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6月28日，二十国集团领导人第十四次

峰会在日本大阪举行。中国国家主席

习近平出席并发表题为《携手共进，合力

打造高质量世界经济》的重要讲话，宣布

中国将进一步开放市场，努力实现高质量

发展，为创造世界经济更加美好的明天不

懈努力。

จนีผลกัดนัมาตรการส�าคญัหา้ประการในการขยายและเปิดกวา้ง

จากการประชมุสดุยอดผูนํา G20 

ครัง้ที่ 14 ซ่ึงจัดขึ้นที่เมืองโอซากา

ประเทศญีปุ่นเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายนที่

ผานมา นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดีจนี

ไดเขารวม พรอมกลาวปราศัยสาํคญั

ในหัวขอ “รวมกันทํางานและสราง

เศรษฐกจิโลกใหมีคุณภาพสูง”  พรอม

ทั้งประกาศวาจีนจะเปดตลาดตอไป 

และมุงมั่นเพื่อใหบรรลุการพัฒนาที่

มีคุณภาพสูงรวมถึงจะพยายามอยาง

ตอเนื่องเพื่อสรางอนาคตที่ดีกวาให

กับเศรษฐกิจโลก

 นายสี จิ้นผิง เนนวาในปจจบุนั

เศรษฐกิจของจีนมี เสถียรภาพและ

อัตราการเติบโตของ GDP ยังคงอยู

ในระดับท่ีเหมาะสมมากกวา 6% เปน

เวลาหลายป บนพืน้ฐานของมาตรการ

ลาสุดเราจะเปดตัวโครงการสําคัญ

หลายโครงการเพื่อเรงสรางสถาน-

การณใหมในการเปดสูภายนอก และ

มุงมั่น เพื่อใหบรรลุซึ่งการพัฒนาที่

中国将推5大举措扩大开放

มีคุณภาพสูง

ประการแรก  การเปดตลาดเพิม่ โดยจะประกาศบญัชรีายการขอหามสําหรบั

การเขาตลาดของทุนตางชาติป 2019 เพื่อขยายการเปดกวางสูภายนอกดาน

เกษตรกรรม อตุสาหกรรมเหมืองแร อตุสาหกรรมการผลติ และการบรกิาร

รวมถึงไดมีการจัดตั้งเขตทดลองการคาเสรีอีก 6 แหง เพิ่มพื้นที่ใหมของเขต

การคาเสรีเซี่ยงไฮ และเรงการสํารวจกระบวนการสรางทาเรือการคาเสรีใน

ไหหลํา

ประการทีส่อง ขยายการนําเขาอยางแข็งขัน  โดยจะลดระดับอัตราภาษี

ใหเปนอิสระและทํางานอยางหนักเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี

ลดตนทุนการนําเขาอยางมีนัยสําคญั และจะจดังานแสดงสินคานําเขานานาชาติ

ประเทศจีน ครั้งที ่2

ประการทีส่าม ปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจอยางตอเนื่อง

①
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จีนจะบงัคับใชระบบกฎหมายวาดวยการลงทุนสําหรบัชาวตางชาติฉบบัใหม

ในวนัท่ี 1 มกราคมปหนา และจะนําใชระบบชดใชคาเสยีหายมาเปนบทลงโทษ

ในการละเมิด เพิม่ความคุมครองกระบวนการยุติธรรมทัง้ทางแพงและทาง

อาญา ปรับปรุงระบบกฎหมายวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาให

สมบูรณยิ่งขึ้น 

ประการทีส่ี่ ใหสิทธิเสมอภาคกับนักธุรกิจตางชาติอยางรอบดาน ยกเลิก

ขอจํากัดดานการลงทุนที่อยูนอกบัญชีดําท้ังหมด และเม่ือถึงระยะน้ันจะ

ปฏิบัติตอองคกรทุกประเภทที่จดทะเบียนในจีนอยางเทาเทียมกัน และไมมี

การเลือกปฏิบัติ สรางและปรับปรุงกลไกการรองเรียนสําหรับองคกรท่ีได

รับเงินทุนจากตางประเทศ

ประการทีห้่า สงเสริมผลักดันการเจรจาทางการคาอยางจริงจัง บรรลุขอ

ตกลงความสัมพันธหุนสวนเศรษฐกิจรอบดานในภูมิภาคโดยเร็ววัน ตลอด

จนเรงการเจรจาเกี่ยวกับขอตกลงการลงทุนระหวางจีน-ยุโรป และเรงการ

เจรจาขอตกลงการคาเสรีจีน-ญี่ปุน-เกาหลีใต

นายส ี จิ้นผิง ยังเนนยํ้าอีกวาประเทศจีนมีความมั่นใจในการใชเสนทาง

ในแบบของตัวเองและจะปฏิบัติในสิ่งท่ีดีเพื่ออยูรวมกับทุกประเทศในโลก

อยางสันติสุข ทําความรวมมือแบบ

รับชัยชนะรวมกัน เพื่อสรางชุมชน

แหงโชคชะตาของมนุษย และพยายาม

อยางตอเน่ืองเพือ่สรางอนาคตท่ีดีกวา

ใหกับเศรษฐกิจโลก
稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่28 มิถุนายน นายส ีจิ้นผิง เขารวม

การประชุมสุดยอดผูนํา G20 ครั้งที ่14 พรอมกลาว

สุนทรพจนสําคัญในหัวขอ “รวมกันทํางานและสราง

เศรษฐกิจโลกที่มีคุณภาพสูง”
图①6月28日，习近平出席二十国集团领导人第十
四次峰会并发表题为《携手共进，合力打造高质量
世界经济》的重要讲话  新华社 图

ขบวนรถไฟจนี-ยโุรป ซ่ึงจอดทีท่าเรือถางซานมณฑลเหอเปย
ของจีน เตรียมจะแลนไปยังเมืองแอลตเวิรป ประเทศ
เบลเยียม 

图②从中国河北唐山港发往比利时安特卫普的中欧
班列  新华社 图

②
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图片故事｜一个古村的“文艺复兴”

เรือ่งราวในรปูภาพ 
“เรอเนสซองซ”์ ของหมู่บา้นโบราณแห่งหนึง่

หมูบานหลงถาน ตําบลซีหลงิ อาํเภอผงิหนาน มณฑลฮกเกี้ยน เปนหมูบาน

โบราณแบบสืบทอดมาชานานที่ซอนอยูทามกลางภูเขาเขียวนํ้าใส หมูบาน

แหงนี้เคยรับผลกระทบจาก “กระแสการอพยพออกจากถิ่น” ตามกระบวนการ

พัฒนาใหเปนแบบเมือง ประชากรทั้งหมูบาน 1,400 กวาคนเหลือเพียงไมถึง 200 

คน

ป ค.ศ. 2017 หมูบานหลงถานเร่ิมดําเนินโครงการเจริญตําบลหมูบาน

ชนบทดวยผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม โดยนําบุคลากรที่มีความสามารถสราง

ผลิตภณัฑวฒันธรรมและบุคลากรออกแบบมอือาชพีเขามากอต้ังทมีงานวศิวกร

พืน้บาน ดําเนินการออกแบบใหมและบรูณปฏสัิงขรณบานโบราณ 60 กวา

หลัง  บานโบราณเหลานั้นเสมือนไดชีวิตใหม กลายเปนบารหนังสือ หองทาํงาน 

รานกาแฟ หอดนตร ีหอวจิิตรศิลปเปนตน  ซ่ึงไดดึงดูดศิลปนและผูทํางานสราง

ผลติภณัฑวฒันธรรมจํานวนมากมายจากภายนอกไปอยู  ท่ีนั่น ขณะเดียวกัน 

หมูบานหลงถานยังดําเนินโครงการ “ทุกคนเปนศิลปน” ซึ่งเปนโครงการ

สรางผลิตภัณฑวฒันธรรม โดยสอนชาวบานจบัพูกนัวาดรปูสน้ํีามัน เพือ่เพิม่

บรรยากาศศิลปวัฒนธรรมของหมูบานโบราณ

สองปมาน้ี หมูบานหลงถานไดเปลีย่นโฉมใหม ซึง่ไมเพยีงแตกลายเปนบานใน

ฝนของเหลาศิลปนและคนทํางานสรางผลติภณัฑวฒันธรรมเปนตนที่เปน “ชาว

บานใหม” จากภายนอกเทานัน้ หากยงัดึงดูดชาวบานที่อพยพออกนอกหมูบาน

กลับไปสรางธุรกิจอีกดวย การทําเชนนี้ไดผลักดันและพฒันาการทองเทีย่วใน

ตําบลหมูบานชนบท มนีกัทองเทีย่วไปทองเที่ยวปละเกือบแสนคน  หมูบาน

โบราณที่เคยเงียบกลับมาเขาสูยุค “เรอเนสซองซ” การฟนฟูศิลปะวิทยาใหม

稿件来源：新华社

①

②

福建省屏南县熙岭乡龙潭村是一个隐身于青山绿水间的传统古村，在城市化进

程的冲击下，龙潭村曾遭遇“外出大潮”，全村1400多人只剩不到200人。

2017年，龙潭村开始实施文创产业助推乡村振兴计划。两年来，一座座老宅

破茧重生，化为书吧、工作室、咖啡屋、音乐厅、美术馆等，吸引了许多外来艺术

家、文创人员来此居住。沉寂的古村迎来了“文艺复兴”。

เรือ่งราวในรปูภาพ 图片
故事
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ลําธารซีซีทีมี่นํา้ใสและบานเรือนโบราณทีผ่านการบรูณะ 
ณ หมูบานหลงถาน
图①龙潭村清澈的西溪与修复后的古民居 
新华社 图

ชาวบานใหมในหมูบานหลงถานกําลังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการสรางธุรกิจที่หองสมุดซุยซี่
图②“新村民”在龙潭村的“随喜书屋”交流
创业心得  新华社 图

จาง ซิ่วเจียว ชายชราวัย 83 ปของหมูบานหลงถาน
กําลังเซ็นตชื่อในภาพวาดของเขา
图③龙潭村83岁老人张秀娇在自己的画作上签
名  新华社 图

นักทองเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑงิ้วสื้อผิงในหมูบาน

หลงถาน
图④游客在龙潭村四平戏博物馆参观 新华社 图

ณ พิพิธภัณฑเหลาของหมูบานหลงถาน เสียว จิ้เหอ

(ซายมือคนที ่1) ชาวบานใหม ซ่ึงมาจากมณฑลเจยีงซี 

กําลังแนะนําวิธีทําเหลาหมักแบบดั้งเดิมของหมูบาน

หลงถานใหกับนักทองเที่ยว
图⑤来自江西的“新村民”肖继河（左一）在
龙潭村的酒博物馆向游客介绍龙潭村传统米酒  
新华社 图

ชาวบานสองคนซึ่งเรียน “งิ้วสื่อผิง” ในหมูบาน

หลงถานกําลังฝกซอมการแสดง
图⑥两位学习“四平戏”的龙潭村村民在排练
节目  新华社 图

นายหลิน เจิ้งลู (คนซายมือ) ผูวางแผนหลักของ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรควัฒนธรรม

หมูบานโบราณของอําเภอผิงหนาน กําลังปรึกษาแผน

งานกอสรางสะพานกับเจาหนาที่กอสราง
图⑦屏南县古村落文化创意产业项目发展总策
划林正禄（左）在龙潭村与施工人员探讨新建
廊桥施工方案  新华社 图

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

เรือ่งราวในรปูภาพ图片
故事
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从“百度AI寻人”2016年启动至今，用户发起的照片比对超过了

20万次，百度已经帮助超过6700个走失者与家庭重新团聚。 

      ——百度CEO李彦宏

ต้ังแต  “ไปตู AI ชวยหาคน”  เร่ิมใหบริการเม่ือป ค.ศ. 2016 จนถงึ

ทกุวันนี ้ มีผูเขาใชบรกิารไดเปรยีบเทียบรปูมากกวา 2 แสนครัง้ 

ไปตู (Baidu) ไดชวยคนท่ีพลดัหายไปกวา 6,700 คนใหสามารถ

กลบับานได

    -- นายหล่ี หยนัหง CEO ของไปตู 

“中泰一家亲”是中泰两国人民的共识，希望泰国民众到大熊猫的

故乡中国实地看看，了解中国，促进中泰民众友好交流。

——中国四川摄影师周孟棋  新华社 图

“จีน-ไทยพีน่องกนั” เปนความเห็นตรงกนัของประชาชนทัง้สอง

ประเทศ  ผมหวงัเปนอยางยิง่วา ประชาชนชาวไทยจะไดมาดูความ

จรงิท่ีประเทศจนีถิน่กาํเนดิหมีแพนดา จะไดเขาใจประเทศจนี สง-

เสรมิประชาชนของจีนและไทยใหแลกเปลีย่นกันฉันญาติมิตร

   -- นายโจว เม่ิงฉี ชางภาพเสฉวนประเทศจนี

中国的《中长期铁路网规划》为高铁体系发展提供了清晰框架。与此

同时，凭借设计和程序标准化，中国建设高铁成本约为其他国家建设

成本的2/3。中国高铁的发展经验值得别国借鉴。

——世界银行发布《中国的高速铁路发展》报告   新华社 图

  “แผนผงัเครอืขายรางรถไฟระยะกลางและระยะยาว” ของจนี ได

ใหกรอบทีช่ดัเจนแกการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง ขณะเดียว

กัน การสรางทางรถไฟความเร็วสูงของจีนมีตนทุนประมาณ 2 

ใน 3 ของประเทศอืน่ ดวยการออกแบบและข้ันตอนงานท่ีเปนแบบ

มาตรฐาน ประสบการณพฒันารถไฟความเรว็สูงของจนีเปนแบบ

อยางใหประเทศอืน่ได

     -- ธนาคารโลกประกาศคาํรายงาน “การพฒันารถไฟความเรว็

สูงของจีน” 

声音 ภาพสะทอ้นเสยีง

7月24日至27日，中国•东盟国家文学论坛在昆明召开。来自中国

和东盟十国的作家代表共聚春城，推动文学互学互鉴、加强文明

对话，为推进“一带一路”建设、中国—东盟命运共同体建设贡

献力量。本刊记者 段建鑫

ฟอรัม่วชิาการวรรณกรรมจนี-อาเซียน ไดจดัขึน้ทีเ่มืองคนุหมิง 

ในวันที ่24-27 กรกฎาคมโดยมีตัวแทนนักเขียนจากจนีและ 10 ประ-

เทศในอาเซียนไดเดินทางมายังเมืองคนุหมิงเพือ่รวมกันสงเสรมิ

การเรยีนรูในดานวรรณกรรม และยกระดับความเขมแข็งในการ

สนทนาดานอารยธรรม อีกทัง้เปนการสนับสนนุขอริเร่ิม “หนึง่แถบ 

หนึง่เสนทาง” และประชาคมรวมชะตาจนี-อาเซียน  

7月12日，泰国兰花展暨阿里网上拍卖在昆明启动。当前，中国

电商行业飞速发展，不少泰国兰花种植企业希望借助与阿里巴巴

集团的合作，扩大兰花产品在中国的出口量和市场份额。

วนัที ่12 กรกฎาคม นทิรรศการกลวยไมไทยและการประมูลผาน

เวบ็ไซตอาลบีาบา ไดจัดขึน้ทีเ่มืองคนุหมิง ในปจจบุนัอตุสาห-

กรรมอคีอมเมิรซของจีนมีการพฒันาอยางกาวกระโดด ผูประกอบ

การเพาะเลี้ยงกลวยไมไทยจํานวนไมนอยหวังท่ีจะสรางความ

รวมมือกบัอาลบีาบา กรุป เพือ่ขยายปรมิาณการสงออก ตลอดจน

สรางสวนแบงตลาดของผลิตภณัฑดอกกลวยไมไทยในประเทศ

จนี

交流 การแลกเปลีย่น

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览

08



55处

近日，中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）、良渚古城遗址正

式列入《世界遗产名录》。至此，中国已拥有55处世界遗产，位

居世界第一 。 新华社 图

55 แห่ง

เม่ือเรว็ๆ นี ้ในท่ีประชมุคณะกรรมการมรดกโลกครัง้ที ่43 ของ

องคการยเูนสโกสหประชาชาต ิซึ่งจัดขึ้นที่กรุง-บาก ูเมืองหลวง

อาเซอรไบจาน ไดผานมติรับแหลงพักพิงนกอพยพตามฤดูกาล 

(งวดแรก) ท่ีทะเลหวงไห (โปไห) และซากโบราณสถานเหลยีงจู

ของจีนเขา “รายช่ือมรดกโลก” อยางเปนทางการ ปจจบัุน จนีมี

มรดกโลก 55 แหง ติดอนัดับมากทีสุ่ดของโลก 

10岁

汤媛今年10岁，读小学三年级，来自广西柳州市。在外公的影响

下，汤媛从6岁开始学习儿童声乐，8岁起拜师学习京剧，成为一

名可以登台表演的“小戏迷”。 新华社 图

วยั 10 ขวบ

ด.ญ.ทงั หยวน วยั 10 ขวบ ปน้ี เรยีนชัน้ประถมปท่ี 3 มาจากเมือง

หลิว่โจว  กวางสี ด.ญ.ทงั หยวนเริม่เรยีนเพลงเสยีงเดก็ต้ังแต 6 

ขวบจากอทิธิพลของคุณตา เธอเร่ิมไหวครูเรียนรองเพลงงิว้ปกกิง่

ต้ังแต 8 ขวบ จนกลายเปน “แฟนคลบัง้ิว” วยัเด็กทีส่ามารถข้ึนเวที

แสดงได 

“鸿蒙”操作系统的处理延迟小于5毫秒，“很有可能”比安卓

或Mac OS X快。           ——华为创始人任正非

“Hongmeng” operating system (HUAWEI ARK OS) มีการประมวล

ผลลาชานอยกวา 5 วนิาท ี“มีความเปนไปไดอยางสูง” ทีจ่ะเรว็กวา 

Android หรอื Mac OS X 

                       -- นายเหรนิ เจ้ิงเฟย 

82周年

7月7日，位于南京的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行活

动，纪念全民族抗战爆发82周年。  新华社 图

ครบรอบ 82 ปี

วนัที ่7 กรกฎาคม หอระลึกพีน่องรวมชาติผูเคราะหรายเสียชวีติ

ในเหตุการณสงัหารโหดนานกงิโดยทหารญีปุ่นผูรกุรานจีนท่ีเมือง

นานกิงไดจัดกิจกรรมรําลึกการริเริ่มสงครามชาวจีนทั้งประ-

ชาชาติรวมกันตอตานญี่ปุนครบรอบ 82 ป 

46个

近日，中国住房和城乡建设部的相关负责人表示，今年计划投入

213亿元，到2020年底，先行先试的46个重点城市่将基本建成垃

圾分类处理系统 。

46 เมอืง

เม่ือเรว็ๆ นี ้ผูรบัผดิชอบท่ีเก่ียวของของกระทรวงการสรางบาน

พักอาศัยและเมืองชนบทของจีนกลาววา ปนี้วางแผนจะลงทุน 

21,300 ลานหยวน เพื่อจะสรางระบบแยกประเภทบาํบัดขยะขึน้

ในข้ันพืน้ฐานท่ี 46 เมืองสาธิตสาํคัญกอนสิน้ป ค.ศ. 2020

数字 ตวัเลข

 ข่าวสารด่วน资讯
速览
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2013年至2018年，中国连续6年超额完成千万减贫任务。按照世

界银行标准，从1981年末到2013年末，中国累计减贫8.53

亿人，占全球同期减贫总规模的七成以上。联合国秘书长古特雷斯盛赞：“中

国已实现数亿人脱贫，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”

แฟ้มประวติัการเติบโตของประเทศจนีใหม่ / จนีสรา้งสิง่
มหศัจรรยใ์นประวติัศาสตร ์ลดความยากไรข้องมนุษยชาติ
ซรีีย่ฉ์ลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี 
庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划——

新中国成长档案｜中国创造了人类减贫史奇迹

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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ต้ังแตป ค.ศ. 2013-2018 จีนประสบความสําเร็จในการลดความยาก

ไรเกินเปาหมายสิบลานคนติดตอกัน 6 ป ในชวง 6 ปนั้น จีนลดประชากร

ยากไรรวม 82.39 ลานคน อัตราการเกิดความยากไรลดจาก 10.2% ในปลาย

ป ค.ศ. 2012 เปน 1.7% ในปลายป ค.ศ. 2018 จนีไดสรางส่ิงมหศัจรรยในประ-

วัติศาสตรลดความยากไรของมนษุยชาติ จนีลดประชากรยากไรรวม 853 ลาน

คน ตั้งแตปลายป ค.ศ. 1981 ถึงปลายป ค.ศ. 2013 ซึ่งมากกวา 70% ของยอด

จํานวนประชากรที่พนจากความยากไรตามมาตรฐานของธนาคารโลก นาย

แอนโตนีโอ กูเทอรเรส (Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติชื่นชม

วา “จีนไดทําใหประชากรหลายรอยลานคนหลดุพนความยากไร ประสบการณ

ของจีนจะเปนแบบฉบับที่มีประโยชนตอประเทศอื่นๆ ที่กําลังพัฒนา”

จากปู่ถึงหลานผลัดกันต่อสู้มาช่ัวสามอายุคนเพื่อหลุดพ้นจากความ

ยากไร้

หมูบานมูต่ิงจาย ตําบลหยนูฐาน อาํเภอทงเจยีง เมืองปาจง มณฑลเสฉวน

ตั้งอยูในหมูเขาปาลึก มีชาวบานพันกวาคนกระจายอาศัยอยูตามเชิงเขา  มะ-

แขนออกผลสีเขียวหนาแนนปกคลุมเต็มยอดเขา

ในอดตี จาง หยหูลนั ผูเปนยา เคยสละท่ีนาของครอบครวัตนเอง เพื่อให

ชาวบานไดกินขาวสวย ทุกวันนี้เฉิน จื้อกั๋ว ผูเปนหลาน เมื่อจบการศึกษาได

กลับบานเกิดและจัดต้ังสหกรณ นําพาชาวบานปลูกมะแขนเขียวเพื่อหลุด

พนความยากไร กาวสูความมั่งคั่ง ทั้งครอบครัวของเฉิน จื้อกั๋วตอสูกับความ

ยากไรในหมูบานมูต่ิงจาย ต้ังแตรุนยาจนถงึรุนหลาน ทุกวนัน้ี หมูบานเล็กๆ

ในเขตเขานี ้กําลังพุงไปยังเสนชัยแหงการหลุดพนจากความยากไร

หมูบานมูติ่งจายในทศวรรษป 1940-1950 ใชใบตนผีเสื้อ (ตนคนทีเขมา) 

ผักปา นึ่งแลวปนเปน “กอนขาวเปลือก” มากินเปนอาหารหลัก ชาวบานที่

กินไมอิ่มบางคนจึงไปขอกินที่ตางถิ่น

สภาพของหมูบานมูติ่งจาย เปนสภาพทั่วไปของจีนสมัยกอน สภาพใน

ชนบทจีนมีระยะยาวนานพอสมควรเปนเชนน้ีภายหลงัสถาปนาจีนใหม  ชนบท

จีนทั่วไปยากจนมาก อตัราการเกดิความยากจนในชนบทจีนใน ค.ศ. 1978 สูง

ถึง 97.5% ประชากรผูยากไรมีมากถึง 770 ลานคน เมื่อคํานวณตามประชากร

ที่มีสํามะโนครัวในชนบท

เป่าแตรสัญญาณบุกสู้ศึกเพือ่หลุดพ้นความยากไร้ได้ดงัขึน้

จีนเริม่ดําเนนิการชวยเหลอืคนยากไรพฒันาเปนขนานใหญ ต้ังแตปลาย

ทศวรรษป 1980 ซึ่งเปนการเริ่มการสูศึกตอตานความยากไรครั้งสําคัญอยาง

ตําบลกุหลาบ อําเภอโลวหนัน มณฑลสานซ ีใชทะเลดอก
กุหลาบเปนธีมหลักในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงชนบท
อยางจริงจัง ในป 2018 รายไดตอหัวของชาวบานสูงถึง 8,000 
หยวน ประสบความสําเร็จในการหลุดพนจากความยากจน
โดยรวม
陕西省洛南县玫瑰小镇围绕玫瑰花海主题，大力发
展乡村旅游。2018年，村民人均收入达8000元，
顺利实现整体脱贫  新华社 图
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ที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร 

