาคอื มงักรเปนอกีคาํพองหนึ่งที่หมายถึง

十二生肖——龙

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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อาํนาจบารมีของฮองเตในสมัยโบราณ

ภาพมงคลหงสเหริมังกรหาวเปน

ที่นิยมแพรหลายนับแตสมัยราชวงศ

ถังลงมา ไมเพียงเปนสัญลักษณเชิง

อํานาจของฮองเตและฮองเฮา แตเปน

สัญลักษณแหงความสมบูรณลงตัว

ของคูสามีภรรยา ยังเปนสัญลักษณ

แหงจิตวญิญาณและความสมดุลของ

ยนิหยางในวตัถสุองส่ิง ภาพหงสมังกร

เปนหนึ่งในสัญลักษณภาพที่เปนตัว

แทนสื่อถึงประเทศจีนมากที่สุด

เกี�ยวกบัเรื�องราวพื�นบ้าน

ชนชาติตาง  ๆในแตละทองถิน่ของ

ประเทศจีน ลวนมีเทศกาลท่ีเกีย่วกบั

มังกร กจิกรรมทีแ่พรหลายทีสุ่ด เชน

เชิดมังกร แขงเรือยาว เปนตน

การเชดิมังกรเรยีกอกีอยางวางาน

โคมไฟมังกร มีโคมประเภทมังกร

ไมไผ มังกรผา มังกรกระดาษ มังกร

เหล็ก ฯลฯ ที่เขตถงเหลียงนครฉงชิ่ง 

คณะเชิดมงักรจะไปทกัทายถึงตัวเจาของบาน เจาบานจะจุดประทัดตอนรับ 

และตอบแทนดวยขนมนํ้าตาล เมืองโฝซันมณฑลกวางตุง มังกรสวยงามทาํ

โครงรางดวยไมไผและเหลก็เสน หวัและหางแปะดวยกระดาษ สวนลาํตัวคลมุ

ดวยผาแพรไหม ประดับดวยกระดาษตัดลวดลาย และดอกไมกระดาษ

วันที ่2 เดือนยี่ตามปฏิทินจันทรคติจีน เรียกวา “วันมังกรเชิดหัว” ผูคน

เชื่อวามังกรที่หลบจําศีลจะเชิดหัวขึ้นมาในวันนี ้นํ้าฝนเริ่มมากขึ้น ผูคน

ในวันนี้จะตัดผมกัน ปรารถนาขอใหจิตวิญญาณเหมือนดั่งมังกร

ทีเ่มืองจนีจะจัดงานแขงเรอืยาวในเดือน 5 ตามปฏทินิจนัทรคติ ทีย่ิง่ใหญที่

สุดคือเทศกาลบะจาง การแขงเรอืยาวในเทศกาลบะจาง เพือ่เปนการราํลกึถงึ

ชวีหยวน กวีเอกและนักการเมืองแควนฉูผูมีชีวิตในสมัยจานกั๋วของจีน

วฒันธรรมและชวิีต
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劳动是什么颜色？劳动是红黄蓝，也

是黑白灰，更是彩色。劳动者身

着万千颜色，他们的身影也被劳动环境的

颜色所渲染。劳动创造美，正因为有了不

同身份、不同颜色代表的劳动者，映在世

人眼里的，才会是一个五光十色的美丽世

界。而劳动本身，是劳动者最厚重恒久的

生命底色。在五一国际劳动节这个特殊的

节日，本刊向所有的劳动者致敬。

หลากหลายสสีนัของผูใ้ชแ้รงงาน

 แรงงานคือสีอะไรกนัแน   แรงงาน คือ สีแดง สีเหลอืง สีฟา และบางทีก็

เปนสีดํา สีขาว สีเทาดวย สีเหลานี้ก็คือสีสันของผูใชแรงงานที่แตงตัวดวย

เสื้อผาหลากหลายสีสัน  เงาของพวกเขาแสดงออกดวยสีสันของสภาพแวด

ลอมในการทํางาน การทํางานไดสรางความงาม  เนื่องจากมีสีเปนตัวแทน

ของผูใชแรงงานที่แตกตางกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นในสายตาของทุกคน จึงทํา

ใหโลกมสีีสนัทีส่วยงาม แตสาํหรบัการทาํงานแลวเปนสสัีนอนัหนกัแนนและ

อมตะของผูใชแรงงาน และเนื่องในวันผูใชแรงงานเราขอแสดงความเคารพ

ตอผูใชแรงงานทั้งหลาย

 คุณหลี ่กุยฉาย คนงานกอสรางและตกแตงภายใน อาย ุ43 ป ปกติเขาจะ

แตงกายดวยชุดทํางานสีขาวและกางเกงยนีสเม่ือทาสฝีาผนังเปนเวลานานเขา

สีขาวของวสัดุทีใ่ชทาจะเปอนตัวเขาท้ังตัว ทําใหชุดทํางานเปลี่ยนเปนสีขาว

มากยิ่งขึ้น เขากลาววา “การทํางานของผมก็คือตัวผมเปอนเพียงคนเดียว แต

ทําใหครอบครัวนับหมื่นนับลานครอบครัวไดรับความสะอาด”

คุณเซี่ย อีห่มิน คนงานอาสาสมัคร ซ่ึงในยคุ 70  หนานหซูึง่เปนสัญลักษณ

劳动者的色彩 田建明 文/图

① ② ③
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ของเมืองเจียซิน มณฑลเจอเจียง ในระยะสามปท่ีผานมา ทุกวันเสารคุณ

เซี่ย อีห่มิน จะรวมกบักลุมอาสาสมัครพรอมกบัใสเส้ือกัก๊สแีดง เกบ็ขยะตาม

ริมหนานหูดวยความสมัครใจเพือ่รกัษาสภาพแวดลอมของสถานทีท่องเทีย่ว

และเปนมัคคเุทศกใหกบันกัทองเท่ียวอกีดวย “ฉนัหวงัวาหวัใจสีแดงของพวก

เราจะชวยเพิ่มสีสันใหกับเรือสีแดง เพื่อแสดงใหนักทองเที่ยวเห็นถึงความ

อบอุนของเจียซิน” คุณเซี่ย อี่หมินกลาว 

คุณจาง ฉวินเซิง พนักงานทําความสะอาดเมือง อาย ุ 57 ป เขากลาว

วา “ชุดที่พวกเราใสอยูนี ้ พวกเรายังพูดติดตลกกับตัวเองเลยวา ‘เปนผิวสี

เหลือง’ ผมใสชุด ‘ผิวสีเหลือง’ ชุดนี้ทํางานที่เมืองเจียซินได 12 ปแลว ตรุษ

จีนปน้ี เขาไดนําเงินท่ีสะสมไวไปสรางบานใหมที่เมืองเหอหนานบานเกิด

ของเขาเพื่อมอบใหลูกชายใชเปนเรือนหอและเปนเงินแตงงานดวย” 

คุณเหลย เฮอหนาน นักรบตํารวจติดอาวุธ อาย ุ21 ป สวมชุดลายพรางสี

เขียว เขาเลาวา “เขาเปนทหารสามปท่ีผานมา ผมจะตองทําการฝกอบรม

อยางหนกัเปนเวลา 9 ชัว่โมงทุกวนัดวยรางกายทีแ่ขง็แรง พวกเราจึงจะสามารถ

ปกปองบานเมืองของเราได  พวกเราเปนผูใชแรงงานที่แตกตางออกไป แต

มีความทุมเทที่เหมือนกันและมีหยาดเหงื่อนํ้าตาไหลออกมาเชนเดียวกัน”

คุณจ ูเจี้ยน พนักงานชุบสังกะส ีอาย ุ36 ป  ในโรงจักรที่มีเสียงดังคําราม

คนงานสวมชดุทาํงานสีนํา้เงนิกมหนา

กมตาทํางานอยู ถาจะตามหาใคร ตอง

เขามามองหนาใกลๆ จึงจะสามารถ

แยกแยะไดวาเปนใครเปนใคร คุณจ ู

เจี้ยน กลาววา “ถงึแมวางานนีจ้ะรูสกึ

นาเบื่อ แตไดรับเงินเดือนเดือนละ 

4,000 หยวนก็นับวาไมนอย  ลูกสาว

นายจาง ฉวินเซิง พนักงานทําความสะอาดเมือง
图①张群生，环卫工 

นายโอวหยางตงตง คนงานกอสราง
图②欧阳冬冬，建筑工

นายเหลย เฮอหนาน นักรบตํารวจติดอาวุธ
图③雷贺南，武警战士

นายจ ูเจี้ยน คนงานชุบสังกะส ี

图④朱健，镀锌工人

นายหลี ่จวี้ชิง พนักงานรักษาความสงบของชุมชน 

图⑤李继清，小区保安

นางหลิว หยิง ผดุงครรภโรงพยาบาลแมและเด็ก
图⑥刘颖，助产士

④ ⑤ ⑥
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ก็กําลังจะเขาเรียนในไมชาและครอบครัวของเรายังวางแผนที่จะซื้อบานใน

