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สี จิ้นผิง : เมือ่ ระบบนิเวศรุง่ เรือง
อารยธรรมเชิงนิเวศก็จะเจริญตามไปด้วย
习近平：生态兴则文明兴

生

态兴则文明兴，生态衰则文明衰。中国国家主席习近平反复强调生态文明建设的重
要性，他所提出的生态文明建设理念深入人心。

เมือ่ ระบบนิเวศรุง เรือง อารยธรรม
ก็จะเฟอ งฟูตาม เมือ่ ระบบนิเวศถดถอย
อารยธรรมก็จะตกตํา่ ดวย ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดกลาวยํา้ เกีย่ วกับความสําคัญ
ของอารยธรรมเชิงนิเวศมาแลวหลาย
ตอหลายครัง้ แนวคิดวาดวยการสราง
สรรคอารยธรรมทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมของสี จิน้ ผิงนัน้ ประทับลึกลงไป
ในจิตใจคน “แมนาํ้ โขง” ฉบับนี้ จึง
ไดรวบรวมคํากลาวตางๆ ของสี จิน้ ผิง
เกีย่ วกับการสรางสรรคอารยธรรมที่
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม มาใหทกุ ทาน
ไดทบทวนกัน
เปนทีท่ ราบอยางชัดเจนวา ประเทศ
จีนใหความสํ า คั ญ กั บการอนุรักษ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมมากขึน้
กวาเมื่อกอน เวลานี้จีนตองการทั้ง
04

นํา้ ใส เขาเขียว และภูเขาเงิน ภูเขาทอง หรือหากจําตองเลือก จีนยินดีทจี่ ะสละ
ภูเขาเงินและทอง เพือ่ แลกกับธารนํา้ ใสและภูเขาเขียวขจีมากกวา เพราะแหลง
นํา้ และปาเขาทีอ่ ดุ มสมบูรณนนั้ แททจี่ ริงแลวคือทรัพยสมบัตอิ นั มีคา เปรียบ
ไดกบั ภูเขาเงินและภูเขาทองนัน่ เอง จีนไมอาจยินดีทจี่ ะนําสภาพแวดลอมที่
อุดมสมบูรณ ไปแลกกับความเฟอ งฟูในการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงชัว่ ขณะหนึง่
ได
กลาวไว ณ มหาวิทยาลัยนาซาบาเยฟ ประเทศคาซักสถาน เมือ่ วันที่ 7 กันยายน ค.ศ.

2013

การพิทกั ษสงิ่ แวดลอมเชิงนิเวศ ก็คอื การปกปองกําลังการผลิต การพัฒนา
สิง่ แวดลอมเชิงนิเวศ ก็คอื การพัฒนากําลังการผลิต สิง่ แวดลอมเชิงนิเวศทีอ่ ดุ มสมบูรณ คือทรัพยสินสาธารณะอันยุติธรรมสําหรับทุกฝาย ทัง้ ยังเปนสวัสดิ
การสังคมอันยังประโยชนกวางขวางทีส่ ดุ
กลาวไวเมือ่ ครัง้ เดินทางลงพื้นที่ ณ มณฑลไหหลํา ระหวางวันที่ 8-10 เมษายน

ค.ศ. 2013

การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมเชิงนิเวศนัน้ เปนกิจการทีเ่ มือ่ กระทําในขณะนี้ จะ
ยังประโยชนไปนับพันป เราควรทีจ่ ะตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนและความ
ยากลําบาก ในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมเชิงนิเวศ และการรับมือกับปญหามลพิษ
ตระหนักถึงความสําคัญอันขาดมิได ในการยกระดับการสรางสรรคอารยธรรม

ใชระบบทีเ่ ขมงวดทีส่ ดุ กฎหมาย
ทีร่ ดั กุมสูงสุด มาใชในกิจการอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอมเชิงนิเวศ เรงความเร็วใน
การสรางสรรคนวัตกรรมเชิงระบบ
นิเวศ เสริมสรางความเขมแข็งในการ
บังคับใชระบบ เพือ่ ใหระบบทีส่ ราง
ขึน้ นั้น เปรียบไดกับ กรอบอันแนน
หนา และสายไฟฟาแรงสูงทีไ่ มอาจ
ละเมิด

กลาวเมื่อแสดงปาฐกถา ในการประชุมอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมเชิงนิเวศระดับประเทศระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
จีนตองรวมกันวางแผนสรางอารยธรรมทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมในระดับโลก เขาไปมีสว นรวมในการบริ-

หารจัดการสิง่ แวดลอมของโลก เพือ่
เชิงนิเวศ นอกจากนี้ เรายังจะตองตัดสินใจอยางเด็ดขาด ในการจัดการกับปญหา สรางแนวทางสําหรับการอนุรกั ษสงิ่
มลภาวะ การยกระดับคุณภาพของระบบนิเวศ ดวยความรับผิดชอบที่มีตอ แวดลอมทัว่ โลก ทีส่ ามารถพัฒนาได
มวลชน และสํานึกที่ดีตอลูกหลานของเรา เพื่อกาวเดินสูยุคสมัยใหมแหง อยางยัง่ ยืน นอกจากนี้ จีนยังจะตองวาง
อารยธรรมเชิงนิเวศในระบอบสังคมนิยม ซึง่ หมายถึงการสรางสิง่ แวดลอมที่ ตนเปนผูนําในความรวมมือระหวาง
ดีในการผลิต และการดํารงชีวติ ของประชาชนชาวจีน
ประเทศดานการรับมือกับความเปลีย่ น
กลาวไวระหวางการเรียนรูร ว มกันของสมาชิกกรมการเมืองถาวรแหงพรรคคอมมิว- แปลงของสภาพอากาศโลกอีกดวย
นิสตฯ ครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

สิง่ แวดลอมเชิงนิเวศคื อประเด็ น ทางการเมืองอันสําคัญยิง่ เกีย่ วของกับ
ภารกิจและวัตถุประสงคของพรรคฯ พรอมกันนัน้ ยังเปนประเด็นทางสังคม
อันสําคัญยิ่ง เกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ประชาชนชาวจีน
จํานวนมหาศาล ตางพากันคาดหวัง รอคอยใหรฐั บาลยกระดับคุณภาพสิง่ แวดลอมเชิงนิเวศ เราจักตองตอบสนองตอความคิด ความคาดหวัง และสิง่ ทีป่ ระชาชน
เห็นวาเปนเรือ่ งเรงดวนดวยความกระตือรือรน เรงผลักดันใหเกิดการสรางอารยธรรมอันเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม นําเสนอผลิตภัณฑเชิงนิเวศทีม่ คี ณ
ุ ภาพให
แกประชาชนมากขึน้ และตอบสนองอยางตอเนือ่ ง ตอความตองการของประชาชน ทีน่ บั วันจะยิง่ ตองการสิง่ แวดลอมเชิงนิเวศทีอ่ ดุ มสมบูรณมากขึน้ ทุกที
กลาวเมือ่ แสดงปาฐกถา ในการประชุมอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมเชิงนิเวศระดับประเทศ
ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

กลาวเมือ่ แสดงปาฐกถา ในการประชุมอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมเชิงนิเวศระดับประเทศระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

稿件来源：新华社

หมูบานกูเซิง ตําบลวังเฉียว แควนปกครองตนเองชนชาติไป
ตาหลี่ มณฑลยูนนาน
云南省大理白族自治州大理市湾桥镇古生村
新华社 图
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เรือ่ งราวในรูปภาพ

图片
故事

กระดาษลายดอกไม้ กระดาษ
ที่มีดอกไม้บานสะพรัง่
花草纸，一张开满花的纸

①
②

在

中国贵州的许多苗族村落，花草纸的美丽让人念念不忘。花
草纸不仅有美丽的细纹，纯天然的压花，它的技艺更是源于

中国最古老的手工造纸法，距今约有1500年的历史。
早晨，当地的人们从山上收割构皮麻，这是花草纸的天然材
料。刮下外层，经过晒干、蒸煮、漂洗后的构皮麻变成棉絮状。也
可以用木锤一下一下把树皮砸烂成糊。

④

③

兑水，加入滑剂搅拌均匀，做成棉絮纸浆，然后在模具中抄纸
摊平纸浆。这一道手艺，看似简单，却需要5到10年才能熟练掌握。
采摘大自然的花和叶，浸泡在水里，让它们尽情舒展开来，呈
现最美的姿态。然后按照人们最自然的审美，赶在纸浆晾干之前铺
上花和叶。
放置山中，山谷的清风一遍又一遍将纸浆风干，留下的都是大
自然的味道。
最后一步，将纸张从模具上揭下。这一步至关重要，一不小心
就会前功尽弃。
一张花草纸就这样成型了，不仅有美丽的细纹，纯天然的压花，而

⑤

且柔韧性好、光泽度好，吸水性强。
花草纸有很多用途，但又因太美了，人们常常不舍得使用。制成
书本，不舍得下墨；制成灯笼，不舍得点灯；制成纸伞，不舍得出门。
本刊综合
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ชาวบานทํากระดาษลายดอกไม

图①村民制作花草纸 新华社 图

ภาพที่ตกแตงดวยกระดาษลายดอกไม
图②花草纸装饰画 新华社 图

④

⑤

图片
故事

หมูบ า นชนชาติมงหลายแหงในมณฑลกุยโจว ประเทศจีน
มีกระดาษลายดอกไมทสี่ วยงามเปนที่จดจําไมรลู มื กระดาษลาย
ดอกไมเหลานีไ้ มเพียงมีลวดลายทีล่ ะเอียดสวยงามแลว ในกระดาษ
ยังมีลายนูนของดอกไมทมี่ ากจากธรรมชาติลว นๆ อีกดวย เทคนิค
การทํายังเกาแกนบั ยอนไปถึงหัตถกรรมการผลิตกระดาษสมัยจีน
โบราณทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรยาวนานนับ 1,500 ป
เชาตรู ผูค นทองถิน่ จะขึน้ ภูเขาไปตัดเปลือกตนขอย ซึง่ เปน
วัสดุธรรมชาติทนี่ าํ มาทํากระดาษลายดอกไม โดยลอกเปลือกนอก
ออก ผานกระบวนการตากแหง ตมนึง่ ฟอกลาง เปลือกไมเหลานี้
จะมีสภาพเปนกลุม กอนเหมือนสําลี สามารถใชทอ นไมทบุ ตีเปลือก
ไมใหเปอ ยยุย เละ นําแปงเปยกเอาลงรอนในนํา้ เติมนํา้ ยาปรับความ
นุม และคนใหเขากัน ไดออกมาเปนเยือ่ กระดาษ จากนัน้ กระจาย
เยือ่ กระดาษในแมพมิ พ หัตถกรรมขัน้ ตอนนีด้ เู หมือนงาย ความจริง
แลว ตองใชเวลา 5 ถึง 10 ป จึงจะกุมทักษะวิธกี ารทําไดอยางชํานาญ
การเลือกเก็บดอกไมใบไมจากธรรมชาติ นํามาแชในนํา้ ให
ชางทํากระดาษกําลังรอนเยื่อกระดาษใหเรียบในแมพิมพ
图③工匠在模具中抄纸摊平纸浆 新华社 图

เรือ่ งราวในรูปภาพ

มันปลดปลอยแผขยายตัว เผยความงามอยางเต็มที่ จากนัน้
รีบวางดอกไมใบหญาลงไปกอนที่เยือ่ กระดาษจะแหง จัด
แตงใหสวยงามตามสุนทรียธรรมชาติทสี่ ดุ
จากนัน้ นําไปวางไวในปาเขา ปลอยใหสายลมตามเขต
เขาพัดโบกครัง้ แลวครัง้ เลาจนเยื่อกระดาษแหงสนิท เหลือ
ไวเพียงกลิน่ หอมของธรรมชาติแทๆ
ขัน้ ตอนสุดทาย แกะกระดาษออกจากบล็อก ขัน้ ตอนนี้
สําคัญอยางยิง่ หากไมระวังความพิถพี ถิ นั ทีล่ งแรงทํามาแต
ตนอาจสูญสลาย
กระดาษลายดอกไมหนึง่ แผนเปนรูปรางขึน้ ดวยกระบวน
การเชนนี้ แตเพราะสวยงามมากมาย ผูค นจึงเสียดายทีจ่ ะหยิบ
จับมาใชงาน ทีท่ าํ เปนสมุด ก็เสียดายทีจ่ ะละเลงหมึกลงไป
ทีท่ าํ เปนโคมไฟ ก็ไมกลาจุดไฟ ทีท่ าํ เปนรมกระดาษ ก็เสียดาย
ไมอยากเอามากางออกนอกบาน

ทักษะฝมือ “การถายเทเยื่อกระดาษ” ในการทํากระดาษลายดอกไม
图④花草纸的“浇纸”技艺 新华社 图

กระดาษลายดอกไมที่ผลิตเรียบรอยแลว
图⑤制作好的花草纸 新华社 图
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ข่าวสารด่วน

交流

资讯
速览

แลกเปลีย่ นเรียนรู ้

7月15日，东南亚南亚跨境人才服务中心与云南民族大学签署
国际人才培养和服务合作协议，跨境人才服务（云南民族大
学）合作中心正式成立。

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนยบริการทรัพยากรบุคคล
ขามพรมแดนเอเชี ย ตะวั น ออกเฉียงใต-เอเชียใต และ
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ไดรวมกันลงนามสัญญา
ความรวมมือดานบริการและบมเพาะทรัพยากรบุคคล
ระหวางประเทศ ซึ่งไดกอตั้ง “ศูนยความรวมมือบริการ
ทรัพยากรบุคคลขามพรมแดน (มหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน)” ขึ้นอยางเปนทางการ

数字

ตัวเลข

7月28日，2019年中国北京世界园艺博览会“泰国国家日”活
动在北京世园会园区举行。新华社 图

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายในงานมหกรรมพืช
สวนโลกปกกิ่ง 2019 ไดจัดกิจกรรม “วันไทย” ขึน้ ณ
กรุงปกกิง่ ประเทศจีน

7月17日，为期4天的澜沧江—湄公河流域湿地保护与管理合作
高级研讨班在昆明开班。来自中国、泰国、柬埔寨、老挝、缅
甸、越南6个国家的70余名代表参加研讨班，汇聚6国力量促进
澜湄流域湿地保护管理。

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การสัมมนาระดับสูงวา
ดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
พื้นที่ชุมนํ้าบริเวณแมโขง-ลานชาง ซึ่งจัดขึ้นเปนเวลา
่ ตนขึน้ ทีน่ ครคุนหมิง มีตวั แทนจาก 6 ชาติ
4 วัน ไดเริม
สมาชิก ไดแก ประเทศจีน ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม เขารวมกวา 70 คน นับเปนการรวมพลัง
จาก 6 ชาติ เพื่อผลักดันการบริหารจัดการและอนุรักษ
พื้นที่ชุมนํ้าบริเวณแมโขง-ลานชาง
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6.3%
中国国家统计局7月15日发布数据，初步核算，上半年中国国
内生产总值（GDP）450933亿元人民币，按可比价格计算，
同比增长6.3%。新华社 图

สํานักงานสถิตแิ หงชาติจนี เปดเผยเมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 วา จากการคํานวนเบือ้ งตน ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ครึง่ ปแรกของจีนมีมลู คา 45.09 ลาน
ลานหยวน ขยายตัวรอยละ 6.3 จากชวงเดียวกันของป
ที่แลว

资讯
速览

ข่าวสารด่วน

129家
7月22日，《财富》杂志2019世界500强企业榜单发布。榜单
显示，以营收排行的500强榜单中，中国企业占据129个席位，
上榜企业数量首次超过美国，为全球第一。

เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นิตยสาร “Fortune” ได
เผยแพรรายชื่อ 500 บริ ษั ท ที่ใหญทสี่ ดุ ในโลกประจําป
2019 โดยวัดจากรายไดของบริษัทเปนหลักปรากฏวา
มีบริษัทสัญชาติ จีนติดอั นดับถึง 129 ราย แซงหนา
สหรัฐอเมริกาเปนปแรก ขึ้นแทนอันดับหนึ่งของโลก
声音

วรรคทอง

未来的5G可能会采用类似手机APP的方式：业务的生成是可变
的，这样适应未来业务发展的不确定性。而这种APP既可以由
运营商来开发，也可以由第三方互联网企业开发。
——中国工程院院士邬贺铨

ในอนาคต 5G อาจจะใชรปู แบบคลาย App บนโทรศัพท
มือถือทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง Generation ของธุรกิจได ซึง่
จะสามารถปรับตัวใหเขากับความไมแนนอนของธุรกิจ
ทีพ่ ฒ
ั นาในอนาคต อีกทัง้ App ดังกลาว จะพัฒนาโดย
ผูใ หบริการเครือขายโทรศัพท หรือจะพัฒนาโดยบุคคล
ที่สามซึ่งเปนธุรกิจอินเตอรเน็ตรายอื่นก็ได
อู เหอเฉวียน ราชบัณฑิตแหงสภาวิศวกรรมศาสตร
แหงชาติจีน

我们坚信只有乡村好了，中国才会好，只有乡村的教育好了，
中国的未来才会有希望。
——阿里巴巴集团创始人马云 陈创业 图

พวกเราเชื่อมั่นวามีเพียงการทําใหชนบทดีเทานั้น จึง
จะทําใหประเทศจี น ดี ไ ด มี เ พี ย งทํ า ใหการศึกษาใน
ชนบทดีเทานั้น จึงจะทําใหอนาคตของประเทศจีนมี
ความหวัง
หมา หยุน ผูกอตั้งอาลีบาบา กรุป
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科技

资讯
速览

วิทยาศาสตร์

8月9日，华为开发者大会2019在广东省东莞市举行。华为消费
者业务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东宣布，当天正
式推出华为操作系统鸿蒙OS（英文名HarmonyOS）。

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในงานประชุมนักพัฒนา
หัวเหวย 2019 ซึง่ จัดขึน้ ณ เมืองตงกวน มณฑลกวางตุง
นายอวี๋ เฉิงตง CEO ฝายกิจการผูบ ริโภคและกรรมการ
บริหารบริษัทเทคโนโลยีหัวเหวย ไดประกาศเปดตัว
ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS ของหัวเหวยอยางเปน
ทางการ
文化

วัฒนธรรม

8月7日，农历七月初七，云南省昆明市南屏街广场举办七夕节
特别活动，通过展示传统服饰、重现古代成人礼等内容，让大
众领略七夕的魅力。新华社 图

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ตาม
ปฏิทนิ จันทรคติของจีน ไดมกี ารจัดงานเทศกาลชีซี หรือ
เทศกาลวันแหงความรักของจีนขึน้ ณ ลานถนนหนาน
ผิง นครคุ นหมิ ง มณฑลยูน นาน ภายในงานมีการจัด
แสดงเครือ่ งแตงกายและจารีตประเพณีของคนจีนโบราณ
ซึง่ ทําใหผคู นเขาใจถึงเสนหข องเทศกาลชีซี

暑假期间，电影《哪吒之魔童降世》在中国热映，成为中国
影史动画电影的票房冠军。截至8月21日，票房达42.2亿元
人民币。

ชวงฤดูรอ นนี้ ภาพยนตรเรือ่ ง นาจา หรือ Ne zha : The
devil is coming (2019) ไดจดั ฉายอยางคึกคักทีป่ ระเทศจีน
ทําลายสถิตยิ อดขายตัว๋ ภาพยนตรแอนิเมชันสูงสุดเปน
ประวัตกิ ารณของจีน จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
กวาดรายไดไปแลวถึง 4,220 ลานหยวน
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资讯
速览

体育

กีฬา

商机

ข่าวสารด่วน

โอกาสธุรกิจ

7月20日，在韩国光州举行的2019游泳世锦赛男子400米自由
泳决赛中，中国选手孙杨夺得冠军，蝉联四连冠。

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การแขงขันกีฬาทางนํ้า
ชิงแชมปโลกครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึน้ ณ เมืองกัวจู ประเทศ
เกาหลีใต ซุน หยาง นักกีฬาจากประเทศจีนไดควาแชมป
วายนํ้าประเภทฟรีสไตล 400 เมตรชายไปครองครอง
แชมปตอเนื่องกันถึง 4 สมัย
2019中国北京国际人工智能展览会
展览会将于2019年10月24日至27日在中国国际展览中心（老
馆）举办，将展出人工智能品牌企业、智能医疗、智能安防、
智能家居、智能教育、智能驾驶等内容。新华社 图

AI International Expo 2019 ณ กรุงปักกิง่ ประเทศจีน
งานเอ็กซโปจะจัดขึน้ ระหวางวันที่ 24-27 ตุลาคม พ.ศ.
ิ รรศการนานาชาติ (อาคารเดิม) โดยจะมี
2562 ณ ศูนยนท
การจัดแสดงเกีย่ วกับปญญาประดิษฐ (AI) ในดานตางๆ ได
แกบริษทั แบรนดธรุ กิจชัน้ นํา การรักษาพยาบาล ความ
ปลอดภัยและการปองกัน บานพักอาศัย การศึกษา และ
การขับขีย่ วดยานพาหนะ ฯลฯ
2019年第48届泰国曼谷国际礼品和家庭用品展
展会将于2019年10月17日至21日在泰国曼谷国际展览中心
举办。泰国礼品及家居用品展作为东盟领先的国际时尚礼品
和家居用品展，为年轻的设计师和产品创意企业展示最新的
创作作品。
7月21日，在2019年国际田联钻石联赛伦敦站男子200米决赛
中，中国选手谢震业以19秒88的成绩夺冠，成为首位突破20秒
大关的黄种人。新华社 图

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เซีย่ เจิน้ เย นักกรีฑาจีน
ชนะการแขงขันประเภทวิง่ 200 เมตรชาย ในการแขงขัน
ไอเอเอเอฟ ไดมอนด ลีก (IAAF Diamond League) ณ
กรุงลอนดอน โดยทําเวลาไป 19.88 วินาที ถือเปนชาว
ผิวเหลืองคนแรกที่ทําลายสถิติตํ่ากวา 20 วินาที

งานแสดงสิ นค้ าของขวัญและของใช้ ในบ้ าน (BIG
+BIH) ประจ�ำปี 2562 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
งานแสดงสินคาจะจัดขึน้ ระหวางวันที่ 17–21 ตุลาคม พ.ศ.
ิ รรศการนานาชาติกรุงเทพฯ ทัง้ นี้ BIG+
2562 ณ ศูนยนท
BIH ถือเปนงานแสดงสินคาของขวัญและของใชภาย
ในบานที่ใหญสุดในอาเซียน และเปนเวทีจัดแสดงผล
งานลาสุดของนักออกแบบและนักสรางสรรคผลิตภัณฑรุนใหม
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留学云南的那些事

本刊记者 陈创业/文

据

云南省教育厅数据，2018年云南
省招收外国留学生19311人，其中

来自南亚东南亚的留学生占85%。2019
年，云南省政府提供1000个政府奖学金名
额，奖励来云南深造的外国留学生。来中
国留学，来云南留学，已经成为南亚东南
亚国家学生出国留学的主要选择之一。

