
06/2019  203

ไทยจดัต ัง้รฐับาลใหม่ จะไม่กระทบความสมัพนัธ์จนี-ไทย
泰国政府更替不会影响中泰关系的发展 40

เทศกาลไทย ณ เมืองคุนหมิง ดืม่ด�า่ “ความเป็นไทยแท”้
在昆明泰国节品味“本色泰国” 32

ยูนนานท่ีเปิดกวา้งตอ้นรบันกัธุรกจิท ัว่โลก ร่วมกนัหาทางพฒันา
开放的云南  迎全球客商共谋发展 22

หา้มพลาดฤดใูบไมผ้ลจิะไม่ท�าใหคุ้ณผดิหวงั 
นดัแนะจูงมือกนัไปเท่ียวงานมหกรรมพชืสวนโลกปักกิง่

ประธานาธิบดสี ีจิ้นผงิ มีสาสน์ถวายพระพรชยัมงคล
แด่พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั

เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562

不负春光不负卿 执手相约北京世园会

习近平向泰王国国王哇集拉隆功致加冕贺电
04

50







50บาท定价：RMB 10 元

主管：中华人民共和国国务院新闻办公室

主办：云南省人民政府新闻办公室

承办：云南日报报业集团

编辑出版：《湄公河》杂志社

编辑指导委员会成员

主任：李茜   徐体义

副主任：田虎青   柴红飚   谭晶纯

总编辑：谭晶纯

法人代表、常务副总编：熊燕

副总编辑：吴清泉

编辑部主任：陈创业

编辑部副主任：曹云波

中文编辑：陈创业

泰文译审：谢远章   邱有志  陈慕筠

《湄公河》杂志翻译团队：

钟宝芬（泰籍）   王雪娜（泰籍）

郑佩佩（泰籍）   康丽妍（泰籍）

陈丰媛（泰籍）   范     军（中国）

泰文编辑：蔡梦 李沁颖

视觉设计：孙勇刚

发行：张俊宏

地址：中国云南省昆明市环城西路577号

编辑部电话：86-871-64112965（传真）

办公室电话：86-871-64101644

发行部电话：86-871-64101727

邮编：650034

Http://www.yunnangateway.com

E-mail:ynmeigonghe@163.com

发行范围：国内外公开发行

邮编代号：64-34

出版日期：每月五日

广告经营许可证：5300004000094

印刷：云报印务中心

泰国发行代理：泰国汉屋股份有限公司 

电话：66（0）-27195981

传真：66（0）-23198141

E-mail:sinohomethai@yahoo.com

泰国展望杂志

电话:66(0)-2379-4490-5

传真：66(0)-2379-4498-9

E-mail:sentang99999@hotmail.com

หน่วยงานก�ากบัดูแล

สํานักงานสารนิเทศสํานักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

จดัท�าโดย

สํานักงานสารนิเทศรัฐบาลมณฑลยูนนาน

ผู้ด�าเนินการ

ธุรกิจหนังสือพิมพ ยูนนาน เดลี ่กรุป

การจดัพมิพ์เผยเผร่

สํานักงานนิตยสารแมนํ้าโขง

ผู้บริหารกองบรรณาธิการ

ผู้อ�านวยการ   นางหลี ่เชี่ยน นายส ีถีหยี้

รองผู้อ�านวยการ  นายเถียน ฝูชิง นายฉาย หงเปยว นางถาน จีงฉูน

บรรณาธิการใหญ่   นางถาน จีงฉูน 

ผู้แทนนิตบุิคคล รองบรรณาธิการผู้บริหารงาน  นางสยง เอี้ยน

รองบรรณาธิการใหญ่  นางอู ชิงเฉียน

ผูอํานวยการกองบรรนาธิการ  นายเฉิน ชวงเย

รองผูอํานวยการกองบรรนาธิการ   นางเฉา ยูนโป

บรรณาธิการภาษาจนี  นายเฉิน ชวงเย

บรรณาธิการภาษาไทย  ยรรยง จริะนคร  นายชวิ หยิว่จือ้    น.ส. จารวุรรณ อดุมทรพัย

คณะผู้แปลนิตยสาร “แม่น�า้โขง” 

น.ส. อุษา โลหะจรูญ   นางปริยา ชื่นชูเวส   น.ส. ประเทืองพร วิรัชโภคี   

น.ส. กัลยา ขาวบานแพว  น.ส. อรสา รัตนอมรภิรมย    นายฟาน จุน

ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาไทย  นางชาย เมิ่ง  นางสาวหลี ่ชิ่งอิ่ง