ตัวเมืองดวย”

คุณอวี ๋ เจียฉ ี เปนพนักงานรถไฟสํานักงานรถไฟเซี่ยงไฮ อาย ุ23 ป  ชุด

แตงกายสีมวงทําใหรูสึกสูงสงงดงาม และประณีต สมกับวิสัยทัศนสุนทรี

ยะของผูโดยสารรถไฟความเรว็สูง คุณอวี ๋ เจียฉกีลาววา “ฉันรูสึกเปนเกียรติ

มากที่ไดใสชุดสีมวงทํางานน้ี เดินตามเสนทางรถไฟความเร็วสูงท่ียาวไกล

ยิง่ขึน้ เดินทางไปทัว่ประเทศ  เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนทีส่วยงามตลอดเสนทาง”

คุณหลวิ หยงิ พนกังานผดุงครรภ อาย ุ33 ป ใสชดุสชีมพทูีอ่บอุน คุณหลวิ

หยิงเลาวา “11 ปมานี ้ ไดทําคลอดทารกมากกวา 4,000 คน ขณะที่เดินบน

ถนนจะมีคนจําฉันไดและทักฉันวา ‘คุณทําคลอดใหลูกๆ ของฉันงัยคะ’ ซึ่ง

มันทําใหฉันรูสึกภาคภูมิใจมาก”

คุณโอวหยาง ตงตง คนงานการกอสราง เกดิในป 1990 คุณโอวหยาง ตงตง

เลาวา “ทํางานในสถานท่ีกอสรางพรอมกบัเหลก็เสนและปูนซเีมนตเปนเพือ่น

ตลอดทั้งวัน ชุดทํางานของตัวเองเปนสีเทา จึงรูสึกจืดชืดและนาเบื่อมาก แต

เมื่อเห็นอาคารตึกสูงที่ถูกสรางขึ้นเปนหลงัๆ จะมคีวามรูสกึภาคภูมิใจ บางที

ในอนาคตผมจะชี้ไปที่ตึกสูง 20 กวาชั้นนั้นใหกับลูกชายของผมพรอมกับ

พูดวา ‘ดูซ ินั่นเปนตึกสูงที่พอสรางขึ้นมา’”

คุณหลี ่จวี้ชิง พนักงานรักษาความปลอดภยัของชมุชน อาย ุ60 ป  คณุหลี่

จวี้ชิง แตงชุดเครือ่งแบบสีดํา เขากลาว

วา “วนัที ่2 เดือนมีนาคม ผมเกบ็กระ-

เปาสตางตใบหนึ่งไดภายในกระเปา

มีเงิน 5,700 หยวนและบัตรธนาคาร

หลายใบ สุดทายกต็ามหาเจาของเจอ

มีรายการโทรทัศนมาสัมภาษณผม

และไดออกอากาศในคืนวันน้ันนา

เสียดายท่ีผมอยูเวรจงึไมมีโอกาสไดดู”

นางอวี ๋เจียฉ ีพนักงานรถไฟ
图①余佳琪，列车员 

นายหลี ่กุยฉาย คนงานกอสรางและตกแตงภายใน
图②李贵财，装修工

นางเซี่ยง อี่หมิน คนงานอาสาสมัคร
图③夏逸敏，义工

① ② ③

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

48



เมืองอนัหนิงเปนนครระดับอาํเภอ

เพยีงเมืองเดียวซึง่สังกัดเมืองคุนหมิง

มณฑลยูนนาน ที่ตั้งอยูหางจากเมือง

คุนหมิงออกไป 28 กิโลเมตร มีพืน้ที่

ท้ังหมด  1,301 ตารางกโิลเมตรและมี

ประชากรอาศัยอยูราว 377,600 คน มี

ประวติัศาสตรและวฒันธรรมอนัยาว-

นานและมีชือ่เสยีงเรอืงนามวา “เปน

แหลงสมบัติอันลํ้าคา” อันหนิงมีทํา

เลที่ต้ังที่ดีเยี่ยมเปนเมืองสําคัญท่ีจีน

เปดออกมุงสูทศิตะวนัตกเฉยีงใต และ

ขอริเร่ิม “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” อกี

ทั้งยังเปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญ

ของยูนนานและเปนสวนประกอบ

安宁市是云南省昆明市下辖的唯一县级市，历史文化悠久，素有“连然金方、螳川

宝地”的美誉。安宁地理位置优越，是中国面向西南开放、“一带一路”倡议的

重要节点，是云南省重要的工业基地和滇中新区的重要组成部分。

พบกนัที�เมืองอนัหนงิ เมืองแห่งความสงบสขุและน่าอยู่
遇见安宁——

安宁，宜居之城

สําคัญของเขตใหมภาคกลางยนูนาน

อีกดวย

อนัหนิงเปนเมืองท่ีมีสภาพอากาศ

ดีและมีทิวทัศนที่สวยงาม อุณหภูมิ

เฉลีย่ตอปอยูที่ 14.9℃  อัตราคุณภาพ

ของอากาศในเมืองป 2018 อยูท่ี 99.7% 

ไดรบัการขนามนามวาเปน “เมืองแหง

อารยธรรมเชิงนิเวศของมณฑลยูน-

นาน” อตัราการปกคลมุของปาไมอยู

ที ่51.45% ติดอนัดับ 100 เมือง ทีส่ามา

รถสดูลมหายใจไดลกึๆ ของประเทศ

จนี จากปาดงดิบหบุเขาชงิหลงถงึแม

น้ําลําธารถางหลาง จากวัดเฉาซีถึง

บอนํ้ารอนที่บุคคลผูมีชื่อเสียง

มากมายไดทิง้รองลอยไว ยอดเขาทุก

ลกูและทศันยีภาพด่ังภาพวาดของอนั

หนงิลวนมีเสนห ภายในเขตอนัหนงิ

ปกคลุมดวยตนไมใบหญา มีแมนํ้า

ทอดตัวเปนแนวต้ังและแนวนอน 

อตัราการสรางพืน้ทีสี่เขยีวและอตัรา

การปกคลุมของพื้นท่ีสีเขียวอยู ที่ 

38.82% และ 42.53% ตามลําดับ จาก

การประเมินผล 100 อันดับแรกของ

อาํเภอทางเศรษฐกจิของจนี เมืองอนั

หนิงถูกจัดอยูในระดับ A + ซ่ึงเปน

เมืองที่มีการพัฒนาเขตสีเขียวระดับ

สูงสุด

ดวยสภาพแวดลอมทางนเิวศวิทยา

ท่ีดีและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม-

สมบูรณทาํใหเมืองอนัหนิงกลายเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญรอบเมือง

คุนหมิงในวนัหยดุสดุสัปดาห เม่ือถึง

วันหยุดหรือเทศกาล การไดไปทาน

ขาวทีบ่านชาวไรชาวนาท่ีอนัหนิงไป

อาบนํ้าพุรอน ไปชื่นชมภูมิทัศนเชิง

นิเวศวิทยา เรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับ

การทาํการเกษตรสนทนาในประเด็น

เกีย่วกบัอตุสาหกรรมตาง  ๆในอนัหนงิ 

ไดกลายเปนหัวขอสําคัญที่ขาดเสีย

ไมไดสําหรบัการเดินทางมาพกัผอน

ในคุนหมิง

安宁市委宣传部供稿供图
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每一个时代的青年人都有自己的际遇。每一个时代的青年人都有自己的际遇。每中国特色社会主义进入新时代，

这便是当代中国青年的际遇，也是我们

认识当代中国新青年的基本前提。更务

实，更开放，网络化生存，这是当代中

国新青年的普遍特征。在中国五四青年

节到来之际，本刊带你走进中国新青年

的多彩生活。

สวสัดคีรบั เยาวชนรุ่นใหม่

เยาวชนในทุกยุคสมัยตางมีโอกาสของตัวเอง สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ

ของจีนเขาสูยุคใหม นี่คือโอกาสของเยาวชนยุคนี ้และเปนเงื่อนไขเบื้องตน

ขั้นพื้นฐานที่ทําใหพวกเราเขาใจเยาวชนรุนใหมของจีน

ศาสตราจารยหลี ่ฮยุ อาจารยติวเตอรระดับปรญิญาเอก อธิการบดีสถาบัน

ลัทธิมารกซิสมมหาวทิยาลยัจงซาน เหน็วา การมุงสูความจรงิมากยิง่ข้ึน การ

เปดสูภายนอกมากยิง่ขึน้ การอยูรอดในความเปนแบบอนิเตอรเนต็ น่ีคอืคณุ

ลักษณะทั่วไปของเยาวชนรุนใหมของจนีในยคุน้ี ในวาระวนัที ่4 พฤษภาคม

วันเยาวชน นิตยสาร “แมนํ้าโขง” ขอพาทานเขาชมชีวิตที่มีสีสันหลาก

หลายของเยาวชนรุนใหมของจีน

หลวิ เผงิ – ขายหูฟังให้กบัทาํเนียบประธานาธิบดเีคนย่า

    หลิว เผิง เยาวชนจีนที่เกิดในมณฑลหูหนานเกิดหลังทศวรรษป 1990 

你好，新青年

①

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

50



ไปสรางเนื้อสรางตัวที่ประเทศเคนยา เมื่อไมกี่ปมานี ้ตนป ค.ศ. 2017 เพื่อน

แนะนาํหลวิ เผงิใหรูจักกบัเบลสซิง โอ (Blessing O.) ผูกาํกบัดนตรชีือ่ดังและ

ผูผลติรายการโทรทัศนเคนยา หุนสวนคนปจจบัุน พวกเขารวมกนัสรางแบรนด

“Rhythm” เมื่อเดือนกรกฏาคม 2017 และประกาศขายหูฟงบบลูทูธแบบสวม

ศีรษะรุนแรกที่เคนยาในเดือนตุลาคมปเดียวกัน ไมนานนัก หูฟง “Rhythm” 

ก็ไดรับความนิยมจากคนทองถิ่นดวยรูปทรงภายนอกที่แฟชั่นนิยม ราคาพอ

เหมาะพอด ีคุณภาพดีเยี่ยม

 นายอฮูรู ู เคนยาททา (Uhuru Kenyatta) ประธานาธิบดีเคนยามีปฏสิมัพนัธ

กับหลวิ เผงิ เม่ือเดือนมีนาคม 2018 หลวิเผงิเลายอนหลงัวา “ทานประธานาธิบดี

ซ้ือหูฟงทเีดียว 14 อนักอนจากไปครบั ผานไปไมกีว่นั ทานส่ังซ้ือหฟูงอกี 20 

อันครบั พวกเรายงัไดขบัรถสงสินคาเขาไปในทําเนียบประธานาธิบดีเลยครบั”

หม่า จวน – คนเกดิหลงัทศวรรษปี 1990 บนเส้นทางช่วยเหลอืคนยากไร้

  หมา จวนทีเ่กดิป 1991 เปนคนหมูบานซัวหนาน ตําบลซวัหนาน อาํเภอ

ปกครองตนเอง ชนเผาหยุ ชนเผาตงเซยีงหลนิเซ่ีย มณฑลกานซู ป 2017 ขณะ

ที่เพื่อนๆ รุนเดียวกันตางหางานทําในเมือง หมา จวนกลับเดินทางกลับภูมิ

ลําเนาของตนเอง เริ่มสรางงานสรางธุรกิจ

 “บานเกิดฉันยากจนมากคะ ฉันคิดวาสมควรกลับไปพัฒนาธุรกิจที่บาน

เกิดคะ” หมา จวนแนะนําวา ที่ทองถิ่นมีขนมหวานโหยวกั๋วกั่ว เปนอาหาร

พื้นเมืองที่ไดรับความนิยมมากตลอดมา การผลิตขนมหวานโหยวกั๋วกั่ว ก็

เปนฝมือพื้นฐานของผูหญิงทองถิ่น หมา จวนตัดสินใจผลักดันอาหารโอชา

ของบานเกิดไปสูตลาด ผานการประกอบกิจการหลายเดือน โครงการธุรกิจ

ของหมา จวนไดรับการยอมรับ เธอไดรับการยกยองเปนผูหญิงเกงกาจ

ในการสรางธุรกจิ ทกุวันนี ้ผูหญิงจากครอบครวัทีย่ากไร  50 กวาครอบครวัใน

หมูบานมรีายไดท่ีม่ันคงจากการผลติขนมหวานโหยวกัว๋กัว่ภายใตการชวยเหลอื

ของเธอ

อุ๋น อุ่น – เน็ตไอดอลสาวสวยที�สอนหลกัสูตรดบัเพลงิ

   ในยคุสมยัท่ีเวบ็คาสตไดรบัความนิยมในทัว่โลกน้ี มีคนถายทอดสดราย

การตลก มีคนถายทอดสดการแตงหนา ยังมีคนถายทอดสดการกินขาว...แต

ที่เมืองชิงเตามณฑลซานตุง มีเน็ตไอดอลสาวสวยที่เกิดในหลังทศวรรษป

1990 คนหนึง่ กลบัเปนคนละแนว เธอในฐานะเด็กเรยีนเกงไดสอบใบอนุญาติ

วิศวกรดับเพลิงระดับที ่1 เริ่มสอนหลักสูตรวิศวกรดับเพลิงบนแพลตฟอรม

เว็บคาสต เธอไดชวยแฟนเน็ตมากมายเรียนความรูการดับเพลิง

 เริ่มตนจาก 20 คนเขาเรียนออน-

ไลนจนถงึ 100 กวาคนสมัครจายเงนิ

เรยีน ในเดือนมิถนุายน 2017  จนถึง

ปจจบัุนน้ีทีมี่ผูเรยีนเกอืบ 1,000 คน 

เธอสอนหลักสูตรทางอินเตอรเน็ตมี

รายไดที่มั่นคง ทุกวันนี ้เธอมีรายได

ท่ีแนนอนถงึ 1 ลานหยวนตอปดวยการ

ถายทอดสดการสอนหลกัสตูรการดับ

เพลิง

  本刊综合

ณ ศูนยบมเพาะของผูสรางสรรค iHub ไนโรบี เคนยา 

นายหลิว เผิง (คนซายมือ 1 ) กําลังประชุมกับทีมงาน
图①在肯尼亚内罗毕的iHub创客孵化中心，刘鹏
（左一）与他的团队成员开会 新华社 图

อุน อุน กําลังไลฟสด
图②稳稳在直播 青岛新闻网 图

หมา จวน (คนขวามือ) กําลังแนะนําการขายออนไลนใหกับ

พนักงานขาย
图③马娟（右）指导工作人员开展网店销售 新华社 图

②
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在中国重庆，世界首座横向摩天大楼快要建成。说“横向”，是因为8幢拔地而起的

摩天大楼群里，赫然出现一座“躺着”的楼。这座长度超过300米的廊桥形建筑

在60层楼的高空将其中四幢摩天大楼连接起来，瞬间把建筑群变成3D的“风帆”。

เม่ือพดูถงึอาคารสูงเสียดฟา หลาย

คนอาจนึกถึงตึกเบิรจคาลิฟาของดู

ไบ ซ่ึงเปนตึกสูงสดุของโลก แตเม่ือ

เรว็  ๆนี ้ส่ือตาง  ๆตองประหลาดใจเม่ือ

พบวา ในมหานครฉงชิง่ ตึกสูงเสียด

ฟาแนวนอนแหงแรกของโลกกําลัง

จะสรางเสร็จสมบูรณ

ท่ีใชคําวา “แนวนอน” กเ็ปนเพราะ

ในบรรดากลุมตึกสูงเสียดฟา 8 แทง 

กลับมีอาคารหนึ่ง “นอน” ขวางอยู

โดยอาคารนี้มีสะพานความยาวเกิน

กวา 300 เมตร กอสรางอยูกลางอากาศ

ในชั้นที ่60 โดยเชื่อมอาคารสูงเสียด

ฟา 4 แทง เขาไวดวยกนั ซ่ึงทําใหกลุม

ส่ิงกอสรางน้ีกลายเปน “เรอืใบ” สาม

มิติในพรบิตา ซึง่มนัยงัมชีือ่ทีไ่พเราะ

มากวา “ระเบียงรอยคริสตัล”

หนังสือพิมพ “Daily Mail” ของ

สหราชอาณาจักรไดบรรยายภาพไว

ในหวัขอสามบรรทดัเต็ม  ๆวา  “คนงาน

กอสรางชาวจีนกาํลงัจะสรางกลุมสิง่

กอสรางพาณิชยขนาดใหญท่ีใชเงิน

ทนุ 2,700 ลานปอนด โดยบนยอดของ

ตึกท่ีสูง 1,000 ฟตุ ยงัไดสราง  ‘อาคาร

อาคารสงูเสยีดฟ้าแนวนอนแห่งแรกของจนี 
คุณอยากเขา้มาอยู่ไหม
中国首座横向摩天大楼，你想住进来吗？

①

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

52



สูงเสียดฟาแนวนอน’ ที่เหลือเชื่ออีกหนึ่งอาคาร”