CFP

12

ชวงปดเทอมฤดูรอน พาคุณพอไปเรียนตอตางประเทศ ละครโทรทัศน
ที่เนนบอกเลาเรื่องราวชีวิตนักศึกษาชาวจีนที่เรียนตอในตางประเทศ เปนที่
พูดถึงอยางกวางขวาง ปจจุบนั ชาวจีนนิยมเดินทางออกไปศึกษาตอหรือออก
ไปเปดหูเปดตาในตางประเทศเปนจํานวนมาก จากสถิตขิ องกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวาจํานวนนักศึกษาจีนทีเ่ ดินทางศึกษาตอ
ตางประเทศในป 2018 นัน้ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 662,100 คน แบงออกเปนนักเรียน
ทุนรัฐบาล 30,200 คน นักเรียนทุนหนวยงาน 35,600 คน และนักเรียนทุนสวน
ตัว 596,300 คน
ในขณะเดียวกัน การที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว มาตรฐานการ
ศึกษายกระดับขึ้นอยางตอเนื่อง ก็ชวยใหจีนสามารถดึงดูดชาวตางชาติให
เดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศจีนเปนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน ยก
ตัวอยางมณฑลยูนนาน จากขอมูลของกรมศึกษาธิการประจํามณฑลฯ พบ
วาในป 2018 สถานศึกษาตางๆ ในมณฑลยูนนาน ไดรับนักศึกษาตางชาติ
รวมทัง้ สิน้ 19,311 คน เปนนักศึกษาจากเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มากถึง 85 เปอรเซ็นต และในป 2019 รัฐบาลมณฑลยูนนานก็ไดประกาศมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ เปนจํานวนมากถึง 1,000 ทุน เพื่อเปน
รางวัลแกนักศึกษาตางชาติที่เดินทางเขามาศึกษาตอในมณฑลยูนนาน
การเดินทางมาเรียนในประเทศจีนและในมณฑลยูนนาน ไดกลายมาเปน
ทางเลือกหลักทางหนึ่งสําหรับนักศึกษาจากเอเชียใตและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต “แมนาํ้ โขง” ฉบับนี้ จะเจาะลึกเรือ่ งราวชีวติ และการเรียนของนักศึกษา
ไทยในมณฑลยูนนาน สัมภาษณคณ
ุ นิธวิ ดี มานิตกุล กงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง รวมทั้งวิเคราะห น โยบายการรั บ นั กศึกษาตางชาติ และนโยบายการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน เพือ่ ชวยใหทา นผูอ า นมีความ
เขาใจในประเด็นดังกลาวมากยิ่งขึ้น

本刊
特稿

รายงานพิเศษ

เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน

เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนต่อทีต่ ่างประเทศ
我的留学故事

本刊记者 蔡梦 陈创业/文

2017

年11月，在昆明理工大学研究生联谊晚会上，泰国女生周雅妮跳的傣族舞
收获了满堂喝彩。“跳傣族舞对我来说是一次尝试，我跟着视频一个动作

一个动作地练，一个八拍一个八拍地学。中国有56个民族，每一个民族的舞蹈都十分独特，
并且优美动人。”周雅妮、白素文、欧阳赐美，她们都是在云南留学的泰国学生。不一样的
留学故事，有着一样的精彩。

โจว หยาหนี นางสาวสุภาวดี พัตรเกิด นางสาวสุธารัตน พญาแขม เปนคน
ไทยที่ศึกษาตอในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน พวกเธอทั้งสามคน คนหนึ่งตก
หลุมรักนาฏศิลปจนี เพราะการมาเรียนตอทําใหเธอไดคน พบความงามของวัฒนธรรมจีนผานการเต น รํ า คนหนึ่ ง ชื่ น ชอบทองเที่ยวและอานหนังสือ ทําความ
เขาใจวัฒนธรรมจีนผานการศึกษาประวัติศาสตรจนี รับรูค วามเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศจีนจากการทองเที่ยวไปตามเมืองตางๆ สวนอีกคนตัดสินใจทําอาชีพ
ครูสอนภาษาไทยอยูใ นคุนหมิงหลังจากเรียนจบ เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนทูตสันถวไมตรี
ไทย–จีนจากการเผยแพรวัฒนธรรมไทย แมเรื่องราวการศึกษาตอในประเทศ
จีนของทั้งสามคนจะแตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกัน คือความสวยงามของประสบการณเหลานั้น
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โจว หย่ าหนี “นาฏศิลป์ จีน...ลีลาแห่ งชีวติ ”

周雅妮：中国舞蹈，舞出我人生

มิถุนายน 2019 สาวไทยนามโจว
หยาหนี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจั ด การการท องเที่ยว
คณะพาณิชยศาสตรและเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแ ห ง คุ น หมิ ง เมื่ อไดรับใบ
ปริญญาบัตร โจว หยาหนี รูสึกตื่น

①
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เตนไปพรอมกับเศรา ที่ตองบอกลามหาวิทยาลัยที่ใชชีวิตมานานกวาสามป
บอกลาอาจารยชาวจีนและเพื่อนๆ ที่เคยรวมทุกขรวมสุข รวมทั้งบอกลา
นาฏศิลปจีนที่เธอชื่นชอบไปพรอมกัน
ป 2016 โจว หยาหนี ไดรับทุนรัฐบาลจีนมาเรียนตอปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง “มันเปนชวงเวลาทีม่ คี วาม
สุขที่สุดในชีวิตของฉันเลยละ”
“ชวงเวลาที่มีความสุข” ของโจว หยาหนี เกิดขึ้นเพราะเธอไดคนพบ
นาฏศิลปจนี เธอเริม่ รําจีนเปนครัง้ แรกในการประกวดทักษะทางศิลปะระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําป 2016 โดยในครัง้ นัน้ เธอและเพือ่ นๆ คนจีนอีก 19 คน
รําพัดในชือ่ ชุด “ดอกมะลิหอมออน” และไดรบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รวม
ทั้งรางวัลทีมเวิรคยอดเยี่ยม “ตั้งแตนั้นเปนตนมา ฉันก็ชอบนาฏศิลปจีนไป
เลย”
ป 2017 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
คุนหมิง ไดจัดการแขงขัน “ดาวภาษาจีน” ขึ้น และโจว หยาหนีก็สมัครเขา
แขงขันดวย โดยเธอดัดแปลงการแสดงชุด “ดอกมะลิหอมออน” จากการเตน
เปนหมูค ณะรวม 20 คน ใหกลายเปนการแสดงเดีย่ ว จนควารางวัลการแสดง
ยอดเยี่ยมไปครอง
พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ในงานสังสรรคสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและ
เอกที่มหาวิทยาลัยฯ โจว หยาหนีขึ้นแสดงบนเวทีในชุด “ระบําเผาไท” และ
ไดรับเสียงปรบมืออยางลนหลาม “ฉันเพิ่งจะทดลองทําการแสดงชุดนี้เปน
ครัง้ แรก ไมเคยเตนมากอน จึงตองฝกเอาจากคลิปวิดโี อไปทีละทา ทีละจังหวะ
ฉันยังตองสืบ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกับระบําเผาไทแลวนํามาประยุกตเขากับการ
แสดงดวย” โจว หยาหนี เลาความประทับใจใหฟง วา เมือ่ การแสดงจบลง ทุก
คนปรบมือพรอมกัน และนั่นเปนครั้งแรกที่เธอสัมผัสไดถึงความลึกซึ้งของ
คํากลาวที่วา ‘หนึ่งนาทีบนเวที เทากับสิบปแหงการฝกซอม’
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“ประสบการณแสดงนาฏศิลปจีนทั้งสามครั้งที่ผานมา ทําใหฉันหลงรัก เกิดพรอมกับความทรงจําตลอดสาม
ศิลปะแขนงนี้ของจีนเขาอยางจริงจัง เมื่อเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมเบื้อง ป รวมทัง้ ความอาลัยทีต่ อ งจากสถานที่
หลังการแสดงแตละชุดในเชิงลึก ฉันก็สมั ผัสไดถงึ ความงดงามของวัฒนธรรม แหงความทรงจํานี้
จีน ในแงการหลอมรวมเปดกวาง ประเทศจีนมีชาติพันธุทั้งหมด 56 กลุม
แตละกลุม ลวนมีการรายรําทีเ่ ปนเอกลักษณ สวยงามนาประทับใจ” การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน ไมวาจะเปน “สีสันยูนนาน” หรือ “สีสัน
ลี่เจียง” ลวนสรางความประทับใจแกโจว หยาหนีเปนอยางมาก “ถามีโอกาส
ฉันก็อยากจะเรียนนาฏศิลปของชนเผาตางๆ ในประเทศจีนอยางจริงจัง”
โจว ยาหนี เปนพิธีกรจัดงาน
เพราะชอบเตนรํา พอแมและเพื่อนๆ จึงมักลอเธอวา ตกลงเธอมาเรียน 图①周雅妮在主持活动 受访者供图
โจว ยาหนี (คนขวามือ) เปนตัวแทนนักศึกษาตางชาติชาว
หนังสือ หรือวามารํากันแน
ไทยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของผูอาน ซึ่งจัดขึ้นโดย
“สามปที่ผานมา เปนชวงเวลาลํ้าคาที่สุด ยากจะลืมเลือนที่สุด และคงจะ นิตยสาร “แมนํ้าโขง”
图②周雅妮（右）作为泰国留学生代表参加《湄公
ทําใหฉนั คิดถึงมากทีส่ ดุ ในชีวติ ” 29 มิถนุ ายน โจว หยาหนี เดินทางกลับบาน 河》杂志社举办的读者交流活动 陈创业 图
15
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นางสาวสุ ภาวดี พัตรเกิด กับความปรารถนาทีจ่ ะท่ องเทีย่ วไปทัว่ ประเทศจีน
白素文：渴望走遍中国的大江南北
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นางสาวสุ ภ าวดี พั ต รเกิ ด เปน
ขาราชการชาวไทย เธอทํางานดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ และ
เพราะคุณปูของเธอเปนคนจีน เธอ
จึงอยากเดินทางมาเห็นประเทศจีน
กับตาตัวเอง
ป 2014 นางสาวสุภาวดีฯ เดิน
ทางมาเรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรและการเงินแหงยูนนาน
เปนเวลาหนึ่งป ตอนทีเ่ พิง่ มาถึงคุนหมิงใหมๆ ภาษาถือเปนอุปสรรค
สําคัญที่สุดในการใชชีวิต และเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคนี้ นางสาวสุภาวดีฯ
พยายามพบปะและพูดคุยกับนักศึกษา
ชาวจีนเปนประจํา และถาพบขอสงสัย
ก็จะสอบถามจากอาจารย จึงทําให
ทักษะภาษาจีนของเธอกาวหนาอยาง
มาก “หลังจากกลับไทยฉันก็คิดเสมอ
วาจะตองมาเรียนตอเมืองจีนอีกครัง้ ”
“เพือ่ นของฉันคนนึงก็ชอบเมือง
จีนมาก เรามักจะเรียนภาษาจีนดวย
กันอยูบอ ยๆ” และเพราะเธอมีพนื้ ฐานภาษาจีนที่ดี ในป 2016 นางสาว
สุภาวดีฯ จึงไดรับทุนรัฐบาลจีน ไป
เรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยยูน-
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เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน
นาน “ฉันตองขอบคุณหนวยงานของฉั น เองด ว ย ที่ใหการสนับสนุนอยาง
เต็มที่ เมื่อทราบวาฉันอยากจะไปเรียนตอที่จีน”
แมจะหางกันเพียงสองป แตความเปลีย่ นแปลงในคุนหมิงกลับทําใหนาง
สาวสุภาวดีฯ รูส กึ วา “คุนหมิงเปลี่ยนไปมาก” เธอกลาววา “การสัง่ อาหารและ
เรียกรถทางโทรศัพททาํ ใหชวี ติ ในคุนหมิง สบายสุดๆ เลย ยิ่งทําใหฉันรักคุนหมิงมากขึ้นไปอีก”
ปดเทอมฤดูรอ นปนี้ กอนกลับประเทศ นางสาวสุภาวดีฯ เดินทางไปเที่ยว
②
เซีย่ งไฮและหางโจว “ฉันชอบเมืองทันสมัยของจีนเพราะมันไฮเทคเนนเทคโนโลยีดิจิทัล พอไดออกไปเปดหูเปดตาก็รูสึกวาจีนเปนประเทศที่ยิ่งใหญ
นางสาวสุภาวดีฯ วาดฝนเกีย่ วกับชีวติ
มาก”
ระหวางเรีย นหนั ง สื อ นางสาวสุ ภ าวดี พั ต รเกิด มักจะนัง่ แชอยูใ นหอ นักศึกษาในเมืองจีนเอาไวอยางสวย
สมุดมหาวิทยาลัยยูนนาน หรือไม ก็ ไปนั่ งอานหนังสือในรานกาแฟในซอย งาม
วัฒธรรม “ฉันชอบประวัติศาสตรจีน ยิ่งอานมากก็ยิ่งชอบประวัติศาสตรจีน
ยุคโบราณและยุคใกล และรูสึกวาประวัติศาสตรจีนชางยิ่งใหญเหลือเกิน”
เวลานี้ นางสาวสุภาวดีฯ รูส กึ มัน่ ใจในภาษาจีนของตนมาก เพราะแม แตนวนิยาย
จีนโบราณเรือ่ งความฝนในหอแดง เธอก็ยงั อานรูเ รือ่ ง จึงไมแปลกที่เธอจะ
บอกเราวา “เดี๋ยวนี้ฉันสามารถเดินทางไปทั่วจีนไดโดยไมมีปญหาแลว”
เมื่อถึงสุดสัปดาห นางสาวสุภาวดี พัตรเกิด ก็มักจะสะพายเป นั่งรถไฟ
ความเร็วสูงไปเที่ยวตาหลี่ เหวินซาน หมีเลอ พักคางคืนตามโฮมสเตย เธอ
พาตัวเองเขาไปเปนสวนหนึง่ ของสังคมทองถิน่ เพือ่ จะไดทาํ ความเขาใจประเพณี
และวิถีชีวิตไปในตัว “ฉันชอบเขตปกครองตนเองชนชาติไปตา หลีม่ าก บาน
เมืองที่นั่นเปนระเบียบสวยงาม ถาลองไดนั่งอานหนังสือสักเลม ดื่มกาแฟ
สักถวย รับแสงแดดอันอบอุนอยูที่เชิงเขาเขียวชอุมในตาหลี่ คงจะเปนชวง
เวลาที่มีความสุขมาก”
“สําหรับฉัน การเดินทางมาเรียนตอในประเทศจีนเปนโอกาสทีห่ าไดยาก นางสาวสุภาวดี พัตรเกิด
图①白素文 受访者供图
หวังวาระหวางนีฉ้ นั จะไดเดินทางทองเทีย่ วไปทัว่ ทัง้ เหนือใต ไดเรียนรูว ฒ
ั นนางสาวสุภาวดี พัตรเกิด (คนซายมือ) กําลังทําอาหารไทย
ธรรมจีน เอาความรูกลับไปประยุกตใชในการทํางานหลังจากกลับเมืองไทย” 图②白素文（左）制作泰国美食 受访者供图
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นางสาวสุ ธารัตน์ พญาแขม : คุนหมิงเปรียบได้ กบั บ้ านเกิดหลังทีส่ อง
欧阳赐美：昆明是我的第二故乡

“ฉันรักเมืองไทยซึ่งเปนแผนดิน
เกิด แตกม็ องวาคุนหมิงเปรียบเสมือน
บานหลังที่สอง” นางสาวสุธารัตน
พญาแขม เปนชาวเชือ้ สายจีนมาจาก
กรุงเทพฯ พอแมของเธอสนับสนุน
อยางเต็มที่ใหเธอเดินทางมาเรียนตอ
ในประเทศจีน แลวเธอเองก็ไดรบั ทุน
รัฐบาลจีนมาเรียนตอจนจบปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยา
ลัยยูนนานนอรมอล หลังจากเรียนจบ
เธอก็ไดทาํ งานเปนอาจารยสอนภาษา
ไทยอยูท มี่ หาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร
และการเงินแหงมณฑลยูนนาน
ตัง้ แตสมัยเรียนจนจบออกมาเปน
อาจารย นางสาวสุธารัตน พญาแขม
ใชชีวิตอยูในเมืองคุนหมิงเปนเวลา
เจ็ดปแลว ในเวลานี้ เธอประสบความ
สําเร็จทัง้ ในดานการเรียนและหนาที่
การงาน ความรักก็ลงตัว ถือวามีความ
สุข สมหวังในทุกเรื่องราวชีวิต
“ตอนมาอยูคุนหมิงใหมๆ ฉัน
กินเผ็ดหมาลาไมเปน แตเดี๋ยวนี้ยิ่ง
กินก็ยิ่งรูส กึ อาหารรสหมาล า อร อ ย
มาก ถากินขาวไมใสหมาลาจะรูสึก
18
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เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน
วาจืดชืด ไมมีรสชาติ” จากวันที่ไมคุนเคย มาจนวันนี้ที่ขาดไมได ดูเหมือน
การกินเผ็ดหมาลาจะเปนภาพสะทอนความรูส กึ ที่นางสาวสุธารัตน พญาแขม มีตอ คุนหมิงไดเปนอยางดี เวลานีเ้ ธอตกหลุมรักเมืองนีเ้ สียแลว เมือ่ กลับ
ไทยในชวงวันหยุด เธอก็มกั จะคิดถึงอาหารจีนที่เคยกินในยูนนาน ไมวา จะ
เปนปง ยาง เตาหูเ หม็น สุกหี้ มาลาหรือขนมจีนขามสะพาน
ปจจุบนั นางสาวสุธารัตน พญาแขม สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยใหนกั ศึกษาชาวจีน ในชัน้ เรียน เธอมักจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรม
ไทยใหนักศึกษาฟงเปนตัวอยาง
“คนไทยรักสวยรักงาม จังหวะชีวิตแชมชา พูดเสียงเบา สวนคนจีนจะ
เนนปฏิบัติ จังหวะชีวิตเรงรีบ พูดเสียงดังฟงชัด”
“การเรียนภาษายอมตองมีอุปสรรค ยกตัวอยางเชน เสียง z c s zh ch sh
ในสัทอักษรพินอิน คนไทยอาจจะออกเสียงไมชัด สวนเสียงกระดกลิ้นใน
ภาษาไทย นักศึกษาชาวจีนเองก็ยากจะเลียนแบบ”
ประเด็นเรือ่ งการออกเสียง สรางเรือ่ งขบขันใหนางสาวสุธารัตน พญาแขม
หลายตอหลายครัง้ เธอเคยออกเสียงคําวา ฮฺวายอี๋ ทีแ่ ปลวา ‘สงสัย’ เปน ฮฺวา ย
ยฺวิ่น ทีแ่ ปลวา ‘ตัง้ ครรภ’ ออกเสียงคําวา ซูจี้ ทีแ่ ปลวา ‘เลขาธิการ’ เปน ซือจี
ที่แปลวา ‘โชเฟอร’ และเพราะเรื่องไมคาดฝนทางภาษาเหลานีน้ เี่ อง นางสาว
สุธารัตน พญาแขม และนักเรียนชาวจีนของเธอจึงมีเรื่องราวใหแลกเปลี่ยน
กันมากมาย “ฉันชอบงานของตัวเองตอนนี้มาก ทุกครั้งที่เห็นนักศึกษามี
พัฒนาการที่ดีขึ้น ไดเห็นรอยยิ้มของพวกเขา ฉันก็จะมีความสุขมาก”
ครอบครัวของนางสาวสุธารัตน พญาแขม เกีย่ วของสัมพันธกบั ประเทศ
จีนอยางลึกซึง้ อิทธิพลจากครอบครัวทําใหเธอรูส กึ ใกลชดิ สนิทสนมกับประเทศจีน คนรูใจของเธอเองก็เปนชาวจีนเชนกัน “พอกับแมของฉันชอบเมือง
จีนมาก พวกทานอยากใหฉัน มีส ามีเ ปน คนจีน ฉันเสียอีกทีค่ อ นขางลังเลใน
ชวงแรกๆ เพราะถาไดแฟนเปนคนจีน ไมรวู า ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต จะทําใหมีปญหาในการดํารงชีวติ อยูด ว ยกันหรือไม” โชคดีที่

เพือ่ นชายของนางสาวสุธารัตน พญาแขม ชอบประเทศไทยมาก “ฉันเอง
ก็รักเมืองจีนมากเชนกัน ดังนั้น จึง
ทําใหคเู ราไมคอ ยพบอุปสรรคปญหา
อะไรมากนัก หากพูดดวยสํานวนแบบ
จีนๆ ก็คงตองบอกวา ‘ทุกอยางเปน
พรหมลิขติ ’”
“ตอนนีฉ้ นั รูส กึ วา คุนหมิงคือบาน
ของฉัน” นางสาวสุธารัตน พญาแขม
บอกกับเราวา เธอยินดีทจี่ ะเปนอาจารย
สอนภาษาไทยอยูใ นประเทศจีนตลอด
ไป เธอชอบสอนภาษาไทย เผยแพร
วั ฒ นธรรมไทยใหนักศึกษาชาวจีน
เพราะนั่นถือวาเธอไดเปนสวนหนึ่ง
ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธไทย
จีน เพื่อมิตรภาพอันยาวนานระหวาง
สองประเทศ

นางสาวสุธารัตน พญาแขม และสามีชาวจีนของเธอ
欧阳赐美和她的中国丈夫 受访者供图
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①

HSK ไม่ได้ยากอย่างทีค่ ณ
ุ คิด
HSK，没你想象中的难

曾

就读于云南师范大学的泰国留学
生陈秀美，已经通过了HSK（六

级）考试，现就职于一家中文培训机构，
专门教授泰国学生汉语口语。“我经常跟
同学们说，不要把HSK当做考试来应付，
要积极调整心态，抱着学习文化的态度来
备考，一定能取得好成绩。”
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นักเรียนตางชาติทค่ี ดิ จะมาศึกษาหาความรูเ พิม่ เติมในประเทศจีน จําเปน
จะตองสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ผานเสียกอน ทั้งนี้ HSK คือการ
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนสําหรับผูที่ไมไดใชภาษาจีนเปน
ภาษาแม จึงไดมีการสอบวัดระดับมาตรฐานความรูภาษาจีนแบบสากลขึ้น
หลายปมานี้ สืบเนื่องจากจีนไดมีการแลกเปลี่ยนความรวมมืออยางลึก
ซึ้งกับนานาประเทศทั่วโลก “กระแสเรียนภาษาจีน” ไดรอนแรงมากขึ้น ทํา
ใหผทู สี่ มัครสอบ HSK มีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง จากสถิตขิ องกระทรวงศึกษาธิการจีนพบวา ในป 2561 มีจดุ ทดสอบ HSK เพิม่ ขึน้ 60 แหง รวม
แลวมีจดุ ทดสอบ HSK ถึง 1,147 แหงใน 137 ประเทศทัว่ โลก มีจาํ นวนผูส มัคร
สอบ HSK ในทุกระดับประมาณ 6,800,000 คน/ครั้ง
ทั้งนี้ การสอบ HSK แบงออกเปน 6 ระดับ เนื้อหาการสอบประกอบดวย
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เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน
ทักษะการฟง การอาน และการเขียน ฯลฯ
ความจริงแลว HSK ไมไดยากอยางที่คิด การกําหนดขอสอบ HSK คํานึง
ถึงความเปนจริงของนักเรียนตางชาติ เนื้อหาคําถามสวนใหญจะเปนสถานการณปกติในชีวิตประจําวัน ความยากอยูระดับปานกลาง ในที่นี้ไดลองคัด
เลือกตัวอยางขอสอบการอานมาหนึ่งขอ ใหคุณไดลองสัมผัสดู
คําถาม “虽然现在离（ ）还有段时间，但是不少人已经开始准备过年的东西了。” ตัว
เลือกคําตอบ ไดแก “随着” “尝” “春节” “收拾” ฯลฯ คําถามแนวนี้ทดสอบทั้ง
ความรูดานคําศัพทและอาศัยความเขาใจความหมายของประโยค ผูสอบจึง
จะสามารถเลือกคําตอบที่ถูกตอง แนนอนวา หากผูส อบมีความรูค วามเขาใจ
ในวัฒนธรรมตรุษจีนแลว ยอมจะตอบถูกไดอยางงายดาย
ภาษาจีนมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน มีทั้งคุณลักษณะที่แสดงความ
หมายและแสดงการออกเสียง สําหรับนักเรียนชาวไทยแลว จะสอบ HSK ให
ผานตองมีเคล็ดลับอยางไรบาง ? ลองมาฟงคําแนะนําจากอาจารยนนทิกา ครองสินทรัพย อาจารยชาวไทยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล “ฉันขอแนะนําใหทกุ คนลองใชวธิ เี รียนรูภ าษาจีน
ผานการชมภาพยนตรจีนและฟงเพลงจีน อยางเชนฉันชอบเพลงจีน มักจะ
รองตามอยูบอยๆ ซึ่งนอกจากจะไดฝกทักษะดานภาษาพูดแลว ยังชวยให
ฉันมีความรูดานคําศัพทเพิ่มมากขึ้นดวย”
ดานเฉิน ซิ่วเหมย นักเรียนชาวไทยซึง่ เคยศึกษาอยูท มี่ หาวิทยาลัยยูนนาน