ตกแตงภาพ ซูน หยงกัง

จดัจ�าหน่าย นายจาง จุนหง

ทีอ่ยู่ : ชั้น 4 อาคารสภาสังคมศาสตรมณฑลยูนนาน 577 ถนนวงแหวน

ดานตะวันตก นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

เบอร์โทรและโทรสารกองบรรณาธิการ 86-871-64112965

เบอร์โทรส�านักงานนิตยสาร 86-871-64101644

เบอร์โทรฝ่ายจดัจ�าหน่าย 86-871-64101727

รหัสไปรษณย์ี 650034

จัดจําหนายในประเทศจีน-ไทย ฯลฯ

รหัสนิตยสารสําหรับสมัครเปนสมาชิกทางไปรษณียจีน 64-34

ออกจําหนาย วันที ่5 ของทุกเดือน

รหัสมาตรฐานออกพมิพ์ต่อเน่ืองของจนี  

Http นิตยสาร://www.yunnangateway.com

E-mail นิตยสาร:ynmeigonghe@163.com

ตวัแทนจดัจ�าหน่ายในประเทศไทย

บริษทั ชิโน โฮม จ�ากดั    บริษทั เส้นทาง จ�ากดั

โทรศัพท์ 66(0)-27195981  โทรศัพท์ 66(0)-2379-4490-5

โทรสาร 66(0)-23198141   โทรสาร 66(0)-2379-4498-5

E-mail  sinohomethai@yahoo.com   E-mail sentag99999@hotmail.com

ISSN 1671-7260

CN 53-1177/G2

中国标准连续出版物号

ISSN 1671-7260

CN 53-1177/G2

06/2019  203

ไทยจดัต ัง้รฐับาลใหม่ จะไม่กระทบความสมัพนัธ์จนี-ไทย
泰国政府更替不会影响中泰关系的发展 40

เทศกาลไทย ณ เมืองคุนหมิง ดืม่ด�า่ “ความเป็นไทยแท”้
在昆明泰国节品味“本色泰国” 32

ยูนนานท่ีเปิดกวา้งตอ้นรบันกัธุรกจิท ัว่โลก ร่วมกนัหาทางพฒันา
开放的云南  迎全球客商共谋发展 22

หา้มพลาดฤดใูบไมผ้ลจิะไม่ท�าใหคุ้ณผดิหวงั 
นดัแนะจูงมือกนัไปเท่ียวงานมหกรรมพชืสวนโลกปักกิง่

ประธานาธิบดสี ีจิ้นผงิ มีสาสน์ถวายพระพรชยัมงคล
แด่พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั

เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562

不负春光不负卿 执手相约北京世园会

习近平向泰王国国王哇集拉隆功致加冕贺电
04

50



ฉบับที่ 203 06/2019

เสน้ทางแห่งประเทศจนี |  中国之路

วฒันธรรมและชีวิต |  文化生活

แฮปป้ีภาษาจนี |  快乐汉语

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง |  澜湄故事

ปกณิกะการคน้ควา้เรือ่งไท-ไทย |  傣泰随笔

545333

สารบญั目录

04         ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิ มสีาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-

              เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พทุธศักราช 2562

06 ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิกล่าวถงึเนือ้หาส�าคญั 4 ด้าน เพือ่ร่วมกนัสร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง”

10 ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิพบปะกบัพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย

12  พลเอกประยุทธ์แสดงความคาดหวงัว่า ไทยและจนี

 จะยกระดบัความร่วมมอืภายใต้กรอบ “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง”

18 หนทางสร้างนวตักรรมของ “หมู่บ้าน” หน่ึง

22 ยูนนานทีเ่ปิดกว้างต้อนรับนักธุรกจิทัว่โลก ร่วมกนัหาทางพฒันา 

26 เมือ่เคร่ืองจกัรมาท�าการเกษตร แล้วชาวนาจะท�าอะไร

30 เป่าซาน : บทบาทใหม่บนเส้นทางสายไหม 

32 เทศกาลไทย ณ เมอืงคุนหมงิ ดืม่ด�า่ “ความเป็นไทยแท้”

36 ให้แม่น�า้โขงกลายเป็นสายน�า้แห่งการแลกเปลีย่นและมคีวามปลอดภยั

38 การประชุมในกรอบอาเซียนทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

 ก้าวเลก็ๆ ของการพฒันาหุ้นส่วนเพือ่ความยัง่ยนื

40 ไทยจดัตั้งรัฐบาลใหม่ จะไม่กระทบความสัมพนัธ์จนี-ไทย

44 ผมกบัข้อริเร่ิม “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง”

             อนุภทัร ทพิย์รัตน์ ชายหนุ่มผู้มคีวามฝันอยากเป็นคนขบัรถไฟ

48 ปีมะเส็งใน 12 นักษตัร

50 ห้ามพลาดฤดูใบไม้ผลจิะไม่ท�าให้คุณผดิหวงั  

              นัดแนะจูงมอืกนัไปเทีย่วงานมหกรรมพชืสวนโลกปักกิง่

54 ชีวติสบายๆ ทีไ่ท่กู๋หลี่

56 การบรรเลงทีร่วมทกัษะศิลปะและวฒันธรรมประเพณขีองวงดนตรีหุ่นยนต์คณะ “Mo Ja”

