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5月15日，在亚洲文明对话大会开幕式

上，中国国家主席习近平发表以《深

化文明交流互鉴　共建亚洲命运共同体》

为题的主旨演讲，提出了美人之美、美美

与共的文明观。

ทศันะว่ำดว้ยอำรยธรรมของส ีจิ้นผงิ

เม่ือวนัที ่15 พฤษภาคมทีผ่านมา การประชมุแลกเปลีย่นความคิดเหน็วาดวย

อารยธรรมเอเชียไดเปดฉากขึ้นที่กรุงปกกิ่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแหง

สาธารณรฐัประชาชนจนีไดเขารวมพธีิเปดพรอมท้ังกลาวสนุทรพจนหลักใน

หวัขอ “ยกระดับการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางอารยธรรม รวมสรางสรรคประ-

ชาคมรวมชะตาแหงเอเชยี” ในการน้ี สี จ้ินผิงไดเสนอแนวคดิ “ชืน่ชมความ

งามของอารยธรรมอืน่ เพือ่ทีอ่ารยธรรมอนังดงามจะไดอยูรวมกนัอยางผาสุก” 

ในที่ประชุมดวย

ส ีจิน้ผงิกลาววา อารยธรรมตางๆ ในโลกเกดิการแลกเปลีย่นเพราะความ

หลากหลาย การแลกเปลี่ยนครั้งนี้นําไปสูการเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนํา

ไปสูความกาวหนาในทายทีสุ่ด เราจงึควรเนนใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวาง

ประเทศ ระหวางชาติพนัธุ และระหวางวฒันธรรม เพือ่สรางรากฐานอนัม่ันคง

แกประชาคมรวมชะตาแหงเอเชยี ตลอดจนประชาคมรวมชะตาแหงมวลมนษุย-

ชาติ เพือ่กาวไปสูจดุหมายดังกลาว ส ีจิน้ผงิไดนําเสนอแนวคดิส่ีประการ ดัง

ตอไปนี้
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ประการทีห่น่ึง เคารพกนัและกนั ปฏิบัตต่ิอกนัอย่างเท่าเทยีม

มนษุยมีความแตกตางท้ังทางสีผวิและภาษา อารยธรรมอาจมีสสัีนแตกตาง

หลากหลาย แตไมมีใครเหนือกวาหรอืดอยกวากนัอยางแนนอน หากเรามองวา

เผาพนัธุของเรา อารยธรรมของเราสูงสงกวาผูอืน่ หากเราจงใจปรบัเปลีย่นหรอื

แมกระท่ังพยายามแทนท่ีอารยธรรมอืน่ๆ โลกของเรากค็งจะจดืชดื ไมนาสนใจ

เราควรจะยึดมั่นในความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน ละทิ้งความ

หยิง่ทะนงและอคติ ยกระดับความเขาใจทีมี่ตอความแตกตางระหวางอารยธรรม 

ผลกัดนัใหเกดิการแลกเปลี่ยนพูดคุย และอยูรวมกนัอยางสมานฉันทระหวาง

อารยธรรมตางๆ

ประเดน็ทีส่อง ยดึมัน่ในแนวคดิช่ืนชมความงามของผู้อืน่ เพือ่อยู่ร่วมกนั

อย่างผาสุก

แทจริงแลว อารยธรรมตางๆ ไมไดขัดแยงกัน ขอเพียงเราพิจารณาความ

งามแหงอารยธรรมทั้งมวลดวยสายตาที่ชื่นชม

เราควรท่ีจะสรางสรรคอารยธรรมของประเทศตนใหมีชวีติชวีาไปพรอมกบั

สรางเงือ่นไขใหแกการพฒันาของอารยธรรมอืน่ เพือ่ใหอารยธรรมตางๆ แขงกนั

ออกดอกโดดเดนในสวนแหงโลก

ประเดน็ทีส่าม ยดึมัน่ในการเปิดกว้าง อลุ้มอล่วย แลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึง

กนัและกนั

การแลกเปลี่ยนเรียนรูถือเปนเงื่อนไขพื้นฐานในการพัฒนาอารยธรรม 

หากเราแลกเปลีย่นและเรยีนรูจากอารยธรรมอืน่ กจ็ะไดนาํสวนดีของผูอืน่มา

เสริมในสวนของเราเอง ฉะน้ีแลว เราจึงจะสามารถรักษาความมีชวีติชวีาเอา

ไวได การแลกเปลีย่นเรยีนรูทางอารยธรรมนัน้ควรจะยดึหลกัความเทาเทยีม 

เสมอภาค นอกจากนี้ยังควรเนนความหลากหลาย หลากแนวทาง แตไมควร

บังคับ ฝนใจ และตองไมจําเจ ซํ้าซาก

เราควรทลายกําแพงแหงการติดตอเชิงอารยธรรมระหวางประเทศดวย

จติใจอนัเปดกวาง เฉกเชนทองทะเลท่ีเปดรบันํา้จากแมน้ํานับรอยสาย ดูดซับ

แรธาตุและสารอาหารจากอารยธรรมอืน่ดวยใจเปดกวาง สนับสนุนใหอารย-

ธรรมเอเชียกาวไปขางหนาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

มนุษยเปนสื่อกลางที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การยกระดับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมนั้น ถือเปนหนทางสําคัญสูการสลายชอง

วางและความเขาใจผดิ สนับสนุนความเขาอกเขาใจกันระหวางชนชาติตางๆ

ประการทีส่ี่ ยดึมัน่ในการพฒันา

เชิงนวตักรรมให้เท่าทนัต่อยุคสมยั

อารยธรรมสามารถพัฒนาอยาง

ไมหยดุยัง้ และควรจะพฒันาดวยการ

สืบทอดสิง่เกา อนรุกัษวฒันธรรมเดมิ

จากรุนสูรุ น ไปพรอมกับการผลัด

เปลี่ยนสิ่งเกามาเปนสิ่งใหม เพื่อให

เทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ประวัติศาสตรแหงอารยธรรมโลก

เปดเผยใหเราเหน็ถงึหลกัการอยางหน่ึง 

น่ันกคื็อ อารยธรรมใดก็ตาม ลวนแต

จะตองกาวเดินไปพรอมกับยุคสมัย 

จะตองซึมซับส่ิงดีงามแหงยคุสมยัเขา

มาในตน เราควรจะใชนวัตกรรมใน

การเพิม่แรงกระตุนในการพฒันาอารย-

ธรรม เสริมสรางชีวิตชีวาใหแกตน

ธารแหงความกาวหนาเชงิอารยธรรม 

เพือ่สรางสรรคผลงานเชงิอารยธรรม

ที่หลุดพนจากขอจํากัดแหงกาลเวลา 

และเต็มเปยมไปดวยเสนหอันจะคง

อยูตลอดกาล
稿件来源：新华网，内容有删减

ผูนําของจีนถายรูปรวมกับตัวแทนแขกสําคัญที่เขารวมพิธี
เปดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาดวยอารยธรรม
เอเชีย
中外领导人、重要嘉宾代表在开幕式前合影留念
新华社 图
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เมื่อวันที ่5 มิถุนายน  ในการประชุมรัฐสภาครั้งแรก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีคนใหม

ของประเทศไทย

图①6月5日，巴育在新一届国会上下两院第一次常务会议上当选为泰国新一任总理  新华社 图

บรรยากาศการสอบเขามหาวิทยาลยั  ณ สนามสอบแหงหน่ึงของเมอืงหานตัง มณฑลเหอเปย ผูเขาสอบกาํลงัเดินออกจากสถานทีส่อบ

图②高考表情：6月8日，河北省邯郸市，考生们比着“胜利”手势走出考场 新华社 图

เม่ือวนัที ่7 มิถนุายน รถไฟฟาระหวางเมืองสายแรกของเวยีดนาม ซึง่วสิาหกิจจนีเปนผูสรางข้ึน ไดทดลองใชมาแลวเปนเวลา 1 เดือน 

图③6月7日，中国企业承建的越南首条城市轻轨顺利完成为期约一个月的运营演练  新华社 图

เมื่อวันที ่5 มิถุนายน ผูคนเขารวมขบวนแหเรือมังกร ณ แมนํ้าจิ่นเจียงในเขตปเจียง เมืองถงเหริน มณฑลกุยโจว

图④6月5日，人们在贵州省铜仁市锦江河上参加龙舟巡游活动，迎接端午节到来  新华社 图

เมื่อวันที ่6 มิถุนายน กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดออกใบอนุญาตการคา 5 G ใหกับ

ไชนาเทเลคอม (China Telecom) ไชนาโมบาย (China Mobile) ไชนายูนิคอม (China Unicom) ไชนาวิทยุและโทรทัศน (China Radio 

and TV ) อยางเปนทางการแลว จีนไดเขาสูปการคา 5 G

图⑤6月6日，中华人民共和国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、

中国广电发放5G商用牌照，中国进入5G商用元年 新华社 图

เมื่อวันที ่3 มิถุนายน นักบินสมัครเลนไดแสดงการบินผาดโผนในพิธีเปดงานเทศกาลทองเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาการบินอัน

หยาง ครั้งที ่11 

图⑥6月3日，在第十一届安阳航空运动文化旅游节开幕式上，航空爱好者在进行特技飞
行表演 新华社 图

① ②

③ ④
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⑤ ⑥
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孟夏时节，亚洲文明对话大会让世

人领略了亚洲的地大物博、山河

秀美，真切感受到亚洲文明的绚烂多彩。

艺术展、文物展、图片展、音乐会、艺术

节、美食节……多彩的活动全方位展示了

亚洲丰富的文化，为促进亚洲各国民心相

通，增强文化自信，赓续文明之美，搭建

了广阔的舞台。

ชืน่ชมควำมงำมของผูอ้ืน่ เพือ่อยู่ร่วมกนัอย่ำงผำสกุ

ทามกลางอากาศรอนระอใุนฤดูรอนปน้ี การประชมุแลกเปลีย่นความคิด-

เหน็วาดวยอารยธรรมแหงเอเชยี และกจิกรรมเสรมิท่ีนาสนใจอกีมากมาย ได

ทาํใหชาวโลกไดเหน็ถงึอาณาเขตอนักวางใหญ ความหลากหลายเชงิทรพัยากร 

ความงดงามดานทัศนียภาพของเอเชีย และรับรูไดอยางแทจริงถึงสีสันอัน

ตระการตาของอารยธรรมเอเชยี นทิรรศการดานตางๆ ไมวาจะเปนนทิรรศการ

ศิลปะ โบราณวตัถ ุภาพถาย ตลอดจนเทศกาลศิลปะ เทศกาลอาหารและงาน

แสดงดนตร ีตางสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมอันรุมรวยของทวปีเอเชยีอยาง

รอบดาน ถอืเปนการสรางเวทีขนาดใหญในการสงเสรมิใหพลเมืองประเทศ

ตางๆ ในเอเชียไดเชื่อมใจถึงใจ มีความมั่นใจในวัฒนธรรมของตนเอง และ

สามารถสืบทอดความงดงามแหงอารยธรรมตอไป

ในนิทรรศการช่ือ “อารยธรรมอนัวจิติร…ผานมรดกทางวฒันธรรมท่ีไม

ใชวตัถแุหงเอเชยี” นัน้ มีการจัดแสดงผลงานศิลปะอนังดงามรวม 320 ชิน้ (ชดุ) 

จาก 14 ประเทศในเอเชยี ไมวาจะเปนเครือ่งกระเบ้ืองจากญ่ีปุน ศิลปะกระดาษ

美人之美 美美与共 本刊记者 杨燕/文

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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จากเกาหลีใต เครือ่งใชทองแดงจากเนปาล “ดอมบรา” เครือ่งดนตรจีากคาซัค-

สถาน และผามัดยอมจากมาเลเซีย ที่ไดอวดโฉมวัฒนธรรมชั้นครูและการ

สืบทอดงานศิลปและงานชางของประเทศเอเชียตางๆ ใหแกผูที่มาชมงาน

นิทรรศการภาพถายมรดกโลก ดึงดูดสายตาผูชมดวยภาพถายสถานท่ีทอง

เท่ียวมรดกโลกรวมกวา 80 แหงจาก 21 ประเทศทัว่เอเชยี ไมวาจะเปนกาํแพง

เมืองจนี มัสยดิใหญแหงมักกะฮ ทชัมาฮาล นครวดั ฯลฯ บรรดาผูเขาชมงาน

ตางอทุานเปนเสียงเดียวกนัวา รูสกึเหมือนไดเดินเขาไปในอทุยานรอยดอกไม

แหงวัฒนธรรมเอเชีย

นิทรรศการอารยธรรมเอเชยี “เอเชยีแสนงาม”  ไดทําการรวบรวมโบราณ

วัตถุกวา 400 ชิ้นจาก 49 ประเทศทั่วโลก ผูสนใจจะรูสึกราวกับไดยอนเวลา

หาอดีตกลบัไปชืน่ชมอารยธรรมเอเชยี โบราณวตัถทุีนํ่ามาจดัแสดง ไมวาจะ

เปนศิลาจารกึพทุธอารามทานสิงหล (Galle Trilingual Inscription) ของมหาขนั

ทีเจิ้ง เหอ (ฉบับทําเทียม) กาเครื่องเงินรูปถุงหนังบรรจุนํ้าประดับลายอาชา

คาบจอกสมัยราชวงศถัง ซึ่งรักษาไวที่พิพิธภัณฑประวัติศาสตรสานซ ีหรือ

แจกันลายครามปากแคบสมัยราชวงศหยวน ซึ่งเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑ

สถานแหงชาติอิหราน…ตางพิสูจนใหเห็นถึงประวัติศาสตรการติดตอขาม

อารยธรรมในเอเชียที่ดําเนินมาอยางชานาน

“เทศกาลอาหารเอเชีย” จัดข้ึนพรอมกันส่ีเมือง ทั้งในปกกิ่ง กวางโจว 

เฉิงต ูและหางโจว สินคาที่นํามาจําหนายในงานมีตั้งแตทุเรียนจากมาเลเซีย 

มังคุดจากไทย เชอรรีจ่ากตุรกแีละทบัทิมจากอสิราเอล นอกจากนีย้งัมีแปงนาน

จากอินเดีย เกี๊ยวจากจีน และอื่นๆ อีกมากมาย ผูเขาชมเทศกาลจะไดรับรูถึง

มนตเสนหแหงอาหารการกนิ สงเสรมิใหเกดิความสนทิสนม เรยีกไดวาอาหาร

นั้นจัดเปนทูตสันถวไมตรีพิเศษแหงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเอเชีย

      หากยอนมองประวติัศาสตร เราจะพบวาเสนทางสายไหม เสนทางใบชา 

และเสนทางสมุนไพร ลวนแลวแตเชื่อมสัมพันธใหอารยธรรมเอเชยีขยับ

เขามาใกลชิดกัน เมื่อมองจากบริบทปจจุบัน การกอตัวขึ้นของกลไกความ

รวมมือตางๆ ท้ังในระดับรฐัและเอกชนไดเกดิขึน้แลว ไมวาจะเปนกลุมประ-

เทศอาเซียน หรือองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ หากเกิดการพบปะพูดคุยกัน

ระหวางอารยธรรมแตละแหง ซึ่งมีรากฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยง ยอมชวยให

ทุกฝายจับมือกันกาวเดินสูการพัฒนาและความรุงเรืองรวมกันได ถือเปน

การผสานกําลังอันแข็งแกรงใหแกการสรางประชาคมรวมชะตาแหงเอเชีย 

ท่ีจะเปนขุมพลงัสําคัญ ในการสรางสรรคอนาคตอนังดงามใหแกอารยธรรม

มนุษยตอไป

กิจกรรมงานรื่นเริงวัฒนธรรมเอเชียจัดขึ้นที่สนามกีฬารังนก 
จากภาพคือการแสดง “งิ้วปกกิ่งในยุคเจริญ”
图①亚洲文化嘉年华活动在北京“鸟巢”举行。图
为表演节目《盛世梨园》 新华社 图 

ในสวนโอลิมปกปกกิ่ง ผูเขาชมกําลังชมศิลปะการปนแปง 

图②在北京奥林匹克公园，参观者观看面塑技艺展
示 新华社 图

นักแสดงชาวไทยกําลังรําไทยในขบวนแห
图③来自泰国的演员在亚洲文明巡游活动中表演 
新华社 图

ผูชมเที่ยวชมนิทรรศการชื่อ “อารยธรรมอันวิจิตร…ผาน

มรดกทางวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุแหงเอเชีย”
图④观众在“文明匠心——亚洲非遗大展”上参观 
新华社 图

②

③

④

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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云南文化多姿多彩，对亚洲文明交流

互鉴作出过独特贡献，此次也在亚

洲文明对话大会上呈现出不凡的风姿。

เสน่หแ์ห่งยูนนำนในกำรประชมุแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น
ว่ำดว้ยอำรยธรรมเอเชยี
云南元素闪耀亚洲文明对话大会 本刊记者 杨燕 张芳/文

วฒันธรรมของมณฑลยนูนานน้ันมีสีสันหลากหลาย และสรางคุณปูการ

อันเปนเอกลักษณใหแกการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอารยธรรมตางๆ ใน

เอเชยี และเม่ือเรว็ๆ นี ้วฒันธรรมแหงยนูนานยงัไดอวดโฉมบนเวทกีารประ-

ชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาดวยอารยธรรมแหงเอเชียอีกดวย

ยูนนานแห่งโลก

“นิทรรศการผลงานศิลปะแหงเอเชีย... เสนทางสายใหญเชื่อมสัมพันธ” 

ไดทําการจัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปนจาก 41 ประเทศท่ัวเอเชยี (รวม

รสัเซีย) รวม 120 ชีวติ จาํนวน 130 ช้ินงาน ภายในงานแบงออกเปนสามสวน

ไดแก “ลายเสนอิสระแหงตะวันออก” “ประเทศจีนแสนงาม” และ “ชื่นชม

ความงามซึง่กนัและกนั” ประกาศใหเอเชยีและท่ัวโลกรบัรูถงึจติวญิญาณแหง

วฒันธรรมจนี ผานรปูแบบและภาษาแหงทัศนศิลปท้ังภาพวาดหมึกจนี ภาพ

เขียนสีนํ้ามัน ภาพพิมพและประติมากรรม พรอมกันนั้นยังแสดงใหเห็นถึง

ความสมัพนัธอนัมีประวติัยาวนานระหวางวฒันธรรมตางๆ ในทวปีเอเชยี ที่

อยูรวมกัน หลอมรวมซึ่งกันและกัน

ในสวนที่สองของนิทรรศการ ซึ่งใชชื่อวา “ประเทศจีนแสนงาม” นั้น มี

ผลงานท่ีสะทอนใหเหน็ถงึทัศนียภาพทางวฒันธรรมและธรรมชาติของมณฑล

ยูนนานอยูหลายชิ้น เชน ผลงานของจิตรกรชาวบังกลาเทศ ที่ใหความสนใจ

ความงดงามของมณฑลยนูนาน โดยภาพเขียนนาม “ปาหนิ” ของมินตู คุมาล-

เดยน้ัน ไมเพยีงแตชกัชวนใหผูคนรบัรูถงึเสนหแหงมรดกโลกทางทรพัยากร

ธรรมชาติแหงน้ี หากแตยงัชวนใหรูสึกวา ปาหนิแหงยนูนานเปนสถานท่ีอนั

สุขสงบ สามารถปลดปลอยความคิดและอารมณไดอยางอิสระ สวนภาพ

เขียนนาม “เริงระบําเพื่อเรา” ของทามีนา ฮาฟซ ลิซานั้น ไดใชลายเสนอัน

พลิว้ไหวและสีสันอนัฉดูฉาด ในการถายทอดความรูสึกสนุกสนานรืน่เรงิของ

การเตนรําประจําเผาอี ๋ที่มีชื่อวา “อาซี่กระโจนจันทร” ไดอยางสมจริง จนผู

เสพยผลงานตางรูสึกอยากจะเตนตามไปดวย...ผลงานเหลาน้ีลวนแตสะทอน

ภาพลักษณปจจุบันของยูนนาน ที่สวยงามและเปยมไปดวยชีวิตชีวา ผาน

①
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ประสบการณทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

เสน่ห์อาหารยูนนาน

ระหวางการประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุยวาดวยอารยธรรมเอเชียในครั้งนี ้

อาหารประจาํถิน่ยนูนานกไ็ดปรากฏโฉมใน “เทศกาลอาหารเอเชีย” ประชัน

รสชาติอันเอร็ดอรอยกับอาหารจากชาติอื่นดวยเชนกัน

โดยในเทศกาลอาหารเอเชียน้ัน อาหารยูนนานดึงดูดผูสนใจจากทั้งใน

ประเทศจีนและตางประเทศไดไมนอย คุณหลนิ ชาวกมัพชูาเชือ้สายจนีกลาววา 

“ครั้งนี้ผมเห็นบริษัทจากยูนนานมารวมงานดวย ไดลองชิมอาหารและขนม

ของยูนนาน รูสึกวารสชาติไมเลวเลยทีเดียว”

จุดเดนของอาหารยูนนานมาจากวัตถุดิบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและรส

ชาติของอาหารเปนหลัก โดยวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารยูนนานนั้น มัก

จะเปนพืชผักที่มีประโยชนตอสุขภาพ ยกตัวอยางเชน ขนมเปยะ อาหารขึน้

ชื่อของเมืองลี่เจียง ที่ไดรับความสนใจจากผูเขาชมอยางมาก เพียงครึ่งวันก็

ขายไดกวา 200 ชิน้ “ข้ันตอนการผลติขนมเปยะมคีวามซบัซอน เรยีกไดวาเปน

ขนมอบเฉพาะตัวของชาวยูนนาน รสชาติของมันรวมทั้งผลตอบรับทางการ

ตลาด ดีพอทีจ่ะพสูิจนใหเหน็วาขนมชนิดน้ีมีศักยภาพท่ีจะตอยอดไดอกีมาก” 

หลวิ ซิน รองเลขาธิการสมาคมผูประกอบการอาหารและเครือ่งด่ืมแหงมณฑล

ยูนนานกลาว

หยาง อายจวิฺน ประธานผูรวมกอต้ังสมาคมผูประกอบการอาหารและเครือ่ง

ด่ืมแหงมณฑลยนูนานแนะนาํวา อาหารยนูนานเปนเสนหเฉพาะตัวอกีอยาง

หน่ึงของวัฒนธรรมยนูนาน ถือวาเปน

ทูตวัฒนธรรมที่เปนมิตรมากท่ีสดุ 

นิทรรศการในคราวนี้มีนัยยะสําคัญ

อยางยิง่ตอการสรางชือ่เสียง และเพิม่

พนูอทิธิพลของวัฒนธรรมทางอาหาร

ของยูนนานใหแพรหลายไปนอก

มณฑลและนอกประเทศจนี “อาหาร

ยนูนานยงัมีโอกาสทีจ่ะแสดงศักยภาพ 

ในตลาดประเทศตามแนว ‘หน่ึงแถบ 

หนึ่งเสนทาง’ ไดอีกมาก”

หนุมสาวเผาอี๋แตงชุดชนเผาประเพณีดั้งเดิมเขารวมการ
แขงขันเครื่องแตงกาย
图①云南彝族女子身着传统民族服饰参加赛装节 
新华社 图

บรรดาหนุมสาวชนเผาอี ๋กําลังตนรํา “อาซี่กระโจนจันทร” 
ณ  อําเภอหมีเลอ มณฑลยูนนาน 

图②彝族青年男女在云南省弥勒县表演“阿细跳
月” 新华社 图

นักทองเที่ยวเที่ยวชมเขตทองเที่ยวปาหิน
图③游客在云南石林景区游览  新华社 图

“ยูนนานงามจับตา เสนหของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอง

ไมได นิทรรศการผลงานมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอง

ไมไดยูนนานประเทศจีน” จัดแสดงขึ้นที่ศูนยวัฒนธรรม

ฝรั่งเศส-จีน 

图④在法国巴黎中国文化中心，观众参观“璀璨云
南，魅力非遗——中国云南省非物质文化遗产作品
展” 新华社 图
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为澜湄文明对话贡献媒体力量

กำรแลกเปลีย่นพดูคุยดำ้นอำรยธรรมแห่งลุ่มแม่น�ำ้
ลำ้นชำ้ง-โขง  เพือ่แสดงพลงัสือ่มวลชน  