นอรมอล ผูซ งึ่ ผานการสอบ HSK ระดับ
้ าํ งานอยูใ นสถาบัน
6 มาแลว ขณะนีท
ฝกอบรมภาษาจีนแหงหนึง่ และสอน
ดานการสนทนาภาษาจีนใหแกนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะกลาววา “ฉัน
มักจะบอกกั บ นั ก เรี ยนวา อยาคิดวา
HSK เปนการสอบอยางหนึง่ ตองปรับ
ทัศนคติ ใ หม ใ นการเตรียมตัวสอบ
โดยใหคดิ วาเปนการเรียนรูว ฒั นธรรม
จีน ยอ มจะสอบไดคะแนนทีด่ อี ยาง
แนนอน” นอกจากนัน้ เฉิน ซิว่ เหมย
ยังเห็นวา การเรียนภาษาจีนไมควรอาศัยการทองจําเพียงอยางเดียว ควรฝกใช
ภาษาจีนสนทนาอยูเ ปนประจํา “ตอน
ที่ฉันอยู ที่ ก รุ ง เทพฯ มั ก จะไปเดิน
เลนแถวเยาวราชบอยๆ แลวลองฝก
ใชภาษาจี น พู ด คุ ย ซึ่ งชวยยกระดับ
ความรูภ าษาจีนของฉันใหสงู ขึน้ มาก”
เฉิน ซิ่วเหมยกลาว

เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม นักเรียนเขาสอบการวัดระดับความรู
ภาษาจีน (HSK) ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

图①5月19日，在俄罗斯莫斯科，考生参加汉语水平
考试（HSK） 新华社 图

②

สถาบันขงจื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดั การสอบ HSK
图②泰国农业大学孔子学院举办HSK考试 供图
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เรียนภาษาจีนให้ดี ท�ำให้มีโอกาสมากขึ้น
บทสัมภาษณ์คุณนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
学好中文能有更多机会
——专访泰王国驻昆总领事妮媞瓦娣·玛尼琨女士
2018年在云南留学的泰国学生有800人左右，并且数量逐年增长。”泰王
国驻昆总领事妮媞瓦娣·玛尼琨女士日前接受《湄公河》杂志专访时表
示，“我想寄语泰国学生的第一个词是勤奋，中国学生学习非常刻苦，希望泰国学
生向他们学习；第二个词是坚持，不要畏惧困难，努力完成学业；第三个词是交流，
多交中国朋友，多用中文交流。”
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本刊记者 李沁颖 蔡梦/文

การไปมาหาสูก นั ฉันมิตรระหวาง
ไทย-จีนคือการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ
ระหวางประชาชนกับประชาชน นัก
ศึกษาชาวไทยเปนตัวแทนของประเทศไทย การที่พวกเขาไดรํ่าเรียนที่
ประเทศจีน ทําใหมโี อกาสไดรจู กั กับ
อาจารยและเพือ่ นนักศึกษาชาวจีนอัน
เปนการชวยสงเสริมการแลกเปลีย่ น
ทางดานวัฒนธรรม และความเขาใจ
ซึ่งกันและกันระหวางประเทศทัง้ สอง
ใหลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม
ที่ผานมา คุณนิธวิ ดี มานิตกุล กงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง ไดใหสมั ภาษณ
กับนิตยสาร “แมนํ้าโขง” ที่คุนหมิง
วา ในป ค.ศ. 2018 จํานวนนักเรียน
ไทยที่เรียนตอในยูนนานประมาณ
่ มากขึน้ ทุกป
800 คน และมีจาํ นวนเพิม
นิตยสาร “แม่ น�ำ้ โขง” : เนื่องจาก
ในระยะไมกปี่ ม านี้ ความรวมมือระหวางไทย-จีนมีความแนนแฟนมาก
ขึ้น นักเรียนไทยเลือกที่จะมาเรียน
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เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน
ตอที่ประเทศจีนนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น ปจจุบัน นักเรียนไทยที่เรียนตอใน
มณฑลยูนนานมีจํานวนเทาไหรคะ
กงสุ ลใหญ่ ฯ : จํานวนนักเรียนไทยในยูนนานมีประมาณ 800 คน ซึ่งเปน
ประชากรสวนใหญของคนไทยในคุนหมิง และยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
นิตยสาร “แม่ น�ำ้ โขง” : กงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง มีสวนชวยนักศึกษา
ชาวไทยในยูนนานในดานการศึกษาและชีวติ ความเปนอยูอ ยางไรบางคะ
กงสุ ลใหญ่ฯ : หนาที่ข องสถานเอกอัค รราชทูตและสถานกงสุลใหญที่
สําคัญประการหนึง่ คือการดูแลคนไทยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ สถานกงสุลใหญ
ณ นครคุนหมิง รับผิดชอบดูแลนักเรียนไทยทีเ่ รียนอยูใ น 3 มณฑล (ยูนนาน
กุย โจว หูหนาน) นอกจากนั้น ดิ ฉันยั ง ไดริเริม่ ใหมกี ารเชิญตัวแทนนักเรียน
มารวมพูดคุยและสอบถามถึงสภาพการเรี ย นและการใชชวี ติ ของนักเรียน
ไทยที่เรียนในยูนนาน และยังไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยใน
มณฑลยูนนานทีม่ นี ักเรียนไทยมาศึกษาอีกดวย นอกจากนี้ เมือ่ ถึงวันสําคัญ
ตางๆ ของไทยเชนวันสงกรานต กลุม นักศึกษาจะมีการจัดกิจกรรม สถานกงสุลใหญกจ็ ะใหการสนับสนุนดวย เชน สนับสนุนดานงบประมานในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาไทยใหมีการแสดงวัฒนธรรมไทย และใหเพื่อนนักศึกษาตางชาติไดรจู กั อันเปนการสงเสริมการแลกเปลีย่ นทางดานวัฒนธรรม
นิตยสาร “แม่นำ�้ โขง” : ทานเห็นวานักศึกษาชาวไทยมีบทบาทในการแลก
เปลี่ยนความสัมพันธและมิตรภาพไทยจีนอยางไร
กงสุลใหญ่ฯ : การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั น ถื อ ว า เปนการสงเสริมความ
สัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน นักศึกษาไทยจึงถือวาเปนตัวแทน
ของประเทศไทย การที่พวกเขาไดมีโอกาสเรียนในประเทศจีนมีโอกาสได
รูจักกับอาจารยและเพื่อนนักเรียนชาวจีน สามารถสงเสริมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางไทย-จีน
นิตยสาร “แม่ น�ำ้ โขง” : ทานเห็นวานักศึกษาที่เลือกเรียนตอในประเทศ
จีน จะมีผลดีตออนาคตของนักเรียนไทยอยางไรบาง และทานฯ มีอะไรจะ
ฝากถึงนักเรียนไทยบางมั้ยคะ

กงสุ ลใหญ่ ฯ : ปจจุบัน จีนเปน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจเขมแข็งเปน
อันดับสองของโลก นักเรียนไทยทีม่ า
เรียนในจีนตางรูด วี า หากเรียนภาษา
จีนไดดีแลว จะมีโอกาสที่ดีในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต และสิ่งที่
ดิฉนั อยากบอกไปยังนักศึกษาไทยคํา
แรกคือ “ขยัน” นักศึกษาจีนขยันเรียน
มาก นักศึกษาไทยควรเอาเปนแบบ
อยางและควรจะฝกฝนภาษาจีนให
ไดดีใหมากที่สุด คําที่สอง คือ “มุงมัน่ ” ไมยอ ทอไมกลัวความยากลําบาก
มุมานะศึกษาใหสําเร็จ คําที่สามคือ
ผูกมิตรกับเพือ่ นชาวจีนใหมาก เพราะ
เปนการสรางความสัมพันธในอนาคต

คุณนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง

泰王国驻昆总领事妮媞瓦娣·玛尼琨女士 李沁颖 图
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①

ยินดีตอ้ นรับนักศึกษาจากไทยเพือ่ มาเรียนต่อที่ยูนนาน
泰国留学生，云南欢迎你

来

中国留学如何申请奖学金？云南
高校的哪些专业受泰国留学生欢

迎？云南有多少所学校具备招收外国留
学生的资质？带着泰国留学生们关心的问
题，本刊走访了几所云南高校。
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本刊记者 陈创业 文/图

เมื่อยางเขาสูเดือนกรกฎาคม สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในยูนนานจะเขาสู
ชวงปดเทอมฤดูรอน แตวาสถาบันอุดมศึกษานานาชาติหรือสํานักงานฝาย
รับนักศึกษาตางชาติบางสวน และพวกครูอาจารยยังคงมีงานลนมือ
ศูนยไทยศึกษามหาวิทยาลัยยูนนาน ฉวี เจีย้ นเหวิน ผูอ าํ นวยการศูนยกาํ ลัง
ปรึกษาหารือกับผูรวมงานถึงกิจกรรมเกี่ยวกับคายปดเทอมภาคฤดูรอนใน
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-จีน และการมาเยือนขององคกรการศึกษา
วิจัยเทคโนโลยีฝายไทย
สํานักงานฝายรับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงคุนหมิง อาจารยที่รับผิดชอบงานการลงทะเบียนนักเรียน
ตางชาติกาํ ลังทําเอกสารการสมัครเพือ่ รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตาง
ชาติ
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เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน
จะยืน่ ขอรับทุนการศึกษาอยางไร มีสาขาวิชาใดบางของสถาบันอุดมศึกษา
ในยูนนานทีน่ า สนใจ สําหรับประเด็นทีบ่ รรดานักศึกษาไทยใหความสนใจทาง
นิตยสารไดไปสัมภาษณสถาบันอุดมศึกษาในยูนนานมาหลายแหง
จะยืน่ ขอรับทุนการศึกษาอย่ างไร
“ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง
หลักๆ มีอยู 3 ประเภท ระดับประเทศมีทุนการศึกษาของรัฐบาล วิทยาลัยขงจือ้
ระดับมณฑลมีทุนการศึกษาของรัฐบาลมณฑลยูนนาน ระดับสถาบันการ
ศึกษามีทุนการศึก ษาโควตาปริ ญ ญาโท และทุนการศึกษานักศึกษาดีเดน
เปนตน” อาจารยอวู จวิ้น กลาววา เรื่องการยื่นขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิงเริม่ ขับเคลือ่ นมาตัง้ แตเดือน
ธันวาคมปที่แลว นักศึกษาลงสมัครทางอีเมลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
เดือนมีนาคมจะทําการพิจารณาทุน เดือนมิถนุ ายนและกรกฎาคมจะตอบกลับ
ผลการพิจารณา รายชื่อที่อนุมัติแลวจะถูกสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการจีน
“ขณะนี้ เราไดตอบกลับจดหมายอีเลคโทรนิคทีย่ นื่ ขอรับทุนการศึกษาไปแลว
กวา 4,000 ฉบับ”
“ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนและทุนการศึกษาของรัฐบาลมณฑลยูน-

นาน หลักๆ จะใหทุนนักศึกษาตางชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สวนทุนการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาจะเนนใหกบั นักศึกษาตางชาติใหมที่มีผลการเรียนภาษาจีนดี”
อาจารยอวู จวิน้ กลาวเสริมวา ประเด็น
สําคัญในการพิจารณาใหทนุ การศึกษา
ขึน้ กับผลการเรียนของนักศึกษาตางชาติ โดยเฉพาะผลการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) นอกจากนี้ การยืน่ ขอ
รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ยังตองมีหนังสือรับ
รองจากอาจารยทปี่ รึกษาและอธิการบดี
ตลอดจนมีแผนการศึกษาทีด่ อี กี หนึง่
ฉบับ
“เราสนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติยนื่ ขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาล
จีนจากประเทศของตนเอง การทําเชน
นี้จะประสบความสําเร็จไดงายกวา”
ผูอํานวยการฉวี เจี้ยนเหวินกลาววา
“ทางมหาวิทยาลัยยูนนานมีเงือ่ นไขที่

ผูส อื่ ขาวเขาทําขาวทีศ่ นู ยศกึ ษาไทยของมหาวิทยาลัยยูนนาน
เพือ่ เรียนรูส ถานการณของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยแหงนี้
图①记者到云南大学泰国研究中心采访该校泰国留
学生情况

②

อาคารยี่ฟูในมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตรยูนนาน
图②云南财经大学逸夫楼
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ชัดเจนตอผลการสอบวัดระดับภาษาจีนของนักศึกษาตางชาติ ระดับปริญญาตรี
ตองสอบผานเกรด 3 ระดับปริญญาโทตองสอบผานเกรด 4 และปริญญาเอก
ตองสอบผานเกรด 5” ตามทีท่ ราบมา จํานวนนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย
ยูนนาน จัดอยูใ นอันดับตนของสถาบันอุดมศึกษามณฑลยูนนานมาโดยตลอด
ปกลายที่ผานมามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยยูนนาน 300-400 คน
แบงออกเปนนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญา (ปริญญาตรี-โท-เอก) และนัก
ศึกษาทีเ่ รียนดานภาษา (เอกภาษาจีน) ยังมีนกั ศึกษาแลกเปลีย่ น (มหาวิทยาลัย
ยูนนานกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในโครงการรวมจัดการศึกษา “2+2”)
“แรกเริ่มเลย นักศึกษาตางชาติจากแถบเอเชียใต-เอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่มาเรียนมหาวิทยาลัยเราสวนใหญไดทนุ การศึกษาจากหลายระดับ หลาย
ปมานี้ นักศึกษาทุนสวนตัวมีสดั สวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ” ผูอ าํ นวยการฉวี เจีย้ นเหวิน
มองวา ทุนการศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมที่จะสงเสริมใหทุนกับนักศึกษา
ตางชาติที่เคยมาเรียนในจีนแลวและตองการที่จะศึกษาตอในระดับปริญญา
โทหรือเอก เหวยจากศูนยการจัดการนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยการ
เงินและเศรษฐศาสตรยนู นานมีความรูส กึ เชนเดียวกัน เขากลาววา “ปจจุบนั
นักศึกษาไทยทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัยของเรามี 60 คน ในจํานวนนีเ้ ปน
ปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 6 คน ทั้งหมดไดรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน”
สาขาวิชาใดบ้ างทีน่ ่ าสนใจ
“ทุกสาขาวิชาทีม่ ใี นมหาวิทยาลัยยูนนานเปดรับนักศึกษาตางชาติทงั้ หมด”
ผูอํานวยการฉวี เจี้ยนเหวินมองวา นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้
คอนขางมีความรู นักศึกษาปริญญาโท-เอกมีสดั สวนสูงมาก พวกเขาสามารถ
เลือกเรียนตามทีต่ วั เองสนใจหรือชืน่ ชอบ ปจจัยโดยรวมจะพิจารณาถึงสาขา
วิชาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยยูนนาน และความตองการของสังคมไทย
“สาขาการประยุกตใชวทิ ยาศาสตรกบั สิง่ มีชวี ติ และภาษาจีนสําหรับชาวตาง
ชาติของมหาวิทยาลัยยูนนานเปนที่นิยมมากในหมูนักศึกษาไทย”
ที่มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตรยนู นาน นักเรียนไทยโดยทัว่ ไป
สนใจสาขาการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการคาระหวางประเทศ การ
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เมือ่ ข้าพเจ้าเรียนหนังสือทีย่ นู นาน
เงินการคลัง เปนตน อาจารยเนีย่ สูเหวยกลาววา การเลือกวิชาเอกของนักเรียน
ไทยจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของสังคมไทย
อาจารยอวู จวิ้นกลาววา ป 2018 มีนักเรียนไทยศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง 30 คน สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาสวนใหญ
คือวิศวกรรมไฟฟาและระบบอัตโนมัติ อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิง่ Internet
of Things (IoT) การจัด การการท อ งเที่ ย ว เศรษฐศาสตรและการคาระหวาง
ประเทศ เปนตน “นอกจากการสอนภาษาจีนนานาชาติ การศึกษาภาษาจีน
ซึ่งเปนสาขาเพือ่ การใชภาษาเปนหลักแลว เรายังไดเปดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
และการคาระหวางประเทศ การเงินการคลัง และการบริหารการทองเที่ยว”
อาจารยตวน เจี๋ยหยุน รองคณบดีวิทยาลัยอักษรศาสตรจีนแหงมหาวิทยาลัย
ยูนนานนอรมอลกลาววา เนื่องจากความตองการในสาขาวิชาของนักศึกษา
ตางชาติมีการยกระดับขึ้น การเปดหลักสูตรสาขาวิชาของทางมหาวิทยาลัย
ก็ไดมีการปรับปรุงเชนกัน “ทั้งนี้ไดคํานึงถึงสภาพการมีงานทําหลังจบการ
ศึกษาของนักเรียน การมีงานทําของวิชาการเงินการคลังมีแนวโนมทีด่ ี ธุรกิจ
การทองเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังเจริญรุงเรือง”

นายฉวี เจี้ยนเหวิน ผูอํานวยการศูนยศึกษาไทยมหาวิทยาลัย
ยูนนาน
图①云南大学泰国研究中心主任瞿建文

ฉื่อ เสียวจิง รองผูอํานวยการศูนยจัดการดานการศึกษา
นักศึกษาตางชาติของมหวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร
ยูนนาน

图②云南财经大学国际学生教育管理中心副主任石
晓晶

สํานักงานรับสมัครนักเรียนตางชาติของคณะนานาชาติแหง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง
นางอวู จวิ้น กําลังจัดทําเอกสารการสมัครทุนการศึกษาของ
นักศึกษาตางชาติ

图③昆明理工大学国际学院留学生招生办公室，邬俊
正在整理留学生奖学金申请资料

นายฉวี เจี้ยนเหวิน ศูนยศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยยูนนานได
แนะนําสถานการณทั่วไปของนักเรียนไทยในโรงเรียน

图④云南大学泰国研究中心，瞿建文向记者介绍该
校泰国留学生情况

④
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รายชือ่ มหาวิทยาลัย 48 แห่งในมณฑลยูนนาน
ทีเ่ ปิ ดรับนักศึกษาต่างชาติ
云南省48所可招收外国留学生的高校名单
本刊记者 陈创业/文

记

者从云南省教育厅官方网站了解
到，2019年云南省共有48所高校具

备招收外国留学生资质，可以开展来华留学生
招生教学工作。现将48所云南高校名单列出，
供有意来云南留学的泰国学生参考。

ผูส อื่ ขาวไดขอ มูลจากเว็ปไซตหนวย
งานรัฐกรมศึกษาธิการมณฑลยูนนาน ใน
ป 2019 มี สถาบั น อุดมศึกษาในมณฑล
ยูนนานรวม 48 แหงทีม่ คี วามพรอมในการ
รับนักศึกษาตางชาติ สามารถเปดดําเนิน
การเรี ย นการสอนนักเรีย นตางชาติใน
ประเทศจีนได จึงขอนํารายชือ่ มหาวิทยาลัย 48 แหงในมณฑลยูนนานมาเพือ่ เปน
ประโยชน สําหรับนักศึกษาไทยทีส่ นใจ
ศึกษาตอในยูนนาน
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มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University)
2. 昆明理工大学 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง
1. 云南大学

(Kunming University of Science and Technology)

มหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล (Yunnan Normal University)
4. 昆明医科大学 มหาวิทยาลัยการแพทยคุนหมิง (Kunming Medical University)
5. 云南农业大学 มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University)
6. 云南中医药大学 มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนยูนนาน (Yunnan University of

3. 云南师范大学

Chinese Medicine)
7. 云南民族大学
8. 云南财经大学

มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University)
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการเงินยูนนาน

(Yunnan University of Finance and Economics)
9. 西南林业大学

มหาวิทยาลัยวนศาสตรภาคตะวันตกเฉียงใตยูนนาน

(Southwest Forestry University)

วิทยาลัยศิลปะยูนนาน (Yunnan Arts University)
11. 云南警官学院 วิทยาลัยตํารวจยูนนาน (Yunnan Police College)
12.云南开放大学 มหาวิทยาลัยไคฟางยูนนาน (Yunnan Open University)
13. 昆明学院 วิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University)
14. 大理大学 มหาวิทยาลัยตาหลี่ (Dali University)
้ นี อรมอล (Yuxi Normal University)
15. 玉溪师范学院 วิทยาลัยอวีซ
่ งิ้ นอรมอล (QuJing Normal University)
16. 曲靖师范学院 วิทยาลัยฉวีจ
 ยงนอรมอล (Chuxiong Normal University)
17.楚雄师范学院 วิทยาลัยฉูส
18. 红河学院 วิทยาลัยหงเหอ (Honghe University)
19. 保山学院 วิทยาลัยเปาซัน (Baoshan University)
20. 文山学院 วิทยาลัยเหวินซัน (Wenshan University)
21. 昭通学院 วิทยาลัยจาวทง (Zhaotong University)
10. 云南艺术学院
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วิทยาลัยผูเออ ( Puer University)
23.滇西应用技术大学 มหาวิทยาลัยเทคนิคประยุกตเตียนซี
22. 普洱学院

(West Yunnan University of Applied Sciences)

วิทยาลัยจินเฉียว มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง (Kunming University of

24.昆明理工大学津桥学院

Science and Technology Oxbridge College)
25. 云南师范大学商学院

วิทยาลัยการพาณิชย มหาวิทยาลัย

ยูนนานนอรมอล (Yunnan Normal University Business School)
26.云南师范大学文理学院 วิทยาลัยศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล (The college of Arts and Sciences
Yunnan Normal University)
27.云南大学旅游文化学院

วิทยาลัยการทองเทีย่ ว และ

วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยยูนนาน (Tourism and Culture College Yunnan
University)
28.云南工商学院

วิทยาลัยเทคนิคอาชีวเกษตรยูนนาน

35.云南农业职业技术学院

(Yunnan Vocational and Technical College of Agriculture)
36.云南文化艺术职业学院

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศิลปะและ

วัฒนธรรมยูนนาน (Yunnan Vocational College of Culture and Art )
37.云南交通运输职业学院 วิทยาลัยอาชีวการขนสงคมนาคม
ยูนนาน (Yunnan Vocational College of Transportation)
38.昆明铁道职业技术学院 วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษารถไฟ
คุนหมิง (Kunming Railway Vocational and Technical College)
39.德宏师范高等专科学校 วิทยาลัยอาชีวเตอหงนอรมอล
(Dehong Teachers’ College)
40.滇西科技师范学院 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เตียนซีนอรมอล (West Yunnan University)
41.丽江师范高等专科学校 วิทยาลัยอาชีวลีเ่ จียงนอรมอล
(Lijiang Teachers College)
42.西双版纳职业技术学院

วิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยียนู นาน

สิบสองปนนา (Xishuangbanna Vocational and Technical Col-

(Yunnan Technology and Business University)

lege)

29.云南经济管理学院

43.云南能源职业技术学院

วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการจัดการ

ยูนนาน (Yunnan college of Business Management)
30.昆明冶金高等专科学校 วิทยาลัยโลหะกรรมคุนหมิง
(Kunming Metallurgy College)
31.云南交通职业技术学院

วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา

คมนาคมยูนนาน (Yunnan Jiaotong College)
32.云南机电职业技术学院 วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
เครือ่ งกลไฟฟายูนนาน (Yunnan Vocational College of Mechani-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคพลัง

งานยูนนาน (Yunnan Vocational Institute of Energy Technology)
44.玉溪农业职业技术学院 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการ
เกษตรอวีซ้ ี (Yuxi Agriculture Vocation-Technical College)
45.德宏职业学院 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตอหง
(Dehong Vocational College)
46.昆明艺术职业学院

วิทยาลัยอาชีวศิลปศึกษาคุนหมิง

(Kunming Professional College of Arts)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาซินซิงยูนนาน

cal and Electrical Technology)

47.云南新兴职业学院

33.云南国土资源职业学院

(Yunnan Xinxing Occupations Institute)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาทรัพยากรทีด่ นิ

ยูนนาน (Yunnan Land and Resources Vocational College)
34.云南林业职业技术学院 วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาปาไม
ยูนนาน (Yunnan Forestry Technological College)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาษาตางประเทศ
และการตางประเทศยูนนาน (Yunnan College of Foreign

48. 云南外事外语职业学院

Affairs & Foreign Language)
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特约
观察

โอกาสความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีนอนาคตสดใส
中泰教育合作大有可为

据

统计，2018年有3万多中国
学子在泰国各类学校学习，

而泰国赴华留学生也接近3万人。中
国成为泰国最大的留学生来源国，两
国互派留学的人数在东南亚国家中居
首位。当前，在“一带一路”框架下
的中泰教育合作，将为中泰文化交流
架起坚实的友谊之桥，有助于文明交
流互鉴，增进两国民心相通，促进中
泰关系进一步发展。

特约观察员：

朱振明

โดยจู เจิน้ หมิง

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

ศาสตราจารยประจําสถาบันวิจยั เอเชียตะวันออกเฉียงใต-เอเชียใตแหงประเทศ
จีน (คุนหมิง) และศาสตราจารยประจํา
ศูนยไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน
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นับตัง้ แตสถาปนาความสัมพันธไทย-จีน สืบเนือ่ งจากการเปดกวางทีข่ ยาย
มากขึน้ ของประเทศจีน กอปรกับความสัมพันธไทย-จีนทีพ่ ฒ
ั นามากขึน้ เปน
ลําดับ ความรวมมือดานการศึกษาไดกลายเปนประเด็นความรวมมือสําคัญ
ทีต่ อ ยอดจากความรวมมือดานการคาการลงทุน แมวา ความรวมมือดานการ
ศึกษาจะเริม่ ตนขึน้ ภายหลัง แตมกี ารพัฒนารุดหนาอยางรวดเร็ว กระทัง่ ปจจุบนั
ความรวมมือดานการศึกษาไดยกระดับขึ้นอีกขั้น
ลักษณะเด่ นของความร่ วมมือด้ านการศึกษาระหว่ างไทย-จีน
(1) ขอบเขตความรวมมือกวาง รูปแบบความรวมมือหลากหลาย : เมื่อ
พิจารณาจากขอบเขตความรวมมือดานการศึกษาพบวา ความรวมมือระดับ
อุดมศึกษาอยูใ นฐานะบทบาทนํา อีกทัง้ ขยายไปยังความรวมมือระดับมัธยม
และประถมศึกษา หากพิจารณาจากประเภทของหนวยงานดานการศึกษา
พบวา มีทั้งความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกัน ระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน และความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
เอกชนดวยกัน หากพิจารณาจากภาคสวนความรวมมือพบวา ความรวมมือ
ระดับอุดมศึกษาเปนกําลังสําคัญ สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีน รวมทัง้ การเรงรัดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ทําใหการพัฒนาความรวมมือระดับอาชีวศึกษากาวหนาอยางรวดเร็ว
หลายปมานี้ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของจีนไดรบั ความสนใจอยาง
มากจากหนวยงานการศึกษาของไทย ทัง้ นี้ ดวยความรวมมือดานอาชีวศึกษา
จะชวยบมเพาะทรัพยากรบุคคลเชิงเทคนิคจํานวนมากใหแกประเทศไทย

特约
观察

และชวยสรางคุณูปการแกการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
(2) นักศึกษาตางชาติคอื ไฮไลทของความรวมมือดานการศึกษาไทย-จีน:
ปแรกทีจ่ นี เริม่ ตนนโยบายปฏิรปู และเปดประเทศ นักศึกษาเยาวชน 4 คนของ
มหาวิทยาลัยปกกิ่งคือนักศึกษาตางชาติกลุมแรกภายหลังสถาปนาความสัมพันธทางการทูตที่รัฐบาลจีนสงมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย ซึ่งถือเปน
ขาวใหญมากในเวลานัน้ และไดรบั ความสนใจจากสังคมของทัง้ สองประเทศ
เวลาผานไป 40 ป การแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวางกันกลายเปนเหตุการณปกติ
จากสถิติ มีนักศึกษาจีนกวา 30,000 คนที่มาเรียนตอยังสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ขณะที่มีนักศึกษาไทยเกือบ 30,000 คนเชนกันที่ไปเรียนตอยัง
เมืองจีน ทั้งนี้ จีนกลายเปนประเทศที่มีนักศึกษาตางชาติมากที่สุดในไทย
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกันถือวามีจํานวนมากที่สุดในหมูประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบัน กิจการนักศึกษาตางชาติระหวางไทย-จีน
คึกคักเปนอยางมาก การรับรองวุฒกิ ารศึกษาหรือใบประกาศนียบัตรรับรอง
คุณวุฒดิ า นการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยไทย-จีนขยายกวางมากขึน้ เปนลําดับ
ดึงดูดใหนกั ศึกษาของทัง้ สองประเทศไปเรียนตอระหวางกันเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
(3) สถาบันขงจื้อกลายเปนเวทีความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยจีนที่สําคัญ: นับตั้งแตเริ่มกอตั้งสถาบันขงจื้อแหงแรกในประเทศไทยเมื่อป
้ และหองเรียนขงจือ้ รวม 16 แหง
2549 จนถึงป 2561 ประเทศไทยมีสถาบันขงจือ
ซึ่งถือวามีจํานวนมากที่สุดในหมูประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบัน
ขงจือ้ ทีเ่ นนการเรียนการสอนภาษาจีนเปนหลักนัน้ ไดชว ยบมเพาะบุคลากร
ทีม่ คี วามรูภ าษาจีนจํานวนมากใหแกประเทศไทย ซึง่ ชวยสงเสริมการพัฒนา
ความสัมพันธไทย-จีนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน อีกทั้งชวย
ขยายและสนับสนุนความรวมมือและการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาระหวาง
ไทย-จีน ไดสรางผลประโยชน win-win ใหแกทงั้ สองชาติ ซึง่ เปนความปรารถนา

นักวิเคราะห์รบั เชิญ

รวมกันของวงการศึกษาไทย-จีน
ปจจุบัน ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-จีนภายใตกรอบ
ขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”
จะชวยสรางสะพานแหงมิตรภาพที่
แข็งแรงใหแกการแลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรมระหวางไทย-จีน ซึง่ จะเปน
ประโยชนแกการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานอารยธรรมระหวางกัน ขยายการ
เชื่อมโยงภาคประชาชนระหวางกัน
สงเสริมใหความสัมพันธไทย -จีน
พัฒนายิ่งขึ้น หลายปมานี้ รัฐบาล
ของทัง้ สองประเทศตางกระตือรือรน
ที่จะผลักดันความรวมมือดานการ
ศึกษาระหวางกัน ทําใหมผี ลงานโครง
การความรวมมือหลากหลาย ดังนัน้
จึงเปนเหตุผลทีเ่ ชือ่ ไดวา โอกาสความ
รวมมือดานการศึกษาระหวางไทยจีนจะมีอนาคตที่สดใส
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庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

ซีรย่ี ฉ์ ลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

แฟ้ มประวัตกิ ารเติบโตของประเทศจีนใหม่
ยุค 5G ของต�ำบลตูห๋ ลงเจียง
新中国成长档案｜独龙江乡的5G时代

在

云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡，独龙族女孩熊玉兰第一
次戴上VR眼镜。在5G网络支撑下，千里之外的昆明滇池和西山等景象，实时呈现

在她眼前。离她不远处，独龙族博物馆里收藏着独龙江乡的第一部手机。从“第一部手机”
到“5G体验”，通信方式不断升级，弥合了高山阻隔带来的“信息鸿沟”，拉近了独龙族
与外界的距离，推动着独龙族快速发展。

①
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ที่ตําบลตูหลงเจียง ปกครองตนเองชนเผาตูหลงชนเผานู อําเภอกงซาน
แควนปกครองตนเองชนเผาลีซอนูเ จียง มณฑลยูนนาน สยง อวีห้ ลัน เด็กสาว
ชาวเผาตูหลง ไดสวมแวน VR เปนครั้งแรก วิวทะเลสาบเตียนฉือและภูเขาซี
ซานทีเ่ มืองคุนหมิง ซึง่ หางกันพันลี้ ไดโผลโฉมตอหนาเธอ ภายใตการสนับ
สนุนของเครือขายอินเตอรเน็ต 5G “วิวนั้น อัศจรรยมาก มีความรูส กึ เหมือน
อยูที่นั่นเลยคะ”
สถานทีท่ หี่ า งจากเธอไปไมไกล พิพธิ ภัณฑชนเผาตูห ลงเปนสถานทีเ่ ก็บ
สะสมเครือ่ งโทรศัพทมอื ถือเครือ่ งแรกของตําบลตูห ลงเจียง จาก“มือถือเครือ่ ง
แรก” สู “ประสบการณ 5G” วิธีโทรคมนาคมที่อัพเดทสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทําให “ภูเขาสูงหุบเหวลึก” ทีข่ วางกัน้ ขาวสาร เสมือนถูกตัดไป ทําใหชนเผา
ตูหลงกับโลกภายนอกใกลชิดมากขึ้น ผลักดันใหชนเผาตูหลงเรงพัฒนาเร็ว
ขึ้น
ในอดีตกาล เครื่องโทรศัพท์ เคยเป็ นของหายาก
ในอดีตกอนป พ.ศ. 2547 เครื่องโทรศัพทเคยเปนของหายากสําหรับคน
ชนเผาตูห ลง ความจริง ในชวงตอนตนหลังสถาปนาจีนใหม เครือ่ งโทรศัพท
เคยเปน “ของหายาก” มาเปนเวลานานพอสมควร ในสมัยนั้นผูใชโทรศัพท
ทัว่ ประเทศจีนมีเพียง 0.218 ลานครัวเรือนเทานัน้ อัตราผูม เี ครือ่ งโทรศัพทใช
ทัว่ ประเทศจีนในป พ.ศ. 2492 มีเพียง 0.05 เครือ่ ง/ลานคนเทานัน้ ยอดปริมาณ
คาประกอบกิจการโทรศัพทและไปรษณียร วมก็มเี พียง 258 ลานหยวนเทานัน้
หลังจากสถาปนาจีนใหม โดยเฉพาะหลังการดําเนินนโยบายปฏิรูปเปด
สูภ ายนอกเปนตนมา กิจการสือ่ สารโทรศัพทและไปรษณียข องจีนไดเรงจังหวะ
กาวเร็วขึน้ ความสามารถในการสือ่ สารแบบบูรณาการไดเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว
เกา เตอหรง “อดีตนายอําเภอ” ของอําเภอกงซาน เปนพยานแหงการ
เปลี่ยนแปลงของการสื่อสารชนเผาตูหลง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 China Mobile เปดเครือขายสื่อสารเคลื่อนที่ในตําบล
ตูหลงเจียง ประวัติศาสตรที่ไมมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชในพื้นที่ไดสิ้นสุดลง
ตอนนั้นที่ตําบลยังไมมีไฟฟาใช สถานีฐานสื่อสารเคลื่อนที่นั้นตองอาศัย

เส้นทางแห่งประเทศจีน

②

③

ภาพถายทางอากาศของตําบลตูหลงเจียง
图①独龙江乡航拍 新华社 图

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2014 พนักงานสาวชนเผาตูหลงของ
โรงแรมทองถิ่น กําลังโชว “เครื่องชําระเงิน” ของธนาคาร
กสิกรจีนที่ตนเพิ่งเรียนรูการใชงาน

图②2014年10月25日，在独龙江乡当地宾馆上班的
独龙族少女，展示集通话、转账、缴费于一体的座机
电话 新华社 图

สถานีฐานทดสอบ 5 G ที่ตูหลงเจียง

图③独龙江乡5G试验基站 新华社 图
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อุปกรณติดตัง้ ปน ไฟดวยพลังงานนํา้ เกา เตอเจียง นายอําเภอกงซานในขณะนัน้
ไดโทรศัพทออกจากตําบลตูหลงเจียงเปนคนแรก ทุกวันนี้ เครื่องโทรศัพท
มือถือเครื่องนัน้ และรูปถายการใชโทรศัพทตอนนัน้ ตางเก็บไวในพิพธิ ภัณฑ
ชนเผาตูห ลง
“ตอนแรกมีสถานีสื่อสารที่เดียวเทานั้นครับ โดยเชาสัญญาณดาวเทียม
อยางมากที่สุดอํานวยใหผูใชคุยโทรศัพทในเวลาเดียวกันได 18 รายเทานั้น
ครับ และมีแตในตําบลเทานัน้ ทีม่ สี ญ
ั ญาณครับ” หมา ชุนไห รองผูจ ดั การใหญ
บริษทั สาขากงซานของบริษัท China Mobile ยูนนานกลาว เขาไดเขารวมกระบวนการสรางสรรคการสือ่ สารทองถิน่ ทัง้ กระบวนการ ซึง่ เปนไปดวยความ
ยากลําบาก ดวยเวลาทัง้ หมด 3 ป จึงมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใช “ทุกหมูบาน” ทั้ง
6 หมูบานทั่วตําบล
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ตําบลตูห ลงเจียงไดเปดเครือขาย 4G ของ China Mobile
และไดมีเครือขาย 4G ครอบคลุมทั้ง 6 หมูบานและเขตทิวทัศนทองเที่ยวทั่ว
ตําบล China Mobile ยังไดมอบมือถืออัจฉริยะ (Smart Phone) ใหคนชนเผาตู
หลงทีม่ อี ายุมากกวา 18 ป ตํา่ กวา 60 ป ทุกคนๆ ละ 1 เครือ่ งทัว่ ตําบล การสือ่ สาร
ทีอ่ พั เดทสูงขึน้ ไดนาํ พาสารสนเทศการสือ่ สารมาใหตาํ บลตูห ลงเจียง “อินเตอรเน็ต+การศึกษา” “อินเตอรเน็ต+การแพทย” “อินเตอรเน็ต+E-commerce” เปนตน
พากันเขาสูพื้นที่ตําบลตูหลงเจียง
การบริการสารสนเทศการสื่อสารก�ำลังน�ำประโยชน์ให้ชาวบ้านมากยิง่ ขึน้

①
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ทุกวันนี้ จํานวนผูใชบริการสื่อ
สารเคลือ่ นที่ จํานวนผูใ ชอนิ เตอรเน็ต
บอรดแบนเคลือ่ นทีข่ องจีน ตางติด
อันดับทีห่ นึง่ ในโลก จีนมีสถานีฐาน
สื่อสารเคลื่อนที่มากที่สุดในโลก มี
เครือขาย 4G เชิงพาณิชยใหญสุดใน
โลก เทคโนโลยีการสือ่ สารเคลือ่ นที่
ที่โดดเดนดวย 5G ไดรับความสนใจ
จากทั่วโลก
ในป พ.ศ. 2561 อัตราผูม เี ครือ่ งโทรศัพท (รวมเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที)่
ใชทั่วประเทศจีนเปน 125.29 เครื่อง/
รอยคน ผูใชอินเตอรเน็ตบอรดแบน
คงที่ 407.38 ลานครัวเรือน จํานวน
คนเขาใชอนิ เตอรเน็ตไดเพิม่ จาก 0.62
ลานคนในป พ.ศ. 2540 เปน 828.51 ลาน
คนอยางรวดเร็ว การบริการสารสนเทศที่ใชได มีเงินใช ใชไดดี กําลัง
อํานวยประโยชนไปใหชาวบานมาก
ยิ่งขึ้น ประชาชนนับรอยลานคนมี
ความรูสึกไดประโยชน มีความสุข
และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจาก
การแบงปนผลสําเร็จการพัฒนาอิน
เตอรเน็ต
หลี่ เอี้ยนหลง ชายหนุมหมูบาน
โขงดัง ตําบลตูห ลงเจียง ชอบฟงเพลง
ปอปผานมือถือ เขาไดตดิ ตัง้ Cool Dog
กับ Cool Me และ Mi Wei แอปดนตรี
้ ของออน
3 แอปในมือถือ เขาชอบซือ
ไลนดวย ซื้อเสื้อผาและรองเทาออน
ไลนเปนครัง้ คราว เมือ่ เร็วๆ นี้ เขายัง
ใชเงินหลายสิบหยวนซือ้ ลําโพงแบบ

中国
之路

เส้นทางแห่งประเทศจีน

②

สะดวกถือ เพื่อนําไปฟงเพลงทุกเวลา
พรอมๆ กับการสื่อสารที่อัพเดทสูงขึ้น ประชาชนชาวเผาตูหลงกําลังเรง
กอดอารยธรรมสมัยใหมเร็วขึน้ ผูค นดูขา ว ดูคลิปวีดโี อ รับรูโ ลกภายนอกผาน
มือถือ การชําระเงินเคลือ่ นทีแ่ พรหลายทีต่ าํ บลตูห ลงเจียง ซึง่ ใชไดทวั่ ไปตาม
รานคาใหญเล็กตัง้ แตในตําบลถึงหมูบ า น E-commerce ก็เริม่ เปนทีน่ ยิ มกันใน
ทองถิน่ ยอดจํานวนวัสดุภณ
ั ฑเดลิเวอรีด่ ว นทีไ่ ดรบั เพิม่ มากขึน้ อยางรวดเร็ว
ยังมีคนขายของพื้นเมือง อยางเชน นํ้าผึ้ง เห็ดหยังตู เปนตน สูภายนอกผาน
อินเตอรเน็ตออนไลน ชนเผาตูห ลงไดหลุดพนจากความยากไรทงั้ ชนเผาเมือ่
เดือนเมษายนปนี้ กลายเปนชนกลุมนอยเผาแรกที่หลุดพนความยากไรทั้ง
ชนเผาของจีน
พรอมๆ กับยุค 5G ทีก่ าํ ลังจะมาถึง เมือ่ เร็วๆ นี้ China Mobile ไดสรางสถานี
ฐานทดลอง 5G ที่ตําบลตูหลงเจี ย ง หยัง ซื่อหง ผูจัดการใหญ บริษัท China
Mobile สาขานูเจียง กลาววา “เราปรารถนาที่ จ ะกํ า จัดหุบเหวดิจิตอลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยผลักดันการพัฒนาของชนเผาตูหลงใหดียิ่ง
ขึ้น”
本刊综合

สยง อวี้หลันสัมผัสกลอง VR ที่ตูหลงเจียง

图①熊玉兰在独龙江乡体验VR眼镜 新华社 图

ประชาชนชนชาติตูหลงกําลังจัดทําธุรกิจการเงิน

图②独龙族群众在办理金融业务 新华社 图
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เจีย แยนจอง (ศร.ดร.ยรรยง จิระนคร)
อุทศิ ตลอดชีวติ เพือ่ มิตรภาพจีน-ไทย
คัดตอนมาจากหนังสือเรือ่ ง “กลับประเทศ 68 ปี ”

谢远章，毕其一生增进中泰友谊
——节选自《归国六十八年》

①

谢

远章，男，泰国归侨。1930年7月出
生于泰国合艾市，祖籍中国广东梅

县。2008年4月，被授予清莱王家大学文科荣誉
博士学位，同年7月由泰王国驻昆明总领事代表
泰国王室颁发“里列酷那蓬（特别功绩）”银质
勋章。于2019年7月去世，享年89岁。在遗体告
别仪式上，泰国诗琳通公主委托泰王国驻昆明总
领事馆向其敬献花圈。
他在《归国六十八年》一书中自评：“我熟
悉并能灵活运用中泰两种语言，毕生从事中泰历
史文化渊源研究，特别是通过傣泰古文化的华夏
影响探讨傣泰的发源地，帮助人们了解傣泰民族
灿烂的历史与文化；在提高人们的历史知识与文
化修养的同时，也有助于增进中泰两国人民的相
互了解与友谊。这既是我从事学术研究的成就，
也是我对中泰两国社会的回报。”
36

ชีวประวัติ เจีย แยนจอง (ศร.ดร.ยรรยง จิระนคร) ชายชาวจีนโพน
ทะเลทีเ่ กิดในประเทศไทยและกลับประเทศจีน ภูมลิ าํ เนาบรรพบุรษุ
อยูท อี่ าํ เภอเหมยเซีย่ น มณฑลกวางตุง ประเทศจีน เจีย แยนจองเกิดทีจ่ งั หวัดหาดใหญ เมือ่ เดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2473 กลับถึงประเทศจีน เมือ่ ป
พ.ศ. 2491 เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนมัธยมเฉี่ยงฟองกวางโจว สอบ
เขามหาวิทยาลัยการทหารและการเมืองเมือ่ ป พ.ศ. 2493 รัฐจัดใหไปทํา
งานทีย่ นู นานหลังจบมหาวิทยาลัย เคยทํางานทีแ่ ควนปกครองตนเอง
ชนเผาไทสิบสองปนนา และสถาบันวิจยั เอเชียตะวันออกเฉียงใตทขี่ นึ้
สังกัดสภาวิทยาศาสตรสังคมมณฑลยูนนานเปนลําดับ เคยดํารงตําแหนงนักวิจยั และผูอํานวยการฝายวิจัยประเทศไทย เดินทางไปทํางาน
วิจยั ทีส่ ถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมือ่ ป พ.ศ. 2536 ได
รับแตงตัง้ เปน “ศาสตราพิจารย” กิตมิ ศักดิ์ และไดรับมอบปริญญา
เอกสายศิลปกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อเดือน

人物
档案

เมษายน ป พ.ศ. 2551 ได รั บพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณเหรียญเงิน
ดิเรกคุณาภรณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ศร.ดร.ยรรยงฯ ถึงแกกรรม
เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 สิรอิ ายุได 89 ป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผแู ทน สกญ. อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหนาหีบศพ ศร.ดร.ยรรยงฯ ในพิธไี วอาลัยและประชุมเพลิง
กลับประเทศจีนเพือ่ ต้ อนรับการปลดแอกปิ ตุภูมิ
พ.ศ. 2480 ผมเรียนภาษาจีนทีโ่ รงเรียนตงฮัว้ โรงเรียนชาวจีนโพนทะเลใน
เมืองหาดใหญทางภาคใตของไทย ตอนนัน้ ผมมีอายุเพียง 7 ขวบ
พ.ศ. 2491 ผมกลับประเทศจีนเพือ่ เรียนภาษาจีนตอ ผมเขาเรียนมัธยมปลาย
ทีโ่ รงเรียนมัธยมเฉีย่ งฟองกวางโจว
กลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 กวางโจวไดรบั การปลดแอก มหาวิทยาลัยการ
ทหารและการเมืองของกองทัพฟลดทสี่ องกองทัพปลดแอกประชาชนจีน สาขา
(วิทยาเขต) ที่ 4 เริม่ รับสมัครนักศึกษาที่กวางโจว ผมสมัครสอบและสอบติด
ผมยายตามมหาวิทยาลัยไปทีเ่ มืองคุนหมิง มณฑลยูนนานในปลายเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2492 จึงไดรว มเปนสักขีพยานการปลดแอกมณฑลยูนนาน
ท�ำงานเพือ่ ความสามัคคีของชนเผ่ าทีส่ ิ บสองปันนา
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2495 ผมไดรบั คําสัง่ ใหยา ยไปทํางานเพือ่ ความสามัคคีของชนเผาทีแ่ ควนปกครองตนเองชนเผาไทสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน
กอนหนานัน้ ผมไมเคยติดตอสัมผัสกับชาวไทสิบสองปนนามากอนเลย ยิง่ พูด
ภาษาไทไมเปนดวย แตหลังจากเดินทางถึงสิบสองปนนา ผมก็สามารถพูดคุย
กับชาวไททองถิน่ ไดดว ยภาษาถิน่ ใตของไทยและภาษาไทยแบบงายๆ
ตอนนัน้ ผมแปลกใจมาก ผมเกิดทีเ่ มืองหาดใหญของไทย ทําไมภาษาถิน่
ใตของไทยมีบางสวนทีค่ ลายกับภาษาไทลือ้ (หนึง่ ในภาษาทางการของแควน
ปกครองตนเองชนเผาไทสิบสองปนนา เรียกอีกวา “ภาษาไทสิบสองปนนา”)
ตอมาผมไดคน หาขอมูลในหนังสือประวัตศิ าสตรของไทย ในหนังสือมีตอน
หนึง่ ระบุวา “ในสมัยอยุธยาตอนตน สมเด็จพระราเมศวรทรงยกทัพตีอาณาจักรลานนาทีเ่ ชียงใหม จับชาวไทลือ้ (ชาวไทสาขาหนึง่ ทีค่ อ นขางใหญทมี่ ณฑล
ยูนนาน) จํานวนมาก ทรงรับสัง่ ใหพวกเขาอพยพไปตัง้ ถิน่ ฐานรกรากทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา ทางภาคใตของไทย ทําใหภาษาถิน่ ใตของไทย
มีทอนเสียงคลายคลึงกับภาษาไทลือ้ ”
เป็ นนักวิจยั พิเศษทีส่ ถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลังจากการดําเนินนโยบายปฏิรปู และเปดสูภ ายนอกเปนตนมา ผมทํางาน