โดยหมูบานมูต่ิงจายมถีนนไปถงึแลว

มีไฟฟาใชแลว ชาวบานไดปลูกพืช

เศรษฐกจิอยางตนฝาย เปนตน นโยบาย

การปฏริปูเปดสูภายนอกและการชวย

เหลือคนยากไรพัฒนาเปดทางออก

หลายทางใหกับหมูบานมูติ่งจายใน

การแกปญหายากไร

ค.ศ. 1995 เฉิน สูหลิน บิดาของ

เฉิน จือ้กัว๋ปลกูใบยาสูบ 7 โหมว (2.4

โหมว=1 ไร) เน่ืองดวยการเพาะปลกูได

ผลดีเขาจึงไดรับเลอืกใหเปน “คนเกง

ที่กาวสูความมั่งคั่ง” อาศัยเพียงการ

ปลูกใบยาสบู ทําใหเขาสามารถปลกู

บานใหมสองหลังไดในระยะเวลา 2

 ปใหหลงั ค.ศ. 2015 แตรสัญญาณการ

สูศึกกบัความยากไรไดดังขึน้ ฤดูใบไม

ผลิแหงการหลดุพนความยากไรกาว

สูความม่ังค่ังมาถึงหมูบานมูต่ิงจาย

ถนนคอนกรีตในหมูบาน กวาง 4.5 

เมตร ยาว 10.6 กิโลเมตร ทําใหชาว

บานอําลาถนนโคลนดินที่ลื่น โครง

การน้ําด่ืมปลอดภัยทําใหชาวบาน

วางใจในการดืม่นํา้ทีบ่าน  การปรบัปรงุเครอืขายไฟฟาชนบททําใหชาวบาน

ไดใช “ไฟฟาสบายใจ” หลังจากไดปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้น-

ฐานแลว ที่หมูบานเริ่มเพาะปลูกมะแขนสีเขียว ตนชา ซึ่งเปนการผลิตหลัก

ที่นํารองการหลุดพนความยากไร ภายใตการผลักดันของนโยบายชวยเหลือ

คนยากไรดวยการผลิต

ไมใชเพียงหมูบานมูต่ิงจายเทาน้ัน ท่ีชนบทยากไรอนักวางขวางทัว่ประ-

เทศจีน มาตรการตางๆ ที่ชวยเหลือคนยากไรอยางแมนยํา ลงสูพื้นที่อยาง

มั่นคง ยกตัวอยางเชนในป ค.ศ. 2018 การชวยเหลือคนยากไรดวยการผลิต

มีจุดเนนหนักการสนับสนุนครอบครัวกสิกรผูยากไรในพื้นที่ยากไร พัฒนา

การเพาะปลกูและการเพาะเลีย้งท่ีมีเอกลกัษณ ขณะเดียวกนั รปูแบบใหมใน

การชวยเหลือคนยากไร เชน การชวยเหลือคนยากไรดวยโซลารเซลล การ

ชวยเหลอืคนยากไรดวยอคีอมเมิรช เปนตน กไ็ดผลคืบหนาอยางม่ันคง กลไก

ชวยเหลือคนยากไรลดความยากไรไดรับการปรับปรุงสมบูรณยิ่งขึ้นอยาง

มีขั้นตอน การชวยเหลือคนยากไรดวยการจัดหางานทํา ทําใหแรงงานยาย

ถิ่นไดงานทําเพิ่มขึ้น 2.59 ลานคนตลอดทั้งป การสรางโรงงานชวยเหลือ

คนยากไร 30,000 กวาโรง ทําใหประชากรผูยากไรทีทํ่าบตัรสรางแฟมประวติั

7.7 แสนคนมงีานทําใกลบาน การชวยเหลอืคนยากไรดวยการศึกษา ทําให

ความพรอมพื้นฐานของโรงเรียนท่ีออนแอในการศึกษาภาคบังคับในพื้นท่ี

ยากไรไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ควบคุมการหยุดเรียนกลางคันมากยิ่ง

ขึ้น การชวยเหลอืคนยากไรดวยสขุภาพดี ไดขยายชนิดโรคในการชวยรักษา

เฉพาะถึง 21 ชนิด ประชากรผูยากไรที่ไดรับการชวยรักษารวม 10 กวาลาน

คน สัดสวนที่คนไขผูยากไรตองจายเองลดนอยลง เงื่อนไขความพรอมใน

การรับการรักษาในพื้นทีย่ากไรไดรบัการปรบัปรงุใหดีขึ้น การชวยเหลือคน

① ②
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ยากไรดวยระบบนิเวศ ไดเลอืกจางพนักงานรกัษาปาไมนเิวศรวม 5 แสนคน

ประชาชนนับร้อยล้านคนก้าวสู่ความมัง่คัง่

การผลักดันสูศึกเพื่อหลุดพนความยากไรใหเขาสูความลุมลึก และการ

ท่ีทางอําเภอออกนโยบายใหสิทธิพเิศษในการสรางธุรกจิอยางตอเนือ่ง ทําให

เฉิน จื้อกั๋ว ซึ่งทํางานที่กวางตุง มองเห็นโอกาสกลับบานเกิดไปสรางธุรกิจ

ในป ค.ศ. 2018 เฉิน จือ้กัว๋กลบัสูบานเกดิ จดัต้ังสหกรณมืออาชพี ดวยเงินทนุ

โครงการภาคตะวนัออกรวมทนุชวยเหลอืคนยากไรภาคตะวนัตก สรางสวน

ไรการผลิตมะแขน โดยไดรับครอบครัวยากไร 25 ครัวเรือนเขาทํางาน ป

ท่ีแลว เซ่ียง เหวยเซิง ชาวบานมรีายไดจากการทํางานในสวนไร 2 หมืน่หยวน 

หลุดพนความยากไรอยางราบรื่น

อู เทียนจี ่รองกาํนันตําบลหยนูฐาน เจาหนาทีร่บัเหมาดูแลหมูบานฯ กลาว

วา ดวยการชวยเหลือคนยากไรอยางตรงจุด ปจจุบันนี ้ประชากร 188 คนใน

หมูบานฯ ไดหลดุพนจากความยากไรโดยรวม หมูบานมูต่ิงจายไดอาํลาความ

ยากไรสุดๆ เปนครั้งแรกในประวัติศาสตร ในชนบทของจีน มีคนทําความ

ฝนหลุดพนความยากไรท่ีเฝารอคอยมารุนแลวรุนเลานานนับพันปไดให

ประจักษเปนจริงขึ้นมาเหมือนดั่งชาวหมูบานมูติ่งจาย นับวันจะมากยิ่งขึ้น

ปจจุบัน ประชาชนที่หลุดพนความยากไรนับรอยลานคนกําลังกาวเขา

สู “สังคมมีกินมีใช” ดวยฝกาวใหญ การทํางานแสนลําบากของรุนปู การทํา

งานอยางมุงม่ันของรุนพอ ทําใหผมเขาใจแลววา ความสุขทั้งหมดมาจากการ

ฟนฝาตอสูครับ” เฉิน จื้อกั๋วกลาวดวยความมั่นใจวา กาวตอไปจะนําพาชาว

หมูบานพฒันาการผลติทีมี่เอกลกัษณใหดีตอไป ไมเพยีงแตจะหลดุพนความ

ยากไรเทานัน้ หากยงัจะตองมีความม่ังค่ังดวย เพือ่ใหชวิีตมีรสชาติดีงามยิง่ข้ึน
稿件来源：《人民日报》，内容有删减

ชาวบานในทองถิ่นของโรงงานบริษัทผลิตรองเทาหมี่เกา
หมูบานกวางอิน อําเภอยูนซ ีเมืองสื่อเยี่ยน
มณฑลหูเปย ซึ่งอยูในแผนปฏิบัติการบรรเทาความยากจน
ทําใหมีรายไดประมาณ 2,500 หยวนตอคนตอเดือน
图①在湖北省十堰市郧西县观音村的米高龙制鞋“扶
贫车间”，当地村民平均每人每月可收入2500元左右
新华社 图

เมืองหานตาน มณฑลเหอเปย พัฒนาโครงการผลิตกระแส

ไฟฟาโซลารเซลล เพื่อลดปญหาความยากไร ชวยเพิ่มรายได

ใหกับคนยากจน
图②河北省邯郸市发展光伏发电项目推进脱贫攻
坚，帮助贫困人口增收  新华社 图

เมื่อวันที ่14 มีนาคม ในหมูบานโจวหยา ตําบลโตวเจียง 
อําเภอปกครองตนเองชนชาติตงซันเจียง กวางส ีชาวบาน
กําลังเก็บใบชา อุตสาหกรรมใบชาไดกลายเปนอุตสาหกรรม
หลักในพื้นที่ชนบทที่ชวยขจัดความยากจน
图③3月14日，在广西三江侗族自治县斗江镇周牙
村，当地群众在采摘春茶。茶业成为当地农村脱贫
致富的主要产业  新华社 图

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2019 ชนชาติตูหลง ซึ่งอาศัยอยูใน 

ยูนนานไดประกาศวา ทั้งชนเผาไดหลุดพนจากความยากไร

ไดนํามาซึ่งชีวิตอันผาสุข จากภาพคือ นักเรียนในโรงเรียน

ศูนยกลางตูหลงเจียงกําลังเรียนคอมพิวเตอร
图④2019年5月，生活在云南省的独龙族宣告整族
脱贫，迎来美好生活。这是独龙江中心学校的孩子
们在上计算机课  新华社 图

③ ④
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6月6日，中国工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了

5G商用牌照。这意味着，中国进入5G商用元年。工信部近日表示，中国一如既往

地欢迎国内外企业积极参与中国5G网络建设和应用推广，共同分享中国5G发展成果。

5G ของจนีร่วมแบ่งปันกบัโลก
中国5G与世界共享

①
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ปจจุบัน 5G ทั่วโลกกําลังเขาสูยุคสําคัญในการนําไปใชเชิงพาณิชย และ

อุตสาหกรรม 5G ของจนีกมี็ขอไดเปรยีบในการแขงขัน เม่ือวนัท่ี  6 มิถนุายน

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียกยอวา กระทรวง

อุตสาหกรรมและไอท)ี ไดใหใบอนุญาตการใชเชิงพาณิชยแกบริษัท China

Telecom บรษัิท China Mobile บรษัิท China Unicom และบรษัิท China Broadcasting

Network Corporations นั่นหมายความวาประเทศจีนไดเปดศักราชใหมแหง

การนํา 5G มาใชในเชิงพาณิชย

ยุค 5G ไม่ใช่เพยีงการเปลีย่นแปลงด้านความเร็ว

คลิปวิดีโอที่มีขนาด 10G หากเปน 4G ตองใชเวลาดาวนโหลด 15 นาท ี

แตถาเปน 5G ใชเวลาเพียง 9 วินาทีเทานั้น ระยะเซ็นเซอรที่ควบคุมระบบ

เบรกอจัฉรยิะของยานยนตไรคนขับ  หากเปน 4G อยูในระยะ 1.4 เมตร สําหรบั

5G อยูในระยะ 2.8 เซนติเมตร 

ดวยคุณลักษณะพิเศษในแงอัตราความเร็วที่สูงขึ้น เชื่อมตอไดกวางไกล

ขึ้น และระยะเวลาท่ีใชในการถายโอนขอมูลท่ีนอยลง  ทําให 5G ไมเพยีงแต

แกปญหาการส่ือสารระหวางมนุษยเทาน้ัน แตยิ่งไปกวาน้ันยังเชื่อมโยง

คนกับสิ่งตางๆ  และเชื่อมโยงสรรพสิ่งเขาไวดวยกัน ในยุค 5G การจําลอง

สภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Reality หรือที่เรียกยอวา VR ) เทคโนโลยี

โลกเสมอืนผสานโลกแหงความจรงิ (Augmented Reality หรอื AR) คลปิวดีิโอ

HD ขนาด 8K และยานยนตไรคนขับ  การรกัษาโรคดวยโทรทศันทางไกล บาน

อัจฉริยะ (Smart home)  กําลังจะกาวสูการประยุกตใชที่สมบูรณอยางแทจริง 

นายเหมียว เหวย รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาร

สนเทศกลาววา “บริบทการใชที่รองรับ 5G ขยายจากโมบายอินเทอรเน็ตมา

สู  the Mobile Internet of Things (หมาย

ถึง การที่สิ่งของทุกอยางบนโลกใบ

น้ีเคลื่อนท่ีและสามารถเชื่อมตอกับ

เครือขายอนิเทอรเน็ตเพือ่แลกเปลีย่น

และแบงปนขอมูลได) จะกอใหเกิด

โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ

ยุคใหมที่มีความเร็วสูง เคลื่อนที่ได 

ปลอดภยัและแพรหลาย ขณะเดียวกนั

5G จะชวยเรงการเปลี่ยนแปลงสูยุค

ปจจุบัน หองปฏิบัติการจื่อจินซาน ซึ่งตั้งอยูในเมืองหนานจิน 
มณฑลเจียงซ ูไดประกาศวา พวกเขาไดประสบความสําเร็จ
ในการคนควาผลิตซิปคลื่นมิลลิเมตร ซึ่งเปนหัวใจหลักของ
การสื่อสารเคลื่อนที ่5G

图①日前，位于江苏省南京市的紫金山实验室宣
布，他们成功研发出5G移动通信核心的毫米波芯片 
新华社 图

ชางเทคนิคใชระบบควบคุมการขับขี่ทางไกล 5G 
เพื่อควบคุมรถยนตที่ขับขี่บนถนนในเมือง
图②技术人员利用5G远程驾驶系统控制汽车在城市
道路上行驶 新华社 图

เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม เจาหนาที ่(คนขวามือ)โชววิธีควบคุม
บังคับการบินของโดรนและถายภาพดวยมุมมองของระบบ 

5G ในนิทรรศการผลงานการสรางสรรคดิจิตอลจีน
图③5月5日，一名工作人员（右）在数字中国建设
成果展览会上， 展示利用5G系统第一视角操控无
人机飞行和拍摄  新华社 图

② ③
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ดิจติอลของหลาย  ๆอตุสาหกรรมและ

การดํารงชีวิตในสังคม”

การใช้ 5G ในเชิงพาณชิย์  สร้าง

ความประหลาดใจมากมาย 

ยุค 5G สรรพส่ิงเชือ่มโยงกนัโดย

ใชเวลานอยมากในการถายโอนขอมูล

นําความเปลี่ยนแปลงอยางมากมาสู

ชีวิตมนุษย รวมถึงการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคม  

เมื่อวันที ่18 มกราคม โรงพยาบาล

โรคตับและทางเดินนํ้าดีเมิ่งเชาแหง

มหาวิทยาลัยแพทยฝูเจี้ยน รวมกับ

โรงพยาบาล 301 แหงปกกิ่งไดประ-

สบความสําเร็จในการทดลองผาตัด

สัตวดวยโทรทศันทางไกล 5G  ซ่ึงเปน

เคสผาตัดดวยโทรทัศนทางไกล 5G 

เคสแรกของโลก 

เมื่อวันที ่14 พฤษภาคมที่ผานมา

โรงพยาบาลหวัซีรวมกบัโรงพยาบาล

หวัซมีหาวทิยาลยัเสฉวน โรงพยาบาล

หลงเฉวยีน และโรงพยาบาลศูนยเมือง

ซุยหนิง ตรวจวินิจฉัยโรคและสาธิต

การผาตัดดวยกลองทางไกลระบบ

เรียลไทม (ตอบสนองไดทันท)ี ดวย

กลองไฟเบอรสําหรับสองตรวจโรค

ตับ เปนคร้ังแรกทีป่ระเทศจนีใชอนิ-

เทอรเน็ต 5G ในการเชื่อมโยงโรง

พยาบาลหลายแหงเพื่อรวมกันวินิจ-

ฉยัโรคและใหคําแนะนาํในการผาตัด 

จากการทดลองในสัตวขยับไป

สูรางกายมนุษย  จากความรวมมือของโรงพยาบาลสองแหงไปสูหลายแหง 

ดวยการทดลองทําสิ่งใหมอยางไมหยุดยั้งดานเทคโนโลย ี5G ในวงการการ

แพทยและสุขภาพ ทําใหการตรวจรักษาโรคที่เปนเรื่องยากมีทางออกใหม

เทคโนโลย ี5G ไมเพียงแตทําลายขอจํากัดดานการแพทย แตยังทะลาย

อุปสรรคทางการศึกษาดวย ทาํใหนักเรยีนในเขตภเูขากาวขามผานระยะทาง

พันลี ้“เขาสู” โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อเรียนวิชาความรู 

“มันฝรั่งบนภูเขาสูงทําไมจึงอรอยกวามันฝรั่งของเรา” วันที ่31 พ.ค. เฉิง

หยาเหมย ครูวิชาชีววิทยา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมหมายเลข 7 เขตเทียน

ฟ ู เมืองเฉงิต ู  มณฑลเสฉวนกาํลงัดําเนินการเรยีนการสอนหวัขออนุกรมวธิาน

ของพืช

นกัเรียนที่มาจากโรงเรียนวานตาอุปถัมภ เขตปกครองตนเองชนเผาอี ๋

ภูเขาเหลียงซาน ซ่ึงอยูหางไกลไปหลายรอยกิโลเมตร นักเรียนเหลานี้ใส

จอภาพสวมศรีษะVR “เขาสู” หองเรยีน มัธยมหมายเลข 7 เขตเทียนฟ ู ครสูอน

ทางไกลดวยระบบอจัฉรยิะผาน “5G+VR” ถามคาํถามนกัเรยีนจากภเูขาเหลยีง

ซานซึ่งกําลังนั่งฟงอยูในชั้นเรียน  เมื่อไดยินครูเรียกชื่อตนเอง  เด็กนักเรียน

ชายในจอภาพกร็บีลกุขึน้ยนืและตอบวา “ส่ิงแวดลอม” และ “ความชืน้” ทันที 

การผลกัดันการใช 5G ในเชงิพาณิชยและการพฒันาอตุสาหกรรม 5G  จะ

นําความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายมาสูเศรษฐกิจ สังคม และการผลิตของ

มนุษย  อีกทั้งยังจะกลายเปนพลังขับเคลื่อนอันมหาศาลตอการพัฒนาสังคม

อัจฉริยะ  นอกจากนี้ความเปนไปไดตางๆ ที่เกิดจาก 5G นั้น ก็ทําใหมนุษย

เต็มเปยมไปดวยจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต

5G ของจนีร่วมแบ่งปันกบัโลก

จากความรวมมือและการสงเสรมิรวมกันของบรษัิทตาง ๆ  ในดานอุปกรณ

ระบบทั่วโลก ซิมการด Computer terminal (จอภาพและอุปกรณปอนขอมูล) 

มิเตอรวัด  ผนวกกับการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทเอง ปจจุบันการพัฒนา

5G ของจนีมคีวามกาวหนาอยูในระดับชัน้นาํของโลก และมีขอไดเปรยีบทาง

การแขงขัน  ปจจุบัน วงการอุตสาหกรรมทั่วโลกไดรวมกันสรางมาตรฐาน

โลกในดาน 5G รวมกัน สิทธิบัตรที่ เปนมาตรฐานในแถลงการณของจีน 

(Standards-Essential Patents, SEP) มีสัดสวนมากกวา 30%

เมื่อไมนานมานี ้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
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ระบวุา ประเทศจนียนิดีตอนรบับรษิทั

ตางๆ ท้ังในและตางประเทศเขารวม

สรางเครือขาย  5G เผยแพรการประ-

ยุกตใช และรวมกนัแบงปนผลสําเรจ็

แหงการพัฒนา 5G ของจีน

5G ของจีนเตรยีมพรอมแลวท่ีจะ

รวมแบงปนกับโลก 

本刊综合

เมื่อวันที ่10 เมษายนโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการ
แพทยกุยโจว ไดรวมกับโรงพยาบาลประชาชนฉางสูนและ
โรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุน ทําการวินิฉัยโรคทางไกลดวย 

5G ในภาควิชาสหวิทยาการเปนครั้งแรก
图①4月10日，贵州医科大学附属医院联合长顺县人
民医院及中日友好医院进行首次5G远程多学科会诊  
新华社 图

เมื่อวันที ่10 พฤษภาคม โรงพยาบาลประชาชนอําเภอสือไท 
มณฑลอานฮุย ประสบความสําเร็จในการทําการผาตัดทาง
ไกลดวย 5G

图②5月10日，安徽省石台县人民医院完成一例5G
远程手术 新华社 图

เมื่อวันที ่17 พฤษภาคม รถบัสไรคนขับแลนบนถนนในเมือง
เจิ้งโจว
图③5月17日，自动驾驶巴士在郑州市街道上行驶 
新华社 图

①

②

③
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在全球5G商用部署的关键期，世

界 的 目 光 都 在 注 视 一 家 中 国 企

业——华为技术有限公司。华为目前是全

球唯一可以独立提供商用5G网络的通信企

业，拥有18.8万员工，业务遍及170多个国

家和地区，服务30多亿人口。

หวัเหว่ยจบัมือท ัว่โลกร่วมกนัสรา้งสรรคน์วตักรรม
华为：拥抱世界 依靠全球创新

①
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ชวงระยะสําคัญของการใช 5Gในเชิงพาณิชย สายตาของทั่วโลกกําลัง

จับจองบริษัทของจีนแหงหนึ่ง  นั่นก็คือบริษัทเทคโนโลยีหัวเหวย จํากัด

ป 1987 นายเหรนิ เจิง้เฟย ในวยั 43 ประดมทุนกวา 20,000 หยวนมาสราง

บริษัทหัวเหวย และอีก 32 ปหลังจากนั้นหัวเหวยก็กลายเปนบริษัทเอกชนที่

ประสบความสําเร็จที่สุดของจีน เปนบริษัทเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สุดแหง

หนึ่ง  และยังเปนบรษิทัส่ือสารโทรคมนาคม 5G ท่ีใหบรกิารเชงิพาณิชยโดย

อิสระแหงเดียวของโลกในปจจุบัน มีพนักงาน 188,000 คน  ในป 2018 มีผล

ประกอบการมากถงึ 721,200 ลานหยวน ใหบรกิารครอบคลมุมากกวา 170  ประเทศ

ทั่วโลก  มีผูรับบริการรวมแลวมากกวา 3,000 ลานคน

ระบบ “10%”  ในการลงทุนสร้างนวตักรรม  

การสรางดิจิตอลและระบบอัจฉริยะหนีไมพนการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยท่ีีหวัเหวยมีระบบ “10%” สองระบบ หนึง่ในน้ันคือแตละปจะนาํ

เงิน 10% ของรายไดในการดําเนินกิจการมาใชกับการวิจัย  ดวยการยึดถือ

ระบบนี้ทําใหบริษัทหัวเหวยกลายเปนบริษัทดานเทคโนโลยีที่มีพลังในการ

วิจัยและพัฒนามากที่สุดของจีนหรือแมกระทั่งของโลก 

ในรายงานประจาํป 2018 บรษัิทหวัเหวยมีรายไดจากการจาํหนายท่ัวโลก

ตลอดทัง้ปเปนจาํนวนเงนิ 721,200 ลานหยวน   มีกาํไรสทุธิ 59,300 ลานหยวน

ส่ิงท่ีนาสนใจคอืในการลงทนุวจิยัและพฒันา คาใชจายในการวจิยัและพฒันา

ในป 2018 ของหัวเหวยสูงถึง 101,500 ลานหยวน คิดเปนอัตราสวน 14.1% 

ของรายไดจากการจําหนาย คาใช

จายในการวิจัยและพัฒนาที่บริษัท

หัวเหวยทุมทุนเกือบสิบปมานี้รวม

กวา 480,000 ลานหยวน จากสถติิของ

องคกรลิขสิทธิ์ทางปญญาของโลก

แหงสหประชาชาติประกาศวาในป

2018 หวัเหวยไดยืน่จดสิทธิบัตร 5,405

ชิ้น  มากเปนอันดับ 1 ของบริษัททั่ว

โลก 

เมื่อวันที ่30 กันยายน ค.ศ.2016 ที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศ
อารเจนตินา ลูกคาที่ซื้อโทรศัพทมือถือหัวเหวยรุน Y6 เครื่อง
แรกที่จําหนายในทองที่กําลังเดินออกจากราน
图①2016年9月30日，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，
购买到当地发售的首部华为Y6手机的顾客走出商
店  新华社 图

