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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。

ส ีจิ้นผงิ : เม่ือระบบนเิวศรุง่เรอืง
อารยธรรมเชงินเิวศกจ็ะเจรญิตามไปดว้ย

 เม่ือระบบนเิวศรุงเรอืง อารยธรรม

กจ็ะเฟองฟตูาม เม่ือระบบนิเวศถดถอย

อารยธรรมก็จะตกต่ําดวย ประธานา-

ธิบดีสี จิน้ผงิแหงสาธารณรฐัประชา-

ชนจนี ไดกลาวยํา้เกีย่วกบัความสาํคัญ

ของอารยธรรมเชงินิเวศมาแลวหลาย

ตอหลายครัง้ แนวคิดวาดวยการสราง

สรรคอารยธรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวด-

ลอมของสี จิน้ผงิน้ัน ประทับลกึลงไป

ในจิตใจคน “แมนํา้โขง” ฉบับน้ี  จงึ

ไดรวบรวมคาํกลาวตาง  ๆของส ีจิน้ผงิ

เกีย่วกับการสรางสรรคอารยธรรมที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มาใหทุกทาน

ไดทบทวนกนั

      เปนท่ีทราบอยางชดัเจนวา ประเทศ

จีนใหความสําคัญกับการอนุรักษ

ระบบนเิวศและส่ิงแวดลอมมากข้ึน

กวาเมื่อกอน เวลาน้ีจีนตองการท้ัง

นํา้ใส เขาเขียว และภเูขาเงิน ภเูขาทอง หรอืหากจาํตองเลอืก จนียนิดีท่ีจะสละ

ภเูขาเงนิและทอง เพือ่แลกกับธารนํา้ใสและภเูขาเขียวขจีมากกวา เพราะแหลง

นํา้และปาเขาท่ีอดุมสมบูรณนัน้ แทท่ีจรงิแลวคอืทรพัยสมบติัอนัมีคา เปรียบ

ไดกบัภเูขาเงินและภเูขาทองนัน่เอง จนีไมอาจยนิดีทีจ่ะนาํสภาพแวดลอมท่ี

อดุมสมบรูณ ไปแลกกบัความเฟองฟใูนการพฒันาเศรษฐกจิเพยีงชัว่ขณะหน่ึง

ได

   กลาวไว ณ มหาวทิยาลยันาซาบาเยฟ ประเทศคาซกัสถาน เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน ค.ศ. 

2013

การพทิกัษส่ิงแวดลอมเชงินิเวศ กคื็อการปกปองกาํลงัการผลติ การพฒันา

ส่ิงแวดลอมเชิงนิเวศ กค็อืการพฒันากาํลงัการผลติ ส่ิงแวดลอมเชิงนิเวศท่ีอดุม-

สมบูรณ คือทรพัยสินสาธารณะอันยุติธรรมสําหรบัทกุฝาย ท้ังยงัเปนสวสัดิ

การสงัคมอนัยงัประโยชนกวางขวางท่ีสดุ

     กลาวไวเม่ือครัง้เดินทางลงพื้นท่ี ณ มณฑลไหหลาํ ระหวางวนัท่ี 8-10 เมษายน

 ค.ศ. 2013

การอนุรกัษส่ิงแวดลอมเชงินเิวศนัน้ เปนกจิการท่ีเมือ่กระทาํในขณะนี ้จะ

ยงัประโยชนไปนับพนัป เราควรท่ีจะตระหนักถงึความจําเปนเรงดวนและความ

ยากลาํบาก ในการอนุรกัษส่ิงแวดลอมเชิงนิเวศ และการรบัมือกบัปญหามลพษิ

ตระหนักถงึความสําคญัอนัขาดมิได ในการยกระดับการสรางสรรคอารยธรรม

习近平：生态兴则文明兴
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เชงินเิวศ นอกจากนี ้ เรายงัจะตองตัดสนิใจอยางเด็ดขาด ในการจัดการกบัปญหา

มลภาวะ การยกระดับคุณภาพของระบบนิเวศ  ดวยความรับผิดชอบที่มีตอ

มวลชน และสํานึกที่ดีตอลูกหลานของเรา เพื่อกาวเดินสูยุคสมัยใหมแหง

อารยธรรมเชงินิเวศในระบอบสังคมนิยม ซ่ึงหมายถงึการสรางส่ิงแวดลอมท่ี

ดีในการผลิต และการดํารงชวีติของประชาชนชาวจนี

    กลาวไวระหวางการเรยีนรูรวมกนัของสมาชกิกรมการเมืองถาวรแหงพรรคคอมมวิ-

นิสตฯ ครัง้ที ่6 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

 ส่ิงแวดลอมเชงินิเวศคือประเด็นทางการเมืองอนัสําคญัยิง่ เกีย่วของกบั

ภารกิจและวตัถปุระสงคของพรรคฯ พรอมกันน้ัน ยงัเปนประเด็นทางสังคม

อนัสําคญัยิ่ง เกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน ประชาชนชาวจนี

จํานวนมหาศาล ตางพากนัคาดหวัง รอคอยใหรฐับาลยกระดับคุณภาพสิง่แวด-

ลอมเชงินเิวศ เราจกัตองตอบสนองตอความคิด ความคาดหวงั และส่ิงท่ีประชาชน

เหน็วาเปนเรือ่งเรงดวนดวยความกระตือรอืรน เรงผลกัดันใหเกดิการสรางอารย-

ธรรมอนัเปนมิตรตอสิง่แวดลอม นําเสนอผลติภณัฑเชงินิเวศท่ีมีคณุภาพให

แกประชาชนมากข้ึน และตอบสนองอยางตอเน่ือง ตอความตองการของประ-

ชาชน ท่ีนบัวนัจะยิง่ตองการส่ิงแวดลอมเชงินิเวศท่ีอดุมสมบูรณมากข้ึนทุกที

  กลาวเม่ือแสดงปาฐกถา ในการประชมุอนรัุกษสิง่แวดลอมเชิงนเิวศระดับประเทศ
ระหวางวนัที ่18-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ใชระบบท่ีเขมงวดทีสุ่ด กฎหมาย

ทีร่ดักมุสูงสุด มาใชในกจิการอนรัุกษ

ส่ิงแวดลอมเชงินิเวศ เรงความเรว็ใน

การสรางสรรคนวตักรรมเชงิระบบ

นิเวศ  เสรมิสรางความเขมแข็งในการ

บังคับใชระบบ  เพือ่ใหระบบท่ีสราง

ขึน้นั้น เปรียบไดกับกรอบอนัแนน

หนา และสายไฟฟาแรงสูงทีไ่มอาจ

ละเมิด

 กลาวเม่ือแสดงปาฐกถา ในการประ-

ชมุอนุรกัษสิง่แวดลอมเชงินเิวศระดับประ-

เทศระหวางวนัที ่18-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

จีนตองรวมกนัวางแผนสรางอารย-

ธรรมทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในระ-

ดับโลก เขาไปมสีวนรวมในการบร-ิ

หารจดัการส่ิงแวดลอมของโลก เพือ่

สรางแนวทางสําหรบัการอนรัุกษส่ิง

แวดลอมทัว่โลก ท่ีสามารถพฒันาได

อยางยัง่ยนื นอกจากน้ี  จนียงัจะตองวาง

ตนเปนผูนําในความรวมมือระหวาง

ประเทศดานการรบัมือกบัความเปลีย่น

แปลงของสภาพอากาศโลกอกีดวย

 กลาวเม่ือแสดงปาฐกถา ในการประ-

ชมุอนุรกัษส่ิงแวดลอมเชงินเิวศระดับประ-

เทศระหวางวนัที ่18-19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

稿件来源：新华社

หมูบานกูเซิง ตําบลวังเฉียว แควนปกครองตนเองชนชาติไป

ตาหลี ่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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花草纸，一张开满花的纸

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。

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

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

กระดาษลายดอกไม ้กระดาษ
ท่ีมีดอกไมบ้านสะพร ัง่

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

①
②

③ ④

⑤

เรือ่งราวในรปูภาพ 图片
故事
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  หมูบานชนชาติมงหลายแหงในมณฑลกุยโจว ประเทศจีน

มีกระดาษลายดอกไมทีส่วยงามเปนที่จดจําไมรูลืม กระดาษลาย

ดอกไมเหลานีไ้มเพยีงมีลวดลายทีล่ะเอยีดสวยงามแลว ในกระดาษ

ยงัมลีายนูนของดอกไมทีม่ากจากธรรมชาติลวน  ๆอกีดวย  เทคนิค

การทํายงัเกาแกนบัยอนไปถงึหัตถกรรมการผลิตกระดาษสมัยจีน

โบราณทีมี่ประวติัศาสตรยาวนานนบั 1,500 ป

เชาตรู ผูคนทองถ่ินจะข้ึนภเูขาไปตัดเปลือกตนขอย ซ่ึงเปน

วสัดุธรรมชาติท่ีนาํมาทํากระดาษลายดอกไม โดยลอกเปลอืกนอก

ออก ผานกระบวนการตากแหง ตมน่ึง ฟอกลาง เปลอืกไมเหลาน้ี

จะมีสภาพเปนกลุมกอนเหมือนสาํล ีสามารถใชทอนไมทุบตีเปลอืก

ไมใหเปอยยุยเละ นําแปงเปยกเอาลงรอนในนํา้ เติมน้ํายาปรบัความ

นุมและคนใหเขากัน ไดออกมาเปนเย่ือกระดาษ จากน้ันกระจาย

เยือ่กระดาษในแมพมิพ หตัถกรรมข้ันตอนนีดู้เหมือนงาย ความจรงิ

แลว  ตองใชเวลา 5 ถงึ 10 ป จงึจะกมุทักษะวธีิการทาํไดอยางชาํนาญ

การเลอืกเกบ็ดอกไมใบไมจากธรรมชาติ นํามาแชในนํา้ ให

มันปลดปลอยแผขยายตัว เผยความงามอยางเต็มท่ี  จากน้ัน

รบีวางดอกไมใบหญาลงไปกอนท่ีเยือ่กระดาษจะแหง จดั

แตงใหสวยงามตามสุนทรยีธรรมชาติทีสุ่ด

จากน้ันนําไปวางไวในปาเขา ปลอยใหสายลมตามเขต

เขาพดัโบกครัง้แลวครัง้เลาจนเยื่อกระดาษแหงสนิท เหลอื

ไวเพยีงกลิน่หอมของธรรมชาติแทๆ

ข้ันตอนสุดทาย แกะกระดาษออกจากบลอ็ก ข้ันตอนน้ี

สําคญัอยางยิง่ หากไมระวงัความพถิพีถินัทีล่งแรงทาํมาแต

ตนอาจสูญสลาย

กระดาษลายดอกไมหนึง่แผนเปนรปูรางข้ึนดวยกระบวน

การเชนน้ี แตเพราะสวยงามมากมาย ผูคนจงึเสียดายทีจ่ะหยบิ

จับมาใชงาน ทีทํ่าเปนสมุด ก็เสยีดายทีจ่ะละเลงหมึกลงไป 

ท่ีทาํเปนโคมไฟ กไ็มกลาจดุไฟ ท่ีทาํเปนรมกระดาษ กเ็สยีดาย

ไมอยากเอามากางออกนอกบาน

ชางทํากระดาษกําลังรอนเยื่อกระดาษใหเรียบในแมพิมพ
图③工匠在模具中抄纸摊平纸浆 新华社 图

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

④

⑤

เรือ่งราวในรปูภาพ图片
故事
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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

วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายในงานมหกรรมพชื

สวนโลกปกก่ิง 2019 ไดจัดกิจกรรม “วนัไทย” ขึน้ ณ 

กรงุปกก่ิง ประเทศจีน

交流 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

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。

วันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การสัมมนาระดับสูงวา

ดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

พื้นที่ชุมนํ้าบริเวณแมโขง-ลานชาง ซึ่งจัดขึ้นเปนเวลา 

4 วัน ไดเริม่ตนขึน้ท่ีนครคนุหมิง มีตัวแทนจาก 6 ชาติ

สมาชิก ไดแก ประเทศจนี ไทย กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา

และเวยีดนาม เขารวมกวา 70 คน นับเปนการรวมพลงั

จาก 6 ชาต ิเพื่อผลักดันการบริหารจัดการและอนุรักษ

พื้นที่ชุมนํ้าบริเวณแมโขง-ลานชาง 

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。

วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนยบรกิารทรพัยากรบุคคล

ขามพรมแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต-เอเชียใต และ

มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ไดรวมกันลงนามสัญญา

ความรวมมือดานบริการและบมเพาะทรพัยากรบุคคล

ระหวางประเทศ ซ่ึงไดกอต้ัง “ศูนยความรวมมือบริการ

ทรัพยากรบุคคลขามพรมแดน (มหาวิทยาลัยชนชาติ

ยูนนาน)” ขึ้นอยางเปนทางการ

数字 ตวัเลข

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

สํานกังานสถติิแหงชาติจนีเปดเผยเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562 วา จากการคาํนวนเบือ้งตน ผลติภณัฑมวลรวม

ในประเทศ (GDP) ครึง่ปแรกของจนีมีมูลคา 45.09 ลาน

ลานหยวน ขยายตัวรอยละ 6.3 จากชวงเดียวกันของป

ที่แลว

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览
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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。

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นติยสาร “Fortune” ได

เผยแพรรายชื่อ 500 บริษัทท่ีใหญทีสุ่ดในโลกประจาํป

2019  โดยวดัจากรายไดของบริษัทเปนหลกัปรากฏวา

มีบริษัทสัญชาติจีนติดอันดับถึง 129 ราย แซงหนา

สหรัฐอเมริกาเปนปแรก ขึ้นแทนอันดับหนึ่งของโลก

声音 วรรคทอง

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

จะทําใหประเทศจีนดีได มีเพียงทําใหการศึกษาใน

ชนบทดีเทานั้น จึงจะทําใหอนาคตของประเทศจีนมี

ความหวัง

หมา หยุน ผูกอตั้งอาลีบาบา กรุป

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 อาจจะใชรปูแบบคลาย App บนโทรศัพท

มือถอืท่ีสามารถเปลีย่นแปลง Generation ของธุรกจิได ซึง่

จะสามารถปรบัตัวใหเขากบัความไมแนนอนของธุรกจิ

ท่ีพฒันาในอนาคต  อกีทัง้ App ดังกลาว จะพฒันาโดย

ผูใหบรกิารเครอืขายโทรศัพท หรอืจะพฒันาโดยบุคคล

ที่สามซึ่งเปนธุรกิจอินเตอรเน็ตรายอื่นก็ได

อ ูเหอเฉวยีน ราชบัณฑติแหงสภาวศิวกรรมศาสตร

แหงชาติจีน

 ข่าวสารด่วน资讯
速览
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科技 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）。

วันที ่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในงานประชุมนักพัฒนา

หวัเหวย 2019 ซ่ึงจัดข้ึน ณ เมืองตงกวน มณฑลกวางตุง

นายอวี ๋ เฉิงตง CEO ฝายกจิการผูบรโิภคและกรรมการ

บริหารบริษัทเทคโนโลยีหัวเหวย ไดประกาศเปดตัว

ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS ของหัวเหวยอยางเปน

ทางการ

文化 วฒันธรรม

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

วนัที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวนัที ่7 เดือน 7 ตาม

ปฏทิินจนัทรคติของจนี ไดมีการจดังานเทศกาลชซีี หรอื

เทศกาลวนัแหงความรกัของจีนข้ึน ณ ลานถนนหนาน

ผงิ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ภายในงานมีการจัด

แสดงเครือ่งแตงกายและจารตีประเพณขีองคนจนีโบราณ

 ซ่ึงทําใหผูคนเขาใจถงึเสนหของเทศกาลชซีี

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。

ชวงฤดูรอนน้ี ภาพยนตรเรือ่ง นาจา หรอื Ne zha : The

devil is coming (2019) ไดจัดฉายอยางคกึคักท่ีประเทศจนี

ทาํลายสถติิยอดขายต๋ัวภาพยนตรแอนเิมชันสูงสุดเปน

ประวัติการณของจนี จนถงึวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

กวาดรายไดไปแลวถงึ 4,220 ลานหยวน

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览
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商机 โอกาสธุรกจิ

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。

งานแสดงสินค้าของขวญัและของใช้ในบ้าน (BIG

+BIH) ประจ�าปี 2562 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

งานแสดงสินคาจะจัดข้ึนระหวางวันที ่17–21 ตุลาคม พ.ศ.

2562 ณ ศูนยนทิรรศการนานาชาติกรงุเทพฯ ทัง้นี ้BIG+

BIH ถือเปนงานแสดงสินคาของขวัญและของใชภาย

ในบานที่ใหญสุดในอาเซียน และเปนเวทีจัดแสดงผล

งานลาสุดของนักออกแบบและนักสรางสรรคผลิต-

ภัณฑรุนใหม

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 ประเทศจนี

งานเอก็ซโปจะจัดขึน้ระหวางวนัท่ี 24-27 ตุลาคม พ.ศ.

2562  ณ  ศูนยนทิรรศการนานาชาติ (อาคารเดิม) โดยจะมี

การจดัแสดงเกีย่วกบัปญญาประดิษฐ (AI) ในดานตาง  ๆได

แกบรษัิทแบรนดธุรกจิชัน้นํา การรกัษาพยาบาล ความ

ปลอดภยัและการปองกนั บานพกัอาศัย การศึกษา และ

การขบัข่ียวดยานพาหนะ ฯลฯ

体育 กฬีา

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

วันที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เซ่ีย เจิน้เย นกักรฑีาจนี

ชนะการแขงขนัประเภทวิง่ 200 เมตรชาย ในการแขงขนั

ไอเอเอเอฟ ไดมอนด ลีก (IAAF Diamond League) ณ 

กรุงลอนดอน โดยทําเวลาไป 19.88 วินาท ีถือเปนชาว

ผิวเหลืองคนแรกที่ทําลายสถิติตํ่ากวา 20 วินาที

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。

วันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การแขงขันกีฬาทางนํ้า

ชิงแชมปโลกครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึน้ ณ เมืองกวัจ ูประเทศ

เกาหลใีต ซุน หยาง นักกฬีาจากประเทศจนีไดควาแชมป

วายนํ้าประเภทฟรีสไตล 400 เมตรชายไปครองครอง

แชมปตอเนื่องกันถึง 4 สมัย  

 ข่าวสารด่วน资讯
速览
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留学云南的
那些事

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。

ชวงปดเทอมฤดูรอน พาคุณพอไปเรียนตอตางประเทศ ละครโทรทัศน

ที่เนนบอกเลาเรื่องราวชีวิตนักศึกษาชาวจีนที่เรียนตอในตางประเทศ เปนที่

พูดถงึอยางกวางขวาง ปจจบัุน ชาวจนีนิยมเดินทางออกไปศึกษาตอหรอืออก

ไปเปดหเูปดตาในตางประเทศเปนจํานวนมาก จากสถติิของกระทรวงศึกษา-

ธิการสาธารณรฐัประชาชนจนี พบวาจาํนวนนกัศึกษาจีนท่ีเดินทางศึกษาตอ

ตางประเทศในป 2018 นัน้ มีจาํนวนทัง้สิน้ 662,100 คน แบงออกเปนนกัเรยีน

ทุนรฐับาล 30,200 คน นักเรยีนทุนหนวยงาน 35,600 คน และนักเรยีนทุนสวน

ตัว 596,300 คน

ในขณะเดียวกัน การที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว มาตรฐานการ

ศึกษายกระดับขึ้นอยางตอเนื่อง ก็ชวยใหจีนสามารถดึงดูดชาวตางชาติให

เดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศจีนเปนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน ยก

ตัวอยางมณฑลยูนนาน จากขอมูลของกรมศึกษาธิการประจํามณฑลฯ พบ

วาในป 2018 สถานศึกษาตางๆ ในมณฑลยูนนาน ไดรับนักศึกษาตางชาติ

รวมทัง้สิน้ 19,311 คน เปนนักศึกษาจากเอเชยีใตและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต

มากถึง 85 เปอรเซน็ต และในป 2019 รฐับาลมณฑลยนูนานกไ็ดประกาศมอบ

ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาต ิเปนจํานวนมากถึง 1,000 ทุน เพื่อเปน

รางวัลแกนักศึกษาตางชาติที่เดินทางเขามาศึกษาตอในมณฑลยูนนาน

การเดินทางมาเรยีนในประเทศจีนและในมณฑลยนูนาน ไดกลายมาเปน

ทางเลือกหลักทางหนึ่งสําหรับนักศึกษาจากเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต “แมน้ําโขง” ฉบับน้ี จะเจาะลกึเรือ่งราวชีวิตและการเรยีนของนักศึกษา

ไทยในมณฑลยนูนาน สัมภาษณคุณนธิิวดี มานติกลุ กงสลุใหญ ณ นครคนุ-

หมิง รวมทั้งวิเคราะหนโยบายการรับนักศึกษาตางชาต ิและนโยบายการ

ศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาในมณฑลยนูนาน เพือ่ชวยใหทานผูอานมีความ

เขาใจในประเด็นดังกลาวมากยิ่งขึ้น

เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน
留学云南的那些事 本刊记者 陈创业/文
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เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

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。

เม่ือขา้พเจา้เรยีนต่อท่ีต่างประเทศ

โจว หยาหน ีนางสาวสุภาวด ีพัตรเกิด นางสาวสุธารัตน พญาแขม เปนคน

ไทยที่ศึกษาตอในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน พวกเธอทั้งสามคน คนหนึ่งตก