แฟ้ มประวัติบคุ คล

②

ศร.ดร.ยรรยง จิระนคร
图①谢远章 供图

วันที่ 29 กุมภาพันธ ค.ศ. 2008 ศร.ดร.ยรรยง จิระนคร บรรณาธิการภาษาไทยของนิตยสาร “แมนํ้าโขง” นักวิจัยของสภา
สังคมศาสตรมณฑลยูนนาน ศาสตราพิเศษสถาบันเอเชีย
ศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

图②2008年4月，谢远章获得泰国清莱王家大学文科
荣誉博士学位 供图
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วิจยั ไท-ไทยศึกษาทีส่ ถาบันวิจยั เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทีข่ นึ้ สังกัดสภาวิทยาศาสตรสังคม มณฑลยูนนานมา
ตลอด
พ.ศ. 2536 ผมไดรบั แตงตัง้ ใหเปน
นักวิจยั พิเศษจากสถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากมา
ถึงสถาบันเอเชียศึกษา ผมไดเขารวม
งานจัดตัง้ ศูนยจนี ศึกษาของสถาบันฯ
และดํารงตําแหนงกรรมการประจําโดย
รับผิดชอบงานหลักๆ การแลกเปลีย่ น
ทางวิชาการกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กับวิทยาศาสตรมนุษยศาสตรของจีน
จากการทํางานทีศ่ นู ยจนี ศึกษา พวกผม
ไดรวบรวมเพือ่ นๆ ชาวจีนสัญชาติไทย

①

②
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ที่ทํางานหนังสือ พิ ม พ ภ าษาจี น งานเขียนวรรณกรรมและงานกิจกรรมทาง
วิชาการในกรุงเทพฯ จัดตัง้ “สมาคมวิชาการไทย-จีน” ภาคเอกชนในป พ.ศ. 2536
ซึง่ ผมไดดาํ รงตําแหนงกรรมการของสมาคมนี้ และเขียนบทความให “วารสาร
วิชาการไทย-จีน” ของสมาคมฯ เปนประจํา
ถวายงานแด่ สมเด็จพระเทพฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสริ นิ ธร) ทรงสําเร็จ
การศึกษาคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระองคทรงติดตอไป
มาหาสูก บั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูบ อ ยๆ หากพระองคมขี อ สงสัยเกีย่ วกับจีน
ในระหวางทีท่ รงเรียนหรือทรงงาน ก็จะทรงสอบถามมาทีส่ ถาบันเอเชียศึกษา
พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของจีน ทรงสนพระทัยประวัตศิ าสตรกองทัพแปดแบนเนอร (Eight
Banners Army) มาก หลังจากทรงเสด็จกลับถึงประเทศไทย พระองคทรงขอคํา
แนะนําปญหากองทัพแปดแบนเนอรจาก ดร.เขียน ธีระวิทย ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดร.เขียน ธีระวิทยมอบหมายหนาทีน่ ใี้ หผม ผมจึงหาขอมูลจาก
หนังสือภาษาจีน เรียบเรียงสภาพคราวๆ ของกองทัพแปดแบนเนอรกบั ระบบแปด
กองธงเปนภาษาไทย และแนบภาพสีแปดธง ถวายแดพระองค ตอมาพระองค
มีปญ หาเกีย่ วกับจีน ก็จะทรงติดตอกับผม
พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดําเนินเยือนมณฑลยูนนาน ทรงพบ
การแปลคําศัพทเกีย่ วกับเขตบริหารระดับเขตปกครองตนเอง แควนปกครองตนเอง อําเภอปกครองตนเองของจีนมีความวุนวายมาก หลังจากทรงเสด็จกลับ
ประเทศ พระองคทรงรับสัง่ ใหผมแปลใหมอกี รอบหนึง่ ผมไดเรียบเรียงขอมูล
ประวัตคิ วามเปนมาและวิวฒ
ั นาการอยางคราวๆ ของการแบงเขตบริหารใน
ราชวงศตา งๆ ของจีนถวายแดพระองค ตอมาพระองคทรงแกไขเพิม่ เติมขอมูล
นี้ ทรงเรียบเรียงเปนขอมูลเขตบริหารของจีนโดยทรงจัดเปนภาคผนวกทาย
หนังสือบันทึกการเสด็จพระราชดําเนินเยือนมณฑลยูนนานเรือ่ ง “ใตเมฆสลับสี
ยูนนาน”
ด�ำรงต�ำแหน่ งบรรณาธิการภาษาไทยของนิตยสาร “แม่ น�ำ้ โขง”
พ.ศ. 2545 สํานักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจนี สัง่ ใหสาํ นักงานสารนิเทศ
รัฐบาลมณฑลยูนนานรับจัดทํานิตยสาร “แมนาํ้ โขง” ฉบับภาษาไทยดวยการแนะนําจากเพือ่ นชาวจีนโพนทะเล หนวยงานกํากับดูแลเชิญใหผมดํารงตําแหนง
บรรณาธิการภาษาไทยของนิตยสาร “แมนาํ้ โขง” ผมยังไดเปดคอลัมนเฉพาะ

人物
档案

แฟ้ มประวัติบคุ คล

③
③

ในนิตยสาร “แมนาํ้ โขง” ตัง้ แต พ.ศ. 2547 โดยใชชอื่ วา “ปกิณกะการคนควาเรือ่ ง
ไท-ไทย” เปนเนือ้ หาเกีย่ วกับการแนะนําวิถชี วี ติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไท-ไทย
ผมเกิดและเติบโตทีป่ ระเทศไทย มีความรูส กึ รักอยางลึกซึง้ ตอประเทศไทย
ในฐานะชาวจีนโพนทะเลในไทยที่กลับประเทศจีนและนักวิจยั วิทยาศาสตร
สังคมคนหนึง่ ผมคุน เคยและสามารถใชภาษาจีน-ไทยทัง้ สองภาษาไดอยางคลอง
แคลว ผมทํางานวิจยั คนควาประวัตศิ าสตรวฒ
ั นธรรมทีม่ มี าชานานของจีน-ไทย
มาตลอดชีวติ โดยเฉพาะการคนควาตนกําเนิดของไท-ไทยผานการวิจยั อิทธิพล
จีนทีม่ ตี อ วัฒธรรมโบราณของไท-ไทย เพือ่ ชวยใหผคู นเขาใจประวัตศิ าสตร
และวัฒนธรรมทีร่ งุ เรืองของชนเผาไท-ไทย และเพือ่ มีสว นชวยในการกระชับ
มิตรภาพและความเขาใจซึง่ กันและกันระหวางประชาชนของประเทศจีนและ
ประเทศไทย พรอมๆ กับการยกระดับความรูทางประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม
ของผูค นดวย ซึง่ เปนทัง้ ผลสําเร็จของการวิจยั คนควาทางวิชาการของผม และ
เปนสิง่ ทีผ่ มตอบแทนใหสงั คมของจีนและไทยทัง้ สองประเทศ

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจา
ฟากัลยาณิวัฒนา ประธานของที่ระลึกแก ศร.ดร.ยรรยง
จิระนคร ซึ่งไดถวายงานเปนลามเมื่อสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอฯ เสด็จเยือนยูนนาน

图①1985年12月，泰国王姐甘拉雅妮·瓦塔娜公主
殿下向谢远章赠送纪念品 供图

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา
ฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎราชทุมาร ประทานปริญญา
บัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๐
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายใหแก ศจ.ยรรยง จิระนคร
图②2008年4月，玛哈哇集拉隆功王储殿下为谢远
章颁发清莱王家大学2006-2007学年荣誉博士证
书 供图

ขณะที่เปนบรรณาธิการภาษาไทยของนิตยสาร "แมนํ้าโขง"
ศร.ดร.ยรรยง จิระนครไดสนทนาแลกเปลี่ยนกับตัวแทน
ราชบัณฑิตยสถาน

图③担任《湄公河》译审期间，谢远章和泰国王家学
术院代表交流 蔡梦 图
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ปกิณกะการค้นคว้าเรือ่ งไท-ไทย

傣泰
随笔

ปกิณกะการคนควาเรื่องไท-ไทย ตอนที่ 207

บทความและงานเขียนด้านไท-ไทย ศึกษาในอดีตของผูเ้ ขียน (สาม)

ยรรยง จิระนคร

ระบอบการปกครองของแคว้นสิบสองพันนาในอดีต (17)
ตามประเพณีไทลือ้ หลังจากเทศกาลออกพรรษามัก
จะมีการบวชสามเณร พอลามจะตองมีบทบาทสําคัญ มี
การรวมทําบุญ เชน เตรียม “ผาเรือนหลวง” ทําบุญทาน
ใหสามเณร ในงานนี้ พอลามซึ่งเปนทาวขุนสําคัญจะขี่
มาไปรวมงานโดยมีผูติดตามมากมายมาจากหมูบานที่
ทํานาพระราชทานของพอลาม
ทาวขุนบางตําแหนงไมมีนาพระราชทาน แตไดรับ
“ขาวบาทนา” เชน ตําแหนงหัวรอยจะไมมนี าพระราชทาน
แตมหี มูบ า นในสังกัดหรือลูกลาม คือ บานมอง บานแมน
บานขัวสูงในทุงเชียงรุง บานเหลานี้แตละปจะออกขาว
สารใหทา วขุนหัวรอย ๔๐๐ ชัง่ เมือ่ หัวรอยสรางเรือนใหม
ทัง้ ๓ หมูบ า นดังกลาวตองชวยเหลือ ทาวขุนหัวหาสิบไม
มีขา วบาทนาเชนกัน แตมลี กู ลาม ๒ หมูบ า น คือ หมูบ า น
กวนเมาะ (ชาวเขาปะลัง) เขตภูเขาเมืองเชียงฮา และบาน
หาดเมืองเชียงฮา โดยแตละปออกเสียฝายดอก ๑๐๐ ชั่ง
พริก ๑๐ ชัง่ ถัว่ งา และขิงจํานวนหนึง่ เมือ่ สรางเรือนใหม
ทั้งสองหมูบานก็ตองไปชวย พญากลางหอมีลูกลาม ๒
หมูบ า น คือ บานยางลีเชียงรุง และบานหมูอ อ เมืองยาง ถึง
เทศกาลเขาพรรษาออกพรรษาหมูบ า นทัง้ สองตองไปเปา
แตรที่หอวังจนเสร็จพิธี
ทุกๆ เมืองในสิบสองพันนาจะมีทาวขุนเหนือสนาม
เปน “พอลาม” ยกเวนเชียงรุง เพราะเชียงรุง เปนทีป่ ระทับ
ของกษัตริยและเปนศูนยกลางการบริหาร ทั้งนี้ตําแหนง
พอลามเมืองนั้นเปนตัวแทนของเมืองตางๆ ประจําอยูที่
เชียงรุง ทัง้ นีเ้ พือ่ แกปญ
 หาความลําบากของเจาเมืองตางๆ
ที่ตองขี่มาเดินทางมาประชุมรับขอราชการที่เชียงรุง จึง
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ใหขุนเหนือสนามเปนตัวแทนแจงขอราชการตางๆ ให
เจาเมืองและกราบทูลขอราชการของเมืองตางๆ โดยที่
พอลามไมมีสิทธิในการปกครองเมือง แตไดรับผลประโยชนจากแรงงานของลูกลามเปนการตอบแทน
ระบบพอลาม-ลูกลามที่สืบทอดมาตั้งแตอดีต แสดง
ใหเห็นวาสิบสองพันนาเปนสังคมของการรวมมือรวม
ใจระหวางชนชั้น กลุมชนชั้นตางๆ มีความรับผิดชอบ
ตอกัน ความขัดแยงแมจะมีเกิดขึน้ อยูเ สมอ แตกส็ ามารถ
แกไขปญหาได สิ่งที่นาศึกษาใหลึกซึ้งคือ ปจจัยที่ทําให
ระบบพอลาม-ลูกลามนี้คงอยูมาเปนระยะเวลานานโดย
ไมมกี ารคัดคานตอตานอยางรุนแรงจากคนในระดับลาง
มีสิ่งที่นาคิดวา การแบงปนผลประโยชนที่มีอยูในความ
สัมพันธทุกระดับชั้นนั้นกําหนดตกลงกันไดอยางไร
ระบอบการปกครองของสิบสองพันนาดังกลาว ดํา
เนินมาโดยมีการเปลีย่ นแปลงนอยมาก จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๓
ี่ กครองโดยระบอบสังคมนิยม
(ค.ศ. ๑๙๕๐) ซึง่ เปนปทป
จีน นับวาปนรัฐไททีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงชาทีส่ ดุ ทัง้ นีส้ าเหตุ
สําคัญเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ยากแกการเขาถึง
ซึง่ เต็มไปดวยภูเขาและไมมถี นนหนทางทีส่ ะดวก แมจะ
ยอมรับอํานาจการปกครองของจีน แตกวาจีนจะเขาไป
ประจําการในสิบสองพันนาจริงๆ ก็เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖
(ค.ศ. ๑๙๑๓) ทั้งนี้ จีนก็ยังตองพึ่งอํานาจของเจานาย
ทาวขุน ไมอาจสถาปนาอํานาจของตนเองอยางแทจริง
จนกระทั่งถึงสมัยสมัยเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบ
สังคมนิยมทีท่ างการจีนไดเขาไปจัดการปกครองเอง (จบ)

最美
云南

สวยงามยูนนาน

ทะเลสาบเตียนฉือรัศมี 500 ลี้
น�ำ้ ใสขึ้นอีกครัง้
五百里滇池在返清

本刊记者 浦美玲/文

滇

池是昆明人的“母亲湖”，湖面海拔1886米，面积330
平方公里，是云南省最大的淡水湖，有“高原明珠”之

称。滇池回归清澈，是昆明人淳朴的愿望、不变的情怀。多年
来，昆明市滇池治理的接力棒不断相传。

①
ทัศนียภาพของทะเลสาบเตียนฉือ
图①滇池风光 孟志刚 图

ทะเลสาบเตียนฉือที่เปนสีเขียว
图②绿色滇池 陈创业 图

②
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สวยงามยูนนาน

最美
云南

ทะเลสาบเตียนฉือ ตัง้ อยูท างตะวันตกเฉียงใตของเมืองคุนหมิง ซึง่ เปน
ทะเลสาบ “มารดา” ของคนคุนหมิง
พืน้ ผิวนํ้าสูงกวาระดับนํ้าทะเล 1,886
เมตร เนื้ อ ที่ 330 ตารางกิ โลเมตร มี
แมนาํ้ ผานหลงเจียงและแมนาํ้ อีกหลาย
สายไหลเขาสูท ะเลสาบ เปนทะเลสาบ
นํ้ า จืดทีใ่ หญทสี่ ดุ ของมณฑลยูนนาน
จึงไดขนานนามวา “มุกแหงทีร่ าบสูง”
“แสงอรุณ คลุมทะเลสาบเตียน
ฉือ ดุจผาบาง ประตูมังกรบนภูเขา
ทอดเงาบนผิ ว ทะเลสาบ ... ” เพลง
“วอลซทะเลเตียนฉือ” นี้ไดรับความ
นิยมมากที่คุนหมิงในสิบกวาปแรก
หลังสถาปนาจีนใหม ผูคนรองกัน
อยางแพรหลาย นับไดวา เปน “เพลง
ประจําเมืองคุนหมิง”
ทะเลสาบเตียนฉือในสมัยนัน้ คลืน่
สีนํ้าเงินเปนระลอกๆ นํ้ากับทองฟา
มีสีกลมกลืนกัน ผูคนมีความสุขกับ
นํ้ามาก ดื่มดํ่ากับการรองเพลงเตน
ระบําอยางหลงระเริง “ทุกครั้งที่ฤดู

①
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รอนเวียนมาถึง ผูค นแออัดตามชายฝงทะเลสาบยาวสิบลีค้ ะ ทุกคนวายนํา้ พาย
เรือ เลนในนํ้าใสสะอาด ชางสนุกสนานเชียวคะ” จานลีห่ ยุน วัย 60 กวา เปน
คนคุนหมิงแตกาํ เนิด นํา้ ใสสระนีเ้ ปนภาพงดงามทีป่ ระทับใจพวกเธออยางลึกซึง้ ยาวนาน จนทุกวันนี้ ตราบใดทีค่ นคุนหมิงกลาวถึงทะเลสาบเตียนฉือ ก็จะ
เลาความทรงจําตอนเด็กที่เก็บสาหราย จับปลาจับกุง ซาวขาวลางผัก...อยาง
พลุกพลานไมยอมหยุด
ทวา มีอยูช ว งหนึง่ ทีน่ ํ้าทะเลสาบเตียนฉือไดรบั มลพิษรายแรง เสียงหัวเราะ
หายสาบสูญไป เหลือแตกองขยะลอยบนนํา้ เพือ่ นํานํา้ ใสกลับคืนมา “ศึกปกปอง
มุกแหงที่ราบสูง” ที่ไมมีควันระเบิด เริ่มขึ้นในทศวรรษป ค.ศ. 1990
การฟน สภาพนํา้ ใสทะเลสาบเตียนฉือ เปนความปรารถนาทีส่ จุ ริต ความ
จริงใจที่ไมเคยเปลี่ยนของคนคุนหมิง หลายปมานี้ เทศบาลคุนหมิงไดสาน
ตอภารกิจธรรมาภิบาลนํ้าเตียนฉือมาหลายชั่วคน วันเวลาผานพนไป โฉม
หนาคนเปลี่ยนไป สิ่งที่ไมเคยเปลี่ยน คือความมุงมั่นที่ยึดถือภารกิจธรรมาภิ
บาลนํ้าทะเลสาบเตียนฉือเปนเรื่องใหญอันดับแรก คือความแนวแนที่มุงสู
เปาหมายอยางไมผอนปรน
บนภูเขา-ทามกลางสายฝนที่โปรยปราย นํ้าฝนที่ไหลลงจากภูเขาฉางฉง
ซาน ปะปนกับโคลนดิน ลงสูคูคลองที่สรางตามทางเขา นํา้ โคลนไหลผาน
เขื่อนกั้นนํ้าหลายขั้น โคลนดินทรายตกตะกอนลงไป นํ้าปาถูกกัก นํ้าไหล
ชะลอลง ปจจุบันนี้ สํานักงานกิจการนํ้าของเขตอูหัว เมืองคุนหมิง ไดสราง
เขือ่ นกักนํา้ 180 กวาแหงตามคูคลองขางทางทีย่ าว 4 กิโลเมตร การดําเนินโครง
การกักนํา้ ปองกันนํา้ ทวมและสกัดมลภาวะภูเขาฉางฉงซานโดยผานการ “ซึม
กัก เก็บ คลีนนิ่ง ใช ระบาย” ไดประสิทธิภาพอยางเดนชัด

最美
云南

ใตดนิ -ทีด่ า นตะวันตกเฉียงเหนือของทางแยกตางระดับหมูบ า นจวี๋ ฮัวชน
พืน้ ทีส่ เี ขียวผืนใหญแลดูสวยงาม ใตพื้นที่สีเขียวมีสระเก็บนํ้าสํารองสระแรก
ของเมืองคุนหมิงซอนไว ซึง่ ก็คอื สระเก็บนํา้ สํารองแมนาํ้ ไหหมิงเหอทีเ่ ริม่ ทดลอง
ใชงานตัง้ แตป พ.ศ. 2557 โดยสระเก็บนํา้ สํารองนี้ สามารถกักเก็บนํา้ ฝนทีไ่ หล
ผานสูงสุดในสระชั่วคราว แลวคอยๆ ปลอยระบายนํ้าฝนหลังการไหลสูงสุด
ผานพนไป ซึง่ ทั้งไดผอนคลายแรงกดดันนํ้าทวมเมือง และไดหลีกเลี่ยงนํ้า
ฝนตอนเริ่มตกนํามลพิษสูแมนํ้า
ทางเขา-ในอุทยานนํ้าตก นักทองเที่ยวมากมายมาชมนํา้ ตก นัน่ คือทางเขา
แมนาํ้ ผานหลงเจียงของโครงการนํานํา้ แมนาํ้ หนิวหลันเจียง-ทะเลสาบเตียนฉือ
ซึง่ เปนโครงการสําคัญเชิงปุม กุญแจในธรรมาภิบาลบูรณาการตอสิง่ แวดลอม
นํ้าตามลุมนํ้าทะเลสาบเตียนฉือ โดยผานการดําเนินการใหอากาศ เติมออก
ซิเจน ลดมลพิษ ใหดินทรายตกตะกอนตอนํ้าที่ไหลมาจากแมนํ้าหนิวหลัน
เจียง คุณภาพนํ้าที่ไหลมาจากแมนํ้าหนิวหลันเจียงไดรับการปรับปรุงดีขึ้น
อยางมัน่ คง โครงการนีเ้ ริม่ เปดใชงานเมือ่ ปลายป พ.ศ. 2556 แมนาํ้ หนิวหลัน
เจียงไดเติมนํ้าสูทะเลสาบเตียนฉือรวม 3,041 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเทากับ
การเปลี่ยนนํ้าทั้งทะเลสาบไปสองครั้ง
ทางออก-ประตูนาํ้ ทะเลสาบตัง้ อยูช ายฝง ตะวันตกของทะเลสาบเตียนฉือ
ซึ่งเปนทางออกทางเดียวของทะเลสาบเตียนฉือ ประตูนํ้าที่สรางเสร็จพรอม
หองควบคุมเมื่อป พ.ศ. 2560 ขวางกั้นทางนํ้าดวยความยาว 100 กวาเมตร มี
ชองประตู 6 ชอง ไดระบายนํา้ ออกไปสูแ มนาํ้ ไหโขวรวม 2,039 ลานลูกบาศก
เมตรในรอบ 3 ปที่ผานมานี้ ซึ่งเทากับ 1.3 เทาของปริมาตรนํ้าทั้งทะเลสาบ
เตียนฉือ
ฝงใต-ในโรงเรือนปลูกผัก หลี่ ซิงหัว ชาวบานหนวย 3 หมูบานอานเลอ
ตําบลซางซวน เขตจิ้นหนิง เปดวาลวพนรดนํ้า พริบตาเดียว หยดนํ้าเต็มทั่ว
ใบผัก เปลงชีวิตชีวา ตั้งแตดําเนินโครงการสาธิตควบคุมมลพิษไรนาเอนก
ประสงค เมื่อป ค.ศ. 2556 เปนตนมา พื้นที่หมูบานอานเลอไดสรางระบบนํ้า
หมุนเวียนแบบวงจรปด โดยผานการสรางบอนํา้ ระบบนิเวศ บอหมักปุย กลาง
ไรนา บอเก็บถุงยากําจัดศัตรูพชื หลังจากดําเนินการตามโครงการแลว อัตรา
การนํามลพิษออกนอกไรนาลดลงมากกวา 30% ลดการใหปยุ ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสลงไปมากกวา 30% ประสิทธิภาพรวมดานสิง่ แวดลอมการเกษตร
ในพื้นที่สาธิตเพิ่มขึ้น 10%
ทะเลสาบเตียนฉือ ในฐานะที่เปนทะเลสาบ “มารดา” ของคุนหมิง ประชาชนคุนหมิงมีความทรงจําที่งดงาม ความรักที่ลึกซึ้งและความปรารถนา