ระเบียงรอยคริสตัลแหงนี้ใชปริมาณเหล็กถึง 10,000 กวาตัน แตเมื่อมอง

ไกลๆ กลบัดูโปรงเบา เหมือนดาวชางเผือกไหลบนสวรรคชัน้เกา ลองจินตนา-

การดูวา หากคุณเดินเขาไปในอาคารที่เหมือนสรางลอยอยูบนอากาศ และ

กวาดตามองลงไปท่ีจตุรสัดานลางผานแผนกระจก ความรูสึกน่ีมันตองเหมือน

ฝนที่มหัศจรรยมาก คนที่กลาหาญยังสามารถที่จะเดินไปจุดชมวิวดานนอก

ที่เปนพื้นโปรงใสสองฝงไดอีกดวย

สํานักขาว CNN ของสหรัฐอเมริกายังไดอธิบายแนะนํารายละเอียดมาก

ขึ้นไปอกีวา ภายในกลุมอาคารสูงเสียดฟาน้ีไดรวบรวมหางสรรพสนิคา อาคาร

สํานักงาน คอนโด โรงแรมและชุมทางคมนาคมหลักๆ (เรือขามฝาก รถไฟ

ใตดิน และสถานีรถประจําทาง) โดยจะเริ่มเปดใหบริการภายในปนี้

ไมใชแคสวย แตแลนดมารกใหมแหงน้ียงัจะสรางสถติิโลก มันเปนสะพาน

ที่สูงที่สุดในโลกซึ่งเชื่อมอาคารเขาไวดวยกันจํานวนมากที่สุด อาคารขางๆ 

ก็มีสะพานเล็กๆ เชื่อมไวดวยกันเชนกัน ซึ่งหมายความวา คนไมตองลงไป

ขางลาง ก็สามารถเดินไปมาหาสูกันอยางอิสระระหวางตึก 8 แทงนี้

ส่ิงท่ีทําใหส่ือตางประเทศคาดไมถงึกคื็อ 3 ชวงตอท่ีใชเชือ่มตึกท้ัง 4 แหง

เฉลี่ยแลวหนักแค 1,100 ตัน ซึ่งหลังจากประกอบเสร็จบนพื้นดินแลว ก็ใช

เครนยกข้ึนไปกลางอากาศสูง 300 เมตร แลวจึงไปเชือ่มเขากบัตัวอาคาร กลาย

เปนสะพานระเบียง

ชาวอนิเตอรเน็ตตางชาติจาํนวน

มากตางพากนัอทุานเม่ือเห็นวา “เกสุด

ยอดเลย ความรูสึกเหลอืจรงิๆ”  “อยาก

ไปสมัผสัทีจ่ีนดูซักหนอย เมื่อยนืบน

สะพานระเบยีงกลางอากาศแลวมอง

ลงไปขางลาง สงสัยจะขาออน  แตววิ

ตองมหัศจรรยที่สุดแนๆ” ตึกที่เทห

ขนาดนี ้คุณอยากลองเขามาอยูไหม

ครับ 

  本刊综合

อาคารสูงเสียดฟาแนวนอนที่กําลังอยูในระหวางการกอสราง
图①施工中的横向摩天大楼 CFP 

ภาพของอาคารสูงเสียดฟาแนวนอนที่สรางสําเร็จ
图②横向摩天大楼效果图 供图

②
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在今天的云南省迪庆藏族自治州香格

里拉市尼西乡，黑陶是一种生活方

式，仅汤堆村170余户村民中就有140多

户从事黑陶制作；黑陶也是一项非物质文

化遗产，这门有3000年历史的技艺依然

充满了活力。而未来，黑陶更将成为许多

像拉茸肖巴这样的尼西年轻人的“青春之

歌”。

เครื�องปั� นดนิดาํของลาหรงเซี�ยวปา 
กบัความฝันธุรกจิโฮมสเตยที์�ซอ่นอยู่ในใจ

“หอม หอมมาก” ในหมอดินเผา

ดาํใบนั้น คือไกบานหนีซีตุน เสริม

ดวยเห็ดมัตสึตาเกะทีเ่กบ็จากภเูขาใน

ยามเชาตรู สงกลิน่หอมฉยุไปทัว่ครวั

สไตลธิเบต ตําบลหนีกู เมืองแชงกรลีา

เขตปกครองตนเองชนชาติธิเบตต๋ีชิง่

มณฑลยนูนาน ดึงดูดใหนกัทองเท่ียว

จากแดนไกล เดินทางมาลิม้รสอาหาร

อันโอชะดวยตนเอง

     “ลองทายดูซิวา อาหารหมอน้ี อะไร

โดงดังที่สุด คําตอบคือ ‘หมอดินดํา’

อยางไรละ ! หมอดินดําหนซีีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดระดับ

ประเทศของจนีเชียวนะ” คาํพดูเหลา

นี้ทําใหพวกเราพากันทึ่ง เกิดคําถามตามมาวา หมอดินเผาที่ไดรับยกยองวา

เปน “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดนี่” มีกรรมวิธีการผลิตอยางไร   

     ไกดทองถิน่พาพวกเราไปเสาะหาความจรงิกัน ท่ีหมูบานทังตุย แหลงผลติ

เครื่องปนดินดําหนีซี

 “พอของผมไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่

จับตองไมไดระดับประเทศ เมื่อป 2018 แตวันนี้แกไมอยูบาน” วันนี ้ลาหรง

เซี่ยวปา ชายหนุมวยั 26 ป รบัหนาท่ีเฝาบรษิทัเครือ่งปนดินดํา แชงกรลีา จาํกดั

เขาเกิดในตระกูลชางเครื่องปนดินดํา เปนทายาทลําดับที ่8 ของตระกูล

        “เครือ่งปนดินดําหนซีีมีทัง้หมด 38 ชนดิ หมอดินเปนหนึง่ในน้ัน ถาชาง

ปนดินดําคนไหนสามารถปนเครือ่งดินดําไดทัง้ 38 ชนดิ กจ็ะถอืวาเกงระดับ

อาจารย” เม่ือสองปท่ีแลว ลาหรงเซ่ียวปาสําเรจ็การศึกษาหลกัสตูรภาษาและ

วรรณคดีธิเบตจากมหาวทิยาลยัชาติพนัธุชนชาติแหงยนูนาน และไดเดินทาง

กลับมาทีห่มูบาน เพื่อมาเรียนรูงานที่บริษัทของครอบครวัอยางต้ังอกต้ังใจ

และในเวลานี ้เขาก็เรียนรูการทําเครื่องปนดินดําทั้ง 38 ชนิดนั้นจนสําเร็จ

拉茸肖巴做黑陶：心里揣着民宿梦

本刊记者 张若谷 熊燕 储东华 李文君  文/图

①
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 ลาหรงเซ่ียวปาน่ังอยูในโรงผลติเครือ่งปนดินเผา ในมือถอืถวยดินเผาเอา

ไวหนึ่งใบ กําลังบรรจงสลักลายลงบนปากถวย ลายกิเลนนํ้าดูซุกซนคอยๆ 

ปรากฏขึ้นเปนรูปเปนรางบนผิวดินดํา

ลาหรงเซ่ียวปาแสดงฝมือสลักถวยไปพลาง บอกเลาเกี่ยวกับศิลปะการ

ปนดินดําไปพลางอยางติดลม จากปากคําของเขา การผลติถวยดินดําหนึง่ใบ

จะตองใชเครื่องมือสิบกวาชนิด วิธีการปน 6-7 เทคนิค ใชเวลาทั้งสิ้น 14 วัน

ลาหรงเซ่ียวปาเลอืกท่ีจะกลบับาน อาจเพราะไมพอใจกับผลงานของบรรพ-

บุรุษรุนกอนสักเทาไหร เขามีความคิดที่จะสรางอาณาจักรของตนเอง “ผม

อยากจะเปดโฮมสเตยแบบธิเบตขึน้ เอาแบบไมซ้ํากบัใคร แลวก็รวมมือกบัเพือ่น

รวมหมูบาน เพือ่สรางใหทงัตุยของเรากลายเปนเมืองทองเทีย่วท่ีชเูครือ่งปน

ดินเผาจากดินดําเปนจุดขาย”