เมื่อวันที ่15 พฤษภาคมที่ผานมา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วาดวยอารยธรรมเอเชีย ไดเปดฉากขึ้นที่กรุงปกกิ่ง ภายในงานผูสื่อขาวของ

เราไดพบปะกบัเพือ่นส่ือมวลชนจากประเทศไทยท่ีตองการจะรายงานความ

ยิ่งใหญของงานอยางทั่วถึง และคาดหวังวาสื่อมวลชนจะมีบทบาทในการ

แลกเปลีย่นพดูคุยดานอารยธรรมในกลุมประเทศลุมแมน้ําลานชาง-โขง

บรรณาธิการจากหนงัสอืพมิพ บางกอกโพสต รบัหนาทีร่ายงานขาวดาน

ความรวมมือระหวางไทยกบัตางประเทศ เธอบอกกบัเราวา แมจะไมเคยเดินทาง

ไปยูนนานมากอน แตกไ็ดยนิมานานแลววายนูนานมีทศันียภาพท่ีงดงาม และ

มีวฒันธรรมอนัหลากหลาย เม่ือไดมารวมงานประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็

อารยธรรมเอเชยีในครัง้นี ้กอ็ยากจะสัมภาษณและรายงานขาววาจีนจะแสดง

บทบาทอยางไรตอความรวมมือทางวัฒนธรรมในระดับภมิูภาค เพือ่สงเสรมิ

การพฒันาของภมิูภาค “ยกตัวอยางเชน

ลุมแมน้ําลานชาง-โขง ทีก่ารแลกเปลีย่น

ดานอารยธรรมมีบทบาทสําคัญอยาง

ยิ่งตอการพัฒนา”

“การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรม

อาจกลาวไดวาสะทอนออกมาในทุก

แงมุม” นายเทพชัย หยอง ประธาน

สมาพนัธนักหนังสือพมิพแหงอาเซยีน 

เคยเดินทางมาเยอืนยนูนานเม่ือ 30 ป

กอน และกลบัมาเยอืนท่ีนีอ่กีครัง้เม่ือ

สองปท่ีแลว การพฒันาทางเศรษฐกจิ

本刊记者 刘子语/文

5月15日，亚洲文明对话大会在北京开幕。在大会现场，记者见到了来自泰国的媒体

朋友。他们说，希望全方位呈现大会盛况，更希望媒体能在澜（沧江）湄（公河）

流域国家文明对话中发挥作用。

①
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และวฒันธรรมท่ีรวดเรว็ของยนูนาน ทําใหเขารูสึกตกตะลงึเปนอยางยิง่ ท้ังยงั

ตระหนักชัดถึงความจาํเปนท่ีอารยธรรมตางๆ จะแลกเปลีย่นเรยีนรูซ่ึงกันและ

กัน นายเทพชยักลาววา ไทยเปนจดุหมายปลายทางดานการทองเทีย่วทีนั่กทอง-

เท่ียวยนูนานชืน่ชอบ การพึง่พาซ่ึงกนัและกันในลักษณะน้ี ถอืวาเปนพืน้ฐาน

ของการแลกเปลี่ยนระหวางสองฝาย ในอนาคตความรวมมือทีแ่นนแฟนมาก

ยิง่ข้ึนจะเกิดขึน้ได กด็วยพลงัสนบัสนุนจากส่ือมวลชนนัน่เอง “ประเด็นสําคัญ

ตางๆ ไมวาจะเปนการอนุรกัษทรพัยากรระบบนเิวศของแมนํา้โขง การพฒันา

รวมกนัของภมิูภาคลุมน้ําลานชาง-โขง ฯลฯ จะตองอาศัยส่ือมวลชนชวยเปน

กระบอกเสียง แกไขความเขาใจท่ีผดิ และสงเสรมิความเขาใจและความรวมมือ

ระหวางกัน”

“เสียงจากประเทศไทย” ในการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ว่าด้วยอารย-

ธรรมเอเชีย

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคมท่ีผานมา นายโพคนิ พลกลุ ประธานสมาคมวฒัน-

ธรรมและเศรษฐกจิไทย-จนีประจาํประเทศไทย ไดใหสมัภาษณสือ่มวลชนใจ

ความวา เขาเห็นดวยเปนอยางยิง่ตอถอยแถลงของส ีจิน้ผงิ ในการประชมุแลก

เปลี่ยนเรียนรูวาดวยอารยธรรมเอเชีย ที่เนนยํ้าถึงการเคารพซึ่งกันและกัน 

และความเสมอภาคระหวางอารยธรรมตางๆ โดยเชื่อวาแนวคิดนี้จะชวยให

โลกสามารถพดูคุยกนัอยางสนัติ และเกดิความรวมมืออยางเปดกวางมากข้ึน

นายโพคนิกลาววา เขารูสึกชืน่ชมเปนอยางมาก ทีจี่นไดอนรุกัษวฒันธรรม

กลุมชาติพนัธุตางๆ มาโดยตลอด สําหรบัตัวเขาเองน้ัน ไดเหน็เอกลกัษณอนั

หลากหลายและเปยมไปดวยสีสันของชาติพันธุในกวางส ียูนนาน และมอง

โกเลียใน นอกจากน้ียงัเลง็เหน็วา มาตรการตางๆ ท่ีจนีใชในการอนรุกัษวฒัน-

ธรรมชาติพันธุกลุมนอย เปนสิ่งที่ไทยควรจะเอาเปนเยี่ยงอยาง

นายกร ทพัพะรงัส ีอดตีรองนายกรฐัมตรี และประธานสมาคมมิตรภาพ

ไทย-จีน กลาววา ตนรูสึกเห็นดวยกับขอเสนอสี่ประการของประธานาธิบดี

สี จิ้นผิง เก่ียวกับการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับการแลกเปลี่ยนทาง

อารยธรรม นายกรเสรมิวา วฒันธรรมของชาติตางๆ ในเอเชยีมีความแตกตาง 

ภาษากห็ลากหลาย “แตเราสามารถอยูรวมกนัอยางสันติและสมานฉนัท เพือ่

ความเจริญรุงเรอืงรวมกนั และหากเราตองการใหเปนเชนน้ี กต็องรกัษาการ

พูดคุยและแลกเปลี่ยนเอาไว จะไดนําพาทวีปเอเชียใหกาวเดินสูอนาคตที่

ปรองดองและมีความหลากหลาย”

บรรดานักขาวประเทศตางๆ กําลังทําขาวในศูนยขาว
图①②④各国记者聚焦亚洲文明对话大会 CFP

พิธีเปดการประชุมเจรจาดานอารยธรรมเอเชียจัดขึ้นที่ศูนย
การประชุมแหงชาติปกกิ่ง ขณะเดินเขาที่ประชุม 
ผูเขาประชุมตางยกมือถือขึ้นถายภาพ
图③亚洲文明对话大会开幕式上，外宾入场时，与
会的嘉宾举起手机拍摄 CFP 
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5月15日，亚洲文明对话大会在北京开

幕，作为大会分论坛配套活动的“青年

眼中的亚洲多元文明”摄影作品展在其间举

行。陈子鸿拍摄的阿瑜陀耶王朝遗迹的照片入

选此次摄影作品展。陈子鸿来自泰国，妈妈是

中国人，爸爸是泰国人。他说，大家彼此欣赏

对方的文化，这就是一种文化的认同。

เฉนิ จือ่หง : ทูตสนัถวไมตรภีำคเอกชน
แห่งกำรแลกเปลีย่นเชงิวฒันธรรมจนี-ไทย
陈子鸿：做中泰文化交流的民间使者

① ②
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วันที ่15 พฤษภาคมที่ผานมา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาดวย

อารยธรรมเอเชยี ไดเปดฉากข้ึนทีก่รงุปกกิง่ ในระหวางน้ีจะมีการจัดกิจกรรม

ยอย หนึ่งในนั้นคือนิทรรศการแสดงผลงานภาพถายในหัวขอ “อารยธรรม

หลากหลายแหงเอเชียในสายตาคนหนุมสาว” ขึ้นดวย นิทรรศการครั้งนี้ได

ทําการคัดสรรภาพถายประเทศตางๆ ในเอเชยี จากฝมือคนหนุมสาวชาวเอเชยี

มาจัดแสดงไว เพือ่สะทอนใหเหน็ถงึความหลากหลายทางอารยธรรมแหงทวปี

เอเชีย ผลงานภาพถายนี้มีเนื้อหาหลากหลาย เชน ทิวทัศนธรรมชาต ิวิถีชีวิต

ชาวบาน หรือนํ้าใจไมตรีระหวางเพื่อนมนุษย สื่อใหผูเขาชมเห็นถึงความ

ตระหนักรูของคนหนุมสาวตออารยธรรมเอเชยี และในจาํนวนผลงานทีไ่ดรบั

คัดเลอืกนัน้ มีภาพถายเมืองโบราณจงัหวดัพระนครศรอียธุยาของเฉิน  จือ่หง

รวมอยูดวย

เฉิน จ่ือหงมาจากประเทศไทย แมของเขาเปนคนจีน สวนพอเปนคนไทย 

เขาเดินทางมาเรยีนหนังสอืทีป่ระเทศจีนต้ังแตชัน้มัธยมตน ขณะนีเ้ปนนกัศึกษา

ปริญญาตรช้ัีนปท่ี 4 วชิาเอกการเมือง เศรษฐกจิและปรชัญา วทิยาลยัหยวนเผย 

มหาวิทยาลัยปกกิ่ง เฉิน จื่อหงกลาวแนะนําผลงานของตนวา กรุงศรีอยุธยา

เปนกรุงเกาของไทยในอาณาจักรอยุธยา ซึ่งเริ่มตนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1350 กรุงศรี

อยธุยาเคยรุงเรืองเฟองฟดูวยการคาขาย และมีการติดตอทางการคากบัจนีอยาง

ตอเนื่อง

เวลาท่ีเฉนิ จือ่หงคุยกบัเพือ่นฝงูญาติมิตรชาวไทย เขามักจะพดูถงึสิง่ท่ีได

พบเหน็ในประเทศจนี “หลายปมานี ้ประเทศจนีพฒันาอยางตอเนือ่ง ทองถนน

ดูสะอาดสะอานข้ึน ประสิทธิภาพในการทํางานกเ็พิม่สูงข้ึน” “ญาติๆ ของผม

มักจะถามคําถาม อยางเชนถามเกี่ยว

กบัสะพานกระจก ไฮไลตสําคัญของ

สถานทีท่องเท่ียวชือ่ดังอยางจางเจียเจีย้ 

ซึ่งเปนสะพานที่โดงดังมากในประ-

เทศไทย ผมก็จะเลาใหพวกเขาฟง”

เฉิน จื่อหงเชื่อวา วัฒนธรรมจีนและ

ไทยมีสวนท่ีหลอมรวมและสงอทิธิพล

ระหวางกันมากมาย ยกตัวอยางเชน 

ในชวงเทศกาลตรุษจีน สมเด็จพระ-

กนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ-

รตันราชสดุาฯ จะเสด็จเยอืนเยาวราช 

เพื่อทรงรวมกิจกรรมเฉลิมฉลองป

ใหมจีน และชาวไทยมากมายก็กระ-

ตือรอืรนท่ีจะฉลองเทศกาลนีด้วย ยิง่

ไปกวานั้น เฉิน จื่อหงยังมีเพื่อนชาว

จีนที่ชอบเที่ยวเมืองไทย เดินทางไป

สัมผสัประเพณสีงกรานต และวฒัน-

ธรรมทองถิน่อืน่ๆ เขาเสริมวา การท่ี

คนตางสัญชาติชื่นชมในวัฒนธรรม

ของกนัและกนั กคื็อส่ิงท่ีเรยีกวา การ

ยอมรับนับถือกันในเชิงวัฒนธรรม

นั่นเอง
稿件来源：新华社

ภาพถายซากปรักหักพังของอยุธยา ที่ถายโดยนายเฉิน จื่อหง 
เมื่อวันที ่6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2018

图①②这是陈子鸿于2018年2月6日拍摄的阿瑜陀耶
王朝遗迹  受访者供图

นายเฉิน จื่อหง (ขวามือคนที ่2 แถวหลัง) กําลังซอมรายการ
รําไทยกับนักศึกษาชาวไทย เพื่อแสดงในงานวัฒนธรรม
ระหวางประเทศมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
图③陈子鸿（后排右二）在北京大学国际文化节
上，与其他泰国留学生表演泰国舞蹈 受访者供图

③
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งำนเจรจำกำรคำ้ 2562 : ร่วมเปิดพรมแดน ร่วมแบ่งปัน
ควำมเจรญิรุ่งเรอืงและกำรพฒันำ

ขาวหอมไทย เบียรลาว กาแฟเวียดนาม รังนกมาเลเซีย รองเทาผูหญิง

อินเดีย...งานเจรจาการคาการลงทุนและงานแสดงสินคาเอเชียใตและเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต 2562 (เรียกยอๆ วา “งานเจรจาการคาฯ”) จัดขึ้นระหวาง

วนัที ่12-18 มิถนุายน 2562 ณ ศูนยการประชุมและนิทรรศการระหวางประเทศ

เตียนฉือ นครคุนหมิงอยางประสบความสําเรจ็  โดยมีวสิาหกจิ 3,348 รายจาก 74

ประเทศ และเขตแควน องคกรระหวางประเทศ และบริษัท 20 กวาแหงจาก

มณฑลหรือเขตปกครองตนเองของจนีเขารวมดวย ในจาํนวนน้ีเปนวสิาหกจิ

ทีติ่ดอนัดับ 500 บรษัิทชัน้นาํของโลก 20 ราย และบรษัิททีติ่ดอนัดับ 500 บรษัิท

ชั้นนําของจีน 18 ราย

พืน้ทีจ่ดัแสดง “ดจิทิลัยูนนาน” อลงัการเป็นทีส่ะดุดตา

รวมเปดพรมแดน รวมแบงปนความเจรญิรุงเรอืงและการพฒันา ปน้ี ประ-

เทศหลกัของงานคือศรลีงักา และมีกมัพชูาเปนประเทศเกยีรติยศ ภายในงาน

มีพืน้ท่ีแสดงสนิคา 17 หอ ครอบคลมุพืน้ท่ีถงึ 170,000 ตารางเมตร มีบธูแสดง

2019商洽会：共聚开放前沿，共享繁荣发展

泰国香米、老挝啤酒、越南咖啡、

马来西亚燕窝、印度女鞋……6月

12-18日，2019南亚东南亚国家商品展暨

投资贸易洽谈会在昆明滇池国际会展中心

成功举办。来自74个国家、地区和国际组

织，20个中国省区市的3348家企业出席，

其中包括世界500强企业20家，中国500

强企业18家。
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สินคา 7,500 บูธ ขณะเดียวกันศูนยซื้อขายและจัดแสดงสินคานําเขาเอเชียใต

และเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเปดตัวขึ้นในวนัแรกของการจดังานครัง้นีด้วย 

ในระหวางจัดงาน หอแสดงสนิคาแตละแหงมีผูคนเขาชมอยางหนาแนน ภายใน 

7 วนั ยอดจํานวนผูเขาชมงานรวม 3.5 แสนคน/ครั้ง

งานเจรจาการคาฯ ครัง้น้ีมหีอแสดงสินคา 4 หอ เปนหอแสดงทีจ่ดัแสดงข้ึน

เปนครัง้แรก : ภายในหอความรวมมือดานการลงทนุ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง”

ผูชมงานจะไดพบกับผลงานความสําเร็จของมณฑลยูนนานที่เปนมณฑล

ซึ่งอยูแนวดานหนาการเปดกวางและเปนศูนยกลางแผรัศมี ในการเขารวม

ขอรเิริม่ “หนึง่แถบ หน่ึงเสนทาง”  ภายในหอพลงังานสเีขยีว บรษัิท Yunnan Power 

Grid Energy Investment จํากัด ไดนําเสนอแอปพลิเคชั่นใหม 2 ตัว คือ “ไฉ

หยุนชง” ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่นสําหรับผูใชรถยนตพลังงานใหมใหสามารถ

สแกนเพื่อชารตไฟฟาจากสถานีชารตไฟกวา 7,000 แหงทั่วมณฑลยูนนาน 

ตอบสนองการสัญจรสีเขียวแบบไรกังวล ขณะท่ีแอปพลเิคชัน่ “ไฉหยนุเหนงิ

หยวน” จะชวยวนิิจฉยัการประหยดัพลงังานใหกบัผูประกอบการตางๆ พรอม

นาํเสนอแนวทางการใชพลงังานอยางชาญฉลาด  ภายในหอผลติภณัฑสีเขียว

จากปาธรรมชาติ มะมวงคุณภาพดีทีนํ่ามาจัดแสดงโดยบรษัิทเทคโนโลยเีกษตร

คูปอยนูนานไดรบัความนิยมอยางมาก จนคุณจ ูผูเขาชมงานจากปกก่ิงกลาว

ช่ืนชมไมหยดุปากวา “ผลติภณัฑเกษตรของมณฑลยนูนานดีจรงิๆ สมคํารํา่ลอื  

ปลอดสารพษิและอรอยดวย”  สวนภายในหอดิจิทลัยนูนาน ผูเขาชมสามารถ

สัมผสักบัความเรว็ของเทคโนโลย ี5G ไดอยางลกึซ้ึง รวมท้ังสถานการณการ

ใชงานท่ีแตกตางกนัไปดวย “โทรศัพทมือถอืเพยีงเครือ่งเดียว” ความเปนดิจิทลั

และอัจฉริยะกลายเปนไฮไลทของงานนี ้

 กจิกรรม 14 รายการสร้างเวทเีจรจาทีด่งีาม

ในระหวางการจดังาน กจิกรรมทีจ่ดัข้ึนพรอมกันอกี 14 รายการ อาทิ ฟอรัม่

ความรวมมือจีน-เอเชียใต ครั้งที ่2 การประชุมจับคูการถายโอนเทคโนโลยี

เอเชยีใตและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตประจาํป 2562 ฟอรัม่ธุรกจิจนี-เอเชียใต

ครัง้ที ่14  สัปดาหศิลปะจนี-เอเชยีใตและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตประจาํป 2562

ฟอรั่มธุรกิจจีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที ่3 ฟอรั่มคลังสมองจีน-เอเชีย

ใตและเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ครัง้ที ่7 รวมท้ังพธีิลงนามโครงการความรวม-

มือดานเศรษฐกิจการคาที่เกิดขึ้นจากงานเจรจาการคาฯ 2562 กิจกรรมตางๆ 

ทัง้ 14 รายการ ซึง่ครอบคลมุทัง้ดานการแลกเปลีย่นภาคประชาชน การถายโอน

เทคโนโลย ีการเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั การทองเทีย่วขามพรมแดน เศรษฐกจิขาม

พรมแดน ความรวมมือดานการศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ไดชวยสง-

เสริมเวทีความรวมมือแลกเปล่ียน

ระหวางประเทศใหลึกซ้ึงข้ึนอีกขั้น 

ชวยผลกัดันใหประเทศและดินแดนท่ี

เขารวมกิจกรรมไดบรรลุการสือ่สาร 

การแลกเปลี่ยน และความรวมมือที่

กวางขวางยิ่งๆ ขึ้นไป

งานเจรจาการค้าฯ ประสบความ

ส�าเร็จในการลงนามข้อตกลง 400 กว่า

โครงการ สร้างโอกาสความร่วมมอื

ตามสถิติเบื้องตนในพิธีลงนาม

ขอตกลงโครงการความรวมมือรวม

407 รายการ ยอดมูลคาประมาณ 6.093 

แสนลานหยวน ในจาํนวนน้ี เปนโครง-

การทุนภายในประเทศ 389 โครงการ

มูลคาประมาณ 5.989 แสนลานหยวน  

ลงนามโครงการทนุตางชาติ 18 โครง-

การ มูลคาประมาณ 1.03 หมื่นลาน

หยวน
 本刊综合

เมื่อวันที ่13 มิถุนายน พิธีลงนามโครงการความรวมมือใน
งานเจรจาการคาฯ 2019

6月13日，政府和企业代表在2019商洽会经贸合作
项目签约仪式上集体签约  杨峥 图
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ระหวางการจดังานเจรจาการคาการลงทุนและงาน

แสดงสนิคาเอเชยีใตและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 2562 

(เรยีกยอๆ วา “งานเจรจาการคาฯ”) หอแสดงไทยและ

สินคาจากประเทศไทยไดรับความสนใจอยางคึกคัก 

โดยมตัีวแทนแบรนดชัน้นาํของไทย อาทิ อาหารและ

ผลไมไทย เส้ือผาอาภรณไทย และเครือ่งสําอางคไทย 

เขารวมจัดแสดง ซ่ึงไดรบัความชืน่ชอบจากนกัธุรกจิ

ท้ังจีนและตางชาติอยางมาก ทัง้นี ้งานเจรจาปน้ีไดดึง

ดูดบรษัิทไทย 179 บรษัิทและบูธแสดงสนิคา 224 บูธ 

เขารวมสรางสถติิจํานวนบรษัิทจากไทยทีเ่ขารวมงาน

เจรจาการคามากที่สุดจากครั้งที่แลวๆ มา 

นัดพบกนัทีง่านมหกรรม ส่งเสริมชัยชนะร่วมกนั 

ในชวงระหวางงานเจรจาการคาฯ 2562 ประเทศไทย

ยงัไดจัดการประชุมเจรจาธุรกจิและงานสุดยอดแบรนด

ไทย ครัง้ที ่4 ณ นครคนุหมิง เพือ่ชวยสงเสริมการคา

ระหวางธุรกจิไทย-จนีใหเขมแขง็มากยิง่ขึน้ และชวย

สรางเวทีเฟนหาศักยภาพตลาดใหมๆ

2019
南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽

谈 会 期 间 ， 泰 国 国 家 馆 和 商 品 展 人

气火爆，以泰国美食水果、泰国服装、泰国化妆品等为代表

的泰国顶尖品牌亮相商洽会，备受中外参展客商喜爱。据了

解，2019商洽会吸引了179家泰国企业参展，共224个展位，

创下了泰国企业在商洽会参展数量最多的纪录。

ควำมเป็น “ไทย” ในงำน
เจรจำกำรคำ้ฯ 2562

商洽会上的“泰”元素

本刊记者 李沁颖 蔡梦/文

①

②

③
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ดานสาวงามจากจงัหวดัพระนคร

ศรอียธุยา สุวัชญาทีส่วมชุดไทย กาํลัง

ใหการตอนรับแขกที่มาเขารวมงาน

อยางเปนกันเอง เธอกลาววา “งาน

เจรจาการคาฯ เสมือนเปนหนาตางบาน

หนึ่ง ที่เชื่อมประเทศไทยกับมณฑล

ยูนนานใหเขาถึงกัน”

สวนวิชชยา  ซ่ึงเปนมัคคุเทศกจาก

ประเทศไทย เขาไดมีเพือ่นใหมหลาย

คนจากงานน้ี “งานเจรจาการคาฯ ไม

เพยีงเปนแคงานแสดงสินคาครัง้หนึง่

เทานั้น แตที่สําคัญกวานั้นคือไดสง-

เสรมิใหผูคนจากประเทศและดินแดน

ตางๆ ไดทําความรูจักพูดคุยกัน”

วันที ่13-19 มิถุนายน “งานสัปดาหแฟชั่นชุดแตงกายชนพื้นเมือง

คุนหมิง อาภรณจากนภาบนทางสายไหม” ซึ่งเปนซีรียกิจกรรมของ

งานเจรจาการคาไดจดัข้ึนอยางประสบความสําเรจ็ เครือ่งแตงกายของ

ชาติไทยไดปรากฏโฉมในงานดวย 

ในระหวางงานเจรจา เจาหนาทีตั่วแทนจากภาครฐั ภาคธุรกจิ ภาค

การศึกษา นักธุรกจิและบรษิทัท่ีเขารวมงานแสดง ตางเขารวมกจิกรรม

ของงานเจรจาอยางกระตือรอืรน โดยเขารวมพธีิลงนาม กลาวคําปราศรยั

นําเสนอขอคดิขอเสนอ อภปิรายความรวมมือ และวางแผนการพฒันา 

เพือ่ใหไดรบัประโยชนรวมกนั แมการจดังานมีระยะเวลาอนัส้ันเพยีง

 7 วันเทานั้น แตการจัดงานไดรับผลสําเร็จอยางเต็มที ่

เสียงของ “ไทย” ในงานเจรจาการค้าฯ

นางสาวนธิิวดี มานิตกลุ กงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง ไดใหสัมภาษณ