สวยงามยูนนาน

②

ทีจ่ ริงใจตอทะเลสาบนี้ ทุกวันนี้ “วอลซ
ทะเลสาบเตียนฉือ” ไดถูกปรับปรุง
แกไขเปนเวอรชนั่ ดนตรีปอ ป ดนตรี
ซิมโฟนี เพลงควอเตต เพลงประสาน
เสียง (คอรัส) จังหวะดนตรีทรี่ จู กั คุน
เคยดังขึ้นครั้งแลวครั้งเลาบนผืนดิน
คุนหมิงยูนนาน ผูคนรอคอยทัศนียภาพที่งดงามจะไดฟนกลับมา ทะเล
สาบเตียนฉือจะใสขึ้นมาอีกครั้ง

ทิวทัศนอาณาจักรเตียนโบราณ

图①古滇王国风光 孟志刚 图

นักทองเที่ยวใหอาหารนกนางนวลบริเวณริมฝงทะเลสาบ
เตียนฉือ
图②游客在滇池边喂食红嘴鸥 陈创业 图

43

เยีย่ มชมอวี้ซ.ี .. “ฮวาเย่าไต” ทายาทแห่งอาณาจักรเตียนโบราณ
「走进玉溪」 花腰傣——古滇国皇族后裔

花

腰傣是哀牢山和红河水孕育的美丽
民族。传说，他们是历史上民族大

迁徙中遗留下来的傣族人，被认为是古滇
国皇族后裔。花腰傣因其服饰古朴典雅、
雍容华贵，特别是女子腰部束一条长长的
花腰带，挂满艳丽闪亮的樱穗、银泡、银
铃而得名。花腰傣的传统服饰造型精湛、
纤巧、别致，是穿在身上的艺术，写在身
上的历史，显示着花腰傣高超的编织技艺
和审美水平，堪称艺术品。

“ฮวาเยาไต” เปนชนชาติที่สวย
งาม มีแหลงกําเนิดในภูเขาอายหลาว
และแมนาํ้ หงเหอ อาศัยรวมตัวกันตาม
แนวแมนาํ้ หงเหอ ซึง่ มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร บริเวณเทือกเขา
อายหลาวมณฑลยูนนานพื้นที่รวม
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร ซึง่ มี
ลักษณะเปนหุบเขาทีแ่ คบและมีความ
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รอน ประกอบไปดวยพื้นที่มั่วซา กาซา ซุย ถาง และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ อาศัยกระจาย
ตัวอยูบ นฝง ทัง้ สองของแมนํ้าหยวนเจียง จากตํานานกลาววา คนกลุม นีค้ อื
ชนชาติไทที่ถูกทิ้งไวจากการอพยพในประวัติศาสตร ถือไดวาเปนทายาท
ของอาณาจักรเตียนโบราณ
“ฮวาเยาไต” มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของเครือ่ งแตงกายของสตรีทมี่ คี วามเรียบ
งายแตคงไวซง่ึ ความสงางาม โดยเฉพาะอยางยิง่ ทีเ่ อวของผูห ญิงจะคาดดวย
ผาลายคาดเอวที่มีความยาว ปกและตกแตงดวยลวดลายดอกไม ตรงปลาย
จะหอยดวยพูเ งินสดใสเปนประกายเงาวาวของกระดิง่ เงินและตุม เงินชนิด
ตางๆ อันเปนที่มาของชื่อฮวาเยาไตนั่นเอง (ฮวาเยาไต แปลวา ไทเอวลาย)
เครื่องแตงกายดั้งเดิมของชาวฮวาเยาไตนั้นจะมีความประณีตและมีความ
เกไก เปนศิลปะที่สามารถสวมใสบนรางกาย รวมถึงเปนประวัติศาสตรที่
จารึกไวบนรางกาย อันแสดงใหเห็นถึงทักษะการทอผาและสุนทรียภาพ
ชั้นสูงของชาวฮวาเยาไต ซึ่งเรียกไดวาเปนผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง
อาหารหลักของชาวฮวาเยาไต คือ อาหารประเภทขาวและอาหารคาว
ปรุงแบบเย็นที่มีรสชาติเผ็ดและเปรี้ยว ชอบดื่มเหลา และพวกเขายังมีการ
แสดงออกทางความรักที่ไมเหมือนใคร ในเดือนแรกของทุกปจะมีการจัด
งานเทศกาลถนนดอกไม ซึ่งถือไดวาเปนเทศกาลที่ยิ่งใหญที่สุดของชาว
ฮวาเยาไต และยังเปนทีร่ จู กั กันในนามของ “วันวาเลนไทนแหงตะวันออก”
เทศกาลนี้เปนเทศกาลที่หนุมสาวชาวฮวาเยาไตจะเกี้ยวพาราสีและเลือกคู
ครองกัน
ชาวฮวาเยาไตนับถือลัทธิธรรมชาติ เชื่อวาทุกสิ่งในโลกมีจิตวิญญาณ
มีประเพณีการสักลายบนรางกาย รูปแบบรอยสักสวนใหญจะเปนสัญลักษณ
ของตระกูล
สัญลักษณบูชาโทเท็ม สัญลักษณครอบครัวหรือคันไถ คราดและภาพ
บูชาสัตว เปนตน สตรีชาวฮวาเยาไตนั้นนิยมยอมฟนใหเปนสีดําและเชื่อ
วาฟนสีดํานั้นสวยงาม นอกจากนี้ฟนที่ยอมแลวยังมีสารปองกันกรด ปอง
กันการกัดกรอน ปองกันฟนผุ เปนตน ดังนั้น ประเพณีการยอมสีฟนสีดํา
จึงยังคงดําเนินสืบตอไป
玉溪市委宣传部供稿供图

“พบกันทีอ่ นั หนิง” คุยฟุ้งปี เก็บเกีย่ วใต้คา้ งองุน่
「遇见安宁」 葡萄架下说丰年

一

年一度的葡萄文化旅游节，是安
宁市禄脿街道的一大盛事。7月27

日，葡萄架上硕果累累，安宁禄脿第五届
葡萄文化旅游节如期举办。数万游客与禄
脿人民欢乐相聚，摘葡萄、吃美食、看文
艺表演，参加骑行活动，一起分享葡萄丰
收和禄脿发展的喜悦幸福。

ถนนลูเปยว ณ เมืองอันหนิง ได
รับสมญานามวา “ประตูใหญทางทิศ
ตะวันตกของคุนหมิง” มีทัศนียภาพ
ทีง่ ดงาม ทําใหเกิดบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง
ขึ้น ที่แหงนี้หางจากตัวเมืองอันหนิง
27 กิโลเมตร หางจากนครคุนหมิง 57
กิโลเมตร ถือเปนเสนทางคมนาคมที่
สําคัญของคุนหมิงในการมุงหนาสู
แวนแควนทางทิศตะวันตกของมณฑล
ยูนนานมาแตโบราณกาล
งานเทศกาลทองเที่ยวและวัฒนธรรมองุน ซึง่ จัดขึน้ ปละหนึง่ ครัง้ ถือ
เปนงานใหญของทีน่ ่ี เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม บนคางองุนมีผลผลิตออกเต็ม
งานเทศกาลทองเทีย่ วและวัฒนธรรม
องุน ครัง้ ที่ 5 ณ อําเภอลูเ ปยว เมืองอันหนิงจัดขึน้ ตามกําหนดเวลา นักทอง
เที่ยวนับหมื่นไดมาพบปะสังสรรค
กับชาวบานลูเ ปยว เก็บองุน กินอาหาร
เลิศรส ดูการแสดงศิลปะ รวมกิจกรรม
ขับขี่ ทุกคนไดรวมกันสัมผัสฤดูเก็บ

เกี่ยวอันอุดมสมบูรณและเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนามจากพัฒนาการ
ของลูเปยว
วันแรกของงานเทศกาล รถยนตจิตอาสาไดชว ยกันเก็บเกีย่ วผลผลิตองุน
ล็อตแรกแลวนําไปมอบใหกับเจาหนาที่สุขาภิบาล เจาหนาที่ตํารวจจราจร
และผูสูงอายุในบานพักคนชรา เพื่อสงมอบและแบงปนความสุขความชื่น
มื่นของฤดูเก็บเกี่ยว
ในระหวางชวงเทศกาล ยังมีการจัดกิจกรรมแขงขันขีจ่ กั รยานไตเขา ระยะ
ทางรวม 12.8 กิโลเมตร ซึ่งไดทาทายความสามารถของผูเขาแขงขันในการ
ขับขีบ่ นทางโคงและลาดชัน อีกทัง้ เปนการแสดงใหเห็นทัศนียภาพทางธรรม
ชาติทงี่ ดงามและวัฒนธรรมทองถิน่ ของชนพืน้ เมืองทีห่ ลากหลาย ผสมผสาน
ทั้งความทาทายและการชื่นชมทัศนียภาพไปพรอมกัน
ในป 2562 นี้ คาดวาผลผลิตองุน ในลูเ ปยวจะมีมากถึงกวา 3,800 ตันขึน้ ไป
คิดเปนมูลคาตอโหมวราว 21,000 หยวน หลายปมานี้ อําเภอลูเ ปยวไดจดั งาน
เทศกาลทองเทีย่ วและวัฒธรรมองุน เปนประจําทุกป อาศัยรูปแบบ “สรางเวที
วัฒนธรรม ใหเศรษฐกิจไดรอ งรํา” มาพัฒนาเศรษฐกิจรวมศูนยในชนบท โดย
ในขณะทีเ่ พิม่ รายไดของเกษตรกร ก็ไดสบื สานวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชนชาติ
ไปพรอมๆ กัน
安宁市委宣传部供稿供图
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①

พบพาน ณ ยูนนาน ร่วมแบ่งปั นเรือ่ งราวทีด่ งี าม
情牵云南“湄”美与共

7

月22日至28日，第3期澜沧江—湄
公河国家新闻官员和媒体记者培训在

云南举行。来自泰国、老挝、柬埔寨、缅
甸的16位新闻官员和媒体记者共聚美丽云
南，感受云南的自然和人文魅力，续写澜
湄合作美美与共的故事。泰国民众联络厅
公共关系处高级传播员希丽帕·巴桑动情地
说：“希望云南成为澜湄各国媒体合作的
一个中心，当说起中国，应当想到云南，当
说起澜沧江—湄公河，应该想到云南。”

46

本刊记者 刘子语 王欢 姚程程 李吒 张莹琳 蔡梦/文

โครงการอบรมผูส อื่ ขาวและเจาหนาทีด่ า นขาวสารในกลุม ประเทศแมนาํ้
โขง-ลานชาง ครัง้ ที่ 3 จัดขึน้ ณ นครคุนหมิง ระหวางวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจัดโดยธุรกิจหนังสือพิมพยูนนาน เดลี่ กรุป ภายใต
การสนับสนุนของรัฐบาลมณฑลยูนนาน มีผูสื่อขาวและเจาหนาที่ดานขาว
สารรวม 16 คนจากประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ไดมารวม
ตัวกัน ณ มณฑลยูนนานอันสวยงาม เพือ่ สัมผัสมนตเสนหแ หงธรรมชาติและ
ผูคนของยูนนาน รวมเขียนลํานําขับขานและแบงปนเรื่องราวความรวมมือ
แมโขง-ลานชางดวยกัน
ภูเขายูนนานก็สวย แม่ น�ำ้ ยูนนานก็สวย
ผูเ ขาอบรมมาถึงบริเวณแมนาํ้ ถางหลาง ณ เมืองอันหนิงในวันที่ 24 กรกฎาคม
“แมนาํ้ ถางหลางมีขนาดพืน้ ทีเ่ ทาไร นอกจากดอกทานตะวันแลว ยังมีววิ ทิวทัศน
อะไร” ทุกคนตางเทีย่ วถายรูปไปพลางไถถามดวยความอยากรูไ ปพลางทาม

澜湄
故事

กลางทุงดอกทานตะวัน
คุณปญสิทธิ์ ธรรมวงศ หัวหนา
บรรณาธิการบทความหนังสือพิมพ
ตางประเทศของสปป.ลาว ไดถายรูป
ชาวคณะระหวางเพลิดเพลินกับทุง
ดอกทานตะวันอันงดงาม “ผูคนกับ
ธรรมชาติอยูรวมกันอยางกลมกลืน
ทําใหอนั หนิงเปนทีท่ เี่ หมาะแกการอยู
อาศัย” เขากลาว หวังวารายงานขาวของ
ตนเอง จะชวยถายทอดเรือ่ งราวระบบ
นิเวศของยูนนานใหแกผอู า นชาวลาว
ทัศนียภาพทางธรรมชาติทงี่ ดงาม
ของอันหนิงทําใหผคู นรูส กึ ผอนคลาย
และมีความสุข ภายในหมูบ า นไดโน
เสารลเู ฟงทีผ่ สมผสานระหวางธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร และวิทยาศาสตร
สมัยใหมอยางลงตัว ทําใหผูคนรูสึก
ราวกับ “ทะลุมติ เิ วลา” นอกจากวิวทิวทัศนอนั งดงาม “รสชาติ” ของระบบ
นิเวศที่ดีของยูนนาน ยังอัดแนนอยู
ในกาแฟหนึ่งแกว
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②

③

ถายภาพที่ระลึกพิธีเปดการสอน

图①开班仪式合影留念 陈创业 图

สมาชิกผูเขาฝกอบรมเยี่ยมชมและเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ของธุรกิจหนังสือพิมพยูนนาน เดลี่ กรุป
图②学员们参观、了解云南日报报业集团发展情况
陈创业 图

นายพัน สวีตง รองคณบดีคณะวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัย
การเงินและเศรษฐศาสตรยูนนานกําลังบรรยายใหกับผูเขา
อบรม

图③云南财经大学国际工商学院副院长潘雪冬为学
员们授课 陈创业 图

สมาชิกผูเขาอบรมเขาชมผลงานจบของตน
图④学员观看结业作品 陈创业 图

④
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故事

①

ระหวางพูดคุยแลกเปลีย่ นกับผูร บั ผิดชอบในเครือ Aini Group นางมัทณียา
มากสมบูรณ ผูสื่อขาวสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สํานักประชาสัมพันธเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ไมเพียงลิม้ ชิมรสกาแฟ แตยงั ขอใหผเู ชีย่ วชาญดานกาแฟชวยชีแ้ นะการชงกาแฟใหแกตวั เอง “กาแฟแกวนีไ้ ดถา ยทอด
คุณลักษณะสีเขียวของกาแฟยูนนาน หวังวาผูบ ริโภคชาวเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตจะมีโอกาสไดลิ้มลองและชื่นชอบกาแฟยูนนาน”
เมือ่ ไดยนิ วาตอนนี้ Aini Group ไดเปดตัวโครงการทองเทีย่ วธีมหลักกาแฟ
บรรดาผูเ ขาอบรมตางรูส กึ สนใจเปนอยางยิง่ พวกเขาตางเปดเผยวา ประเทศของ
ตนเองก็ไดพฒ
ั นาโครงการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ ทองเทีย่ ววิถชี มุ ชน ฯลฯ ถา
หากมีการใชประโยชนจากทรัพยากรระบบนิเวศทางธรรมชาติไดดี ประเทศ
ในลุมนํ้าโขง-ลานชางยอมจะสามารถเรียนรูซึ่งกันและกัน
อารยธรรมร้ อยบุปผา ต่ างแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กนั และกัน
แมนํ้าโขง-ลานชางไหลผาน 6 ประเทศ ซึ่งมีภูมิประเทศติดตอกัน ผูคน
และวัฒนธรรมเชือ่ มถึงกัน บรรดาผูเ ขาอบรบตางระบุวา อารยธรรมของประเทศในลุม นํา้ โขง-ลานชางตางเจิดจรัสอยูท า มกลางสายธารแหงประวัตศิ าสตร
การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ งึ่ กันและกันจะทําใหแตละประเทศเกิดโอกาสพัฒนา
มากมายในอนาคต
ณ เมืองโบราณกวนตู บรรดาผูเ ขาอบรมไดเขาชมหอแสดงหยุนจือ่ (เม็ดหมาก
ลอมยูนนาน) หอแสดงศิลปะเครื่องเงินอูถง และโรงฝกอบรมงิ้วฮัวเติงและ
งิว้ ยูนนาน ฯลฯ มรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ มใชวตั ถุของยูนนานสรางความประทับใจจนทุกคนตางชื่นชมไมขาดปาก
เมือ่ ดูการแสดงงิว้ ยูนนานกับการแสดงโคมไฟจบแลว ผูเ ขาอบรมจากประเทศไทยยังรีบวิง่ ไปหนาเวทีเพือ่ ขอถายรูปกับนักแสดง ทุกคนตางพูดเปนเสียง
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②

เดียวกันวา พวกเขาลวนคนพบความ
คลายคลึงกันหลายอยางระหวางวัฒนธรรมของยูนนานกับวัฒนธรรมของ
ประเทศตนเอง หวังวาทัง้ สองฝายจะ
สามารถจัดกิจกรรมรวมกันมากขึน้ เพือ่
ผลักดัน การแลกเปลี่ ย นและชื่นชม
วัฒนธรรมระหวางกันใหมากขึ้น
นอกจากประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมทีถ่ กู ถายทอดตอกันมา ความงาม
ของอารยธรรมเมืองสมัยใหมกด็ งึ ดูด
ความสนใจของผูค นไฟริมทางอัจฉริยะ
พลั ง งานแสงอาทิตยไดติดตั้งชอง
เชือ่ มตอ Wi-fi และชองชารตไฟอุปกรณ
เครือ่ งช็อคไฟฟากระตุน การเตนของ
หัวใจในกลองชวยชีวติ อัจฉริยะเตรียม
พรอมเสมอเพื่อยามฉุกเฉิน “สถานี
เก็บรวบรวมขยะ” รณรงคใหชาวเมือง
ชวยกันทําหน า ที่ ผู  พิ ทั ก ษ รั กษาสิ่ง
แวดลอม ศูนยกลางกิจกรรมชุมชน
ลานกลางสวนสาธารณะ กีฬาออกกําลัง
กาย เตนระบํากลางแจง หลักสูตอบรม
ความปลอดภัยฤดูรอน ฯล กิจกรรม
ตางๆ เหลานี้ไดสรางความสุขใหแก

澜湄
故事
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③

ทัง้ เด็กเล็กและผูใหญ “อันหนิงโมเดล” ของเขตชุมชนเสี่ยวถาน ถนนจินฟาง
เมืองอันหนิง ไดเปดโลกทัศนใหมใหแกบรรดาผูเขาอบรมจากแตละประเทศ
“ ‘สีเขียว แข็งแรง อารยธรรม’ คือคําสรรพนามแหงการพัฒนาของอันหนิง
“อันหนิงโมเดล” ควรคาแกการเรียนรูข องพวกเรา” Daw Su Wunna Aung ผูอ าํ นวย
การสํานักประชาสัมพันธ กระทรวงสารสนเทศเมียนมา ไดจดความรูส กึ ของ
ตนเองไวในสมุดบันทึก
สะพานแห่ งวาสนา เชื่อมใจสื่ อมวลชน
“สะพาน” คือ คําสําคัญ (Key Word) ที่บรรดาผูเขาอบรมไดสรุปไวเกี่ยว
กับคุณูปการของสื่อมวลชนตอความรวมมือในกรอบแมโขง-ลานชาง
นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาพิทยารัตน นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยแมสอด สํานักประชาสัมพันธเขต 4 จังหวัดตาก
มีความเห็นวา สืบเนื่องจากการพัฒนาในยุคสมัยใหม สื่อมวลชนจึงควรนํา
เสนอเนื้อหาใหมๆ เชนกัน “ผมทํางานที่สถานีโทรทัศน ครั้งนี้ผมถายคลิป
วิดโี อสัน้ ๆ ไวจาํ นวนมาก ซึง่ จะนําไปเผยแพรใน Facebook ของสถานี สําหรับ
ธุรกิจหนังสือพิมพยนู นาน เดลี่ กรุป ยึดการเผยแพรผา นหนังสือพิมพเปนหลัก
เราไดเรียนรูส งิ่ ตางๆ มากมายทีเ่ ปนประโยชนเกีย่ วกับเทคโนโลยีสอื่ มวลชน
สมัยใหม” เขากลาว เนือ้ หาอบรมในครัง้ นีเ้ กีย่ วกับการผลิตคลิปวิดโี อ การทํา
 ลายอยาง หวัง
Wechat Official Account การสราง H5 ฯลฯ ทําใหเขาไดเรียนรูห
วาสือ่ มวลชนจากแตละประเทศในลุม นํา้ โขง-ลานชางจะไดลองนําเสนอดวย
รูปแบบใหมๆ เพื่อใหมิตรภาพในลุมนํ้าโขง-ลานชางเขาถึงจิตใจของผูคน
“พวกเรามารวมตัวกันที่นี่ คงเปนเพราะบุพเพสันนิวาสแนๆ” นางสาว
สิรินภา ปานสังข นักประชาสัมพันธชํานาญการ สํานักการประชาสัมพันธ

ต า งประเทศ กรมประชาสั ม พั น ธ
กลาวดวยความรูสึกวา หวังวายูนนานจะเปนศูนยกลางความรวมมือ
ของบรรดาสือ่ มวลชนจากแตละประเทศในลุมนํ้าโขง-ลานชาง “เมื่อพูด
ถึงประเทศจีน จะตองคิดถึงยูนนาน
เมื่อพูดถึงแมนํ้าโขง-ลานชาง จะตอง
คิดถึงยูนนาน”

บรรดาสมาชิกผูเขาอบรมไดเรียนรูเกี่ยวกับการสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดํารงชีวิตของผูคนใน
จัตุรัสชุมชนเสี่ยวถาน ถนนจินฟาง เมืองอานหนิง

图①学员们在安宁市金方街道晓塘社区广场了解民生
配套设施建设情况 李文君 图

บรรดาสมาชิกนั่งรถไฟความเร็วสูงยูนนาน
图②学员们体验云南高铁 李文君 图

บรรดาสมาชิกถายรูปรวมกันที่ “ขงหลงกู” (หุบเขาไดโนเสาร)
图③学员们在恐龙谷公园合影留念 李文君 图
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①