เมื่อวันที ่17 มิถุนายน นายเหริน เจิ้งเฟย (ขวามือคนที ่2) CEO
ผูกอตั้งบริษัทหัวเหวยพูดคุยกับนักวิชาการสหรัฐอเมริกา
图②6月17日，华为公司创始人、CEO任正非（右
二）与美国学者进行对话  新华社 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

19



ยิ่งมีการลงทุนดานนวัตกรรมมาก

เทาใด สิง่ตอบแทนกย็ิง่มากข้ึนเทาน้ัน

5G เปนตัวอยางที่ดีที่สุด นับตั้งแต

เริม่มีการวจิยัและพฒันา 5G ในป 2009 

หัวเหวยในวันนี้มีความสามารถดาน 

5G ในระดับแนวหนาทุกดานทั้งซิม-

การด ผลิตภณัฑ จนถงึการสรางเครอื

ขายระบบ  และยังเปนบริษัทสื่อสาร

โทรคมนาคมอินเทอรเน็ต 5G เชิง

พาณิชยท่ีใหบรกิารโดยอสิระแหงเดียว

ของโลกในปจจุบัน 

เริม่ต้ังแตเดือนเมษายน บรษัิทหวั

เหวยรวมกบัผูใหบรกิารเครอืขายเคลือ่น

ท่ีรายใหญ 3 แหงของจนีก็ไดเริม่ทด-

ลองเชิงพาณิชยในขอบเขต 5G กวา 

40 เมืองครอบคลุมไปถงึการทดสอบ

ในสถานท่ีจริง ไดแก เขตเมืองภายใน

อาคาร ทางดวน และทางรถไฟ ซ่ึงลวน

แตเปนไปตามมาตรฐานการใชเชิง

พาณิชยทั้งหมด

จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2019 

บริษัทหัวเหวยไดทําสัญญา 5G เชิงพาณิชย 46 ฉบับกับ 30 ประเทศท่ัวโลก 

มีการสงสินคาของสถานีฐาน 5G มากกวา 100,000 ชิ้น ถือเปนอันดับหนึ่ง

ของโลก 

เมื่อวนัที ่3 มิถุนายน 2019 ไดมีการจัดงานประชมุซัมมิทท่ัวโลกดาน 5G

ท่ีกรงุลอนดอน สหราชอาณาจักร แผนการแกปญหา 5G Core Network Technology

ของบริษัทหัวเหวย ไดรับรางวัล Best 5G Core Network Technology ในการ

ประชุมนี้ 

บนเสนทางแหง 5G ผลงานตางๆ ที่เปน “ครั้งแรกของวงการ” ที่บริษัท

หัวเหวยสรางขึ้นมีคุณูปการในการผลักดันการใช 5G เชิงพาณิชยใหเร็วขึ้น

จากป 2020 ขยบัขึน้มาเปนป 2019  นายกวั ผงิ ประธานบรหิาร (CEO) ตําแหนง

หมุนเวียนใหสัมภาษณวา “เราเชือ่วาลกูคาทีเ่ลอืกหวัเหวย จะไดรบัเทคโนโลยี

ที่ดีที่สุดและมีพลังการแขงขันเชิงพาณิชยในยุค 5G ประเทศที่เลือกหัวเหวย 

จะมีขอไดเปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในระยะตอไป”

จบัมอืทัว่โลกร่วมกนัสร้างสรรค์นวตักรรม

ค.ศ. 1996 ภายใตความกดดันในการ “อยูรอดตอไป” บริษัทหัวเหวยก็

เริ่มขยายตลาด จากรัสเซียไปถึงละตินอเมริกา จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ไปถึงยโุรป จวบจนวันน้ี บรษัิทหัวเหวยเดินมาไกลยิง่ข้ึนบนเสนทางแหงความ

เปนนานาชาติ

นายเถยีน เทา ท่ีปรกึษาดานบรหิารบรษัิทหวัเหวยเคยกลาวในสุนทรพจน

วา “บริษัทหัวเหวยในวนันีค้รอบคลมุตลาดมากกวา 170 ประเทศและภมิูภาค

ทั่วโลกทุกแหงในโลกนี้ที่มีคนอาศยัอยูกจ็ะตองมหีวัเหวยตอใหเปนสถานที่

① ②
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ที่ไมมีผูคนก็ยังมีอุปกรณและบริการตางๆ ของบริษัทหัวเหวยอยูที่นั่น”

“อุปกรณเหลานี ้ทําใหเราแพรภาพถายทอดสด 5G ที่ประเทศอังกฤษได

สําเร็จเปนครั้งแรก” วันที ่30 พฤษภาคม Rory Cellan-Jones ผูสื่อขาววัย 61 ป

ของบรรษัทกจิการการกระจายเสียงและแพรภาพแหงประเทศองักฤษ (BBC) 

รายงานขาวดวยสีหนาต่ืนเตนผานหนากลอง ในชวงเชาวนันัน้ BBC ถายทอด

สดการรายงานขาว 5G ในประเทศเปนครัง้แรกขณะทีถ่ายทาํตัวอยางกอนการ

ถายทอดสด ยังไดมีการจับภาพไปที่อุปกรณของบริษัทหัวเหวยอีกดวย  

ฮามลิตนั มูเรา รองประธานาธิบดีบราซิลไดแสดงทาทใีนหลายๆ โอกาส

วายินดีใหบริษัทหัวเหวยมาพัฒนาที่บราซิล  เว็บไซตโมบาย 5G เชิงพาณิชย

แหงแรกในประเทศสเปนที่เพิ่งเปดใหบริการเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีบริษัทหัวเหวย

เปนซัพพลายเออรหลัก  Tatjana Matić ปลัดกระทรวงการคา การทองเที่ยว 

และโทรคมนาคมแหงสาธารณรัฐเซอรเบียไดกลาวไววาหัวเหวยเปนบริษัท

ที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในตลาดเซอรเบีย

“จับมือทั่วโลกรวมกันสรางสรรคนวัตกรรม” นายเหริน เจิ้งเฟย ไดให

สัมภาษณกับผูส่ือขาวกอนหนาน้ีวาหวัเหวยในฐานะทีเ่ปนบรษัิทขามชาติจาก

ประเทศจนี ไดยดึม่ันการบรหิารจดัการสูระดับสากลและแนวคดิในการสราง

สรรคนวัตกรรม  เหริน เจิ้งเฟย ยังเนนยํ้าถึงการเปดกวาง แมแตในเรื่องของ

การสรางสรรคนวตักรรม  กส็ามารถดึงทัว่โลกใหมารวมกันสรางนวตักรรม

ได  รวมไปถึงการอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถจากตางประเทศมาสราง

นวัตกรรมดวย 

本刊综合

เมื่อวันที ่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 โปสเตอรสมารทโฟนรุน 

P20 หัวเหวยเปดตัวที่พลาซาดันดาสใจกลางของเมืองโตรอน
โตประเทศแคนาดา 
图①2018年5月17日，在加拿大多伦多，华为P20
系列智能手机广告亮相市中心邓达斯广场  新华社 图

โวดาโฟนผูใหบริการโทรคมนาคมขามชาติที่เพิ่งเปดเครือ
ขายมือถือเชิงพาณิชย 5G เครื่องแรกในสเปนโดยมีหัวเหวย
เปนซัพพลายเออรหลัก
图②跨国电信运营商沃达丰近日在西班牙开通该国首
个5G商用移动网络，华为是核心供应商  新华社 图

ในการประชุมการส่ือสารเคลื่อนท่ีท่ีเมืองบาร  เซโลนา
ประเทศสเปน ณ บูธ หัวเหวยแสดงเทคโนโลย ี 5G บนหนา
จออิเล็กทรอนิกส
图③在西班牙巴塞罗那移动通信大会上，华为公司
展台用电子屏展示5G技术  新华社 图

เมื่อวันที ่3 เมษายน ที่เมืองฮันโนเวอร ประเทศเยอรมน ีผูเขา

ชมถือสถานีฐานขนาดเล็ก 5G ที่พัฒนาโดยหัวเหวย
图④4月3日，在德国汉诺威，一名参观者手持华为
研发的5G小基站  新华社 图
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6月12日，中国载人航天工程办公室和

联合国外层空间事务办公室在维也纳

联合宣布，17个国家的9个项目成为中国

空间站科学实验首批入选项目。国际社会

专家对此纷纷点赞，联合国外层空间事务

办公室主任西莫内塔·迪皮波说，中国开

放空间站是一个“伟大范例”。

จนีเปิดโอกาสใหป้ระเทศต่างๆ ร่วมใชส้ถานอีวกาศ 
ถอืเป็น “แบบอย่างอนัยิง่ใหญ่”

เมื่อวันที ่12 มิถุนายนที่ผานมา สํานักงานวิศวกรรมอวกาศบรรทุกคน

แหงประเทศจนี (CMSEO) รวมกับสํานักงานกิจการอวกาศแหงสหประชาชาติ

(UNOOSA) ไดประกาศรวมกนั ณ กรงุเวยีนนาวา หองทดลองทางวทิยาศาสตร

แหงสถานีอวกาศของประเทศจนี จะเปดรบัโครงการวจิยัรุนแรก เปนจํานวน

9 โครงการ จาก 17 ประเทศ ขาวดังกลาวไดรบัเสียงชืน่ชมจากผูเชีย่วชาญใน

ระดับนานาประเทศเปนอยางมาก โดยนางสาวซิโมเนตตา ด ิปปโป ผูอาํนวย

การสํานักงานกิจการดานอวกาศแหงองคการสหประชาชาติกลาววา การที่

จีนเปดสถานีอวกาศของตนใหประเทศอื่นไดใชงานนั้น ถือเปน “แบบอยาง

อันยิ่งใหญ” ใหแกโลก

สถานีอวกาศจนี...ยนิดต้ีอนรับ

สถานีอวกาศจนี มีกาํหนดแลวเสรจ็ราว ค.ศ. 2022 และเมือ่เดือนพฤษภาคม 

2018 สํานักงานวิศวกรรมอวกาศบรรทุกคนแหงประเทศจีน รวมกับสํานัก

中国开放空间站是“伟大范例” 王子辰 赵菲菲/文
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งานกิจการดานอวกาศแหงสหประชาชาติ ไดออกประกาศแสวงหาความ

รวมมือ โดยเชือ้เชญิใหประเทศตางๆ ในโลกเขามาใชสถานอีวกาศจีน ในการ

ทดลองบรรทกุคนภายในและภายนอกยาน รวมไปถงึความรวมมอืดานอืน่ๆ 

ท้ังสองฝายยงัไดรวมกนัแตงต้ังคณะกรรมการประเมินและคดัเลอืกโครงการ

รวมทั้งคณะผูเชีย่วชาญดานการประเมินระดับนานาชาต ิมาชวยกนัเลอืกสรร

โครงการและกําหนดมาตรฐานตางๆ โดยเนนการประเมินไปที่ความสําคัญ

ในแงวทิยาศาสตร และความเปนไปไดของโครงการเหลาน้ันเปนหลกั  หลงั

จากที่คณะกรรมการดังกลาว ไดหารือกันสองรอบ ก็ไดผลสรุปออกมาเปน

โครงการชุดแรกทั้ง 9 โครงการดังกลาว

โครงการตางๆ ที่ประกาศผลออกมาเมื่อวันที ่12 มิถุนายนนั้น เปนโครง

การจากองคกรรวม 23 แหงจาก 17 ประเทศ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร

ช้ันแนวหนามากมาย ไมวาจะเปนดาราศาสตรอวกาศ ชวีวทิยาอวกาศ เทคโน-

โลยีชีวภาพ แพทยศาสตรอวกาศ ฟสิกสอวกาศ เทคโนโลยีประยุกต ฯลฯ

“โลกของเราไมเคยปรากฏเหตุการณเชนนี้มากอน จึงเปนส่ิงทีน่าต่ืนเตน

และประทบัใจ โครงการน้ีจะชวยใหประเทศตางๆ ท่ีไมมโีอกาสเดินทางออก

สูอวกาศ ไดรับโอกาสนั้นดวยเชนกัน” ศาสตราจารยมารติน บาสโตว ผู

อํานวยการศูนยวจิยัสังเกตการณอวกาศและโลก มหาวทิยาลยัเลสเตอร ประ-

เทศอังกฤษ  ผูเคยดํารงตําแหนงเปนประธานสมาคมดาราศาสตรแหงสห-

ราชอาณาจักร ใหความเห็นไวอยางนาประทับใจ

 มคีวามเป็นนานาชาตยิิง่กว่าสถานีอวกาศนานาชาติ

ศาสตราจารยมารตินกลาวเสรมิอกีวา แมในขณะน้ี สถานีอวกาศนานาชาติ 

(ISS) จะดําเนินการทดลองโครงการจากหลากหลายประเทศ แตโอกาสใน

การใชสถานีอวกาศดังกลาวมักจะจํากัดเฉพาะในหมูพันธมิตรความรวมมือ

เทานั้น “แมสถานีอวกาศนานาชาต ิจะมีความเปนนานาชาติสูง แตก็ยังมีขอ

จํากัด” เขาเชื่อวา การที่จีนเปดโอกาสใหสมาชิกองคการสหประชาชาติทุก

ประเทศไดรวมใชงานสถานีอวกาศของตน ถือเปนสัญญาณอันดียิ่ง แกการ

สงเสริมความรวมมือดานการสํารวจอวกาศ

สถานีอวกาศจีนจะเดินหนาเปดกวางตอไป นายหาว ฉุน ผูอํานวยการ

สํานักงานวิศวกรรมอวกาศบรรทุกคนแหงประเทศจีนใหขอมูลวา สําหรับ

ระยะถัดไป นอกจากสํานักงานฯ จะสงเสริมใหทีมงานที่ไดรับคัดเลือกเขา

มาทําโครงการทดลองแลว ยังจะดําเนินความรวมมือกับสํานักงานกิจการ

ดานอวกาศแหงองคกาสหประชาชาติตอไปอยางใกลชดิ เพือ่ที่จะไดประกาศ

รับขอเสนอโครงการความรวมมือใน

รุนที่สอง ดวยมาตรฐานที่เปนเลิศ

ยิ่งขึ้น

ฯพณฯ หวาง ฉวิน เอกอคัรราชทูต

วิสามัญ ผูมีอํานาจเต็ม ประจําคณะ

ผูแทนถาวรจนีประจาํสหประชาชาติ

และองคการระหวางประเทศอืน่ๆ ณ 

กรุงเวียนนา กลาววา โครงการความ

รวมมือนานาชาติของสถานีอวกาศ

จีนนั้น แสดงใหเห็นถึงความหมาย

ของคําวาพหภุาค ีการเปดกวาง อลุม

อลวย และความทุมเทเพือ่พฒันาอยาง

ยั่งยืน จึงถอืไดวาเปนภาพสะทอนอนั

มีชีวิตชีวาแหงการผลักดันใหเกิด

ประชาคมรวมชะตาแหงอวกาศอยาง

เปนรูปธรรม
稿件来源：新华社，内容有删减

แบบจําลองหองสําคัญของสถานียานอวกาศของจีน 

图①中国空间站核心舱模型  新华社 图

แผนภาพแนวคิดสถานีอวกาศของจีน
图②中国空间站概念图
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绿色是云南最具潜力和竞争力的发展底色。2019

年云南省政府工作报告指出，云南将持续打造

世界一流“绿色能源牌”“绿色食品牌”“健康生活目的

地牌”“三张牌”，做大做强优势特色产业。以云花、云

茶、云菜、云药、云咖、云菌、云果等为代表的“云品”

无疑是云南打造“绿色食品牌”的优势所在。

สนิคา้เสน่หยู์นนาน แบ่งปันสู่ท ัว่โลก
魅力云品 世界共享

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

24



สีเขียว เปนสีแหงการพัฒนาที่มีศักยภาพแขงขันสูงของยูนนาน จากราย

งานของรัฐบาลมณฑลยนูนานป 2562 ยนูนานจะสรางแบรนดเปาหมายสาํคัญ

ระดับโลก 3 ดาน คือ ดานพลงังานสีเขียว ดานอาหารสีเขียว และดานสขุภาพ

แข็งแรง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษและมีศักยภาพเขมแข็ง

ของมณฑลผลติภณัฑยนูนานตางๆ เชน ดอกไม ใบชา พชืผกั สมุนไพร กาแฟ

เห็ดปา เมล็ดเปลือกแข็ง สรางเปน “แบรนดอาหารสีเขียว” จะตองเปนขอ

ไดเปรียบอยางไมตองสงสัย

หน่ึงดอกไม้ หน่ึงต้นไม้ หน่ึงอุตสาหกรรม

เมื่อป 2447 Alfred Lietard มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส โดยสารรถไฟมาพรอม

กับพันธุตนกลากาแฟ นับจากน้ัน กาแฟกไ็ดลงหลกัปกฐานในมณฑลยนูนาน

ผานไป 115 ปจนถงึวนัน้ี พืน้ท่ีเพาะปลกูกาแฟในยนูนานมีขนาด 1,800,000

โหมว (2.4 โหมว= 1 ไร) มีกําลังผลิตประมาณ 150,000 ตันตอป คิดเปนสัด

สวนรอยละ 95 ของปริมาณการผลิตกาแฟทั่วประเทศจีน

เดือนมกราคมปนี้ Markus พอคาชาวเยอรมัน มาถึงโรงงานผลิตกาแฟ

ยูนนานที่มีประวัติความเปนมา 27 ป โดยผานการแนะนําของบรษัิท JDE ซึง่

เปนธุรกิจในทองถิ่น เมื่อไดเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกาแฟของโรงงาน ได

ลิ้มชิมรสกาแฟอราบิกายูนนานของแทแลว ก็สั่งซื้อเมล็ดกาแฟจํานวน 60 ตู

คอนเทนเนอร (120 ตัน) ทันที พรอมท้ังรูสึกดีใจท่ีไดสินคาตามตองการ “กาแฟ

อราบิกาของยูนนานมีรสชาติเปนเอกลักษณ  สามารถนํามาเปนเมล็ดกาแฟ

ผสมได ซึ่งถือวามีราคาคุมคากวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเมล็ดกาแฟของ

โคลัมเบีย”

ป 2561 ตลาดโตวหนานของคนุ-

หมงิมียอดซือ้ขายไมตัดดอกถึง 6,864

ลานหยวน มีจํานวน 8,200 ลานกาน

เมื่อเทียบกับยอดซื้อขาย 6,382 ลาน

หยวน และ 7,634 ลานกานในป 2560 

แลว เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 และรอยละ 

7.5 ตามลําดับ

หญิงสาวคนหนึ่งโชวใบชาที่เพิ่งเก็บมา
图①一名采茶姑娘展示刚刚摘下的茶叶  新华社 图

ที่เมืองผูเออ มณฑลยูนนาน พนักงานของสวนกาแฟฮั่นกู
หลานชางกําลังเก็บเมล็ดกาแฟ
图②云南省普洱市，澜沧汉谷科咖啡庄园的工作人
员在采摘咖啡豆  新华社 图

พนักงานกําลังแสดงศิลปะการคั่วชา
图③工作人员展示“炒茶”技艺  新华社 图

ที่ตลาดดอกไมโตวหนาน พอคาดอกไมกําลังลําเลียงดอก

กุหลาบขึ้นรถเพื่อเตรียมสงออก
图④昆明斗南花卉市场，花商将玫瑰花装车发货
新华社 图

②

③

④
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จากสถิติของกรมชนบทและการ

เกษตรแหงมณฑลยูนนาน จนถึงป

2561 ปรมิาณการผลิตไมตัดดอกของ

ยนูนานมสีถติิสูงสุดเปนอนัดับ 1 ของ

ประเทศจนีมาตลอด 25 ป ดอกกหุลาบ

ดอกคารเนชนั ดอกไลเซนทรสั และ

ดอกไฮเดรนเยีย ซึ่งเปน “สี่ดอกไม

ข้ึนชือ่” ครองสัดสวนรอยละ 70 ของ

ตลาดไมตัดดอกทั่วประเทศจนี ดอก

ไมจากยูนนานโดยสารเครื่องบิน รถ

ไฟ รถยนต สงออกไปยงั 50 กวาประ-

เทศ อาท ิรัสเซีย โปแลนด สิงคโปร 

ญีปุ่น เกาหลใีต และประเทศไทย ฯลฯ

เส้นทางส่งออก นับวนัยิง่กว้างไกล

ฤดูหนาวของแตละป แหลงเพาะ

ปลูกผกัสองแหงท่ีคอยปอนตลาดจีนทางภาคเหนือ คือ หนึ่งกระโจมปลูก

ผักนอกฤดูกาลในทองถิ่น และสองผักฤดูหนาวจากยูนนานและไหหนาน  

จากสถิติพบวา ผกัจากยนูนานสงไปจําหนายยงัปกกิง่มีปรมิาณคดิเปนอนัดับ

ที่ 5 ของประเทศ สงไปจําหนายยังซินเจียงคิดเปนอันดับที ่6 ของประเทศ มี

ยอดจําหนายผักไปยังเซี่ยงไฮปละกวา 500,000 ตัน  จากสถิติของกรมชนบท

และการเกษตรแหงมณฑลยนูนานพบวา แตละปมีผกัของมณฑลยนูนานเกอืบ

รอยละ 70 ที่จําหนายไปยังเมืองขนาดใหญและขนาดกลางกวา 150 เมืองทั่ว

ประเทศจีน และอีกกวา 40 ประเทศและเขตแควน

นอกจากน้ัน สืบเนือ่งจากการขยายชองทางจดัจาํหนายผกัยนูนาน 6 เสน

ทาง ประกอบดวย สงไปยังปกกิ่ง ฮองกง เซี่ยงไฮ กวางตุง ซินเจียง และสง

ออกตางประเทศ ทําใหยูนนานคอยๆ กลายเปนแหลงสงผกัสําคญัของประเทศ

จากภาคใตสูภาคเหนือ และจากภาคตะวันตกสูภาคตะวันออก

 “จากเสียงสะทอนของตลาดคาสงผลิตภัณฑเกษตรซินฟาตี้ปกกิ่งระบุ

วา ผักฤดูหนาวรอยละ 70 มาจากยูนนาน และตลอดท้ังปมีผักรอยละ 23 มา

จากยนูนาน” เริน่เซีย รองกรรมการผูจดัการใหญ บรษัิท การเกษตรเอกลักษณ

①
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ที่ราบสูงหนงเขิ่นยูนนาน กลาวกับผูสื่อขาววา ตลาดคาสงผลิตภัณฑเกษตร

ซินฟาต้ีปกก่ิงถือวาเปนตลาดคาสงผลิตภัณฑเกษตรที่ใหญที่สุดของปกกิ่ง

และของเอเชีย ถอืวามีชือ่เสยีงและมีอทิธิพลอยางสูงตอตลาดผลติภณัฑเกษตร

ของโลก

นอกจากนั้น เมื่อกลาวถึงชายูนนาน ปจจุบัน ชาตระกูลคาเมเลีย 44 สาย

พันธุแทและ 3 สายพันธุทางที่พบทั่วโลก มีอยูในยูนนานรอยละ 70 ป  2561 

“ชาผเูออ” ยีห่อท่ัวไปมีมลูคาตลาด 6,410 ลานหยวน มีมูลคาสูงสุดเปนอนัดับ

หนึ่งในกลุมยีห่อชาท่ัวไปของจีนติดตอกันสองปซอน  วนัที ่14 พฤศจกิายน

2561 ขบวนรถไฟที่บรรทุกชายูนนานไดสงออกทางดาน Erenhot จากเมือง

เออรเหลยีน เขตปกครองตนเองมองโกเลยีในของจนี ใชเวลา 10 วนัเดินทาง

ถึงมอสโคว นี่เปนรถไฟที่บรรทุกชายูนนานขบวนแรกที่ใชเสนทางรถไฟ

สายจีน-ยุโรป (เฉิงตู) สงออกไปยังประเทศรัสเซีย  เตียนหง กรุป บริษัทผู

สงออก นอกจากมีไรชาตั้งฐานอยูที่ยูนนานแลว ยังมีไรชาออรแกนิก 30,000 

โหมวที่ประเทศศรีลังกา และมีใบอนุญาตเก็บชาตนไมโบราณเพื่อดําเนิน

ธุรกิจใน สปป.ลาว ขนาด 12 ตารางกิโลเมตร  ป 2561 เตียนหง กรุป ยังได

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจัดจําหนาย

ชาแหงแรกในยุโรปที่ประเทศลิทัว-

เนีย ในนามบริษัท เตียนหงเฟงหวง

ลิทัวเนีย อนิเตอรเนชนัเนล จาํกดั อกี

ทั้งยังมีแผนที่จะสรางโกดังในตาง

ประเทศ เพือ่เรงการสรางแบรนดสากล

ใหรุดหนาเร็วขึ้น

จากความมุมานะพยายามของ

หลายฝาย เสนทาง “กาวออกไป”  ของ

ผลิตภัณฑจากยูนนาน  นับวันจะยิ่ง

กวางไกลมากยิ่งขึ้น
本刊综合

เห็ดปายูนนานออกสูทองตลาด
图①云南野生菌上市  杨峥 图

ผักสดและผลไมของอําเภอหยวนโหมวเมืองฉูสงขายใน 
“อินเตอรเน็ต+”
图②楚雄市元谋县的生鲜果蔬搭上了“互联网＋”
的销售快车  杨峥  图