แกนิตยสาร “แมน้ําโขง” วา “งานเจรจาการคาฯ ไดกลายเปนแบรนด

ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความหมาย

ของงานน้ีไมใชเพยีงแคจัดแสดงและจําหนายสินคาเทานัน้ หากอยูที่

ความรวมมือเพื่อใหหลายฝายไดรับผลประโยชนรวมกัน”

นางอชัณา ลมิปไพฑูรย รองเลขาธิการสภาอตุสาหกรรมแหงประ-

เทศไทยและคณะกรรมการความรวมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน  ได

กลาวปาฐกถานาํในงานฟอรัม่ธุรกจิจนี-เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ครัง้ที ่3 

หัวขอ “จีน-ไทยจบัมือรวมสรางการเชือ่มโยงระหวางกนั” โดยระบุวา 

จีนเปนผูลงทนุหลกัในโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

ของไทย ซ่ึงประเทศไทยใหความสําคญักับความรวมมือดานการลงทุน

กับจีน โดยเฉพาะโครงการที่เชื่อมโยงระหวางกัน

ดานศิรินภา ดีไซเนอร กลาววา ในขณะที่ตองปกปองวัฒนธรรม

พืน้เมืองด้ังเดิม ยิง่ตองสรางสรรคผลติภณัฑทีส่อดคลองกับวถิชีวีติยคุ

ใหม ดวยวิธีเชนนี ้จึงจะสามารถสืบสานวัฒนธรรมใหยั่งยืนสืบไป

หวง เส่ียวหง ผูจดัการทัว่ไป บรษัิทการคาระหวางประเทศองครกัษ 

กลาววา “คุนหมิงไดชือ่วาเปนดินแดนแหงความสุข ผมไดเขารวมงาน

แสดงสินคาตางๆ ในคุนหมิงมาตลอด 10 กวาป แตละปสินคาที่นํา

มาจากประเทศไทยลวนขายดีมาก”

งานสุดยอดแบรนดไทย  (Top Thai Brands Kunming 2019) 

โดดเดนในงานเจรจาการคาฯ
图①②③泰国顶尖品牌亮相2019商洽会 陈创业 图
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“สวัสดีครับคุนหมิง เรามากันแลว!” จากคําเชิญภายใต “กิจกรรมการ

เยอืนซ่ึงกนัและกนัของส่ือมวลชนจีนและสือ่มวลชนจากประเทศอนภุมิูภาค

ลุมแมน้ําโขง ครัง้ที ่7”  เพือ่นๆ เจาหนาทีด่านการขาวและส่ือมวลชนรวม 16 

คนจากประเทศไทย กมัพชูา สปป.ลาว และเมียนมา ไดเดินทางถงึนครคนุหมิง

เม่ือวนัที ่9 มิถนุายน 2562 โดยไดรวมกจิกรรมตางๆ อนันาประทบัใจในมณฑล

ยนูนานและมหานครฉงชิง่เปนเวลา 9 วนั ตลอดระยะการเดินทาง ทุกคนจาก

คนแครูจกัไดเปนคนท่ีรูใจกัน มือแหงมิตรภาพจบัยิง่แนนข้ึนอกี หนทางแหง

ความรวมมือยิ่งเดินยิ่งกวางไกลยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกลาวครั้งนี้จัดขึ้นโดยการ

กาํกบัดูแลของสํานกัการประชาสัมพนัธตางประเทศ กรมสารนเิทศแหงคณะ

รัฐมนตรีจีน จัดทําโดยสํานักงานสารนิเทศแหงรัฐบาลมณฑลยูนนาน

“มาถงึยูนนาน กเ็สมอืนได้เข้าถงึบ้าน”

 “ฉันมีความรูสึกพเิศษกบัขนมจนียนูนาน” นางสาวศรสุีข อาชา ผูส่ือขาว

สถานีวิทยุเชียงใหม เม่ือลงจากเครื่องบินก็อดใจไมไหวรีบส่ังเมนูขนมจีน

ยนูนาน “ขนมจนียนูนานกบัขนมจนีของไทยมีรสชาติใกลเคยีงกนั ทาํใหฉนั

รูสึกใกลชิดสนิทสนมอยางมาก”

นางสาวบุญศิร ิ จึงจรัสทรัพย เปนผูสื่อขาวจากสถานีวิทยุโทรทัศนกรม

ประชาสมัพนัธแหงประเทศไทย วชิาเอกในมหวทิยาลยัของเธอกคื็อ ภาษาจนี 

“ตอนเรยีนมหาวิยาลยั ความฝนของฉนัก็คอืจะไดมาเมืองจีนเพือ่สัมผสักบัวฒัน-

ธรรมอนัยิง่ใหญและลกึซ้ึงของจนี กจิกรรมครัง้น้ีทาํใหความฝนของฉนัปรากฏ

เปนจริงขึ้นมา”

นับต้ังแตป 2556 เปนตนมา “กจิกรรมการเยอืนซ่ึงกันและกนัของสือ่มวลชน

จนีและส่ือมวลชนจากประเทศอนภุมิูภาคลุมแมนํา้โขง” ไดเวยีนกนัจดัขึน้ใน

มณฑลยนูนาน ประเทศกมัพชูา ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม รวม 6 ครัง้ เพือ่นๆ 

ส่ือมวลชนไดไปมาหาสูกนัอยูเปนนิจ บรรดาส่ือมวลชนจากไทยตางพดูเปนเสยีง

“มำถงึยูนนำน กเ็สมือนไดก้ลบัถงึบำ้น”
บนัทึกกำรรบัรองคณะสือ่มวลชนไทยใน “กจิกรรมกำรเยอืนซึง่กนัและกนั

ของสือ่มวลชนจนีและสือ่มวลชนจำกประเทศอนุภมิูภำคลุม่แม่น�ำ้โขง คร ัง้ท่ี 7
“来到云南就像回家一样”

——第七届“中国与大湄公河次区域国家媒体互访”活动泰国媒体团侧记

昆明你好，我们来了！”应第七

届“中国与大湄公河次区域国家媒

体互访”活动邀请，来自泰国、柬埔寨、

老挝、缅甸的16位新闻官员和媒体朋友，

于6月9日抵达昆明，在云南省和重庆市度

过了难忘的9天行程。一路走来，大家从相

识到相知，友谊之手越拉越紧。

本刊记者 蔡梦 文/图

①

②
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เดียวกันวา “มาถึงยูนนานแลว ก็เสมือนไดกลับถึงบาน”

 ประสบการณ์เตม็เป่ียมในการเดนิทางของคณะส่ือมวลชน

ในชวงกจิกรรมดังกลาว พอดีเปนจงัหวะเดียวกบัการจดังานเจรจาการคา

การลงทุนและงานแสดงสินคาเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2562 

(เรียกยอๆ วา “งานเจรจาการคาฯ”)  ศรสุีขดีใจอยางยิง่ท่ีพบวา ในพธีิเปดมิได

มีแตลามภาษาอังกฤษเทานั้น แตยังมีลามภาษาอาเซียนหลายประเทศ “งาน

เจรจาการคาฯ มีลามหลากหลายภาษา สะทอนใหเห็นถึงการเปดกวางของ

มณฑลยูนนาน”

 “พื้นที่จัดงานแสดงสินคากวางใหญมาก ผมเดิน 3 วันก็คงเดินไมทั่ว” 

ความประทับใจของนายธีระสุภ ลิม้วงศพพิฒัน ตองานเจรจาการคาฯ คือ “ใหญ” 

งานแสดงสินคาใหญ หอแสดงสนิคาใหญ ตลาดกย็ิง่ใหญดวย “ผมไดสมัภาษณ

ผูประกอบการชาวไทยท่ีมาออกบูธ พวกเขาบอกวาสินคาทีน่าํมาสามารถขาย

ไดหมดเกลี้ยง ชาวจีนมีกําลังซื้อมหาศาลจริงๆ ”

ในระหวางเยีย่มชมธุรกจิหนงัสอืพมิพยนูนาน เดลี ่กรุป นายนพคุณ สุนทรหงส 

นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ 

กรมประชาสัมพันธ ประทับใจกับ

เทคโนโลยส่ืีอยคุใหมของจีน เขากลาว

วา “ขาวสารภายใตการผลิตของเครือ 

Yunnan Media Group สามารถทําให

ผูชมผอนคลาย งายตอการรับรูและ

เขาใจ หวงัเปนอยางยิง่วาประเทศไทย

กบัประเทศจนีจะมีความรวมมือดาน

การประชาสัมพนัธมากข้ึนในอนาคต”

ในชวงกจิกรรมดังกลาวท่ีคุนหมิง 

คณะสื่อมวลชนยังไดเขารวมฟอรั่ม

ความรวมมือจีน-เอเชยีใต ฟอร่ัมสือ่มวล

ชนจนี-เอเชยีใต และเขาเยีย่มชมสถานี

วิทยุโทรทัศนยูนนาน สวนท่ีฉงช่ิง 

คณะส่ือมวลชนไดศึกษาดูงานท่ีศูนย

จัดแสดงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

แหงฉงชิ่ง และสถาบันวิจิตรศิลป

เสฉวน เปนตน

ผูสื่อขาวไทยสัมภาษณคุณนิธิวด ีมานิตกุล กงสุลใหญ ณ 

นครคุนหมิง
图①泰国记者采访泰王国驻昆总领事妮媞瓦娣·玛尼绲 

สื่อมวลชนจากไทยเขารวมงานฟอรั่มสื่อมวลชนจีน-เอเชียใต
图②泰国媒体参加中国—南亚媒体论坛

เจาหนาที่ดานสื่อและผูสื่อขาวเยี่ยมชมเทคโนโลยีสื่อยุคใหม
ของธุรกิจหนังสือพิมพยูนนาน เดลี ่กรุป
图③媒体团参观访问云南日报报业集团

เจาหนาที่ดานสื่อและผูสื่อขาวเยี่ยมชมสถานี
โทรทัศนยูนนาน
图③媒体团参观云南广播电视台

③

④
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5月22日，2019云南国际智慧旅游大

会、腾讯全球数字生态大会同期在昆

明举办。主动创新的云南，在文旅发展、

数字经济腾飞的舞台乘势而上，相信会有

更精彩的舞姿。

กระแส “ยูนนำนดจิติอล” ก�ำลงัเติบโต

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 

การประชุมการทองเทีย่วแบบสมารท

นานาชาติแหงมณฑลยูนนานและ

การประชุมนิเวศดิจิตอลระดับโลก

เทนเซนต ไดจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง

เราเชื่อวา ฝายยูนนานที่พัฒนาดวย

นวัตกรรมอยางเปนฝายกระทําจะมี

ความกาวหนาโดดเดนยิ่งขึ้นในดาน

การพฒันาการทองเท่ียวและเศรษฐกจิ

ดิจิตอล

ยูนนานเป็นผู้น�าดจิติอล + การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

เศรษฐกจิดิจิตอลกบัการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดกลายเปนวีถทีางท่ีจาํเปน

ในการแกปญหาการผนึกพลงัระหวางวฒันธรรมและการทองเท่ียว สภาพการณ

ใหมดานการทองเที่ยว และการสรางผลิตภัณฑใหม ความสมดุลและความ

ขดัแยงระหวางอปุสงคกบัอปุทานดานการทองเท่ียว การเรงผลกัดันและสง-

เสริมยกระดับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว

บนเสนทางของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีบัการทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม 

ยนูนานเปนผูนาํทางท่ีกลาหาญมณฑลหนึง่ เพือ่ตอบสนองความตองการของ

นกัทองเท่ียวทีป่รารถนาจะออกทองเท่ียวแบบไมตองวางแผนลวงหนา และ

มีความอิสระเสรี  มณฑลยูนนานไดทุมสรางโครงการ “โทรศัพทมือถือ

เครื่องเดียวเที่ยวยูนนาน” เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบสมารท

คุณเหอ ลี่กุย ผูอํานวยการกรมวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแหงมณฑล

ยนูนานเลาวา นับต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค.ปทีแ่ลว ท่ีไดมีการดําเนินการทางอนิเทอรเน็ต

อยางเปนทางการ หลงัผานการสาํรวจและนํามาใชจรงิในหลายๆ ดาน ปจจบุนั

โครงการ “โทรศัพทมือถือเครื่องเดียวเที่ยวยูนนาน” ไดกลายเปนสัญลักษณ

ของการทองเที่ยวแบบสมารทของประเทศจีนไปแลว

คณุถงั เส่ียวอวิน๋ รองผูอาํนวยการสถาบันวจิยัการทองเทีย่วแหงประเทศ

จนีไดใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนมุงเนนการสรางแพลตฟอรมการทอง-

เท่ียวแบบสมารทและความรวมมือกบัตางประเทศ “เม่ือแพลตฟอรมการทอง-

“数字云南”乘势而上 本刊记者 韩成圆 李恒强 刘子语 王欢/文

① ②
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เที่ยวแบบสมารทของมณฑลยูนนานเผยแพรไปสูประเทศในเอเชียใตและ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เราตองเขาใจอยางแทจรงิถงึสภาพการใชโปรแกรม

สังคมออนไลนของชาวตางประเทศ และพฤติกรรมการเขาสังคมของพวกเขา 

จึงจะทําใหทําการตลาดและสามารถปลอยโฆษณาไดตรงกลุมเปาหมาย”

 ดจิติอล + วฒันธรรม ยูนนาน ใต้เมฆสลบัสี มเีร่ืองราวมากมาย

 เม่ือมองไปยงัอนาคต วัฒนธรรมด้ังเดิมสามารถจะเปลงประกายข้ึนมาใหม

ไดดวยการสรางสรรคในหลากหลายมิต ิ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบ

พลังขับเคลื่อนอันมหาศาลใหแกอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรม

วันที่ 21 พ.ค.ที่ผานมา ยูนนานและบริษัท Tencent  ไดรวมกันประกาศ 

“โครงการความรวมมอืเชงิยทุธศาสตรดาน IP การทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบ

ใหมของยูนนาน” โครงการนี้ความรวมมือทางยุทธศาสตร IP ดานการทอง-

เที่ยวและวัฒนธรรมแบบใหมมณฑลยูนนานจะเริ่มโดยกรมวัฒนธรรมและ

การทองเที่ยวมณฑลยูนนานและบริษัท Tencent ซึ่งเกี่ยวของกับเนื้อหาการ

สรางสรรควัฒนธรรมแนวใหมและสายธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เชน แอนิเมชั่น 

เกม QQ ของบรษัิท Tencent จะใช “การสรางสรรควฒันธรรมแนวใหม” สราง

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดิจิตอลรูปแบบใหม และปลอยพลังขับ

เคลื่อนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

“คําวา ‘ใตเมฆสลบัสียนูนาน’ เปนคําทีใ่ชบรรยายถึงยูนนาน ทาํใหผูคน

ตางก็รูสึกวาที่นี่มีเรื่องราวอยูมากมาย” คุณโหว เหมี่ยว รองประธานบริษัท 

Tencent Game มาทีเ่มืองคุนหมิงเปนครัง้แรก กร็ูสึกวายนูนานมีศักยภาพอยาง

มากในดานการสรางสรรควฒันธรรมดิจติอล และมีเรือ่งราวใหเลาขานไดอกี

มากมาย

คณุโหว เหม่ียวกลาววา “เราจะเหน็ไดวาบนเครอืขายออนไลนและออฟ

ไลน Digital Ecosystem ดานวัฒนธรรม

รปูแบบใหมกําลงักอตัวข้ึน การสมัผสั

เน้ือหาทางดิจติอลทีมี่ IP เปนแกนกลาง

กาํลงัขยายไปยงัแพลตฟอรมออฟไลน

อยางตอเนื่อง และขยายไปยังบริบท

การใชใหมๆ ดวย”

“5G+การทองเที่ยว” กลายเปนไฮไลตของการทองเที่ยว
อัจฉริยะยูนนาน
图①“5G+旅游”成为云南智慧旅游展示亮点 
周灿 顾彬 图

ผูเขาชมกําลังทดลองใชแวนตา AR

图②观众体验AR眼镜 杨峥 图

พนักงานโชวหุนยนตเพื่อการศึกษา
图③工作人员展示教育机器人 杨峥 图

 ผูเขาชมกําลังทําความเขาใจเกี่ยวกับซอฟตแวรบนมือถือ

จากพนักงาน

图④观众向工作人员了解手机应用软件 杨峥 图

③ ④
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北京大兴国际机场是世界最大空港之一、被英国《卫报》评为即将竣工的“新世界七大奇迹”的

榜首。目前，已有50余家国内外航空公司表达入驻北京大兴国际机场的意愿。随着越来越多国

际航线通航，大兴国际机场将与更多国家实现互联互通，为推动共建“一带一路”贡献更大力量。

สวสัด ีสนำมบนินำนำชำติตำ้ซงิ
你好，大兴国际机场！ 周亭亭 陈佳佳/文

①
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   เมื่อเวลา 9.30 น.ของวันที ่13 พ.ค. เครื่องบินโดยสาร A380 ของบริษัท 

China Southern Airline ลงจอดดวยความราบรืน่ทีร่นัเวยตะวนัตก หมายเลข 1 

ณ สนามบินนานาชาติตาซิง กรุงปกกิ่ง ตอมาเครื่องบิน A350-900 ของสาย

การบนิ China Eastern Airline เครือ่งบนิ โบอิง้ B747-8 ของสายการบนิ Air China 

และโบอิ้ง B787-9 ของสายการบิน Xiamen Airline ก็ทยอยลงจอดที่สนามบิน

นานาชาติตาซิง กรุงปกกิ่ง

เครือ่งบนิแตละลาํลงจอดดวยความเรยีบรอย แสดงใหเหน็ถงึการออกแบบ

ที่ไดมาตรฐาน และพิสูจนใหเห็นถึงความสําเร็จของเทคโนโลยีในภาพรวม

กระบวนการตรวจสอบคร้ังส�าคญัคร้ังหน่ึง

การทยอยลงจอดของเครือ่งบนิแตละลาํเปนสัญลกัษณวาสนามบนินานา

ชาติตาซิงเริม่การตรวจสอบดวยเครือ่งบินจรงิ โปรแกรมการบนิเขาสูข้ันตอน

ทดลองบิน  เหยียน เสี่ยวตง รองผูอํานวยการศูนยบังคับการบินตาซิง กรม

บังคับการบินหวัเปยบอกวา “โปรแกรมการบินแตละโปรแกรม ตองมีการทด

สอบโดยเฉพาะ”

เหยยีน เส่ียวตง อธิบายวา “หากการทดสอบประสบความสาํเรจ็ นัน่หมาย

ความวาโปรแกรมการบินของสนามบนิตาซิงชดุน้ีสงมอบได นักบินสามารถ

ขึน้บินและลงจอดไดอยางปลอดภยัตามโปรแกรมการบนิชดุน้ี” การทดลอง

บินเปนเงื่อนไขสําคัญกอนที่จะมีการอนุมัติโปรแกรมการบิน  และสงมอบ

สวนทีเ่กีย่วของ มีความสําคญัตอการเปดสนามบนิ ซ่ึงสนามบินแหงใหมจะ

ทัศนียภาพยามคํ่าคืนของสนามบินนานาชาติตาซิงปกกิ่ง
图①北京大兴国际机场夜景  CFP 

เมื่อวันที ่13 พฤษภาคม ทีมเจาหนาที่ปฎิบัติหนาที่ทดลองการบินของบริษัทการบินเซี่ยเหมินถายภาพในหองขับเครื่องบิน
图②5月13日，执行试飞任务的厦门航空公司机组人员在驾驶舱合影  新华社 图

เมื่อวันที ่26 เมษายน ทีมผูกอสรางกําลังปรึกษาแผนการกอสรางในอาคารผูโดยสาร
图③4月26日，建设者们在航站楼商讨施工方案 新华社 图

② ③
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ตองผานการทดสอบการบนิเทียบคามาตรฐานของเครือ่งวดั  ทดลองบนิ และ

มีการตรวจรบัเม่ือส้ินสุดโครงการกอนจึงจะไดรบัใบอนญุาตเปดใชสนามบนิ

เวทกีารน�านวตักรรมมาใช้จริง

สนามบินนานาชาติตาซิง กรงุปกกิง่เปนสนามบินทาอากาศยานท่ีใหญท่ี

สุดแหงหน่ึงของโลก ไดรบัยกยองจากหนังสือพมิพเดอะการเดียนขององักฤษ

ใหเปนอนัดับหนึง่ใน “7 สิง่มหศัจรรยแหงใหมของโลก” ซึง่กาํลงัจะสรางเสรจ็ 

การทดลองบินครั้งนี้สรางนวัตกรรมใหมหลายอยาง ไมเพียงแตเปนอันดับ

หนึ่งของประเทศจีน แตยังเปนชั้นนําของโลกดวย

อปุกรณนําทางขึน้บนิเครือ่งแรกของจนีท่ีใช HUD  (จอแสดงภาพในระดับ

สายตาปกติ)  และ RVR  (พสัิยการมองเหน็ทางวิง่)   75 เมตร เครือ่งบนิท่ีติดต้ัง

จอแสดงภาพในระดับสายตาปกติน้ีจะสามารถข้ึนบินไดแมจะมีพสิยัการมอง

เหน็ทางวิง่เพยีง 75 เมตร นบัวาทันสมยัในระดับโลก  และยงัมีมาตรฐานการ

ดําเนินงาน B ประเภท 3 ซึ่งเปนแหงแรกของจีนที่นับตั้งแตเปดใชก็มีระบบ

ชวยลงจอดดวยเครือ่งมือ (หรอืทีเ่รยีกอกีอยางวา Instrument Landing System) 

ในระหวางที่เครื่องบินลงจอด ถึงแมจะมีทัศนวิสัยตํ่ากวา 50 เมตรก็สามารถ

ลงจอดได นับเปนเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก

เปนครั้งแรกของสนามบินพลเรือนของจีนที่มีการใชเรดารตรวจสภาพ

อากาศแบบเลเซอรและเรดารตรวจสภาพอากาศแบบ Phased Array เหยียน

เส่ียวตง อธิบายวา เรดารตรวจสภาพอากาศแบบเลเซอรสามารถตรวจจบักระ-

แสลมในบรรยากาศและเตือนลวงหนาไดอยางมปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน  ลดภาวะ

ความเส่ียงดานความปลอดภยัขณะเครือ่งบนิทะยานขึน้บินและลงจอด  สวน

เรดารตรวจสภาพอากาศแบบ Phased Array จะชวยเพิม่อตัราการจําแนกพืน้ท่ี

และความแมนยําในการกําหนดตําแหนงทิศทาง  ลดเวลาในการสแกนของ

เรดาร เพิ่มขีดความสามารถในการเตือนภัยในชวงสภาพอากาศไมดีในวันที่

มีพายุฝนฟาคะนอง และทําใหเวลาในการพยากรณรวดเร็วขึ้น

อาคารสนามบินมีเน้ือท่ีทัง้หมด 1,430,000 ตารางเมตร ซึง่จะกลายเปนอาคาร

ผูโดยสารแบบเดี่ยวที่ใหญที่สุดในโลก ยอดอาคารมีหนาตางบานหนึ่งเปน

ศูนยกลาง และประกอบไปดวยบานหนาตางแนวตั้งอีก 6 บาน หนาตางรูป

วงกลม 8 บาน และชองรบัแสงเปนแนวยาวตลอดอาคารเทยีบเครือ่งบนิ และ

จะกลายเปนหลังคาที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัย

ของสนามบนิ ชัน้ 1 และช้ันใตดินของ

อาคารผูโดยสารไดติดต้ังฐานกัน้แรง

สั่นสะเทือน โดยเทคโนโลยีกั้นแรง

สัน่สะเทือนระหวางชัน้ทีค่ดิคนสราง

ขึ้นโดยประเทศจีน  สนามบินนานา

ชาติตาซิงมนีวตักรรมใหมๆ  มากมาย 

ไมเพียงทําใหชีวิตสะดวกสบายขึ้น 

แตยังแสดงใหเห็นชีวิตชีวาแหงการ

สรางสรรคนวตักรรมของประเทศจนี

ที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

เครือข่ายการคมนาคมที่มีประ-

สิทธิภาพสูง

เหยา ยาปอ ผูจดัการใหญของศูนย

ควบคมุการบินนานาชาติตาซงิ กรงุ

ปกกิ่ง กลาววา “การเปลี่ยนเคร่ือง

ระหวางสายการบิน” และ “การเดิน

ทางดวยเครือ่งบินเชือ่มกบัภาคพืน้ดิน” 