อาเซียนก้าวผ่าน 52 ปี ด้วยวิสยั ทัศน์เดียวกัน
为了同一个愿景，东盟走过52年
东盟紧密团结如一体，内省自身，
放眼全世界；以和平为起点，以繁
荣为目标。”8月8日，在东盟盟歌《东盟
之路》的歌声中，“东盟日”庆祝活动在
昆明启幕。“东盟日”是东南亚国家联盟
成立的纪念日。经过52年的历程，东盟已
成长为由10个国家组成、拥有6亿人口与
2.4万亿美元GDP总值的共同体。
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“อาเซียนเปนหนึง่ เดียวดังทีใ่ จเราปรารถนา เราพรอมเดินหนาไปทางนัน้
หลอหลอมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียว อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ ใหสังคมมีแต
แบงปน เศรษฐกิจสังคมกาวไกล” วันที่ 8 สิงหาคม ทามกลางเสียงเพลง “วิถี
ของอาเซียน” (The ASEAN Way) เพลงประจําอาเซียน กิจกรรมเฉลิมฉลอง “วัน
อาเซียน” ไดจดั ขึน้ ทีค่ นุ หมิง กงสุลใหญของไทย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม
ประจําคุนหมิง กงสุลใหญฟล ปิ ปนสประจําฉงชิง่ นายจาง กัว๋ หัว รองผูว า การ
มณฑลยูนนาน กับแขกผูมีเกียรติรวมเกือบรอยคนไดเขารวมกิจกรรม
“วันอาเซียน” เปนวันระลึกการจัดตัง้ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations ยอวา ASEAN) โดยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย 5 ประเทศไดรวมตัวกันจัด
ตัง้ อาเซียนขึน้ มาทีก่ รุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เวลาผานพนไป
่ ระกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประ52 ปอาเซียนไดเติบโตเปนประชาคมทีป
เทศ มีประชากร 600 ลานคน และมียอดมูลคา GDP รวม 2.4 ลานๆ ดอลลาร
สหรัฐฯ
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ณ สถานทีจ่ ดั งานฉลองวันกําเนิดอาเซียน นางสาวนิธวิ ดี มานิตกุล กงสุลใหญไทยประจําคุนหมิง ไดกลาวคําปราศรัยในฐานะตัวแทนประเทศประธานอาเซียนปนี้วา อาเซียนจะกาวไปสูก ารพัฒนาทีม่ นั่ คง รุง เรืองและยัง่ ยืน
ตอไป ภายใตหวั ขอหลัก สงเสริมรวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน และจะไม
ทิ้งใครไวขางหลัง
นางสาวนิธวิ ดี มานิตกุล กลาววา อาเซียนตองการ “มิตร” ในการกาวไปสู
อนาคต เพือ่ บรรลุซึ่งเปาหมายสรางอาเซียนใหเปน “ประชาคมทีม่ วี สิ ยั ทัศน
เดียวกัน เอกสิทธิเดียวกัน ประชาคมทีป่ ระชาชนเปนศูนยกลาง” หนึง่ ในมิตร
ซึง่ หมายถึงคูเ จรจาของอาเซียนคือจีน อาเซียนจึงขอเรียนเชิญประเทศจีน-มิตร
แทของเรามารวมเปนสวนหนึง่ ของความฝน “เสถียรภาพมีความเจริญรุงเรือง
และมีความยั่งยืนไกลตอไป”
จีนไดกลายเปนหนึง่ ในคูเ จรจาสําคัญของอาเซียน เมือ่ ป พ.ศ. 2539 จีนกับ
อาเซียนไดสรางความสัมพันธหุนสวนยุทธศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2546 จีนกับ
อาเซียนไดรว มกันฉลองการสรางความสัมพันธหนุ สวนยุทธศาสตรครบรอบ
 มกันประกาศ “วิสยั ทัศน ป ค.ศ. 2030 หุน สวนยุทธศาสตรจนี 15 ปและไดรว
อาเซียน” เมือ่ ป พ.ศ. 2561 ยูนนานเปนมณฑลเดียวของจีนทีม่ พี รมแดนติดกับ
ลาว เมียนมา เวียดนาม 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน เปนทางผานสําคัญในการ
สรางสรรค “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” และเปนมณฑลแนวหนาในความรวมมือ
แมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง การเชื่อมโยงทางกายภาพของอาเซียนภายใตแผน
แมบททีส่ ามารถนําไปผสมผสานกับความคิดริเริม่ “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง”
ความรวมมือแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขงตลอดจนความรวมมืออนุภมู ภิ าคแมนํา้ โขง และสามารถรวมแบงปนผลสําเร็จการพัฒนา กระชับความสัมพันธ
หุน สวนระหวางกันกับยูนนาน
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นอกจากนี้ พ.ศ. 2562 ถือเปนปแหง
วัฒนธรรมอาเซียน ภายในงานจึงได
จัดใหมีกจิ กรรมการแสดงนาฏศิลป
จากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ซึง่
ไดรบั เสียงปรบมือชืน่ ชมเปนระรอกๆ
นอกจากนั้น ผูเขารวมยังไดสัมผัส
ชิมรสอาหารอาเซียนจากกัมพูชา ลาว
มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร ไทย และ
เวียดนาม 7 ประเทศ อาเซียนซึง่ ได
แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอาหารทีม่ ี
ลักษณะพิเศษของแตละประเทศอาเซียนดวย

รองผูว า การ นายจาง กัว๋ หัว มณฑลยูนนานจับมือถายรูปกับ
กงสุลใหญของไทย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม ประจํา
คุนหมิง และกงสุลใหญฟล ปิ ปนสประจําฉงชิง่

图①云南省副省长张国华和泰国、老挝、马来西亚、
缅甸、越南驻昆明总领事以及菲律宾驻重庆总领事手
拉手合影

กงสุลใหญไทยประจําคุนหมิงในนามตัวแทนประเทศอาเซีียน
มอบของขวัญใหแกรองผูว า การมณฑลยูนนาน

图②泰王国驻昆总领事代表东盟国家驻昆总领事向云
南省副省长赠送纪念品

การแสดงรายการที่มีสไตลอาเซียน
图③具有东盟风情的舞蹈表演

③
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ประเทศจีนกับประเทศไทยล้วนเป็ นบ้านของฉัน
中国和泰国都是我们的家

本刊记者 蔡梦/文

早

晨7点多，陈建飞起床为妻子陈文
玉准备早餐。面包片夹荷包蛋、

瘦肉粥配包子、小锅米线……在这些每天
都不重样的早餐里，两人开始幸福的一
天。陈建飞是云南曲靖人，陈文玉是泰国
人，这对跨国夫妻的结合受益于中泰两国
世代友好的情谊。

①
52

ตอนเชาเวลา 7 โมงกวา เฉิน เจีย้ น
เฟยตื่นมาเตรียมอาหารเชาใหภรรยา
เฉิน เหวินอวี้ ขนมปงแผนสอดไสไข
เจียว ซาลาเปา และขาวตมหมู ขนม
จีนหมอเล็ก......อาหารเชาทีไ่ มซาํ้ กัน
ในแตละวันเหลานี้ เปนจุดเริ่มตน
ความสุขในแตละวันของทั้งคู
เฉิน เจีย้ นเฟย เปนชาวเมืองฉวีจ่ งิ้
ในมณฑลยูนนาน สวนเฉิน เหวินอวี้
เปนชาวไทย ความลงเอยของสามี
ภรรยาขามชาติคนู เี้ กิดจากดอกผลของ
มิตรภาพระหวางไทย-จีนจากรุน สูร นุ
“มิตรภาพทีด่ งี ามระหวางไทย-จีนไม
เพียงกระชับความใกลชิดสนิทสนม
ระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ แตยังทําใหผมไดคนหาคูรักจน
เจอ” เฉิน เจี้ยนเฟยกลาว
จากรักแรกพบจนถึงแต่ งงาน
หลายปกอ น เฉิน เจีย้ นเฟยเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยูนนานนอร
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มอล ดวยความบังเอิญ ไดรจู กั กับเฉิน เหวินอวีจ้ ากเมืองไทย ซึง่ มาเรียนทีย่ นู นาน “ตอนนัน้ ผมตกหลุกรักเธอทันทีทไี่ ดเจอกัน” เฉิน เจีย้ นเฟยกลาว “ความ
ออนโยนใจดีของเธอโดนใจผมอยางมาก ผมแอบชอบเธออยูนาน จนเรียน
จบแลวถึงไดกลาเผยความในใจกับเธอ”
หลังจากคบหากัน ความรักของทัง้ คูก ต็ อ งประสบกับเสียงคัดคานของพอ
แม “หลักๆ แลวทานเปนหวงวาพวกเรามีความแตกตางดานวัฒนธรรมและ
ความคุน เคยในชีวติ ประจําวัน” แมวา จะเขาใจในสิง่ ทีพ่ อ แมกงั วล แตทงั้ คูต า ง
ก็รสู กึ วา ความแตกตางดานวัฒนธรรมและความคุน เคยในชีวติ ประจําวันจะ
ไมกลายเปนอุปสรรคของชีวติ คู ซึง่ ภายหลังจากทีไ่ ดโนมนาวพอแมของตน
เองแลว เฉิน เจีย้ นเฟยไดบนิ มายังประเทศไทย “ตอนนัน้ ผมมาอยูบ า นภรรยา
30 วัน หลังจากไดลองใชชีวิตอยูกับพอตาแมยายแลว พวกเราตางก็เขาใจซึ่ง
กันและกันมากขึ้น ผมยังบอกกับทานทั้งสองวา มีสามีภรรยาที่เปนชาวไทย
กับชาวจีนจํานวนมากที่ใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข จนในที่สุดพวกทาน
ก็ยอมรับเรา”
จากต่ างฝ่ ายต่ างให้ อภัยจนถึงจูงมือเดินไปด้ วยกัน
ตอนที่เพิ่งแตงงานกัน ทั้งคูตางก็เคยมีปญหากัน “เชนการทําอาหาร เธอ
อยากทานรสชาติแบบไทย ผมอยากทานรสชาติแบบจีน บางครั้งก็ตกลงกัน
ไมได อาหารหนึง่ มือ้ จึงตองทําทัง้ สองรสชาติ” เฉิน เจีย้ นเฟยยิม้ ไปพูดไปวา
“ตอนนีพ้ วกเราตางเขาใจวัฒนธรรมประเพณีซงึ่ กันและกันมากขึน้ ทําใหเรา
ตางฝายตางใหอภัยกันมากขึ้นดวย”
เฉิน เจีย้ นเฟยเปนคนพูดเร็ว แตเฉิน เหวินอวีภ้ าษาจีนยังไมคอ ยคลอง ถา
พูดเร็วหรือเปนคําศัพททไี่ มรจู กั ก็จะฟงไมเขาใจ ดังนัน้ เฉิน เจีย้ นเฟยจึงตอง
พูดใหชา ลง และพยายามพูดภาษาจีนทีเ่ ขาใจไดงา ย ขณะเดียวกัน เฉิน เหวิน
อวีก้ ไ็ ดสอนภาษาไทยใหกบั เฉิน เจีย้ นเฟย ทัง้ คูม กั จะใชทงั้ ภาษาไทยและภาษา
จีนนัง่ พูดคุยกัน บางครัง้ คุยกันไปคุยกันมาจนไมรวู า ตางคนตางพูดอะไร แลว
ทั้งคูก็หัวเราะเสียงดังออกมา
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา ตอนแรกทัง้ คูว างแผนวาจะไปสรางเนือ้ สราง
ตัวทีเ่ มืองไทย แตเนือ่ งจากเฉิน เหวินอวีไ้ ดงานเปนอาจารยภาษาตางประเทศ
ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยนู นาน จึงตัดสินใจอยูท คี่ นุ หมิงตอ “งานอาจารย
นี้ดีมาก ถาทิ้งไปก็เสียดายแยเลย” เฉิน เหวินอวี้รูสึกวา การไดเปนอาจารย
สอนภาษาไทยไดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหแกนกั ศึกษาชาวจีน
“ถือเปนงานทีม่ คี ณ
ุ คา” สวนเฉิน เจีย้ นเฟยก็ไดเปดชัน้ เรียนการเขียนพูกนั จีน
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ที่คุนหมิง “ผมชืน่ ชอบในวัฒนธรรม
จีนโบราณอยู  แ ล ว ศิลปะการเขียน
พูก นั จีนเปนสมบัตอิ นั ลํา้ คาของวัฒนธรรมจีน ผมหวังวานักเรียนของผมจะ
สามารถเขียนอักษรพูก นั จีนทีส่ วยงาม
ได”
ชวงปดเทอมภาคฤดูรอ น เฉิน เจีย้ น
เฟยไดบนิ กลับเมืองไทยกับภรรยาเพือ่
มาเยีย่ มพอตาแมยาย และพักอาศัยอยู
ดวยระยะเวลาหนึง่ “ไมวา จะเปนประเทศไทยหรือประเทศจีน ลวนเปนบาน
ของผม”

ภาพถายแตงงานแบบไทยของเฉิน เจีย้ นเฟย กับเฉิน เหวินอวี้
图①陈建飞和陈文玉拍摄的泰式结婚照 供图

เฉิน เจี้ยนเฟยและเฉิน เหวินอวี้เลาเรื่องราวความรักของ
พวกเขา

图②陈建飞和陈文玉分享他们的爱情故事 陈创业 图
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วัฒนธรรมและชีวิต

文化
生活

ปี วอก ในสิบสองนักษัตร
十二生肖——猴

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、书画及民间
工艺作品。

ลําดับปของผูท เี่ กิดปวอก มีดงั นีค้ อื ป 1980 ป 1992 ป 2004 ป 2016 ป 2028
เปนตน
ปวอกจัดอยูล าํ ดับทีเ่ กาในสิบสองนักษัตร ชาวจีนเชือ่ วา ผูท เี่ กิดปวอก มี
อุปนิสยั ราเริง คลองแคลววองไว เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี มากความ
สามารถ
จีนโบราณมีตํานานเรื่องเลาสืบกันมากมายเกี่ยวกับ “ลิงเปนบรรพบุรุษ
ของมนุษย” “ควาฟู” ตัวละครในตํานาน “ซันไหจงิ ” มีลกั ษณะเปนลิง ตํานาน
“ผาน กูเบิกฟาดิน” ที่แพรหลายในทองถิ่นเมืองเฉิงตูประเทศจีน คือ “ฝู ซี”
และ “นวี่ วา” ที่อยูในฝูงลิง ซึ่งเปนผูสืบสายพันธุของมนุษยนั่นเอง
นิยาย “ไซอิว๋ ” หนึง่ ในสีว่ รรณกรรมเอกโบราณของจีน ไดถกู เผยแพรไป
ยังทัว่ โลก ในทองเรือ่ งมี “เหงเจีย” หรือ “หงอคง” ตัวเอกทีโ่ ดดเดน
มีรูปลักษณเปนลิง “หงอคง” ฉลาดปราดเปรียว กลาหาญซื่อ
สัตย ชิงชังความชั่วรายดุจศัตรู ถือเปนตัวแทนของสติปญญา
ความกลาหาญและจิตใจกลาตอตานในวรรณกรรมพื้นบานจีน

54

文化
生活

วัฒนธรรมและชีวิต

กลาวไดวาเปนวีรบุรุษในวัยเด็กของเด็กจีนเกือบทุกคน
ชาวจีนทัว่ ไปถือวาลิงเปนสัตวมงคล เนือ่ งจากคําวา “ลิง” มีเสียงพองกับ
คําวา “เจากินเมือง” ในภาษาจีน ในภาพวาดตางๆ ลิงจึงเปนสัญลักษณมคี วาม
หมายสือ่ ถึงการไดรบั ตําแหนงลาภยศนัน่ เอง เชนลิงตัวหนึง่ ปนขึน้ ไปบนตน
เมเปลแขวนตราประทับ มีความหมายวา “ไดรบั ตราตัง้ เปนเจากินเมือง” หรือ
ลิงตัวหนึ่งนั่งอยูบนหลังมา มีความหมายวา “จะไดรับการแตงตั้งเปนเจากิน
เมืองในไมชา ” ลิงสองตัวนัง่ อยูบ นตนสน หรือลิงตัวหนึง่ ขีอ่ ยูบ นหลังของลิง
อีกตัวหนึ่ง มีความหมายวา “ไดรับการแตงตั้งเปนเจากินเมืองจากรุนสูรุน”
เลาสืบกันมาแตจนี โบราณวาหมอเทวดาผูค ดิ คนทา “ลอสัตวปา หาชนิด”
มีทมี่ าจากเปนการลอกเลียนแบบอากัปกิรยิ าของสัตวเปนการชวยใหลมปราณ
ขับเคลือ่ นไมตดิ ขัด หนึง่ ในสัตวเหลานีค้ อื ลิง ศิลปะการตอสู “อวูซ”ู ของจีน
มีทา “หมัดมวยลิง” เปนการเลียนแบบกิริยาการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ววองไว
ของลิงนั่นเอง
本刊综合
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บะหมีเ่ ส้นเดียว ความมหัศจรรย์แห่ง
อ�ำเภอเวยซาน
神奇的巍山一根面
①
一碗面是一根，一锅面是一根，一家人吃的是一根，一千个人吃的还是一
根……”这是人们对巍山一根面最形象的描述。一根面，是云南省大理州巍山县
著名的小吃之一。在每年3月举办的巍山小吃节上，一根面是“主打美食”，让慕名而来
的远方客人一饱口福和眼福。

②
56

บะหมีห่ นึง่ ชามทําจากบะหมีเ่ พียง
เสนเดียว บะหมีห่ นึง่ หมอก็ทาํ จากบะหมี่เพียงเสนเดียว คนทั้งครอบครัว
สามารถรับประทานบะหมี่เสนเดียว
คนนับพันคนก็ยงั รับประทานบะหมี่
เสนเดียว นีเ่ ปนการพรรณนาถึงบะหมี่
เสนเดียวของเมืองเวยซานไดอยาง
เห็นภาพที่สุด
“อี้เกินเมี่ยน” หรือ “บะหมี่เสน
เดียว” เรียกอีกอยางวาบะหมีด่ งึ เสน
หรือ บะหมี่อายุยืน ถือกําเนิดขึ้นใน
อาณาจักรนานเจา สมัยราชวงศถงั ฝมอื
การทําสืบทอดกันมากวาพันปเปน
หนึง่ ในอาหารวางขึน้ ชือ่ ของอําเภอ
เวยซาน เขตตาหลี่ มณฑลยูนนาน นํา้
ซุปเลิศรส บวกกับนํา้ จิม้ ทีม่ เี อกลักษณ
เฉพาะ เขากันกับบะหมีท่ มี่ ขี นาดเสมอ
กันทั้งเสน เคี้ยวหนึบ ละมุนนุมลิ้น
หอมอรอย เมือ่ เดือนพฤษภาคม ค.ศ.
 นนับหมืน่ คนมาชุมนุมทีจ่ ตั รุ สั
2001 ผูค
กงเฉินโหลว อําเภอเวยซาน เพือ่ เปน
ประจักษพยานในการทําลายสถิตกิ นิ
เนสบุค เซี่ยงไฮ นาทีประวัติศาสตร
นี้ทําใหชื่อเสียงของบะหมี่เสนเดียว
โดงดังไปไกล
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บะหมี่เสนเดียวของอําเภอเวยซานทําดวยความพิถีพิถัน กอนอื่นตอง
นวดแปง โดยใชแปงคุณภาพดีผสมกับนํ้าเกลืออุณหภูมิ 60 องศา ออกแรง
นวดใหพอดี นวดใหเขากัน จนกระทัง่ ไดแปงเปนกอนทีม่ คี วามออนนุม กําลัง
ดี และยืดออกเปนเสนไดดที สี่ ดุ จากนัน้ ปน กอนแปงเปนเสนๆ แลวใชความ
เร็วและแรงที่พอเหมาะดึง “เสนแปง” ใหกลายเปนเสนบะหมี่ยาวๆ แลวใส
ลงไปในหมอ ฝงหนึ่งดึงเสนบะหมี่ดิบลงหมอ อีกฝงหนึ่งตักบะหมี่สุกขึ้น
จากหมอ ตักนํา้ ซุปใสลงไป จากนัน้ ก็โรยดวยเครือ่ งปรุง เทานีก้ จ็ ะไดบะหมี่
เสนเดียวที่อรอยครบเครื่องหนึ่งชาม
ในอดีตชาวเวยซานจะรับประทานบะหมี่เสนเดียวเฉพาะปใหม วันเกิด
หรือไมกใ็ นงานมงคล ตอมาคอยๆ ไดรบั ความนิยมจากชนชาติตา งๆ ในเขต
ตาหลี่ จึงมีการบริโภคอยางแพรหลาย ปจจุบนั ในงานเทศกาลอาหารวางของ
อําเภอเวยซานที่จัดในเดือนมีนาคมของทุกป บะหมี่เสนเดียวไดกลายเปน
“เมนูจานเดน” ทึด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ วตางถิน่ ทีม่ าทาพิสจู นชอื่ เสียงของบะหมี่
ชนิดนี้ไดลิ้มรสความอรอยกันเปนบุญปากและเห็นเปนบุญตา
อําเภอทีม่ คี วามสําคัญในดานประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมในระดับประเทศอยางอําเภอเวยซานไดรบั การการันตีจากสมาคมการประกอบอาหารแหง
ประเทศจีนวาเปน “เมืองแหงอาหารวางทีม่ ชี อื่ เสียงของจีน” งานเทศกาลอาหาร
วางซึ่งจัดขึ้นที่นี่รูจักกันแพรหลาย นอกจากบะหมี่เสนเดียวแลว เออซือเนื้อ
หมูตุน (เออซือทําจากขาวเจา แตมีเสนแข็งกวากวยเตี๋ยว) ขนมถั่วลั่นเตากวน
วุน เย็น หมีเ่ สีย้ น ผลไมแชอมิ่ ผักดอง เนือ้ วัวอบแหง ซึง่ เปนอาหารวางชือ่ ดัง

③
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ของทองถิน่ ก็เปนทีร่ จู กั และชืน่ ชอบ
ของนักทองเที่ยวดวย
“เรื่องกินตองมาที่เวยซาน” เปน
ประโยคฮิตติดปากที่ชาวเวยซานมัก
จะพูดบอยๆ เมืองโบราณทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรนบั พันป เปนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมการกินมานานนับพันป กลิน่ หอม
กรุน ของอาหารในบานเรือนชาวบาน
เมือ่ ครัง้ อดีตอบอวลขามผานกาลเวลา
มาจนถึงปจจุบัน และกระจายไปสู
ผูคนที่มาจากทั่วทิศ
本刊综合

บะหมี่เสนเดียวที่เวยซาน

图①②巍山一根面 刘珈彤 图

บะหมี่เสนเดียวเวยซานที่เพียบพรอมไปดวยสีสัน ความหอม
และรสชาติ
图③④色、香、味俱全的巍山一根面 刘珈彤 图

④
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การแข่งม้า “ความหลงใหลในการประชันความเร็ว”
ของชนเผ่าธิเบต
赛马，藏族的“速度与激情”

扎

本刊记者 段建鑫/文 孟志刚/图

西尼玛生于马术世家，陪伴他度过童年时光的是云南省迪庆藏族自治州的蓝天草原，以及父辈骑马驰骋于草
原的雄姿。据他回忆，“大概是8岁的时候，爷爷便开始教我骑马。第一次坐上马背，是大人将我举高放上去