เมล็ดกาแฟที่ปลูกและแปรรูปโดยชาววาในมณฑลยูนนาน
图③云南省佤族群众自家种植、加工的咖啡豆  
新华社 图
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说起中国人的经典夜宵，小龙虾必

定榜上有名。但是很多人都想不

到，这份美味的原始食材可以取自遥远的

尼罗河畔，且抵达中国餐桌的时长不超过

36个小时。

จากรมิฝ่ังแม่น�า้ไนลส์ู่โตะ๊อาหารจนี -- การเดนิทาง 
36 ช ัว่โมงของกุง้มงักรต่างแดนตวัหนึง่

เม่ือพดูถงึอาหารมือ้ดึกแบบฉบบัของคนจนีแลว “เครยฟช (crayfish)” หรอื 

“เสี่ยวหลงเซีย” ในภาษาจนี ซ่ึงแปลวา “กุงมังกรนอย” ตองติดอนัดับตนๆ

อยางแนนอน ทวาคนสวนใหญคงคิดไมถึงวา อาหารเลิศรสเมนูนี้จะมีตน

กําเนิดไกลถงึรมิฝงแมนํา้ไนล อกีทัง้การเดินทางใหถงึบนโตะอาหารจนีตอง

ใชเวลาไมเกิน 36 ชั่วโมง

ต้นก�าเนิดแห่งความร�่ารวยทีค่ดิไม่ถงึ

เชาวันหนึ่งในฤดูรอน ณ เขตอัลมินุฟยะห (Al-Minufiyah) ประเทศอียิปต 

กุงมังกรนอยขนาดนํ้าหนักเฉลี่ยตัวละ 40 กรัมหลายสิบตัว ถูกชาวประมง

อียิปต YahyaAbdullah เทใสของกุงของตัวเอง เขาเปนหนึ่งในชาวประมงจับ

กุงเก็บกุงเกือบ 50,000 คนในบริเวณแมนํ้าไนล “กอนที่ชาวจีนจะมาถึง ผม

ไมรูเลยวาจะ ‘จัดการ’ กับกุงมังกรนอยจํานวนมากมายเหลานี้อยางไรดี”

ป 2558 หาน ตง ประธานบริษัท หมาลาโยวหั้ว (Spice Spirit) ปกกิ่ง ได

สรางฐานผลิตกุงมังกรนอยไวที่เมืองเท็นธออฟรอมฎอนซิตี้ อียิปต ซึ่งหาง

จากกรุงไคโรประมาณ 1 ชั่วโมงโดยทางรถยนต  ปจจุบันมีมูลคาลงทุนมาก

ถึง 100 ลานหยวน

 “ชาวจีนเปนนักลงทุนตางชาติกลุมแรกของกุงมังกรนอยอียิปต อาจารย

มหาวิทยาลัย Ain Shams กลาว  สืบเนื่องจากบริษัทธุรกิจอาหารของจีนที่เขา

มาบุกเบิกการใชประโยชนจากกุงมังกรนอยในแมนํ้าไนล ทําใหจากเดิมกุง

มังกรนอยท่ีเปนเรือ่งปวดหวัของชาวประมงอยีปิตไดคอยๆ กลายเปนแหลง

เพิ่มรายไดใหแกชาวประมงริมฝง  จากสถิติคราวๆ ชาวประมงรายเล็กสุดที่

จับกุงแถวแมน้ําไนลมีรายไดเฉลีย่ปละประมาณ 50,000 ปอนดอยีปิต (ประมาณ

 20,000 หยวน)

“รวดเร็วแบบจนี” สมค�าร�่าลอื

“เพื่อรับประกันความสดของกุงมังกรนอย เราควบคุมอยางเครงครัดให

การขนสงกุงต้ังแตจบัไดจนสงถงึประเทศจีนตองไมเกนิ 36 ชัว่โมง” หาน ตง

从尼罗河畔到中国餐桌——一只“洋”小龙虾的36小时旅程 吴丹妮 李碧念 郑思远/文
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กลาว

หาน ซวี ่ผูรับผิดชอบแผนกอยีปิต บรษัิทหมาลาโยวหัว้ (Spice Spirit) พา

นกัขาวไปสัมผัสกับ “ความรวดเร็วแบบจีน”

รุงเชาเวลาต ี5 ชาวประมงในพื้นที่จะเก็บแหจับกุงที่ทอดไวในแมนํ้าขึ้น

มา เทกุงออก คัดแยก ชั่งนํ้าหนัก แลวขนขึ้นรถสงของที่มารับโดยเฉพาะ

เวลา 9 โมงเชา รถขนกุงจากที่ตางๆ ทยอยมาสงของที่หนาประตูใหญ

บริษัทหมาลาโยวหั้วในเมืองเท็นธออฟรอมฎอนซิตี ้เหลาพนักงานจะลงมือ

อยางรวดเร็วในการคัดแยก ลางชําระ ทอดนํ้ามัน อบแหง บรรจุหีบหอ ซึ่ง

เปนไปอยางไหลรื่นรวดเร็วตลอดกระบวนการ

เวลา 5 โมงเยน็ ผลติภณัฑกุงท่ีบรรจุหบีหอเรยีบรอยถกูสงไปยงัสนามบิน

พอรุงเชาเคร่ืองบินจะขนสงไปยงักรงุปกกิง่และเมืองตางๆ ในประเทศจนี ราว 

10 ชั่วโมงหลังจากนั้น บรรดากุงมังกรนอยก็จะออกจากสนามบินไปถึงราน

อาหารตางๆ แลวผานกระบวนการปรุงโดยพอครัวฝมือดี กอนจะเสิรฟขึ้น

โตะอาหาร

เวลาผานไปไมถงึ 36 ชัว่โมง กุงมังกรนอยตางแดนตัวหนึง่กเ็ดินทางอยาง

ราบรื่นจนไปปรากฎตอสายตาลกูคา

ชาวจีน
稿件来源：新华社，内容有删减

ชาวประมงกับกุงมังกรที่จังหวัดมินู ประเทศอียิปต
图①埃及米努夫省，渔民下水捕捞小龙虾  新华社 图

กุงมังกรที่ชาวประมงจับได
图②渔民捕捞到的小龙虾  新华社 图

พนักงานคัดแยกกุงมังกร
图③工作人员对小龙虾进行分拣  新华社 图

③
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王飞飞是菜鸟物流嘉兴未来园区的

工业机器人系统运维员。每天上

班，他要做的第一件事就是检查机器人的状

态。“要时刻关注这些工业机器人，我的工

作就是要‘照看’好它们，保证它们正常运

行。”言语间，王飞飞总会流露出对这些机

器人“同事”的深厚感情。因为这些工业机

器人带给他的，不仅是身份和头衔的转变，

更是体力上的解放和收入上的提高。

หวงั เฟยเฟยกบัหุ่นยนต ์“เพือ่นร่วมงาน” ของเขา

การคัดแยกสินคา ขนยาย ตรวจสอบคุณภาพ ติดปาย เปนขั้นตอนที่หวัง 

เฟยเฟยคุนเคยเปนอยางดี ไมเพยีงคุนเคยเทานัน้ สมัยกอนทกุการเคลือ่นไหว

เหลานี้เขาเองตองทําซํ้านับรอยครั้งทุกวัน เพราะเมื่อกอนเขาเปนพนักงาน

หอบรรจุภัณฑออกจากคลังสินคาของคลังสินคาเฟงเสียน บริษัท Cainiao 

logistics ปจจุบันก็ยังคงขั้นตอนและการเคลื่อนไหวเชนนี ้แตหวัง เฟยเฟย

ไมตองทาํดวยตัวเองอกีแลว มีหุนยนตซึง่เปน “เพือ่นรวมงาน” และ “ลูกมือ” 

ของเขาทําสิ่งเหลานีแ้ทน สวนหวัง เฟยเฟยต้ังแตเดือน ก.ย. 2018 กมี็สถานะ

ใหม คือเปนพนักงานดูแลรักษาระบบหุนยนตอุตสาหกรรมในนิคมแหง

อนาคตเจียซิงของบริษัท Cainiao logistics  

  เมื่อเดินเขาไปในคลงัสนิคาทีไ่มมพีนกังานแหงนี ้ในคลงัสินคาทีมี่ความ

สูงถึง 23 เมตร  นอกจากชั้นวางสินคาที่เรียงแนน ก็ยังมีหุนยนตขนยายสิน

王飞飞和他的机器人“同事” 陈晨/文

①
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คา AGV แบบตางๆ รถขนของโฟลคลิฟทระบบไฟฟา รถยกสูง  และแขน

หุนยนต  หวัง เฟยเฟย บอกวา “โดยท่ัวไปแลว หลงัจากนําขอมูลเขาสูคอม-

พิวเตอร หุนยนตอุตสาหกรรมเหลานี้ก็จะสามารถทํางานโดยอัตโนมัติ”

  สิ่งที่หวัง เฟยเฟยตองทําเปนสิ่งแรกในทุกวันทํางานก็คือตรวจสอบ

สภาพหุนยนต “ตองสังเกตหุนยนตอตุสาหกรรมเหลาน้ีตลอดเวลา งานของ

ผมก็คือตอง ‘ดูแล’ พวกมนัใหดี” เพือ่รบัประกนัวาหุนยนตเหลาน้ีทาํงานได

ตามปกติ” จากน้ําเสียงท่ีหวงั เฟยเฟยพดู กมั็กจะแสดงใหเหน็ถงึความผกูพนั

อยางมากกับ “เพื่อนรวมงาน” ที่เปนหุนยนตเหลานี ้ไมเพียงแตเพราะพวก

มันทําใหเขาไดเปลี่ยนสถานะและตําแหนง แตที่สําคัญคือมันชวยปลด

ปลอยเขาจากการใชแรงงานและชวยยกระดับรายไดใหสูงขึ้น

       “เม่ือกอนตอนทีผ่มเปนพนักงานหอบรรจุภณัฑออกจากคลงัสินคา ตอง

ขนสินคา 8 ชั่วโมงทุกวัน เดินหลายหมื่นกาว เหนื่อยมาก ตอนนี้ผมแคเพียง

‘ดูแล’ หุนยนตเหลาน้ี งานสบายข้ึนมากเลย รายไดกเ็พิม่ข้ึนไมนอย  อกีอยาง

เมื่อกอนพนักงานคัดแยกสินคาเหมือนผมม ี20 กวาคน อยางมากก็ทําได 

6,000 กวาออเดอร แตตอนนี้แขนหุนยนตทําไดชั่วโมงละ 700-800 ออเดอร” 

หวัง เฟยเฟยคํานวณใหผูสื่อขาวของเราด ูหากคิดเปนวันละ 8 ชั่วโมง แขน

หุนยนตเครื่องหนึ่งก็ทํางานไดประมาณวันละ 6,000 ออเดอรแลว  เทียบเทา

กับปริมาณงานของคน 20 คน

  หวัง เฟยเฟยกบัหุนยนต “เพือ่นรวมงาน” ของเขาเปนเพยีงภาพเลก็ๆ ที่

สะทอนใหเหน็ถงึการนาํหุนยนตอตุสาหกรรมมาใช  หลายปมาน้ีการพัฒนา

หุนยนตอุตสาหกรรมของจีนเจริญ

กาวหนาอยางรวดเรว็   หุนยนตเหลา

นี้ชวยเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพ

ในการผลิต ขณะเดียวกันยังชวยลด

ตนทุนจากแรงงานมนุษย  หุนยนต

ถกูนาํมาใชแพรหลายในอตุสาหกรรม

การผลติรถยนต  อตุสาหกรรมหลอม

โลหะ และโลจิสติกส เปนตน
稿件来源：《光明日报》，内容有删减

แขนหุนยนตกําลังแยกสินคาจากกองสินคา
图①机械臂在进行批量商品拆零作业  新华社 图

หุนยนตขนยายอัจฉริยะกําลังขนของภายในคลังสินคา
图②智能搬运机器人在仓库内进行搬运作业 
新华社 图

หุนยนตคัดแยกกําลังคัดแยกพัสดุไปรษณีย
图③分拨机器人进行包裹分拨作业  新华社 图

② ③
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我对中国过去40多年来在水利基

础设施建设、水治理能力提升以

及水利发展促进经济发展方面取得的成

就印象深刻。现在，中国正迎来高质量

的发展，在科技创新、基础设施建设等

方面发展迅速。我很高兴能来到中国，

学习借鉴中国的发展经验。希望泰中两

国在共建“一带一路”框架下继续通力

合作，实现共同发展、合作共赢。

อาศยั “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” 
ไทย-จนีขยายความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ง

รวมสรางขอริ่เริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ไดกอเกิดประโยชนสําคัญ

ใหแกเศรษฐกจิโลกาภวัิฒน เพือ่อทุศิคุณูปการในการผลกัดันการสรางความ

ยุติธรรม ความสมเหตุสมผล และความสมดุลใหแกระเบียบโลก

ในเวทกีารประชมุฟอรั่มขอริเริ่ม “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” ครัง้ที ่2 ประ-

ธานาธิบดีส ี จิ้นผิงไดเนนยํ้าวา การรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” 

นั้น หัวใจสําคัญคือการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน พวกเราควรรวมกันสราง

ความสัมพันธคูหุนสวนการเชื่อมโยงตอกันทั่วโลก เพื่อบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาสูความเจริญม่ังคั่งรวมกันโครงการการเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันได

สงเสริมการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น สรางคุณูปการใหแก

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  ในอนาคต ไทย-จีนจะมีโอกาสความรวมมือ

มากยิ่งขึ้นในดานการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  ทั้งนี ้การเชื่อมโยงซึ่งกันและ

กันดานโครงสรางพื้นฐานถือเปนหนึ่งในประเด็นความรวมมือลําดับแรกๆ 

ภายใตกรอบความรวมมือแมนํ้าลานชาง-โขง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาในภูมิภาคและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น

ขอริเริ่มรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” กําลังฟนคืนเสนทางสาย

ไหมโบราณ อกีทัง้อาศัยการเชื่อมโยงโครงสรางพืน้ฐานในการเชือ่มโยงจีน

เขากับโลก  สืบเนื่องจากประเทศตางๆ ทยอยเขารวมขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ 

通过共建“一带一路”  泰中两国持续加强合作

作者：马天松（泰国）

泰国自然资源与环境部水资源

司政策分析师

ผูเขียน : หมา เทียนซง นัก-

วิเคราะหนโยบาย กรมทรพัยากร

นํา้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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หนึ่งเสนทาง” มากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหการรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” 

ไดกอเกดิประโยชนสําคัญใหแกเศรษฐกจิโลกาภวิฒัน อทุศิคุณูปการในการ

ผลักดันการสรางความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล และความสมดุลใหแก

ระเบียบโลก

ความสัมพันธฉันมิตรระหวางไทย-จีนสืบสานตอเนื่องมาอยางยาวนาน 

ประชาชนของทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตรในการแลกเปลี่ยนกันมานับ

พันป ปจจุบัน อาศัยการรวมสรางขอรเิริม่ “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” ไทย-จนี

ไดขยายความรวมมือมากยิง่ข้ึนอยางตอเน่ืองทัง้ในดานเศรษฐกจิ วฒันธรรม 

และการศึกษา ฯลฯ  เม่ือเดือนธันวาคม 2560 เสนทางรถไฟไทย-จนีไดเริม่ตน

กอสราง ซ่ึงถือเปนโครงการนํารองของความรวมมอืไทย-จนีภายใตขอรเิริม่

“หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง”  โครงการดังกลาว จะชวยสรางความเชือ่มโยงระหวาง

กันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมทั้งจะชวยผลักดันการพฒันา

ดานธุรกิจและการทองเทีย่วตามแนวเสนทาง ตลอดจนจะชวยปรบัปรงุคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้นอยางมาก 

เมื่อป 2560 ผมรูสึกเปนเกยีรติอยางยิง่ทีไ่ดเปนนักเรยีนกลุมแรกของโครง

การพัฒนาทรพัยากรบคุคลากรระดับสูงดานทรพัยากรนํา้ภายใตกรอบความ

รวมมือแมนํ้าลานชาง-โขงที่จัดขึ้นโดยความรวมมือระหวางศูนยความรวม

มือดานทรัพยากรน้ําแมโขง-ลานชางกบัมหาวทิยาลยัเหอไห  โครงการน้ีเปน

สวนหนึ่งของกรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ซึ่งไดสรางคุณูปการให

แกการบมเพาะทรัพยากรบุคคลดานทรัพยากรนํ้าในกลุมประเทศภูมิภาค

แมนํ้าโขง ในฐานะที่เปนกลไกความรวมมือใหมในอนุภูมิภาคที ่6 ประเทศ

ตามแนวแมนํ้าไดรวมกันสรางสรรคขึ้นมา กรอบความรวมมือแมโขง-ลาน

ชางถือเปนเวทีสําคัญในการรวมสรางขอรเิริม่ “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” โดย

เปนประโยชนในการแสดงศักยภาพดานภูมิประเทศที่ใกลชิดกัน ผูคนและ

วัฒนธรรมทีส่นทิชดิเชือ้กนั เศรษฐกจิท่ีเสรมิซ่ึงกนัและกนัอยางเขมแขง็ และ

กระตุนการพัฒนาศักยภาพของแตละประเทศ  หลายปมานี ้กรอบความรวม

มือแมโขง-ลานชางมีผลงานความสําเร็จที่ชัดเจน ประเทศจีนกระตือรือรน

ท่ีจะแบงปนประสบการณใหแกประเทศอืน่ อาศัยความรวมมืออาท ิเชน การ

บริหารจดัการน้ําและโครงสรางพืน้ฐาน ชวยปรบัปรงุคุณภาพชีวติของประ-

ชาชนในประเทศตามแนวแมนํ้าโขงใหดียิ่งขึ้น

ผมรูสึกประทบัใจอยางยิง่ในเรือ่งการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานทรพัยากร

นํ้า การยกระดับความสามารถในการจัดการนํ้า และการพัฒนาทรัพยากรนํ้า

เพือ่สงเสริมการพฒันาเศรษฐกจิ ตลอด 40 ปทีผ่านมาของจนี  ขณะน้ี ประเทศ

จีนกําลังกาวเขาสูการพัฒนาที่มีคุณ-

ภาพสูงขึ้น โดยมีการพัฒนาอยาง

รวดเรว็ในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมทัง้ดานโครงสราง

พื้นฐาน  ซ่ึงในระหวางการพฒันาดัง

กลาว รฐับาลจนีไดกาํหนดเปาหมาย

ระยะยาวอยางสมเหตุสมผล พรอม

ทั้งมีมาตรการรองรบันโยบายดงักลาว

จึงสามารถบรรลุการพัฒนาไดอยาง

มีประสทิธิภาพและเกดิผลเชงิปฏบัิติ

ผมรูสึกดีใจอยางยิ่งที่ไดไปประเทศ

จีน เรียนรูและศึกษาประสบการณ

การพัฒนาของจีน หวังเปนอยางยิ่ง

วาประเทศไทยกบัประเทศจีนจะอาศัย

การรวมสรางขอรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่

เสนทาง” ในการสืบสานความรวม

มืออยางรอบดาน เพือ่บรรลุการพฒันา

รวมกนั และไดรบัผลประโยชนรวมกนั

稿件来源：《人民日报》

สะพานเชียงของ-หวยทรายที่จีน ลาว ไทยรวมลงทุนสรางขึ้น
由中、老、泰三国共同建设的清孔—会晒大桥 
新华社 图
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คนรุ่นนี้...เพือ่คนรุ่นหนา้ : อาเซยีนและเจนเนอเรช ัน่ใหม่
ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มของภมิูภาค

日前，泰王国外交部举办

以“当代人，为了下一代

人”为主题的泰国就任2019年东盟

轮值国主席就职仪式公关现场会，

并向参会的艺术家和演员志愿者

颁发荣誉证书。泰王国外交部部长

敦·波罗玛威乃先生担任公关现场

会主席。他强调，东盟共同体关系

到每一个泰国人和东盟人，并影响

到下一代人。

เมื่อวันที ่ 31 มกราคม 2562 กระทรวงการตางประเทศไดจัดพิธีเปดตัว

สปอตประชาสัมพนัธการเปนประธานอาเซียนของไทย ป 2562 “คนรุนนี.้..