หลมุรกันาฏศิลปจนี เพราะการมาเรยีนตอทาํใหเธอไดคนพบความงามของวฒัน-

ธรรมจีนผานการเตนรํา คนหนึ่งชื่นชอบทองเที่ยวและอานหนังสือ ทําความ

เขาใจวัฒนธรรมจนีผานการศึกษาประวัติศาสตรจนี รบัรูความเปลีย่นแปลงของ

ประเทศจีนจากการทองเที่ยวไปตามเมืองตางๆ สวนอีกคนตัดสินใจทําอาชีพ

ครสูอนภาษาไทยอยูในคุนหมิงหลังจากเรยีนจบ เพือ่ทาํหนาท่ีเปนทตูสนัถวไมตรี

ไทย–จีนจากการเผยแพรวัฒนธรรมไทย แมเรื่องราวการศึกษาตอในประเทศ

จีนของทั้งสามคนจะแตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกัน คือความสวยงามของประ-

สบการณเหลานั้น

我的留学故事 本刊记者 蔡梦 陈创业/文
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留学云南的
那些事

มิถุนายน 2019 สาวไทยนามโจว

หยาหน ีสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา-

โท สาขาการจัดการการทองเที่ยว

คณะพาณิชยศาสตรและเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทค-

โนโลยีแหงคุนหมิง เมื่อไดรับใบ

ปริญญาบัตร โจว หยาหนี รูสึกตื่น

โจว หย่าหนี “นาฏศิลป์จนี...ลลีาแห่งชีวติ”

เตนไปพรอมกับเศรา ที่ตองบอกลามหาวิทยาลัยที่ใชชีวิตมานานกวาสามป

บอกลาอาจารยชาวจีนและเพื่อนๆ ที่เคยรวมทุกขรวมสุข รวมทั้งบอกลา

นาฏศิลปจีนที่เธอชื่นชอบไปพรอมกัน

 ป 2016 โจว หยาหน ีไดรับทุนรัฐบาลจีนมาเรียนตอปริญญาโทที่มหา-

วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงคุนหมิง “มันเปนชวงเวลาท่ีมีความ

สุขที่สุดในชีวิตของฉันเลยละ”

 “ชวงเวลาที่มีความสุข” ของโจว หยาหนี เกิดข้ึนเพราะเธอไดคนพบ

นาฏศิลปจนี เธอเริม่ราํจนีเปนครัง้แรกในการประกวดทักษะทางศิลปะระดับ

บัณฑิตศกึษา ประจาํป 2016 โดยในครัง้นัน้ เธอและเพือ่นๆ คนจนีอกี 19 คน

รําพดัในชือ่ชดุ “ดอกมะลหิอมออน” และไดรบัรางวลัชนะเลศิอนัดับ 2 รวม

ทั้งรางวัลทีมเวิรคยอดเยี่ยม “ตั้งแตนั้นเปนตนมา ฉันก็ชอบนาฏศิลปจีนไป

เลย”

ป 2017 วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

คุนหมิง ไดจัดการแขงขัน “ดาวภาษาจีน” ขึ้น และโจว หยาหนีก็สมัครเขา

แขงขันดวย โดยเธอดัดแปลงการแสดงชดุ “ดอกมะลหิอมออน” จากการเตน

เปนหมูคณะรวม 20 คน ใหกลายเปนการแสดงเด่ียว จนควารางวลัการแสดง

ยอดเยี่ยมไปครอง

พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ในงานสังสรรคสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและ

เอกที่มหาวิทยาลัยฯ โจว หยาหนีขึ้นแสดงบนเวทีในชุด “ระบําเผาไท” และ

ไดรับเสียงปรบมืออยางลนหลาม “ฉันเพิ่งจะทดลองทําการแสดงชุดนี้เปน

ครัง้แรก ไมเคยเตนมากอน จึงตองฝกเอาจากคลปิวดีิโอไปทีละทา ทลีะจงัหวะ

ฉันยังตองสืบคนขอมูลเกี่ยวกับระบําเผาไทแลวนํามาประยุกตเขากับการ

แสดงดวย” โจว หยาหนี เลาความประทบัใจใหฟงวา เม่ือการแสดงจบลง ทุก

คนปรบมือพรอมกัน และนั่นเปนครั้งแรกที่เธอสัมผัสไดถึงความลึกซึ้งของ

คํากลาวที่วา ‘หนึ่งนาทีบนเวท ีเทากับสิบปแหงการฝกซอม’①

周雅妮：中国舞蹈，舞出我人生
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เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

 “ประสบการณแสดงนาฏศิลปจีนทั้งสามครั้งที่ผานมา ทําใหฉันหลงรัก

ศิลปะแขนงนี้ของจีนเขาอยางจริงจัง เมื่อเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมเบื้อง

หลงัการแสดงแตละชดุในเชงิลกึ ฉนักส็มัผสัไดถงึความงดงามของวฒันธรรม

จีน ในแงการหลอมรวมเปดกวาง ประเทศจีนมีชาติพันธุทั้งหมด 56 กลุม 

แตละกลุมลวนมีการรายราํทีเ่ปนเอกลกัษณ  สวยงามนาประทบัใจ” การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน ไมวาจะเปน “สีสันยูนนาน” หรือ “สีสัน

ลี่เจียง” ลวนสรางความประทบัใจแกโจว หยาหนีเปนอยางมาก “ถามีโอกาส

 ฉันก็อยากจะเรียนนาฏศิลปของชนเผาตางๆ ในประเทศจีนอยางจริงจัง”

เพราะชอบเตนรํา พอแมและเพื่อนๆ จึงมักลอเธอวา ตกลงเธอมาเรียน

หนังสือ หรือวามารํากันแน

“สามปที่ผานมา เปนชวงเวลาลํ้าคาที่สุด ยากจะลืมเลือนที่สุด และคงจะ

ทําใหฉนัคิดถึงมากท่ีสดุในชวีติ” 29 มิถนุายน โจว หยาหนี เดนิทางกลับบาน

เกดิพรอมกบัความทรงจําตลอดสาม

ป รวมทัง้ความอาลยัทีต่องจากสถานท่ี

แหงความทรงจํานี้

โจว ยาหน ีเปนพิธีกรจัดงาน
图①周雅妮在主持活动 受访者供图

โจว ยาหน ี(คนขวามือ) เปนตัวแทนนักศึกษาตางชาติชาว

ไทยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของผูอาน ซึ่งจัดขึ้นโดย

นิตยสาร “แมนํ้าโขง”
图②周雅妮（右）作为泰国留学生代表参加《湄公
河》杂志社举办的读者交流活动  陈创业 图

②
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留学云南的
那些事

นางสาวสุภาวดี พัตรเกิด เปน

ขาราชการชาวไทย เธอทํางานดาน

ความสัมพันธระหวางประเทศ และ

เพราะคุณปูของเธอเปนคนจีน เธอ

จึงอยากเดินทางมาเห็นประเทศจีน

กับตาตัวเอง

 ป 2014 นางสาวสุภาวดีฯ เดิน

ทางมาเรยีนภาษาจีน ณ มหาวทิยาลัย

เศรษฐศาสตรและการเงินแหงยนูนาน

เปนเวลาหน่ึงป  ตอนทีเ่พิง่มาถงึคนุ-

หมิงใหมๆ ภาษาถือเปนอุปสรรค

สําคัญที่สุดในการใชชีวิต และเพื่อ

เอาชนะอปุสรรคน้ี นางสาวสุภาวดีฯ

พยายามพบปะและพดูคุยกบันกัศึกษา

ชาวจีนเปนประจํา และถาพบขอสงสัย

ก็จะสอบถามจากอาจารย จึงทําให

ทกัษะภาษาจีนของเธอกาวหนาอยาง

มาก “หลงัจากกลบัไทยฉันก็คิดเสมอ

วาจะตองมาเรยีนตอเมืองจีนอีกคร้ัง”

“เพือ่นของฉนัคนนงึกช็อบเมอืง

จีนมาก เรามักจะเรียนภาษาจีนดวย

กันอยูบอยๆ” และเพราะเธอมพีืน้-

ฐานภาษาจีนที่ด ีในป 2016 นางสาว

สุภาวดีฯ จึงไดรับทุนรัฐบาลจีน ไป

เรียนปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยยูน-①

นางสาวสุภาวด ีพตัรเกดิ กบัความปรารถนาทีจ่ะท่องเทีย่วไปทัว่ประเทศจนี
白素文：渴望走遍中国的大江南北
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เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

นาน “ฉนัตองขอบคุณหนวยงานของฉันเองดวย ท่ีใหการสนบัสนุนอยาง

เต็มที่ เมื่อทราบวาฉันอยากจะไปเรียนตอที่จีน”

 แมจะหางกนัเพยีงสองป แตความเปลีย่นแปลงในคุนหมิงกลบัทําใหนาง

สาวสุภาวดฯี รูสกึวา “คนุหมงิเปลี่ยนไปมาก”  เธอกลาววา “การสัง่อาหารและ

เรียกรถทางโทรศัพททําใหชวิีตในคุนหมิง สบายสดุๆ เลย ยิ่งทําใหฉันรักคุน-

หมิงมากขึ้นไปอีก”

ปดเทอมฤดูรอนปน้ี กอนกลบัประเทศ นางสาวสภุาวดีฯ  เดนิทางไปเที่ยว

เซ่ียงไฮและหางโจว “ฉนัชอบเมอืงทันสมยัของจนีเพราะมันไฮเทคเนนเทค-

โนโลยีดิจิทัล พอไดออกไปเปดหูเปดตาก็รูสึกวาจีนเปนประเทศที่ยิ่งใหญ

มาก”

 ระหวางเรียนหนังสือ นางสาวสุภาวดี พัตรเกดิ มักจะน่ังแชอยูในหอ

สมุดมหาวทิยาลยัยนูนาน หรือไมก็ไปน่ังอานหนงัสอืในรานกาแฟในซอย

วัฒธรรม “ฉันชอบประวัติศาสตรจีน ยิ่งอานมากก็ยิ่งชอบประวัติศาสตรจีน

ยุคโบราณและยุคใกล และรูสึกวาประวัติศาสตรจีนชางยิ่งใหญเหลือเกิน” 

เวลาน้ี นางสาวสภุาวดีฯ รูสกึมัน่ใจในภาษาจนีของตนมาก เพราะแม แตนวนิยาย

จีนโบราณเรือ่งความฝนในหอแดง เธอกย็งัอานรูเรือ่ง จึงไมแปลกท่ีเธอจะ

บอกเราวา “เดี๋ยวนี้ฉันสามารถเดินทางไปทั่วจีนไดโดยไมมีปญหาแลว”

เมื่อถึงสุดสัปดาห นางสาวสุภาวด ีพัตรเกิด ก็มักจะสะพายเป นั่งรถไฟ

ความเร็วสูงไปเที่ยวตาหลี ่ เหวินซาน หมีเลอ พักคางคืนตามโฮมสเตย เธอ

พาตัวเองเขาไปเปนสวนหนึง่ของสงัคมทองถิน่ เพือ่จะไดทําความเขาใจประเพณี

และวิถีชีวิตไปในตวั “ฉันชอบเขตปกครองตนเองชนชาติไปตาหลีม่าก บาน

เมืองที่นั่นเปนระเบียบสวยงาม ถาลองไดนั่งอานหนังสือสักเลม ดื่มกาแฟ

สักถวย รับแสงแดดอันอบอุนอยูที่เชิงเขาเขียวชอุมในตาหลี ่ คงจะเปนชวง

เวลาที่มีความสุขมาก”

      “สําหรบัฉนั การเดินทางมาเรยีนตอในประเทศจีนเปนโอกาสท่ีหาไดยาก

หวงัวาระหวางน้ีฉนัจะไดเดินทางทองเท่ียวไปท่ัวท้ังเหนือใต ไดเรยีนรูวฒัน-

ธรรมจีน เอาความรูกลับไปประยกุตใชในการทาํงานหลงัจากกลบัเมืองไทย”

นางสาวสภุาวดฯี วาดฝนเกีย่วกบัชวิีต

นักศึกษาในเมืองจนีเอาไวอยางสวย

งาม

นางสาวสุภาวด ีพัตรเกิด
图①白素文  受访者供图

นางสาวสุภาวด ีพัตรเกิด (คนซายมือ) กําลังทําอาหารไทย
图②白素文（左）制作泰国美食  受访者供图

②
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留学云南的
那些事

“ฉันรักเมืองไทยซ่ึงเปนแผนดิน

เกดิ แตกม็องวาคุนหมิงเปรยีบเสมอืน

บานหลังท่ีสอง” นางสาวสุธารตัน

พญาแขม เปนชาวเชือ้สายจีนมาจาก

กรงุเทพฯ พอแมของเธอสนบัสนุน

อยางเต็มที่ใหเธอเดินทางมาเรียนตอ

ในประเทศจนี แลวเธอเองกไ็ดรบัทุน

รฐับาลจีนมาเรยีนตอจนจบปรญิญาโท

สาขาวิชาบริหารธุรกิจท่ีมหาวิทยา

ลัยยูนนานนอรมอล หลงัจากเรยีนจบ 

เธอกไ็ดทํางานเปนอาจารยสอนภาษา

ไทยอยูทีม่หาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร

และการเงินแหงมณฑลยูนนาน

 ต้ังแตสมัยเรยีนจนจบออกมาเปน

อาจารย นางสาวสุธารัตน พญาแขม 

ใชชีวิตอยูในเมืองคุนหมิงเปนเวลา

เจ็ดปแลว ในเวลาน้ี เธอประสบความ

สําเรจ็ท้ังในดานการเรยีนและหนาที่

การงาน ความรกักล็งตัว ถอืวามคีวาม

สุข สมหวังในทุกเรื่องราวชีวิต

 “ตอนมาอยูคุนหมิงใหมๆ ฉัน

กินเผ็ดหมาลาไมเปน แตเดี๋ยวนี้ยิ่ง

กินก็ยิ่งรูสึกอาหารรสหมาลาอรอย

มาก ถากินขาวไมใสหมาลาจะรูสึก

นางสาวสุธารัตน์ พญาแขม : คุนหมงิเปรียบได้กบับ้านเกดิหลงัทีส่อง
欧阳赐美：昆明是我的第二故乡
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เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

วาจืดชืด ไมมีรสชาติ” จากวันที่ไมคุนเคย มาจนวนันี้ที่ขาดไมได ดูเหมือน

การกินเผ็ดหมาลาจะเปนภาพสะทอนความรูสกึที่นางสาวสุธารัตน พญา-

แขม มีตอคนุหมงิไดเปนอยางดี เวลาน้ีเธอตกหลมุรกัเมืองน้ีเสียแลว เม่ือกลบั

ไทยในชวงวันหยุด เธอกมั็กจะคิดถึงอาหารจีนท่ีเคยกนิในยนูนาน ไมวาจะ

เปนปงยาง เตาหูเหม็น สุกีห้มาลาหรอืขนมจนีขามสะพาน

ปจจบัุน นางสาวสธุารตัน พญาแขม สอนภาษาและวฒันธรรมไทยใหนัก-

ศึกษาชาวจนี ในชัน้เรยีน เธอมักจะเปรยีบเทยีบวฒันธรรมจนีกับวฒันธรรม

ไทยใหนักศึกษาฟงเปนตัวอยาง

 “คนไทยรักสวยรักงาม จังหวะชีวิตแชมชา พูดเสียงเบา สวนคนจีนจะ

เนนปฏิบัติ จังหวะชีวิตเรงรีบ พูดเสียงดังฟงชัด”

 “การเรียนภาษายอมตองมีอุปสรรค ยกตัวอยางเชน เสียง z c s zh ch sh 

ในสัทอักษรพินอิน คนไทยอาจจะออกเสียงไมชัด สวนเสียงกระดกลิ้นใน

ภาษาไทย นักศึกษาชาวจีนเองก็ยากจะเลียนแบบ”

 ประเด็นเรือ่งการออกเสยีง สรางเรือ่งขบขนัใหนางสาวสธุารตัน พญาแขม 

หลายตอหลายครัง้ เธอเคยออกเสยีงคําวา ฮฺวายอี๋ ท่ีแปลวา ‘สงสัย’ เปน ฮวฺาย

ยฺวิ่น ท่ีแปลวา ‘ต้ังครรภ’ ออกเสียงคําวา ซจูี ้ท่ีแปลวา ‘เลขาธิการ’ เปน ซือจี

ที่แปลวา ‘โชเฟอร’ และเพราะเรื่องไมคาดฝนทางภาษาเหลาน้ีน่ีเอง นางสาว

สุธารัตน พญาแขม และนกัเรยีนชาวจนีของเธอจงึมีเรื่องราวใหแลกเปลี่ยน

กันมากมาย “ฉันชอบงานของตัวเองตอนนี้มาก ทุกครั้งที่เห็นนักศึกษามี

พัฒนาการที่ดีขึ้น ไดเห็นรอยยิ้มของพวกเขา ฉันก็จะมีความสุขมาก”

 ครอบครัวของนางสาวสุธารตัน พญาแขม เกีย่วของสัมพนัธกบัประเทศ

จีนอยางลกึซึง้ อทิธิพลจากครอบครวัทําใหเธอรูสึกใกลชดิสนทิสนมกบัประ-

เทศจีน คนรูใจของเธอเองก็เปนชาวจีนเชนกัน “พอกับแมของฉันชอบเมือง

จีนมาก พวกทานอยากใหฉันมีสามีเปนคนจนี ฉนัเสียอกีท่ีคอนขางลงัเลใน

ชวงแรกๆ  เพราะถาไดแฟนเปนคนจีน ไมรูวาความแตกตางทางดานวัฒนธรรม

และวถิีชีวิต จะทําใหมีปญหาในการดํารงชวีติอยูดวยกนัหรอืไม” โชคดีที่

เพือ่นชายของนางสาวสธุารตัน พญา-

แขม ชอบประเทศไทยมาก  “ฉนัเอง

ก็รักเมืองจีนมากเชนกัน ดังนั้น จึง

ทําใหคูเราไมคอยพบอปุสรรคปญหา

อะไรมากนัก หากพดูดวยสาํนวนแบบ

จีนๆ ก็คงตองบอกวา ‘ทุกอยางเปน

พรหมลขิติ’”  

    “ตอนนีฉั้นรูสึกวา คนุหมงิคอืบาน

ของฉัน” นางสาวสธุารตัน พญาแขม

บอกกบัเราวา เธอยนิดีท่ีจะเปนอาจารย

สอนภาษาไทยอยูในประเทศจนีตลอด

ไป  เธอชอบสอนภาษาไทย เผยแพร

วัฒนธรรมไทยใหนักศึกษาชาวจีน

เพราะน่ันถือวาเธอไดเปนสวนหน่ึง

ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธไทย

จีน เพื่อมิตรภาพอนัยาวนานระหวาง

สองประเทศ

นางสาวสธุารตัน พญาแขม และสามีชาวจีนของเธอ
欧阳赐美和她的中国丈夫 受访者供图
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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。”

HSK ไม่ไดย้ากอย่างท่ีคุณคดิ

留学云南的
那些事

HSK，没你想象中的难 本刊记者 段建鑫/文

นักเรยีนตางชาติทีค่ดิจะมาศึกษาหาความรูเพิม่เติมในประเทศจีน จาํเปน

จะตองสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ผานเสียกอน ทั้งนี ้HSK คือการ

สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนสําหรับผูที่ไมไดใชภาษาจีนเปน

ภาษาแม จึงไดมีการสอบวัดระดับมาตรฐานความรูภาษาจีนแบบสากลขึ้น

หลายปมานี ้ สืบเนื่องจากจีนไดมีการแลกเปลี่ยนความรวมมืออยางลึก

ซึ้งกับนานาประเทศทั่วโลก “กระแสเรียนภาษาจีน” ไดรอนแรงมากขึ้น ทํา

ใหผูทีส่มัครสอบ HSK มีจาํนวนเพิม่มากข้ึนอยางตอเนือ่ง จากสถติิของกระ-

ทรวงศึกษาธิการจนีพบวา ในป 2561 มีจดุทดสอบ HSK เพิม่ข้ึน 60 แหง รวม

แลวมีจุดทดสอบ HSK ถงึ 1,147 แหงใน 137 ประเทศท่ัวโลก มีจาํนวนผูสมัคร

สอบ HSK ในทุกระดับประมาณ 6,800,000 คน/ครั้ง

ทั้งนี้ การสอบ HSK แบงออกเปน 6 ระดับ เนื้อหาการสอบประกอบดวย

①
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ทักษะการฟง การอาน และการเขียน ฯลฯ

ความจริงแลว HSK ไมไดยากอยางที่คิด การกําหนดขอสอบ HSK คํานึง

ถึงความเปนจริงของนักเรียนตางชาต ิ เนื้อหาคําถามสวนใหญจะเปนสถาน-

การณปกติในชีวิตประจําวัน ความยากอยูระดับปานกลาง ในที่นี้ไดลองคัด

เลือกตัวอยางขอสอบการอานมาหนึ่งขอ ใหคุณไดลองสัมผัสดู

คาํถาม “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

จะสามารถเลอืกคาํตอบที่ถูกตอง แนนอนวา หากผูสอบมีความรูความเขาใจ

ในวัฒนธรรมตรุษจีนแลว ยอมจะตอบถูกไดอยางงายดาย

ภาษาจีนมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน มีทั้งคุณลักษณะที่แสดงความ