เปนส่ิงสําคัญทีส่นามบนินานาชาติ

ตาซิงจะพฒันาขึน้ในอนาคต หลังจาก

ทีเ่ปดใชอยางเปนทางการแลว ผูโดยสาร

ตอเครือ่งทีส่นามบนิแหงนีจ้ะสะดวก

สบายมากขึ้น “การเปลี่ยนเคร่ือง

ระหวางทาง” ขามสายการบนิ คอืการ

ที่เดินทางจากสถานที ่A ไปยังสถาน

ที ่B และจากสถานที ่B ไปยัง C โดย

เที่ยวบินจากสองสายการบิน ผูโดย-

สารท่ีเปลีย่นเครือ่งไมตองถอืสัมภาระ

เอง และไมตองผานการตรวจกระเปา

สัมภาระอีกครั้ง

สนามบินนานาชาติตาซิง กรุง
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ปกกิ่งคาดวาจะเปดใหบริการกอน

วันที ่30 ก.ย. 2019 ในอนาคตที่นี้จะ

กลายเปนศูนยกลางการคมนาคม

ครบวงจรท่ีทันสมัยในการเปลีย่นรปู

แบบการเดินทางไดหลากหลายอยาง

มีประสิทธิภาพทั้งเครื่องบิน รถไฟ

ความเร็วสูง การคมนาคมระบบราง 

และทางดวน เปนตน

ขณะน้ีมีสายการบนิท้ังในและตาง

ประเทศมากกวา 50 แหงท่ีแสดงความ

ประสงคจะเขามาตั้งอยูในสนามบิน

แหงนี ้และสืบเนื่องจากเสนทางการ

บินระหวางประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น

อยางตอเน่ือง สนามบนิแหงนีจ้ะเชือ่ม

ตอกบันานาประเทศมากข้ึน และเปน

พลังสําคัญในการผลกัดัน “หน่ึงแถบ 

หนึ่งเสนทาง”
稿件来源：《人民日报海外版》内容有删减

 ทิวทัศนภายในอาคารผูโดยสารสนามบินนานาชาติตาซิง
ปกกิ่ง
图①②北京大兴国际机场航站楼内景 CFP

①

②
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近日，在海南省昌江黎族自治县海

尾镇海尾港海域，一艘艘准备喂

料的渔船破浪乘风，向“海洋牧场”进

发。“如今，我们养的鱼，不仅在海中

成长，更在数据之海中畅游。”船长刘炳

裕是海南翔泰渔业股份有限公司的一名职

工，他和船员们一边为金鲳鱼喂食，一边

记录各种数据。

ท่องไปในทะเลแห่งบิก๊ดำตำ้ของปลำจำระเม็ดสทีอง 

เม่ือไมนานมานี ้เรอืประมงบนทะเลบรเิวณทาเรอืไหเหวย ตําบลไหเหวย 

อําเภอปกครองตนเองชนเผาหลีชางเจียง มณฑลไหหนาน (ไหหลํา) กําลัง

เตรียมพรอมที่จะฝาลมฝน แลนไปยัง “ทุงหญาปศุสัตวในทะเล”

“ทุกวนัน้ี ปลาท่ีพวกเราเลีย้ง ไมเพยีงแตเติบโตในทะเลเทานัน้ หากยงัทอง

ไปในทะเลแหง Big Data ไดดวยครับ” นายหลิว ปงยวี ่กัปตันเรือ ในฐานะ

พนักงานคนหนึ่งของ บริษัท ประมงเสียงไทไหหนาน จํากัด (ตอไปนี้ใชชื่อ

ยอวา “เสียงไท”) ไดเขารวมโครงการเพาะเลี้ยงปลาจาระเม็ดสีทองในตูแห

ทะเลลึกบริเวณทาเรือไหเหวยของบริษัทดังกลาว

ท่ีบรเิวณทาเรอืไหเหวย มีตูแหรปูทรงกลมขนาดใหญลอยอยูบนทะเล ฝงู

ปลาจาระเม็ดสีทองแหวกวายในตูแห หลิว ปงยวี่กับลูกเรือนั่งเรือมาถึงขาง

ตูแห เพื่อใหอาหารปลาจาระเม็ดสีทอง และสังเกตสภาพการเติบโตของปลา

หลวิ ปงยวี ่บรรยายสรปุวา ฐานเพาะเลีย้งปลาจาระเม็ดสีทองทีบ่รเิวณทาเรอื

ไหเหวย มีตูแหทั้งหมด 48 ใบ นอกจากเขาและลูกเรือจะมาใหอาหารประจํา

วนัแลว ยงัมพีนักงานบรหิารการสอบกลบั และพนักงานบรหิารการเฝาระวงั

ติดตาม แยกกันดูแลกระบวนการเติบโตของปลาจาระเม็ดสีทอง

“ในอดีต เราเลีย้งปลาโดยอาศัยประสบการณครบั ใหอาหารเปนวัน  ๆเทานัน้ 

รอปลาโตเต็มทีก่จ็บัขึน้มาไดแลวครบั ตอนน้ีไมเหมือนกนัแลวครบั ตองจด

บนัทกึตัวเลขทีส่ลบัซบัซอนตางๆ ครบั” หลวิ ปงยวีบ่รรยายสรปุวา การเปลีย่น

แปลงเริม่ขึน้ต้ังแตเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 โดยเสียงไทไดรวมมือกบัจงิตง 

ซ่ึงเปนบรษัิทอคีอมเมิรส รวมกันสรางระบบสอบกลับปองกันการปลอม

บลอ็กเชน (Block chain) ทดลองนําคอนเซปตบล็อกเชน บิ๊กดาตาที่แปลก

ใหม ผสมผสานกับการพัฒนาการประมงที่สืบทอด

ทกุวนันี ้ตูแหทุกใบในฐานเพาะเลีย้งตางมีรหสักาํกบั หลวิปงยวีก่บัลกูเรอื

ตองจดบันทกึขอมูลมากมายของตูแหทุกใบ อาทิ ชนิดอาหาร ปรมิาณการให

อาหาร สภาพการเติบโตของปลาและปรมิาณการสูญเสีย เปนตน ขณะเดียวกนั 

พนกังานสอบกลบั พนักงานตรวจเฝาระวงัติดตามกจ็ะบนัทกึขอมูลมากมาย

เกี่ยวกับคุณภาพนํ้า อาท ิอุณหภูมินํ้า ความเค็ม เปนตนเปนประจํา

一条金鲳鱼的大数据之旅 邓钰/文

①

②
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มาตรการนีแ้หละ ทีทํ่าใหปลาจาระเมด็สีทอง “วาย” จากทะเลธรรมชาติ

สูทะเลแหงฐานขอมูล (Data) ปลาจาระเมด็สีทองทุกตัวจะมีขอมูลพกิดัพเิศษ

ทีไ่มเหมือนใคร เรากจ็ะรบัทราบ “อดีตและปจจุบัน” ของปลาตัวน้ันตามขอมลู

พิกัด

กลาวสําหรบับรษัิทแลว เทคโนโลย ีBig Data ไมเพยีงแตจะมีบทบาทใน

ข้ันตอนการผลติเทาน้ัน ท่ีสาํคัญกวาน้ันคือ สามารถชวยใหบรษัิทรบัรู “รสนิยม” 

ของตลาดไดอยางแมนยํา

หลวิ จ่ือตาน ผูอาํนวยการฝายคาปลกีใหมกบัอคีอมเมิรสการประมงเสียง

ไทบรรยายสรุปวา เสียงไทใชบิก๊ดาตาการจาํหนายของแพลตฟอรมอคีอมเมิรส

อยางจิงตง เปนตน วเิคราะหเหน็ภาพวาดและความนิยมในการเลอืกซ้ือของ

ลกูคาผลติภณัฑ จงึสามารถปรบัปรงุขัน้ตอนการผลติและการวิจัยของผลติภณัฑ 

ตามความตองการที่แนนอนของกลุมลูกคา “ยกตัวอยางเชน ปกต ิผูบริโภค

ชอบซื้อปลานํ้าหนักประมาณ 400 กรัม แตพอถึงใกลตรุษจีน จะมีแนวโนม

บรโิภคปลาท่ีหนกักวา 1 ชัง่ (500 กรมั) มากกวาครบั เรากจ็ะปรบัปรงุปรมิาณ

การใหอาหารตามนี ้เพื่อผลิตผลิตภัณฑที่ตลาดตองการครับ”

 稿件来源：《海南日报》，内容有删减

พนักงานบริษัทประมงกําลังใหอาหารปลา
图①渔业公司的工作人员在给鱼喂食 袁琛 图

กัปตันเรือกําลังบันทึกขอมูลการเลี้ยงปลา
图②船长在记录相关养殖数据 袁琛 图

ปลาจาระเม็ดสีทอง
图③金鲳鱼 袁琛 图

ลูกคาสามารถสแกนรหัส QR เพื่อตรวจสอบขอมูลสินคา

图④顾客扫二维码便可查询商品信息 袁琛 图
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在北京天安门城楼正南约20公里处，有一块名叫“东高地”的区域。这里，就是中国航

天科技集团有限公司所属的中国运载火箭技术研究院。他们孕育的长征火箭经历了从

无到有、从一箭一星到一箭多星、从发射卫星到发射载人飞船和月球探测器的重大跨越。

จรวดลองมำรช์ เหำะเหินในหว้งอวกำศ

ที่หางจากพลับพลาเทียนอาน

เหมินปกกิ่งไปทางทิศใตตรงประ-

มาณ 20 กโิลเมตร มีเขตพืน้ท่ีหนึง่ชือ่

“ตุงเกาตี้”

ท่ีนั่นก็คอืสถาบันวจิยัเทคโนโลยี

จรวดพาหนะแหงประเทศจีน ที่ขึ้น

สังกัดบริษัทในเครือวิทยาศาสตร

เทคโนโลยกีารบนิอวกาศแหงประเทศ

จีนจํากัด จรวดลองมารช (Long March)

ที่พวกเขาวิจัยผลิต เริ่มตนจากศูนย 

พัฒนาเปนจรวดมากมายหลายรุน จาก

จรวดหนึง่ลกูยงิสงดาวเทียมหนึง่ดวง

พัฒนาเปนจรวดหนึ่งลูกยิงสงดาว

เทียมหลายดวง จากการยิงสงดาว

เทียม พัฒนาเปนการยิงสงกระสวย

อวกาศบรรทุกคนและเครื่องสํารวจ

ดวงจันทร ไดรบัการพฒันาอยางกาว

กระโดด

ให้ความฝันเป็นจริง-จรวดลอง

มาร์ชถอืก�าเนิดทีน่ั่น

ค.ศ. 1957 โซเวียตไดประสบความ

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｜长征火箭 星际扬帆 陈芳 胡喆/文

①

ซรีสีเ์ฉลมิฉลองกำรสถำปนำสำธำรณรฐัประชำชนจนีครบรอบ 70 ปี 

เปิดแฟ้มขอ้มูลกำรเติบโตของประเทศจนีใหม่
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สําเร็จในการยงิสงดาวเทียมดวงแรกของโลก ในปน้ัน สถาบนัวิจยัเทคโนโลยี

จรวดพาหนะแหงประเทศจีนเพิ่งจัดต้ังขึ้น ประเทศจีนในตอนนั้น ภารกิจ

จรวดแทบเปนศูนย

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1970 เวลา 21.35 น. ที่ฐานยิงสงดาวเทียมจิ่วฉวน 

ประเทศจนี พรอมๆ กบัทีเ่จาหนาท่ีปฏิบัติการไดกดปุมสีแดง “จุดไฟ” ยงิสง

จรวดลองมารชหมายเลข 1 พนไฟสีแดงสมออกมา พรอมกับมีเสียงสตารต

อยางกึกกองมหึมา ไดยกสงดาวเทียมตุงฟางหง (บูรพาแดง) หมายเลข 1 

ทะยานขึ้นสูเวหาอยางมั่นคง

นับต้ังแตจรวดลองมารชหมายเลข 1 ไดประสบความสําเรจ็ในการยงิสง

ดาวเทียนตุงฟางหงหมายเลข 1 เปนตนมา จรวดพาหนะซีรีสลองมารชได

สําเร็จหนาที่ยิงสงครั้งสําคัญอยางตอเนื่อง ที่เดนๆ ไดแก การบรรทุกคนบิน

สูอวกาศ การสาํรวจดวงจันทร การยงิสงดาวเทียมประกอบกนัเปนเครอืขาย

ดาวเทียมเปยโตว (ดาวไถ) กําหนดตําแหนง

“ความสําเร็จในการวิจัยผลิตจรวดลองมารชหมายเลข 1 มีความหมาย

แหงยุคสมัยในประวติัศาสตรการบินอวกาศของจนี ซ่ึงไดเปดประตูแหงหวง

อวกาศแกชาวจีนครับ ประวัติศาสตรจะจดจํานักการบินอวกาศจีนที่อุทิศ

กําลังกายและกําลังใจแกการวิจัยผลิตและทดลองจรวดลองมารชหมายเลข 

1 ตลอดไปครับ” หลีห่มิงหวั เลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ ประจาํสถาบนั

วิจัยเทคโนโลยีจรวดพาหนะแหงประเทศจีนกลาว

ให้ความฝันเป็นจริง-จรวดลองมาร์ชจะท่องห้วงอวกาศต่อไป

เขาสูยคุใหม พรอมๆ กบัจรวดพาหนะรุนใหมลองมารชหมายเลข 5 ลอง

มารชหมายเลข 7 ลองมารชหมายเลข 11 เสร็จสิ้นการบินปฐมฤกษตามมา

จรวดพาหนะซีรีสลองมารชเล็งไปที่ความตองการทางยุทธศาตรสําคัญแหง

ชาติ เริ่มกรีฑาทพัใหมอกีครัง้ โดยแบกรบัภาระหนาท่ีใหมทางประวัติศาสตร

ในการบินอวกาศบรรทุกคนและการสํารวจดวงจันทร

หนังสือปกสน้ํีาเงินวาดวยกิจการวทิยาศาสตร-เทคโนโลยกีารบนิอวกาศ

แหงประเทศจนีระบุชัดเจนวา การวิจัยผลิตจรวดพาหนะขนาดกลางรุนใหม

ของจีนไดผลคืบหนาอยางราบรืน่ ปจจบุนัน้ี จรวดพาหนะลองมารชหมายเลข

7 บวก จรวดพาหนะลองมารชหมายเลข 8 ตางไดดําเนินการวิจัยผลิตตาม

แผนการ คาดวาจะบินปฐมฤกษใน ค.ศ. 2020

ในอนาคตขางหนา จรวดขนาดกลางรุนใหมจะคอยๆ ทดแทนจรวดขนาด

กลางที่ใชในปจจุบันอยางมีขั้นตอน ยกระดับเทคโนโลยีจรวดจีนใหสูงขึ้น

ในภาพรวม เพื่อเปนหลักประกันให

จีนเขาสูหวงอวกาศอยางเปนตัวของ

ตัวเอง ปลอดภัยและเชื่อถือได

“ป 2019 จรวดลองมารชยงัจะตอน

รับวาระแหงแสงสวางจาอกีมากมาย

เปยโตวหมายเลข 3 เขาเครอืขาย ลอง

มารชหมายเลข 5 การบนิใหม ฉางเออ

หมายเลข 5 เขาสูดวงจันทร ท้ังหลาย

เหลานี้ต างขาดการอุ มชูและความ

พยายามของชาวการบินอวกาศและ

ชาวจรวดไมไดครับ” เจียงเจ วิศวกร

ออกแบบรวมจรวดพาหนะซีรีสลอง

มารชหมายเลข 3 ของสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีจรวดพาหนะจีน สมาชิก

สภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีนกลาว
稿件来源：新华社，内容有删减

ฐานปลอยดาวเทียมของศูนยยิงสงดาวเทียมจิ่วเฉียน
图①酒泉卫星发射中心的发射塔 新华社 图 

ศูนยปลอยดาวเทียมจิ่วเฉียน
图②酒泉卫星发射中心 新华社 资料图
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“澜湄趴”里的澜湄故事
——《湄公河》杂志社举行多语种微信公众号“澜湄趴”运行1周年庆祝活动

เรือ่งรำวเกีย่วกบัแม่น�ำ้ลำ้นชำ้ง-โขงในหลำนเหมยพำร์
ส�ำนกังำนนติยสำร “แม่น�ำ้โขง” จดักจิกรรมฉลองครบรอบ 1 ปี 
หลำนเหมยพำร ์official Account ในแพลตฟอรม์วีแชท ครบรอบ 1 ปี

หลานเหมยพาร official Account ในแพลตฟอรมวแีชท ชึง่ไดเปดดําเนินการ

ขึน้อยางเปนทางการในปท่ีแลว  และในวนัที ่20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ทีผ่านมา

เปนวันครบรอบ  1 ปการจัดทําหลานเหมยพาร ดังนั้น  สํานักงานนิตยสาร 

“แมนํ้าโขง” จึงไดจัดกิจกรรมฉลองขึ้นที่โรงแรมคุนหมิง งานครั้งนี้มีกุงสุล

ประจาํเมืองคนุหมิงจากประเทศตางๆ เขารวม เชน ราชอาณาจักรไทย กมัพชูา  

เมียนมา ตัวแทนนักศกึษาตางชาติจากประเทศในแถบลุมแมน้ําโขง และกอง

บรรณาธิการนิตยสารฯ ตางมารวมตัวกันเพื่อลิ้มรสชาติของอาหารยูนนาน 

และรวมแบงปนเรือ่งราวเกีย่วกบั “รสชาติของอาหารยนูนาน” และรวมสนทนา

5月20日，《湄公河》杂志社多语种微

信公众号“澜湄趴”1周年庆祝活动

在昆明饭店举行。一年来，“澜湄趴”共

发布370多篇文章，5个国家30万人次阅

读、数千名读者关注。澜湄流域国家的朋

友借助这个平台，结下了深厚的情谊。

本刊记者 陈创业 冯雅昕 李沁颖 蔡梦/文  陈创业/图

①
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เพื่อเสริมสรางมิตรภาพแมนํ้าลานชาง-โขงรวมกัน

เนือ้หามุ่งเน้นการสร้างสะพานแห่งมติรภาพ

ในฐานะท่ีหลานเหมยพารเปน official Account แรกในวแีชททีใ่ชภาษาตางๆ 

ในประเทศแถบลุมแมน้ําลานชาง-โขงจาํนวน 6 ภาษา ไดแก ภาษาจนี องักฤษ 

ไทย เมียนมา ลาว กมัพชูา ในการจดัทาํเน้ือหา โดยในการจดัทาํหลานเหมยพาร

ชวงแรกนัน้ มุงเนนทีจ่ะเลอืกใชภาษาทีส่ดใสมชีวีติชวีาและใชเทคนิคการเลา

เร่ืองราวดวยภาษาทองถิน่ของประเทศน้ันๆ เพือ่บอกเลาเรือ่งราวเกีย่วกบัมณ-

ฑลยนูนาน เรือ่งราวเกีย่วกบัประเทศจนีและเรือ่งราวตางๆ เกีย่วกบัประเทศ

ในลุมแมน้ําลานชาง-โขง และมีบทบาทสําคัญในการสงเสรมิการส่ือสารเชือ่ม

โยงจิตใจของผูอานชาวจีนและประเทศลุมแมนํา้ลานชาง-โขง คณุสยง เอีย้น 

รองบรรณาธิการผูบรหิารงานของสาํนกังานนิตยสาร “แมน้ําโขง” กลาววา 

การพฒันาและจัดทาํหลานเหมยพารจะขาดการสนบัสนุนและชวยเหลอืจาก

สถานกงสุลใหญทั้ง 4 ประเทศ (ไทย  ลาว กัมพูชา เมียนมา) และผูอานไป

ไมได “ดวยความพยายามของพวกเราและการสนับสนุนจากทกุภาคสวนหลาน

เหมยพารเติบโตอยางแขง็แรงกลายเปนสายใยเชือ่มโยงระหวางพวกเราและ

เพื่อนๆ ในลุมแมนํ้าลานชาง-โขง เปนสะพานและหนาตางในการส่ือสาร

เรื่องราวตางๆ”

ในหนึ่งปที่ผานมา หลานเหมยพารไดลงบทความจํานวนท้ังสิ้นมากกวา 

370 บทความ ดวยปรมิาณการอานสูง

ถึง 3 แสนคน/ครั้ง และมีผูอานจาก

5 ประเทศ ดึงดูดความสนใจจากแฟน

นับหลายพันคน มิตรในลุมแมนํ้า

ลานชาง-โขงใชแพลตฟอรมนีใ้นการ

สรางมติรภาพระหวางกนัอยางลกึซ้ึง 

จากบทความตางๆ ในหลานเหมยพาร 

ทําใหผูคนไดรูจักกับอาหารอันเลิศ

รสและทิวทัศนทีส่วยงามของจนี รวม

ถึงเขาใจอารยธรรมและวัฒนธรรม

ของจนีอกีดวย และเรายงัไดใชแพลต

ฟอรมน้ีเพือ่ทาํกจิกรรมสาธารณประ-

โยชนตางๆ เชน เหตุการนํ้าทวมใน

ปที่แลวที่แขวงอัตตะปอสปป.ลาว 

ภาพถายงานครบรอบ  1 ป หลานเหมยพาร
图①“澜湄趴”周年庆活动合影

สุขสันตวันเกิดครบรอบ 1 ป “หลานเหมยพาร” 

图②“澜湄趴”一周岁生日快乐

②
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หลานเหมยพารไดชวยประกาศหาเจาหนาทีกู่ภยัทีส่ามารถพดูภาษาลาวได  อกี

ทั้งยังเปนชองทางในการรับบริจาคและความชวยเหลือตางๆ มีสวนรวมใน

การสงเสริมมิตรภาพระหวางจีน-ลาว 

จดักจิกรรมต่างๆ เพือ่เปิดหน้าต่างในการแลกเปลีย่นส่ือสาร

ในกิจกรรมวนันัน้คณุนธิิวดี มานติกลุ กงสลุใหญไทย ณ นครคุนหมิงได

ฝากคําอวยพรผานคลปิวดีีโอเน้ือความวา  “ขอแสดงความยนิดีกบัหลานเหมยพาร

ครบรอบ  1 ป  เปนสะพานที่ดีในการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางไทย-จีน”

กงสุลลาว  ณ นครคุนหมิง สงขอความอวยพรผานจดหมายโดยมีเนื้อหาวา

“หลานเหมยพาร”  เปนเวทีในการสื่อสารระหวางกลุมผูอานไดอยางลึกซึ้ง 

ขอใหการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยด ีทั้งนี้

ยงัมีผูแทนจากเมียนมา และกมัพชูา  ประจําเมืองคุนหมิง เดินทางมารวมแสดง

ความยินดีดวย

กิจกรรมฉลองครบรอบ 1 ป จัดขึ้นใน หัวขอ “รวมลิ้มลองรสชาติของ

อาหารยนูนาน รวมตอภาพแผนทีอ่าหารในยนูนาน” และรวมสัมผสักบัเสนห

ของวัฒนธรรมอาหารยูนนาน

นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับ “รสชาติของอาหาร” แลวงานนี้ยังมีเรื่องราว

เกี่ยวกับความรักความผูกพันธของ คุณเฉิน เจี้ยนเฟย หนุมชาวยูนนานและ

คุณเฉิน เหวินอวี้หญิงสาวชาวไทยไดรวมแบงปนเรื่องราวความรักของพวก

เขาใหทุกคนฟง “ในชวงที่เพิ่งแตงงาน  เราทั้งสองคนมีความแตกตางกันใน

หลายดานไมวาจะเปนดานภาษาและวฒันธรรม หรอืความเคยชินตางๆ ทีไ่ม

เหมือนกนั ปจจบัุน เราทําความเขาใจกบัวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประ-

เพณีของแตละฝาย รวมถงึตางฝายตางเปดใจรบักนัมากข้ึนดวย”  และเพือ่ให

เขากับธีม “รสชาติของอาหาร” ในวันนั้น “หลานเหมยพาร” ยังไดประกาศ

รับสมคัรสงคลิปเขารวมแขงขันในแอปพลิเคชัน่ Tik-Tok หวัขอ “รสชาติที่

อรอยที่สุดในยูนนาน” และการแตงเรียงความในหัวขอ “แมนํ้าลานชาง-

โขงกับความรักของผม”