เพื่อคนรุนหนา” และพิธีมอบเกียรติบัตรใหแกศิลปนและนักแสดงจิตอาสา 

ท่ีมสีวนรวมในสปอตประชาสมัพนัธดังกลาว ณ วเิทศสโมสร กระทรวงการ

ตางประเทศ โดยนายดอน ปรมัตถวนัิย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประ

เทศไดใหเกยีรติเปนประธานในพธีิ และมอบเกยีรติบตัรใหแกศิลปนและนกั-

แสดงจติอาสา ไดแก นางสาวทกัษอร ภกัด์ิสขุเจรญิ (แอฟ) นายวฒุธิร มิลินท

จินดา (วูดดี)้ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) นางสาวเขมนิจ จามิกรณ 

(แพนเคก) นายอเลก็ซานเดอร ไซมอน เรนเดลล (อเลก็ซ) นายภรู ิหริญัพฤกษ 

ศิลปนวงไทยเทเนี่ยม และศิลปนวง Sweat16! โดยมีผูบริหารระดับสูงของ

กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเขา

รวมดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดกลาวขอบคุณศิลปนและ

นักแสดงจิตอาสาที่รวมสนับสนุนการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ

การเปนประธานอาเซียนของไทย ภายใตแนวคิดหลัก “รวมมือ รวมใจ กาว

ไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) และกลาวถึงความรวม

มือในอาเซียนเพื่อรับมือกับความทาทายในรูปแบบตางๆ บนพื้นฐานของ

ความไวเนือ้เชือ่ใจ ความเคารพซึง่กนัและกนั และผลประโยชนรวมกนั รวม

ถงึความสําคญัของการพฒันาท่ียัง่ยนืซ่ึงเปนประเด็นหลกัทีอ่าเซียนใหความ

สําคัญในลําดับตนและเปนวาระที่ไทยจะผลักดันในชวงการดํารงตําแหนง

ประธานอาเซยีนในป 2562 รวมท้ังเนนยํา้วา ประชาคมอาเซียนเปนเรือ่งใกล

ตัวท่ีคนไทยและชาวอาเซียนทุกคนตองรวมมือกนัขับเคลือ่นเพือ่คนรุนหนา

ในโอกาสนี้ ไดมีการนําเสนอวีดิทัศนเปดตัวสปอตประชาสัมพันธ “คน

รุนนี้...เพื่อคนรุนหนา” วีดิทัศนเบื้องหลังการถายทําสปอตประชาสัมพันธ

ดังกลาว รวมท้ังสนทนากบัศิลปนและนกัแสดงจิตอาสา ซ่ึงทุกทานไดกลาว

ถงึความประทับใจและไดแสดงความยนิดีท่ีไดรวมเปนสวนหนึง่ของการจดั

ทําสปอตประชาสัมพันธชุดนี ้รวมทั้งเชิญชวนใหประชาชนชาวไทยมารวม

东盟：为下一代人留一个可持续发展的环境
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กันเปน “คนรุนน้ี” ทีม่องไปสูอนาคต

และสงตอประโยชนทีไ่ดรบัจากประ-

ชาคมอาเซียนในดานตางๆ ใหกับ 

“คนรุนหนา” ท้ังของประเทศไทยและ

ประชาคมอาเซียนโดยรวม

ในโครงการน้ี มีศิลปนดาราสอง

ทานทีม่ผีลงานโดดเดนออกมาในดาน

สิ่งแวดลอม ไดแกคุณเชอรรี ่เข็มอัป

สร และคุณอเล็กซ เรนเดลล โดยทั้ง

สองทานไดรวมในสปอตประชาสัม

พันธการเปนประธานอาเซียน และ

ใหมมุมองท่ีนาสนใจในหวัขอท่ีเกีย่ว

ของกับสิ่งแวดลอม เพื่อสงตอใหแก

เจนเนอเรชั่นใหมของอาเซียน

คุณเชอรรี ่เข็มอปัสร กลาวถงึแนว

คิดในสปอตประชาสัมพันธ ตอน 

#คนรุนน้ี...ตองรกัษส่ิงแวดลอม (Our 

generation must save the environment 

for tomorrow’s generation) วา “เพราะ

วาเรือ่งส่ิงแวดลอมเปนเรือ่งทีอ่ยูรอบๆ 

ตัวเราคะ เปนอากาศท่ีเราหายใจหรอื

วานํ้าที่เราดื่ม หรือแมกระทั้งอาหาร

ทีเ่รารับประทาน ส่ิงแวดลอมจงึเปน

เรื่องที่อาเซียนใหความสําคัญเปน

อยางมากเลยคะ ไมวาจะเปนการจัด

ต้ังคณะเจาหนาท่ีอาวุโส (ASEAN 

Senior Officials on the Environment –

ASOEN) และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศา-

สตรความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม 

(ASEAN Strategic Plan on Environment

-ASPEN) หรอืกลไกความรวมมือระดับ

รัฐมนตร ี(ASEAN Ministerial Meeting 

on Environment -AMME) เพื่อใหทุก

ประเทศไดมีสวนรวมในการกําหนดกรอบแลวก็แนวทางในการบริหารจัด

การ ขับเคลื่อนความรวมมือดานสิ่งแวดลอมของอาเซียนไปดวยกัน

อยางตัวเชอรีเ่องนะคะ กเ็ปนผูรวมกอต้ังโครงการ “LITTLE FOREST ปลกู

ปา ปลูกคน ปลูกใจ”  ซึ่งเปนโครงการที่มีความตั้งใจที่จะสรางผืนปาใหคืน

กลบัมา เชอรีม่องวาทุกคนสามารถลกุขึน้มาเปนพลงัในการทีจ่ะสงตอความคดิ 

แลวก็ลงมือทําในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เรื่องสิ่งแวดลอมไมใชเรื่อง

ไกลตัวเลย มันเปนเรือ่งของทกุคน เราอาจจะเริม่จากการสรางเปาหมายกอน

ก็ไดวาเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไง ในการใชชีวิตประจําวันของ

เรา ใหเอือ้ตอส่ิงแวดลอม เชอรีเ่ช่ือวาทกุคนสามารถดูแลโลกใบนีข้องเราไป

ดวยกันไดคะ  ”

สวนคุณอเลก็ซ เรนเดลล กลาวถงึแนวคิดในสปอตประชาสัมพนัธ ตอน 

#คนรุนนี.้..การจดัการขยะทะเล (Our generation and the fight to eradicate marine 

waste for tomorrow’s generation) วา

“ผมคิดวา เม่ือทองทะเลอดุมสมบรูณ พวกเรา รวมถงึสัตวนานาชนดิกจ็ะ

อยูกนัไดอยางเปนสุขไปดวยกนัครบั แตปจจบัุน ไดเกดิปญหาขยะทะเลเเปน

จํานวนมาก ซึ่งเปนปญหาระดับโลก ทะเลในอาเซียน เปนทะเลที่สวยใน

ระดับตน ๆ ของโลกเลยก็วาได ไมวาจะเปนอุทยานธรรมชาติปะการังตุบ

บาตาฮา ในประเทศฟลิปปนส เกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย หรืออยาง

ประเทศไทยเราเอง กมี็หมูเกาะสุรนิทร ท่ีมชีือ่เสียงโดงดังไปท่ัวโลกเชนกนั 

แตความสวยงามน้ันลดลง เม่ือเราประสบปญหาขยะในทะเล ประชาคม

อาเซียนใหความใสใจในเรื่องน้ีเปนอยางมาก จึงขอใหเกิดเวทีหารือเรื่อง 

การลดปริมาณขยะทะเลในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหทุกภาคสวนได

รวมแลกเปลี่ยนขอมูลขยะทะเล และหาแนวทางในการรับมือไมใหปริมาณ

ขยะบนบกไหลลงทะเลเพื่มมากขึ้น

ทัง้นี ้สามารถติดตามรบัชมสปอตประชาสัมพนัธทัง้ 9 ตอนไดทาง www.

asean2019.go.th และ Facebook Twitter Instagram และ YouTube @ASEAN 2019 

TH และ #คนรุนนี้เพื่อคนรุนหนา

กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย

泰王国外交部新闻司供稿
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我们相信，泰国东部经济走廊将成

为中 泰 合 作 的 重 点 ， “ 一 带 一

路”与泰国东部经济走廊对接将会有实质

性的发展，中泰合作将迎来新的机遇。

โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกกลายเป็น
ความร่วมมือท่ีส�าคญัระหว่างไทย-จนี

โดยจ ูเจิ้นหมิง 

ศาสตราจารยประจําสถาบัน

วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต-เอ

เชยีใตแหงประเทศจีน (คุนหมิง) 

และศาสตราจารยประจําศูนย

ไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนคําศัพทที่นับวันจะ

ปรากฏบนสื่อของจีนบอยขึ้น การพัฒนา EEC กําลังเปนที่สนใจมากขึ้นของ

ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาของจีนและบรรดาผูที่สนใจ

เรื่องความสัมพันธไทย-จีน

EEC เปนโครงการสําคัญภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ

ไทย เปนแรงขับเคลื่อนใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย EEC ตั้งอยูตามแนว

ชายฝงภาคตะวันออกของไทย 3 จงัหวดั ไดแก ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและระยอง 

ครอบคลุมพื้นที ่13,285 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 3 ลานคน การที่รัฐ-

บาลไทยผลักดันโครงการ EEC มีเปาหมายเพื่อผลักดันใหเปนเมืองพัฒนา

เศรษฐกิจที่มีโครงสรางพื้นฐานและมีอุตสาหกรรมในระดับแถวหนาของ

ภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตรวมท้ังผลกัดันใหเปนศูนยกลางการคมนาคม

ทางทะเลที่สําคัญของอาเซียนที่เชื่อมโยงตั้งแตทาเรือนํ้าลึกทวายในเมียนมา 

ทาเรือสีหนุวิลลในกัมพูชา จนถึงทาเรือหวุงเตาในเวียดนามตลอดจนพัฒนา

พื้นที่ภาคตะวันออกของไทยใหกลายเปนศูนยกลางสําคัญของโลกทั้งดาน

东部经济走廊将成为中泰合作的重点

本刊特约观察员：

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

①
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เศรษฐกิจ การคาการลงทุน การคมนาคมและโลจิสติกส การทองเที่ยว และ

การเปนประตูสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต

EEC ประกอบดวยโครงการพฒันาสําคัญ 5 โครงการ ไดแก โครงการขยาย

สนามบินอูตะเภา โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง โครง

การพฒันาทาเรอืแหลมฉบังระยะที ่3โครงการรถไฟทางคูเชือ่ม 3 ทาเรอื ไดแก 

แหลมฉบัง-สัตหบี-มาบตาพตุและโครงการพฒันาเมืองใหมในจงัหวดัฉะเชงิ

เทรา ชลบุรี และระยอง

EEC เปนแผนลงทนุขนาดใหญในรอบ 30 ปทีร่ฐับาลไทยกาํหนดขึน้ และ

เปนสวนประกอบสําคัญของแผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ดวย

พิจารณาวา EEC ตองอาศัยปจจัยสําคัญในการลงทุนขนาดใหญเพื่อพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานและตองการดึงดูดการลงทนุ รฐับาลไทยจึงไดกาํหนดชุด

นโยบายสิทธิพเิศษดานการลงทุน โดยเฉพาะคาดหวงัอยางสูงท่ีจะดึงดูดการลง

ทนุจากจนีสูการพฒันา EEC พล.อ. ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรไีทย

เดินทางเยือนประเทศจีนหลายครั้ง และไดแสดงความปรารถนาที่จะใหจีน

รวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา EEC เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 นายสมคิด 

จาตุศรพีทัิกษ รองนายกรฐัมนตรไีดเนนยํา้ในงานแถลงขาว “ทิศทางยทุธศา-

สตรประเทศไทย” วา โครงการ EEC จะตองเชือ่มโยงกบัขอริเ่ริม่ “หน่ึงแถบ 

หนึ่งเสนทาง” (BRI) ของจีน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหวางทางรถไฟใน

โครงการ EEC กับโครงการความรวมมือรถไฟไทย-จีน 

รัฐบาลจีนใหความสําคัญอยางสูงในการสานสัมพันธไทย-จีนใหแนน

แฟน และกระชับความรวมมือในดาน

ตางๆ ระหวางไทย-จนีใหลกึซ้ึงยิง่ขึน้ 

จึงกระตือรือรนในการสนับสนุน

โครงการ EEC ของไทย เมื่อวันที ่10 

มกราคม 2561 นายหลี ่เคอเฉยีง นายก

รัฐมนตรีจีนไดพบปะกับ พล.อ. 

ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ไทย และไดกลาวอยางชดัเจนวา “ประ-

เทศจีนปรารถนาที่จะสงเสริมความ

เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  ผูคนกําลังชม
แบบจําลองโครงการรถไฟจีน-ไทย
图①在泰国呵叻府巴冲县，人们参观中泰铁路项目
沙盘模型 新华社 图 

ที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง รถคอนเทนเนอรคันหนึ่งกําลัง
แลนออกจากนิคมฯ
图②泰国罗勇，一辆集装箱卡车从泰中罗勇工业园
驶出  新华社 图

②
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ระหวาง BRI กบั EEC ของไทย” ขณะท่ีเม่ือเดือนเมษายน 2562  ประธานาธิบดี

ส ีจิน้ผงิไดพบปะกบั พล.อ. ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีไดกลาววา 

“ประเทศจีนจะสนบัสนนุการรกัษาความม่ันคงภายในของไทย สงเสรมิการ

พัฒนาประเทศ และปรารถนาท่ีจะเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนากับไทย

อยางตอเน่ือง จะผลกัดันการรวมสรางความรวมมือ ‘หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง’ 

ที่มีคุณภาพสูง สรางรถไฟไทย-จีน พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

นําไปสูความรวมมือดานนวัตกรรม ดําเนินโครงการเชื่อมใจภาคประชาชน

เพื่อเพิ่มพลังการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทย-จีน”

เพือ่ทีจ่ะเขาใจสถานการณการพฒันาโครงการ EEC ใหมากขึน้ เม่ือเดือน

สิงหาคม 2561 นายหวัง หยง มนตรีแหงรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดนํา

คณะเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชนจีนกวา 500 คนเดินทางเยือนไทยและ

ไดเขารวมกิจกรรม  “ประเทศไทยกับ BRI ของจีน ขอริเริ่มเพื่อการเชื่อมโยง

แหงอนาคต” พรอมทัง้ไดลงพืน้ทีสํ่ารวจเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกดวย 

ท้ังหมดทีก่ลาวมาน้ีลวนสะทอนใหเหน็วา ประเทศจนีกาํลงัเตรยีมการระยะ

แรกสาํหรบัการเชือ่มโยง BRI กบั EEC เขาดวยกนั พวกเราหวงัเปนอยางยิง่วา 

ภายหลังจากการจัดต้ังรฐับาลชดุใหมแลว ดวยสถานการณในไทยท่ีมีเสถยีร

ภาพมากขึ้น โครงการ EEC จะกลาย

เปนความรวมมือสําคัญระหวางไทย

-จีน การเชื่อมโยงระหวาง BRI และ 

EEC จะมีการพฒันาอยางเปนรปูธรรม 

และนําไปสูโอกาสความรวมมือใหมๆ  

ในอนาคต

ทัศนียภาพริมฝงแมนํ้าเจาพระยา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
泰国曼谷湄南河沿岸风光 新华社 图

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事

38



老牌文学杂志《滇池》隶属于昆

明市文学艺术界联合会，创刊

于1979年。《滇池》文学月刊立足云

南，面向中国，四十年来，刊发了一大

批有着深远影响的名家作品。

นติยสารวรรณกรรมรายเดอืน “เตียนฉอื” เปิดหนา้ต่าง
ส�าหรบันกัเขยีนภาษาจนีในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

“เตียนฉือ” เปนนิตยสารวรรณ-

กรรมฉบับเกาแกทีมี่ชือ่เสียงของสห-

พันธวงการวรรณกรรมและศิลปะ

คุนหมิง กอต้ังขึน้ในป 1979 นิตยสาร

วรรกรรมรายเดือนเตียนฉือ มีสํานัก

งานต้ังอยูท่ียูนนาน เปนนิตยสารท่ีจดั

ทําขึน้สาํหรบัประเทศจีน ตลอดระยะ

เวลา 40 ปท่ีผานมา ไดเผยแพรผลงาน

ที่โดงดังมากมายพรอมทั้งมีอิทธิพล

และไดรบัความนยิมอยางกวางขวาง

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018

นิตยสารวรรณกรรมรายเดือนเตียนฉือ

ไดเพิม่คอลัมนวรรณคดีจนีเอเชยีตะ-

วนัออกเฉยีงใตข้ึน โดยคอลมันน้ีมีวัตถุ

ประสงคเพือ่สรางแพลตฟอรมใหกบั

นักเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ท่ีใชภาษาจนีในการเขียน นอกจากน้ี

ยังเปนหนาตางใหกับวงการวรรณ

กรรมจนีท่ีมุงเนนไปท่ีการสรางภาษา

จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

《滇池》文学月刊，东南亚华文写作的窗口

ยงัทาํใหนกัเขยีนทองถิน่จาํนวนมากสามารถเขาสูสายนํา้แหงภาษาจีน ดังนัน้ 

นิตยสารวรรณกรรมรายเดือนเตียนฉือจึงไดตั้งรางวัล “วรรณกรรมจีนแหง

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต” ขึน้เปนพเิศษ โดยทุกปจะคดัเลอืกผลงานวรรณกรรม

และมอบรางวัลมูลคา 10,000 หยวน ใหกับนักเขียน

ทั้งนี้ คอลัมนดังกลาวไดเปดรับผลงานตนฉบับภาษาจีนในเอเชียตะวัน-

ออกเฉยีงใตอยางตอเน่ือง โดยประเภทวรรณกรรมท่ีเปดรบัคือ เรือ่งสัน้ รอย

แกว และบทกว ีทานสามารถสงผลงานการเขียนมาไดที่อีเมล 66642913 @

qq.com

昆明市文学艺术界联合会供稿供图
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湄公 河 ， 在 中 国 境 内 被 称 作 澜 沧

江，发源自中国青藏高原，一路

向南奔流，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔

寨和越南，是亚洲最重要的跨国河流。作

为一条国际性河流，它不仅雕刻着沿岸的

自然景观构造，同时也塑造着湄公河沿岸

国家的集体文明记忆。

นายณรงคชัย คนไทยชาวจังหวัดนครพนมวัย 58 ป ไกดอาสาสมัครบน

เรอืทองเทีย่วลาํน้ําโขง เปนเวลา 16 ปมาแลว ทุกๆ วนัเขาต้ังใจอธิบายบอกเลา

ประวัติศาสตร ทัศนียภาพและวิถีชีวิตของผูคนริมนํ้า นายณรงคชัยบอกกับ

ผูสื่อขาววา แมนํ้าโขงเปน “สายนํ้าแหงมารดา” มีความผูกพันกับทุกชีวิตที่

อาศัยตามลุมนํา้ การแนะนําแมน้ําโขง ไดกลายเปนสวนหน่ึงในชีวติของเขา

ไปแลว

ขณะแลนเรอืทองเท่ียว นายณรงคชยัชอบขับรองเพลง “สองฝงโขง” ซึง่

เปนเพลงท่ีมีชือ่เสยีงบนลุมนํา้โขง เน้ือเพลงรองวา “น้ําไหลลงมาจากฟากฟา

มาบรรจบกนัทีน่ี ่แบงแผนดินออกเปนสองฝงนํา้ แตนํา้ท่ีกางกัน้น้ีไมเปนอปุ-

สรรค มิตรภาพของสองฝงยังคงอยูยืนยาว” 

จังหวัดนครพนมตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มองไปอกีฟากฝงน้ําเปนเมืองทาแขกแขวงคํามวนประเทศลาว ทีน่ี ่ลาํนํา้ของ

แมนํา้โขงกลายเปนเสนกัน้พรมแดนธรรมชาติ แบงกัน้ระหวางประเทศไทย

กับประเทศลาว

ดื่มธารนํ้าโขงสายเดียวกัน หวานฉํ่าชื่นใจกันทั้งสองฝาย ประชาชนชาว

ดืม่ธารน�า้โขงสายเดยีวกนั ฉ�า่ชืน่ใจกนัท ัง้สองฝ่าย
同饮湄公水 彼此共甘美 汪瑾 郭鑫惠/文
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ไทยและชาวลาวที่อาศัยอยูตามลุมน้ําโขงมีวัฒนธรรมประเพณีที่คลายคลึง

กัน ทั้งสองฝายยังคงมีการไปมาหาสูกันอยางใกลชิด นายณรงคชัยกลาววา 

ชาวประมงทั้งสองประเทศไมจําเปนตองมีพาสปอรต วีซา เรือจอดเทียบทา

ฝงตรงขามชวงเวลาสั้นๆ ชาวประมงลาวที่อยูฝงตรงขามรูจักเขาด ี เมื่อเรือ

ทองเทีย่วแลนผานไป ชาวลาวทีก่าํลงัจบัปลาเกบ็หอยอยูรมิฝงจะโบกมือทัก

ทายเขาดวยความคุนเคยเปนกันเอง

แมนํา้โขง ตนกาํเนิดอยูบนทีร่าบสูงธิเบตประเทศจนี สวนทีอ่ยูในเขตประ-

เทศจนีเรียกวาแมน้ําหลานชาง ไหลหลากลงสูทิศใต ผานเขตประเทศเมียนมา 

ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม เปนลํานํ้าขามประเทศสายสําคัญที่สุดของ

เอเชีย ในฐานะเปนสายนํ้านานาชาต ิไมเพียงแตงแตมทัศนียภาพธรรมชาติ

ของสองฝงนํ้า ขณะเดียวกัน ยังไดสรรคสรางความทรงจําแหงอารยธรรม

กลุมชนของประเทศที่อยูสองฝงลุมนํ้าโขงอีกดวย

ศาสตราจารย สุเนตร ชติุนธรานนท นักประวติัศาสตร อดีตอาจารยประ-

จําภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มอง

วาเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งอยูบนเสนทางการคาสากล ในประวัติศาสตร 

ไดหลอมรวมอารยธรรมอันหลากหลายบนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เขาดวยกัน “เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับอิทธิพลของสองอารยธรรมหลัก

หนึง่คอือารยธรรมอนิเดียบนอนุทวปีเอเชยีใต และอารยธรรมจนีท่ีมาจากแม-

นํ้าโขงตอนบนของทวีปเอเชียตะวันออก”

ตนกําเนิดกิจกรรมการแขงเรือยาวของจีนไดสืบทอดลงมายังลุมนํ้าโขง

ตอนกลางและตอนลาง

นายณรงคชัยกลาววา ชาวจีนจะ

แขงเรอืยาวกนัเฉพาะในชวงเทศกาล

บะจาง สวนคนไทยกับคนลาวจะมี

การแขงเรอืยาวเฉลมิฉลองกนัในทุก

เทศกาล “นี่เปนกิจกรรมความร่ืน

เรงิท่ีสาํคัญในการผกูมิตรสมัพนัธกนั

ของแตละชมุชนหมูบาน เทศกาลวนั

สาํคัญ เชน วนัสงกรานต วนัเขาพรรษา

ของทุกป จะมีชาวลาวฝงตรงขามมา

รวมงานบญุดวย มาแขงเรอืยาวบนลํา

น้ําโขงเฉลิมฉลองรวมกับชาวนคร

พนม” 

การอยูรวมกันอยางสมานฉันท 

เอือ้อาทรตอกนั น่ีคอืสภาพความเปน

จริงของลุมนํ้าโขงในวันนี ้
稿件来源：新华社

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เชื่อมโยงจังหวัดนครพนมกับ
แขวงคํามวน
泰老友谊大桥连接泰国那空拍侬府和老挝甘蒙省 
新华社 图
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吉姆·汤普森泰丝博物馆坐落在泰国首都曼谷市中心繁华的拉玛一世路上，在这家

博物馆里，大象、孔雀等泰国人引以为傲的文化元素栩栩如生地出现在各种精美

的丝绸制品上。这里展示的泰丝制品，正是中泰两国丝绸文明融合交流的产物。

หตัถกรรมทอผา้ไหม...สสีนัแห่งการแลกเปลีย่น
วฒันธรรมผา้ไหมไทย–จนี

พพิธิภณัฑบานจิม ทอมปสนั ตัง้

อยูบนถนนพระรามท่ี 1  อนัพลุกพลาน 

ใจกลางกรงุเทพมหานคร เมืองหลวง

ของประเทศไทย ภายในพิพิธภัณฑ 

ชาง นกยงู และส่ิงสะทอนวฒันธรรม

ท่ีชาวไทยภาคภมิูใจอืน่ๆ ปรากฏเปน

รูปรางสมจริงบนผลิตภัณฑงดงาม

หลากชนิดจากผาไหม ผลิตภัณฑผา

ไหมที่จัดแสดงอยู ณ บานจิม ทอมป

สันแหงนี้ คือผลผลิตแหงการหลอม

รวมแลกเปลี่ยน ระหวางอารยธรรม

ไหมของจีนและไทย

จีนเปนดินแดนตนกําเนิดแหงผา

ไหม ผาไหมจากจีนไดแพรกระจาย

ออกไปนอกประเทศผานเสนทางสาย

ไหมทางบกและทางทะเล ซึง่เปนเสน-

ทางการคาในยคุโบราณ ประเทศไทย

เองกไ็ดรบัอทิธิพลดานผาไหมจากจนี

เชนกัน โดยไดพัฒนาผาไหมที่มี

ลกัษณะเฉพาะของตน คอืผาไหมไทย

ขึ้นมา

ฝู เจียฮุย มัคคุเทศกภาษาจีนประ-

จําพิพิธภัณฑบานจิม ทอมปสันเลา

ถึงตนกําเนิดของผาไหมลูกคร่ึงไทย

-จนี ใหนกัทองเท่ียวชาวจนีท่ีเดินทาง

มาเยีย่มชมสถานท่ีแหงน้ีฟงวา รังไหม

一经一纬织就中泰丝绸交流绚丽色彩 汪瑾/文

①
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ไทยมคีอลลอยดเปนสวนประกอบคอนขางมาก เม่ือสาวออกมาเปนเสนไหม 