หมายและแสดงการออกเสียง สําหรับนักเรยีนชาวไทยแลว จะสอบ HSK ให

ผานตองมีเคลด็ลบัอยางไรบาง ?  ลองมาฟงคาํแนะนําจากอาจารยนนทิกา  ครอง-

สินทรัพย อาจารยชาวไทยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหา-

วิทยาลัยยนูนานนอรมอล “ฉันขอแนะนําใหทุกคนลองใชวธีิเรยีนรูภาษาจีน

ผานการชมภาพยนตรจีนและฟงเพลงจีน อยางเชนฉันชอบเพลงจีน มักจะ

รองตามอยูบอยๆ ซึ่งนอกจากจะไดฝกทักษะดานภาษาพูดแลว ยังชวยให

ฉันมีความรูดานคําศัพทเพิ่มมากขึ้นดวย”

ดานเฉิน ซิ่วเหมย นักเรยีนชาวไทยซ่ึงเคยศึกษาอยูท่ีมหาวทิยาลยัยนูนาน

เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

นอรมอล ผูซึง่ผานการสอบ HSK ระดับ

6 มาแลว ขณะน้ีทาํงานอยูในสถาบัน

ฝกอบรมภาษาจนีแหงหน่ึง และสอน

ดานการสนทนาภาษาจีนใหแกนัก-

เรยีนชาวไทยโดยเฉพาะกลาววา “ฉัน

มักจะบอกกับนักเรียนวา อยาคิดวา  

HSK เปนการสอบอยางหนึง่ ตองปรับ

ทัศนคติใหมในการเตรียมตัวสอบ

โดยใหคิดวาเปนการเรยีนรูวฒันธรรม

จนี ยอมจะสอบไดคะแนนท่ีดีอยาง

แนนอน” นอกจากน้ัน เฉิน ซ่ิวเหมย

ยงัเหน็วา การเรยีนภาษาจนีไมควรอา-

ศัยการทองจาํเพยีงอยางเดียว ควรฝกใช

ภาษาจีนสนทนาอยูเปนประจํา  “ตอน

ที่ฉันอยู ที่กรุ งเทพฯ มักจะไปเดิน

เลนแถวเยาวราชบอยๆ แลวลองฝก

ใชภาษาจีนพูดคุย ซึ่งชวยยกระดับ

ความรูภาษาจีนของฉนัใหสูงขึน้มาก” 

เฉิน ซิ่วเหมยกลาว

เม่ือวนัที ่19 พฤษภาคม นกัเรยีนเขาสอบการวดัระดับความรู
ภาษาจนี (HSK) ณ กรงุมอสโก ประเทศรสัเซยี
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

สถาบันขงจื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดัการสอบ HSK

图②泰国农业大学孔子学院举办HSK考试 供图
②
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留学云南的
那些事

本刊记者 李沁颖 蔡梦/文

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。”

การไปมาหาสูกนัฉนัมิตรระหวาง

ไทย-จีนคือการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ

ระหวางประชาชนกบัประชาชน นัก

ศึกษาชาวไทยเปนตัวแทนของประ-

เทศไทย การที่พวกเขาไดรํ่าเรียนที่

ประเทศจนี ทําใหมีโอกาสไดรูจกักับ

อาจารยและเพือ่นนักศึกษาชาวจนีอนั

เปนการชวยสงเสรมิการแลกเปล่ียน

ทางดานวัฒนธรรม และความเขาใจ

ซ่ึงกันและกนัระหวางประเทศท้ังสอง

ใหลึกซึง้ยิง่ขึน้ เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม

ที่ผานมา คุณนิธิวดี มานติกลุ กงสลุ-

ใหญ ณ นครคนุหมิง ไดใหสัมภาษณ

กับนิตยสาร “แมนํ้าโขง” ที่คุนหมิง

วา ในป ค.ศ. 2018 จํานวนนักเรียน

ไทยที่เรียนตอในยูนนานประมาณ 

800 คน และมีจํานวนเพิม่มากขึน้ทุกป 

นิตยสาร “แม่น�า้โขง” :  เนื่องจาก

ในระยะไมกีป่มาน้ี ความรวมมือระ-

หวางไทย-จีนมีความแนนแฟนมาก

ขึ้น นักเรียนไทยเลือกที่จะมาเรียน

เรยีนภาษาจนีใหด้ ีท�าใหมี้โอกาสมากขึ้น
บทสมัภาษณคุ์ณนธิิวด ีมานติกุล กงสลุใหญ่ 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

22

รายงานพเิศษ
本刊
特稿



เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

ตอท่ีประเทศจีนนับวันจะมีมากยิ่งข้ึน ปจจุบัน นักเรียนไทยที่เรียนตอใน

มณฑลยูนนานมีจํานวนเทาไหรคะ

กงสุลใหญ่ฯ : จํานวนนักเรียนไทยในยนูนานมปีระมาณ 800 คน ซึ่งเปน

ประชากรสวนใหญของคนไทยในคุนหมิง และยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป

นิตยสาร “แม่น�า้โขง” : กงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง มีสวนชวยนักศึกษา

ชาวไทยในยนูนานในดานการศึกษาและชวีติความเปนอยูอยางไรบางคะ 

กงสุลใหญ่ฯ : หนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญท่ี

สําคญัประการหน่ึงคือการดูแลคนไทยในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ  ซ่ึงสถานกงสุลใหญ

ณ นครคนุหมิง รับผิดชอบดูแลนักเรียนไทยท่ีเรยีนอยูใน 3 มณฑล (ยนูนาน 

กุยโจว หูหนาน) นอกจากนั้น ดิฉันยังไดริเริม่ใหมีการเชญิตัวแทนนกัเรยีน

มารวมพดูคุยและสอบถามถึงสภาพการเรียนและการใชชวีติของนักเรยีน

ไทยที่เรียนในยนูนาน และยงัไดแลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัมหาวทิยาลยัใน

มณฑลยนูนานท่ีมีนักเรียนไทยมาศึกษาอกีดวย นอกจากน้ี  เม่ือถงึวันสําคญั

ตางๆ ของไทยเชนวันสงกรานต กลุมนกัศึกษาจะมีการจัดกิจกรรม  สถานกง-

สุลใหญก็จะใหการสนบัสนุนดวย เชน สนับสนุนดานงบประมานในการจัด

กจิกรรมของนกัศึกษาไทยใหมีการแสดงวัฒนธรรมไทย และใหเพื่อนนกั-

ศึกษาตางชาติไดรูจัก อนัเปนการสงเสรมิการแลกเปลีย่นทางดานวฒันธรรม

นิตยสาร “แม่น�า้โขง” : ทานเหน็วานักศึกษาชาวไทยมีบทบาทในการแลก

เปลี่ยนความสัมพันธและมิตรภาพไทยจีนอยางไร

กงสุลใหญ่ฯ : การแลกเปลี่ยนนักศึกษากันถือวาเปนการสงเสริมความ

สัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน นักศึกษาไทยจึงถือวาเปนตัวแทน

ของประเทศไทย การที่พวกเขาไดมีโอกาสเรียนในประเทศจีนมีโอกาสได

รูจักกับอาจารยและเพื่อนนักเรียนชาวจีน สามารถสงเสริมการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางไทย-จีน 

       นิตยสาร “แม่น�า้โขง” : ทานเห็นวานักศึกษาที่เลือกเรียนตอในประเทศ

จีน จะมีผลดีตออนาคตของนักเรียนไทยอยางไรบาง และทานฯ มีอะไรจะ

ฝากถึงนักเรียนไทยบางมั้ยคะ

กงสุลใหญ่ฯ : ปจจุบัน จีนเปน

ประเทศที่มีเศรษฐกิจเขมแข็งเปน

อนัดับสองของโลก นักเรียนไทยท่ีมา

เรียนในจนีตางรูดีวา หากเรียนภาษา

จีนไดดีแลว จะมีโอกาสที่ดีในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต และส่ิงท่ี

ดิฉันอยากบอกไปยงันกัศึกษาไทย คํา

แรกคือ “ขยนั” นกัศึกษาจีนขยนัเรยีน

มาก  นกัศึกษาไทยควรเอาเปนแบบ

อยางและควรจะฝกฝนภาษาจีนให

ไดดีใหมากที่สุด  คําที่สอง คือ “มุง-

ม่ัน” ไมยอทอไมกลวัความยากลําบาก

มุมานะศึกษาใหสําเร็จ คําที่สามคือ

ผกูมิตรกบัเพือ่นชาวจีนใหมาก  เพราะ

เปนการสรางความสัมพนัธในอนาคต

คุณนิธิวด ี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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留学云南的
那些事

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。

ยนิดตีอ้นรบันกัศกึษาจากไทยเพือ่มาเรยีนต่อท่ียูนนาน

เมื่อยางเขาสูเดือนกรกฎาคม สถาบนัอดุมศกึษาตางๆ ในยูนนานจะเขาสู

ชวงปดเทอมฤดูรอน แตวาสถาบันอุดมศึกษานานาชาติหรือสํานักงานฝาย

รับนักศึกษาตางชาติบางสวน และพวกครูอาจารยยังคงมีงานลนมือ

ศูนยไทยศึกษามหาวทิยาลยัยนูนาน ฉว ีเจ้ียนเหวนิ ผูอาํนวยการศูนยกาํลัง

ปรึกษาหารือกับผูรวมงานถึงกิจกรรมเกี่ยวกับคายปดเทอมภาคฤดูรอนใน

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-จีน และการมาเยือนขององคกรการศึกษา

วิจัยเทคโนโลยีฝายไทย

สํานักงานฝายรับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงคุนหมิง อาจารยที่รับผิดชอบงานการลงทะเบียนนักเรียน

ตางชาติกําลงัทําเอกสารการสมัครเพือ่รบัทุนการศึกษาสําหรบันกัศึกษาตาง

ชาติ

本刊记者 陈创业 文/图

①
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เม่ือขา้พเจา้เรยีนหนงัสอืท่ียูนนาน

จะย่ืนขอรับทนุการศึกษาอยางไร มีสาขาวชิาใดบางของสถาบันอดุมศึกษา

ในยูนนานทีน่าสนใจ สําหรบัประเด็นทีบ่รรดานักศึกษาไทยใหความสนใจทาง

นิตยสารไดไปสัมภาษณสถาบันอุดมศึกษาในยูนนานมาหลายแหง

จะยืน่ขอรับทุนการศึกษาอย่างไร

“ทุนการศึกษาของมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงคนุหมิง 

หลกัๆ มีอยู 3 ประเภท ระดับประเทศมีทุนการศกึษาของรฐับาล วทิยาลยัขงจ้ือ 

ระดับมณฑลมีทุนการศึกษาของรัฐบาลมณฑลยูนนาน ระดับสถาบันการ

ศึกษามีทุนการศึกษาโควตาปริญญาโท และทุนการศึกษานักศึกษาดีเดน 

เปนตน” อาจารยอว ูจวิ้น กลาววา เรื่องการยื่นขอรับทุนการศึกษาของมหา-

วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงคนุหมิงเริม่ขบัเคลือ่นมาต้ังแตเดือน

ธันวาคมปที่แลว นักศึกษาลงสมัครทางอีเมลผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

เดือนมนีาคมจะทําการพจิารณาทุน เดือนมถินุายนและกรกฎาคมจะตอบกลบั

ผลการพิจารณา รายชื่อที่อนุมัติแลวจะถูกสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการจีน

“ขณะนี ้เราไดตอบกลับจดหมายอเีลคโทรนิคท่ียืน่ขอรบัทุนการศึกษาไปแลว

กวา 4,000 ฉบับ”

“ทนุการศกึษาของรฐับาลจนีและทุนการศึกษาของรัฐบาลมณฑลยูน-

นาน หลักๆ จะใหทุนนักศึกษาตาง-

ชาติในระดับปรญิญาโทและปรญิญา-

เอก สวนทุนการศึกษาของสถาบัน

การศึกษาจะเนนใหกบันกัศึกษาตาง-

ชาติใหมที่มีผลการเรียนภาษาจีนดี”

อาจารยอวู จว้ินกลาวเสรมิวา ประเด็น

สําคญัในการพจิารณาใหทุนการศึกษา

ข้ึนกบัผลการเรยีนของนกัศึกษาตาง-

ชาติ โดยเฉพาะผลการสอบวดัระดับ

ภาษาจนี (HSK) นอกจากน้ี การยืน่ขอ

รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

และปรญิญาเอก ยงัตองมีหนงัสือรับ

รองจากอาจารยท่ีปรกึษาและอธิการบดี

ตลอดจนมแีผนการศึกษาท่ีดีอกีหน่ึง

ฉบับ

“เราสนับสนุนใหนักศึกษาตาง-

ชาติยืน่ขอรบัทุนการศึกษาของรฐับาล

จีนจากประเทศของตนเอง การทําเชน

นี้จะประสบความสําเร็จไดงายกวา”  

ผูอํานวยการฉว ีเจี้ยนเหวินกลาววา 

“ทางมหาวิทยาลยัยนูนานมีเงือ่นไขท่ี

ผูสือ่ขาวเขาทําขาวทีศู่นยศึกษาไทยของมหาวทิยาลยัยนูนาน 
เพือ่เรยีนรูสถานการณของนกัศึกษาไทยในมหาวทิยาลยัแหงน้ี
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  

อาคารยี่ฟูในมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตรยูนนาน
图②云南财经大学逸夫楼

②
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ชัดเจนตอผลการสอบวัดระดับภาษาจีนของนักศึกษาตางชาติ ระดับปรญิญาตรี

ตองสอบผานเกรด 3 ระดับปรญิญาโทตองสอบผานเกรด 4 และปรญิญาเอก

ตองสอบผานเกรด 5” ตามทีท่ราบมา จาํนวนนักศึกษาไทยของมหาวทิยาลัย

ยูนนาน จดัอยูในอนัดับตนของสถาบันอดุมศึกษามณฑลยนูนานมาโดยตลอด

ปกลายที่ผานมามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยยูนนาน 300-400 คน

แบงออกเปนนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญา (ปริญญาตร-ีโท-เอก) และนัก

ศึกษาท่ีเรยีนดานภาษา (เอกภาษาจีน) ยงัมนีกัศึกษาแลกเปลีย่น (มหาวทิยาลัย

ยูนนานกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในโครงการรวมจัดการศึกษา “2+2”)

 “แรกเริ่มเลย นักศึกษาตางชาติจากแถบเอเชียใต-เอเชียตะวันออกเฉียง

ใตท่ีมาเรยีนมหาวทิยาลยัเราสวนใหญไดทุนการศึกษาจากหลายระดับ หลาย

ปมาน้ี นักศึกษาทนุสวนตัวมีสัดสวนมากข้ึนเรือ่ยๆ” ผูอาํนวยการฉวี เจ้ียนเหวนิ

มองวา ทุนการศึกษาในปจจุบันมีแนวโนมที่จะสงเสริมใหทุนกับนักศึกษา

ตางชาติที่เคยมาเรียนในจีนแลวและตองการท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญา

โทหรอืเอก เหวยจากศูนยการจดัการนกัศึกษานานาชาติของมหาวทิยาลยัการ

เงินและเศรษฐศาสตรยนูนานมีความรูสึกเชนเดียวกนั เขากลาววา “ปจจุบัน

นักศึกษาไทยท่ีกาํลงัศึกษาอยูในมหาวทิยาลยัของเรามี 60 คน ในจาํนวนนีเ้ปน

ปรญิญาเอก 2 คน  ปริญญาโท 6 คน ทั้งหมดไดรับทุนการศึกษารัฐบาลจีน”

สาขาวชิาใดบ้างทีน่่าสนใจ

      “ทุกสาขาวชิาท่ีมีในมหาวทิยาลยัยนูนานเปดรบันกัศึกษาตางชาติทัง้หมด”

ผูอํานวยการฉวี เจ้ียนเหวินมองวา นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยนี้

คอนขางมีความรู นักศึกษาปรญิญาโท-เอกมีสัดสวนสูงมาก พวกเขาสามารถ

เลือกเรยีนตามท่ีตัวเองสนใจหรอืชืน่ชอบ ปจจยัโดยรวมจะพจิารณาถึงสาขา

วิชาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยยูนนาน และความตองการของสังคมไทย 

“สาขาการประยกุตใชวทิยาศาสตรกบัส่ิงมีชวีติและภาษาจนีสําหรบัชาวตาง

ชาติของมหาวิทยาลัยยูนนานเปนที่นิยมมากในหมูนักศึกษาไทย”

ท่ีมหาวิทยาลยัการเงินและเศรษฐศาสตรยนูนาน นักเรยีนไทยโดยท่ัวไป

สนใจสาขาการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการคาระหวางประเทศ การ

①

②

③
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เงินการคลงั เปนตน อาจารยเน่ีย สูเหวยกลาววา การเลอืกวชิาเอกของนักเรยีน

ไทยจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของสังคมไทย

อาจารยอวู จวิ้นกลาววา ป 2018 มีนักเรียนไทยศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง 30 คน สาขาวชิาทีศึ่กษาสวนใหญ

คือวศิวกรรมไฟฟาและระบบอตัโนมัติ อนิเทอรเน็ตสําหรบัทุกสรรพส่ิง Internet 

of Things (IoT) การจัดการการทองเที่ยว เศรษฐศาสตรและการคาระหวาง

ประเทศ เปนตน “นอกจากการสอนภาษาจีนนานาชาต ิการศึกษาภาษาจีน

ซ่ึงเปนสาขาเพือ่การใชภาษาเปนหลกัแลว เรายงัไดเปดสาขาวชิาเศรษฐศาสตร

และการคาระหวางประเทศ การเงินการคลัง และการบริหารการทองเที่ยว” 

อาจารยตวน เจี๋ยหยุน รองคณบดีวิทยาลัยอักษรศาสตรจีนแหงมหาวิทยาลัย

ยูนนานนอรมอลกลาววา เนื่องจากความตองการในสาขาวิชาของนักศึกษา

ตางชาติมีการยกระดับขึ้น การเปดหลักสูตรสาขาวิชาของทางมหาวิทยาลัย

ก็ไดมีการปรับปรุงเชนกัน “ทั้งนี้ไดคํานึงถึงสภาพการมีงานทําหลังจบการ

ศึกษาของนกัเรยีน การมงีานทําของวชิาการเงนิการคลงัมีแนวโนมทีดี่ ธุรกจิ

การทองเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังเจริญรุงเรือง”

นายฉว ี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

นางอว ู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

นายฉว ี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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รายชือ่มหาวิทยาลยั 48 แห่งในมณฑลยูนนาน
ท่ีเปิดรบันกัศกึษาต่างชาติ
云南省48所可招收外国留学生的高校名单

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。

1. 云南大学  มหาวทิยาลยัยนูนาน (Yunnan University)

2. 昆明理工大学  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง 
(Kunming University of Science and Technology)

3. 云南师范大学  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 

Chinese Medicine)

7. 云南民族大学  มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University)

8. 云南财经大学  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการเงินยูนนาน
 (Yunnan University of Finance and Economics)

9. 西南林业大学  มหาวิทยาลัยวนศาสตรภาคตะวันตกเฉียงใตยูนนาน
(Southwest Forestry University)

10. 云南艺术学院  วทิยาลยัศิลปะยนูนาน (Yunnan Arts University)

11. 云南警官学院  วทิยาลยัตํารวจยนูนาน (Yunnan Police College)

12.云南开放大学  มหาวทิยาลยัไคฟางยนูนาน (Yunnan Open University)

13. 昆明学院  วทิยาลยัคุนหมิง (Kunming University)

14. 大理大学  มหาวทิยาลยัตาหลี ่(Dali University)

15. 玉溪师范学院  วทิยาลยัอวีซี้นอรมอล (Yuxi Normal University)

16. 曲靖师范学院  วทิยาลยัฉวีจ้ิ่งนอรมอล (QuJing Normal University)

17.楚雄师范学院  วทิยาลยัฉูสยงนอรมอล (Chuxiong Normal University)

18. 红河学院  วทิยาลยัหงเหอ (Honghe University)

19. 保山学院  วทิยาลยัเปาซัน (Baoshan University)

20. 文山学院  วทิยาลยัเหวนิซนั (Wenshan University)

21. 昭通学院  วทิยาลยัจาวทง (Zhaotong University)

ผูส่ือขาวไดขอมลูจากเวป็ไซตหนวย

งานรฐักรมศึกษาธิการมณฑลยนูนาน ใน

ป 2019 มีสถาบันอุดมศึกษาในมณฑล

ยูนนานรวม 48 แหงทีมี่ความพรอมในการ

รบันักศึกษาตางชาติ สามารถเปดดําเนิน

การเรียนการสอนนักเรียนตางชาติใน

ประเทศจนีได จงึขอนํารายชือ่มหาวทิยา-

ลยั 48 แหงในมณฑลยนูนานมาเพือ่เปน

ประโยชน สําหรบันกัศึกษาไทยทีส่นใจ

ศึกษาตอในยนูนาน

本刊记者 陈创业/文
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22. 普洱学院  วทิยาลยัผเูออ ( Puer University)

23.滇西应用技术大学 มหาวทิยาลัยเทคนิคประยุกตเตียนซ ี

(West Yunnan University of Applied Sciences)

24.昆明理工大学津桥学院 วทิยาลัยจินเฉียว มหาวทิยาลยั

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงคุนหมิง (Kunming University of 

Science and Technology Oxbridge College)

25. 云南师范大学商学院  วทิยาลัยการพาณิชย มหาวทิยาลยั
ยนูนานนอรมอล (Yunnan Normal University Business School)

26.云南师范大学文理学院 วทิยาลัยศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัยนูนานนอรมอล (The college of Arts and Sciences 

Yunnan Normal University)

27.云南大学旅游文化学院 วิทยาลัยการทองเท่ียว และ

วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยยูนนาน (Tourism and Culture College Yunnan 

University)