เสียงจากผู้เข้าร่วมงาน กบัเร่ืองราวแม่น�า้ล้านช้าง-โขง

โจว  หยาหน ีหญิงสาวชาวไทยซึ่งเปนแฟนคลับของหลานเหมยพารมา

ได 3 เดือนแลว เธอไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้พรอมกลาววา “กิจกรรมครั้งนี้

สุดยอดมาก” หลานเหมยพารไดแนะนําทุกอยางเกี่ยวกับยูนนาน 

เฉิน เจี้ยนเฟย ชายหนุมชาวยูนนานกับสาวไทยเฉิน เหวินอวี้
แบงปนบอกเลาเรื่องราวความรักของพวกเขา
图①云南小伙陈建飞和泰国姑娘陈文玉分享他们的
爱情故事

โจว ยาหน ีนักศึกษาชาวไทยรวมเลนเกมส “แผนที่อาหาร
เลิศรสยูนนาน”
图②泰国留学生周雅妮参与“云南美食地图”游戏 

แขกผูเขารวมงานชมการสาธิตการทําอาหารจากเชฟเหยียน 
เชิน
图③领馆官员和留学生们观看并品尝鄢赪大师制作
的美食 

①

②

③
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โจว  หยาหนีชื่นชอบทองเท่ียว

และอาหารอรอย  เน้ือหาตางๆ ใน

หลานเหมยพารสามารถตอบสนอง

ความตองการของเธอ ยกตัวอยางเชน

“เม่ือไมนานมาน้ี ดิฉันไดอานบท-

ความในหลานเหมยพารเรื่อง “ไป

เท่ียวรอบโลกกับงานมหกรรมพืช

สวนโลกท่ีกรุงปกกิ่งกันเถอะ” บท

ความบทนี้ดีมาก แปลเปนภาษาไทย

ไดอยางถูกตองไมผิดพลาด 

   “อาหารยูนนานที่ผมชอบมาก

ท่ีสุดกคื็อขนมจนี ไมวานํามาตมหรอื

ผดัก็อรอยท้ังนัน้ ประเทศไทยกบัยนู-

นานมีความคลายคลึงกันที่ชอบรับ

ประทานขนมจีน (หมี่เสี้ยน) เหมือน

กนั และมีวฒันธรรมขนมจนีเปนของ

ตนเอง” หลังจากที่ไดลองชิมอาหาร

ยูนนานจากฝมือพอครัวยูนนานชื่อ

ดังคุณเหยียน เชิน แลวคณุวรีะธนั 

บุญประสงคกจิ กงสลุไทย ณ นครคนุ-

หมิง ไดเลาถึงเรื่องราวของขนมจนี

ไปจนถงึแมน้ําลานชาง-โขง เรือ่งราว

เหลานีซ้อนเรนถงึมิตรภาพของผูคน

ระหวางแมนํ้าลานชาง-โขงไดอยาง

ลึกซึ้ง “แมนํ้าลานชาง-โขงไมเพียง

แตเปนแมนํา้เทาน้ัน แตยงัเปนสะพาน

เชื่อมตอมิตรภาพในประเทศลุมแม

นํ้าลานชาง-โขงอีกดวย”

เ ชิญชวนเรียงความในหัวข้อ 

“แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขงกับความ

รักของฉัน”

หากคณุและคนรกัมาจากประเทศ

ในแถบลุมแมนํา้ลานชาง-โขง และคุณ

พรอมท่ีจะแบงปนเรือ่งราวดี  ๆเกีย่วกบั

ความรักของคุณลงในนิตยสารแมนํ้า

โขงและ WeChat สาธารณะ “หลาน

เหมายพาร” เรามีคาตอบแทนใหกบัคณุ

การประกวดคลปิวดีโีอ Tik-Tok 

หัวข้อ “รสชาตอิาหารทีอ่ร่อยทีสุ่ด

ในยูนนาน”

เพยีงคณุถายคลปิอาหารยนูนานท่ี

คุณคิดวานาสนใจและนาทึง่ทีสุ่ด พรอม

แท็ก # 最牛云南 # ลงใน Tik-Tok ของ

คุณเอง เราจะคัดเลือก 10 วิดีโอที่ดีที่

สุดเพือ่ลงใน WeChat สาธารณะ“หลาน

เหมยพาร”  ผูชนะการประกวดจะได

รับคูปองสําหรับทานขนมจีนขาม

สะพานที่โรงแรมคุนหมิงฟรี กรุณา

สงผลงานของคุณมาที่อีเมล : 

ynmeigonghe@163.com
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今年是中泰建交44周年。当前，中

国特色社会主义进入新时代，中

国的发展将为中泰关系的发展带来新的机

遇。我们相信在中泰两国的努力下，“中

泰一家亲”的传统友谊将继续发扬光大，

中泰关系将好上加好、亲上加亲。

มิตรภำพจะดยีิง่ขึ้น สนทิสนมยิง่ขึ้น 
เนือ่งในวำระครบรอบปีท่ี 44 กำรเจรญิสมัพนัธไมตรี
ทำงกำรทูตไทย-จนี
湄公河观察｜好上加好 亲上加亲——写在中泰建交44周年之际

① ② ③

④

本刊特约观察员

朱振明     โดย จู เจิ้นหมิง

中国（昆明）南亚东南亚研究院

教授、四川省泰国研究中心教授

ผู เขียนเปนศาสตราจารยของ

สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และเอเชยีใต (คนุหมิง) และศาสตรา-
จารยศูนยวิจัยประเทศไทยมณฑล

เสฉวน ประเทศจีน
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ปนี้เปนปที ่44 ของการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตไทย-จีน 44 ปมา

นี้ สถานการณโลกเปลีย่นแปลงสุดคณานับ  ไทย-จีนสองประเทศผานรฐับาล

มาแลวหลายสมัย สถานการณภายในประเทศเองก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาน

ใหญ เปนทีน่ายนิดคืีอ ความสมัพนัธไทย-จนียงัคงดําเนินไปขางหนาโดยไม

ไดถกูรบกวนจากสิง่แวดลอมภายนอก ไทย-จีนมีความสมานฉันท มีความเขาใจ

รวมกันในการเสรมิสรางความสัมพนัธดวยมิตรไมตรตีลอดเวลา 44 ป

การพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน เกี่ยวของอยางใกลชิดกับการพัฒนา

ของยุคสมัยและสถานการณ

ยคุป 80 ถึงตนป 90 ของศตวรรษท่ีผานมา เพือ่ทาํใหสันติภาพปรากฏเปน

จริงในประเทศกัมพูชาตลอดจนคาบสมุทรตอนใตจีน ไทย-จีนเคยจับมือ

รวมกัน ยืนหยัดหลักการความสัมพันธสากล ปรับจุดยืนเลือกแนวทางปฏ-ิ

บัติการณรวมกัน  ในการตอตานลัทธิอํานาจนิยม มีสวนรวมในการรักษา

สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

ป 1997 เกดิกระแสความวุนวายทางการเงินการคลงัพดัผานประเทศเอเชีย-

อาคเนย เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางหนัก ในหวงเวลาแหงวิกฤต

เศรษฐกิจ จีนไดจัดสรรเงินกูจํานวนมหาศาลเพื่อชวยใหประเทศไทยหลุด

พนจากภาวะลําบาก “การพบความจริงใจในยามทุกขยาก” กลายเปนวลีที่

ใชบอยที่สุดในรัฐบาลไทย และการชื่นชมกลาวขานในมิตรภาพระหวาง

ไทย-จีน

หลังจากกาวเขาสูศตวรรษใหม ความรวมมือระหวางไทย-จีนมีความ

มั่นคงในพื้นที่ตางๆ เปลงประกายแสงออกมาเรื่อยๆ ดานเศรษฐกิจการคา

ปริมาณการคาระหวางไทย-จนีจากกวา 20 ลานดอลลารสหรฐัในชวงเริม่การ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูต เพิ่มข้ึนเปนกวา 7.0 หมื่นลานดอลลาร

สหรัฐในป 2018 ดานการทองเที่ยวขามพรมแดน ตามสถิติอยางเปนทางการ

ของประเทศไทย ในป 2018 จาํนวนนักทองเท่ียวชาวจีนทีเ่ดินทางเขาประเทศ

ไทยทําลายสถติถิงึ 10 ลานคน/ครัง้ เพิม่ข้ึนจากป 2017 คิดเปน 7.2% สรางราย

ไดจากการทองเที่ยวสูงถึง 586.4 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบเปน

รายป ประเทศไทยกลายเปนจุดหมายปลายทางแรกของชาวจีนที่จะเดินทาง

ไปตางประเทศ

นอกจากการแลกเปลี่ยนในขอบเขตเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

วัฒนธรรม การทองเที่ยวแลว ดวยผลพลอยไดของการพัฒนาความสัมพันธ

ไทย-จีน การแลกเปลี่ยนทางทหารและความรวมมอืดานการปองกันไดกลาย

เปนอีกหน่ึงของความสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธไทย-จีน ในมุม

ความออนไหวของขอบเขตการปอง

กันทางทหาร มีเพียงความเชื่อมั่น

ซึ่งกันและกันทางการเมืองระหวาง

ทั้งสองประเทศ ในระดับหนึ่ง การ

แลกเปลีย่นความรวมมือและการปอง

กันทางทหารจึงจะสามารถปรากฏ

เปนจริงและพัฒนาไปอยางตอเนื่อง

การแลกเปลี่ยนความรวมมือทางการ

ทหารและการปองกันไทย-จีนมีการ

ยกระดับสูงข้ึนเรื่อยๆ สะทอนถึง

ความใกลชิดของความสัมพันธไทย

-จีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเขารวม
กิจกรรม “ฉลองวันตรุษจีน” และวันเปดสถานเอกอัครราช
ทูตจีน เมื่อวันที ่2 กุมภาพันธ ที่กรุงเทพฯ
图①2月2日，在泰国曼谷，泰国公主诗琳通（前右
二）参加中国驻泰国使馆举办的“开门过大年”暨
使馆开放日活动 新华社 图

เมื่อวันที ่27 เมษายน  งานเทศกาลไทย ครั้งที ่11 จัดขึ้นที่
คุนหมิง
图②4月27日，第11届昆明泰国节在昆明举行
陈创业 图

เมื่อวันที ่30 เมษายน ที่กรุงเทพฯ นักศึกษาชาวไทย (คนซาย
มือ) คนหนึ่งกําลังสอบถามขอมูลที่เคานเตอรของธนาคาร
ไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด
图③4月30日，在泰国曼谷，一名泰国学生（左）
在中国工商银行（泰国）设立的展台前咨询 
新华社 图

เมื่อวันที ่19 ธันวาคม ค.ศ. 2018 หนวยงานการทองเที่ยวและ

แวดวงธุรกิจที่เกี่ยวของ ตอนรับนักทองเที่ยวคนที ่10 ลาน

เพื่อเฉลิมฉลองจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาเยือนประเทศไทย

สูงเปนประวัติการณ

图④2018年12月19日，泰国旅游部门及业界欢迎到

泰的第1000万名中国游客，庆贺赴泰中国游客人数

创历史新高 新华社 图
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นับตั้งแตเดือนเมษายน ป 2012 ไทย-จีนไดตัดสินใจที่จะสราง “หุนสวน

ทางยทุธศาสตรทีร่อบดานรวมกนั” เปนตนมา ความสัมพนัธระหวางไทย-จีนได

รบัการปรับปรุงใหดียิง่ข้ึน เม่ือจนีเสนอขอรเิริม่ “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” ใน

ป 2013 รฐับาลไทยสนบัสนุนอยางแขง็ขนั ตามสถิติลาสุด ตัวเลขประเมินคา

ความรวมมือของประเทศจีนกบักวา 60 ประเทศทีเ่ขารวมโครงการ “หนึง่แถบ 

หนึง่เสนทาง” ประเทศไทยจดัอยูอนัดับท่ี 5 ซ่ึงแสดงใหเหน็ถงึความสัมพนัธ

ระหวางไทย-จนีอยูในระดับท่ีสงูมาก เม่ือเรว็ๆ นี ้นายพริยิะ เข็มพล เอกอคัร

ราชทูตไทยประจําประเทศจีน กลาวขณะใหสัมภาษณสื่อกระแสหลักของ

จนีวา “ไทย-จีนไมเพยีงเปนเพือ่นบานใกลเคียง ยิง่กวาน้ันคือเปนญาติใกลชดิ”

แนนอนวา ยงัตองมองถงึกระบวนการพัฒนาความสัมพนัธระหวางไทย

-จีนดวย ความรวมมือระหวางท้ังสองฝายในดานตาง  ๆน้ันยงัมีชองวางสําหรบั

การปรับปรุงและขยายกวาง นอกจากน้ียังมีความจาํเปนในการปรบัปรงุและ

ยกระดับการแลกเปลี่ยนบุคลากร เสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน

ในเชิงลึกระดับชาวบาน ความเขาใจของประชาชนชาวไทยตอการผงาดขึ้น

ของจีน และตอโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ยังเปนสิ่งที่ตองการคํา

อธิบายและตอบขอสงสัยเพิ่มเติมจากจีน นักทองเที่ยวชาวจีนจํานวนมากที่

เดินทางมาเทีย่วประเทศไทย ทําอยางไรท่ีจะปฏบิติัตามกฎระเบียบและเคารพ

วัฒนธรรมประเพณีของไทยใหยิ่งดีขึ้น ทําอยางไรในการคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบคุคลของนักทองเที่ยวชาวจีนขณะอยูในประเทศไทย ปญหา

เหลานีจํ้าเปนตองไดรบัความรวมมือ

ชวยกนัแกไขอยางจรงิจังท้ังไทยและ

จีน

ณ ขณะน้ี ประเทศจีนเขาสูยคุสมัย

ใหมแหงสังคมนิยมท่ีมีเอกลักษณ

แบบจีน การพัฒนาของจีนจะเปน

การนาํมาซึง่โอกาสใหมของการพฒันา

ความสัมพนัธระหวางไทย-จีน เราเชื่อ

วาภายใตความพยายามของทั้งสอง

ประเทศ มิตรภาพ “ไทย-จีนคอืพีน่อง

กัน” ที่เปนประเพณีสืบทอดมาจะ

ดําเนินเติบใหญตอไป ความสัมพนัธ

ไทย-จีนจะดียิ่งขึ้น สนิทสนมยิ่งขึ้น 

นักทองเที่ยวจีนถายรูปหนาพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
中国游客在曼谷大皇宫合影 陈创业 图
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社区冷藏柜”由中国深圳中兴环保

集团与泰国农业部、东方大学合

作开发，旨在通过社区冷藏延长农产品的

保质期。“来自中国的技术，有助于解决

保鲜难题，使泰国龙眼通过海运出口欧美

成为可能。中国技术助力泰国水果走向世

界。” 泰国农业部副部长威瓦说。

“เทคโนโลยจีำกจนีช่วยใหผ้ลไมไ้ทยกำ้วสู่โลก”

จังหวัดจนัทบรุ ีท่ีหางจากกรงุเทพฯ ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต 200 กวา

กิโลเมตร เปนแหลงผลิตผลไมชื่อดังของประเทศไทย ลําไยนอกฤดูเปนผล

ไมอยางหนึ่งที่ผลิตมากในจังหวัดนั้น พื้นที่ปลูกลําไยคิดเปน 20%-30% ของ

พื้นท่ีปลกูผลไมท้ังหมด ลาํไยทีน่ั่นเนือ้ดี น้ําชุม สวนใหญสงออกไปจีน  เม่ือ

เร็วๆ นี ้ผูสื่อขาวไดไปทําขาวที่อําเภอสอยดาวหนึ่งในแหลงผลิตลําไยหลัก

ในจังหวัดจันทบุรี

คณุธิติมา ชาวสวนลาํไยพาผูสือ่ขาวไปชมสวนลาํไยสวนหนึง่ของเธอ เธอ

กลาววา “ตนลาํไยตนหน่ึงผลติลาํไยไดประมาณ 100 กโิลกรมั ท่ีสวนนีส้วน

เดียวก็มีตนลําไย 500 กวาตนคะ” ลําไยที่เก็บจากที่นี่จะถูกสงไปยังโรงงาน

“中国技术助力泰国水果走向世界” 孙广勇 林芮/文

ที่ตลาดขายสงผลไมเมืองยี่อ ูมณฑลเจอเจียง พอคาเหอ ซูตาโชวมะมวงที่นําเขาจากไทย
浙江省义乌市果品批发市场，商家何苏大展示进口泰国芒果  CFP
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แปรรูปบริเวณใกลเคยีง ทําการเลอืกขนาดของลกูลาํไยผานเครือ่งกรองกอน

แลวผานกระบวนการจัดการฆาเชื้อ ตากลม บรรจุหีบหอตามเกรด สุดทาย

บรรจุใสตูคอนเทนเนอรปริมาตร 25 ตัน

 “จังหวัดจันทบุรีผลิตลําไยไดปละประมาณ 2 แสนตัน 80% สงจําหนาย

ไปยังประเทศจีน ที่เหลือสงจําหนายไปยังอินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย 

เปนตน คะ” คณุอาํนาจ นายกสมาคม ชาวสวนลาํไย จังหวดัจันทบรุกีลาวกบั

ผูสื่อขาว

บริษัท นําเขาสงออกจินกั่วหยวนประเทศจีน (ประเทศไทย) จํากัด (ตอ

ไปนี้ยอวา “จินกั่วหยวน”) ไดสรางโรงงานแปรรูปที่อําเภอสอยดาวเมื่อป 

ค.ศ. 2015 ขณะที่ผูสื่อขาวไปถึงโรงงานตอนเย็น คนงานหลายรอยคนกําลัง

นําลกูลําไยไปคัดแยก ชัง่น้ําหนัก บรรจหุบีหอ ลาํเรยีงข้ึนรถอยางขยนัขันแขง็

ที่นั่นสามารถผลิตลําไยแหงไดคืนละหลายลานตัน

คณุธิติมารวมมอืกบัจินกัว่หยวนเกอืบ 10 ปแลว เธอบอกผูส่ือขาววา ต้ังแต

มีการรวมมือกัน เธอมีรายไดเพิ่มไมนอยเลยทีเดียว “ราคาลําไยเมื่อ 10 ปที่

แลวยังไมถงึ 20 บาทตอกิโลกรัมคะ ตอมาข้ึนเปน 30 บาท ปจจบัุนอยูทีป่ระ-

มาณ 40 บาทคะ”

ปจจุบันนี ้การสงลําไยไปประเทศจีนมีชองทางหลักสองชองทาง ทาง

บก ผานประเทศลาว  เวียดนามถึง

กวางส ีทางทะเล บรรจุลงเรอืท่ีทาเรือ

แหลมฉบงัใกลกรงุเทพฯ ถงึกวางโจว

“ไมวาจะใชวิธีขนสงแบบไหน กต็อง

ใชเวลาขนสง 5 ถงึ 7 วันครบั คุณภาพ

ลําไยจะรบัความเสียหายไดงาย  เน่ือง

จากยากท่ีจะควบคุมอากาศ อุณหภูมิ

อยางแมนยําในระหวางการขนสง

ครับ”

     นายวิวัฒน ศัลยกาํธร รฐัมนตรีชวย

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ของไทยกลาววา ปญหาผลไมเนายัง

คงเปนปญหายากลาํบากท่ีใหญท่ีสดุ

ของชาวสวน รวมถึงผูจัดซื้อและผู

สงออกในปจจบัุน ดังนัน้ กระทรวง

เกษตรและสหกรณไทยไดรวมมือ

กับบรษัิท และองคกรวิจัยวิทยาศาสตร

①
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ทองถิ่นอยางแข็งขันตลอด ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บสตอกที่

กาวหนา

วันเดียวกัน ที่ศูนยองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุร ีผูสื่อขาวไดเห็น

รถลากตูคอนเทนเนอรขนาดใหญคันหน่ึงขับออกไปอยางชาๆ ขางในบรรจุ

ลําไยสด 20 กวาตัน ซ่ึงจะถกูสงไปยงัทาเรอืแหลมฉบัง ยงัมตูีแชเยน็เลก็ขนาด

4 ตันอีกสองตูตั้งอยูที่สนาม “ดานในตูแชเย็นไดใชนาโนเทคโนโลยีฟลม

พลาสติกชนิดบางที่ระบายอากาศไดในทิศทางเดียว ผสมผสานกับกระดาษ

ชีวภาพ และเทคโนโลยีตัดแตงพันธุกรรม ซึ่งมีสวนชวยในการรักษาความ

สดครับ” นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ีและเจาหนาที่ฝาย

การเกษตร และชาวสวนจํานวนไมนอย รับฟงคําอธิบายของเจาหนาที่เทค-

โนโลยีฝายจีนที่หนาตูแชเย็น

“ตูแชเย็นชมุชน” เปนเทคโนโลยท่ีีพฒันาโดยบรษัิทในเครอืจงซิง อนุรกัษ

สิ่งแวดลอมเซินเจิ้น ประเทศจีน รวมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และมหาวิทยาลัยบูรพาของไทย เพื่อยืดอายุคุณภาพของผลิตภัณฑทางการ

เกษตรผานการแชเย็นชุมชน “การทดลองแบบคงที่ใชเวลานานหนึ่งปกวา

ท่ีประเทศไทยจะประสบความสําเรจ็ วนัน้ีดําเนินการทดลองแบบพลวตัครบั

ดูจากผลการทดลองแลว ตูแชเยน็น้ีสามารถเกบ็ลาํไยไดอยางนอย 21 วัน และ

รกัษาความสดในการทานครับ” โจว 

ไหเฟง ผูจัดการท่ัวไป บรษัิทในเครือ

จงซิง อนุรักษสิ่งแวดลอมเซินเจิ้น 

กลาวเชนนี ้เท าที่ทราบ “ตูแชเย็น

ชุมชน” ไดผานการตรวจวดัจากมหา-

วิทยาลยับูรพาของไทย โดยดัชนี 119

รายการตางไดมาตรฐานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณไทย ตูแชเย็นยัง

สามารถปรับอุณหภูม ิอากาศ และนํ้า

หนัก ไดตามชนิดผลไมที่ตางกัน

     “ปจจุบนัน้ี ลาํไยทีส่งออกไปยโุรป

อเมรกิา สงทางเครือ่งบินท้ังหมด ซึง่

มีคาใชจายแพงมากครับ และจํากัด

ปริมาณดวยครับ เทคโนโลยีจาก

ประเทศจีน  มีส วนชวยในการแก

ปญหาการรักษาความสด ทําใหการ

สงออกลาํไยของไทยไปยโุรป อเมรกิา

 ทางเรือมีความเปนไปไดครับ เทค-

โนโลยขีองจีนชวยใหผลไมไทยกาว

สูโลกครบั” นายวิวัฒนกลาวเชนนี้
稿件来源：《人民日报》，内容有删减

เมื่อวันที ่20 เมษายน ค.ศ. 2018 ภายในโรงงานคัดแยกและ
บรรจุหีบหอทุเรียนหมอนทอง จังหวัดจันธบุร ีคนงานกําลัง
ชั่งนํ้าหนักและบรรจุทุเรียน
图①2018年4月20日，泰国尖竹汶府的金枕头榴莲
分装厂区内，工人们在给榴莲打包、称重 CFP 

ณ เทศกาลไทยคุนหมิง 2019 นักทองเที่ยวกําลังรอคิวชิม
ผลไมไทย
图②2019昆明泰国节上，游客等待品尝泰国水果
陈创业 图

②
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阿提雅和拉威洛是泰国北部一所职

业学院的学生。他们刚从中国武

汉学习铁路设计回到泰国，最近又得到前

往泰国大城技术学院鲁班工坊铁院中心短

期学习的机会。拉威洛穿着印有武汉铁路

职业技术学院标识的衣服。他说:“在武汉

第一次坐上高铁，感觉真是神奇。学完技

术，希望以后也能给祖国设计铁路。”

“เม่ือเรยีนเทคโนโลยสี�ำเรจ็แลว้ ผมหวงัว่ำจะสำมำรถออก
แบบรถไฟใหป้ระเทศของผมได”้

 อติยะและระวีโรจน เปนนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะแหงหนึ่งทางภาค

เหนือของไทย  พวกเขาเพิง่กลบัมาจากการเรยีนแลกเปลีย่นท่ีเมืองอูฮัน่ ประ-

เทศจีน  และเมื่อเร็วๆ นี้ยังมีโอกาสไดไปเรียนระยะสั้นที่ศูนยรถไฟ หอง

ปฏิบัติการหลูปนของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาประเทศไทย

 เม่ือเดินเขาไปในอาคารเรยีนของวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยา เบ้ือง

หนาของเราปรากฏโมเดลจําลองแผงขบัและควบคมุขบวนรถไฟรุน CRH380B 

ของรถไฟความเร็วสูงประเทศจีน อติยะกระตือรือรนสาทิตวิธีการขับใหผู

สื่อขาวด ู“ที่อูฮั่น พวกเราเรียนภาษาจีนและเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

เปนหลัก ที่นี่เราไดเรียนรูโครงสรางรถไฟและหนาที่ของแตละสวน”

 ระวีโรจนสวมชุดที่มีตราสัญลักษณของวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะทางรถ

我与“一带一路”｜“学完技术，我希望能给祖国设计铁路” 汪瑾 杨舟 郭鑫惠/文

①
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ไฟอูฮั่น  เขาบอกวา “ผมน่ังรถไฟความเรว็สูงทีอู่ฮัน่เปนครัง้แรก รูสึกอศัจรรย

มาก เมื่อเรียนเทคโนโลยีจบแลว ผมหวังวาจะสามารถออกแบบรถไฟให

ประเทศไทยของผมได”

 ศูนยรถไฟ หองปฏิบัติการหลูปนเปนการรวมกันสรางระหวางสถาบัน

เทคนิคอาชีวะทางรถไฟเทียนจนิของจีนกบัวทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา

ประเทศไทย  มีพิธีเปดอยางเปนทางการเม่ือเดือน ก.ค. 2018 ที่นี่เปนศูนย

อบรมดานเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงแหงแรกของประเทศจีนท่ีสรางขึ้น

ในตางประเทศ ไมเพยีงแตสอนนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยา

เทานั้น แตยังเปดหลักสูตรระยะสั้นใหแกนักศึกษาภายนอกอยางอติยะและ

ระวีโรจน รวมถึงนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนดวย

ปจจุบันศูนยรถไฟ หองปฏิบัติการหลูปน กําลังมุงมั่นในการสรางสาขา

วิชา 2 สาขา ไดแก เทคนคิการตรวจสอบและซอมบํารงุรถไฟความเรว็สูง และ

การควบคุมสัญญาณทางรถไฟความเร็วสูงแบบอัตโนมัต ิ ยังมีเขตการเรียน

การสอนรถไฟความเรว็สงู CRH380B ของจนี  และเขตการเรยีนการสอนระบบ

ควบคุมการเดินรถของรถไฟความเร็วสูงจีนและเขตการเรียนการสอนผาน

สื่อโทรทัศนและวิทยุ

คุณจรัล ผูอาํนวยการวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยาใหขอมูลวา เน่ือง

จากประเทศไทยไมมีรถไฟความเรว็สงู ดังนัน้อาจารย หลกัสตูรและอปุกรณ

การเรียนการสอนทีศ่นูยรถไฟ หองปฏบัิติการหลปูนจึงไดรบัความชวยเหลอื

จากฝายจีนทั้งหมด  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจะมุงเนนสาขาการ

รถไฟความเร็วสูงเปนหลัก เพื่อชวยผลิตบุคลากรในการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยว ภาคใตมีทิวทัศนทะเลและเกาะตางๆ 

ภาคเหนือมีภูเขาลอมรอบ แตทวาความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว

ของไทยกลับถูกจํากัดดวยระบบการขนสงสาธารณะที่ยังไมเจริญ  ทางรถ

ไฟของไทยยงัเปนรางรถไฟขนาดหน่ึงเมตร แลนไดชาและมักจะถงึทีห่มาย

ชากวากําหนด สําหรับคนไทยจํานวนมาก  การเปลี่ยนแปลงสภาพความลา

หลังของระบบทางรถไฟที่มีอยูในปจจุบัน เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยู

และการพัฒนาในอนาคต

ชวงเวลาที่ผูส่ือขาวไปน้ันกมี็นักเรยีนมัธยมศึกษาปท่ี 6 จาํนวนหนึง่ของ

โรงเรียนทางภาคเหนือของไทยเขาเยีย่มชมศูนยรถไฟ หองปฏบัิติการหลปูน

ในภาคเรยีนทีจ่ะถงึน้ีพวกเขาจะเขามาเรยีนท่ีวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยา 

และจะเดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยของสถาบัน

ในประเทศจีนดวย

 พวกเขาบอกวาดีใจท่ีจะมีโอกาส

ไปเรียนทีป่ระเทศจนี  หวงัวาเม่ือเรยีน

จบแลวจะมาชวยพฒันาการคมนาคม

ระบบรางของไทย และชวยเชือ่มโยง

ระหวางไทยกับจีน
　　　稿件来源：新华社，内容有删减

นายอติยะกับเพื่อนนักเรียนแสดงวิธีขับรถไฟความเร็วสูง
แบบ CRH380B บนคอนโซลขับรถจําลอง 

图①阿提雅（后）与同学一起演示中国高速铁路列
车CRH380B型动车组模拟驾驶控制台的操作方法  
新华社 图

แบบจําลองรถไฟไทย-จีนที่แสดงในพิธีเปดงานโครงการ

ความรวมมือรถไฟไทย-จีน
图②中泰铁路合作项目启动仪式上展出的中泰铁路
沙盘模型 新华社 资料图
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6月5日上午，清迈府政府各部门以及

中国驻清迈总领事馆共同举办研讨

会，就减轻空气污染，解决雾霾，集思广

益，交换意见。本次研讨会的特色在于邀

请了中国专家前来传授解决雾霾的高科技

和创新方法，尤其是污染源控制技术，这

将有利于清迈府进行可持续的环境保护，

务实解决空气污染问题。

ทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม และสถานกงสุลใหญแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ประจาํจังหวดัเชยีงใหม บูรณาการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ใน

การลดมลพิษทางอากาศ และแกไขปญหาหมอกควันใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

วนัที ่5 มิถนุายน 2562 ที่ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอม็เพรส อาํเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม 

พรอมดวย Mr.Ren Yisheng กงสุลใหญแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี ประจาํ

จงัหวัดเชยีงใหม เปนประธานในการเปดการสัมมนาเชงิปฏบิตักิารเสรมิสราง

ศักยภาพ ในการลดมลพิษทางอากาศ และแกไขปญหาหมอกควันจังหวัด

เชียงใหม โดยมีหัวหนาสวนราชการ ผูแทนสวนราชการ มหาวิทยาลัยเชียง

ผูเ้ชีย่วชำญจนีเสนอแผนกำรแกปั้ญหำหมอกควนัมลพษิ
ทำงอำกำศใหก้บัเชยีงใหม่
中国专家为清迈提供雾霾治理方案

①
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ใหม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม มหาวิทยาลยัแมโจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขารวมการสัมมนาฯ เพื่อ

เปนการแลกเปลีย่นเรยีนรู และกาํหนดทศิทางในการแกไขปญหาหมอกควนั

รวมไปถึงการบูรณาการในการลดมลพิษ และแกไขปญหาหมอกควันของ

ทุกภาคสวน นําไปสูการถอดบทเรียนในการแกไขปญหาหมอกควันอยาง

มีประสิทธิภาพ

สําหรับการจดัสมัมนาในวนันี ้ไดเชญิผูเชีย่วชาญจากสาธารณรฐัประชาชน

จีน มารวมถายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม พรอมท้ังมาตรการในการควบ-

คุมแหลงกําเนิดมลพษิจากหมอกควนัในประเทศจีน ซึง่จะนาํไปสูการปองกนั

แกไขปญหา สามารถลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอยางเปนรูปธรรมและ

ยั่งยืน

นอกจากนี้  ยังมีแนวทางการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร และ

เพิ่มรายไดของเกษตรกร เนนการประชาสมัพนัธ และการฝกอบรมใหเกษตรกร

มีความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับฟางและเทคโนโลยีอื่นๆ ดวยวิธีที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดแนะนํา

เทคโนโลย ีJUNCAO ทีนั่กวทิยาศาสตร

จีนไดคิดคนข้ึนมาใหกับจังหวัด

เชียงใหม และจังหวัดใกลเคียงของ

ภาคเหนือ ซึ่งสวนใหญจะใชในการ

เพาะปลกูเหด็กนิได ไมทําลายพชืปา

ซึ่งเอื้อตอการบรรเทาความยากจน 

สงเสริมการจางงานและคุมครองสิ่ง

แวดลอมอีกดวย

ขณะเดียวกันการควบคุมแหลง

กําเนิดมลพษิทีม่นษุยสรางข้ึน กต็อง

ดําเนินการควบคูกนัไปอยางเขมงวด

โดยจะมกีารใชเทคโนโลยีระดับสูง 

นาโนเทคโนโลยีและหอคอยฟอก

อากาศ เพื่อควบคุมหมอกควันใน

เมืองใหมีประสิทธิภาพตอไป

 แหลงที่มา เชียงใหมนิวส 
稿件来源 ：《清迈日报》

เมื่อวันที ่3 เมษายน ค.ศ.2019 ตามเวลาทองถิ่น เมืองเชียงใหม
เผชิญหนากับหมอกควัน
图①②③④当地时间2019年4月3日，泰国清迈遭遇
雾霾袭城 CFP 

② ③

④

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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เท่ียวชมอว้ีซใีนรปูแบบท่ีคุณชืน่ชอบ...ทะเลสำบฝเูซยีน

抚仙湖素有“百里湖光小洞庭，天

然图画胜西湖”美誉。来抚仙湖，

在诗意之景中停泊栖息，看日出日落，四季

变换。你喜欢的样子，抚仙湖都有。

เมื่อมาถึงทะเลสาบฝูเซียนเมือง

อวี้ซ ีทามกลางทิวทัศนที่งดงามดั่ง

ฉากในบทกว ีชมพระอาทติยข้ึนและ

พระอาทิตยตก…ด่ังส่ีฤดูกาลทีเ่ปลีย่น

แปลง

จุดชมววิหลูชง เปนทิวทัศนท่ีสวย

งามท่ีสุดบนฝงตะวนัตกของทะเลสาบ

ฝูเซียน และจัดอยูในจุดชมวิวระดับ 

AAAA ของจีน

บรเิวณจดุชมววิหลชูงซึง่ดานหลงั

ติดกับภูเขาสวนดานหนาหันออกสู

ทะเลสาบ มีตนไมที่ใหความรมรื่น

และมีผูคนท่ีโดดเดน ดวยทวิทศันอนั

งดงามของทะสาบฝูเซียน ภเูขาปเจีย้

ซาน ซ่ึงรปูรางเหมอืนทีว่างปากกา 

『走进玉溪』 你喜欢的样子，抚仙湖都有

ภเูขาอวี้ซุนซานซ่ึงมีรปูรางด่ังระฆังทอง โคงนํา้ปอสท่ีีมีนํา้น่ิงใสราวกระจก

เงาและปาโบราณที่มีตนไทรเรียงราย และความคลาสิกของกังหันวิดนํ้า

สําหรับจับปลาทีไ่มเหมอืนใคร ส่ิงเหลาน้ีชวยรงัสรรคทิวทัศนธรรมชาติและ

ประวัติศาสตรมนุษยศาสตรอันมีเอกลักษณสวยงามไมซํ้าที่อื่นใด

ซานเตา เปนเกาะแหงเดียวในทะเลสาบฝูเซียน ที่นี่มีภูเขาทามกลางนํ้า

ลอมรอบและมนีํา้ทามกลางภูเขา วากันวานํ้าของทีน่ี่เปนน้ําอนัลํา้คาซึง่ไหล

มาจากภเูขาเทพเจา และเหลือทิ้งไวเปนตํานานอนันาประทบัใจแกผูคน ทีน่ี่

ในฤดูรอนคณุสามารถเหน็ฝงูปลาเฮอริง่ ปลาเฮอริง่จะแวกวายเปนฝงูทามกลาง

คลื่นสีฟาระยิบระยับ พวกมันจะวายตามกันเปนขบวนรูปรางตางๆ แวกวาย

เที่ยวเลนไปรอบภูเขา

ปจจุบัน จดุชมววิหลายแหงรอบทะเลสาบฝเูซียนไดเช่ือมตอกันเปนเสน

ทางการทองเทีย่ว ซ่ึงประกอบไปดวยพืน้ท่ีเทีย่วชมววิชายฝงตะวนัออก ฐาน-

การเลนเรือใบ พื้นที่เลนกระโดดรมชูชีพ บอน้ํารอน หมูบานฉือเจีย  ซึ่งมี

หมูบานไหโขวเปนจดุศูนยกลาง ดานสถานท่ีพกัผอนตากอากาศระดับไฮเอนด

ซ่ึงต้ังอยูทางชายฝงดานเหนอือนัประกอบไปดวยอทุยานพืน้ท่ีชุมน้ําแหงชาติ

ทะเลสาบฝูเซียน เขตการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติอวี้ซีจวงหยวน และ 

Fuxian Lake Happy World เปนตน และในเดือนพฤษภาคม ป 2019 สถานท่ี

ตากอากาศฝูเซียนไดรับการยกระดับใหเปนสถานท่ีพกัตากอากาศระดับชาติ

ของจีนอยางเปนทางการ

ดานสถานทีพ่กัซ่ึงมคีวามงดงามแตกตางกนัออกไป เชน Yuanchen Resort 

ซ่ึงมีความงดงามแบบสวนสวยท่ีแสนสบาย และ Bo Lian Chen Inn ซ่ึงหลอม

รวมความงดงามของวฒันธรรมเซนและองคประกอบของดอกบัว และบูติก

รีสอรทอื่นๆ อีกกวา 10 แหง รวมถึงฮิลตันรีสอรทและที่พักระดับไอเอนด

ที่ตั้งอยูโดยรอบทะเลสาบฝูเซียน ที่นี่คุณสามารถขับรถเที่ยวชมความงาม

รอบทะเลสาบฝเูซยีน และหลงัจากเท่ียวชมทิวทัศนอนัสวยงามแลว การแวะ

จอดนั่งพักริมทะเลสาบก็เปนอีกทางเลือกที่ไมเลวเลยทีเดียว
玉溪市委宣传部供稿供图
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自2016年首次举办以来，“我们的节日暨徒步太平”系列活动已成为昆明市、滇

中地区最受欢迎的主题休闲、文化、体育活动之一。近年来，安宁市太平新城坚

持“宜居、宜业、山水田园生态新城”的发展定位，倡导践行文明、健康、绿色的生活方

式，越来越多的人住进太平新城，过上“向往中的生活”。

นดัพบกนัท่ีอนัหนงิ-ไท่ผงิ...ควำมปรำถนำแห่งชวิีต

ในวันที ่7 มิถนุายนปน้ี ตรงกบัเทศกาลตวนอู ซ่ึงเปนเทศกาลด้ังเดิมของ

จีน เขตไทผิงนิวซิตี ้เมืองอันหนิง จึงไดจัดงานเดินการกุศลไทผิงขึ้น ภายใต

ชื่อ “ตวนอู-เทศกาลของพวกเรา” อันเปนหนึ่งในกิจกรรมซีรี่ย “ไทผิงเมือง

ใหมอารยธรรมยุคใหม” โดยกจิกรรมครัง้น้ีจดัข้ึนเปนฤดูกาลท่ี 4 สนามแรก

กิจกรรมเดินการกุศลครั้งนี้ไดนําองคประกอบวัฒนธรรมฮั่นฟู (เครื่อง

แตงกายชุดราชวงศฮั่น) สอดแทรกเขาไปดวย โดยผูเขารวมเดินการกุศลจะ

แตงชุดฮั่น บางกถ็อืโคมไฟบางกถ็อืรมกระดาษหรอืพดัจนี (พดัทรงกลม) เพือ่

สัมผัสกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สวยงามและโครงสรางพื้นฐานที่

สะดวกสบายของไทผิงนิวซิตี ้โดยมีเสนทางการเดินระยะทาง 10 กม. หลัง

จากเสร็จส้ินกิจกรรม จะนําระยะทางการเดินของทุกคนมาคิดเปนจํานวน

กิโลเมตรแลวเปลี่ยนเปนกองทุนสวัสดิการสาธารณะ โดยจะนําเงินดังกลาว

บริจาคใหกบัเด็กยากจน ผูทุพพลภาพและเด็กทีพ่ลดัพรากจากพอแมจาํนวน

『遇见安宁』 太平：向往中的生活

32 คน เขตไทผิงนิวซิตี้นั้นครั้งหนึ่ง

เคยเปนพืน้ทีท่ี่ชาวจีนชนชาติไปอาศัย

อยู ในงานดังกลาวยงัมีการแสดง

ระบําชุด “ร ายรําตะบองประดับ

สี” ซ่ึงใชผูแสดงมากถึง 2,000 คน 

การแสดงดังกลาวไดรับการบนัทึก

ลงในสถิติ “ท่ีสุดในโลก” ของกิน

เนสสบุค การแสดงชุดน้ีทําใหผูคน

ไดช่ืนชมสไตลอันเปน เอกลักษณ

ของวัฒนธรรมชนชาติไปอีกดวย

นับต้ังแตมีการจัดกิจกรรมใน

ป 2016 เปนตนมา กจิกรรมชดุ “เทศ-

กาลของเรา... เดินการกุศลที่ไทผิง” 

ไดกลายเปนหนึง่ในกจิกรรมสนัทนา-

การวัฒนธรรมและกฬีาท่ีไดรบัความ

นยิมมากทีส่ดุในคนุหมิงและเขตอืน่ๆ

ในภาคกลางมณฑลยนูนาน ในระยะ

ไมกี่ปมานี้  เขตไท ผิงนิวซิตี ้เมือง

อันหนิงไดยดึหลกัแนวทางการพฒันา

ที่วา “เมืองใหม เมืองที่นาอยูอาศัย

เมืองอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ภูมิ-

ทัศนแบบนิเวศวิทยา” รวมถึงสนับ

สนุนการฝกฝนการใชวถีิชวีติแบบมี

อารยธรรม สุขภาพแข็งแรง และชวีติ

สีเขียว ปจจุบันมีผู คนจํานวนมาก

อาศัยอยูในเขตไทผิงนิวซิตี้ เพื่อใช

ชีวิตแบบ “ความปราถนาแหงชีวิต”
安宁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。

ปีมำ้ในสบิสองนกัษตัร
十二生肖——马

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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ความเรารอนท่ีตองการตอบแทน

ชาติของตน จิตรกรจีนสมัยใหมสวี

เปยหงผู เช่ียวชาญในการวาดภาพ

มา ภาพ “มาทะยาน” ของเขาถูกขึ้น

ทะเบียนเปนสมบัติระดับชาติ

ทุกวนัน้ี แมวาบทบาทของมาใน

ฐานะผูชวยมนุษยจะลดทอนลง อัน

เน่ืองมาจากความกาวหนาดานวทิยา-

ศาสตรเทคโนโลยี และการพัฒนา

ของเครือ่งจกัรกล  แตเรือ่งราวของมา

และงานศิลปะวรรณกรรมยังคงได

รบัการอนรุกัษไว ความรักใครท่ีมีตอ

มาของบรรพบุรุษไดตกทอดสืบมา

โดยตลอดไมมีสูญหาย
本刊综合

          

ลําดับปของคนเกิดนักษัตรมาคือ ป 1978 ป 1990 ป 2002 ป 2014 ป 2026 

เปนตน

มา จัดเปนลําดับที ่7 ในสิบสองนักษัตร และเปนหัวหมูของ 6 สัตวเลี้ยง

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันของชาวจีน (มา วัว แพะ หม ูสุนัข ไก)

ดวยมามีคุณลักษณะพิเศษของมันคือความฉลาดปราดเปรียว กลาหาญ

ซื่อสัตย วิริยะอดทน จึงกลายเปนเพื่อนที่พึ่งพาไดของมนุษย เปนผูชวยที่

แข็งขัน ไมวาจะเปนดานเกษตรกรรม ลาสัตว การขนสงคมนาคม เปนตน 

หรือวาทามกลางคาวเลอืดในศกึสงคราม ไมวาจะเปนแหงหนใดนบัแตอดีต

ตราบปจจุบัน มาไดทุมเทหยาดเหงื่อแรงกายรวมกับมนุษยชาติเสมอมา

จักรพรรดิจอมทัพ นักรบผูกลาหาญสมัยโบราณของจีน ลวนมีมาศึกคู

ใจ ถือวาการมีมาดคีอืเกยีรตยิศ กษัตรยิโจวมูหวังมีมาดีถงึ 8 เชอืก จกัรพรรดิ

ฮั่นอวูตี้ถึงกับออกศึกไกลถึงเอเชียกลางสองครั้งเพื่อใหไดมา Akhal-teke 

horses มาดีของดินแดนนี ้จักรพรรดิถังไทจงมีมาด ี6 เชือก จักรพรรดิฉินซี

มี “เจาไลลม” และ “เจากระตายขาว” ชอปาอองเสีย้งอวีข่ี่มาศึกสนิีลในสนาม-

ศึก เลาปดีใจที่ไดมาดีมีปานสีขาวที่หนาผาก กวนอูขี่มาสีแดงทําศึกพันลี ้.... 