จึงไดเสนไหมที่มีลักษณะเปนปุมปมไมเรียบ หากนําเสนไหมลักษณะนี้มา

ใชเปนเสนพุงในการทอผา กมั็กจะขาดงาย สวนไหมจนีน้ันจะมคีวามเงาและ

นุม ชวยเสริมในสิ่งที่ไหมไทยขาดไดอยางลงตัว บริษัทจิม ทอมปสัน จึงได

นําเขารังไหมจากประเทศจีนเปนปริมาณมากในแตละป เพื่อนํามาเปนสวน

ผสมในการทอผาไหมไทย ผลติภณัฑไหมไทยจํานวนไมนอย ใชไหมจีนเปน

เสนพุง สวนเสนยืนนั้นคือไหมไทย

อี ้หมงิ ดีไซเนอรชาวจนีทีเ่คยเดินทางมารวมกจิกรรม “ไหมไทยสูเสนทาง

โลก” ถงึสองครัง้ บอกนักขาววา เน้ือผาไหมไทยใหสัมผสัท่ีคอนขางแข็ง เม่ือ

นํามาตัดเย็บเสื้อผาจึงขึ้นทรงไดด ีไดรับความนิยมจากวงการแฟชั่นทั่วโลก 

แตขอเสียของผาไหมไทยก็คือบางครั้งอาจดูหนาเทอะทะ เมื่อเทียบกันแลว 

ผาไหมจีนจะลื่นพลิ้วกวา

อี ้หมงิเสรมิอกีวา  เวลาออกแบบเส้ือผา ตนมักจะใชไหมไทยเปนหลกั แลว

เสริมดวยไหมจนีในรายละเอยีดตางๆ เพือ่เพิม่ความพลิว้ไหวและชเูสนหทาง

วฒันธรรมด้ังเดิมของจนี ชดุราตรลีกัษณะน้ี มักจะดึงดูดสายตาในงานแฟชัน่

โชวไดเปนพิเศษ

ปจจุบัน อตุสาหกรรมผาไหมของไทยกาํลงัเฟองฟ ู ศิลปะการทอผาไหม

แบบดั้งเดิมไดรับการสืบทอดอยางตอเนื่อง ตามหมูบานในจังหวัดตามภาค

ตางๆ  ของประเทศไทย ไมวาจะเปนเชยีงใหม สุพรรณบรุ ีหรอืนครราชสีมา 

ยงัคงมีชาวบานจํานวนไมนอยทีท่อผาไหมดวยวถิด้ัีงเดิมอยู ผูสูงวยัจะนัง่กนั

อยูในลานบาน พูดคุยไปพลาง ทอผาดวยกี่แบบโบราณไปพลาง การทอผา

ในลกัษณะนี ้กวาจะไดผาไหมขนาด

หนึ่งตารางเมตร จะตองใชเวลาราว

หนึ่งเดือน จึงไมแปลกที่ผาไหมทอ

มือจะมีราคาสูง

ในพืน้ทีต่าง  ๆเหลานี ้มีคนจาํนวน

มากเดินทางมาหางานทําในเมืองใหญ 

สวนผูเฒาผูแกน้ัน เลอืกท่ีจะทอผาไหม

กนัอยูในหมูบานตามเดิม คณุหวงปน 

หัวหนาฝายแปลภาษาตางประเทศ 

(ภาษาจนี) ประจาํศูนยวจิยักสิกรไทย

กลาววา คนไทยที่มีความเชื่อมั่นใน

วถิ ี“เศรษฐกจิพอเพยีง” นัน้ จะไมหลง

ใหลไปกับจังหวะชีวิตที่เรงรีบของ

โลกภายนอกมากนัก นอกจากนี ้ การ

ทอผาไหมอยางเชือ่งชาถอืเปนการตก

ผลกึทางวฒันธรรม เม่ืออารยธรรมผา

ไหมของจนีเดินทางมาถงึสยามเมือง

พุทธในลักษณะหนึ่งเชนกัน
稿件来源：新华社

ที่กรุงเทพฯ ในชวงงานสัปดาหแฟชั่นผาไหมไทยระหวาง
ประเทศ ครั้งที ่1 นางแบบคนหนึ่งกําลังโชวแฟชันผาไหม
ไทยที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวจีน
图①泰国曼谷，一名模特在首届泰丝国际时装周上
展示由中国设计师设计的泰丝服装  新华社 图

เครื่องแตงกายผาไหมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑผาไหมจีน
图②中国丝绸博物馆展出的丝绸服装  陈创业 图 

②
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รูจ้กัจนีดว้ยดนตร…ีเสน้ทางตามฝันของกลุ่มผูช้ืน่ชอบ
ดนตรจีนีจากประเทศไทย

天弦乐团”的成员都是喜爱中国乐

器的泰国人，他们看不懂中文，几

乎都没去过中国，却能从旋律中窥见中国

江南的楼台烟雨，从鼓点中感受中国少数

民族载歌载舞的欢腾，想象音乐背后多姿

多彩的中国。

สัญชัย กลิ่นถือศีล เรียนจบมาทางดนตรีไทย เปนอาจารยสอนดนตรีอยู

ทีม่หาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ เม่ือหลายปกอน ครสัูญชยับงัเอญิได

รูจกักูเจงิ เครือ่งดนตรจีนีโบราณ และนับแตนัน้กร็ูสึกหลงใหลในกูเจงิ จนหนั

เหเสนทางเขาสูการศึกษาเกีย่วกบัดนตรจีนีมาเรือ่ยๆ เขากลาววา “ดนตรพีืน้

บานของจนี ไมเพยีงสะทอนอารมณไดอยางเขาถงึ หากแตยงัเต็มไปดวยเสนห

อนันาประหลาด สามารถถายทอดเรือ่งราวไดเปนหม่ืนลานคาํ เม่ือครสัูญชยั

ไดทําการศึกษาเครื่องดนตรีจีนแตละชนิด ก็รูสึกเหมือนกําลังเดินตามแสง

รําไรอันลึกลับ เขาไปยังโลกโบราณอันนาพิศวง

闻声识中国——一群泰国中乐迷的追梦路

①
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ในระหวางท่ีครูสัญชัยคลําทางศึกษาเครื่องดนตรีจีนอยูนั้น เขาไดรูจัก

เพือ่นๆ ท่ีมคีวามสนใจอยางเดียวกนั เพือ่นๆ เหลานัน้ มีทัง้ชางภาพทีพ่ยายาม

หาครูสอนเปาขลุยไผ จนเรียนๆ หยุดๆ มาได 8 ป มีทั้งเด็กหนุมผูหลงรัก

ซออูที่คุณปูเคยเลน มีทั้งชางซอมรถท่ีชอบเก็บสะสมเครื่องดนตรีจีนรวม

ท้ังศึกษาวธีิการซอมเครือ่งดนตรเีหลานัน้ เพือ่นท่ีรูภาษาจนีของครสูญัชยัและ

เพื่อน ชวยตั้งชื่อวงดนตรีเปนภาษาจีนใหพวกเขาวา “เทียนเสียนเยวี่ยถวน” 

ที่แปลวา “วงดนตรีสายสวรรค” สมาชิกวงทุกชีวิตตางจดจําชื่อ “เทียนเสียน

เยวี่ยถวน” นี้ไดอยางแมนยํา ทั้งที่ไมรูวา “เทียนเสียน” แปลวาอะไร

ครสัูญชัยใหสมัภาษณผูส่ือขาววา เน่ืองจากตนไมรูภาษาจนี สมาชกิวงจงึ

ไมคอยเขาใจเรื่องราวเบื้องหลังบทเพลงแตละบทมากนัก ทั้งยังไมแนใจถึง

วิธีการเลนเพลงเหลานั้นดวย พวกเขาจึงตองขอใหนักศึกษาที่เรียนภาษาจีน 

ชวยแปลชื่อเพลงให เพื่อที่พวกตนจะไดเดาอารมณที่เพลงตองการจะสื่อ วง

เทียนเสียนนี ้ เคยเลนดนตรีปอบสไตลโบราณอยางเพลง หยาดฝนแหงเจียง

หนานท้ังท่ีอานชือ่เพลงออกเพยีงสองคํา คอื “เจยีงหนาน” นอกจากนี ้วงเทยีน

เสียนยังเคยทดลองเลนเพลงนาฏลีลาเผาเหยาและนาฏลีลาเผาอี ๋ ทั้งที่ทุกคน

ยังสับสนกับชื่อเผาเหยาและเผาอี๋อยูไมนอยสมาชิกวงเทียนเสียนไมเคยไป

เมืองจีน แตกลบัมองเหน็อาคารแบบเจยีงหนานใตฝนพราํไดผานทาํนองเพลง 

สัมผัสไดถึงความสนุกสนานของดนตรีชนกลุมนอยที่ชื่นชอบการรองรําทํา

เพลง ผานจังหวะที่ถายทอดผานบท

เพลงตางๆ เม่ือบรรเลงเพลงเหลาน้ี 

สมาชิกวงเทียนเสียนจะจินตนาการ

ถงึประเทศจนีทีเ่ต็มเปยมไปดวยสีสนั 

เบื้องหลังบทเพลงแตละชิ้นตามไป

ดวย
稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่10 มีนาคมภายในหองเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ บรรดาสมาชิกวงดนตรีเทียนเสียนเยวี่ยถวน
กําลังฝกซอมบรรเลงเพลง
图①3月10日，在位于泰国曼谷的泰国华侨崇圣大
学教室内，“天弦乐团”成员们在排练曲目 
新华社 图

เมื่อวันที ่9 พฤษภาคม สมาชิก “วงดนตรีเทียนเสียนเยวี่ย

ถวน” ซอมบรรเลงเพลงในศูนยศิลปะเครื่องดนตรีจีนเซินอุย
图②5月9日，“天弦乐团”成员在位于泰国曼谷的
森维中乐艺术中心排练曲目  新华社 图

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน นายสัญชยั หวัหนา “วงดนตรเีทยีนเสียน
เยวี่ยถวน”กําลังซอมกูเจิง
图③“天弦乐团”团长神猜在练习古筝  新华社 图

② ③
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抚仙湖水质纯净，湖鱼自然活色生

鲜。鱼水相逢于一方本土铜锅，

这种风云际会，自然演绎出触动味蕾、萦

绕舌尖、常入梦境的特色美食——抚仙湖

铜锅鱼。

ปลาตม้หมอ้ทองแดงทะเลสาบฝเูซยีน
ความอร่อยซึง่จะไม่ท�าใหล้ิ้นของคุณผดิหวงั

ทะเลสาบฝเูซียนมีคุณภาพนํา้ท่ีใส

สะอาดและบริสุทธ์ิ ทาํใหปลาทีอ่าศัย

อยูในทะเลสาบแหงน้ีแหวกวายอยาง

เปนธรรมชาติและมีชวีติชวีาสีสนัสวย

งาม เม่ือปลาและนํา้มาพบกันในหมอ

ทองแดงของชาวทองถิ่น ดั่งลมและ

เมฆมาชุมนมุกนัทาํใหลิน้ของคนเรา

ไดสัมผัสถึงรสชาติอันแสนเลิศรส

“ปลาตมหมอทองแดงทะเลสาบฝู

เซียน” เปนเมนอูาหารพเิศษท่ีทกุคน

นึกฝนถึงอยูเนืองนิจ

ตักนํ้าที่ใสสะอาดจากทะเลสาบ

【走进玉溪】抚仙湖铜锅鱼：不可辜负的舌尖美味

พรอมกับนําปลาสดๆ มาใสลงในหมอทองแดง ชนิดของปลาที่เปนตัวเลือก

อนัดับตนๆ ของอาหารเมนูน้ี ไดแก ปลาขางลัง่ ปลาชิง ปลาเหนียน ปลาหมา 

ปลาหยนิ และปลาเฉา เปนตน น้ําในหมอทองแดงท่ีไดมาจากทะเลสาบ ซึง่มี

ความใสเย็นและรสหวานตามธรรมชาต ิดั่งปลาไดลงไปวายในนํ้าที่นิ่งสงบ

และมีความสุข นอกจากน้ีหมอทองแดงยงัอดุมไปดวยธาตุตางๆ นีจ่งึเปนเหตุผล

ของการนาํหมอทองแดงมาใชตมปลา ซุปปลานํา้ใสทีมี่รสชาติหวานสดและเนือ้

ปลาทีนุ่ม ทานคูกบัน้ําจ้ิมท่ีทาํขึน้เอง เพยีงแคนีก้อ็รอยจนคุณวางตะเกยีบไม

ลง เมื่อเราดื่มดํ่ากับการทานซุปและเนื้อปลาที่แสนอรอยแลว คราวนี้ก็มาถึง

อาหารจานหลักของที่น่ีนั่นก็คือขาวอบมันฝรั่ง ชาวประมงในทะเลสาบ

ฝูเซียนจะใชหมอทองแดงในการทําขาวอบมันฝรั่ง ขาวท่ีไดจากการอบจะ

มีความหอมรสชาติอรอยกลมกลอมไมเหมือนใคร เหมาะสําหรับทานคูกับ

ซุปปลาหมอทองแดง

นอกจากเมนอูาหารเลศิรสรมิทะเลสาบ ซ่ึงใชหมอทองแดงในการทําแลว

ดวยสภาพแวดลอมของระบบนิเวศทีดี่เยีย่มทาํใหโอวเฟนหรอืผงรากบวัของ

เขตเฉงิเจยีงอดุมไปดวยสารอาหาร อกีทั้งยังมีความหอมและรสชาติอรอย มี

ปริมาณนํ้าตาลไขมันและโปรตีนนอยอุดมไปดวยแคลเซียมฟอสฟอรัสและ

ธาตุเหลก็ ผงรากบวัท่ีชงกบันํา้จะมีความใสด่ังครสิตัล มีความหอมและรสชาติ

ท่ีหวานมันเวลาทานจะรูสึกถงึความละเอยีดออนและไหลลืน่คลองคอ  ทําให

ผงรากบัวขายดีท้ังในและนอกมณฑล ทุกวนัน้ีชาวเฉงิเจยีงใชประโยชนจาก 

“สมบติัทีไ่ดจากนํา้” ซุปรากบัวตมกระดูกซึง่มีรสชาติหวานอรอย สุกีร้ากบัว

ซ่ึงเปนการสรางสรรคคิดคนอาหารเมนใูหม และอาหารท่ีทาํจากรากบัวชนดิ

อืน่ๆ อกีทัง้ยงันาํรากบวั ดอกบวั และใบบวัมาปรงุอาหารดวยวธีิพเิศษอนัเปน

เอกลักษณ จนไดอาหารรสชาติโอชา ซึ่งคุณไมควรพลาดที่จะลิ้มลอง
玉溪市委宣传部供稿供图
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安宁温泉水温在42℃-45℃之间，

且无硫磺味，含重碳酸钙、镁、

钾、氡等微量元素，宜浴宜饮，具有较高

的医疗价值，被誉为“天下第一汤”。

นดัพบกนัท่ีอนัหนงิ อนัหนงิ...น�า้พรุอ้นอนัดบัหนึง่ของโลก

นํ้าพุรอนอันหนิงต้ังอยูหางจาก

ตัวเมืองอันหนิงออกไป 7 กิโลเมตร

ทางทิศเหนือ  หางจากเมืองคุนหมิง

ซึง่เปนเมืองหลกั 35 กโิลเมตร และอยู

หางจากสนามบินนานาชาติคุนหมิง

ฉางสุย 64 กิโลเมตร จัดอยูในเขตวง

แหวนเศรษฐกิจของเมืองคุนหมงิครึง่

ชัว่โมง ในฐานะทีอ่ยูใกลกบัเมืองหลกั

อยางคนุหมงิและไมไกลจากสนามบนิ

ฉางสุย บอน้ําพุรอนของท่ีน่ีจึงเปน

การบรูณาการของทรพัยากรความรอน

ใตพภิพมนุษยศาสตรและประวติัศา-

สตรนิเวศวิทยากับการดูแลสุขภาพ

และการกีฬา และยังเปนแหลงรวม

ของรสีอรทวฒันธรรมทองเท่ียวสขุ-

ภาพเขาไวดวยกนั บอน้ําพรุอนอนัหนิง

ไมไดเปนเพียงผูใหบริการท่ีสําคัญ

ดานจุดหมายปลายทางสุขภาพดีใน

มณฑลยนูนานเทาน้ัน แตยงัเปนแพลต

ฟอรมที่สําคัญสําหรับกลยุทธ “หนึ่่ง

แถบ หนึง่เสนทาง” ของยนูนานและ

【遇见安宁】安宁温泉：天下第一汤

การแลกเปลี่ยนสื่อสารกับเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย

ความพิเศษของนํ้าพุรอนอันหนิงก็คือ มีนํ้าพุรอนมากถึง 9 แหง และทุก

วนัจะมีปรมิาณการไหลเวยีนของน้ําพรุอนมากกวา 1,000 ตันตอคืน อณุหภมิู

ของน้ําอยูทีร่ะหวาง 42-45 องศาเซลเซียส และไมมีกลิน่กาํมะถนั มีองคประ-

กอบของแรธาตุตางๆ เชน แคลเซียมไบคารบอเนต แมกนีเซียโพแทสเซียม 

และแบเรยีม สามารถนํามาใชด่ืมและอาบได อกีทัง้ยงัมีคุณคาทางการแพทย

สูง จนไดรับการยกยองจากหยาง เซินอวี ่นักวิชาการในราชวงศหมิงวาเปน  

“นํ้าพุรอนอันดับหนึ่งของโลก”

สถานทีอ่าบน้ําพรุอนหรอืโรงแรมนํา้พรุอนในประเทศเคยใหการตอนรับ

บุคคลสาํคัญตางๆ เชน หลวิ สาช ีโจว เอนิไหล จ ูเตอ  เฉิน ยี ้เต้ิง เส่ียวผงิ ตง ปอวู 

และนักปฏวิติัรุนแรกๆ รวมถงึผูนาํประเทศทีสํ่าคัญ กษัตรยิสีหนุแหงประเทศ

กัมพูชาและประมุขของรัฐและทหารบุคคลสําคัญทางการเมืองทานอื่นๆ ที่

นี่กลายเปน “หองนั่งเลนทางการทูต เมืองแหงนํ้าพุรอนในฤดูใบผลิ” ของ

ยูนนานที่หันหนาสูเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ทุกวันน้ี น้ําพรุอนยงัคงเปนส่ิงทีจํ่าเปนและขาดไมไดในชีวิตของชาวคนุหมิง 

บอนํา้พรุอนกลางแจงท่ีลอมรอบไปดวยภเูขาและสปา พรอมดวยกลิน่นํา้มัน

หอมระเหยจากพืชธรรมชาต ิ การไดดื่มดํ่ากับการแชนํ้าพุรอนทามกลางปา

เขา ชําระลางรางกายที่เหนื่อยลา ทําใหรางกายและจิตใจไดรับความสงบ

สุขอยางหาที่เปรียบมิได
安宁市委宣传部供稿供图
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十二生肖，又叫属相，

包括鼠、牛、虎、

兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、

猪。十二生肖以12年为一个轮回。生

肖作为中国悠久的民俗文化符号，古

往今来留下了大量描绘生肖形象和象

征意义的诗歌、春联、绘画、书画

及民间工艺作品。

ปีมะแมในสบิสองนกัษตัร

คนเกดินกัษัตรมะแม (ปแพะ) คอื

ผูท่ีเกดิป 1979 ป 1991 ป 2003 ป 2015 

ป 2027 ตามลําดับ

ปแพะ จดัอยูลาํดับท่ี 8ในสิบสอง

นกัษัตร ชาวจนีเชือ่วา แพะเปนราศีท่ี

อบอุนท่ีสุด ผูท่ีเกดิปแพะ มักจะเปน

คนซ่ือสัตยจรงิใจและมีความเมตตา

เหน็อกเห็นใจคน

ชาวจีนเชื่อวาแพะเปนสัตวที่มี

สติปญญาเฉลียวฉลาด เอื้อเฟอโอบ

ออม จติใจดีงามท่ีสดุ อกีท้ังสรางความ

สุขแกผูคน

ชาวจีนโบราณมองวาแพะเปน 

“สัตวเลี้ยงคุณธรรม” มีคุณธรรม

ความเมตตาตอฝงู เอือ้อาร ีตายอยาง

มีศักดิ์ศร ีรูธรรมเนียม เมตตาตอฝูง

หมายถงึแพะชอบจับกลุมอยูเปนฝงู 

เอือ้อารหีมายถงึแพะจิตใจดี มีเขาแต

十二生肖——羊

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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ไมชื่นชอบการตอสู ตายอยางมีศักด์ิศรีหมายถึงแพะมีความน่ิงสงบแมยามถูกฆา มองการตาย

เหมือนกลับบาน รูธรรมเนียม หมายถึงรูคุณ “ลูกแพะคุกเขากินนมแม” เปนสัญลักษณแหงความ

กตัญูของจีน

เม่ือชนชาติจีนเขาสูสงัคมอารยธรรมซึง่แยกไมออกจากพืน้ฐานทางวตัถ ุ ท่ีเมืองจนี ส่ิงแรกคอื

การพฒันาการเลีย้งปศุสัตว แพะเปนสัตวประเภทแรกๆ ทีไ่ดรบัการฝกใหเช่ือง จงึแกปญหาความ

อดอยากและอาหารรสเลศิใหแกบรรพบุรษุ ดังนัน้ แพะมีความสาํคัญอยางยิง่ตอวถิกีารดําเนนิชวีติ

ของบรรพชนชาวจีนโบราณ

ชาวจีนภาคเหนือนิยมอาหารท่ีทําจากเน้ือแพะเปนหลัก แพะยางเปนเมนูขึ้นชื่อของชนชาติ

มองโกลและชนชาติอุยกูรในประเทศจีน งานเลี้ยงเนื้อแพะลวนหมายถึงการใชเน้ือแพะในการ

ปรุงอาหารที่มีรสชาติที่แตกตางกันไป จีนสมัยโบราณ ชาวบานสามารถปรุงอาหารที่ใชเนื้อแพะ

ออกมาไดถึง 44 ชนิด สวนทางการปรุงได 66 ชนิด โตะอาหารแพะลวนของฮองเตปรุงออกมา 76 

ชนิด 

แพะยังเปนวัตถุดิบสําคัญของเครื่องแตงกายในวิถีชีวิต หนังของแพะนอกจากทําเสื้อผาแลว 

ยังทําเปนผาหมผานวม หมวก รองเทา บูท พรม สักหลาด เปนตน
本刊综合

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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滇 金 丝 猴 群 体 讲 究 等

级 ， 最 强 大 的 雄 猴 组

成的家庭成员一般最多，在猴

群中的地位也最高。每个家庭

的雄猴都很有个性，勇敢的、

体贴的、严厉的、温柔的，它

们的共性是能保护家人，足够

聪明，能找到充沛的食物，制

定安全的行走路线。”在云南

白马雪山国家级自然保护区、

迪庆藏族自治州维西县塔城镇

响古箐，生活着一群特有的物

种——滇金丝猴。

เสี้ยงกู่ชิง่ : บา้นของลงิขนทองยูนนาน
响古箐：滇金丝猴的家园 本刊记者 陈创业 文/图

①

② ③ ④

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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 “เร็ว---เร็ว เร็ว, เร็ว---เร็ว เร็ว(มา----มาซ)ิ”

เชาวนัหน่ึงในเดือนมิถนุายน ณ หบุเขาเสีย้งกูช่ิง ซ่ึงต้ังอยูในเขตอนุรกัษ

ธรรมชาติภเูขาหมิะไปหมา (มาขาว) หมูบานถาเฉงิ อาํเภอเหวยซี เมืองปกครอง

ตนเองชนชาติธิเบตต๋ีชิง่ ยวี ๋เจ้ียนหวั เจาหนาทีพ่ทัิกษปาทาํกจิวตัรเหมือนเชน

ทุกวัน ดานหนึ่งใชภาษาลีซอรองเรียกฝูงลิงอยางตอเนื่อง ดานหนึ่งหยิบตะ

ไคร Usnea แขวนไวบนกิ่งไมหรือพุมไม

เสียงรองดังไมทนัหยดุ มีบางสิง่เคลือ่นทีเ่ปนระลอกๆ อยูกลางปา พรอมๆ 

กบัเสียงขานตอบ “เจ๊ียก---เจีย๊ก เจีย๊ก” เงาทมึนกพ็ลนัปรากฏข้ึน นาทีน้ีเส้ียง

กูชิ่งคึกคักขึ้นมาทันที

ในฐานะท่ีเปนสตัวสญัลกัษณของเขตอนรุกัษธรรมชาติภเูขาหมิะไปหมา 

ลงิขนทองยนูนานนับวนัจะยิง่ไดรบัการคุมครองดูแลมากขึน้ จนเด๋ียวนีพ้วกมัน

ไมกลวัคนเลยแมแตนิดเดียว สามารถทีจ่ะตีลงักา กนิอาหาร หรอืเลนพเิรนทร

ตอหนาบรรดานักทองเที่ยว  ซึ่งเมื่อ 19 ปกอน ผูคนทําไดเพียงแคมองพวก

มันอยูไกลๆ

ฝูงลิงที่อยูในเสี้ยงกูชิ่ง ปจจุบันที่นับไดม ี58 ตัว แบงเปน 6 ครอบครัวที่

เกดิจากพอลงิ 1 ตัว โดยลงิท้ัง 6 ครอบครวัตางต้ังชือ่ตามพอลงิ เชน “บานพอ

ตัวใหญ” “บานพอรูปหลอ” “บานพอรุงเรือง” ฯลฯ

 “ฝงูลิงขนทองยนูนานจะเครงครดัเรือ่งอาวโุส พอลงิท่ีแข็งแกรงทีสุ่ดมัก

จะสรางครอบครวัไดมากทีสุ่ด และมีสถานะสูงสุดในฝงูลงิ” หวงั ชนุผงิ นัก-

ศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยวนศาสตรซีหนานพูดพรอมท้ังยกกลอง