 ความฝนทีล่าหรงเซ่ียวปาไดวาดเอาไวนัน้ คือการทําใหทังตุยกลายเปน

เมืองทองเที่ยว…ตอไปนักทองเที่ยวจะเดินทางมาที่นี ่ รองกรี๊ดกราดกันเมื่อ

ไดเห็นเครื่องปนดินดําออกมาจากเตาเผา บางก็นั่งลงดื่มชาเนยจามร ี และ

ไกตุนหมอดําหนีซี…

 เครื่องปนดินดําเปรียบไดกับวิถี

ชีวิตอยางหน่ึงของตําบลหนีซีใน

ปจจุบัน ลําพังหมูบานทังตุย ก็มีชาว

บานกวา 140 ครัวเรือน จากทั้งหมด 

170 ครวัเรอืนทําอาชพีผลิตเคร่ืองปน

ดินดําแลว และในเมื่อเครื่องปนดิน

ดําเปนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอง

ไมได  จึงทําใหงานหัตถกรรมที่สา-

มารถสืบประวัติยอนไปได 3,000 ป

ชนดิน้ี เต็มเปยมไปดวยชวีติชวีา และ

ในอนาคตเครือ่งปนดินดํากจ็ะกลาย

เปน “บทเพลงแหงวัยหนุมสาว” ที่

ปลุกใจใหคนหนุมสาวอยางลาหรง

เซี่ยวปา เกิดแรงบันดาลใจในการ

สรางอนาคตใหตนเอง

นายลาหรงเซี่ยวปากําลังแกะสลักถวยนํ้าชา
图①②拉茸肖巴在雕刻杯子 

เครื่องชาที่แกะสลักเรียบรอยชุดหนึ่ง
图③雕刻好的一套茶具

②
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2019年 3 月 3 日 ， 《 航 拍 中

国》第二季在央视综合

(CCTV-1)、纪录频道(CCTV-9)等多频道

开播。第二季延续了上一季“东西南北中”

的全方位布局，选取了内蒙古、江苏、浙

江、福建、广东、四川、甘肃7个省区，继

续开启高空视角，带观众见证中国的大、

美、奇、变，发现前所未见的中国。

จดหมายรกัที�เขยีนใหแ้ก่แผ่นดนิจนี

 ต้ังแต “จนีผานมุมมองทางอากาศ

(Aerial China)” ภาคแรกออกอากาศ

เมื่อป ค.ศ. 2017 เปนตนมา ไดมีการ

ออกอากาศทางโทรทัศนเปนจาํนวน

สะสม 500 กวาครั้ง โดยมีจํานวนผู

ชมเกินกวา 300 ลานคน กลายเปน

นามบัตรที่สวยสงาในการถายทอด

ภาพลักษณของจีนและเลาเรื่องราว

เกี่ยวกับจีนใหโลกไดรู

เม่ือวนัที ่3 มีนาคม ค.ศ. 2019 “จนี

ผานมุมมองทางอากาศ (Aerial China)”

ภาคที ่2 ไดออกอากาศในหลายชอง

โทรทัศน อาท ิCCTV-1 และ CCTV-9

ซ่ึงเปนชองสารคดี โดยในภาคที ่2 นี้

写给中国大地的一封情书

(Aerial China)” ภาคแรกออกอากาศ

เมื่อป ค.ศ. 2017 เปนตนมา ไดมีการ

的全方位布局，选取了内蒙古、江苏、浙

江、福建、广东、四川、甘肃7个省区，继

续开启高空视角，带观众见证中国的大、

美、奇、变，发现前所未见的中国。

①

②

③
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เปนสวนตอภาพรวมอยางรอบดาน 

“ออกตกเหนอืใตกลาง” จากภาคแรก

โดยไดคดัเลอืกมณฑลและพืน้ท่ีรวม

7 แหง ไดแก มองโกเลียใน เจียงซู

เจอเจยีง ฝเูจ้ียน กวางตุง เสฉวน กานซู

โดยเปดมุมมองจากมุมสูงอยางตอ

เนื่อง นําพาผูชมไปเปนประจักษพยาน

ความกวางใหญ ความงดงาม ความ

มหัศจรรย และการเปลีย่นแปลงของ

จีน พรอมกับคนพบประเทศจนีท่ีไม

เคยเห็นมากอน

เพือ่แสดงภาพแตละมณฑลอยาง

รอบดานใหไดครบถวนภายในเวลา 

50 นาทีในแตละตอน คณะผูกาํกบัได

ทําการบานไวลวงหนาอยางหนกั นาย

หาน เหวิน ผูผลิต กลาววา กอนถาย

ทํา คณะผูกํากับจะหาจุดที่สามารถ

เปนสวนตอภาพรวมอยางรอบดาน 

“ออกตกเหนอืใตกลาง” จากภาคแรก

โดยไดคดัเลอืกมณฑลและพืน้ท่ีรวม

ถายได 100 กวาจุดในแตละมณฑลและมาคัดกรองหลายรอบจนเหลือแค 40ถายได 100 กวาจุดในแตละมณฑลและมาคัดกรองหลายรอบจนเหลือแค 40

กวาจุด “การใหคะแนนจุดถายแบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทที ่ 1 คือวิวกวาจุด “การใหคะแนนจุดถายแบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทที ่ 1 คือวิว

ความมหัศจรรยของภูมิประเทศธรรมชาต ิประเภทที ่2 คือสถานที่ทางประ-ความมหัศจรรยของภูมิประเทศธรรมชาต ิประเภทที ่2 คือสถานที่ทางประ-

วัติศาสตรวัฒนธรรม นอกจากน้ีก็คือแลนดมารกผลสําเร็จการพัฒนาของวัติศาสตรวัฒนธรรม นอกจากน้ีก็คือแลนดมารกผลสําเร็จการพัฒนาของ

สังคมในชวงเร็วๆ มานี ้ เชน เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมเฉียนไหในเมืองสังคมในชวงเร็วๆ มานี ้ เชน เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมเฉียนไหในเมือง

เซินเจิ้น สะพานฮองกง จูไห มาเกาของมณฑลกวางตุง”เซินเจิ้น สะพานฮองกง จูไห มาเกาของมณฑลกวางตุง”

ในดานการถายทอดมุมมองผานกลอง “จีนผานมุมมองทางอากาศ (Aerial

China)” ภาคท่ี 2 ไดมีการกาํหนดมาตรฐานการถายภาพทางอากาศสูงขึน้กวาChina)” ภาคท่ี 2 ไดมีการกาํหนดมาตรฐานการถายภาพทางอากาศสูงขึน้กวา

เดิม เลือกใชยานพาหนะบรรทุกคนขึ้นไปถายหรือการถายโดยโดรนเพื่อใหเดิม เลือกใชยานพาหนะบรรทุกคนขึ้นไปถายหรือการถายโดยโดรนเพื่อให

สอดรับกับเนื้อหาการถายที่แตกตางกัน และปรับมุมกลองใหสูงไปถึงท่ีท่ีสอดรับกับเนื้อหาการถายที่แตกตางกัน และปรับมุมกลองใหสูงไปถึงท่ีท่ี

คนท่ัวไปไมสามารถไปถงึได เพื่อใหเห็นภาพความมหศัจรรยท่ีเห็นไดเฉพาะคนท่ัวไปไมสามารถไปถงึได เพื่อใหเห็นภาพความมหศัจรรยท่ีเห็นไดเฉพาะ

กลางอากาศเทาน้ัน ในขณะเดียวกัน บนพื้นฐานของภาคที ่1 ภาคท่ี 2 ไดเพิม่กลางอากาศเทาน้ัน ในขณะเดียวกัน บนพื้นฐานของภาคที ่1 ภาคท่ี 2 ไดเพิม่

เทคนิคตางๆ อาทิ ดาวเทยีมโคจร เทคนิคการถายภาพยนตรแบบ VR การบินเทคนิคตางๆ อาทิ ดาวเทยีมโคจร เทคนิคการถายภาพยนตรแบบ VR การบิน

ถายสถานที่แบบ long take (ถายตอเนื่องในครั้งเดียว)ถายสถานที่แบบ long take (ถายตอเนื่องในครั้งเดียว)

ในขณะที ่ “จนีผานมุมมองทางอากาศ (Aerial China)” กําลัง “มองภาพ

ประเทศจีนที่งดงามผานมมุสงู” นัน้ กเ็ปนการจดบนัทกึยคุสมัยท่ียิง่ใหญไป

ดวย คณะถายภาพตอนเสฉวนไดถายงานแผนดินไหวเมืองเวิ่นชวนในป 

ค.ศ. 2008 เพิม่เติม และในป ค.ศ. 2011 กไ็ดทําพธีิราํลกึแผนดินไหวครบรอบ

3 ป ในขณะที่เหตุการณแผนดินไหวนาสะเทือนใจเปนอยางมากนั้น ภาพก็

คางอยูที่ซากของโรงเรยีนมธัยมสวนโขว ซ่ึงหลงัจากมีการวางแผนกอสราง

พัฒนาใหมอยางเต็มรูปแบบแลว ภาพที่ปรากฏในเลนสแตกตางจากภาพใน

ปนั้นอยางพลิกฟาพลิกแผนดิน

นายฝาน จือ้หยวน ผูกาํกบัใหญไดบรรยายตอนตางๆ ของ “จนีผานมุมมอง

ทางอากาศ (Aerial China)” วาเปนจดหมายรักที่เขียนใหแกมาตุภูม ิ “เมื่อคุณ

ชอบใครซักคน ของซักสิ่ง บางครั้งคุณก็จะไมพูดคําวา ‘ฉันรักคุณ’ 3 คํานี้

ออกไปตรง  ๆ “Aerial China” กเ็ปนการเลาเรือ่งอยางนาฟงและไมเหนด็เหน่ือย

เสมือนการเขียนจดหมายรกั รปูแบบการเขียนรอยเรยีงและผลจากการตัดตอ

ที่ถายทอดออกมา ก็เปนการลอกลายความรักเหมือนการเลานิทาน

ภาพโปสเตอรทางการของ “จีนผานมุมมองทางอากาศ” ภาคที่สอง
图①②③④《航拍中国》第二季 官方海报
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妈妈今年60岁，听说我妻子怀了二胎，放心不下，就从千里之外的故乡赶来照