28.云南工商学院 วทิยาลยัธุรกิจและเทคโนโลยียูนนาน 

(Yunnan Technology and Business University)

29.云南经济管理学院 วทิยาลัยเศรษฐศาสตรและการจัดการ
ยนูนาน (Yunnan college of Business Management)

30.昆明冶金高等专科学校  วทิยาลัยโลหะกรรมคุนหมิง
(Kunming Metallurgy College)

31.云南交通职业技术学院 วทิยาลัยเทคนคิและอาชวีศึกษา
คมนาคมยนูนาน (Yunnan Jiaotong College)

32.云南机电职业技术学院  วทิยาลัยเทคนคิและอาชวีศึกษา
เครือ่งกลไฟฟายนูนาน (Yunnan Vocational College of Mechani-

cal and Electrical Technology)

33.云南国土资源职业学院 วทิยาลัยอาชวีศึกษาทรัพยากรท่ีดิน
ยนูนาน (Yunnan Land and Resources Vocational College)

34.云南林业职业技术学院  วทิยาลยัเทคนคิและอาชวีศึกษาปาไม
ยนูนาน (Yunnan Forestry Technological College)

35.云南农业职业技术学院 วทิยาลยัเทคนคิอาชวีเกษตรยนูนาน 

(Yunnan Vocational and Technical College of Agriculture)

36.云南文化艺术职业学院 วทิยาลยัอาชวีศึกษาศิลปะและ
วฒันธรรมยนูนาน (Yunnan Vocational College of Culture and Art )

37.云南交通运输职业学院 วทิยาลยัอาชีวการขนสงคมนาคม
ยนูนาน (Yunnan Vocational College of Transportation)

38.昆明铁道职业技术学院 วทิยาลยัเทคนคิและอาชวีศึกษารถไฟ
คุนหมิง (Kunming Railway Vocational and Technical College)

39.德宏师范高等专科学校 วทิยาลยัอาชีวเตอหงนอรมอล 

(Dehong Teachers’ College)

40.滇西科技师范学院 วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เตียนซีนอรมอล (West Yunnan University)

41.丽江师范高等专科学校   วทิยาลยัอาชีวลีเ่จียงนอรมอล 

(Lijiang Teachers College)

42.西双版纳职业技术学院 วทิยาลยัอาชีวศึกษาและเทคนิค
สิบสองปนนา (Xishuangbanna Vocational and Technical Col-

lege)

43.云南能源职业技术学院 วทิยาลยัอาชีวศึกษาและเทคนิคพลงั
งานยนูนาน (Yunnan Vocational Institute of Energy Technology)

44.玉溪农业职业技术学院 วทิยาลยัอาชีวศึกษาและเทคนิคการ
เกษตรอวีซี้ (Yuxi Agriculture Vocation-Technical College)

45.德宏职业学院  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเตอหง 

(Dehong Vocational College)

46.昆明艺术职业学院  วทิยาลยัอาชีวศิลปศึกษาคุนหมิง 

(Kunming Professional College of Arts)

47.云南新兴职业学院  วทิยาลยัอาชีวศึกษาซนิซงิยนูนาน 

(Yunnan Xinxing Occupations Institute)

48. 云南外事外语职业学院  วทิยาลยัอาชวีศึกษาภาษาตางประเทศ
และการตางประเทศยนูนาน (Yunnan College of Foreign

 Affairs & Foreign Language)
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โอกาสความร่วมมือดา้นการศกึษาระหว่างไทย-จนีอนาคตสดใส

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。

นับต้ังแตสถาปนาความสัมพนัธไทย-จีน สืบเน่ืองจากการเปดกวางท่ีขยาย

มากข้ึนของประเทศจนี กอปรกบัความสัมพนัธไทย-จนีทีพ่ฒันามากข้ึนเปน

ลําดับ ความรวมมือดานการศึกษาไดกลายเปนประเด็นความรวมมือสําคัญ

ทีต่อยอดจากความรวมมือดานการคาการลงทนุ  แมวาความรวมมือดานการ

ศึกษาจะเริม่ตนขึน้ภายหลงั แตมีการพฒันารดุหนาอยางรวดเรว็ กระท่ังปจจบุนั 

ความรวมมือดานการศึกษาไดยกระดับขึ้นอีกขั้น

ลกัษณะเด่นของความร่วมมอืด้านการศึกษาระหว่างไทย-จนี

 (1) ขอบเขตความรวมมือกวาง รูปแบบความรวมมือหลากหลาย : เมื่อ

พิจารณาจากขอบเขตความรวมมือดานการศึกษาพบวา ความรวมมือระดบั

อดุมศึกษาอยูในฐานะบทบาทนํา อกีทัง้ขยายไปยงัความรวมมือระดบัมัธยม

และประถมศึกษา  หากพิจารณาจากประเภทของหนวยงานดานการศึกษา

พบวา มีทั้งความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกัน ระหวางมหา-

วทิยาลยัของรฐักบัมหาวทิยาลยัเอกชน และความรวมมือระหวางมหาวทิยาลยั

เอกชนดวยกัน  หากพิจารณาจากภาคสวนความรวมมือพบวา ความรวมมือ

ระดับอุดมศึกษาเปนกําลังสําคัญ  สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการรถไฟ

ความเรว็สงูไทย-จนี รวมท้ังการเรงรดัโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

(EEC) ทําใหการพัฒนาความรวมมือระดับอาชีวศึกษากาวหนาอยางรวดเร็ว  

หลายปมานี ้ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยขีองจนีไดรบัความสนใจอยาง

มากจากหนวยงานการศึกษาของไทย ทัง้นี ้ดวยความรวมมือดานอาชวีศึกษา 

จะชวยบมเพาะทรัพยากรบุคคลเชิงเทคนิคจํานวนมากใหแกประเทศไทย 

中泰教育合作大有可为

ศาสตราจารยประจาํสถาบันวจัิยเอเชยี-

ตะวนัออกเฉยีงใต-เอเชยีใตแหงประเทศ

จีน (คุนหมิง) และศาสตราจารยประจาํ

ศูนยไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน

特约观察员：

朱振明

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

โดยจู เจิน้หมงิ

นกัวิเคราะหร์บัเชญิ   
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และชวยสรางคุณูปการแกการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

 (2) นักศึกษาตางชาติคือไฮไลทของความรวมมือดานการศึกษาไทย-จนี: 

ปแรกทีจี่นเริม่ตนนโยบายปฏริปูและเปดประเทศ นักศึกษาเยาวชน 4 คนของ

มหาวิทยาลัยปกกิ่งคือนักศึกษาตางชาติกลุมแรกภายหลังสถาปนาความสัม-

พันธทางการทูตที่รัฐบาลจีนสงมาเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย ซึ่งถือเปน

ขาวใหญมากในเวลาน้ัน และไดรบัความสนใจจากสงัคมของท้ังสองประเทศ

เวลาผานไป 40 ป การแลกเปลีย่นนกัศึกษาระหวางกนักลายเปนเหตุการณปกติ 

จากสถิต ิมีนักศึกษาจีนกวา 30,000 คนที่มาเรียนตอยังสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทย ขณะที่มีนักศึกษาไทยเกือบ 30,000 คนเชนกันที่ไปเรียนตอยัง

เมืองจีน  ทั้งนี ้จีนกลายเปนประเทศที่มีนักศึกษาตางชาติมากที่สุดในไทย 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกันถือวามีจํานวนมากที่สุดในหมูประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ปจจุบัน กิจการนักศึกษาตางชาติระหวางไทย-จีน

คกึคักเปนอยางมาก การรบัรองวฒุกิารศึกษาหรอืใบประกาศนียบัตรรบัรอง

คณุวฒุดิานการศึกษาระหวางมหาวทิยาลยัไทย-จนีขยายกวางมากขึน้เปนลาํดับ 

ดึงดูดใหนกัศึกษาของท้ังสองประเทศไปเรยีนตอระหวางกนัเพิม่มากข้ึนเรือ่ยๆ

 (3) สถาบันขงจื้อกลายเปนเวทีความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-

จีนที่สําคัญ: นับตั้งแตเริ่มกอตั้งสถาบันขงจื้อแหงแรกในประเทศไทยเมื่อป 

2549 จนถึงป 2561 ประเทศไทยมีสถาบนัขงจือ้และหองเรยีนขงจือ้รวม 16 แหง 

ซึ่งถือวามีจํานวนมากที่สุดในหมูประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  สถาบัน

ขงจือ้ทีเ่นนการเรยีนการสอนภาษาจนีเปนหลกัน้ัน ไดชวยบมเพาะบุคลากร

ท่ีมคีวามรูภาษาจนีจาํนวนมากใหแกประเทศไทย ซ่ึงชวยสงเสรมิการพฒันา

ความสัมพันธไทย-จีนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน อีกทั้งชวย

ขยายและสนบัสนนุความรวมมอืและการแลกเปลี่ยนดานการศกึษาระหวาง

ไทย-จีน ไดสรางผลประโยชน win-win ใหแกทัง้สองชาติ ซึง่เปนความปรารถนา

รวมกันของวงการศึกษาไทย-จีน

ปจจุบัน ความรวมมือดานการ-

ศึกษาระหวางไทย-จีนภายใตกรอบ

ขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” 

จะชวยสรางสะพานแหงมิตรภาพที่

แข็งแรงใหแกการแลกเปลี่ยนดาน

วัฒนธรรมระหวางไทย-จนี ซ่ึงจะเปน

ประโยชนแกการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานอารยธรรมระหวางกัน ขยายการ

เชื่อมโยงภาคประชาชนระหวางกัน 

สงเสริมใหความสัมพันธไทย-จีน

พัฒนายิ่งขึ้น หลายปมาน้ี รัฐบาล

ของท้ังสองประเทศตางกระตือรือรน

ที่จะผลักดันความรวมมือดานการ

ศึกษาระหวางกนั ทําใหมีผลงานโครง

การความรวมมือหลากหลาย  ดังนัน้ 

จึงเปนเหตุผลทีเ่ชือ่ไดวา โอกาสความ

รวมมือดานการศึกษาระหวางไทย-

จีนจะมีอนาคตที่สดใส

นกัวิเคราะหร์บัเชญิ
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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。

แฟ้มประวติัการเติบโตของประเทศจนีใหม่ 
ยุค 5G ของต�าบลตูห๋ลงเจยีง

ซรีีย่ฉ์ลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี
庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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ที่ตําบลตูหลงเจียง ปกครองตนเองชนเผาตูหลงชนเผานู อําเภอกงซาน 

แควนปกครองตนเองชนเผาลซีอนูเจยีง มณฑลยนูนาน สยง อวีห้ลนั เด็กสาว

ชาวเผาตูหลง ไดสวมแวน VR เปนครั้งแรก วิวทะเลสาบเตียนฉือและภูเขาซี

ซานท่ีเมืองคุนหมิง ซ่ึงหางกนัพนัลี ้ไดโผลโฉมตอหนาเธอ ภายใตการสนบั

สนนุของเครือขายอินเตอรเน็ต 5G “วิวนั้น อัศจรรยมาก มีความรูสึกเหมือน

อยูที่นั่นเลยคะ”

สถานทีท่ีห่างจากเธอไปไมไกล พพิธิภณัฑชนเผาตูหลงเปนสถานทีเ่กบ็

สะสมเครือ่งโทรศัพทมือถอืเครือ่งแรกของตําบลตูหลงเจยีง จาก“มอืถอืเครือ่ง

แรก” สู “ประสบการณ 5G” วิธีโทรคมนาคมที่อัพเดทสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ทาํให “ภเูขาสูงหบุเหวลกึ” ทีข่วางกัน้ขาวสาร เสมือนถกูตัดไป ทาํใหชนเผา

ตูหลงกับโลกภายนอกใกลชิดมากขึ้น ผลักดันใหชนเผาตูหลงเรงพัฒนาเร็ว

ขึ้น

 ในอดตีกาล เคร่ืองโทรศัพท์เคยเป็นของหายาก

ในอดีตกอนป พ.ศ. 2547 เครื่องโทรศัพทเคยเปนของหายากสําหรับคน

ชนเผาตูหลง ความจรงิ ในชวงตอนตนหลงัสถาปนาจนีใหม เครือ่งโทรศัพท

เคยเปน “ของหายาก” มาเปนเวลานานพอสมควร ในสมัยนั้นผูใชโทรศัพท

ทัว่ประเทศจีนมีเพยีง 0.218 ลานครวัเรอืนเทาน้ัน อตัราผูมีเครือ่งโทรศัพทใช

ท่ัวประเทศจนีในป พ.ศ. 2492 มีเพยีง 0.05 เครือ่ง/ลานคนเทาน้ัน ยอดปรมิาณ

คาประกอบกจิการโทรศัพทและไปรษณียรวมกมี็เพยีง 258 ลานหยวนเทาน้ัน

หลังจากสถาปนาจีนใหม โดยเฉพาะหลังการดําเนินนโยบายปฏิรูปเปด

สูภายนอกเปนตนมา กจิการส่ือสารโทรศัพทและไปรษณียของจนีไดเรงจงัหวะ

กาวเรว็ข้ึน ความสามารถในการส่ือสารแบบบูรณาการไดเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็

เกา เตอหรง “อดีตนายอําเภอ” ของอําเภอกงซาน เปนพยานแหงการ

เปลี่ยนแปลงของการสื่อสารชนเผาตูหลง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 China Mobile เปดเครอืขายสื่อสารเคลื่อนที่ในตาํบล

ตูหลงเจียง ประวัติศาสตรที่ไมมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชในพื้นที่ไดสิ้นสุดลง 

ตอนนั้นที่ตําบลยังไมมีไฟฟาใช สถานีฐานสื่อสารเคลื่อนที่นั้นตองอาศัย

ภาพถายทางอากาศของตําบลตูหลงเจียง
图①独龙江乡航拍 新华社 图

เมื่อวันที ่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

②

③

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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อุปกรณติดต้ังปนไฟดวยพลงังานนํา้ เกา เตอเจยีง นายอาํเภอกงซานในขณะน้ัน 

ไดโทรศพัทออกจากตําบลตูหลงเจียงเปนคนแรก ทุกวันนี ้ เครื่องโทรศัพท

มือถอืเคร่ืองนัน้และรปูถายการใชโทรศัพทตอนนัน้ ตางเกบ็ไวในพพิธิภณัฑ

ชนเผาตูหลง

 “ตอนแรกมีสถานีสื่อสารที่เดียวเทานั้นครับ โดยเชาสัญญาณดาวเทียม 

อยางมากที่สุดอํานวยใหผูใชคุยโทรศัพทในเวลาเดียวกันได 18 รายเทานั้น

ครบั และมีแตในตําบลเทาน้ันทีมี่สัญญาณครบั” หมา ชนุไห รองผูจดัการใหญ 

บรษัิทสาขากงซานของบริษัท China Mobile ยนูนานกลาว เขาไดเขารวมกระ-

บวนการสรางสรรคการสือ่สารทองถิน่ท้ังกระบวนการ ซ่ึงเปนไปดวยความ

ยากลําบาก ดวยเวลาท้ังหมด 3 ป จงึมโีทรศัพทเคลื่อนที่ใช “ทุกหมูบาน” ทั้ง 

6 หมูบานทั่วตําบล

มิถนุายน พ.ศ. 2557 ตําบลตูหลงเจยีงไดเปดเครอืขาย 4G ของ China Mobile 

และไดมีเครือขาย 4G ครอบคลุมทั้ง 6 หมูบานและเขตทิวทัศนทองเที่ยวทั่ว

ตําบล China Mobile ยังไดมอบมือถืออัจฉริยะ (Smart Phone) ใหคนชนเผาตู

หลงทีมี่อายมุากกวา 18 ป ต่ํากวา 60 ป ทกุคนๆ ละ 1 เครือ่งท่ัวตําบล การส่ือสาร

ท่ีอพัเดทสูงขึน้ ไดนําพาสารสนเทศการสือ่สารมาใหตําบลตูหลงเจียง “อนิเตอร-

เน็ต+การศึกษา” “อนิเตอรเนต็+การแพทย” “อนิเตอรเน็ต+E-commerce”  เปนตน 

พากันเขาสูพื้นที่ตําบลตูหลงเจียง

การบริการสารสนเทศการส่ือสารก�าลงัน�าประโยชน์ให้ชาวบ้านมากยิง่ขึน้

ทุกวันนี ้ จํานวนผูใชบริการสื่อ

สารเคลือ่นท่ี จํานวนผูใชอนิเตอรเนต็

บอรดแบนเคลือ่นท่ีของจนี ตางติด

อนัดับทีห่น่ึงในโลก จนีมีสถานฐีาน

สื่อสารเคลื่อนที่มากที่สุดในโลก มี

เครือขาย 4G เชิงพาณิชยใหญสุดใน

โลก เทคโนโลยกีารสือ่สารเคล่ือนท่ี

ที่โดดเดนดวย 5G ไดรับความสนใจ

จากทั่วโลก

ในป พ.ศ. 2561 อตัราผูมีเครือ่งโทร-

ศัพท (รวมเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที)่ 

ใชทั่วประเทศจีนเปน 125.29 เครื่อง/

รอยคน ผูใชอินเตอรเน็ตบอรดแบน

คงที่ 407.38 ลานครัวเรือน จํานวน

คนเขาใชอนิเตอรเน็ตไดเพิม่จาก 0.62 

ลานคนในป พ.ศ. 2540 เปน 828.51 ลาน

คนอยางรวดเรว็ การบรกิารสารสน-

เทศที่ใชได มีเงินใช ใชไดด ี กําลัง

อาํนวยประโยชนไปใหชาวบานมาก

ยิ่งขึ้น ประชาชนนับรอยลานคนมี

ความรูสึกไดประโยชน มีความสุข

และมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนจาก

การแบงปนผลสําเร็จการพัฒนาอิน

เตอรเน็ต

หลี่ เอี้ยนหลง ชายหนุมหมูบาน

โขงดัง ตําบลตูหลงเจียง ชอบฟงเพลง

ปอปผานมือถอื เขาไดติดต้ัง Cool Dog 

กับ Cool Me และ Mi Wei แอปดนตร ี

3 แอปในมือถอื เขาชอบซ้ือของออน

ไลนดวย ซื้อเสื้อผาและรองเทาออน

ไลนเปนครัง้คราว เม่ือเรว็ๆ นี ้เขายงั

ใชเงินหลายสบิหยวนซ้ือลาํโพงแบบ①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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สะดวกถือ เพื่อนําไปฟงเพลงทุกเวลา

พรอมๆ กับการสื่อสารที่อัพเดทสูงขึ้น ประชาชนชาวเผาตูหลงกําลังเรง

กอดอารยธรรมสมัยใหมเรว็ข้ึน ผูคนดูขาว ดูคลปิวดีีโอ รบัรูโลกภายนอกผาน

มือถอื การชาํระเงินเคลือ่นท่ีแพรหลายทีตํ่าบลตูหลงเจยีง ซ่ึงใชไดท่ัวไปตาม

รานคาใหญเลก็ต้ังแตในตําบลถงึหมูบาน E-commerce กเ็ริม่เปนท่ีนิยมกนัใน

ทองถ่ิน ยอดจํานวนวสัดุภณัฑเดลเิวอรีด่วนทีไ่ดรบัเพิม่มากข้ึนอยางรวดเรว็ 

ยังมีคนขายของพื้นเมือง อยางเชน นํ้าผึ้ง เห็ดหยังตู เปนตน สูภายนอกผาน

อนิเตอรเนต็ออนไลน ชนเผาตูหลงไดหลดุพนจากความยากไรทัง้ชนเผาเม่ือ

เดือนเมษายนปนี ้กลายเปนชนกลุมนอยเผาแรกที่หลุดพนความยากไรทั้ง

ชนเผาของจีน

พรอมๆ กับยคุ 5G ท่ีกาํลงัจะมาถงึ เม่ือเรว็ๆ นี ้China Mobile ไดสรางสถานี

ฐานทดลอง 5G ที่ตําบลตูหลงเจียง หยัง ซ่ือหง ผูจัดการใหญ บริษัท China 

Mobile สาขานูเจียง กลาววา “เราปรารถนาที่จะกําจัดหุบเหวดิจิตอลดวย

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

②
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中国
之路

35



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。”

เจยี แยนจอง (ศร.ดร.ยรรยง จริะนคร) 
อทิุศตลอดชวิีตเพือ่มิตรภาพจนี-ไทย
คดัตอนมาจากหนงัสอืเรือ่ง “กลบัประเทศ 68 ปี”

ชวีประวติั  เจีย แยนจอง (ศร.ดร.ยรรยง จริะนคร) ชายชาวจีนโพน

ทะเลทีเ่กดิในประเทศไทยและกลบัประเทศจนี ภมูลิาํเนาบรรพบุรุษ

อยูทีอ่าํเภอเหมยเซ่ียน มณฑลกวางตุง ประเทศจีน เจีย แยนจองเกดิท่ีจงั-

หวัดหาดใหญ เม่ือเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2473 กลบัถงึประเทศจีน เม่ือป

พ.ศ. 2491 เรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนมัธยมเฉี่ยงฟองกวางโจว สอบ

เขามหาวทิยาลยัการทหารและการเมืองเม่ือป พ.ศ. 2493 รฐัจดัใหไปทาํ

งานท่ียนูนานหลงัจบมหาวทิยาลยั เคยทาํงานท่ีแควนปกครองตนเอง

ชนเผาไทสิบสองปนนา และสถาบนัวจิยัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท่ีข้ึน

สังกดัสภาวทิยาศาสตรสังคมมณฑลยูนนานเปนลาํดับ เคยดํารงตํา-

แหนงนกัวจิยัและผูอํานวยการฝายวิจัยประเทศไทย เดินทางไปทาํงาน

วจิยัทีส่ถาบันเอเชยีศึกษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เม่ือป พ.ศ. 2536 ได