สองทางไกลมองสํารวจฝงูลงิ  เธอกลาววา ท้ังฝงูลงิจะมีพญาลงิเพยีงหนึง่ตัว 

พญาลิงในขณะนี้ชื่อวา “เจาตัวใหญ” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาครอบครัว 

“เจาตัวใหญ” เพิ่งไดสมาชิกลูกลิงใหมหนึ่งตัว “เจาตัวใหญดูแลครอบครัว

ดีมาก มักจะชวยเหลือแมลิงในการดูแลลูกลิงนอย และตอนนี้กําลังเปนลิง

หนุมที่มีเสนหมาก”

 “พอลิงของแตละครอบครัวตางมีบุคลิกเฉพาะตัว แบบกลาหาญ แบบ

เอาใจใส แบบเขมงวด แบบออนโยน แตวาพวกมันจะมีบุคลิกที่เหมือนกัน

คือปกปองคุมครองครอบครัว มีความฉลาด สามารถแสวงหาอาหารไดมาก

พอ และสามารถกาํหนดเสนทางสัญจรทีป่ลอดภยัได” จากประสบการณดูแล

ลิงขนทองยูนนานมากวา 20 ป ยวี๋ เจี้ยนหัวคุนเคยกับฝูงลิงเปนอยางมาก ถึง

ขนาดเรียกชื่อลิงไดทุกตัวเลยทีเดียว

ในทัศนะของหวังชุนผิงแลว ประสบการณของพอลิงตัวหนึ่งจากสราง

ครอบครัว ใหกําเนิดลูกลิง จนกลาย

เปนหวัหนาครอบครวันัน้ กค็ลายกบั

ผูชายคนหนึ่งที่จากเด็กชายจนกลาย

เปนพอคน “เม่ือตอนเริม่ตนสาํรวจลงิ

ใหมๆ พอลิงตัวหนึ่งที่ชื่อวา ‘พอรูป

หลอ’ แมวาจะสรางครอบครัวแลว 

แตวามีสถานะคอนขางต่ําตอยในฝงูลิง 

ไมวาเจาหนาทีพ่ทิกัษปาจะโยนอาหาร

ใหหรือวาตอนฝูงลิงด่ืมนํ้า ‘พอรูป

หลอ’  กแ็มกระท่ังมีพอลิงตัวอืน่มาจบี

แมลงิ มันกย็งัท้ิงแมลงิแลววิง่หนีไป

ตัวเดียว แตนับจาก ‘พอรูปหลอ’ มี

ลกูลงิเปนของตัวเองแลว มันกเ็ปลีย่น

เปนกลาหาญมากขึ้น กลาที่จะตอกร

กับพอลิงตัวอื่นที่เขามารุกราน”

ในโลกที่ไดรับการดูแลคุมครอง

เปนสองเทาจากมนุษย เสี้ยงกูชิ่งได

กลายเปนบานแหงการสืบเผาพันธุ

ของลิงขนทองยูนนานไปแลว

ลิงขนทองยูนนานที่ใชชีวิตอาศัยในหุบเขาเสี้ยงกูชิ่ง
图①②③④生活在响古箐的滇金丝猴  陈创业 图

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

51



6月12日，DJI大疆创新宣布，推出

旗 下 首 款 教 育 机 器 人 ： 机 甲 大 师

RoboMaster S1。DJI大疆创新创始人汪

滔说：“机甲大师S1是大疆献给全球青少

年和科技爱好者的礼物，祝愿广大向往科

学精神的青少年都可以借助机甲大师S1出

色的硬件性能以及优秀的编程开发平台，

深入感受机器人技术的魅力。”

ROBOMASTER S1--ใหก้ารเรยีนกลายเป็นสิง่ท่ี “เท่หม์าก”

วนัที ่12 มิถุนายน บรษัิท ตาเจยีง 

นวัตกรรม (DJI) ประกาศ เปดตัว

หุนยนตการศึกษารุนแรกของบรษัิท

-ROBOMASTER S1 (ซึ่งตอไปนี้เรียก

ช่ือยอวา S1) เทาทีท่ราบ S1 ออกแบบ

ตามแนวคิดการเรยีนรูเชงิบันเทิง มทีัง้

เซ็นเซอรจบัแสง ส ีเสียง และมีหนวย

ประมวลผลสวนกลางดวย ผสมกับ 

Brushless Motor ท่ีกําหนดเอง ชวงลาง

ท่ีเคลือ่นทีร่อบทิศทางและขาต้ังกลอง

แมนยําสูง ทําใหผูใชไดเรียนรูความ

รูทางดานหุนยนต ปญญาประดิษฐ 

(artificial intelligence) และการเขียน

โปรแกรมในขณะทีส่นุกกับการเลน

机甲大师S1：让学习变得“足够酷”

การแขงขัน วางทาว ผูกอต้ังบรษิทั ตาเจียง นวตักรรม (DJI) กลาววา “ROBOMASTER 

S1 เปนของขวญัท่ีตาเจยีงมอบใหเยาวชนและผูชืน่ชอบวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

ในท่ัวโลก ขอใหเยาวชนทุกคนท่ีมุงหาจิตวญิญาณทางวทิยาศาสตร ตางสามารถ

สัมผสัเสนหของเทคโนโลยหีุนยนตอยางลกึซ้ึงได โดยผานประสิทธิภาพการ

ทํางานอนัยอดเยีย่มของฮารดแวรและแพลตฟอรมเขยีนและพฒันาโปรแกรม

อันดีเยี่ยมของ ROBOMASTER S1 ครับ”

แล้ว ROBOMASTER S1 มฟัีงก์ช่ันอะไรบ้างละ

เถา เย หวัหนาวศิวกรวจิยัผลติของบรษัิท ตาเจยีง นวตักรรม บรรยายสรุป

วา ปจจุบันนี ้S1 มีฟงกชั่นการรับรูแบบอัจฉริยะที่แตกตางกัน 6 ประการ ดัง

ตอไปนี้

การจําเสนทาง–S1 สามารถจําแนกและจําเสนทางที่ผูใชกําหนดไว และ

สามารถใหเดินทางตามเสนทางอยางอตัโนมติัไดโดยผานการเขยีนโปรแกรม

การจําฉลากภาพ–S1 สามารถจําแนกฉลากภาพที่เปนตัวเลข อักษร และ

เครือ่งหมายพเิศษ เปนตน ได 44 ตัว นํามาซ่ึงความเปนไปไดหลากหลายอยาง 

①
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แกการแขงขันและการเรียนเขียนโปรแกรม

การจําคนเดิน-S1 สามารถจาํแนกและติดตามการเคลือ่นท่ีของคนเดินได

การจําเสียงปรบมือ-S1 ติดตั้งโมดูลจําเสียงปรบมือภายใน และสามารถ

แสดงปฏิกิริยาตอบสนองไดผานการเขียนโปรแกรม

การจาํกระบวนทา-S1 สามารถจาํแนกกริยิาทาทางและอปักริยิาไดหลายชนิด

การจําหุนยนต S1-สามารถจําแนกหุนยนต S1 อีกตัวได

จากการติดตามคนเดินท่ีเปนข้ันพืน้ฐาน ถงึโปรแกรมคํานวณการขับเคลือ่น

อัตโนมัติที่ตองการเขียนโปรแกรมโดยผสมผสานโมดูลปญญาประดิษฐอัจ

ฉริยะ 6 ประการ ROBOMASTER S1 ไดสรางแพลตฟอรมการเรยีนรูเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐอัจฉริยะจากงายสูยากใหกับผูใช

แล้วท�าอย่างไรให้การเรียนรู้กลายเป็นเร่ืองที ่“เท่ห์มาก”

เถา เยกลาววา ตาเจยีงไดออกแบบรปูแบบแขงขนัหลายรปูแบบใหกบั S1 

และสงเสรมิใหผูใชเขยีน “ทักษะท่ีกาํหนดเอง” ของตนเอง เพือ่ไปใชในการ

แขงขัน เมื่อมีพื้นฐานทักษะการเขียนโปรแกรมอยางคลองแคลวนี้แลว การ

ใชความรูดานคณิตศาสตรและฟสิกสอยางยดืหยุนจะเปนกญุแจสําคัญในการ

พลิกผันสถานการณแขงขัน

ในฐานะหุนยนตการศึกษา S1 ไดติดตั้งทรัพยากรการเรียนการสอนมาก

มายตามหลักสูตรโครงการ “หนทางสูการเปนมาสเตอร” ถายโอนความคิด

ในการเขียนโปรแกรม สอนความ

รูดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ

อัจฉริยะ โดยผานการทํากิจกรรม

อยางสนุกสนานและผอนคลาย แม

กระทัง่ผูใชทีไ่มมีพืน้ฐาน กส็ามารถ

เริ่มตนไดอยางงายๆ และคอยๆ เติบ

โตเปนมือโปรในการเขียนโปรแกรม 

หลกัสูตรออนไลน “สถาบัน ROBO-

MASTER” รวมท้ังหลกัสูตรวดีีโอและ

คูมอืการเขียนโปรแกรม

本刊综合

RoboMaster S1

图①②大疆机甲大师RoboMaster S1  大疆官网 图
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2014年，青岛市图书馆馆长于婧建立了山东省内的第一个24小时自助图

书馆，并在馆内定期举办夜场阅读活动，使这个新兴的公共阅读空间

呈现出日益丰富的面貌。截至2019年3月，青岛市涌现出39个自助图书馆，为数十万市

民供应着“24小时不打烊”的文化餐饮。

หยวี จิ้งกบัหอ้งสมุดช่วยเหลอืตนเอง 24 ช ัว่โมงของเธอ
于婧和她的24小时自助图书馆

① ②

③
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“เพื่อนเอย จีนเปนมารดาท่ีใหกําเนิดและเลี้ยงพวกเรา พวกคุณคิดวา

มารดาทานนี้นารักไหม ฉันคิดวา พวกคุณมีความเห็นที่ตรงกับของฉัน ตาง

รูสึกวา มารดาทานน้ีนารกัมาก” เม่ือไมนานมานี ้ท่ีหองสมุดบรกิารตนเอง 24 ชัว่

โมงของหอสมุดเมืองชิงเตา มณฑลซานตง ผูชื่นชอบการอานหนังสือเกือบ

รอยคนอาน “ประเทศจีนที่นารัก” ออกเสียงพรอมกัน

ฉากนีไ้ดกลายเปนฉากทีค่นรกัการอานของเมืองชงิเตาเหน็บอยจนชินตา 

หยว ี จิง้ ผูนาํการอาน ผูรเิริม่กจิกรรมและเปนผูอาํนวยการหอสมดุเมืองชงิเตา 

ขนานนามฉากนีว้า “แฟลซการอาน” “ดิฉนัปรารถนาวา ผูคนทีใ่ชชีวติอยูใน

เมืองหลงันีจ้ะสามารถพบเจองานปารต้ีการอานไดทกุเวลาทุกสถานท่ีคะ และ

ปรารถนาวาจะเปลีย่นแปลงบุคลกิลกัษณะของเมืองหลงัน้ีผานกจิกรรมนวตั-

กรรมใหมชนิดนี้คะ” หยวี จิ้งกลาว

หยว ีจิง้ไดจัดหองสมดุบรกิารตนเอง 24 ชัว่โมงแหงแรกของมณฑลซานตง

ทีฝ่งตะวนัตกของหอสมุดเมืองชงิเตาเม่ือป ค.ศ. 2014 และจดักจิกรรมรกัการ

อานรอบดึกในหองสมุดเปนประจาํ ทําใหพืน้ทีส่าธารณะในการอานหนังสือ

ที่เจริญขึ้นใหมแหงนี ้มีโฉมหนาที่นับวันจะสมบูรณมากยิ่งขึ้น

 ผานมาส่ีปกวาแลว หองสมดุบรกิารตนเอง 24 ชัว่โมงแหงนีไ้ดขยายพืน้ท่ี

จาก 200 ตารางเมตรในตอนแรกเปน 600 กวาตารางเมตร จาํนวนหนังสือกบั

ท่ีนัง่สําหรับการอานไดเพิม่มากข้ึนเปนเทาตัว ยงัไดเพิม่โซน Salon ท่ีตางหาก

อกี จนมีขนาดเทยีบเทาหอสมุดขนาดเลก็ และไดวางแผนผนัเครอืขายบรกิาร

อัจฉริยะของหอสมุดในเมือง ทั้งยังเปนแกนนําในการสรางกลุมหองสมุด

บรกิารตัวเอง 24 ชัว่โมงท่ีครอบคลมุท่ัวเมือง ไดสรางนวตักรรมใหมเปนแบบ

โมเดลการสรางคลาสเตอรการบริการตนเอง 24 ชั่วโมงของหองสมุดใน

เมือง จนถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 เขตเมืองตางๆ ของเมืองชิงเตาไดสราง

หองสมุดบรกิารตนเอง 39 แหง ซ่ึงไดใหอาหารสมอง “ตลอด 24 ช่ัวโมง” แก

ชาวเมืองหลายแสนคน

 “ทุกวนันี ้พอถงึเวลาไฟถนนเริม่เปด ไฟอานหนงัสอืบางอยางอยางละเอยีด

ที่หองสมุดบริการตนเอง 24 ชั่วโมง ไดติดเปนนิสัยของผมมา 4 ปกวา ซึ่งทํา

ใหผมไดรบัรูอณุหภมิูของเมอืงหลงัน้ีครบั” ผูอานคนหนึง่ฝากขอความดังกลาว

นี้ไวใน Wechat official ID ของหอสมุดเมืองชิงเตา

ทํางานที่หอสมุดมา 42 ปแลว หยวี จิ้งยังคงรักษาความกระตือรือรนและ

พลงัทีเ่ต็มเปยมเหมือนดังตอนเริม่แรกทาํงาน เธอพยายามสงกลิน่ไอหนังสือ

ไปทกุมุมเมือง ใหการรกัการอานจดุเมืองหลงันีใ้หสวาง “การเผยแพรการรกั

การอาน เปนภารกิจหนึ่งที่ตองการฟนฝาตอสูอยางยั่งยืนนาน ตองการผูทํา

งานดานวัฒนธรรมหลายชั่วคนใช

ความพยายามรวมกันคะ ดิฉันเปน

เพียงสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งในนั้น

คะ หากสามารถที่จะปูพื้นฐาน ฝาก

สมบัติใหกับคนรุนหลังหนอยได ก็

นับไดวาไมผิดเพี้ยนจากความตั้งใจ

ตอนตนคะ” หยวี จิ้งกลาว

稿件来源：《中国文化报》，内容有删减

มีพลเมอืงจํานวนมากนิยมไปอานหนงัสอืทีห่องสมุด 24 ชัว่โมง
图①越来越多的市民喜欢到24小时图书馆阅读  CFP

แสงไฟในหองสมุดไดกลายเปนสีสันอันอบอุนของเมือง
เมืองหนึ่ง
图②图书馆里的灯光照出一座城市温暖的色彩  CFP

มุมหนึ่งของหองสมุด
图③④图书馆一角 CFP

④
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近日，在中国内地，一款关注认知

障碍的公益节目《忘不了餐厅》

在腾讯视频开播，用一场遗忘与守望的温

暖碰撞，狠狠击中了无数观众内心的柔

软。节目在现实主义和真情实感取胜的同

时，还就此打开了“素人银发综艺”的全

新领域。

ยนิดตีอ้นรบัสู่ รา้นอาหารลมืไม่ได ้

เมื่อเร็วๆ นี ้ในประเทศจีนมีรายการ “รานอาหารลืมไมได” ที่มุงเนน

สาธารณะประโยชนตอผูบกพรองทางสติปญญาไดเปดตัวสื่อโซเชียล แอป 

Tencent โดยใชความหลงลืมและการเฝารอจากเหตุการณการพบเจออันอบ-

อุนซึ่งกระแทกเขาไปถึงกนบึ้งหัวใจอันออนไหวของผูชมนับไมถวนการ

แสดงนอกจากใชทั้งความสมจริงและอารมณความรูสึกจริง ยังเปนการเปด

พื้นที่ใหมถอดดามใหกับ “วาไรตี้คนผมสีดอกเลาทั่วไป”  

รปูแบบ “รานอาหารลมืไมได” ไมไดตอบสนองตอรายการวาไรต้ีทีมี่อยู

欢迎光临《忘不了餐厅》

①
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ในปจจุบันแตกลับเชิญผูสูงอายุหาคนที่มีความบกพรองทางสติปญญาและ

โรคอลัไซเมอรใหบรกิารแขก ฮวาง โป นักแสดงและผูกาํกบัชือ่ดังของจนี รบั

หนาท่ีเปนผูจัดการบรหิาร “รานอาหารลมืไมได” ดวยพฤติกรรมของผูสูงอายุ

พวกเขากระตุนความสนใจของผูคนสวนใหญตอผูสูงอายุท่ีมีควาบกพรอง

ทางสติปญญาใชรปูแบบวาไรต้ีบวกกบัวทิยาศาสตรเทคโนโลยใีนการนาํเสนอ

“ความหลากหลาย + สาธารณะประโยชน” ที่แตกตาง

ในรายการนี ้มีคณุปูคณุยาหาทานท่ีมีอปุนิสัยแตกตางกนั พวกเขารกัการ

ใชชีวิตสุขนิยมมองโลกในแงบวก ภาพที่ปรากฏทางหนาจอจะเปนใบหนา

ท่ียิม้แยมรบัแขกเสมอ สําหรบัผูมีความบกพรองทางสติปญญาและโรคอลัไซ

เมอรบางคร้ังพวกเขาจะแสดงพฤติกรรมแบบเปนทุกขทําอะไรไมถกู พวกเขา

จะลืมอะไรบางสิ่งหรือจูๆ เกิดอาการผิดหวังทอแท ปฏิกิริยาการแสดงออก

โดยไมมีปดบงัอาํพรางของผูเฒาแสนนารกัเหลาน้ีทัง้หมดจะถกูบันทึกไวใน

รายการ

        “เสียวหม่ิน” คุณปูหลี ่จวินหลขูณะกาํลงัแสดงเปนผูประกอบการ ขายของ

แลวลืมเก็บเงินแตยังยิ้มแยมกลาวขอบคุณฮวาง โปที่มาอุดหนุน 

“คุณยาเจาหญิง” ซุน ลีจ่วนิทําทาเบปากผดิหวงัเนือ่งจากไมไดรางวลัพนัก-

งานดีเดน และแลวกลับยิ้มแกมปริหลังจากไดรับการปลอบประโลมเอาใจ

        เพราะเปนผูมคีวามบกพรองทางสติปญญาคุณปูหลี ่จวนิหลเูกอืบจะลมืเพือ่น

เกาท่ีรูจักกันมา 51 ป ภาพทีท้ั่งสองโอบกอดกนัหลงัจาก “กลบัมารูจกักนัใหม” 

เปนที่สะเทือนใจ

ฉากที่เรียบงายแตสมจริง เรียกนํ้าตาจากผูชมไมไดนอยเลย ดังเชนฮวาง

โปกลาววา “อยาลมืวามันเปนเพยีงรปูแบบ แตมันจะคงอยูในจติใจตลอดไป” 

ไมใชเพราะวาพวกเขาเลอืกทีจ่ะหลงลืม หากเปนเพราะความเลนิเลอตกหลน

หลงลมืไปบางเพราะถกูชะลางดวย

กาลเวลา แนนอนวาไมใชเปนเพราะ

พวกเขาคิดเลนแงเลนงอน แตบางครัง้

พวกเขาก็ออนแอเมื่อเผชิญกับความ

เจ็บปวยส่ิงท่ีเราสามารถทาํไดคือการดู

แลเอาใจใสและอยูเคียงขาง

ส่ิงท่ีมีคุณคาคือ รายการ “ราน

อาหารลืมไมได” ไมไดเจาะจงท่ีจะ

เผยใหเห็นดานที่โหดรายของผูปวย  

แตเปนหลักการที่ตองการใหดําเนิน

ไปโดยไมเจาะจง ไมแตงเติม ไมหลีก

เลี่ยง แตสื่อออกมาแบบเบาๆ ในแง

บวก สุขนิยม สวางสดใส บอกเลา

ความหลงลืมและการเผชิญหนาให

ผูคนมีความเขาใจถงึสภาวะและความ

เปราะบางของกลุมผูปวยอลัไซเมอร

เปนการถายทอดส่ิงหลอเล้ียงท่ีไรเสียง 

ซ่ึงยิง่ใหญและหนกัแนนของมุมมอง

ตอชวีติ กระแทกลงตรงกลางใจของ

ผูทีก่าํลงัเขาสูภาวะแกชราและท่ีจําเปน

ตองแกชราลงอยางหลกีเล่ียงไมได

本刊综合

โปสเตอรประชาสัมพันธรายการ “รานอาหารลืมไมได”
图①②《忘不了餐厅》宣传海报②

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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人是能够思考的动物，因此现代人类的

动物分类学名称是“智人”。然而思

考的能力须经过训练始得发展。不同文化训练

思考的方法各有专长，于是每种文化都有其独

特的思考方式。中国人的思考方式也许可有下

列的几项特色，而这些特色也影响我们对人、

对事、对物的视野与角度。

第一个特色，相对于希腊文化与印度文化的

细密逻辑，中国人比较取径于直观与体会。中国

人日常语言中，成语特多；中国文学中，用典是

其特色。两者都采用一连串的模拟，提供一些

相近的印象，然后重叠这些印象，演绎建立起一

个新的印象。这一过程只能意会，不易言宣。中

国人擅长此道，找出一个“悟”字，代表直观体

会。在中国人的日常经验中，“悟”是时时出现

的思考方式。

第二个特色，中国人观察事物，往往重视

统摄全面，而不喜欢局部的分析。以中医理论

为例，经脉遍布一身，气血周流顺畅，则身体

康健。若有病痛，中医不愿头痛医头，脚痛医

脚，而从全身整治调理下手。中国的绘画，以

气韵生动为上，也是看一幅画的全面性；为

此，中国画家一落笔就定了全局，不能在中途

修改。

วิธีคดิของคนจนี
中国人的思考方式

作者：许倬云
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มนุษยเปนสัตวที่สามารถคิดตรึกตรองเปน  ดังนั้น “มนุษยปจจุบัน” จึง

มีนามตามอนุกรมวธิานวา “Homo sapiens” ถงึกระน้ัน การท่ีจะสามารถตรกึ

ตรองไดน้ันจําเปนตองผานการฝกฝนจงึมีการพฒันา วธีิการฝกฝนวฒันธรรม

การตรกึตรองท่ีแตกตางกนัจะมีความเชีย่วชาญตางกนั ดังนัน้วฒันธรรมแตละ

ประเภทตางมีวิธีคิดตรึกตรองเฉพาะตน วิธีการคิดตรึกตรองของคนจีนอาจ

มีลกัษณะพเิศษบางประการ  ดังกลาวตอไปขางลางนี ้ซ่ึงลกัษณะพเิศษเหลาน้ี

ยังมีอิทธิพลในทัศนะและมุมมองตอบุคคล ตอเรื่องราว ตอวัตถุสิ่งของ

ลักษณะพิเศษที่หนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับตรรกะที่คอนขางละเอียดของ