顾。妈妈就是这样，一辈子心里牵挂的都是别人。

妈妈到来后，不仅照顾我们一家人的饮食起居，还精心侍弄起窗前的小菜园。我

平时忙于工作，对小菜园也不怎么上心。干了一辈子农活的妈妈，看不得小菜园里的

杂草如此“任性”，就加以精心侍弄。很快，一畦一畦菜长势喜人，过往的路人都赞

叹不已。

妈妈知道我们爱吃茼蒿，就特意种了一些。还别说，妈妈种的茼蒿确实比从市场

上买的好吃很多。我跟妈妈说，想送一些茼蒿给楼上几位要好的邻居。妈妈便把茼蒿

采下来，择洗干净，均匀地分成几份。我下班后分别给邻居送去。其中一位邻居去

了亲戚家，第二天才回来，我拎起隔夜的茼蒿正要送去时，却被妈妈一把拦住。她

说：“菜都有些蔫了，怎么好给人家？这些留着咱们自个儿吃，我再去园子里弄些新

鲜的！”

不大一会儿，妈妈捧着刚采下来的茼蒿，又是择，又是洗，装好后递给我，嘴

里还念叨着：“给人家新鲜的，才好让人家尝尝鲜嘛！”

这虽是件小事，可拎着妈妈精心准备的新鲜菜，我还是百感交集。妈妈一辈子

就是这样，送给人家的东西永远都是最好的。

记得小时候，老家后园里有几株沙果树，一到秋天，满树红彤彤

的，十分诱人。妈妈每年都会主动送一些给邻居家的孩子，而且每

回送的都是最大最红最好的。这把我气得不行——把好吃的果

子给人家，自己却吃些歪裂的，咋这么傻呢？

在老家，妈妈如果要把种的菜送人，白菜一定是长得

最大、最紧实的，土豆儿一定是又大又圆、表面坑坑洼洼

最少的，豆角一定是长得顺顺溜溜儿、肉最厚实的……虽

然妈妈没有文化，也不跟我们讲大道理，但她认准一个理

儿：送别人东西，就要给最好的。

在妈妈潜移默化的影响下，我也养成了这样的习惯。当

品味“己所不欲，勿施于人”这句话时，我感觉这就是妈妈

的行为心理依据。推己及人，如果我们收到的礼物是“

蔫吧了的菜”，会高兴吗？法国作家拉布吕耶尔不也

说“最好的满足就是给别人以满足”吗？

让我欣慰的是，现在七岁的儿子也懂得了“把最

好的给别人”这一道理。他送小朋友东西时，也是高

高兴兴地挑最好的给。这个品质自然是传承于干了一辈

子农活的奶奶，它已深深植根于我们一家祖孙三代的为人

之道中。

เลอืกสิ�งที�ดทีี�สดุ
ใหค้นอื�น

把最好的给别人

作者：施立夫

แฮปปี� ภาษาจนี
快乐
汉语
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ปนี ้คุณแมซึ่งมีอาย ุ60 ป ไดขาว

วาภรรยาของผมต้ังครรภทีส่อง ทาน

ไมคอยไวใจนกั อตุสาหเดินทางจาก

ชนบทที่ไกลออกไปนับพันลี้เพื่อมา

ดูแลแมก็เปนเชนน้ีแหละ ตลอดชวีติ

แมคอยเปนหวงแตคนอื่นเสมอ

หลงัจากท่ีแมมาแลว ไมเพยีงคอย

ดูแลเรื่องอาหารการกินความเปนอยู

ของทุกคนในครอบครัวของผม ยัง

เอาใจใสสวนผกัเลก็ๆ ทีข่างหนาตาง

ดวย ปกติผมจะยุงอยูกบังาน  ไมคอย

ไดเอาใจใสสวนผักเทาใดนัก  แมที่

ทํางานเกษตรมาตลอดชวีติ ทนดูพวก

วัชพืชที่มัน “ขึ้นตามอําเภอใจ” ใน

สวนผักเล็กๆ ไมได แมจึงคอยดูแล

เปนพิเศษ ในเวลาอันรวดเร็ว ผักแต

ละตนเจริญงอกงามไดใจคนยิง่นัก  ผู

ที่เดินทางผานไปมากลาวชมไมขาด

ปาก

แมรูวาผมชอบรบัประทานผกัทง

เฮา (ผักตั้งโอ) จึงตั้งใจปลูกไวสวน

หนึ่ง  แนนอนวา ผักตั้งโอที่แมปลูก

รสชาติดีกวาที่ซื้อจากในตลาดเสียอีก ผมบอกกับแมวา ผมอยากแบงผักตั้ง

โอใหเพือ่นบานท่ีสนทิสนมบางคนในตึกนีสั้กหนอย แมกจ็ดัการตัดผกั  ลาง

ทําความสะอาดแบงเปนชุดๆ เทาๆ กัน ผมเลิกงานกลับมาแลวเอาไปแบง

ใหเพื่อนบาน มีบานหน่ึงไมอยูเพราะไปเยีย่มญาติ วนัรุงขึน้จงึจะกลับมา  ผม

เอาผกัต้ังโอท่ีเกบ็คางคืนไวจะเอาไปใหเพือ่นบานคนน้ี แตถกูแมหามไว  แม

บอกวา “ผักไมคอยสดแลว เอาไปใหคนอื่นไดไง เก็บไวเรากินเอง เดี๋ยวแม

ไปตัดของใหมที่สวนมาให”

ชั่วอึดใจใหญๆ  แมหอบผกัต้ังโอทีเ่พิง่ตัดมาใหมๆ  คัดใบไมสวยออก แลว

ลางทําความสะอาด จดัใสถงุแลวสงใหผม ปากกบ็นไปเรือ่ยๆวา “เอาของสด

ใหมใหคนอื่น เขาจะไดชิมลิ้มลองของสดๆ ”

ขณะท่ีหยบิผกัสดใหมทีแ่มต้ังใจเตรยีมไวให ตัวผมเองกลบัรูสกึขอบคุณ

ทานมาก แมจะเปนเรื่องเล็กนอย แตแมเปนคนเชนนี้เสมอมา ของที่จะมอบ

ใหคนอื่นจะตองดีที่สุดตลอด

เมื่อตอนเด็กๆ จําไดวาสวนหลังบานที่บานเดิมมีตนซากั่วอยูหลายตน 

เมื่อเขาสูฤดูใบไมผลิ ทั้งตนจะกลายเปนสีแดงเพลิง เปนที่ดึงดูดผูคนมาก 

ทุกๆ ป แมตองเก็บไวแจกเด็กๆ เพือ่นบานเสมอ และทกุครัง้จะตองเลือกผล
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ที่ดีที่ใหญและแดงที่สุดไปให ทําใหผมรูสึกโกรธมาก เอาผลที่อรอยใหคนอื่น ตัวเองกินแต

พวกที่แตกๆ บิดๆ เบี้ยวๆ ทําไมถึงโงเชนนี้

ที่บานเดิม ถาแมจะเอาผักที่ปลูกใหเพื่อนบาน เชนผักกาดขาวแมจะตองเลือกตนที่ใหญ

ที่สุด อวบแนนที่สุด มันฝรั่งก็ตองเลือกที่ทั้งกลมทั้งใหญ ผิวขรุขระนอยที่สุด ถั่วฝกยาวตอง

ฝกยาวเรยีวสวย เนือ้อวบอิ่มที่สุด แมวาแมจะไมรูหนังสือ และไมพดูเรือ่งเหตุผลกบัพวกเรา

แตแมยึดหลักการอยางหนึ่งคือ ใหของคนอื่น จะตองใหสิ่งที่ดีที่สุด

ภายใตอิทธิพลการถายทอดแบบซึมลึก มันไดกลายเปนนิสัยของผมไปโดยไมรูตัว เมื่อ

พิจารณาถึงประโยคที่วา “สิ่งที่ตัวเองไมชอบ อยาไดสงตอใหคนอื่น” ผมรูสึกวานี่แหละคือ

หลักจิตวิทยาที่แมผมกระทํานั่นเอง ลองเอาใจเขามาใสใจเราด ู ถาเราไดรับของที่เปนแบบ หลักจิตวิทยาที่แมผมกระทํานั่นเอง ลองเอาใจเขามาใสใจเราด ู ถาเราไดรับของที่เปนแบบ 