รบัแตงต้ังเปน “ศาสตราพจิารย” กติิมศักด์ิ และไดรับมอบปริญญา

เอกสายศิลปกิตติมศักด์ิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เม่ือเดือน

谢远章，毕其一生增进中泰友谊
——节选自《归国六十八年》

①
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เมษายน ป พ.ศ. 2551 ไดรับพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณเหรยีญเงิน

ดิเรกคุณาภรณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ศร.ดร.ยรรยงฯ ถงึแกกรรม

เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 สิรอิายไุด 89 ป สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหผูแทน สกญ. อญัเชญิพวง-

มาลาพระราชทานวางหนาหบีศพ ศร.ดร.ยรรยงฯ ในพธีิไวอาลยัและประชมุเพลงิ

กลบัประเทศจนีเพือ่ต้อนรับการปลดแอกปิตุภูมิ

พ.ศ. 2480 ผมเรยีนภาษาจีนท่ีโรงเรยีนตงฮัว้ โรงเรยีนชาวจนีโพนทะเลใน

เมืองหาดใหญทางภาคใตของไทย ตอนน้ันผมมีอายเุพยีง 7 ขวบ

พ.ศ. 2491 ผมกลบัประเทศจนีเพือ่เรยีนภาษาจีนตอ ผมเขาเรยีนมธัยมปลาย

ทีโ่รงเรียนมัธยมเฉีย่งฟองกวางโจว

กลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492 กวางโจวไดรบัการปลดแอก มหาวิทยาลยัการ

ทหารและการเมืองของกองทพัฟลดท่ีสองกองทัพปลดแอกประชาชนจีน สาขา 

(วทิยาเขต) ที ่4 เริม่รบัสมัครนักศึกษาท่ีกวางโจว ผมสมัครสอบและสอบติด 

ผมยายตามมหาวทิยาลยัไปทีเ่มืองคุนหมิง มณฑลยนูนานในปลายเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2492 จึงไดรวมเปนสักขีพยานการปลดแอกมณฑลยนูนาน

ท�างานเพือ่ความสามคัคขีองชนเผ่าทีสิ่บสองปันนา

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2495 ผมไดรบัคําสัง่ใหยายไปทํางานเพือ่ความสามัค-

คีของชนเผาทีแ่ควนปกครองตนเองชนเผาไทสิบสองปนนา มณฑลยนูนาน 

กอนหนาน้ัน ผมไมเคยติดตอสัมผสักบัชาวไทสิบสองปนนามากอนเลย ยิง่พดู

ภาษาไทไมเปนดวย แตหลงัจากเดินทางถงึสิบสองปนนา ผมกส็ามารถพดูคยุ

กับชาวไททองถิน่ไดดวยภาษาถิน่ใตของไทยและภาษาไทยแบบงายๆ

ตอนน้ันผมแปลกใจมาก ผมเกดิท่ีเมืองหาดใหญของไทย ทําไมภาษาถิน่

ใตของไทยมบีางสวนทีค่ลายกบัภาษาไทลือ้ (หนึง่ในภาษาทางการของแควน

ปกครองตนเองชนเผาไทสบิสองปนนา เรยีกอกีวา “ภาษาไทสิบสองปนนา”)  

ตอมาผมไดคนหาขอมลูในหนงัสอืประวติัศาสตรของไทย ในหนังสือมีตอน

หนึง่ระบุวา “ในสมัยอยธุยาตอนตน สมเด็จพระราเมศวรทรงยกทพัตีอาณา-

จักรลานนาท่ีเชยีงใหม จับชาวไทลือ้ (ชาวไทสาขาหนึง่ทีค่อนขางใหญทีม่ณฑล

ยนูนาน) จํานวนมาก ทรงรบัสัง่ใหพวกเขาอพยพไปต้ังถิน่ฐานรกรากท่ีจงัหวดั

นครศรธีรรมราช จงัหวดัสงขลา ทางภาคใตของไทย ทําใหภาษาถิน่ใตของไทย

มีทอนเสียงคลายคลงึกับภาษาไทลือ้”

เป็นนักวจิยัพเิศษทีส่ถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หลงัจากการดําเนินนโยบายปฏริปูและเปดสูภายนอกเปนตนมา ผมทาํงาน

ศร.ดร.ยรรยง จิระนคร
图①谢远章 供图

วันที ่29 กุมภาพนัธ ค.ศ. 2008 ศร.ดร.ยรรยง จริะนคร บรรณา-

ธิการภาษาไทยของนิตยสาร “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

②
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②

วจิยัไท-ไทยศึกษาท่ีสถาบันวิจัยเอเชยี-

ตะวันออกเฉียงใต ท่ีขึน้สงักดัสภาวทิ-

ยาศาสตรสังคม มณฑลยูนนานมา

ตลอด

พ.ศ. 2536 ผมไดรบัแตงต้ังใหเปน

นักวิจัยพเิศษจากสถาบนัเอเชยีศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั หลงัจากมา

ถงึสถาบันเอเชยีศึกษา ผมไดเขารวม

งานจดัต้ังศูนยจนีศึกษาของสถาบันฯ 

และดํารงตําแหนงกรรมการประจําโดย

รบัผดิชอบงานหลกั  ๆการแลกเปลีย่น

ทางวชิาการกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

กบัวทิยาศาสตรมนุษยศาสตรของจีน

จากการทาํงานทีศู่นยจนีศึกษา พวกผม

ไดรวบรวมเพือ่น  ๆชาวจีนสญัชาติไทย

ที่ทํางานหนังสือพิมพภาษาจีน งานเขียนวรรณกรรมและงานกจิกรรมทาง

วชิาการในกรงุเทพฯ จัดต้ัง “สมาคมวิชาการไทย-จีน” ภาคเอกชนในป พ.ศ. 2536 

ซึง่ผมไดดํารงตําแหนงกรรมการของสมาคมนี ้และเขยีนบทความให “วารสาร

วชิาการไทย-จนี” ของสมาคมฯ เปนประจาํ

ถวายงานแด่สมเดจ็พระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(สมเด็จพระกนษิฐาธิ-

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจกัรสิีรนิธร) ทรงสําเรจ็

การศึกษาคณะอกัษรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั พระองคทรงติดตอไป

มาหาสูกบัจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัอยูบอย  ๆ หากพระองคมีขอสงสัยเกีย่วกบัจีน

ในระหวางท่ีทรงเรยีนหรอืทรงงาน กจ็ะทรงสอบถามมาท่ีสถาบันเอเชยีศึกษา

พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยอืนภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือของจนี ทรงสนพระทัยประวติัศาสตรกองทัพแปดแบนเนอร (Eight 

Banners Army) มาก หลงัจากทรงเสด็จกลบัถงึประเทศไทย พระองคทรงขอคาํ

แนะนําปญหากองทัพแปดแบนเนอรจาก ดร.เขียน ธีระวทิย ของจฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั ดร.เขียน ธีระวทิยมอบหมายหนาทีน้ี่ใหผม ผมจงึหาขอมูลจาก

หนังสอืภาษาจนี เรยีบเรยีงสภาพคราว  ๆของกองทพัแปดแบนเนอรกบัระบบแปด

กองธงเปนภาษาไทย และแนบภาพสีแปดธง ถวายแดพระองค ตอมาพระองค

มีปญหาเก่ียวกบัจีน กจ็ะทรงติดตอกบัผม

พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดําเนนิเยอืนมณฑลยนูนาน ทรงพบ

การแปลคาํศัพทเกีย่วกับเขตบรหิารระดับเขตปกครองตนเอง แควนปกครองตน-

เอง อาํเภอปกครองตนเองของจีนมีความวุ นวายมาก หลงัจากทรงเสด็จกลับ

ประเทศ พระองคทรงรบัส่ังใหผมแปลใหมอกีรอบหนึง่ ผมไดเรยีบเรยีงขอมลู

ประวัติความเปนมาและววิฒันาการอยางคราวๆ ของการแบงเขตบรหิารใน

ราชวงศตางๆ ของจนีถวายแดพระองค ตอมาพระองคทรงแกไขเพิม่เติมขอมูล

นี ้ ทรงเรยีบเรยีงเปนขอมูลเขตบรหิารของจนีโดยทรงจดัเปนภาคผนวกทาย

หนังสอืบันทึกการเสด็จพระราชดําเนนิเยอืนมณฑลยนูนานเรือ่ง “ใตเมฆสลบัสี

ยนูนาน”

ด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการภาษาไทยของนิตยสาร “แม่น�า้โขง”

พ.ศ. 2545 สํานกังานสารนเิทศคณะรฐัมนตรจีนีสัง่ใหสาํนักงานสารนิเทศ

รฐับาลมณฑลยนูนานรบัจดัทาํนิตยสาร “แมนํา้โขง” ฉบับภาษาไทยดวยการแนะ-

นาํจากเพือ่นชาวจนีโพนทะเล หนวยงานกาํกบัดูแลเชิญใหผมดาํรงตาํแหนง

บรรณาธิการภาษาไทยของนติยสาร “แมนํา้โขง” ผมยงัไดเปดคอลมันเฉพาะ

①
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③

ในนิตยสาร “แมนํา้โขง” ต้ังแต พ.ศ. 2547 โดยใชช่ือวา “ปกณิกะการคนควาเรือ่ง

ไท-ไทย”  เปนเน้ือหาเกีย่วกบัการแนะนําวถิชีวีติ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไท-ไทย

 ผมเกิดและเติบโตท่ีประเทศไทย มีความรูสึกรกัอยางลกึซึง้ตอประเทศไทย 

ในฐานะชาวจนีโพนทะเลในไทยที่กลับประเทศจนีและนักวจิยัวทิยาศาสตร

สังคมคนหนึง่ ผมคุนเคยและสามารถใชภาษาจนี-ไทยทัง้สองภาษาไดอยางคลอง

แคลว ผมทํางานวิจยัคนควาประวัติศาสตรวัฒนธรรมท่ีมีมาชานานของจีน-ไทย

มาตลอดชวีติ โดยเฉพาะการคนควาตนกาํเนิดของไท-ไทยผานการวจิยัอทิธิพล

จีนทีมี่ตอวฒัธรรมโบราณของไท-ไทย เพือ่ชวยใหผูคนเขาใจประวติัศาสตร

และวฒันธรรมท่ีรุงเรอืงของชนเผาไท-ไทย และเพือ่มีสวนชวยในการกระชบั

มิตรภาพและความเขาใจซ่ึงกันและกนัระหวางประชาชนของประเทศจนีและ

ประเทศไทย พรอมๆ กบัการยกระดับความรูทางประวติัศาสตรและวฒันธรรม

ของผูคนดวย ซ่ึงเปนทัง้ผลสาํเรจ็ของการวจัิยคนควาทางวชิาการของผม และ

เปนส่ิงทีผ่มตอบแทนใหสังคมของจีนและไทยท้ังสองประเทศ

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

③
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ปกิณกะการคนควาเรื่องไท-ไทย ตอนที ่207

บทความและงานเขยีนดา้นไท-ไทย ศกึษาในอดตีของผูเ้ขยีน (สาม)                                                                    
 ยรรยง จิระนคร

ระบอบการปกครองของแควน้สบิสองพนันาในอดตี (17)

ตามประเพณไีทลือ้ หลงัจากเทศกาลออกพรรษามัก

จะมีการบวชสามเณร พอลามจะตองมีบทบาทสําคัญ มี

การรวมทําบุญ เชน เตรียม “ผาเรือนหลวง” ทําบุญทาน

ใหสามเณร ในงานนี ้พอลามซึ่งเปนทาวขุนสําคัญจะขี่

มาไปรวมงานโดยมีผูติดตามมากมายมาจากหมูบานที่

ทํานาพระราชทานของพอลาม

ทาวขุนบางตําแหนงไมมีนาพระราชทาน แตไดรับ 

“ขาวบาทนา” เชน ตําแหนงหวัรอยจะไมมนีาพระราชทาน 

แตมีหมูบานในสังกดัหรอืลกูลาม คือ บานมอง บานแมน 

บานขัวสูงในทุงเชียงรุง  บานเหลานี้แตละปจะออกขาว

สารใหทาวขนุหวัรอย ๔๐๐ ชัง่ เม่ือหวัรอยสรางเรอืนใหม 

ทัง้ ๓ หมูบานดังกลาวตองชวยเหลอื ทาวขุนหวัหาสิบไม

มีขาวบาทนาเชนกนั แตมลีกูลาม ๒ หมูบาน คอื หมูบาน

กวนเมาะ (ชาวเขาปะลัง) เขตภูเขาเมืองเชียงฮา และบาน

หาดเมืองเชียงฮา โดยแตละปออกเสียฝายดอก ๑๐๐ ชั่ง 

พรกิ ๑๐  ชัง่ ถัว่งา และขิงจาํนวนหนึง่ เม่ือสรางเรอืนใหม

ทั้งสองหมูบานก็ตองไปชวย พญากลางหอมีลูกลาม ๒ 

หมูบาน คือ บานยางลเีชยีงรุง และบานหมูออเมอืงยาง ถงึ

เทศกาลเขาพรรษาออกพรรษาหมูบานทัง้สองตองไปเปา

แตรที่หอวังจนเสร็จพิธี

ทุกๆ เมืองในสิบสองพันนาจะมีทาวขุนเหนือสนาม

เปน “พอลาม” ยกเวนเชยีงรุง เพราะเชยีงรุงเปนท่ีประทับ

ของกษัตริยและเปนศูนยกลางการบริหาร ทั้งนี้ตําแหนง

พอลามเมืองนั้นเปนตัวแทนของเมืองตางๆ ประจําอยูที่

เชยีงรุง ท้ังน้ีเพือ่แกปญหาความลาํบากของเจาเมอืงตางๆ 

ที่ตองขี่มาเดินทางมาประชุมรับขอราชการที่เชียงรุง จึง

ใหขุนเหนือสนามเปนตัวแทนแจงขอราชการตางๆ ให

เจาเมืองและกราบทูลขอราชการของเมืองตางๆ โดยท่ี

พอลามไมมีสิทธิในการปกครองเมือง แตไดรับผลประ-

โยชนจากแรงงานของลูกลามเปนการตอบแทน

ระบบพอลาม-ลูกลามที่สืบทอดมาตั้งแตอดีต แสดง

ใหเห็นวาสิบสองพันนาเปนสังคมของการรวมมือรวม

ใจระหวางชนชั้น กลุมชนชั้นตางๆ มีความรับผิดชอบ

ตอกนั ความขัดแยงแมจะมีเกดิข้ึนอยูเสมอ แตกส็ามารถ

แกไขปญหาได สิ่งที่นาศึกษาใหลึกซึ้งคือ ปจจัยที่ทําให

ระบบพอลาม-ลูกลามนี้คงอยูมาเปนระยะเวลานานโดย

ไมมีการคดัคานตอตานอยางรนุแรงจากคนในระดับลาง 

มีสิ่งที่นาคิดวา การแบงปนผลประโยชนที่มีอยูในความ

สัมพันธทุกระดับชั้นนั้นกําหนดตกลงกันไดอยางไร

ระบอบการปกครองของสิบสองพันนาดังกลาว ดํา

เนินมาโดยมีการเปลีย่นแปลงนอยมาก จนถงึ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(ค.ศ. ๑๙๕๐) ซ่ึงเปนปท่ีปกครองโดยระบอบสังคมนยิม

จีน นับวาปนรฐัไทท่ีมีการเปลีย่นแปลงชาท่ีสุด ท้ังน้ีสาเหตุ

สําคัญเนื่องจากที่ต้ังทางภูมิศาสตรท่ียากแกการเขาถึง 

ซ่ึงเต็มไปดวยภเูขาและไมมีถนนหนทางท่ีสะดวก แมจะ

ยอมรับอํานาจการปกครองของจีน แตกวาจีนจะเขาไป

ประจําการในสิบสองพันนาจริงๆ ก็เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖  

(ค.ศ. ๑๙๑๓) ทั้งนี ้ จีนก็ยังตองพึ่งอํานาจของเจานาย

ทาวขุน ไมอาจสถาปนาอํานาจของตนเองอยางแทจริง 

จนกระทั่งถึงสมัยสมัยเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบ

สังคมนยิมทีท่างการจีนไดเขาไปจดัการปกครองเอง (จบ)

ปกณิกะการคน้ควา้เรือ่งไท-ไทย
傣泰
随笔
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五百里滇池在返清

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。

ทะเลสาบเตียนฉอืรศัมี 500 ลี้
น�า้ใสขึ้นอกีคร ัง้

本刊记者 浦美玲/文

①

②

ทัศนียภาพของทะเลสาบเตียนฉือ
图①滇池风光 孟志刚 图

ทะเลสาบเตียนฉือที่เปนสีเขียว
图②绿色滇池 陈创业 图

สวยงามยูนนาน最美
云南
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ทะเลสาบเตียนฉอื  ต้ังอยูทางตะ-

วันตกเฉยีงใตของเมอืงคนุหมงิ ซ่ึงเปน

ทะเลสาบ “มารดา” ของคนคนุหมิง 

พืน้ผวิน้ําสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,886 

เมตร เนื้อที่ 330 ตารางกิโลเมตร มี

แมน้ําผานหลงเจียงและแมนํา้อกีหลาย

สายไหลเขาสูทะเลสาบ เปนทะเลสาบ

นํ้าจดืท่ีใหญท่ีสุดของมณฑลยนูนาน

จงึไดขนานนามวา “มุกแหงท่ีราบสูง”

 “แสงอรุณ คลุมทะเลสาบเตียน

ฉือ ดุจผาบาง  ประตูมังกรบนภูเขา

ทอดเงาบนผิวทะเลสาบ...” เพลง 

“วอลซทะเลเตียนฉือ” นี้ไดรับความ

นิยมมากที่คุนหมิงในสิบกวาปแรก

หลังสถาปนาจีนใหม ผูคนรองกัน

อยางแพรหลาย นับไดวาเปน “เพลง

ประจําเมืองคุนหมิง”

ทะเลสาบเตียนฉือในสมัยน้ัน คลืน่

สีนํ้าเงินเปนระลอกๆ นํ้ากับทองฟา

มีสีกลมกลืนกัน ผูคนมีความสุขกับ

น้ํามาก ด่ืมด่ํากับการรองเพลงเตน

ระบําอยางหลงระเริง “ทุกครั้งที่ฤดู

รอนเวยีนมาถงึ ผูคนแออัดตามชายฝงทะเลสาบยาวสบิลีค้ะ ทกุคนวายนํา้ พาย

เรือ เลนในนํ้าใสสะอาด ชางสนุกสนานเชียวคะ”  จานลีห่ยนุ วยั 60 กวา เปน

คนคุนหมิงแตกาํเนดิ นํา้ใสสระนีเ้ปนภาพงดงามท่ีประทับใจพวกเธออยางลกึ-

ซ้ึงยาวนาน จนทกุวันนี้ ตราบใดทีค่นคนุหมิงกลาวถงึทะเลสาบเตียนฉอื กจ็ะ

เลาความทรงจําตอนเด็กท่ีเก็บสาหราย จับปลาจับกุง ซาวขาวลางผัก...อยาง

พลุกพลานไมยอมหยุด

ทวา มอียูชวงหนึง่ทีน่ํ้าทะเลสาบเตียนฉอืไดรบัมลพษิรายแรง เสียงหวัเราะ

หายสาบสูญไป เหลอืแตกองขยะลอยบนน้ํา เพือ่นําน้ําใสกลบัคืนมา “ศึกปกปอง

มุกแหงที่ราบสูง” ที่ไมมีควันระเบิด เริ่มขึ้นในทศวรรษป ค.ศ. 1990

การฟนสภาพน้ําใสทะเลสาบเตียนฉือ เปนความปรารถนาทีสุ่จรติ ความ

จริงใจที่ไมเคยเปลี่ยนของคนคุนหมิง หลายปมานี ้เทศบาลคุนหมิงไดสาน

ตอภารกิจธรรมาภิบาลนํ้าเตียนฉือมาหลายชั่วคน วันเวลาผานพนไป โฉม

หนาคนเปลี่ยนไป สิ่งที่ไมเคยเปลี่ยน คือความมุงมั่นที่ยึดถือภารกิจธรรมาภิ

บาลนํ้าทะเลสาบเตียนฉือเปนเรื่องใหญอันดับแรก คือความแนวแนที่มุงสู

เปาหมายอยางไมผอนปรน

บนภูเขา-ทามกลางสายฝนที่โปรยปราย นํ้าฝนที่ไหลลงจากภูเขาฉางฉง

ซาน ปะปนกบัโคลนดิน ลงสูคูคลองท่ีสรางตามทางเขา น้ําโคลนไหลผาน

เขื่อนกั้นนํ้าหลายขั้น โคลนดินทรายตกตะกอนลงไป นํ้าปาถูกกัก นํ้าไหล

ชะลอลง ปจจุบันนี ้สํานักงานกิจการนํ้าของเขตอูหัว เมืองคุนหมิง ไดสราง

เข่ือนกกันํา้ 180 กวาแหงตามคูคลองขางทางท่ียาว 4 กโิลเมตร การดาํเนนิโครง

การกกัน้ําปองกนันํา้ทวมและสกดัมลภาวะภเูขาฉางฉงซานโดยผานการ “ซึม

 กัก เก็บ คลีนนิ่ง ใช ระบาย” ไดประสิทธิภาพอยางเดนชัด

①

สวยงามยูนนาน 最美
云南
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ทีจ่รงิใจตอทะเลสาบน้ี ทกุวันน้ี “วอลซ