วฒันธรรมกรกีและวฒันธรรมอนิเดียแลว ของจนีมคีวามเขาใจงายและสมัผสั

ไดโดยตรงมากกวา ภาษาในชีวิตประจําวันของคนจีน แฝงดวยสุภาษิตมาก

เปนพิเศษ ในวรรณกรรมจีน มีคุณลักษณพิเศษในการสื่อสารแสดงออก ทั้ง

สองคณุลกัษณะดังกลาวตางใชชดุของการจาํลองเพือ่จดัเตรยีมการแสดงผลท่ี

คลายกนัจากน้ันแสดงผลเหลานีซ้ํ้าๆ และสรางการแสดงผลชดุใหมข้ึนมา ใน

กระบวนนีเ้พยีงแตส่ือความหมายได แตไมงายตอการพดูส่ือสาร คนจนีเชีย่ว-

ชาญในแนวนี ้โดยใชคําวา “ตระหนักรู” แทนประสบการณตรง ในวิถีชีวิต

ประจําวันของคนจีน การ “ตระหนักรู” เปนวิธีคิดที่ปรากฏขึ้นเสมอ

ลกัษณะพเิศษท่ีสองการสังเกตส่ิงตางๆ ของคนจนีพวกเขามักจะใสใจกบั

สถานการณโดยรวมแตไมชอบการวเิคราะหเฉพาะสวนอยางเชนทฤษฎีการ

แพทยแผนจีนเสนลมปราณกระจายอยูทั่วรางกายการไหลเวียนของโลหิต

第三个特色，中国人习惯于从有机的

变化中看世界。中国人的诗词，最多的是

对时节的感慨，中国人的宇宙感处处都是

活泼的生命，而且生命本身就是值得尊重

的价值。鸟飞鱼跃，是一个境界；绿满

窗前，是一个境界；天心月圆，是一个境

界。有机的宇宙观与上述全面性的考察，

又是互相关联，难以区分的。因此，研究

中国科技史的李约瑟曾经指出，中国人的

有机宇宙观是中国文明的特征，截然不同

于牛顿力学的机械宇宙观。

第四个特色，是中国人对于“动态”

的注意。《易经》一书，全是讨论变易的

过程；五行相生相克，也是不断进行的动

态。“文化”一词其语根是“人文化成”，

本身即是变化，而不是形态。太极图代表

着进行中的变化，变化即是常态。这一命

题，又与上述有机的宇宙观互为表里，陈

述了中国人思考方式的特色。

以上四项思考方式，其实也是彼此有

关，互相加强的。这些思考方式，落实在

中国人的人生态度中，即是认识世事多变

化，也准备面对变化。

IDEA
แฮปป้ีภาษาจนี
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ราบรืน่ สุขภาพรางกายจะแขง็แรงหากมีโรคภยัไขเจบ็ แพทยแผนจีนไมยนิดีท่ี

จะรกัษาเฉพาะอาการปวดหวัหรอืปวดขารกัษาขา แตจะทําการรกัษาอยางเปน

องครวม ภาพวาดจีน ความสดใสมีชีวิตชีวาเปนตัวนํากลาวคือมององคประ-

กอบรวมของภาพวาด ดวยเหตุน้ี ตอนทีจิ่ตรกรจนีจรดพูกนันัน้ ไดกาํหนดภาพ

รวมไวแลว จะแกไขกลางครันไมได

ลกัษณะพเิศษท่ีสาม คอืคนจนีคุนเคยกบัการมองโลกจากการเปลีย่นแปลง

ทางธรรมชาติบทกวขีองคนจนีสวนใหญจะเปนการสะทอนอารมณความรูสึก

ตอฤดูกาล จักรวาลทศันของคนจนีเต็มไปดวยชวีติชวีา ซ่ึงโดยตัวของชวีติเอง

กมี็คณุคาควรแกความเคารพ นกนอยโผบิน ปลานอยแหวกวาย เปนภาพของ

ธรรมชาติ สีเขยีวขางหนาตาง เปนอาณาจักรหนึง่ เดือนเพญ็ใสเยน็กระจางเปน

อาณาจักรหน่ึง จักรวาลทศันเชงิออรแกนิกและการสาํรวจทีค่รอบคลมุทกุดาน

ดังกลาวขางตนมีความสมัพนัธกนัและแยกแยะไดยากอกีดวย ดังน้ัน โจเซฟ

นดีแฮม (Joseph Needham) ผูซึง่ศึกษาประวัติศาสตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของจนีไดชีใ้หเหน็วามุมมองแบบจักรวาลทัศนเชงิออรแกนิกของคนจีนเปน

คุณลกัษณะพเิศษของอารยธรรมจีนซ่ึงแตกตางอยางส้ินเชงิจากจกัรวาลทศัน

เชิงจักรกลของกฎกลศาสตรนิวตัน

ลกัษณะพเิศษท่ีส่ี คอื ความสนใจ

ตอ “ความเคลื่อนไหว” ของคนจีน

คัมภรี “อีจ้งิ” เปนการกลาวถงึวาดวย

กระบวนการความแปรเปลีย่นท้ังส้ิน 

การเกดิการขดักันของธาตุทัง้หา คอื

ความเคลือ่นไหวท่ีดําเนินไปอยางตอ

เน่ืองเชนกนั คําวา “วัฒนธรรม” มีราก-

ศัพทของ “วัฒนธรรมมนุษย” โดย

ตัวมันเองกคื็อการเปลีย่นแปลง แตไม

ใชรปูลกัษณผงัภาพไทเกกส่ือถงึความ

แปรเปลี่ยนที่กําลังดําเนินไป การ

เปลีย่นแปลงเปนภาวะปกติ ขอเสนอ

นี้เปนไปตามจักรวาลทัศนชีวิตทั้ง

เปลือกนอกและเนือ้ในทีก่ลาวถงึขาง

ตนบอกเลาถึงลักษณะพิเศษของวิธี

คิดตรึกตรองของคนจีน

วิธีคิดตรึกตรองทั้งสี่ขอดังกลาว

ขางตน ความจริงมันตางมีความสัม-

พนัธกนั เสรมิสรางซ่ึงกนัและกนั วธิี

คดิเหลาน้ี ดําเนินไปในทศันคติวถิชีวีติ

ของคนจีนกค็อืการเขาใจถงึการเปล่ียน

แปลงในโลกและมีความพรอมที่จะ

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

แฮปป้ีภาษาจนี
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七夕，一个诗意的节日

8月7日，中国农历七月初七，这 天正是中国传统节日——七夕节。泰国留

学生信对七夕节狠好奇，他向中国学生李雷（李）请教七夕节的知识。

ในวันที ่7 สิงหาคมหรือวันที ่7 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ตรงกับวันชีซ ีซึ่งเปน

เทศกาลเกาแกของจนี  ซ้ินนกัศึกษาชาวไทยรูสึกสนใจวนัชีซีมากจงึขอใหหลี ่เหลย เพือ่น

นักศึกษาชาวจีนเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ “วันชีซี”

信：李雷，我听说除了2月14日，中国还有 个自己的情人节。你能和我说说吗？

ซิ้น ：หลี ่เหลย ผมไดยินมาวา นอกจากวันที ่14 กุมภาพันธแลว ประเทศจีนยังมีวัน

วาเลนไทนเปนของตัวเองดวย คุณชวยเลาใหผมฟงหนอยไดไหมครับ

李：你说的是七夕节吧。

หลี ่：คณุคงหมายถงึวนัชซี ีวนัชีซีเปนเทศกาลดัง้เดิมของจนี ตรงกบัวนัที ่7 เดือน 

7 ตามปฏิทินจันทรคติ

信：七夕，这个名字真好听。

ซิ้น ：ชีซ ีชื่อนี้ไพเราะจังครับ

李：当然了。七夕节被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日。

หลี่ ：แนนอนครับ เทศกาลชีซีถือไดวาเปนประเพณีด้ังเดมิท่ีแสน

โรแมนติกที่สุดของจีน

信：快和我说说七夕节的来历吧。

ซิ้น ：ชวยเลาใหผมฟงหนอยครบัวาเทศกาลชซีีมีประวติัความ

“ชซี”ี เทศกาลแห่งบทกวี
本刊记者 陈创业/文
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เปนมาอยางไร

李：七夕节，又称七巧节、七姐节、女儿

节、乞巧节等，是 个以牛郎织女爱情传说为载

体，以祈福、乞巧、爱情为主题，以女性为主体

的综合性节日。

หลี่ ：วันชีซ ีมีชื่อเรียกขานอีกหลากหลายชื่อ เชน 

วันชีเฉียว วันชีเจีย วันลูกสาว  วันทักษะฝมือดี เปนตน 

ชีซเีปนเร่ืองราวของหนุมเลีย้งววัและหญงิทอผาท่ีส่ือถงึ

ความรัก ความเมตตากรณุาและการอธิษฐานวงิวอน และ

อาจกลาวไดวาเปนเทศกาลท่ีเกีย่วของกบัผูหญงิเปนหลกั

信：李雷，我想听牛郎织女的爱情传说。

ซิน้ ：หลี ่เหลย ผมอยากฟงนิทานความรกัของหนุม

เลี้ยงวัวกับหญิงทอผาครับ

李：好的。传说天帝的孙女织女擅长织

布，每天给天空编织彩霞。但是，她讨厌这

种枯燥的生活，于是偷偷来到凡间，嫁给河西

的牛郎，过上男耕女织的生活。天帝知道后

大怒，把织女捉回天宫，责令他们分离，只充

许每年的七月七日相会 次。他们坚贞的爱情感

动了喜鹊，七月七日这 天，无数喜鹊飞来，

用身体搭成 道跨越天河的彩侨，让牛郎织女

在天河上相会。

หลี ่：ไดครบั ในตํานานเลาวาหลานสาวของจกัรพรรดิ

โบราณนัน้เกงในการทอผา เธอทอรุงใหแกทองฟาทุกวนั  

แตเธอกลับเบื่อชีวิตที่จืดชืดเชนนี ้จึงลงจากฟามาสูโลก

มนษุยอยางลบัๆ และแตงงานกบัชายหนุมท่ีเลีย้งววัทีเ่หอ

ซ ีโดยมวีถีิชวีติแบบชายไถนา หญิงทอผา แตเม่ือพระเจา

บนสวรรครูขาวนี้เขาก็โกรธจัด และสั่งจับหญิงทอผา

กลับไปพระราชวังบนสวรรค ทําใหพวกเขาตองพลัด

พลาดจากกนั และอนญุาตใหพบหนากนัไดแตเพยีงปละ

ครั้งในวันที ่7 เดือน 7 ความรักอันซื่อสัตยของพวกเขา

ทาํใหนกกางเขนซาบซ้ึงใจมาก ดังน้ัน ในวันท่ี 7 เดือน 7 

จงึมีนกกางเขนจํานวนมากบินมาเกาะตัวเชือ่มกนัเพือ่ใช

รางเปนสะพานสาํหรบัขามไปสูทองฟา ทําใหหนุมเลีย้ง

วัวกับหญิงทอผาไดพบกันบนสะพานทองฟาแหงนี้

信：这个故事太动人了，我要把它记下来，以

后讲给我的家人和朋友听。

ซิน้ ：นิทานเรือ่งนีน้าประทบัใจมาก ผมจะจดมันไว

วันหลังจะไดเลาใหครอบครัวและเพื่อนๆ ฟง

李：我想他们会喜欢的。七夕节浓缩成了牛

郎织女的爱情故事，乜成了中国古诗的经典题材。

据不完全统计，中国古代的七夕诗有300多篇。

หลี่ ：ผมคดิวาพวกเขาคงจะชอบ  วนัชซีไีดผนกึเรือ่ง

ราวความรกัของหนุมเลีย้งวัวและหญงิทอผาใหกลายเปน

นิทานแหงความรกั  กลายเปนแหลงท่ีมาของความคลาส

สคิของบทกวโีบราณจนี จากการสถติิอยางไมเปนทางการ 

มีบทกวีจีนโบราณที่เกี่ยวกับชีซีมากกวา 300 บท 

信：对于现在的我来说，中国诗词太难了，

过我会努力学习中文的。

ซิ้น ：สําหรับผมในตอนนี ้บทกวีจีนคงยากเกินไป 

แตผมจะพยายามเรียนภาษาจีนใหดีครับ

李：我相信你可以的。

หลี่ ：ผมเชื่อวาคุณทําไดครับ

信：谢谢。我们还是继续七夕节的话题吧。

ซิน้ ：ขอบคณุครบั  ผมวาเราคยุเรือ่งเทศกาลชซีีกนั

ตอเถอะครับ
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李：好的。从牛郎织女的故事开始演化，慢

慢的七夕节有了“乞巧”的意思，女孩子祈祷自己心

灵手巧，手艺进步，冉接着又演化出了游戏等节日

内容。

หลี ่：ครับ จากวิวัฒนาการของนิทานหนุมเลีย้งวัวกบั

หญงิทอผา  จงึคอยๆ เกดิเทศกาลชซีี” วันขอทักษะฝมือข้ึน 

ซึ่งหมายถึงหญิงสาวอธิษฐานขอใหตนเองเฉลียวฉลาด 

และมีฝมือดี จากน้ันไดวิวฒันาการมาเปนการละเลนและ

งานรื่นเริงอื่นๆ 

信：原来七夕节的内容这么丰富，如果只当作

情人节，显然是 太准确了。

ซิ้น ： ที่แทเทศกาลชีซีมีเรื่องราวมากมายขนาดนี ้

ถาเราถือวาวันน้ีเปนเพยีงแควนัวาเลนไทนเทาน้ัน คงไม

คอยถูกตองสักเทาไหรนะครับ

李：没错。七夕节是包括爱情、劳动、游

戏、祈祷在内的综合节日。对中国人来说，最

重要的是，七夕的精神从古代 直流传到了现

在，比如对爱情的信念，对美好生活的企盼，对

文化的传承。

หลี ่：ใชครบั เทศกาลชซีเีปนเทศกาลทีร่วมถึงความ

รกั แรงงาน การละเลน และการอธิษฐาน สําหรบัชาวจนี

แลว ส่ิงท่ีสําคญัทีสุ่ดกคื็อ จติวญิญาณของเทศกาลชซีีน้ัน

สืบทอดมาต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน อยางเชน

ความเชื่อในเรื่องของความรัก ความวาดหวังวาจะมีชีวิต

ที่ดีขึ้น และการสืบสานของวัฒนธรรม

信：谢谢你的讲解。七夕节是 个有诗意的节日，

乜是 个有生命力的节日，我非常喜欢。

ซิน้ ：ขอบคณุมากนะครบัท่ีอธิบายใหผมฟง วนัชซีี

เปนวนัเทศกาลแหงบทกว ีและยงัเปนเทศกาลทีมี่ชวีติชวีา 

ผมชอบมากๆ ครับ
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周建光

苏梅岛别墅管理人员 

我很喜欢《湄公河》这本杂志。杂志内

容丰富，涉及到中泰经贸往来、学习汉语、

中国旅游和留学信息等内容，可以说是中

国面向泰国读者的一个交流沟通的窗口。 

作为《湄公河》的读者，我向杂志编辑部提

几条建议：

1、多向泰国读者介绍中国教育。大学

毕业后，我曾在泰国做过汉语教师，所以对

泰国学生们的需求比较了解。希望杂志可以

多介绍一些中国的大学，方便泰国朋友了解

中国教育的真实情况，为更多泰国青少年留

学中国提供参考与帮助。

 2、多向泰国读者讲述中国故事。作

为留泰多年的人员，我发现很多泰国朋友

对中国的现状还不是特别了解。希望杂志

多从中国的城市规划，旅游景点，商业布

局等方面推介、宣传中国，呈现更多接地

气的中国故事。

 3、多介绍泰国人在中国的故事。比如

泰国人在中国工作、生活、经商的故事，或

者泰国留学生在中国的留学体验等，让更多

未到过中国的泰国人了解中国，促进民心

相通。

โจว เจี้ยนกวง ผูจัดการบังกาโลวที่เกาะสมุย

ผมชอบนิตยสาร “แมนํ้าโขง” ฉบับน้ีมาก นิตยสาร “แมนํ้าโขง” มี

เน้ือหาสาระท่ีอดุมสมบูรณ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกจิการคาระหวางไทย

-จีน การเรียนภาษาจีน การทองเที่ยวจีน และขอมูลเรียนตอในตางประ-

เทศ เปนตน ซึ่งนับไดวาเปนหนาตางบานหนึ่งในการสื่อสารและแลก

เปลี่ยนกับประเทศจีนใหแกผูอานชาวไทย 

ในฐานะที่เปนผูอานชาวจีนผมมีขอแนะนําดังนี้

ขอท่ีหน่ึง ควรแนะนาํเรือ่งการศึกษาตอในประเทศจนีใหกบัผูอานชาว

ไทยใหมากข้ึน  หลงัจากจบการศึกษาจากวทิยาลยั ผมเคยเปนครภูาษาจีน

ในประเทศไทย ดังนั้น ผมจึงเขาใจความตองการของนักเรียนไทย  ผม

หวังวานิตยสารจะแนะนํามหาวิทยาลัยในจีนใหมากขึ้น เพื่อจะใหเพื่อน

ชาวไทยไดรบัรูสภาพความเปนจรงิของการศึกษาจนี และเพือ่เปนขอมลู

อางอิงและชวยเหลือวัยรุนไทยที่จะไปศึกษาตอในประเทศจีน

ขอท่ีสอง แนะนาํเรือ่งราวของประเทศจีนใหแกผูอานชาวไทยใหมาก

ขึน้  สําหรบัผมในฐานะทีม่าเมอืงไทยไดหลายปแลว แตผมพบวา มีเพือ่น

คนไทยจํานวนมากไมคอยรูจักสภาพการณปจจุบันของประเทศจีน ผม

หวงัวานติยสารจะประชาสัมพนัธแนะนําประเทศจนีในดานการวางผงัเมือง 

สถานทีท่องเท่ียว และการวางแผนธุรกจิ นาํเสนอเรือ่งราวของจีนทีม่ปีระ-

โยชนใหแกมวลชนมากขึ้น

ขอท่ีสาม แนะนาํเรือ่งราวของคนไทยทีอ่าศัยอยูในประเทศจนีใหมาก

ขึ้น เชน การทํางาน การทําธุรกิจ การศึกษาในตางประเทศของนักศึกษา

ชาวไทย ฯลฯ ทาํใหคนไทยทีไ่มเคยไปประเทศจนีเขาใจจนีมากขึน้ สง

เสริมใหประชาชนทั้งสองประเทศเขาใจซึ่งกันและกัน

นิตยสาร “แมนํ้าโขง” ไดกลายเปนหนาตางสําคัญสําหรับเพื่อนชาว

ไทยท่ีจะมองเหน็จีน รูจกัจีน และเขาใจจนี  ขอให “แมน้ําโขง” จดัทาํได

ดียิ่งๆ ขึ้น

读者反馈

ความคดิเห็นผูอ่้าน
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ปกิณกะการคนควาเรื่องไท-ไทย ตอนที ่184

บทความและงานเขยีนดา้นไท-ไทย ศกึษาในอดตีของผูเ้ขยีน (สาม)                                                           
ยรรยง จิระนคร

ระบอบการปกครองของแควน้สบิสองพนันาในอดตี (16)

สําหรับทาวขุนเหนือสนามที่เปนพอลามหมูบานตางๆ ก็สามารถเกณฑแรงงานของหมูบานลูกลามเชนเดียวกัน 

เชน พญาหลวงปราสาท เปนพอลามของบานกอ บานถิ่น บานเชียงลาน บานสา บานดิ่ง และหมูบานอื่นๆ อีกปน

จํานวนมาก เจาหลวงนาแพน เปนพอลามเมืองลา เดิมทีเมืองลาทําหนาที่ฟอนแพนตามหลังเจาแผนดิน จึงไดชื่อวา

เมืองแพน แตนาแพนเปนพอลามเมืองลา จงึถกูกาํหนดใหฟอนแพนดวย  เจาหลวงนาแพนนอกจากมีเมืองลาเปนลกู

ลามแลว ยังมีลูกลามที่เชียงรุง คือ บานนิ่ว บานเตอ บานกวาง บานทา ซ่ึงเปนไทลื้อ ๔ หมูบานและบานกอนํ้าลิน

(ชาวเขาเผาอีทอ) กับบานฝาย (ชาวเขาเผาปะลัง) สวนที่เมืองฮํานาแพนยังเปนพอลามของบานดอนเหนือที่เมืองนน

มีบานแวง บานออ เปนลูกลาม เมื่อนาแพนจัดงานตางๆ เชน งานวิวาห งานศพ งานฉลอง ลูกลามตองไปรับใชและ

ถวายของขวัญ ถาสรางเรือนใหม ลูกลามตองไปชวยกอสราง งานขึ้นเรือนใหมลูกลามก็ไปรวมงานฉลอง

ลกูลามของเจาหลวงนาหอก มีหลายแหง (หน่ึง) คอื เมืองขาง เมืองมาง (หลวง) บานหอก เมืองฮาย เม่ือถงึปใหม

และเทศกาลตางๆ  ลูกลามก็จะมาแบกหอกในงานฉลอง  “ดงฟู”  (สอง) บานหาเมืองยาง ซึ่งเปนหมูบานลูกลาม 

แตละปตองออกเสีย “คาไฟ” ๓๐๐ แผง  (ถาใหเงินคิดเปน  ๑.๕ ตําลึง) (สาม) บานหอกลงหวย และบานทุงหอก

เชยีงรุงกเ็ปนลกูลาม เม่ือเจาแผนดินสงนาหอกไปราชการตางเมือง บานทุงหอกตองจดัหาคนไปติดตามรบัใช  หาก

วานาหอกไมอยูหอเรือน บานทุงหอกจะจัดคนไปเฝาเรือน เวลานาหอกทําบุญก็จัดคนไปหาบของ ถาเผื่อวาสราง

เรือนใหมกจั็ดใหบานเฟยลงเมืองฮาํรบัภาระวางแปลน บานหาเมืองยางรบัภาระหาไมไผ บานหอกเมืองฮายรบัภาระ

หาเครื่องเรือนเล็ก บานเจี๋ยง  และบานเฟยลงเมืองฮํา รับภาระหาไมกระดานไม สาด และไมฟาก รวมกรณีนาหอก

ตาย ลูกลามตองทําปราสาทกระดาษ ถวายผาและขาวสาร ๒๐ ชั่ง หม ู๑ ตัว เหลา ๑ ขวด หมาก ๑ พวง และถวายไก 

๑ ตัว เงิน ๐.๗๕ ตําลึง เพื่อสูขวัญแมลาม (ภรรยาพอลาม)

หลงัจากไดผลประโยชนตอบแทนจากเจาแผนดินหรอืลกูลามแลว พอลามจะตองกระทําหนาทีข่องตนใหเหมาะ

สม ในการประชมุสนามตองเปนปากเสยีงใหกบัลกูลามของตน ตองนําขาวตางๆ ไปบอกใหแกหวัเมืองหรอืหมูบาน

ลกูลามชวยเปนหเูปนตาแทนเจาแผนดิน สวนหนาท่ีอืน่ๆ ของพอลามมักเปนหนาท่ีทางสังคมเพือ่รกัษาความผกูพนั

ระหวางพอลาม-ลูกลาม เชน การทําพิธีเลี้ยงเทวดาอารักษของหมูบานหรือเมือง เชน พอลามเจาฮอยดางบานออดมี

ลกูลามอยูท่ีบานออด ในการบวงสรวงเส้ือบานของบานออดทกุป ตองเอาเส้ือของเจาฮอยดางไป (แทนตัวท่ีไมไดไป) 

เสร็จพิธีก็สงคืน หลังจากเสร็จพิธีแลว ลูกลามจะตั้งหมูขวัญเพื่อสูขวัญเจาฮอยดาง โดยประกอบดวย ไก เหลา และ

ขาหลังของหม ูสําหรับการเซนไหวเสื้อบานดอนแตนนั้น ทุกปจะเชิญฮอยดางเขารวม โดยฮอยดางจะใหไก ๑ คู 

เหลา ๒ ถวย ไข ๒ ฟอง หมาก ๘ พวง พลู ๘ มัด เทียน ๘ คู หมอดินหาบนํ้า ๑ คู ใชในการเซนไหว หมูบานดอน

แตนจะนําเอาเสื้อของฮอยดางและหอก ๑ ดาม เงิน ๑ เหรียญ ใชในพิธ ีพอเสร็จพิธีก็สงคืนให

ปกณิกะการคน้ควา้เรือ่งไท-ไทย
傣泰
随笔
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