“ผักที่อับเฉาแลว” เราจะดีใจไหม Jean de la bruyère  (1645-1696) นักเขียนชาวฝรั่งเศสเคย

กลาวไววา “ความพึงพอใจที่สุดคือ ใหความพึงพอใจแกคนอื่น”

สิ่งที่เปนเครื่องปลอบประโลมใจผมคือ ปจจุบันลูกชายของผมอาย ุ7 ขวบ

ก็ไดเรียนรูหลักเหตุผลที่วา “เอาสิ่งที่ดีที่สุดใหคนอื่น” เวลาที่เขาให

ของเพื่อนตัวนอย ก็จะเลือกอันที่ดีที่สุดใหเพื่อนดวยความยินดีปรีดา 

คุณสมบัติเชนนี้แนนอนวาไดรับการถายทอดมาจากคุณยาที่ทํางาน

เกษตรมาชั่วชีวิต มันไดหยั่งรากฝงลึกลงในครอบครัวผมมาสามชั่ว

คนแลว
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เทศกาลไทย เปิดหนา้ต่างใหร้ ัจูกักบัประเทศไทย
泰国节，打开认识泰国的一扇窗

每年的4月开始，泰王国驻华大使馆和领事

馆会陆续在中国的 些城市举办泰国节，为中

国人打开认识泰国、了解泰国、沟通泰国的 扇

窗。4月27日，第11届昆明泰国节在昆明市公圆

1903开暮。中国学生李雷（李）和泰国留学生

信结伴逛泰国节。

ตนเดือนเมษายนของทุกป สถานเอกอคัรราชทูตไทย

และสถานกงสุลไทยจะจัดงานเทศกาลไทยขึ้นในหลายและสถานกงสุลไทยจะจัดงานเทศกาลไทยขึ้นในหลาย

แหงของประเทศจีน เพื่อเปดหนาตางใหคนจีนรับรู เขา

ใจ และเชือ่มโยงส่ือสารกบัประเทศไทย วนัที ่27 เมษายน

เทศกาลไทย ณ นครคุนหมิง ครั้งที ่11 จะจัดขึ้น ณ สวน

สาธารณะ 1903 เมืองคุนหมิง  หลี่ เหลย นักศึกษาจีนกับ

ซิ้นนักศึกษาไทยจะไปชมเที่ยวเทศกาลไทยดวยกัน

李：信，这应该是你第 次在中国的城市逛

泰国节吧？

หลี ่: ซิน้ ครัง้น้ีเปนครัง้แรกท่ีคุณไดไปเทีย่วเทศกาล

ไทยในเมืองจีนใชไหมครับ

信：是的。

ซิ้น :ใชครับ

李：你感觉怎么样？

หลี่ : คุณรูสึกยังไงบาง หลี่ : คุณรูสึกยังไงบาง 

信： 是感觉非常亲切，因为在泰国节上看到

了驻昆总领事和她的同事们，还有狠多的泰国商家

和泰国人，让我有 种回到家乡的亲切感；二是

感觉非常自豪，我看到狠多的中国人来逛泰国

节，他们欣赏我们的舞蹈，体验泰式按摩，试

本刊记者 陈创业 文/图
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穿泰国服装，购买泰国商品，可以看出他们狠

喜欢泰国。

ซิ้น : อยางแรกกค็อื รูสกึอบอุนมาก เพราะวาในเทศ-

กาลไทย ผมไดเจอกบักงสุลใหญฯ และบรรดาพนักงาน

ของกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง นอกจากน้ี ยังมีพอคา

และคนไทยมากมาย ทําใหผมมีความรูสึกคุนเคยราวกับ

ไดกลับไปที่บานเกิด อยางที่สองคือ รูสึกภูมิใจมากครับ

ผมไดเหน็คนจนีจาํนวนมากมาเทีย่วชมเทศกาลไทย พวก

เขาชื่นชมราํไทย  สัมผสัการนวดแบบไทย ลองใสชุดไทย

ซ้ือสินคาไทย จะเหน็ไดวาพวกเขาชอบประเทศไทยจรงิๆ

李：你说得对。可以说，泰国节为中国人打

开了认识泰国的 扇窗。

หลี่ : คุณพูดถูก อาจกลาวไดวา เทศกาลไทยไดเปด

หนาตางใหคนจีนรูจักกับประเทศไทย

信：没错。我刚刚和同胞们聊天，他们狠

看好泰国节这样的活动。有几个商家跟我说，

他们每年都来，还会在昆明泰国节结束后，陆续

到其他城市参展。

ซิ้น : ใชครับ เม่ือกีผ้มเพิง่ไดเคยคุยกับเพือ่นชาวไทย

พวกเขาใหความสนใจกบักจิกรรมตางๆ เชนเทศกาลไทย

อยางนี้มาก มีพอคาหลายคนพูดกับผมวา พวกเขาจะมา

งานนี้ทุกปหลังจากจบงานเทศกาลไทยในคุนหมิงแลว 

พวกเขายงัจะไปจัดแสดงขายของในเมืองอืน่ๆ ของประ-

เทศจีนดวย

李：是的。据我 解，除了在北京的泰王国驻华

大使馆之外，泰国还在中国的上海、厂州、

昆明、成都、西安、 门、南宁、青岛等8

个城市设有总领事馆，这些城市每年都会举办

泰国节，向中国人宣传推介泰国。

หลี ่: ใชครับ เทาทีผ่มรูนอกจากสถานทูตไทยในกรงุ

ปกกิ่งแลวยังมีสถานกงสุลไทยในเมืองอื่นๆ อีก 8 เมือง

ไดแก เซ่ียงไฮ กวางโจว คนุหมงิ เฉงิตู ซีอาน เซียะเหมิน

หนานหนิง และชงิเตาและเมืองเหลานีจ้ะมีการจดัเทศกาล

ไทยทุกป เพื่อประชาสัมพันธประเทศไทยตอประชาชน

ชาวจีน

信：这真的太棒了！我狠想知道，你参加过

几次泰国节？

ซิ้น : ดีจังเลย ผมอยากรูวา คุณมาเที่ยวเทศกาลไทย

กี่ครั้งแลว 

李：昆明泰国节从2008年开始举办，到今年

已经是第11个年头了。我每年都来逛泰国节，第

次来逛的时候还在上小学，现在都读大学啦。次来逛的时候还在上小学，现在都读大学啦。

หลี่ : เทศกาลไทย ณ นครคุนหมิงจัดขึ้นตั้งแต ค.ศ. 

2008 จนถงึปจจบัุน จดัติดตอกนัมาเปนเวลา 11 ปแลว ผม
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มาเท่ียวเทศกาลไทยทุกป ครัง้แรกท่ีมาผมยงัเรยีนชัน้ประ-

ถมอยูเลย ตอนนี้ผมเรียนมหาวิทยาลัยแลว

信：哇，原来你是泰国节的“铁粉”。

ซิ้น : วาว อยางน้ีคุณกเ็ปนแฟนคลบัของเทศกาลไทย

แลว

李：当然了。虽然小时候的记忆比较模糊了，但

那是我第 次知道泰国。

หลี่ : แนนอนครับ แมวาความทรงจําในวัยเด็กจะ

เบลอๆ แตนั่นทําใหผมรูจักเมืองไทยเปนครั้งแรก

信：为你点赞。听了你的故事，我乜想为泰国

节做点什么。节做点什么。

ซิ้น : ผมขอชื่นชมคุณครับ ฟงเรื่องราวของคุณแลว

ผมก็อยากทําอะไรบางใหกับเทศกาลไทย

李：我有 个主意。你的中文说得乜挺棒，

我觉得你可以试着为中国人和你的同胞做翻译，

帮助他们沟通交流。

หลี่ : ผมมีขอเสนอ คุณพดูภาษาจนีไดดีมาก ผมคดิวา

คณุไปเปนลามใหกับคนจีนและเพื่อนรวมชาติของคุณ 

เพื่อชวยใหพวกเขาสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได

信：好主意！你的泰文乜狠好，我们 起去

吧。

ซิ้น : นี่เปนความคิดที่ด ีคุณก็พูดภาษาไทยด ีเราไป

ดวยกันเถอะ

李：好的。李：好的。 起去。起去。

หลี่ : ไดครับ เราไปดวยกันครับ
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读者反馈