ดวยเรือ่งราวตาง  ๆเหลานี ้จึงเปนทีม่าของทัศนะชาวจนีทีว่า “มาดีคูบุญขนุศึก”

นอกจากนี ้ ภาพลกัษณของมายงัถกูนําไปใชอยางกวางในบทกว ี บทความ

และงานศิลปะตางๆ ของจีน ภาพ “มาขาว” ที่วาดโดยโจสิดกวีผูเรืองนาม 

ใชหมึกสีเขมระบายภาพของจอมยุทธหนุมผูมีวิทยายุทธสูงสง มุงปกปอง

ชาติบานเมืองอยางองอาจ แมตองพลีชีพก็ยินด ีอันเปนการถายทอดอารมณ

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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打开未来酒店的大门，大堂没

有前台，住客用自助机或在

手机App上花几秒就能轻松办理入

住。乘电梯，无需刷房卡，刷脸就

可以按楼层；开房门，无需房卡，

刷脸就行；去餐厅，无需报房号，

刷脸吃饭；去健身中心，“脸”同

样是通行证……未来酒店支持全场

景刷脸身份识别响应。

เปิดประตูโรงแรมแห่งอนำคต

โรงแรมแหงอนาคตมีหนาตาอยางไร หากทานอยากรูคําตอบ คงตองลอง

เขาพักที่โรงแรมฟลายซ ู (Fly Zoo hotel) แหงแรกของอาลีบาบาสักครั้งหนึ่ง 

โรงแรมฟลายซูเปนโรงแรมแหงแรกของโลกท่ีรองรับการระบุตัวตน

บุคคลทั่วบริเวณโรงแรม นอกจากนี้ยังมีหุนยนตอัจฉริยะใหบริการในพื้นที่

สวนใหญ ประสบการณอนัสุดแสนไฮเทคจากอปุกรณตางๆ เหลานี ้จะทําให

ผูเขาพักไดรับบริการเทหๆ ไปพรอมกับความสะดวกสบาย

 เมื่อเปดประตูเดินเขาไปในโรงแรมแหงอนาคต ทานจะพบวาบริเวณ

ล็อบบี้ไมมีเคานเตอรเช็คอิน ผูเขาพักสามารถยืนยันการเขาพักไดในเวลา

เพียงไมกี่วินาที ดวยคอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวใหบริการ หรือดําเนินการผาน

打开未来酒店的大门

แอพพลิเคช่ันโทรศัพทมือถือก็ได 

นอกจากนี ้ผูเขาพักยังไมจําเปนตอง

แตะคียการดเพื่อขึ้นลิฟต เพียงแค

สแกนหนากส็ามารถกดหมายเลขชัน้

ไดเลย การเปดประตูหองพกักไ็มจํา

เปนตองใชคียการดเชนกัน เพราะที่

นี่ใชระบบสแกนใบหนา และเม่ือตอง

การเขาหองอาหารโรงแรม ทานก็

ไมจําเปนตองแจงหมายเลขหอง แต

①
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ใชวิธีสแกนหนาเขาหองอาหารไดเลย สําหรบัหองออกกาํลงักายน้ัน “ใบหนา” 

ของทาน ยังคงเปนบัตรผานประตูเชนกัน...โรงแรมฟลายซูของอาลีบาบา 

รองรับระบบยืนยันตัวตนดวยการสแกนใบหนาทั่วบริเวณโรงแรม

  ภายในหองพักของฟลายซ ูผูเขาพักสามารถควบคุมอุณหภูมิหอง แสง

ไฟ ผามาน โทรทัศน ฯลฯ ไดดวยการสงเสียงผาน “ทีมอลล จินนี่” แมบาน

ประจําหองพกัขนาดเลก็เทากระบอกเสียบดินสอ หองพกัโรงแรมฟลายซไูม

มีการติดตั้งโทรศัพท เพราะหากมีความจําเปนที่จะสื่อสารกับทางโรงแรม

ดวยเรื่องใดก็ตาม ผูเขาพักจะสามารถพูดผานทีมอลล จินนี่ไดโดยตรง หาก

ผูเขาพักตองการครมีทาผวิ นํา้ดืม่ รองเทาแตะหรืออาหาร บรกิรทีน่าํส่ิงของ

และอาหารมาสงให กอ็าจจะเปนหุนยนตดวยเชนกนั สําหรบัหองอาหารโรง

แรมนั้น ฟลายซูใชหุนยนตบริกรแทนพนักงานเสิรฟ และบารเหลาบริเวณ

โถงโรงแรม ก็ใชหุนยนตทําหนาท่ีบารเทนเดอร คอยชงเครือ่งด่ืมทัง้สรุากาแฟ

แกลูกคาเชนกัน

  เปนอยางไรบางคะ ฟงดูเทหมากเลยใชไหม สิ่งมหัศจรรยในโรงแรม

ฟลายซูยังไมหมดแคนี้ เวลาที่ทานสํารองหองพักผานแอพพลิเคชั่น ทาน

สามารถเลือกชั้นของหองพัก ตําแหนงและทิศทางของหองไดตามอัธยาศัย 

ยิ่งไปกวานั้น ล็อบบ้ีของโรงแรมฟลายซูจะมี “ทูตแหงการบรกิาร” คอยตอบ

สนองความตองการของลกูคาไดอยางทนัทวงที และเม่ือทานตองการคนืหอง

ขั้นตอนก็แสนจะงายดาย เพยีงเปดแอพฯ แลวกดเลอืกเวลาทีต่องการคนืหอง

เม่ือถึงกําหนดเวลาทีเ่ลอืกไว ระบบกจ็ะทําการคืนหอง เชค็เอาทใหทานโดย

อัตโนมัติ

  จากขอมูลที่ไดรบัมา ไมวาจะเปนลอ็บบี ้ลฟิต หองพัก หองอาหาร หรือ

หองออกกาํลงักาย พืน้ท่ีตาง  ๆในโรง-

แรมฟลายซูลวนแตใชเทคโนโลยี

ทันสมัยเชน การสแกนใบหนา การ

ควบคุมดวยเสียง และหุนยนตอจัฉรยิะ

ทั้งสิ้น โรงแรมแหงนี้ใชระบบโซล-ู

ชั่นแบบดิจิทัล ที่ควบคุมการบริการ

ดวยปญญาประดิษฐ แพลตฟอรม

ปฏิบัติการและระบบการบริหารจัด

การแบบดิจิทัล

หวาง ฉฺวิน ประธานเจาหนาที่

บริหารของโรงแรมแหงอนาคตฟลาย

ซูกลาววา ฟลายซูตองการที่จะใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาทําให

งานที่เกิดซํ้าเปนประจํากลายเปน

ระบบอัจฉริยะและระบบอัตโนมัต ิ

เพื่อท่ีโรงแรมจะไดสามารถมุงความ

สนใจไปยงัการใหบรกิารท่ีอบอุนนา

ประทับใจ สอดคลองตอความตอง

การของผูบริโภคยิ่งขึ้น
稿件来源：《人民日报海外版》

หุนยนตสงอาหารอัจฉริยะบริการลูกคาในภัตตาคาร
图①智能送餐机器人前往餐厅为顾客服务 新华社 图

ลูกคาเขาเช็คอินที ่“โรงแรมแหงอนาคต” ดวยตนเอง 
โดยผานเทคโนโลยีสแกนบัตรประจําตัวและใบหนา
图②顾客在“未来酒店”通过刷身份证和人脸识别
技术自助办理入住手续 新华社 图
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看陈海亮捏面人是一种享受。只见红、白、黄、绿、蓝、黑等各色面团，被他随手

一掰，先在小木棍上捏一个头形，然后辅以搓、捏、团、挑、揉、压等多种捏塑

手法，捏出身子、衣服、头发，再点缀别的颜色的彩面，就捏出了眼睛、鼻子、嘴巴……

几分钟时间，一个面塑人物就捏成了。

เฉนิ ไห่เลีย่ง-โลกกวำ้งของศลิปะกำรป้ันแป้งดว้ยปลำยนิ้วมือ
面塑艺人陈海亮　巧手捏出大千世界

①
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การปนแปงเปนรูปทรงตางๆ หรือเรียกยอวา “รูปปนแปง” ดวยวัตถุดิบ

หลักแปงขาวเหนยีว ผสมสีตางๆ ปนดวยมือและเครือ่งมืองายๆ เปนรปูทรง

ตางๆ ที่มีชีวิตชีวา

รูปปนแปงเปนศิลปหัตถกรรมภาคพื้นบานของจีน รูปปนแปงเล็กๆ ที่

สวยงามประณีตมีชีวิตชีวาในแผงคึกคักตามงานวัด ตลาดนัด มักจะดึงดูด

สายตาเดก็ๆ ไดตลอด จากรปูบคุคลในเทพนิยายจนี ถงึสบิแปดอรหนัต จาก

รูป 12 นักษัตรถึงรูปดอกไม นก ปลา แมลง ทุกอยางมีกระบวนทาที่สมจริง 

มีชีวิตชีวาดวยสีสันสดใส

เฉิน ไหเลีย่ง วยั 52 ป เปนคนอาํเภอหยงชงิ มณฑลเหอเปย ไดเรยีนศิลปะ

การปนแปงกับศิลปนพื้นบานตั้งแตเด็ก เขามีความคิดสรางสรรค และสราง

สไตลที่มีเอกลักษณของตนเอง บนพื้นฐานสานตอศิลปะการปนแปงที่สืบ

ทอด โดยผลงานการปนแปงไดรับรางวัลมากมายหลายครั้งหลายครา

ที่บานเฉิน ไหเลีย่ง มีรปูปนแปงในขนาดและอริยิาบถตางๆ มากมาย ตัง้

โชวบนชั้นโชว อาทิเชน เทพธิดาฉางเออ เฮงเจยีทีร่าเรงิ ตือโปยกายท่ีนารกั...

บุคคลตางๆ ในเทพนิยาย ละครงิ้ว ประวัติศาสตร ดูมีชีวิตชีวาเหมือนจริง

แปงเปยกสตีางๆ กรรไกรเลก็ๆ 1 เลม แผนพลาสติกเทาฝามอื 1 แผน มีด

แกะสลกั 2 เลม และหวพีลาสติกเลก็ 1 เลม น่ีคอืเครือ่งมือท้ังหมดในการปน

แปงของเฉนิ ไหเลีย่ง การชมเฉนิ ไหเลีย่งปนรปูแปงเปนความสุขอยางหนึง่ 

กอนแปงเปยกสีแดง ขาว เหลือง เขียว ฟา นํ้าเงิน ดํา...หยิบทีละนิด ปนเปน

รูปหัวคนบนไมเสียบกอน แลวปนตัวและเสื้อผา เสนผม ดวยฝมือ บิด ปน 

คลุก เขี่ย นวด กด...ประดับสีอื่นบนใบหนาใหเปนตา จมูก ปาก...ปนรูปคน

ขึ้นมาไดในไมกี่นาที

“การปนแปง เปนงานละเอยีดครบั ตองมสีมาธิและความอดทนมากครบั

เห็นผมทําคลองแคลวตอนน้ี ความจรงิผานการฝกฝนมานานแลวครบั”  เฉิน

 ไหเลี่ยงบอกวา การปนแปงเริ่มตนงาย แตกวาจะชํานาญก็ยากมาก

“นอกจากความอดทนแลว จินตนาการก็สําคัญมากครับ ที่สําคัญที่สุด

ของการปนแปงคือ การออกแบบสีหนาและกิริยาทาทาง ปนรูปที่ตายตัวให

มีพลวัตครับ” เฉิน ไหเลี่ยงบอกวา เพื่อปนรูปบุคคลในเทพนิยายใหสมจริง 

เขาเคยไมหลับไมนอนครุนคิดหลายวัน

การปนแปงไดนําความสุขมากมายมาใหเฉิน ไหเลี่ยง เขาบอกวา การ

ปนแปงเปนศิลปะภาคพื้นบานอันลํ้าคาของจีน เขาปรารถนาจะไดสืบทอด

ตอๆ ไป ไมวาเมืองจีนจะเปลี่ยนแปลงอยางไร      本刊综合

นายเฉิน ไหเลี่ยง โชวผลงานรูปปนแปงของตน
图①②陈海亮展示面塑作品 新华社 图

นายเฉิน ไหเลี่ยง สอนนักเรียนปนแปงรูปคน
图③陈海亮指导小学生捏面人 新华社 图

 บรรดานักเรียนรุมชมผลงานปนแปงในหัวขอตํานานไซอิ๋ว

图④小学生围观西游记主题面塑作品 新华社 图

②

③
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今年31岁的罗康从事鸟类生态学研究已有近8年时间，作为中科院的在读博士，他

没有选择在大城市做研究，而是一头扎进了位于云南中部的哀牢山深处，成天与

森林和鸟儿为伴。“研究鸟类生态和行为，于我而言是件快乐的事。”

สรำ้งบำ้นท่ีอบอุ่นใหก้บันก

“มักจะมีคนถามผมเสมอวา เรียนหนังสือมาตั้งนาน ทําไมไมทํางานที่

ออฟฟศ แตกลับมาอยูภูเขา เรียนมาเปลาประโยชน”  หลัว คัง...ชายหนุมผู

มีผมหยักศกผิวคลํ้าคนนี้ หากไมมีใครบอกคงดูไมออกวา เขามีสวนรวมใน

การทําวิจัยนเิวศวทิยาเกีย่วกบันกมาเกอืบ 8 ป และเขายงัเปนนกัศึกษาปรญิญา

เอกที่สภาวิทยาสาสตรจีนอีกดวย

หลัว คัง อาย ุ31 ป เกดิท่ีอาํเภอปกครองตนเองชนชาติลาฮหูลานชาง เมือง

ผูเออ มณฑลยนูนาน เขาเปนคนชื่นชอบนกมาต้ังแตยงัเลก็ๆ “เม่ือยงัเปนเด็ก

ผมมักจะขาดเรียนบอยๆ เพื่อไปหารังนกและเลี้ยงนกเลน เมื่อผมโตขึ้น ผม

ชอบออกไปตามปาตามเขาเพื่อศึกษานก มีคนมากมายไมเขาใจผม แตนีเ่ปน

สิ่งที่ผมชอบ”

 หากเราเดินตามคุณ หลัว คัง เขาไปในปาลึกตนสนของภูเขาอายเหลา

ซ่ึงอยูทางภาคกลางของมณฑลยนูนาน เรากจ็ะเหน็บานไมเลก็ๆ ท่ีแขวนตาม

กิ่งไมเปนระยะๆ “โพรงธรรมชาติตามตนไมของปาสนนั้นมีนอยมาก  บาน

ไมเล็กๆ เหลานีเ้ปนรงัท่ีเราสรางข้ึนเพือ่ใหนกหลบลมหลบฝน” คุณหลวั คัง

กลาว นักขาวเดินตามหลัว คัง ไปยังรังนกเทียมและมีสิ่งที่ทําใหรูประหลาด

ใจมากนั่นก็คือ ไดเห็นลูกนกที่เพิ่งฟกตัวออกมา  พวกมันนารักมาก

为鸟儿建个温暖的家 本刊记者 党晓培 曾琳寓 周柯妤/文 陈飞/图

ดวยความพยายามเปนเวลาสอง

ป ปจจุบัน  คุณหลัว คัง และเพื่อน

รวมงานของเขาไดสราง “บังกาโลว” 

ใหกับนกเกือบ 500 กวาหลัง และมี

อัตราการเขาอยู ของนกสูงถึง 22%

และยงัคงเพิม่ข้ึนเรือ่ย  ๆ จากการตรวจ

สอบแบบเรยีลไทม “บังกาโลว”  นก

ที่ตั้งหลักปกฐานอยูในปาแหงนี้ได 

ดํารงชีวิตและแพรพนัธุ   และนกเหลา

น้ียงัชวยลดการเกดิโรคและแมลงศัตรู

พชืในปาไดอยางมีประสิทธิภาพ

นายหลัว คัง สังเกตุการเคลื่อนไหวของนกในปาไม
图①罗康在森林中观测鸟类活动

นายหลัว คัง โชวผลงานการสังเกตุนกในระยะหลายปที่
ผานมานี้
图②罗康向记者展示最近几年观测鸟类的成果

ในรังนกนกนอยที่เพิ่งฟกตัวออกมา
图③鸟类别墅中成功孵化的幼鸟

①

②

③
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在内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎右旗，有一名“80

后”蒙古族小伙名叫双龙，是当地远近闻名的

野生动物保护志愿者。为了唤起人们对野生动物

保护的重视，多年来双龙尝试通过举办摄影展、

校园讲堂、科普教育等活动，让越来越多的人认

识、了解野生动物。

ผูพ้ทิกัษส์ตัว์ป่ำ
รมิทะเลสำบฮูหลนุ

ณ อําเภอซินปาเออรหู เมืองฮหูลนุเปยเออร เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน

 สาธารณรัฐประชาชนจนี มีชายหนุมชาวเผามองโกลผูหนึง่ เขามีชือ่วา “ซวง

หลง” ที่แปลวามังกรคู ซวง หลง เปนชาวจีนที่เกิดในทศวรรษที ่1980 เปน

อาสาสมัครพิทักษสัตวปาที่มีชื่อเสียงโดงดัง ทั้งนี ้อําเภอซินปาเออรหูตั้งอยู

ริมฝงตะวนัตกเฉยีงใตของทะเลสาบฮูหลนุ เปนแหลงอาศัยของสตัวปาหลาก

หลายสายพันธุ

  ซวง หลง เปนคนรกัสัตวมาต้ังแตยงัเด็ก เม่ือเรยีนมหาวทิยาลยัเขาจึงเลอืก

เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรธรรมชาต ิหลังจบการศึกษา เขาก็

เขาทํางานในพิพิธภัณฑแถวๆ ทะเลสาบฮูหลุน พื้นที่รอบทะเลสาบจึงกลาย

มาเปนพื้นที่สํารวจของซวง หลง ไปโดยปรยิาย ภายในระยะเวลา 10 ป เขาได

ออกสํารวจไปทั่วบริเวณทะเลสาบฮูหลุน ทั้งบนเขาและในนํ้า เขารูจักสัตว

ปาที่อาศัยอยูในแถบนั้นเปนอยางดี เพราะลงพื้นที่สํารวจสัตวปารอบทะเล

สาบมานาน จนเกิดเปนความผูกพันที่แนนแฟนขึ้นเรื่อยๆ หลายปมานี ้ซวง

หลงลงทุนควักกระเปา นําเงินสวนตัวมาชวยเหลือสัตวปาใกลศูนยพันธุไป

แลวกวา 40 ตัว

   เพื่อเรียกรองใหทุกคนใหความสําคัญกับการอนุรักษสัตวปา หลายป

มานี้ ซวง หลง พยายามจดักจิกรรมตางๆ ขึน้มากมาย ไมวาจะเปนนิทรรศการ

呼伦湖畔的野生动物守护者

ภาพถาย การบรรยายในสถานศึกษา 

หรือการใหความรูทั่วไปแกผูสนใจ 

และนั่นก็ทําใหประชาชนทั่วไปเริ่ม

ตระหนักและเขาใจเรือ่งราวเกีย่วกบั

สัตวปาแถบทะเลสาบฮูหลันกันมาก

ขึ้นเรื่อย  ๆความพยายามของเขาตลอด

ระยะเวลาหลายป ทําใหเวลาน้ี มีอาสา-

สมัครและกลุมพลังทางสังคมเขามา

เปนสวนหน่ึงของหนวยอนุรกัษสัตว

ปารอบทะเลสาบหูหลันกันมากขึ้น
稿件来源：新华社

 นายซวง หลง กําลังฝกนกอีแรงที่เขาชวยชีวิตไว 
เพื่อปลอยกลับสูธรรมชาติ
双龙为救助的雕鸮做野外放生训练 新华社 图
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与传统的人文纪录片不同，《佳节》

站在新的历史节点，以国际化的表

达方式阐释中国传统节日的内在价值，从节

日里精美的手工艺品和传统的食物，到每个

家庭温暖的团圆和盛大的庆典，向全球观众

展示中国人对文化的传承，对生活的热爱，

对礼法、家庭的重视。

สำรคด ีCelebration Nation พำผูช้มสมัผสัเทศกำลจนี

หอบะจาง พายเรอืมังกร กนิเกีย๊วตม แขวนโคมกระดาษ...ประเพณีตางๆ

ที่เกี่ยวของกับเทศกาลด้ังเดิมของจีน ลวนแตเปนความทรงจํารวมกันของ

ชาวจีน ที่อยูอาศัยบนแผนดินกวางใหญและมีประวัติยาวนานผืนนี ้ เมื่อไม

นานมานี ้ Celebration Nation สารคดีฟอรมยักษวาดวยเทศกาลจีน ผลิตโดย

ศูนยสื่อสารมวลชนอูโจวและบริษัทเซี่ยงไฮ เทนเซนต เพนกวิน ฟลม คัล

เจอร คอมมูนิเคช่ัน รวมดวยแนชัน่แนล จีโอกราฟค ไดลงจอฉายในเทนเซนต

วิดโีอ และสถานีโทรทัศนเนชัน่แนล จโีอกราฟค ในตางประเทศ สารคดีชดุดัง

กลาวรวบรวมเอาประเพณีและเทศกาลท่ีเปนเอกลักษณของจีนมาไวอยาง

ครบถวน แสดงใหเห็นวาเทศกาลจีนเหลานี้ไดถูกสืบสาน และสรางสรรค

ดัดแปลงอยางไรในสังคมสมัยใหม Celebration Nation รางภาพจิตวิญญาณ

纪录片《佳节》带你走近中国节日 高骞/文
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แหง “ชาวจีน” รวมทั้งความผูกพันเปนหนึ่งเดียวของ “หัวใจแหงประเทศ

จีน” ไดอยางนาประทบัใจ ชกัพาใหผูชมท่ัวโลกไดสมัผสัถงึชพีจรแหงวฒัน-

ธรรมจีนที่ยังคงเตนอยางสมํ่าเสมอ ไดทบทวนความทรงจําเกี่ยวกับความ

ผูกพันทางใจท่ีแสนอบอุน และความรูสึกเปนสวนหน่ึงทางวฒันธรรมอนันา

ภาคภูมิ

Celebration Nation แตกตางจากสารคดีเชิงวัฒนธรรมทั่วไปที่ทุกคนคุน

เคย  เพราะมันยืนอยูบนจุดเชื่อมตอใหมแหงประวัติศาสตร ใชรูปแบบการ

ถายทอดที่เปนสากลมาอตัถาธิบายคุณคาของเทศกาลเหลาน้ี ต้ังแตงานหตัถ-

กรรมอันประณีตในเทศกาลตางๆ รวมทั้งอาหารที่ชาวจีนรับประทานใน

เทศกาลนั้นๆ การกลับมาอยูพรอมหนาพรอมตาของสมาชิกครอบครัว หรือ

แมแตการเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ เนื้อหาของสารคดีแสดงใหผูชมทั่วโลก

เห็นถึงการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีน ความรักในการดํารงชีวิต รวมถึง

ความสําคัญที่ศาสนา ขนบธรรมเนียม และครอบครัวมีตอชาวจีน งานภาพ

ที่สมจริงและการบอกเลาเหตุการณอยางมีการผูกเรื่อง ชวยใหสารคดีชุดนี้

ดึงดูดความสนใจ สรางความคลอยตามใหเกดิขึน้ในหมูผูชมวยัหนุมสาว ยิง่

ไปกวานั้น การเลาเรื่องจีนดวยมุมมองท่ีเปนสากล ก็ชวยเสริมใหผูชมจาก

ทั่วโลกรูสึกสนใจเทศกาลตางๆ ของจีน

สารคดีชดุ Celebration Nation แสวงหาคําตอบถงึนยัยะสําคญัของประเพณี

ด้ังเดิมในยคุสมยัใหม ดวยรปูแบบการนําเสนอเรือ่งราวท่ีทนัสมัย การรบัชม

สารคดีชุดนี้จึงเปรียบไดกับการทองเที่ยวยอนอดีตสูวิถีชีวิตชาวจีน นับแต

โบราณมา เทศกาลของจนีเกีย่วพนัอยางแนนแฟนกบัปฏทิินโบราณ และฤดู

ลักษณทางเกษตรกรรม ปแลวปเลา เทศกาลแลวเทศกาลเลา การเพาะปลูก

ในฤดูใบไมผลิและการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไมรวงหลอเลี้ยงชีวิตใหเติบใหญ

ดวยเหตุนี ้Celebration Nation จึงแบงการเลาเรื่องออกเปนสามสวนหลัก ได

แก “ความคาดหวงัในฤดูใบไมผล”ิ “การครุนคดิในฤดูใบไมรวง” และ “การ

รวมกลุมในฤดูหนาว” เพื่อสะทอนใหเห็นภาพอยางรอบดานวา พิธีกรรม

ในเทศกาลแตละเทศกาลน้ัน พฒันาข้ึนมาจากสงัคมเกษตรกรรมอยางไร และ

ประเพณีโบราณเหลานี้ปรับตัวเขากับยุคสมัยใหม ซึ่งวิถีชีวิตชาวจีนเปลี่ยน

แปลงอยางรวดเร็วตามการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนไดอยางไร สําหรับชาว

จีนแลว แผนการทุกสิ่งตลอดทั้งป เริ่มตนในฤดูใบไมผล ิกิจกรรมเซนไหว

ในฤดูนี้จึงหลากหลายเปนพิเศษ สารคด ีCelebration Nation ตอนที่หนึ่งบอก

เลาเรื่องราวของการเซนไหวเทพเจาฝซีูในฤดูใบไมผลท่ีิเมืองเทียนสุย มณฑล

กานซู การฉลองวันประสูติของเจา

แมทับทิมที่เมืองเหมยโจว มณฑล

ฮกเกีย้น การเซนไหววญิญาณบรรพ-

บุรุษในวันเชง็เมงทีเ่มืองล่ีสุย มณฑล

เจอเจียง และการเซนไหวเรอืมังกร

ในเทศกาลตวนอูทีอ่าํเภอจ่ือกยุ มณฑล

หเูปย Celebration Nation ตอนที่หนึ่ง

นี ้ดําเนินเรือ่งจากฤดูใบไมผลิไปเปน

ฤดูรอน บอกเลาประเพณคีวามเคารพ

ยําเกรงธรรมชาติของชาวจีนผาน

การสืบทอดและพฒันาประเพณตีาง  ๆ

สะทอนจิตวิญญาณแหงการพินิจ

พิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

มนษุยกบัธรรมชาติ และความเคารพ

ในประวติัศาสตร การเรียนรูจากบรร

พบุรุษ ทามกลางฤดูลักษณและกาล

เวลาที่ผันผาน

     หากทานอยากทําความเขาใจวฒัน-

ธรรมเกี่ยวกับเทศกาลและประเพณี

ตางๆ ของจีน Celebration Nation คง

เปนจุดเริ่มตนที่นาสนใจยิ่ง
稿件来源：国际在线，内容有删减
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云南的雨季时节，我在这片神奇的大地上行走。这里空气凉爽，云雨翻腾，鲜花盛

开，植物绿得像是抹过油、上过釉似的，连我每天吃的蔬菜也像染过色一样。

我记不清已经多少次在云南行走，但行走的感觉总是与天地接触时才产生的。上苍垂

青云南，这个中国的云雨梦乡。

云与水，云与雨，云与山，是结伴相生的。云南的多水，云南的四季春色，云南的花

香满地，云南的古树满山，云南的烟与茶，云南的中草药，都离不开这里的云与雨。

腾冲的秃杉王、大杜鹃王，乃千年之树，在布朗族聚居的翁基村，我还看到了2700

年的古柏。更奇特的是，勐海县南糯山和镇沅县千家寨竟有2700年的野生茶树，也就是

说，在春秋战国时代这些茶树就在滋润大家的口舌。

走到抚仙湖边的禄充渔村，会看到一排排的古榕树遮天蔽日，在另一岸边路居镇，

有1200年的古榕树和与它一同生长的同样岁数的黄葛树，树根将一座古石桥生生地撬起

来，并长到挡住了桥口的路。

作者简介：

陈应松
中国作协全委会委员，著有《还魂

记》《猎人峰》等作品，部分作品被翻译

成英、法、俄、日、韩等语言。

เมฆฝนบำ้นแห่งฝัน

作者：陈应松（节选）

云雨梦乡
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ฉันเดินทางไปมาบนผืนแผนดิน