的。”坐在高高的马背上，能够看到更远处的草原，这让年仅8岁的他欣喜若狂。

①
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ชนเผาธิเบตมีประเพณีการเลี้ยงมาและฝกมามาตั้งแตสมัยโบราณ จาก
กิจกรรมลาสัตวของบรรพบุรุษมาสูการเพาะเลีย้ ง ในปจจุบนั มาไดเขามาเปน
สวนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ของชนเผาธิเบตไปแลว เขตปกครองตนเองชนเผาธิเบต
ตีช๋ งิ่ มณฑลยูนนาน ชาวบานไดรวบรวมนักขีม่ า และมาชัน้ ดี และจัดเปนเทศกาล
แขงมาอันยิง่ ใหญ แสดงใหเห็นถึง “การหลงใหลในความเร็ว” ของชนเผาธิเบต
ทีม่ คี วามองอาจหาวหาญ
จงซี นีหม่ากับม้า “ปาซัง”
นายจงซี นีหมาเกิดในครอบครัวทีเ่ ลนศิลปะมา พรอมการเติบโตกับเขานัน้
คือทองฟาสีครามและทุง หญาตีช๋ ง่ิ รวมทัง้ ทวงทาอันองอาจหาวหาญทีค่ วบมา
ในบนทุง หญา จากความทรงจําของเขา “อายุราวๆ 8 ขวบ คุณปูไ ดสอนผมขี่
มา ครัง้ แรกทีน่ งั่ ขึน้ บนหลังมา คือผูใ หญยกตัวขึน้ ไป นัง่ อยูบ นหลังมาทีส่ งู ๆ
สามารถมองเห็นทางไกลของทุง หญา ทําใหผมทีม่ อี ายุ 8 ขวบนีร้ สู กึ ปลืม้ ปติ
เปนอยางยิง่ ”
ปจจุบนั จงซีนหี มาเติบโตขึน้ จากเด็กที่ไมประสีประสากลายเปนนักขีม่ า
ทองถิน่ ทีม่ ชี อื่ เสียง จงซีนหี มา กลาวกับผูส อื่ ขาววา “ในการเตรียมความพรอม
สําหรับการแขงขันนัน้ เขาไดคลุกคลีและอยูร ว มกับปาซังมาเปนเวลา 3 เดือน
“ปาซัง” ทีจ่ งซีนหี มากลาวถึงก็คอื มาทีเ่ ขาใชในการแขงขันและยังเปนคูห ขู อง
เขาอีกดวย เพือ่ ใหสามารถสือ่ สารและเชื่อมโยงจิตใจถึงกันกับปาซัง ดังนัน้ ใน
ชวง 3 เดือนที่ผานมา เขาจึงนอนอยูขางคอกมาเกือบแทบทุกวัน รวมถึงเปน
ผูร บั ผิดชอบในการฝกมาและดูแลอาหารของปาซัง ทุกเชาจะเริม่ จากการให
หญาเปนอาหารและจูงออกไปเดินเลน และในชวงกลางดึกก็จะพาปาซังไป
อาบนํา้ ในแมนาํ้ การอาบนํา้ มาดวยนํ้าแข็งจะทําใหมันมีความอดทนมากขึน้
จงซี นีหมากลาว
ท่วงท่าอันสง่างามของชนเผ่าธิเบตบนหลังม้าขณะพุ่งทะยาน
ในงานเทศกาลแขงมา นักขี่ ม าพาม าลั ก ษณะดีทตี่ นรักมาแขงประชันกัน
พวกเขาแตงตัวใหมา อยางพิถพี ถิ นั นอกจากจะมีอานใหมแลว ยังประดับดวย
ดอกไมและโบวหลากสีสนั ทําใหมาที่มีขนเงาสวยอยูแตเดิม ยิง่ ดูสวยสะดุดตา
จาซี หนีหมาสมัครลงแขงมา เปนการแขงความเร็วระยะทางไกล ทดสอบ
ความทรหดของม า เป น อย า งมาก ก อ นหน า นี้ เขาฝก “ปาซัง” มาเปนการ
เฉพาะ จึงทําใหมนั่ ใจมาก การแขงขันทีน่ า จับตามองมากทีส่ ดุ คือการแขงขัน
เทคนิคทายาก ซึ่งก็คือการที่ผูเขาแขงขันขีม่ า ดวยความเร็วสูงพรอมกับทําทา
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ทางหวาดเสียวระทึกใจ ในสนาม
แขงมีนักขี่มาบางคนยกตัวเพื่อนอีก
คนหนึง่ ขึน้ สูง แลวปลอยมือทั้งสอง
ออกจากเชือกที่บังคับมา เรียกเสียง
กรี๊ดจากคนดูไดตลอด ในขณะนั้น
นักขีม่ า ก็ยงั นัง่ อยูบ นหลังมาไดอยาง
มั่นคง ที่ทําไดเชนนั่นก็เพราะอาศัย
การฝกฝนทุกวัน บวกกับความรูใจ
กันระหวางคนกับมา จาซี หนีหมา
บอกวา “ในสายตาของชนเผาธิเบต
มาทีด่ จี ะแสนรูแ ละผูกพันกับเจาของ”

②

③

การแขงขันขี่มาชนเผาธิเบต
图①②③藏族赛马
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แฮปปี้ ภาษาจีน

快乐
汉语

หวังว่าคุณจะมีอายุท่ียนื ยาว
แม้เราจะอยู่ห่างไกลกัน แต่
เราจะมีความสุขด้วยกัน
但愿人长久，千里共婵娟
本刊记者 陈创业/文

2019年9月13日（农历八月十五），是中国 รูสึกไมเลี่ยน
信：谢谢，我非常喜欢。吃月饼、喝茶、
的传统佳节中秋节。中国学生李雷（李）约
着泰国留学生信 起吃月饼、赏月，共度中秋 赏月，这样的中秋节让我情 自禁地思念家人。
ซิ้น : ขอบคุณครับ ผมชอบมาก ทานขนมไหวพระ佳节。
ในวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2019 (วันขึ้น 15 คํ่า เดือน
8 ตามปฎิทินจันทรคติ) ตรงกับเทศกาลไหวพระจันทร
ซึ่งเปนเทศกาลที่เกาแกตกทอดมาตั้งแตสมัยบรรพกาล
หลี่ เหลย นักศึกษาชาวจีนไดเชิญซิ้นนักศึกษาชาวไทย
ไปทานขนมไหวพระจันทร และเพลิดเพลินกับการชม
ดวงจันทร เฉลิมฉลองเทศกาลไหวพระจันทรดวยกัน

จันทร ดื่มชา และชมจันทร เทศกาลไหวพระจันทรนี้ทํา
ใหผมอดไมไดที่จะคิดถึงครอบครัวของผม

李：我能理解你思念家人、盼望团园的心
情，所以特意邀请你 起过中秋。

หลี่ : ผมเขาใจความรูสึกของคุณที่คิดถึงครอบครัว
และรอคอยที่จะไดอยูกับครอบครัว ดังนั้น ผมจึงเชิญ
信：李雷，这是我在中国的第 个中秋节，非 คุณมารวมฉลองเทศกาลไหวพระจันทรดวยกัน

信：你真贴心。借这个美好的时刻，你和我说
ซิน้ : หลี่ เหลย นีเ่ ปนเทศกาลไหวพระจันทรครัง้ แรก 说中秋节的来历吧。

常有意义。

ซิ้น : คุณชางนารักจริงๆ ขอถือโอกาสนีค้ ณ
ุ ชวยเลา
李：我准备了好多种口味的月饼，有云腿月 เรือ่ งความเปนมาของเทศกาลใหผมฟงหนอยไดไหมครับ

ในจีนของผม มันมีความหมายกับผมมากครับ

李：“中秋” 词最早出现在《周礼》
饼、蛋黄月饼、莲蓉月饼、五仨月饼，希望
你喜欢。我们边吃月饼边喝茶，这样 会觉得油 中，到唐朝初年，成为固定的节日。关于
中秋节的起源，大致有三种：起源于古代对
腻。
หลี่ : ผมไดเตรียมขนมไหวพระจันทรรสชาติตางๆ 月亮的崇拜，月下歌舞觅偶的习俗和古代秋季拜
ไว เชน ขนมไสหมูแฮม ไสไขแดง ไสเมล็ดบัว ไสธญ
ั พีช 土地神的习俗。在中秋节，每个地方的习俗不
5 อยาง ผมหวังวาคุณจะชอบนะครับ เราทานขนมไหว 同，但每 种都寄托着人们对生活无限的热
พระจันทรไปพลางพรอมกับดืม่ ชาไปดวยอยางนี้ทําให 爱和对美好生活的向往。
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หลี่ : “จงชิว” (ชวงกลางฤดูใบไมรว ง) คํานีป้ รากฏขึน้
ในหนังสือ “โจวหลี่” (พิธีในราชวงศโจว) เปนครั้งแรก
จนมาถึงตนราชวงศถัง ไดถูกกําหนดไวอยางแนนอน
ใหเปนวันเทศกาล เกีย่ วกับประวัตคิ วามเปนมาของวันไหว
พระจันทรโดยหลักๆ แลวมีประมาณ 3 ประเภท โดยกําหนดขึน้ จากประเพณีการนับถือบูชาพระจันทร ประเพณี
การรองเพลงเตนรําใตแสงจันทร และการไหวเทพเจาที่
ดินชวงกลางฤดูใบไมรว ง ในสมัยโบราณเทศกาลนี้ แตละ
ทองที่ จ ะมี ป ระเพณี ที่ แ ตกต า งกันไป แมประเพณีจะ
แตกตางกัน แตทกุ ประเพณีลวนแสดงถึงความปรารถนา
ดี ความรักและความสุขของชีวิตในอนาคต

信：中秋节的习俗有什么？

แฮปปี้ ภาษาจีน

信：你能帮我解释 下吗？
ซิ้น : คุณชวยอธิบายประโยคนี้หนอยไดไหมครับ

李：这句话的意思是，希望这世上所有人的亲
人能平安健康，即便相隔仟里，乜能共亨这
美好的月光。
หลี่ : ประโยคนี้มีความหมายวา หวังวาผูคนในโลก
นี้จะมีสุขภาพแข็งแรงและมีสวัสดิภาพ แมเราจะอยูหาง
ไกลกันมากแตจะมีความสุขดวยกัน

信：这句话正好说出了我此时此刻的心情。
ซิ้น : ประโยคนี้ไดพูดถึงความในใจของพวกเราใน
ขณะนี้

李：是的。皎洁的月光洒在每 个人身上，
哪怕你和家人远隔仟里，只要 起望着月亮，思
李：中秋节最重要的习俗就是吃月饼，此外还 念的心意就可以通过月光传递到彼此心中。
有赏月、玩花灯、舞火龙等活动。在古代，
หลี่ : ใชครับ แสงจันทรสุกสกาวเมื่อสาดสองบน
文人最喜欢中秋赏月，许多诗人都有咏月的诗 รางของทุกคน แมวาคุณกับคนในครอบครัวจะอยูหาง
句。其中，宋代文学家苏轼的《水调歌头》最 ไกลกันนับพันกิโลเมตร แตเมื่อเรามองไปที่ดวงจันทร
为著名，其中有 句“但愿人长久，仟里共 ดวงเดียวกันความคิดถึงก็จะสาดสองไปในหัวใจของคน
婵娟”流传最厂。
ในครอบครัวผานแสงจันทร
ซิ้น : วันไหวพระจันทรมีประเพณีอะไรบางครับ

หลี่ : กิจกรรมที่สําคัญที่สุดของวันไหวพระจันทรก็
คือการทานขนมไหวพระจันทร นอกจากนี้ ยังมีการชม
จันทรและกิจกรรมอื่นๆ เชน เลนโคมไฟ เชิดมังกรไฟ
ในสมัยโบราณ นักวิชาการชอบชมพระจันทร นักกวีที่
พรรณนาถึงดวงจันทรจึงมีอยูหลายทานและเขียนบท
กวีหลายบท อยางเชน กวี “สุยเตี้ยวกือโถว” ของ
ซู สื้อ นักเขียนชื่อดังในราชวงศซงมีประโยค
ที่แพรกระจายมากที่สุดประโยคหนึ่งคือ
“หวังวาคนจะมีอายุยืนแมเราอยูหาง
ไกลมากแตจะมีความสุขรวมกัน”
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เวลามีค่าดัง่ ชีวิต (บทคัดสรร)
时间即生命（节选）
作者：梁实秋

最令人怵目惊心的一件事，是看着钟表上的秒针一下
一下地移动，每移动一下就是表示我们的寿命已经缩短了
一部分。再看看墙上挂着的可以一张张撕下的日历，每天
撕下一张就是表示我们的寿命又缩短了一天。因为时间即
生命。没有人不爱惜他的生命，但很少人珍视他的时间。
如果想在有生之年做一点什么事，学一点什么学问，充实
自己，帮助别人，使生命有意义，不虚此生，那么就不可
浪费光阴。这道理人人都懂，可是很少人真能积极不懈地
善于利用他的时间。
我自己就是浪费了很多时间的一个人。我不打麻将，
我不经常地听戏看电影，几年中难得一次，我不长时间看
电视，通常只看半个小时，我也不串门子闲聊天。有人问
我：“那么你大部分时间都做了些什么呢？”我痛自反省，
我发现，除了职务上的必须及人情上所不能免的活动之外，
我的时间大部分都浪费了。我应该集中精力，读我所未读过
的书，我应该利用所有时间，写我所要写的东西，但是我没
能这样做。我的好多的时间都糊里糊涂地混过去了，“少壮
不努力，老大徒伤悲。”例如我翻译莎士比亚，本来计划于
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课余之暇每年翻译两部，二十年即可完成，但是我用了三十年，主要的原因是懒。翻译之

作者简介：梁实秋（１９０３年１月６日

所以完成，主要是因为活得相当长久，十分惊险。翻译完成之后，虽然仍有工作计划，但

￣１９８７年１１月３日），浙江杭州人。中国

体力渐衰，有力不从心之感。假使年轻的时候鞭策自己，如今当有较好或较多的表现。然

著名的散文家、学者、文学批评家、翻

而悔之晚矣。

译家。一生给中国文坛留下了两千多万

再例如，作为一个中国人，经书不可不读。我年过三十才知道读书自修的重要。我披
阅，我圈点，但是恒心不足，时作时辍。五十以学易，可以无大过矣，我如今已年过八

字的著作，其散文集创造了中国现代散
文著作出版的最高纪录。

十，还没有接触过易经，说来惭愧。现在我要读的书太多，深感时间有限。
无论做什么事，健康的身体是基本条件。我在学校读书的时候，有所谓“强迫运动”，
我踢破过几双球鞋，打断过几只球拍，因此侥幸维持下来最低限度的体力。老来打过几年
太极拳，目前则以散步活动筋骨而已。寄语年轻朋友，千万要持之以恒地从事运动，这不
是嬉戏，不是浪费时间。健康的身体是作人做事的真正的本钱。

สิ่งที่ทําใหคนเราสะเทือนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ก็คือการที่เรามองเข็ม
นาฬกาเคลือ่ นไปแตละครัง้ ขยับหนึง่ ครัง้ ก็หมายความวาชีวติ ของเราเหลือนอย
ลงไปทุกที และเมื่อมองดูปฏิทินที่แขวนอยูบนฝาผนังถูกฉีกออกทีละใบใน
แตละวัน นัน่ หมายถึงชีวติ เราสัน้ ลงไปหนึง่ วัน เพราะเวลามีคา ดัง่ ชีวติ ไมมี
ใครไมรกั ชีวติ ตัวเอง แตนอ ยคนนักทีจ่ ะรูค ณ
ุ คาของเวลา ในชวงทีย่ งั มีชวี ติ อยู
หากตองการจะทําอะไรสักอยาง เรียนรูอะไรสักอยาง เพื่อเติมเต็มใหตนเอง
ชวยเหลือผูอ นื่ ทําใหชวี ติ มีความหมาย ไมเสียชาติเกิด ก็ตอ งไมปลอยเวลาให
สูญเปลา ตรรกะเชนนี้ทุกคนลวนเขาใจ แตนอยคนนักที่จะเพียรพยายามใช
เวลาของตนเองไดอยางคุมคา

แนะนําผูเ ขียน เหลียง สือชิว (6
มกราคม ค.ศ. 1903–3 พฤศจิกายน ค.ศ.
1987 ) ชาวเมืองหางโจว มณฑลเจอเจียง
เปนนักเขียนบทความเรือ่ งสัน้ นักวิชาการ นักวิจารณวรรณกรรม และนักแปล
มีชอื่ เสียงของจีน ตลอดชีวติ ของทาน
ไดสรางสรรคงานเขียนมากกวา 2 ลาน
ตัวอักษร ฝากไวใหแกวงการวรรณกรรม
หนังสือรวมบทความเรือ่ งสัน้ ของทาน
ทําสถิตกิ ารตีพมิ พมากทีส่ ดุ ในบรรดา
บทความเรือ่ งสัน้ สมัยใหมของจีน (ยุค
วรรณกรรมสมัยใหมของจีนอยูร ะหวาง
ค.ศ. 1917-1949)
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ผมเองเปนคนหนึง่ ทีป่ ลอยเวลามากมายใหสญ
ู ไปโดยเปลาประโยชน ผม
ไมเลนไพ ไมคอยดูหนังดูละคร นานทีปห น ผมดูโทรทัศนไมนานเพียงครึง่
ชั่วโมงเทานั้น ผมไมไปคุยเลนบานคนอื่น มีคนถามผมวา “เวลาสวนใหญ
ของผมเอาไปทําอะไรบาง” ผมจึงไดตระหนักทบทวน แลวก็พบวานอกจาก
เรือ่ งจําเปนเกีย่ วกับงานและเรือ่ งทีเ่ ปนมารยาททีต่ อ งทําแลว เวลาสวนใหญของ
ผมก็สญ
ู เสียไปเปลาๆ อันที่จริงผมควรรวบรวมสมาธิอา นหนังสือทีผ่ มไมเคย
อาน ผมควรใชเวลาทั้งหมดเขียนสิ่งที่ผมอยากเขียน แตผมไมสามารถทํา
แบบนีไ้ ด เวลาสวนมากของผมผานไปแบบไมรตู วั ดังเชนสุภาษิตสอนใจที่
กลาวไววา “เมือ่ วัยหนุม สาวไมขยันหมัน่ เพียร ครัน้ แกชราจะเสียใจภายหลัง
ก็สายเกิน” อยางตอนทีผ่ มแปลเรือ่ งเชคสเปยร เดิมทีวางแผนไววา จะใชเวลา
วางจากการสอนแปลปละ 2 เลม 20 ปกจ็ ะแปลเสร็จ แตผมใชเวลา 30 ป สาเหตุ
หลักๆ เปนเพราะความขีเ้ กียจ และเหตุทแี่ ปลไดเสร็จ ก็เพราะผมเปนคนอายุ
ยืน เสีย่ งมากจริงๆ หลังจากแปลเสร็จ ถึงแมวา จะมีแผนการทํางานตอ แตเรีย่ ว
แรงก็ถดถอย รูส กึ วาใจอยากทําแตกาํ ลังกายไมไหว ถาสมัยวัยหนุม เขมงวด
กับตัวเองมากหนอย ตอนนีก้ จ็ ะมีผลงานดีๆ จํานวนมากกวานี้ แตจะมาเสียใจ
ทีหลังก็สายเกินแกแลว
อีกอยางก็คือ ในฐานะคนจีนคนหนึ่ง เราจะไมอานคัมภีรไมได ผมอายุ
เลย 30 ไปแลว จึงไดรถู งึ ความสําคัญของการอานหนังสือประดับความรู ผม
เปดหนังสืออาน ทําเครื่องหมายไว แตดวยความอดทนที่มีไมคอยจะพอ ทํา
บางหยุดบาง สวรรคใหเวลาผมอยูถ งึ อายุ 50 เพือ่ จะไดอา นคัมภีรอ จี้ งิ และจะ
ไดไมตองรูสึกผิดครั้งใหญ ทวาตอนนี้ผมอายุ 80 กวาแลว แตไมเคยไดแตะ
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คัมภีรอี้จิงเลย พูดแลวก็รูสึกละอาย
หนังสือทีผ่ มอยากอานมีมากมายเหลือ
เกิน รูส กึ วาเวลาของผมมีจาํ กัดเหลือ
เกิน
ไมวาจะทําอะไร รางกายที่แข็ง
แรงเปนเงื่อนไขพื้นฐาน ตอนที่ผม
ยังเรียนอยู มีสงิ่ ทีเ่ รียกวา “การบังคับ
ใหออกกําลังกาย” ผมเตะบอลจนรองเทาบอลพังมาหลายคู ไมตีลูกบอล
หักไปหลายอัน จึงไดรักษาพลังอัน
นอยนิดของรางกายนี้มาได เมื่อแก
ตัวลง ผมเคยรําไทเกกอยูห ลายป ตอนนี้
ไดแตเดินเลนเพือ่ ยืดเสนยืดสาย ฝาก
ไปถึงคนวัยหนุมสาว ขอใหอดทน
ออกกําลังกายอยางตอเนือ่ ง ไมไดเปน
การเลนสนุก และไมไดเปนการเสีย
เวลา รางกายทีแ่ ข็งแรงเปนตนทุนของ
คนเราอยางแทจริง

读者
反馈
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读者反馈
本刊记者 李沁颖 整理
泰国留学生 云丽君
我是一名来自泰国的留学生。我叫patra，小名叫丝绸，
我的中文名叫云丽君。
我的外公外婆来自中国海南省，受他们的影响，我很喜
欢中文。现在中泰贸易发展前景很好，泰国对中文人才的需
求日益俱增。我曾在上海学习过4个月的中文，现在在浙江
大学留学，已经学习了一个学期。
一个偶然的机会，我知道了《湄公河》杂志，这是一本
非常棒的双语杂志。杂志内容丰富，文章紧跟时代步伐，设
计精美，我非常喜欢，并且经常用来学习中文。
留学期间，我很想了解中国的文化和中国人的生活方
式。我去过中国的很多城市，如宁波、泰州、武汉、哈尔滨
和昆明等，各个城市的人、食物、文化都各具特色、不尽相
同。除了旅游，《湄公河》杂志也是我了解中国社会和文化
的一扇窗户。感谢《湄公河》杂志提供这么好的文章给我，
让我可以接触和学到很多知识，祝愿《湄公河》越办越好！
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ดิฉนั ชือ่ ภัทรา โปบญ
ุ สง ชือ่ เลน แพร หรือ ชือ่ จีนหยุน
ลี่จุน เปนนักศึกษาที่มาจากประเทศไทย
แพรมีคุณตาคุณยายเปนคนไหหนาน เลยอยากพูด
ภาษาจีนไดบาง ภายใตอิทธิพลของพวกเขา ทําใหดิฉัน
ชอบเรียนภาษาจีน ประกอบกับในปจจุบนั แนวโนมธุรกิจ
ทัง้ ไทยและจีนดีมาก ในประเทศไทยความตองการบุคคล
ที่มีความสามารถดานภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น แพรเลยมอง
เห็นโอกาสอันดีทจี่ ะลองมาเรียนทีเ่ มืองจีน ปจจุบนั แพร
เรียนที่มหาวิทยาลัยเจอเจียงได 1 เทอม โดยกอนหนานี้
แพรไปเรียนภาษาจีนทีเ่ ซีย่ งไฮ 4 เดือนกอนแลวจึงยายมา
เรียนที่หางโจว
ดิฉนั ไดมโี อกาสอานนิตยสาร “แมนาํ้ โขง” โดยบังเอิญ
นิตยสาร “แมนาํ้ โขง” เปนนิตยสารทีด่ มี ากมีถงึ สองภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน นิตยสารอุดมไปเนื้อหาสาระ
ทีห่ ลากหลาย และบทความกระชับทันสมัย ดวยการออก
แบบนิตยสารทีด่ ทู นั สมัยซึง่ ดิฉนั ชอบมาก ดิฉนั มักจะใช
เปนหนังสือเรียนภาษาจีนของฉันบอยๆ
เพราะอยากเรียนรูว ฒ
ั นธรรมและวิถชี วี ติ ในแตละเมือง
ของจีน ระหวางที่ศึกษาอยูที่จีน เเพรไดไปทองเที่ยวใน
หลายเมือง เชน หางโจว ซูโจว หนิงโป ไทโจว อูฮ นั่ ฮารบนิ
และคุนหมิง แพรประทับใจในความแตกตางของเเตละ
เมือง ทัง้ ผูค น อาหาร วัฒนธรรม นอกจากนีแ้ ลว นิตยสาร
“แมนํ้าโขง” ยังเปนอีกหนึ่งชองทางในการเรียนรูภาษา
และอัพเดทขอมูลขาวสารทีน่ า สนใจ หลังจากมีโอกาสได
อานทําใหแพรมีแนวคิดและความเขาใจเมืองจีนเพิ่มขึ้น
เชน รูปภาพขาว ภาพประกอบที่สวยงามทําใหฉันชอบ
มาก
ขอบคุณทีมงานที่ตั้งใจสรางสรรคนิตยสารดีๆ ให
ผูอ า นไดมโี อกาสสัมผัสและเรียนรู สุดทายนี้ ขอใหนติ ยสาร
“แมนํ้าโขง” ทําไดดียิ่งๆ ขึ้น
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