本刊记者 李沁颖 整理

ความคดิเห็นผูอ่้าน

我叫陈洪锋，是一名95后，现在

在北京大学泰语专业读研究生。

不久前，我在云桥网上看到了《湄

公河》电子杂志，从此它走进了我的

生活。作为一名新读者，杂志为我提

供了一个学习地道泰语的平台，帮助

我提高泰语表达能力，这对我来说太

棒了。

《湄公河》杂志既涉及到中国经

济、科技、扶贫、生态保护等领域的

新发展、新成就，又有对春节、二十

四节气、十二生肖等中国传统文化的

介绍，内容丰富。我很喜欢这本杂

志。当我把杂志推荐给我的泰国朋友

时，他们都说，通过杂志可以对中国

有一个全面细致的了解，这是一扇面

向泰国读者打开的中国之窗。

我觉得“湄澜故事”是一个很吸

引人的栏目，因为普通人的故事往往

更能引起大家的共鸣。2019年2月刊

杂志中的《八年春城生活，我收获了

很多》就是一个很好的例子，这篇文

章是一名在昆明执教的泰国外教的

自述，简要概述了她的教学经历和在

昆明的生活，语言平实有趣，很吸引

人。如今，中国的泰语教学可谓“遍

地开花”，在北京、云南、广西等

地，诸多高校都开设有泰语专业并聘

请外教。而这样的文章，可以让泰国

朋友了解泰国人在中国的生活和一个

真实的中国。

《湄公河》杂志很好地讲述中国故

事，传播中国文化，成为连接中泰两国

人民的纽带。祝愿杂志越办越好！

ผมชื่อเฉิน หงเฟง  เปนวัยรุนที่เกิดหลังป 1995  ปจจุบัน  ผมเปนนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยปกกิ่ง

เดือนที่แลว ผมไดมีโอกาสอานนิตยสาร “แมนํ้าโขง” จากเว็บไซตยูนนาน

เกตเวยโดยบงัเอญิ นับต้ังแตนัน้เปนตนมา  นิตยสาร “แมนํา้โขง” กไ็ดเขามาเปน

สวนหนึ่งของชีวิตผม ในฐานะที่เปนผูอานหนาใหม  นิตยสารเปนสื่อหนึ่งที่ทํา

ใหผมไดเรียนรูภาษาไทยไดอยางถองแท ชวยพัฒนาทักษะภาษาไทยของผม 

ชางสุดยอดมากครับ

นิตยสาร “แมนํ้าโขง” มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี

และวิทยาศาสตร การขจัดความยากจน และอนุรักษระบบนิเวศ ฯลฯ  ซึ่งเปน

การพัฒนาใหมและผลสําเร็จใหม นอกจากนี ้ ยังไดแนะนําวัฒนธรรมแบบดั้ง

เดิมของจนีอกีดวย เชน ตรษุจีน 24 กาลระยะ 12 นักษัตร เปนตน นับวามีเน้ือหา

ที่สมบูรณ ผมชอบนิตยสาร “แมนํ้าโขง” มาก เมื่อผมแนะนํานิตยสารเลมนี้ให

กับเพื่อนชาวไทย พวกเขาตางกลาววา จากการอานนิตยสาร ไดเรียนรูประเทศ

จีนอยางละเอียดและรอบดาน   นิตยสารถือเปนหนาตางบานหนึ่งที่เปดเขาสูผู

อานชาวไทยใหรูจักประเทศจีน 

ผมเองรูสึกวา “เรื่องราวของลุมแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง” เปนคอลัมนที่นา

สนใจมาก เน่ืองจากเรือ่งราวของคนธรรมดามกัจะทาํใหผูอานเกิดความรูสกึรวม

ได บทความ “8 ปในเมืองแหงฤดูใบไมผล ิสิ่งตางๆ มากมายที่ฉันไดรับ” ที่ลง

พิมพในนิตยสาร เดือนกุมภาพันธ ป 2019 ( ฉบับ 199 ) บทความนี ้เปนตัวอยาง

ที่ดีที่สุด ท่ีเขียนโดยอาจารยสอนภาษาไทยคนหนึง่ในเมืองคุนหมิง  เน้ือหาของ

บทความบทน้ีไดสรปุรวบรวมประสบการณการเรยีนการสอนของเธอ และการ

ใชชวิีตความเปนอยูในเมืองคนุหมิง ดวยการใชภาษาท่ีเรยีบงายและสนุก นาสนใจ

มาก ทกุวนันี ้ ในประเทศจีนมีการเรียนการสอนภาษาไทยท่ัวทุกแหงหน  ไมวา

จะเปนปกกิ่ง ยูนนาน  กวางซ ี ในหลายมหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรวิชาเอก

ภาษาไทย ในขณะเดียวกนั มหาวทิยาลยัเหลาน้ียงัไดจางอาจารยชาวไทยมาสอน

ภาษาไทย  บทความแบบนี ้สามารถทาํใหเพือ่นชาวไทยไดรูจกัประเทศจีนอยาง

แทจริง และชีวิตประจําวันของคนไทยในประเทศจีนเปนอยางด ี

นิตยสาร “แมน้ําโขง” ไดบรรยายเรือ่งราวดี  ๆเกีย่วกบัจีน การเผยแพรวัฒนธรรม

จีน ไดกลายเปนสายสัมพันธที่เชื่อมโยงประชาชนไทยและจีน

 สุดทายนี ้ผมขอใหนิตยสาร “แมนํ้าโขง” จัดทําใดดียิ่งๆ ขึ้น

ความคดิเห็นผูอ่้าน 读者
反馈
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บทความและงานเขยีนดา้นไท-ไทย ศกึษาในอดตีของผูเ้ขยีน (สาม)
ยรรยง จิระนคร

ระบอบการปกครองของแควน้สบิสองพนันาในอดตี (13)

นอกจากผลประโยชนจากที่นาแลว เจาแผนดินและ

ทาวขนุจาํนวนมากยงัมีผลประโยชนจากปาเขาลาํเนาไพร

ตางๆ เชน เจาเชียงฮาไดรับผลประโยชนจากการครอบ

ครองปาเขาแถบภดูอยหลงัหมูบานหวยสอจนถงึดอยสาม

เมืองซ่ึงเปนเขตภเูขารอยตอระหวางเชยีงรุง เมืองฮาํ และ

เมืองยาง ชาวบานที่จะไปลาสัตวเก็บหนอไม เก็บนํ้าผึ้ง

หรือดักแด ตองเสียขอน (สวย) ใหเจาเชียงฮา นากางมี

เขตภูดอยท่ีดูแล เชน เมืองออง เมืองแจ เขตภดูอยระหวาง

รอยตอเมืองแจ เมืองงาดและเมืองขาง ผลผลิตที่ไดจาก

ทองที ่เชน ฝาย ฝน และขาว ตองออกเสียใหนากาง  สวน

นาขวานัน้ไดดูแลตลาดกาดลานซ่ึงปกติจะติดตลาดนัด

๕ วันครั้ง แตในชวงกลางพรรษาติด ๗ วันครั้ง  เมื่อถึง

วันกาด (ตลาดนัด) ตองสงเนื้อสันวัวที่วางขายในกาดให

นาขวา

สวนตุหลวงเกาหรือฮอยดางบานออดคุมกาดทราย

(ตลาดทรายใจกลางเมืองเชยีงรุง) หลงัเขาพรรษาระหวาง

กลางพรรษา เดือนหนึ่งจะมีวันพระหรือวันศีล ๔ วันซึ่ง

ตองทําพิธ ี“ทานศีล” กาดทรายจะลมวัว ผูลมวัวตองสง

เนื้อเปนของกํานัลแกตุหลวงเกาและเจาแผนดิน โดยมี

กระดูกซี่โครงรวม ๑ ซี ่รายไดของตุหลวงเกายังไดจาก

ทาขามสบหา (ปากแมนํ้าหา) ระหวางบานลวงของกับ

เวยีงผาคราง เงินท่ีเกบ็ไดจากคาพายเรอืขามฟากเปนกรรม

สิทธของตุหลวงเกา

ระบบพ่อล่าม-ลูกล่าม

ระบบพอลาม-ลกูลามน้ีเปนระบบท่ีราชสํานกัใชควบ

วันกาด (ตลาดนัด) ตองสงเนื้อสันวัวที่วางขายในกาดให

คุมการบริหารราชการในหมูบานและหัวเมือง โดยให

ทาวขุนเหนือสนามเปนตัวกลางระหวางราชสํานักกับ

ทองถิน่ แตหนาทีค่วามรบัผดิชอบของพอลามน้ัน ไมใช

แตเพียงการดูแลรักษาผลประโยชนของราชสํานักเทา

นั้น ยงัตองเปนปากเสียงดูแลรกัษาผลประโยชนของทอง

ถิ่นดวยเชนกัน ถือวาเปนการ “ลามโยง” ระหวางสวน

กลางกับชาวบานชาวเมืองทองถิ่น ดังนั้นระบบพอลาม-

ลูกลามนั้นจึงมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธในระบบ

อุปถัมภ (เชนเดียวกับระบบมูลนายของไทย) ซึ่งเปนทั้ง

ระบบการเมืองและระบบสังคมของสิบสองพันนา

ปกณิกะการคน้ควา้เรื�องไท-ไทย
傣泰
随笔
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