กวางใหญอันนาอัศจรรยแหงนี ้ใน

ชวงฤดูฝนของยนูนาน อากาศทีน่ีเ่ยน็

สบาย เมฆฝนมวนตลบ ไมดอกบาน

สะพรั่ง พฤกษามันวาวเขียวขจีราว

กับอาบนํา้มนั เคลอืบรกั แมแตผกัสด

ท่ีฉนัรบัประทานเปนประจํายงัเหมือน

กับถูกยอมดวยสี

     ฉนัจาํไมไดวาเดินทางไปมายนูนาน

กี่ครั้งแลว แตทุกครั้งใหความรูสึก

เหมือนเพิง่ไดสัมผสักบัโลกกวางเสมอ

พระเจาปนใจใหยนูนาน เมฆฝน

บานแหงฝนของประเทศจีนแหงนี้

    เมฆกบัสายน้ํา เมฆกับสายฝน เมฆ

กับภูเขา เปนเพื่อนชีวิตกอกําเนิดแก

กัน ยูนนานมีปรมิาณนํา้มาก ยนูนาน

เขียวขจีตลอดป ดอกไมยนูนานหอม

กรุนทั่วทุกถิ่น ตนไมโบราณเต็มภู

เขา บุหรี่กับชายูนนาน สมุนไพรจีน

ยูนนาน ทัง้หมดแยกไมออกจากเมฆ

และฝน

ราชาแหงตน Taiwania flousiana  

ราชาแหงตน Rhododendron หรือ

กุหลาบพนัปของเขตเถงิชง ยงัคงยนื

ตนนับพนัป หมูบานเวิงจท่ีีชนชาติปู-

หลาง (Blang) อาศัยอยู ฉันเคยเห็น

ตนไซเปรส (Cupressaceae) โบราณ

มีอายถุงึ 2,700 ป ท่ีพเิศษยิง่กวานัน้คอื

ภูเขาหนานหยูอําเภอเมืองฮายและ

ชุมชนเชียนเจียอําเภอเจิ้นหยวน มี

ตนชาปาโบราณอาย ุ2,700  ป  ตนชา

โบราณเหลาน้ีไดใหความชุมชืน่ลมุน

漾濞县的光明村里有几百年上千年的古核桃树，有一户人家的门口就有4棵500年以

上的古核桃树，所有做篱笆的院树也是古核桃。在路边，那些古核桃树新结的青果子垂落

地上，可称得上是名副其实的果实累累。

在洱源县茈碧湖边安静的古梨树村，有一万余棵几百年上千年的古梨树，在唐朝就开

始结果，如今依然青果满枝，依然甜蜜如初。

难以想象，一棵树会有如此旺盛的生命力，而且这些古树都深藏在云南的村落和山沟

里，人们爱树如他们的血脉和生命。

我在云南时，一路吃得最多的是野生菌，走到哪儿都是卖野生菌的农民。那么多的森

林，那么多的雨水，那么多的高山，人间美味野生菌如松露、松茸、牛肝菌、干巴菌、羊

肚菌、块菌，还有遍地的便宜又好吃的青头菌、血菌、奶浆菌、铜绿菌等等，随便在街头

可吃上一锅。还有煤炭菌，10元称一堆，烧熟了黑乎乎的。云南不仅是动植物王国，也

是野生菌王国。

云南的云和雨，就像云南的血脉一样，流淌在每一个角落。
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ลิ้นแกผูคนมาแลวนับแตสมัยชุนชิวจานกั๋ว

ไปที่บานชาวเลลูชงรมิทะเลสาบฝูเซียน เหน็ตนไทรเกาแกเปนแนวเรยีง

รายปกคลุมรมรืน่ ชมุชนลูจวทีี่ตั้งอยูอีกฝงหนึ่ง มีตนไทร (Ficus microcarpa) 

อาย ุ1,200 ป และตนไทรยอย (Ficus virens) ท่ีมอีายเุทากนั เจรญิเติบโตมาดวย

กัน รากของตนไทรชอนไชจนสะพานหนิเกาแกถกูดันตัวข้ึนมา มันเติบใหญ

จนบดบังปากทางขึ้นสะพาน

หมูบานกวงหมิงของอําเภอยางป มีตนวอลนัทเกาแกที่มีอายุนับรอยนับ

พันป ที่หนาบานของครอบครัวหนึ่งมีตนวอลนัทอายุกวา 500 ปถึงสี่ตน ตน

ไมท่ีปลูกเปนรั้วบานท้ังหมดเปนตนวอลนัทโบราณ ที่ริมทางตนวอลนัท

โบราณท่ีเพิง่ออกผลสีเขียวรวงหลนตามพืน้ สมดังคํากลาวทีว่าไมผลทบัถม

กันมากมาย

ทีอ่าํเภอเออรหยวน หมูบานตนสาลีโ่บราณรมิทะเลสาบฉอืปท่ีเงียบสงบ

 มีตนสาลี่อายนุบัรอยนับพนัปกวาหม่ืนตน มันเริม่ออกผลต้ังแตสมัยราชวงศ

ถัง บัดนี้ยังคงออกผลเต็มตน รสชาติหวานชุมฉํ่าเชนเดิม

มันยากที่จะจินตนาการไดวา ตนไมตนหนึ่งจะมีพลังชีวิตท่ีแรงกลาเชน

นี ้ซึ่งตนไมเกาแกเหลานี้กลับซอนตัวอยูในหมูบานและหุบเขาหางไกลของ

ยูนนาน ผูคนรักตนไมดุจชีวิตและชีพจรของพวกเขา

ยามที่ฉันอยูยูนนาน อาหารที่รับประทานมากที่สุดคือเห็ดปา ไปที่ไหน

จะพบแตชาวบานนําเห็ดปามาขาย 

ปาไมมากมายเชนนั้น นํ้าฝนที่มาก

มาย ภเูขาสูงอกีมากโข เหด็ปารสเลิศ

เชน เหด็ Tricholoma, matsutake, Boletus,

Thelephora ganbajun , Morel, Truffle 

ยังมีเห็ดราคาถูกที่พบไดทั่วไป เชน 

เห็ดตะไคลเขียว เหด็สน (Saffron Milk

Cap) เหด็ขอนสทีองเกลด็แดง (Gym-

nopilus aeruginosus) เปนตน สามารถ

หารับประทานไดตามรานอาหารริม

ทาง ยังมีเห็ด Meliolales ขายกันกอง

ละ 10 หยวน ยางสุกแลวสีดําปดป

เลย ยูนนานไมเพียงเปนอาณาจักร

แหงสงิสาราสัตวและพนัธุพฤกษ แต

ยังเปนอาณาจักรแหงเห็ดปา

     เมฆและฝนของยนูนาน เปนเสมือน

ชีพจรของยนูนาน ไหลซอกซอนไป

ทุกพื้นที่

ประวัติยอผูเขยีน : เฉิน ยิง่ซง สมา-

ชิกคณะกรรมการสมาคมนักเขียน

จีน ผลงานวรรณกรรม เชน “บันทึก

คืนวิญญาณ” “ยอดเขานักลาสัตว” 

เปนตน ผลงานบางสวนถูกแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ญี่ปุน 

เกาหล ีเปนตน

นักทองเที่ยวเยี่ยมชมสวนสาธารณะเฮยหลงถาน เมืองลี่เจียง 
มณฑลยูนนาน
游客在云南省丽江市黑龙潭公园观光 新华社 图
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ข่ำวสำรในงำนกำรเจรจำ
กำรคำ้ฯ

背景：6月12日至18日，2019南亚东南亚国

家商品展暨投资贸易恰淡会（简称“2019

商恰会”）在昆明滇池国际会展中心举

办。泰国留学生信和中国学生李雷（李）

相约逛商恰会。

งานแสดงสินคาและการเจรจาการคาการลงทนุ ประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ป 2019 (หรือเรียก

ยอวา “งานเจรจาการคาฯ 2019”) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนยการ

ประชุมและนิทรรศการระหวางประเทศเตียนฉือ คุน-

หมิง ระหวางวันที ่ 12-18 มิถุนายน  ซิ้น นักศึกษาไทย

และหลี่ เหลย นักศึกษาจีนนัดพบเพื่อไปชมงานเจรจา

การคาฯ ดวยกัน

信：李雷，今天是周末，你有空吗？我想邀

请你 起逛2019商恰会。

ซิน้ : หลี ่เหลย วนัน้ีเปนวนัหยดุสดุสัปดาหคุณมีเวลา

วางไหม ผมอยากจะเชญิคุณไปเดนิงานเจรจาการคาฯ 2019 

ดวยกัน

李：有的。没想到你已经知道商恰会的消息了。

หลี ่: วางครบั ผมไมคิดเลยวาคุณจะรูขาวสารเกีย่วกบั

งานเจรจาการคาฯ แลว

信：当然了。前阵子，商恰会在学校招志

愿者，但是我错过了报名时间，非常遗憾。

ซิน้ : แนนอนครบั ไมนานมานีเ้จาหนาทีข่องงานเจรจา

การคาฯ ไดมาเปดรับอาสาสมัครที่โรงเรียน แตนาเสีย

ดายที่ผมสมัครไมทันตามเวลา

李： 用遗憾。你看，我已经订好了两张门

票，现在就出发吧！

หลี ่: ไมตองเสียใจนะครบั คณุดูสิ ผมจองบัตรผาน

ประตูสองใบเรยีบรอยแลว เรารบีไปกนัเถอะ

信：哇，你太给力了！

ซิ้น :  วาว คุณนี่สุดยอดไปเลย

两人来到昆明滇池国际会展中心，会场外

人山人海，各国国旗迎风招展。

ทั้งสองคนมาถึงศูนยการประชุมและนิทรรรศการ

ระหวางประเทศเตียนฉือ คุนหมิง ดานนอกสถานท่ีจัด

งานมีผูคนลนหลามมากมาย  ธงประจําชาติกําลังโบก

สะบัดทามกลางสายลม

信：这么多人，商恰会太火瀑了。

ซิ้น : คนเยอะขนาดนี ้งานเจรจาการคาฯ คึกคักมาก

เลยนะครับ

李：没错。商恰会在中国全面深化与南

亚、东南亚乃至世界各国多边外交、经贸合作、

人文交流等多方面发挥了重要的平台作用，同

时乜给参展商们带来了商机。

本刊记者 陈创业/文

商洽会见闻

สไตลไทยในงานเจรจาการ 2019

2019商洽会里的的泰式风情 陈创业 图
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หลี ่:  ใชครับ งานเจรจาการคาฯ ไดแสดงบทบาทเปน

เวทีสําคัญในการผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจการ

คา การแลกเปลีย่นอารยธรรมมนุษยระหวางจนีกับเอเชยี-

ตะวันออกเฉียงใตตลอดจนท่ัวโลกอยางลกึซ้ึงทัว่ทกุดาน

ในขณะเดียวกันยังไดนําโอกาสมากมายมาใหกับผูรวม

งาน

信：我在泰国的时候就听说过商恰会，还有

和商恰会交叉举办的南搏会。今天终于亲临现场

了，太棒了！

ซิน้ : ตอนผมอยูเมืองไทยกเ็คยไดยนิเกีย่วกบังานเจรจา

การคาฯ งานนี้จะจัดสลับปกับงานเอ็กซโป-เอเชียใต ใน

ที่สุดวันนี้ก็ไดมาชมงานจริงๆ เยี่ยมไปเลยครับ

李：哈哈。我猜，你最想逛的肯定是泰国馆。

หลี่:  ฮา ฮา... ผมเดาวา คุณคงอยากไปเยี่ยมชมหอ

ประเทศไทยมากที่สุด

信：没错。我太想念家乡的美食了，今天

定要大采购 番。榴莲、芒果 、冬阴功汤

料、 喱…我来了！

ซิน้ :  ถกูตองครบั ผมคดิถงึอาหารบานเกดิของผมมาก 

วันนี้คงจะซื้อของเยอะแนครับ ทุเรียน มะมวงอบแหง

เครื่องปรุงตมยํากุง แกงกะหรี.่..ผมมาแลวนะครับ

李：我建议你可以先解解馋，等我们逛完其

他展馆冉回来买。

หลี่ :  ผมแนะนําวาใหคุณลองชิมดูกอน ไวเราไปชม

หออื่นๆ เสร็จแลวคอยแวะกลับมาซื้อ

信：你说得对。除了泰国馆，我还想逛“

带 路”投资合作馆和文化旅游馆。

ซิ้น : คุณพูดถูกครับ นอกจากฮอลประเทศไทยแลว

ผมยงัอยากเท่ียวชมฮอลวฒันธรรมการทองเท่ียว และฮอล

การลงทนุและความรวมมือของ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง”

 อีกดวย

李：“ 带 路”投资合作馆在4号馆，那

里集中展示了云南与“ 带 路”沿线国家经济交

流成果；文化旅游馆在13号馆，展示云南及参

展国家（ 区）旅游形象和丰富的文化资源。

หลี ่ : ฮอลการลงทนุและความรวมมือของ “หนึง่แถบ 
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หนึง่เสนทาง” จดัอยูทีฮ่อล 4 การจดัแสดงมุงเนนนาํเสนอ

ใหเห็นถึงความสําเร็จของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

ระหวางมณฑลยูนนานและประเทศตามเสนทาง “หนึ่ง

แถบ หน่ึงเสนทาง” สวนฮอลการทองเที่ยวและวัฒน-

ธรรมจัดอยูท่ีฮอล 13 จดัแสดงภาพลกัษณเกีย่วกบัการทอง

เที่ยวและทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของ

มณฑลยูนนานรวมถึงประเทศที่เขารวม

信：是的。“ 带 路”是最热门的话题，我乜

想趁这个机会多了解 些；文化旅游是我的爱 ，

我打算在暑 的时候去中国几个城市旅游。

ซิ้น : ใชครับ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” เปนหัวขอที่

รอนแรงทีสุ่ด ผมตองถอืโอกาสน้ีหาความรูเพิม่เติมเกีย่ว

กับเรื่องเหลานี้ สวนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนสิ่ง

ที่ผมชอบทําในยามวาง ผมวางแผนไววาจะเดินทางไป

เที่ยวหลายเมืองของจีนในชวงปดเทอมหนา

李：原来你是有备而来呀。

หลี่ : ที่แทคุณก็มีจุดประสงคในการมา

信：当然了，我还带了 机，打算做 个关于

2019商恰会的视频，以后回到泰国放给我的家人和

朋友们看。

ซิ้น :  แนนอนครับ ผมยงัเอากลองมาดวย วาจะถาย

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับงานเจรจาการคาฯ 2019 ไวกลับไป

เมืองไทยจะไดเปดใหครอบครัวและเพื่อนๆ ดู

李：这个想法太棒了！我负责拍摄，你负责出

镜，怎么样？

หลี ่: เปนความคิดทีดี่มากครบั ผมรบัผดิชอบเรือ่งการ

ถายทาํ คณุรบัผดิชอบในการออกหนากลอง เปนไงครบั

信：太好了！我宣布，信的2019商恰会见闻

正式开拍！

ซิน้ : ดีจงัเลยครบั ผมจะประกาศวา “ขาวสารในงาน

เจรจาการคาฯ 2019 ของซิ้น” เปดหนากลองอยางเปน

ทางการ

ศูนยการประชุมและนิทรรศการระหวางประเทศเตียนฉือ คุนหมิง
昆明滇池国际会展中心 杨峥 图
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我从大学时期开始阅读《湄公河》杂志，一直到

现在。读本科时，老师以《湄公河》杂志内容

作为考试题、听力题，所以当时每个月都会阅读。现

在，我做了教师，《湄公河》杂志又成为我给学生补充

词汇、编写考题的素材。

目前，我在泰国南邦皇家大学读博士，又可以通过

云桥网阅读《湄公河》杂志电子版。我发现《湄公河》

有了新的变化，在设计方面比之前灵活了很多。

作为一名读者，我向《湄公河》编辑部提出几点建

议：1、杂志涉及面广，但是没有更深入地介绍。比如，

介绍中国的某一个省、市，或者旅游景区，可以顺带介

绍下周边的吃、住、行等信息；2、中国很大，除了广为

人知的一二线城市外，杂志还可以多介绍一些三四线城

市的特色文化给泰国读者；3、在“快乐汉语”栏目里，

文章选稿可以更有趣，比如运用漫画这种题材。

《湄公河》在促进中泰文化交流、增进中泰友谊方

面起到了很好的作用。祝福《湄公河》越办越好，犹如

湄公河之水，源远流长。

คุณหยาง จิ้น เปนอาจารยสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย

ไคฟางยูนนาน ปจจุบันเปนนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง

ผมเริม่อานนติยสาร “แมนํา้โขง” ครัง้แรกตอนผมเรยีนมหา-

วทิยาลยัและอานมาตลอดจนถงึปจจุบนั ขณะท่ีเรยีนปรญิญาตรี

อาจารยจะใชเนื้อหาในนิตยสารเพื่อออกขอสอบตางๆ รวมถึง

ขอสอบวชิาการฟง ทาํใหผมตองอานนิตยสารทกุเดือน ตอนนี ้

ผมมาเปนอาจารยเองแลว ผมกไ็ดใชนติยสารเพือ่เปนส่ือในการ

เพิ่มเติมคําศัพทและออกขอสอบใหกับนักเรียน

ปจจบัุน ผมเปนนักศึกษาปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏ

ลําปางผมมีโอกาสไดอานนิตยสาร “แมนํ้าโขง” ผานเว็บไซต

ยนูนานเกตเวย ผมพบวานิตยสาร “แมน้ําโขง” มีการเปลีย่นแปลง 

มีความยืดหยุนในการออกแบบมากขึ้นกวาเดิม

ในฐานะที่ผมเปนผูอานคนหนึ่ง ผมขอเสนอความคิดเห็น

ดังนี้ ขอแรก นิตยสารครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย แตไมมี

รายละเอยีดในเชิงลกึ เชนในการแนะนํามณฑล เมือง หรอืสถานท่ี

ทองเที่ยวตางๆ ของประเทศจีน ควรจะแนะนําขอมูลเกีย่วกบั

อาหาร การใชชีวิต การเดินทาง ฯลฯ เหลาน้ีดวย ขอสองประเทศ

จนีกวางใหญมาก นอกจากเมืองใหญท่ีมีชือ่เสียงชัน้หน่ึงหรอืสอง

แลว ควรจะแนะนําคนไทยใหรูจักกับวัฒธรรมตางๆ ของเมือง

ชั้นสามหรอืสีบ่าง ขอสาม ในคอลัมนแฮปปภาษาจนี ควรเลอืก

บทความทีส่นุกสนานและนาสนใจมากขึน้ เชน ขอมลูเกี่ยวกับ

การตูน 

นิตยสาร “แมนํ้าโขง” มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางจีนและไทยและยังชวยสง-

เสริมมิตรภาพระหวางจีนและไทยอีกดวย สุดทายนี ้ผมขอให

“แมนํ้าโขง” จัดทําไดดียิ่งๆ ขึ้น เหมือนสายน้ําโขงทีมี่มาอยาง

ยาวนานและจะ “ยั่งยืน” ตลอดไป
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ระบอบกำรปกครองของแควน้สบิสองพนันำในอดตี (15)

หมูบานลูกลามดังกลาวยังเปน “ไทมา” (คนเลี้ยงมา

เจาแผนดิน) จึงตองรับภาระอยูเหื้อ (อยูเวร) เลี้ยงมาราช

สํานกั ดงันี ้ไทมาเชยีงรุง ๓ เดือน ไทมาเมืองฮาย ๖ เดือน

ไทมาเชยีงเจือ่ง ๓ เดือน พรอมกันนี้ไทมาดังกลาวยงัตอง

อยูเหื้อสําหรับนายมาโดยตรง และจัดแบงเวลาเชนเดียว

กับการอยูเหื้อเจาแผนดิน ถึงยามหอคําแปลงหอเรือน

ใหม พอลามตองจัดหาวัสดุไม ๑ ใน ๓ ลูกลามจัดหา 

๒ ใน ๓ โดยลูกลามออกแรงงาน เมื่อหอคําใหมสราง

เสร็จ ก็ตองจัดงานขึ้นหอใหมโดยลูกลามจะแบงกันรับ

ผิดชอบซ้ือหาววั ๑ ตัว ขาวสาร ๒๐๐ ชัง่ คอืเมืองฮายรบั

ภาระ ๒ ใน ๔  เชยีงรุง เชยีงเจือ่งรบัฝายละ ๑ ใน ๔ สวน

ไทมาที่เลีย้งมาใหเจาแผนดินสามารถถอืปายของนายมา

ไปเก็บคาธรรมเนียมเปนคากินอยูของไทมาได

ลูกลามนาชางอยูท่ีบานขงนาตอ เมืองฮาํ ทําหนาทีม่า

อยูเหื้อและติดตามนาชางเดินทาง ขามอนคือกอกันตง

ดอยนํ้าลินเชียงรุง เปนลูกเถื่อนลูกลามของชาง คอยเก็บ

ภาษีคนท่ีไปทาํไรในบรเิวณน้ันใหกับนาชาง เกบ็เปนเงนิ

หรือเก็บเปนผลผลติ โดยไร ๑ แปลงจะเกบ็ฝาย ๒ ชัง่  ชาว

เขาเผาอกีอกันตงซ่ึงไทลืน้เรยีกวา “ลกูเถือ่น” ของนาชาง

นี ้แตละปจะตองสงมอบฝายดอกใหนาชาง ๑๐๐ ชัง่ ทุกๆ

๓ ปจะจัดพิธีสูขวัญนาชาง ๑ ครั้ง โดยใชหมูขนาด (วัด

สวนทอง) ๓ คืบ ๑ ตัว ไปทําพิธีบายศร ีหมูดังกลาวแบง

ใหนาชางครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเปนของหมูบานเผาอีกอ

บานหัวนาท่ีรบัภาระดูแลหนองปลาของนาชาง นอกจาก

นี้ เม่ือถึงเวลาท่ีนาชางสรางเรอืนใหมลกูลามจะตองไปชวย

เจาหลวงจอมแปง มีลูกลามเปนชาวเขา คือบานกิ่ว

หลวง บานกิว่นอยดอยนํา้ลนิ โดยเรยีกวา “ลูกลามเถ่ือน”

แตละปลูกลามเถื่อนจะตองสงฝายดอกใหเจาหลวงจอม

แปง ๖๖ ชั่งและเงิน ๓๓ ตําลึง ทุกสามปลูกลามเถื่อน

เหลานี้ตองฆาหมูขนาด (วัดสวนทอง) ๓ คืบ ๑ ตัว ไก ๑

ตัว เพือ่สูขวญัเจาเถือ่นทีห่มูบานของตนเอง หมูนัน้นํามา

ปรุงอาหารเลี้ยงดูกันครึ่งตัว อีกครึ่งตัวใหเจาเถื่อน โดย

ลูกลามเถื่อนตองทําหนาที่แบกหมูและขาวของเจาเถื่อน

กลับบานเจาเถือ่น หลงัจากถงึบานเจาเถือ่นแลว เจาเถ่ือน

ใหของขวญัตอบแทนเปนเกลอื ๑ กอน ดินปน ๓.๓ ตําลงึ

ตะกั่ว ๓.๓ ตําลงึ ไก ๑ ตัว ขาวสาร ๑ ชัง่ ไหมฝาย (สําหรับ

สูขวัญ) ๑ มวน พรกิ ๓ ดอก หากลกูเถือ่นขับเถือ่นลาสตัว

ไดกวางฟาน (อเีกง) ตองใหขาหลงัแกเจาเถือ่น ๑ ขา เม่ือ

เจาเถื่อนแปงเรือนใหม ลูกลามเถื่อนแตละหมูบานตอง

สงหญาคาสําหรับมุงหลังคา ๑๐๐ แผง

ปกณิกะการคน้ควา้เรือ่งไท-ไทย
傣泰
随笔

65