ทะเลสาบเตียนฉือ” ไดถูกปรับปรุง

แกไขเปนเวอรชัน่ดนตรปีอป ดนตรี

ซิมโฟน ีเพลงควอเตต เพลงประสาน

เสียง (คอรสั) จงัหวะดนตรทีีรู่จกัคุน

เคยดังขึ้นครั้งแลวครั้งเลาบนผืนดิน

คุนหมิงยูนนาน ผูคนรอคอยทัศนีย-

ภาพที่งดงามจะไดฟนกลับมา ทะเล

สาบเตียนฉือจะใสขึ้นมาอีกครั้ง

ใตดิน-ท่ีดานตะวันตกเฉียงเหนือของทางแยกตางระดับหมูบานจวี ๋ฮวัชน

พืน้ท่ีสีเขียวผนืใหญแลดูสวยงาม ใตพื้นที่สีเขียวมีสระเก็บนํ้าสํารองสระแรก

ของเมืองคนุหมิงซอนไว ซ่ึงกคื็อสระเกบ็น้ําสํารองแมนํา้ไหหมงิเหอท่ีเริม่ทดลอง

ใชงานต้ังแตป พ.ศ. 2557 โดยสระเกบ็นํา้สํารองน้ี สามารถกกัเก็บน้ําฝนท่ีไหล

ผานสูงสดุในสระชั่วคราว แลวคอยๆ ปลอยระบายนํ้าฝนหลงัการไหลสงูสดุ

ผานพนไป ซึง่ทั้งไดผอนคลายแรงกดดันนํ้าทวมเมือง และไดหลีกเลี่ยงนํ้า

ฝนตอนเริ่มตกนํามลพิษสูแมนํ้า

ทางเขา-ในอทุยานน้ําตก นักทองเที่ยวมากมายมาชมน้ําตก น่ันคือทางเขา

แมนํา้ผานหลงเจยีงของโครงการนาํนํา้แมนํา้หนิวหลนัเจยีง-ทะเลสาบเตียนฉอื 

ซ่ึงเปนโครงการสําคัญเชงิปุมกญุแจในธรรมาภบิาลบรูณาการตอส่ิงแวดลอม

นํ้าตามลุมนํ้าทะเลสาบเตียนฉือ โดยผานการดําเนินการใหอากาศ เติมออก

ซิเจน ลดมลพิษ ใหดินทรายตกตะกอนตอนํ้าที่ไหลมาจากแมนํ้าหนิวหลัน

เจียง คุณภาพนํ้าที่ไหลมาจากแมนํ้าหนิวหลันเจียงไดรับการปรับปรุงดีขึ้น

อยางมัน่คง โครงการน้ีเริม่เปดใชงานเม่ือปลายป พ.ศ. 2556 แมน้ําหนิวหลนั

เจียงไดเติมนํ้าสูทะเลสาบเตียนฉือรวม 3,041 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเทากับ

การเปลี่ยนนํ้าทั้งทะเลสาบไปสองครั้ง

ทางออก-ประตูน้ําทะเลสาบต้ังอยูชายฝงตะวนัตกของทะเลสาบเตียนฉือ 

ซึ่งเปนทางออกทางเดียวของทะเลสาบเตียนฉือ ประตูนํ้าที่สรางเสร็จพรอม

หองควบคุมเมื่อป พ.ศ. 2560 ขวางกั้นทางนํ้าดวยความยาว 100 กวาเมตร มี

ชองประตู 6 ชอง ไดระบายน้ําออกไปสูแมน้ําไหโขวรวม 2,039 ลานลกูบาศก

เมตรในรอบ 3 ปที่ผานมานี ้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

หมนุเวยีนแบบวงจรปด โดยผานการสรางบอนํา้ระบบนเิวศ บอหมักปุยกลาง

ไรนา บอเกบ็ถงุยากาํจดัศัตรพูชื หลงัจากดําเนินการตามโครงการแลว อตัรา

การนาํมลพษิออกนอกไรนาลดลงมากกวา 30% ลดการใหปุยไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสลงไปมากกวา 30% ประสทิธิภาพรวมดานส่ิงแวดลอมการเกษตร

ในพื้นที่สาธิตเพิ่มขึ้น 10%

ทะเลสาบเตียนฉือ ในฐานะที่เปนทะเลสาบ “มารดา” ของคุนหมิง ประ-

ชาชนคุนหมิงมีความทรงจําที่งดงาม ความรักที่ลึกซึ้งและความปรารถนา

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

②

สวยงามยูนนาน最美
云南
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「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。

เยีย่มชมอว้ีซ.ี.. “ฮวาเย่าไต” ทายาทแห่งอาณาจกัรเตียนโบราณ

“ฮวาเยาไต”  เปนชนชาติที่สวย

งาม มีแหลงกาํเนิดในภเูขาอายหลาว

และแมนํา้หงเหอ อาศัยรวมตัวกันตาม

แนวแมน้ําหงเหอ ซ่ึงมีความยาวประ-

มาณ 70 กิโลเมตร  บริเวณเทือกเขา

อายหลาวมณฑลยูนนานพื้นที่รวม

ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร ซึง่มี

ลกัษณะเปนหบุเขาท่ีแคบและมีความ

รอน ประกอบไปดวยพื้นที่ม่ัวซา กาซา ซุยถาง และพืน้ทีอ่ืน่  ๆอาศัยกระจาย

ตัวอยูบนฝงทัง้สองของแมน้ําหยวนเจยีง จากตํานานกลาววา คนกลุมนีคื้อ

ชนชาติไทที่ถูกทิ้งไวจากการอพยพในประวัติศาสตร ถือไดวาเปนทายาท

ของอาณาจักรเตียนโบราณ

“ฮวาเยาไต” มีชือ่เสียงในเรือ่งของเครือ่งแตงกายของสตรท่ีีมีความเรยีบ

งายแตคงไวซึง่ความสงางาม โดยเฉพาะอยางยิง่ทีเ่อวของผูหญงิจะคาดดวย

ผาลายคาดเอวที่มีความยาว ปกและตกแตงดวยลวดลายดอกไม ตรงปลาย

จะหอยดวยพูเงินสดใสเปนประกายเงาวาวของกระด่ิงเงินและตุมเงินชนดิ

ตางๆ อันเปนที่มาของชื่อฮวาเยาไตนั่นเอง (ฮวาเยาไต แปลวา ไทเอวลาย) 

เครื่องแตงกายดั้งเดิมของชาวฮวาเยาไตนั้นจะมีความประณีตและมีความ

เกไก เปนศิลปะที่สามารถสวมใสบนรางกาย รวมถึงเปนประวัติศาสตรที่

จารึกไวบนรางกาย อันแสดงใหเห็นถึงทักษะการทอผาและสุนทรียภาพ

ชั้นสูงของชาวฮวาเยาไต ซึ่งเรียกไดวาเปนผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง

อาหารหลักของชาวฮวาเยาไต คือ อาหารประเภทขาวและอาหารคาว

ปรุงแบบเย็นที่มีรสชาติเผ็ดและเปรี้ยว ชอบดื่มเหลา และพวกเขายังมีการ

แสดงออกทางความรักที่ไมเหมือนใคร ในเดือนแรกของทุกปจะมีการจัด

งานเทศกาลถนนดอกไม ซึ่งถือไดวาเปนเทศกาลที่ยิ่งใหญที่สุดของชาว

ฮวาเยาไต และยงัเปนท่ีรูจกักนัในนามของ “วนัวาเลนไทนแหงตะวนัออก” 

เทศกาลนี้เปนเทศกาลที่หนุมสาวชาวฮวาเยาไตจะเกี้ยวพาราสีและเลือกคู

ครองกัน

ชาวฮวาเยาไตนับถือลัทธิธรรมชาต ิเชื่อวาทุกสิ่งในโลกมีจิตวิญญาณ 

มีประเพณกีารสกัลายบนรางกาย รปูแบบรอยสักสวนใหญจะเปนสัญลกัษณ

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
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「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。

“พบกนัท่ีอนัหนงิ” คุยฟุ้ งปีเกบ็เกีย่วใตค้า้งองุน่

ถนนลูเปยว ณ เมืองอันหนิง ได

รบัสมญานามวา “ประตูใหญทางทศิ

ตะวันตกของคุนหมิง” มีทัศนียภาพ

ทีง่ดงาม ทําใหเกดิบคุคลท่ีมีชือ่เสยีง

ขึ้น ที่แหงนี้หางจากตัวเมืองอันหนิง 

27 กิโลเมตร หางจากนครคนุหมิง  57 

กิโลเมตร ถอืเปนเสนทางคมนาคมที่

สําคัญของคุนหมิงในการมุงหนาสู

แวนแควนทางทศิตะวนัตกของมณฑล

ยูนนานมาแตโบราณกาล

งานเทศกาลทองเที่ยวและวัฒน-

ธรรมองุนซ่ึงจัดข้ึนปละหน่ึงครัง้ ถอื

เปนงานใหญของท่ีนี ่เม่ือวนัท่ี 27 กรก-

ฎาคม บนคางองุนมีผลผลิตออกเต็ม 

งานเทศกาลทองเท่ียวและวฒันธรรม

องุน  ครัง้ที ่5 ณ อาํเภอลูเปยว เมืองอนั-

หนงิจดัข้ึนตามกาํหนดเวลา  นักทอง

เที่ยวนับหมื่นไดมาพบปะสังสรรค

กบัชาวบานลูเปยว เกบ็องุน กนิอาหาร

เลศิรส ดูการแสดงศิลปะ รวมกจิกรรม

ขับขี่ ทุกคนไดรวมกันสัมผัสฤดูเก็บ

เกี่ยวอันอุดมสมบูรณและเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนามจากพัฒนาการ

ของลูเปยว

วันแรกของงานเทศกาล รถยนตจิตอาสาไดชวยกนัเกบ็เกีย่วผลผลติองุน

ล็อตแรกแลวนําไปมอบใหกับเจาหนาที่สุขาภิบาล เจาหนาที่ตํารวจจราจร 

และผูสูงอายุในบานพักคนชรา เพื่อสงมอบและแบงปนความสุขความชื่น

มื่นของฤดูเก็บเกี่ยว

ในระหวางชวงเทศกาล ยงัมกีารจดักจิกรรมแขงขันข่ีจกัรยานไตเขา ระยะ

ทางรวม 12.8 กิโลเมตร ซึ่งไดทาทายความสามารถของผูเขาแขงขันในการ

ขับข่ีบนทางโคงและลาดชนั อกีทัง้เปนการแสดงใหเหน็ทัศนยีภาพทางธรรม

ชาติท่ีงดงามและวฒันธรรมทองถิน่ของชนพืน้เมืองท่ีหลากหลาย ผสมผสาน

ทั้งความทาทายและการชื่นชมทัศนียภาพไปพรอมกัน

ในป 2562 นี ้คาดวาผลผลติองุนในลูเปยวจะมีมากถงึกวา 3,800 ตันขึน้ไป 

คิดเปนมูลคาตอโหมวราว 21,000 หยวน หลายปมานี ้อาํเภอลูเปยวไดจดังาน

เทศกาลทองเท่ียวและวฒัธรรมองุนเปนประจาํทุกป อาศัยรปูแบบ “สรางเวที

วฒันธรรม ใหเศรษฐกิจไดรองราํ” มาพฒันาเศรษฐกจิรวมศูนยในชนบท โดย

ในขณะทีเ่พิม่รายไดของเกษตรกร กไ็ดสืบสานวฒันธรรมด้ังเดิมของชนชาติ

ไปพรอมๆ กัน
安宁市委宣传部供稿供图
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本刊记者 刘子语 王欢 姚程程 李吒 张莹琳 蔡梦/文

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。”

พบพาน ณ ยูนนาน ร่วมแบ่งปันเรือ่งราวท่ีดงีาม

โครงการอบรมผูส่ือขาวและเจาหนาทีด่านขาวสารในกลุมประเทศแมนํา้

โขง-ลานชาง ครัง้ที ่3 จดัข้ึน ณ นครคุนหมิง ระหวางวนัท่ี 22-28 กรกฎาคม 2562 

ทั้งนี ้โครงการดังกลาวจัดโดยธุรกิจหนังสือพิมพยูนนาน เดลี ่กรุป ภายใต

การสนับสนุนของรัฐบาลมณฑลยูนนาน มีผูสื่อขาวและเจาหนาที่ดานขาว

สารรวม 16 คนจากประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา  ไดมารวม

ตัวกนั ณ มณฑลยนูนานอนัสวยงาม เพือ่สัมผสัมนตเสนหแหงธรรมชาติและ

ผูคนของยูนนาน รวมเขียนลํานําขับขานและแบงปนเรื่องราวความรวมมือ

แมโขง-ลานชางดวยกัน

ภูเขายูนนานกส็วย แม่น�า้ยูนนานกส็วย

ผูเขาอบรมมาถงึบรเิวณแมน้ําถางหลาง ณ เมืองอนัหนิงในวันท่ี 24 กรกฎาคม 

“แมนํา้ถางหลางมีขนาดพืน้ท่ีเทาไร นอกจากดอกทานตะวันแลว ยงัมีวิวทวิทัศน

อะไร” ทกุคนตางเทีย่วถายรปูไปพลางไถถามดวยความอยากรูไปพลางทาม

情牵云南“湄”美与共

①

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
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กลางทุงดอกทานตะวัน

คณุปญสิทธ์ิ ธรรมวงศ หัวหนา

บรรณาธิการบทความหนังสือพิมพ

ตางประเทศของสปป.ลาว ไดถายรูป

ชาวคณะระหวางเพลิดเพลินกับทุง

ดอกทานตะวันอันงดงาม “ผูคนกับ

ธรรมชาติอยูรวมกันอยางกลมกลืน 

ทําใหอนัหนงิเปนทีท่ี่เหมาะแกการอยู

อาศัย” เขากลาว หวงัวารายงานขาวของ

ตนเอง จะชวยถายทอดเรือ่งราวระบบ

นิเวศของยนูนานใหแกผูอานชาวลาว

ทศันยีภาพทางธรรมชาติท่ีงดงาม

ของอนัหนงิทาํใหผูคนรูสึกผอนคลาย

และมีความสุข ภายในหมูบานไดโน

เสารลูเฟงท่ีผสมผสานระหวางธรรม-

ชาติ ประวติัศาสตร และวทิยาศาสตร

สมัยใหมอยางลงตัว ทําใหผูคนรูสึก

ราวกบั “ทะลมิุติเวลา” นอกจากววิทวิ-

ทัศนอนังดงาม “รสชาติ” ของระบบ

นิเวศที่ดีของยูนนาน ยังอัดแนนอยู

ในกาแฟหนึ่งแกว

ถายภาพที่ระลึกพิธีเปดการสอน
图①开班仪式合影留念 陈创业 图

สมาชิกผูเขาฝกอบรมเยี่ยมชมและเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ของธุรกิจหนังสือพิมพยูนนาน เดลี ่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

②

③

④
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ระหวางพดูคุยแลกเปลีย่นกบัผูรบัผดิชอบในเครอื Aini Group นางมัทณียา 

มากสมบูรณ ผูสื่อขาวสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สํานักประชา-

สัมพนัธเขต 8 จังหวดักาญจนบุร ีไมเพยีงลิม้ชมิรสกาแฟ แตยงัขอใหผูเช่ียว-

ชาญดานกาแฟชวยชีแ้นะการชงกาแฟใหแกตัวเอง “กาแฟแกวน้ีไดถายทอด

คณุลกัษณะสีเขียวของกาแฟยนูนาน หวงัวาผูบรโิภคชาวเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใตจะมีโอกาสไดลิ้มลองและชื่นชอบกาแฟยูนนาน”

เม่ือไดยนิวาตอนน้ี Aini Group ไดเปดตัวโครงการทองเท่ียวธีมหลกักาแฟ 

บรรดาผูเขาอบรมตางรูสกึสนใจเปนอยางยิง่ พวกเขาตางเปดเผยวา ประเทศของ

ตนเองกไ็ดพฒันาโครงการทองเทีย่วเชงิสุขภาพ ทองเทีย่ววถิชุีมชน ฯลฯ ถา

หากมีการใชประโยชนจากทรพัยากรระบบนเิวศทางธรรมชาติไดดี ประเทศ

ในลุมนํ้าโขง-ลานชางยอมจะสามารถเรียนรูซึ่งกันและกัน

อารยธรรมร้อยบุปผา ต่างแลกเปลีย่นเรียนรู้กนัและกนั

แมนํ้าโขง-ลานชางไหลผาน 6 ประเทศ ซึ่งมีภูมิประเทศติดตอกัน ผูคน

และวฒันธรรมเชือ่มถงึกนั บรรดาผูเขาอบรบตางระบวุา อารยธรรมของประ-

เทศในลุมน้ําโขง-ลานชางตางเจดิจรสัอยูทามกลางสายธารแหงประวติัศาสตร 

การแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกนัและกนัจะทาํใหแตละประเทศเกดิโอกาสพฒันา

มากมายในอนาคต

ณ เมืองโบราณกวนตู บรรดาผูเขาอบรมไดเขาชมหอแสดงหยนุจือ่ (เม็ดหมาก

ลอมยูนนาน) หอแสดงศิลปะเครื่องเงินอูถง และโรงฝกอบรมงิ้วฮัวเติงและ

ง้ิวยูนนาน ฯลฯ มรดกทางวฒันธรรมทีไ่มใชวตัถขุองยนูนานสรางความประ-

ทับใจจนทุกคนตางชื่นชมไมขาดปาก

เม่ือดูการแสดงงิว้ยนูนานกบัการแสดงโคมไฟจบแลว ผูเขาอบรมจากประ-

เทศไทยยงัรบีวิง่ไปหนาเวทีเพือ่ขอถายรปูกบันกัแสดง ทกุคนตางพดูเปนเสยีง

เดียวกนัวา พวกเขาลวนคนพบความ

คลายคลงึกนัหลายอยางระหวางวฒัน-

ธรรมของยูนนานกับวัฒนธรรมของ

ประเทศตนเอง หวงัวาท้ังสองฝายจะ

สามารถจดักจิกรรมรวมกนัมากข้ึน เพือ่

ผลกัดันการแลกเปลี่ยนและชื่นชม

วัฒนธรรมระหวางกันใหมากขึ้น

นอกจากประวติัศาสตรและวัฒน-

ธรรมท่ีถกูถายทอดตอกนัมา ความงาม

ของอารยธรรมเมืองสมัยใหมกดึ็งดูด

ความสนใจของผูคนไฟรมิทางอัจฉรยิะ

พลังงานแสงอาทิตยไดติดต้ังชอง

เช่ือมตอ Wi-fi และชองชารตไฟอปุกรณ

เครือ่งช็อคไฟฟากระตุนการเตนของ

หวัใจในกลองชวยชวีติอจัฉรยิะเตรยีม

พรอมเสมอเพื่อยามฉกุเฉนิ “สถานี

เกบ็รวบรวมขยะ” รณรงคใหชาวเมือง

ชวยกันทําหนาที่ผู พิทักษรักษาส่ิง

แวดลอม ศูนยกลางกจิกรรมชมุชน 

ลานกลางสวนสาธารณะ กฬีาออกกาํลัง

กาย เตนระบาํกลางแจง หลกัสูตอบรม

ความปลอดภัยฤดูรอน ฯล กิจกรรม

ตางๆ เหลานี้ไดสรางความสขุใหแก

① ②
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ท้ังเด็กเล็กและผูใหญ  “อนัหนิงโมเดล” ของเขตชมุชนเส่ียวถาน ถนนจินฟาง 

เมืองอันหนิง ไดเปดโลกทัศนใหมใหแกบรรดาผูเขาอบรมจากแตละประ-

เทศ

 “ ‘สีเขียว แข็งแรง อารยธรรม’ คือคําสรรพนามแหงการพฒันาของอนัหนิง 

“อนัหนิงโมเดล” ควรคาแกการเรยีนรูของพวกเรา” Daw Su Wunna Aung ผูอาํนวย

การสํานักประชาสมัพนัธ  กระทรวงสารสนเทศเมียนมา ไดจดความรูสกึของ

ตนเองไวในสมุดบันทึก

สะพานแห่งวาสนา เช่ือมใจส่ือมวลชน

 “สะพาน” คือ คําสําคัญ (Key Word) ที่บรรดาผูเขาอบรมไดสรุปไวเกี่ยว

กับคุณูปการของสื่อมวลชนตอความรวมมือในกรอบแมโขง-ลานชาง

นายเกียรติศักดิ ์ ปรีชาพิทยารัตน นกัสื่อสารมวลชนชํานาญการ สถานี

วทิยกุระจายเสียงแหงประเทศไทยแมสอด สํานักประชาสมัพนัธเขต 4 จงัหวดัตาก 

มีความเห็นวา สืบเนื่องจากการพัฒนาในยุคสมัยใหม สื่อมวลชนจึงควรนํา

เสนอเนื้อหาใหมๆ เชนกัน “ผมทํางานที่สถานีโทรทัศน ครั้งนี้ผมถายคลิป

วดีิโอสัน้ๆ ไวจาํนวนมาก ซึง่จะนําไปเผยแพรใน Facebook ของสถาน ีสาํหรบั

ธุรกิจหนังสือพมิพยนูนาน เดลี ่กรุป ยดึการเผยแพรผานหนังสือพมิพเปนหลกั 

เราไดเรยีนรูส่ิงตางๆ มากมายทีเ่ปนประโยชนเกีย่วกบัเทคโนโลยส่ืีอมวลชน

สมยัใหม” เขากลาว เน้ือหาอบรมในครัง้น้ีเกีย่วกบัการผลติคลปิวดีิโอ การทาํ 

Wechat Official Account การสราง H5 ฯลฯ ทาํใหเขาไดเรยีนรูหลายอยาง หวงั

วาส่ือมวลชนจากแตละประเทศในลุมนํา้โขง-ลานชางจะไดลองนําเสนอดวย

รูปแบบใหมๆ เพื่อใหมิตรภาพในลุมนํ้าโขง-ลานชางเขาถึงจิตใจของผูคน  

 “พวกเรามารวมตัวกันที่นี ่คงเปนเพราะบุพเพสันนิวาสแนๆ” นางสาว

สิรินภา ปานสังข นักประชาสัมพันธชํานาญการ สํานักการประชาสัมพันธ

ตางประเทศ กรมประชาสัมพันธ 

กลาวดวยความรูสึกวา หวังวายูน-

นานจะเปนศูนยกลางความรวมมือ

ของบรรดาสือ่มวลชนจากแตละประ-

เทศในลุมนํ้าโขง-ลานชาง “เมื่อพูด

ถึงประเทศจีน จะตองคิดถึงยูนนาน 

เมื่อพูดถึงแมนํ้าโขง-ลานชาง จะตอง

คิดถงึยนูนาน”

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

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

③
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“อาเซียนเปนหน่ึงเดียวดังทีใ่จเราปรารถนา เราพรอมเดนิหนาไปทางนัน้ 

หลอหลอมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียว อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ ใหสังคมมีแต

แบงปน เศรษฐกจิสังคมกาวไกล” วนัที ่8 สิงหาคม ทามกลางเสียงเพลง “วถิี

ของอาเซียน”  (The ASEAN Way) เพลงประจาํอาเซยีน กจิกรรมเฉลมิฉลอง  “วนั

อาเซยีน” ไดจัดขึน้ทีคุ่นหมิง กงสุลใหญของไทย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวยีดนาม

ประจาํคุนหมิง กงสลุใหญฟลปิปนสประจาํฉงชิง่ นายจาง กัว๋หวั รองผูวาการ

มณฑลยูนนาน กับแขกผูมีเกียรติรวมเกือบรอยคนไดเขารวมกิจกรรม

“วนัอาเซยีน” เปนวนัระลกึการจัดต้ังสมาคมประชาชาติแหงเอเชยีตะวนั-

ออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations ยอวา ASEAN) โดยอิน-

โดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย 5 ประเทศไดรวมตัวกันจัด

ต้ังอาเซียนขึน้มาทีก่รงุเทพฯ เม่ือวนัที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เวลาผานพนไป

52 ปอาเซยีนไดเติบโตเปนประชาคมท่ีประกอบดวยประเทศสมาชกิ 10 ประ-

เทศ มีประชากร 600 ลานคน และมียอดมูลคา GDP รวม 2.4 ลานๆ ดอลลาร

สหรัฐฯ

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。

อาเซยีนกา้วผ่าน 52 ปี ดว้ยวิสยัทศันเ์ดยีวกนั
为了同一个愿景，东盟走过52年 本刊记者 陈创业 王欢 段毅 冯雅昕/文 陈创业/图
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ณ สถานทีจ่ดังานฉลองวนักาํเนิดอาเซยีน นางสาวนธิิวดี มานติกลุ กงสลุ-

ใหญไทยประจําคุนหมิง ไดกลาวคําปราศรัยในฐานะตัวแทนประเทศประ-

ธานอาเซียนปน้ีวา อาเซียนจะกาวไปสูการพฒันาทีม่ั่นคง รุงเรอืงและยัง่ยนื

ตอไป ภายใตหวัขอหลัก สงเสริมรวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน และจะไม

ทิ้งใครไวขางหลัง

     นางสาวนธิิวดี มานิตกลุ กลาววา อาเซียนตองการ “มิตร” ในการกาวไปสู

อนาคต  เพือ่บรรลุซึ่งเปาหมายสรางอาเซียนใหเปน “ประชาคมท่ีมีวสัิยทศัน

เดียวกนั เอกสิทธิเดียวกนั ประชาคมท่ีประชาชนเปนศูนยกลาง” หนึง่ในมิตร

ซ่ึงหมายถงึคูเจรจาของอาเซียนคือจีน อาเซียนจงึขอเรยีนเชญิประเทศจนี-มิตร

แทของเรามารวมเปนสวนหน่ึงของความฝน “เสถียรภาพมีความเจริญรุงเรือง

และมีความยั่งยืนไกลตอไป” 

      จนีไดกลายเปนหน่ึงในคูเจรจาสําคัญของอาเซียน เม่ือป พ.ศ. 2539  จนีกบั

อาเซียนไดสรางความสัมพันธหุนสวนยุทธศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2546 จีนกับ

อาเซียนไดรวมกนัฉลองการสรางความสมัพนัธหุนสวนยทุธศาสตรครบรอบ

15 ปและไดรวมกนัประกาศ “วสัิยทัศน ป ค.ศ. 2030 หุนสวนยทุธศาสตรจนี-

อาเซียน” เม่ือป พ.ศ. 2561  ยูนนานเปนมณฑลเดยีวของจนีทีม่พีรมแดนตดิกบั

ลาว เมียนมา เวียดนาม 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน เปนทางผานสําคัญในการ

สรางสรรค “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” และเปนมณฑลแนวหนาในความรวมมือ

แมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขง การเชื่อมโยงทางกายภาพของอาเซียนภายใตแผน

แมบททีส่ามารถนาํไปผสมผสานกบัความคดิรเิริม่ “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง”

ความรวมมือแมนํ้าลานชาง-แมนํ้าโขงตลอดจนความรวมมืออนุภมูภิาคแม-

นํา้โขง และสามารถรวมแบงปนผลสําเร็จการพฒันา กระชบัความสัมพันธ

หุนสวนระหวางกนักบัยูนนาน

นอกจากน้ี  พ.ศ. 2562 ถอืเปนปแหง

วฒันธรรมอาเซียน   ภายในงานจงึได

จัดใหมีกจิกรรมการแสดงนาฏศิลป

จากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ซึง่

ไดรบัเสียงปรบมือช่ืนชมเปนระรอกๆ

นอกจากน้ัน ผูเขารวมยังไดสัมผัส

ชมิรสอาหารอาเซียนจากกมัพชูา ลาว

มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร ไทย และ

เวียดนาม 7 ประเทศ อาเซยีนซ่ึงได

แสดงใหเหน็ถงึวัฒนธรรมอาหารท่ีมี

ลักษณะพิเศษของแตละประเทศอา-

เซียนดวย

รองผูวาการ นายจาง กัว๋หวั มณฑลยูนนานจับมือถายรูปกับ

กงสุลใหญของไทย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เวยีดนาม ประจาํ

คุนหมิง และกงสุลใหญฟลปิปนสประจาํฉงชิง่ 

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

กงสลุใหญไทยประจาํคุนหมิงในนามตัวแทนประเทศอาเซีียน

มอบของขวัญใหแกรองผูวาการมณฑลยนูนาน
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

② ③
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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。

中国和泰国都是我们的家

ประเทศจนีกบัประเทศไทยลว้นเป็นบา้นของฉนั

ตอนเชาเวลา  7 โมงกวา เฉิน เจ้ียน

เฟยตื่นมาเตรียมอาหารเชาใหภรรยา

เฉิน เหวนิอวี ้ขนมปงแผนสอดไสไข

เจียว ซาลาเปา และขาวตมหม ูขนม

จนีหมอเลก็......อาหารเชาทีไ่มซํา้กนั

ในแตละวันเหลาน้ี เปนจุดเร่ิมตน

ความสุขในแตละวันของทั้งคู

เฉนิ เจ้ียนเฟย เปนชาวเมืองฉวีจ่ิง้

ในมณฑลยนูนาน สวนเฉนิ เหวนิอวี้

เปนชาวไทย ความลงเอยของสามี

ภรรยาขามชาติคูน้ีเกดิจากดอกผลของ

มิตรภาพระหวางไทย-จนีจากรุนสูรุน 

“มิตรภาพท่ีดีงามระหวางไทย-จนีไม

เพียงกระชับความใกลชิดสนิทสนม

ระหวางประชาชนของทั้งสองประ-

เทศ แตยังทําใหผมไดคนหาคูรักจน

เจอ” เฉิน เจี้ยนเฟยกลาว

จากรักแรกพบจนถงึแต่งงาน

หลายปกอน เฉิน เจ้ียนเฟยเปนนกั-

ศึกษาในมหาวิทยาลัยยูนนานนอร

本刊记者 蔡梦/文
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มอล ดวยความบังเอญิ ไดรูจกักบัเฉิน เหวนิอวีจ้ากเมืองไทย ซ่ึงมาเรยีนท่ียนู-

นาน “ตอนนัน้ผมตกหลกุรกัเธอทนัทท่ีีไดเจอกนั” เฉิน เจ้ียนเฟยกลาว “ความ

ออนโยนใจดีของเธอโดนใจผมอยางมาก ผมแอบชอบเธออยูนาน จนเรียน

จบแลวถึงไดกลาเผยความในใจกับเธอ”

หลงัจากคบหากนั ความรกัของท้ังคูกต็องประสบกบัเสียงคัดคานของพอ

แม “หลักๆ แลวทานเปนหวงวาพวกเรามีความแตกตางดานวัฒนธรรมและ

ความคุนเคยในชวีติประจาํวนั”  แมวาจะเขาใจในส่ิงทีพ่อแมกงัวล แตทัง้คูตาง

กร็ูสึกวา ความแตกตางดานวฒันธรรมและความคุนเคยในชีวติประจาํวนัจะ

ไมกลายเปนอปุสรรคของชวีติคู  ซ่ึงภายหลงัจากท่ีไดโนมนาวพอแมของตน

เองแลว เฉนิ เจีย้นเฟยไดบินมายงัประเทศไทย “ตอนน้ันผมมาอยูบานภรรยา 

30 วัน หลังจากไดลองใชชีวิตอยูกับพอตาแมยายแลว พวกเราตางก็เขาใจซึ่ง

กันและกันมากขึ้น ผมยังบอกกับทานทั้งสองวา มีสามีภรรยาที่เปนชาวไทย

กับชาวจีนจํานวนมากที่ใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุข จนในที่สุดพวกทาน

ก็ยอมรับเรา”

จากต่างฝ่ายต่างให้อภยัจนถงึจูงมอืเดนิไปด้วยกนั

ตอนที่เพิ่งแตงงานกัน ทั้งคูตางก็เคยมีปญหากัน “เชนการทําอาหาร เธอ

อยากทานรสชาติแบบไทย ผมอยากทานรสชาติแบบจีน บางครั้งก็ตกลงกัน

ไมได อาหารหนึง่มือ้จงึตองทาํทัง้สองรสชาติ” เฉนิ เจีย้นเฟยยิม้ไปพดูไปวา

 “ตอนนีพ้วกเราตางเขาใจวฒันธรรมประเพณซ่ึีงกนัและกนัมากข้ึน ทําใหเรา

ตางฝายตางใหอภัยกันมากขึ้นดวย”

เฉนิ เจ้ียนเฟยเปนคนพดูเรว็ แตเฉนิ เหวนิอวีภ้าษาจนียงัไมคอยคลอง ถา

พดูเร็วหรอืเปนคาํศัพทท่ีไมรูจกักจ็ะฟงไมเขาใจ ดังน้ัน เฉนิ เจีย้นเฟยจงึตอง

พดูใหชาลง และพยายามพดูภาษาจนีทีเ่ขาใจไดงาย  ขณะเดียวกนั เฉนิ เหวนิ

อวีก็้ไดสอนภาษาไทยใหกบัเฉนิ เจีย้นเฟย ทัง้คูมกัจะใชท้ังภาษาไทยและภาษา

จีนนัง่พดูคุยกัน บางครัง้คุยกนัไปคุยกนัมาจนไมรูวาตางคนตางพดูอะไร แลว

ทั้งคูก็หัวเราะเสียงดังออกมา

ภายหลงัจากสําเรจ็การศึกษา ตอนแรกท้ังคูวางแผนวาจะไปสรางเนือ้สราง

ตัวท่ีเมืองไทย แตเน่ืองจากเฉนิ เหวนิอวีไ้ดงานเปนอาจารยภาษาตางประเทศ

ท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรยนูนาน จงึตัดสินใจอยูทีค่นุหมงิตอ “งานอาจารย

นี้ดีมาก ถาทิ้งไปก็เสียดายแยเลย” เฉิน เหวินอวี้รูสึกวา  การไดเปนอาจารย

สอนภาษาไทยไดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษาชาวจนี 

“ถือเปนงานท่ีมีคุณคา”  สวนเฉนิ เจ้ียนเฟยกไ็ดเปดชัน้เรยีนการเขียนพูกนัจีน

ที่คุนหมงิ  “ผมช่ืนชอบในวฒันธรรม

จีนโบราณอยู แลว ศิลปะการเขยีน

พูกนัจีนเปนสมบัติอนัลํา้คาของวฒัน-

ธรรมจนี ผมหวังวานักเรียนของผมจะ

สามารถเขียนอกัษรพูกนัจีนท่ีสวยงาม

ได”

ชวงปดเทอมภาคฤดูรอน เฉิน เจีย้น

เฟยไดบินกลบัเมืองไทยกับภรรยาเพือ่

มาเยีย่มพอตาแมยาย และพกัอาศัยอยู

ดวยระยะเวลาหนึง่ “ไมวาจะเปนประ-

เทศไทยหรอืประเทศจีน ลวนเปนบาน

ของผม”

ภาพถายแตงงานแบบไทยของเฉนิ เจีย้นเฟย กบัเฉนิ เหวนิอวี้
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

②
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十二生肖，又叫属相，包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、

狗、猪。十二生肖以12年为一个轮回。生肖作为中国悠久的民俗文化

符号，古往今来留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画及民间

工艺作品。

十二生肖——猴

ลาํดับปของผูทีเ่กดิปวอก มีดังน้ีคือ ป 1980 ป 1992 ป 2004 ป 2016 ป 2028

 เปนตน

ปวอกจดัอยูลาํดบัทีเ่กาในสิบสองนักษัตร ชาวจนีเช่ือวา ผูทีเ่กดิปวอก มี

อปุนิสยัราเรงิ คลองแคลววองไว เฉลยีวฉลาด มีปฏภิาณไหวพรบิดี มากความ

สามารถ

จีนโบราณมีตํานานเรื่องเลาสืบกันมากมายเกี่ยวกับ “ลิงเปนบรรพบุรุษ

ของมนุษย”  “ควาฟู”  ตัวละครในตํานาน “ซันไหจงิ” มีลกัษณะเปนลงิ ตํานาน 

“ผาน กูเบิกฟาดิน” ที่แพรหลายในทองถิ่นเมืองเฉิงตูประเทศจีน คือ “ฝู ซี” 

และ “นวี ่วา” ที่อยูในฝูงลิง ซึ่งเปนผูสืบสายพันธุของมนุษยนั่นเอง

นิยาย “ไซอิว๋” หนึง่ในส่ีวรรณกรรมเอกโบราณของจนี ไดถกูเผยแพรไป

ยงัท่ัวโลก ในทองเรือ่งมี “เหงเจยี” หรอื “หงอคง” ตัวเอกท่ีโดดเดน

มีรูปลักษณเปนลิง “หงอคง” ฉลาดปราดเปรียว กลาหาญซื่อ

สัตย ชิงชังความชั่วรายดุจศัตร ูถือเปนตัวแทนของสติปญญา 

ความกลาหาญและจิตใจกลาตอตานในวรรณกรรมพื้นบานจีน 

ปีวอก ในสบิสองนกัษตัร

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

54



กลาวไดวาเปนวีรบุรุษในวัยเด็กของเด็กจีนเกือบทุกคน

ชาวจนีทัว่ไปถอืวาลงิเปนสตัวมงคล เน่ืองจากคาํวา “ลงิ” มีเสียงพองกบั

คําวา “เจากนิเมือง” ในภาษาจนี ในภาพวาดตางๆ ลงิจงึเปนสัญลกัษณมคีวาม

หมายส่ือถงึการไดรบัตําแหนงลาภยศน่ันเอง เชนลงิตัวหน่ึงปนข้ึนไปบนตน

เมเปลแขวนตราประทบั มีความหมายวา “ไดรบัตราต้ังเปนเจากนิเมือง” หรอื

ลิงตัวหนึ่งนั่งอยูบนหลังมา มีความหมายวา “จะไดรับการแตงตั้งเปนเจากิน

เมืองในไมชา” ลงิสองตัวน่ังอยูบนตนสน หรอืลงิตัวหนึง่ขีอ่ยูบนหลงัของลงิ

อีกตัวหนึ่ง มีความหมายวา “ไดรับการแตงตั้งเปนเจากินเมืองจากรุนสูรุน”

เลาสืบกนัมาแตจนีโบราณวาหมอเทวดาผูคิดคนทา “ลอสัตวปาหาชนิด” 

มีท่ีมาจากเปนการลอกเลยีนแบบอากปักริยิาของสัตวเปนการชวยใหลมปราณ

ขบัเคลือ่นไมติดขดั หนึง่ในสตัวเหลาน้ีคอืลงิ ศิลปะการตอสู “อวซูู” ของจนี

มีทา “หมัดมวยลิง” เปนการเลียนแบบกิริยาการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ววองไว

ของลิงนั่นเอง

本刊综合

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

55



บะหม่ีเสน้เดยีว  ความมหศัจรรยแ์ห่ง
อ�าเภอเวยซาน
神奇的巍山一根面

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。

บะหม่ีหน่ึงชามทาํจากบะหมีเ่พยีง

เสนเดียว บะหม่ีหน่ึงหมอกทํ็าจากบะ-

หมี่เพียงเสนเดียว คนทั้งครอบครัว

สามารถรับประทานบะหมี่เสนเดียว  

คนนบัพนัคนก็ยงัรบัประทานบะหม่ี

เสนเดียว  น่ีเปนการพรรณนาถึงบะหม่ี

เสนเดียวของเมืองเวยซานไดอยาง

เห็นภาพที่สุด

“อี้เกินเมี่ยน” หรือ “บะหม่ีเสน

เดยีว”  เรยีกอกีอยางวาบะหม่ีดึงเสน

หรือ บะหมี่อายุยืน  ถือกําเนิดขึ้นใน

อาณาจักรนานเจา สมัยราชวงศถัง ฝมือ

การทําสืบทอดกันมากวาพันปเปน

หน่ึงในอาหารวางขึน้ชือ่ของอาํเภอ

เวยซาน เขตตาหลี ่มณฑลยนูนาน  นํา้

ซุปเลศิรส บวกกบัน้ําจ้ิมท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะ  เขากนักบับะหม่ีทีมี่ขนาดเสมอ

กันทั้งเสน เคี้ยวหนึบ  ละมุนนุมลิ้น 

หอมอรอย  เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 

2001 ผูคนนบัหม่ืนคนมาชมุนมุท่ีจตุัรัส

กงเฉินโหลว อาํเภอเวยซาน เพือ่เปน

ประจกัษพยานในการทาํลายสถิติกนิ

เนสบุค เซี่ยงไฮ นาทีประวัติศาสตร

นี้ทําใหชื่อเสียงของบะหมี่เสนเดียว

โดงดังไปไกล

①

②
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บะหม่ีเสนเดียวของอําเภอเวยซานทําดวยความพิถีพิถัน กอนอื่นตอง

นวดแปง โดยใชแปงคุณภาพดีผสมกับนํ้าเกลืออุณหภูม ิ60 องศา  ออกแรง

นวดใหพอดี นวดใหเขากนั จนกระท่ังไดแปงเปนกอนท่ีมีความออนนุมกาํลงั

ด ี และยดืออกเปนเสนไดดีทีสุ่ด  จากน้ันปนกอนแปงเปนเสนๆ แลวใชความ

เร็วและแรงที่พอเหมาะดึง “เสนแปง” ใหกลายเปนเสนบะหมี่ยาวๆ แลวใส

ลงไปในหมอ  ฝงหนึ่งดึงเสนบะหมี่ดิบลงหมอ อีกฝงหนึ่งตักบะหมี่สุกขึ้น

จากหมอ  ตักนํา้ซุปใสลงไป จากนัน้กโ็รยดวยเครือ่งปรงุ เทาน้ีกจ็ะไดบะหม่ี

เสนเดียวที่อรอยครบเครื่องหนึ่งชาม

ในอดีตชาวเวยซานจะรับประทานบะหมี่เสนเดียวเฉพาะปใหม วันเกิด

หรอืไมก็ในงานมงคล  ตอมาคอยๆ ไดรบัความนยิมจากชนชาติตางๆ ในเขต

ตาหลี ่ จึงมีการบรโิภคอยางแพรหลาย ปจจบัุนในงานเทศกาลอาหารวางของ

อําเภอเวยซานที่จัดในเดือนมีนาคมของทุกป  บะหมี่เสนเดียวไดกลายเปน 

“เมนูจานเดน” ทึดึ่งดูดนกัทองเทีย่วตางถิน่ทีม่าทาพสูิจนช่ือเสียงของบะหม่ี

ชนิดนี้ไดลิ้มรสความอรอยกันเปนบุญปากและเห็นเปนบุญตา      

อาํเภอทีมี่ความสําคัญในดานประวติัศาสตรและวัฒนธรรมในระดับประ-

เทศอยางอาํเภอเวยซานไดรบัการการนัตีจากสมาคมการประกอบอาหารแหง

ประเทศจนีวาเปน “เมืองแหงอาหารวางท่ีมชีือ่เสยีงของจนี” งานเทศกาลอาหาร

วางซึ่งจัดขึ้นที่นี่รูจักกันแพรหลาย นอกจากบะหมี่เสนเดียวแลว เออซือเนื้อ

หมูตุน (เออซือทําจากขาวเจา แตมีเสนแข็งกวากวยเตี๋ยว) ขนมถั่วลั่นเตากวน  

วุนเยน็ หมีเ่ส้ียน ผลไมแชอิม่ ผกัดอง เน้ือววัอบแหง ซ่ึงเปนอาหารวางชือ่ดัง

ของทองถิน่ กเ็ปนท่ีรูจกัและชืน่ชอบ

ของนักทองเที่ยวดวย

“เรื่องกินตองมาที่เวยซาน” เปน

ประโยคฮิตติดปากที่ชาวเวยซานมัก

จะพดูบอย  ๆเมืองโบราณทีมี่ประวัติศา-

สตรนบัพนัป เปนแหลงกาํเนดิวฒัน-

ธรรมการกนิมานานนบัพนัป กล่ินหอม

กรุนของอาหารในบานเรอืนชาวบาน

เม่ือครัง้อดีตอบอวลขามผานกาลเวลา

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

③ ④
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本刊记者 段建鑫/文 孟志刚/图

扎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。

การแข่งมา้ “ความหลงใหลในการประชนัความเรว็” 
ของชนเผ่าธิเบต
赛马，藏族的“速度与激情”

①
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ชนเผาธิเบตมปีระเพณีการเลี้ยงมาและฝกมามาต้ังแตสมัยโบราณ จาก

กิจกรรมลาสัตวของบรรพบุรุษมาสูการเพาะเลีย้ง ในปจจบัุน มาไดเขามาเปน

สวนหน่ึงในวถิชีวีติของชนเผาธิเบตไปแลว  เขตปกครองตนเองชนเผาธิเบต

ตีช๋ิง่ มณฑลยนูนาน ชาวบานไดรวบรวมนกัข่ีมาและมาช้ันดี และจัดเปนเทศกาล

แขงมาอนัยิง่ใหญ แสดงใหเหน็ถงึ  “การหลงใหลในความเรว็” ของชนเผาธิเบต

ท่ีมคีวามองอาจหาวหาญ

จงซี นีหม่ากบัม้า “ปาซัง”

นายจงซี นหีมาเกดิในครอบครวัทีเ่ลนศิลปะมา พรอมการเติบโตกบัเขาน้ัน

คือทองฟาสีครามและทุงหญาต๋ีชิง่ รวมท้ังทวงทาอนัองอาจหาวหาญท่ีควบมา

ในบนทุงหญา  จากความทรงจําของเขา “อายุราวๆ 8 ขวบ คุณปูไดสอนผมขี่

มา ครัง้แรกท่ีน่ังข้ึนบนหลงัมา คือผูใหญยกตัวขึน้ไป น่ังอยูบนหลงัมาทีสู่งๆ 

สามารถมองเหน็ทางไกลของทุงหญา ทําใหผมทีมี่อาย ุ8 ขวบน้ีรูสึกปลืม้ปติ

เปนอยางยิง่”

ปจจุบัน จงซนีีหมาเติบโตขึน้จากเด็กที่ไมประสีประสากลายเปนนกัข่ีมา

ทองถิน่ท่ีมีช่ือเสยีง จงซนีีหมา กลาวกบัผูสือ่ขาววา  “ในการเตรยีมความพรอม

สําหรับการแขงขันน้ัน เขาไดคลกุคลแีละอยูรวมกบัปาซงัมาเปนเวลา 3 เดือน 

“ปาซัง” ท่ีจงซีนีหมากลาวถงึกคื็อมาทีเ่ขาใชในการแขงขันและยงัเปนคูหขูอง

เขาอกีดวย เพือ่ใหสามารถสือ่สารและเชื่อมโยงจิตใจถงึกนักบัปาซัง ดังน้ันใน

ชวง 3 เดือนที่ผานมา เขาจงึนอนอยูขางคอกมาเกอืบแทบทุกวนั รวมถงึเปน

ผูรับผดิชอบในการฝกมาและดูแลอาหารของปาซัง  ทุกเชาจะเริม่จากการให

หญาเปนอาหารและจงูออกไปเดินเลน  และในชวงกลางดึกกจ็ะพาปาซงัไป

อาบน้ําในแมน้ํา การอาบน้ํามาดวยนํ้าแข็งจะทําใหมันมีความอดทนมากขึน้  

จงซี นีหมากลาว

ท่วงท่าอนัสง่างามของชนเผ่าธิเบตบนหลงัม้าขณะพุ่งทะยาน

ในงานเทศกาลแขงมา นักข่ีมาพามาลักษณะดีท่ีตนรกัมาแขงประชนักัน 

พวกเขาแตงตัวใหมาอยางพถิพีถินั นอกจากจะมีอานใหมแลว ยงัประดับดวย

ดอกไมและโบวหลากสีสนั ทาํใหมาที่มีขนเงาสวยอยูแตเดิม ยิง่ดูสวยสะดุดตา 

      จาซี หนหีมาสมัครลงแขงมา เปนการแขงความเรว็ระยะทางไกล  ทดสอบ

ความทรหดของมาเปนอยางมาก กอนหนาน้ีเขาฝก “ปาซัง” มาเปนการ

เฉพาะ จึงทําใหม่ันใจมาก การแขงขันท่ีนาจบัตามองมากทีสุ่ด คือการแขงขนั

เทคนิคทายาก  ซ่ึงก็คือการท่ีผูเขาแขงขันข่ีมาดวยความเรว็สงูพรอมกบัทาํทา

ทางหวาดเสียวระทึกใจ ในสนาม

แขงมีนักข่ีมาบางคนยกตัวเพื่อนอีก

คนหนึง่ขึน้สูง แลวปลอยมือท้ังสอง

ออกจากเชือกท่ีบังคับมา เรียกเสียง

กรี๊ดจากคนดูไดตลอด ในขณะนั้น

นกัข่ีมากย็งันัง่อยูบนหลงัมาไดอยาง

ม่ันคง ที่ทําไดเชนนั่นก็เพราะอาศัย

การฝกฝนทุกวนั บวกกบัความรูใจ

กันระหวางคนกับมา จาซี หนีหมา

บอกวา “ในสายตาของชนเผาธิเบต 

มาทีด่จีะแสนรูและผกูพนักบัเจาของ”

การแขงขันขี่มาชนเผาธิเบต
图①②③藏族赛马

②

③
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但愿人长久，千里共婵娟

2019年9月13日（农历八月十五），是中国

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

佳节。

ในวันที ่13 กันยายน ค.ศ. 2019 (วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 

8 ตามปฎิทินจันทรคต)ิ ตรงกับเทศกาลไหวพระจันทร

ซึ่งเปนเทศกาลที่เกาแกตกทอดมาตั้งแตสมัยบรรพกาล  

หลี่ เหลย นักศึกษาชาวจีนไดเชิญซิ้นนักศึกษาชาวไทย

ไปทานขนมไหวพระจันทร และเพลิดเพลินกับการชม

ดวงจันทร เฉลิมฉลองเทศกาลไหวพระจันทรดวยกัน

信：李雷，这是我在中国的第 个中秋节，非

常有意义。

ซิน้ : หลี ่เหลย นีเ่ปนเทศกาลไหวพระจันทรครัง้แรก

ในจีนของผม มันมีความหมายกับผมมากครับ

李：我准备了好多种口味的月饼，有云腿月

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

腻。

หลี่ : ผมไดเตรียมขนมไหวพระจันทรรสชาติตางๆ 

ไว เชน ขนมไสหมูแฮม ไสไขแดง ไสเมลด็บัว  ไสธัญพชี

5 อยาง ผมหวังวาคุณจะชอบนะครับ เราทานขนมไหว

พระจนัทรไปพลางพรอมกับดืม่ชาไปดวยอยางนี้ทําให

หวงัว่าคุณจะมีอายุท่ียนืยาว
แมเ้ราจะอยู่ห่างไกลกนั แต่

เราจะมีความสขุดว้ยกนั

รูสึกไมเลี่ยน

信：谢谢，我非常喜欢。吃月饼、喝茶、

赏月，这样的中秋节让我情 自禁地思念家人。

ซิ้น : ขอบคุณครับ ผมชอบมาก ทานขนมไหวพระ-

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

คุณมารวมฉลองเทศกาลไหวพระจันทรดวยกัน

信：你真贴心。借这个美好的时刻，你和我说

说中秋节的来历吧。

ซิ้น : คุณชางนารกัจรงิๆ ขอถอืโอกาสนีคุ้ณชวยเลา

เรือ่งความเปนมาของเทศกาลใหผมฟงหนอยไดไหมครบั

李：“中秋” 词最早出现在《周礼》

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

月亮的崇拜，月下歌舞觅偶的习俗和古代秋季拜

土地神的习俗。在中秋节，每个地方的习俗不

同，但每 种都寄托着人们对生活无限的热

爱和对美好生活的向往。

本刊记者 陈创业/文
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หลี ่: “จงชิว” (ชวงกลางฤดูใบไมรวง) คํานีป้รากฏขึน้

ในหนังสือ “โจวหลี่” (พิธีในราชวงศโจว) เปนครั้งแรก

จนมาถึงตนราชวงศถัง ไดถูกกําหนดไวอยางแนนอน

ใหเปนวนัเทศกาล เกีย่วกบัประวัติความเปนมาของวนัไหว

พระจันทรโดยหลักๆ แลวมีประมาณ 3 ประเภท โดยกาํ-

หนดขึน้จากประเพณีการนับถอืบูชาพระจนัทร ประเพณี

การรองเพลงเตนรําใตแสงจันทร และการไหวเทพเจาที่

ดินชวงกลางฤดูใบไมรวง ในสมัยโบราณเทศกาลน้ี  แตละ

ทองท่ีจะมีประเพณีที่แตกตางกันไป แมประเพณีจะ

แตกตางกัน แตทกุประเพณีลวนแสดงถงึความปรารถนา

ด ี ความรักและความสุขของชีวิตในอนาคต

信：中秋节的习俗有什么？

ซิ้น : วันไหวพระจันทรมีประเพณีอะไรบางครับ

李：中秋节最重要的习俗就是吃月饼，此外还

有赏月、玩花灯、舞火龙等活动。在古代，

文人最喜欢中秋赏月，许多诗人都有咏月的诗

句。其中，宋代文学家苏轼的《水调歌头》最

为著名，其中有 句“但愿人长久，仟里共

婵娟”流传最厂。

หลี่  : กิจกรรมที่สําคัญที่สุดของวันไหวพระจันทรก็

คือการทานขนมไหวพระจันทร นอกจากนี ้ยังมีการชม

จันทรและกิจกรรมอื่นๆ เชน  เลนโคมไฟ เชิดมังกรไฟ 

ในสมัยโบราณ นักวิชาการชอบชมพระจันทร นักกวีที่

พรรณนาถึงดวงจันทรจึงมีอยูหลายทานและเขียนบท

กวีหลายบท  อยางเชน กวี “สุยเตี้ยวกือโถว” ของ

ซู สื้อ นักเขียนชื่อดังในราชวงศซงมีประโยค

ที่แพรกระจายมากที่สุดประโยคหนึ่งคือ 

“หวังวาคนจะมีอายุยืนแมเราอยูหาง

ไกลมากแตจะมีความสุขรวมกัน”

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

念的心意就可以通过月光传递到彼此心中。

หลี่  : ใชครับ แสงจันทรสุกสกาวเมื่อสาดสองบน

รางของทุกคน แมวาคุณกับคนในครอบครัวจะอยูหาง

ไกลกันนับพันกิโลเมตร แตเมื่อเรามองไปที่ดวงจันทร

ดวงเดียวกนัความคิดถงึกจ็ะสาดสองไปในหัวใจของคน

ในครอบครัวผานแสงจันทร
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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

เวลามีค่าด ัง่ชวิีต (บทคดัสรร)
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作者简介：梁实秋（1903年1月6日

~1987年11月3日），浙江杭州人。中国

著名的散文家、学者、文学批评家、翻

译家。一生给中国文坛留下了两千多万

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。

ส่ิงที่ทําใหคนเราสะเทือนใจมากที่สุดเรื่องหน่ึง ก็คือการที่เรามองเข็ม

นาฬกาเคลือ่นไปแตละครัง้ ขยบัหน่ึงครัง้กห็มายความวาชวีติของเราเหลอืนอย

ลงไปทุกที และเมื่อมองดูปฏิทินที่แขวนอยูบนฝาผนังถูกฉีกออกทีละใบใน

แตละวนั นัน่หมายถงึชวีติเราสัน้ลงไปหนึง่วนั  เพราะเวลามีคาด่ังชีวติ  ไมมี

ใครไมรักชีวติตัวเอง แตนอยคนนักท่ีจะรูคุณคาของเวลา ในชวงทีย่งัมีชวีติอยู 

หากตองการจะทําอะไรสักอยาง เรียนรูอะไรสักอยาง เพื่อเติมเต็มใหตนเอง 

ชวยเหลือผูอืน่ ทําใหชวีติมีความหมาย ไมเสียชาติเกดิ กต็องไมปลอยเวลาให

สูญเปลา  ตรรกะเชนนี้ทุกคนลวนเขาใจ แตนอยคนนักที่จะเพียรพยายามใช

เวลาของตนเองไดอยางคุมคา

  แนะนาํผูเขยีน  เหลยีง สือชวิ  (6 

มกราคม ค.ศ. 1903–3 พฤศจกิายน ค.ศ. 

1987 ) ชาวเมืองหางโจว มณฑลเจอเจยีง  

เปนนักเขยีนบทความเรือ่งส้ัน นักวชิา-

การ นักวจิารณวรรณกรรม และนักแปล

มีชือ่เสียงของจีน  ตลอดชวีติของทาน

ไดสรางสรรคงานเขียนมากกวา 2 ลาน

ตัวอกัษร ฝากไวใหแกวงการวรรณกรรม

หนงัสอืรวมบทความเรือ่งส้ันของทาน

ทําสถติิการตีพมิพมากท่ีสดุในบรรดา

บทความเรือ่งส้ันสมัยใหมของจนี (ยคุ

วรรณกรรมสมัยใหมของจนีอยูระหวาง 

ค.ศ. 1917-1949)

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

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

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

而悔之晚矣。

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

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。
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ผมเองเปนคนหนึง่ทีป่ลอยเวลามากมายใหสญูไปโดยเปลาประโยชน  ผม

ไมเลนไพ  ไมคอยดูหนังดูละคร นานทปีหน ผมดูโทรทศันไมนานเพยีงครึง่

ชั่วโมงเทานั้น  ผมไมไปคุยเลนบานคนอื่น  มีคนถามผมวา “เวลาสวนใหญ

ของผมเอาไปทําอะไรบาง” ผมจึงไดตระหนกัทบทวน  แลวกพ็บวานอกจาก

เรือ่งจาํเปนเก่ียวกับงานและเรือ่งทีเ่ปนมารยาทท่ีตองทาํแลว  เวลาสวนใหญของ

ผมกส็ญูเสียไปเปลาๆ อนัที่จริงผมควรรวบรวมสมาธิอานหนงัสอืท่ีผมไมเคย

อาน  ผมควรใชเวลาทั้งหมดเขียนสิ่งที่ผมอยากเขียน  แตผมไมสามารถทํา

แบบน้ีได  เวลาสวนมากของผมผานไปแบบไมรูตัว ดังเชนสุภาษิตสอนใจที่

กลาวไววา “เม่ือวยัหนุมสาวไมขยนัหม่ันเพยีร ครัน้แกชราจะเสียใจภายหลงั

กส็ายเกนิ”  อยางตอนทีผ่มแปลเรือ่งเชคสเปยร เดิมทวีางแผนไววาจะใชเวลา

วางจากการสอนแปลปละ 2 เลม 20 ปกจ็ะแปลเสรจ็ แตผมใชเวลา 30 ป สาเหตุ

หลกัๆ เปนเพราะความข้ีเกยีจ  และเหตุทีแ่ปลไดเสรจ็ กเ็พราะผมเปนคนอายุ

ยนื  เส่ียงมากจริงๆ หลงัจากแปลเสรจ็ ถงึแมวาจะมีแผนการทาํงานตอ แตเรีย่ว

แรงกถ็ดถอย  รูสึกวาใจอยากทาํแตกาํลงักายไมไหว  ถาสมัยวยัหนุมเขมงวด

กบัตัวเองมากหนอย ตอนน้ีกจ็ะมีผลงานดีๆ จาํนวนมากกวาน้ี แตจะมาเสียใจ

ทีหลังก็สายเกินแกแลว

อีกอยางก็คือ ในฐานะคนจีนคนหนึ่ง เราจะไมอานคัมภีรไมได ผมอายุ

เลย 30 ไปแลว จงึไดรูถงึความสําคัญของการอานหนังสือประดับความรู ผม

เปดหนังสืออาน ทําเครื่องหมายไว แตดวยความอดทนที่มีไมคอยจะพอ ทํา

บางหยดุบาง  สวรรคใหเวลาผมอยูถงึอาย ุ50 เพือ่จะไดอานคัมภรีอีจ้งิ และจะ

ไดไมตองรูสึกผิดครั้งใหญ  ทวาตอนนี้ผมอาย ุ80 กวาแลว แตไมเคยไดแตะ

คัมภีรอี้จิงเลย  พูดแลวก็รูสึกละอาย  

หนังสือท่ีผมอยากอานมีมากมายเหลือ

เกนิ รูสึกวาเวลาของผมมีจาํกดัเหลอื

เกิน

 ไมวาจะทําอะไร  รางกายที่แข็ง

แรงเปนเงื่อนไขพื้นฐาน  ตอนที่ผม

ยงัเรยีนอยู มีส่ิงท่ีเรยีกวา “การบังคับ

ใหออกกาํลงักาย” ผมเตะบอลจนรอง-

เทาบอลพังมาหลายคู  ไมตีลูกบอล

หักไปหลายอัน  จึงไดรักษาพลังอัน

นอยนิดของรางกายนี้มาได  เมื่อแก

ตัวลง ผมเคยราํไทเกกอยูหลายป ตอนน้ี

ไดแตเดินเลนเพือ่ยดืเสนยดืสาย ฝาก

ไปถึงคนวัยหนุมสาว ขอใหอดทน

ออกกาํลงักายอยางตอเน่ือง  ไมไดเปน

การเลนสนุก และไมไดเปนการเสีย

เวลา รางกายท่ีแข็งแรงเปนตนทนุของ

คนเราอยางแทจริง
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读者反馈

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！

ดิฉนัชือ่ภทัรา โปบุญสง ชือ่เลน แพร หรอื ชือ่จนีหยนุ 

ลี่จุน เปนนักศึกษาที่มาจากประเทศไทย  

แพรมีคุณตาคุณยายเปนคนไหหนาน เลยอยากพูด

ภาษาจีนไดบาง ภายใตอิทธิพลของพวกเขา ทําใหดิฉัน

ชอบเรยีนภาษาจีน  ประกอบกบัในปจจบุนั แนวโนมธุรกจิ

ท้ังไทยและจนีดีมาก ในประเทศไทยความตองการบุคคล

ที่มีความสามารถดานภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น แพรเลยมอง

เหน็โอกาสอนัดีท่ีจะลองมาเรยีนท่ีเมืองจีน ปจจบัุน แพร

เรียนที่มหาวิทยาลัยเจอเจียงได 1 เทอม โดยกอนหนานี ้

แพรไปเรยีนภาษาจีนท่ีเซ่ียงไฮ 4 เดือนกอนแลวจึงยายมา

เรียนที่หางโจว

ดิฉนัไดมีโอกาสอานนติยสาร “แมน้ําโขง” โดยบังเอญิ  

นิตยสาร “แมนํา้โขง” เปนนิตยสารท่ีดีมากมีถึงสองภาษา

ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน นิตยสารอุดมไปเนื้อหาสาระ

ทีห่ลากหลาย และบทความกระชับทนัสมัย ดวยการออก

แบบนติยสารทีดู่ทันสมัยซึง่ดิฉันชอบมาก  ดิฉนัมักจะใช

เปนหนังสือเรียนภาษาจีนของฉันบอยๆ  

เพราะอยากเรยีนรูวฒันธรรมและวถิชีวีติในแตละเมอืง

ของจีน ระหวางที่ศึกษาอยูที่จีน เเพรไดไปทองเที่ยวใน

หลายเมือง เชน หางโจว ซูโจว หนิงโป ไทโจว อูฮัน่ ฮารบิน 

และคุนหมิง แพรประทับใจในความแตกตางของเเตละ

เมือง  ทัง้ผูคน อาหาร วฒันธรรม นอกจากนีแ้ลว นติยสาร 

“แมนํ้าโขง” ยังเปนอีกหนึ่งชองทางในการเรียนรูภาษา

และอพัเดทขอมูลขาวสารทีน่าสนใจ หลงัจากมีโอกาสได

อานทําใหแพรมีแนวคิดและความเขาใจเมืองจีนเพิ่มขึ้น 

เชน รูปภาพขาว  ภาพประกอบที่สวยงามทําใหฉันชอบ

มาก

ขอบคุณทีมงานท่ีต้ังใจสรางสรรคนิตยสารดีๆ ให

ผูอานไดมีโอกาสสัมผสัและเรยีนรู สุดทายน้ี ขอใหนติยสาร 

“แมนํ้าโขง” ทําไดดียิ่งๆ ขึ้น 

泰国留学生 云丽君

ความคดิเห็นผูอ่้าน

本刊记者 李沁颖 整理

ความคดิเห็นผูอ่้าน读者
反馈
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