58 วยัเยาว์คอืโมงยามแห่งการอ่านหนังสือ

61 เร่ืองราวเกีย่วกบัการสอบเข้ามหาวทิยาในประเทศจนี

65 ระบอบการปกครองของแคว้นสิบสองพนันาในอดตี (14)       



习近平向泰王国国王哇集拉隆功致加冕贺电

中国国家主席习近平5月4日向泰王国国王哇集拉隆功致加冕贺电。

习近平在贺电中表示，值此陛下加冕之际，我谨代表中国政府和中国人民，并以

我个人的名义，向你和泰国人民致以诚挚的祝贺和良好的祝愿。你是中国人民的老朋友，

长期关心支持中泰友好事业。我高度重视中泰关系发展，愿同你一道努力，继续弘扬中泰

传统友谊，深化共建“一带一路”合作，推动两国全面战略合作伙伴关系取得更大进展。

祝泰王国繁荣昌盛、人民幸福安康。

ประธานาธิบดสี ีจิ้นผงิ มีสาสน์ถวายพระพรชยัมงคล
แด่พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั
เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562
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เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคมทีผ่านมา ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิ แหงสาธารณรฐั-

ประชาชนจนี ไดมีสาสนถวายพระพรชยัมงคลแดพระบาทสมเด็จพระวชริ-

เกลาเจาอยูหวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพทุธศกัราช 2562

ในสาสนดังกลาวประธานาธิบดีแหงสาธารณรฐัประชาชนจนีถวายพระ-

พรชยัมงคลแดพระบาทสมเด็จพระวชริเกลาเจาอยูหวั เน่ืองในโอกาสพระราช

พธีิบรมราชาภเิษกวา ในนามรฐับาลและประชาชนแหงสาธารณรฐัประชาชน

จนี รวมถงึในนามตนเอง ขอถวายพระพรชยัมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหวัและแสดงความยนิดีแกปวงชนชาวไทยดวยไมตรจีติ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัทรงเปนมหามิตรของประชาชนชาวจนี ทรงเอาพระราชหฤทยั

ใสตอการสงเสรมิมิตรภาพระหวางจีนกับไทยมาโดยตลอด ทัง้นี ้ตนเองให

ความสําคัญกบัการสรางเสรมิความสัมพนัธระหวางสองประเทศ และพรอม

ทีจ่ะรวมสงเสรมิมิตรภาพอนัดีทีมี่มาอยางยาวนานระหวางจนีกบัไทยตอไป 

อกีทัง้ยงัพรอมจะเพิม่พนูความรวมมือภายใตโครงการ  “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” 

สนบัสนุนความสัมพนัธในฐานะหุนสวนเชิงยทุธศาสตรอยางรอบดานของ

ทัง้สองประเทศใหกาวหนาตอไป และขออํานวยพรใหประเทศไทยเจริญ-

รุงเรือง รวมท้ังประชาชนชาวไทยอยูเยน็เปนสุขตลอดไป

稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ  เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
图①5月5日，泰国国王玛哈·哇集拉隆功参加加冕典礼巡游 新华社 图

เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชิน ีในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ณ พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
图②5月4日，泰国国王玛哈·哇集拉隆功（左）和素提达王后在曼谷大王宫出席加冕仪式 泰国宫务处供图
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4月26日，第二届“一带一路”国际合作

高峰论坛开幕式在北京举行，中国国家

主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。

ประธานาธิบดสี ีจิ้นผงิกล่าวถงึเนื้อหาส�าคญั 4 ดา้น
เพือ่ร่วมกนัสรา้ง “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง”

共建“一带一路”，习近平讲了四大内容

①
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เมื่อวันที ่26 เม.ย. ที่ผานมา พิธีเปด Belt and Road Forum for International 

Cooperation (BRFIC) ไดจดัขึน้ทีก่รงุปกกิง่  ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิไดรวมพธีิ

เปดและกลาวสุนทรพจน ระบุถึงเนื้อหาสําคัญ 4  ดาน ซ่ึงมีสาระสําคัญ

จํานวนมาก สามารถสรุปเนื้อหาไดดังนี้

เนือ้หาด้านทีห่น่ึง :  ด้วยความมุ่งมัน่พยายาม  ปัจจุบันการสร้าง “หน่ึง

แถบ หน่ึงเส้นทาง” ประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพยีงใด

 ดวยความพยายามรวมกนัของทุกฝาย แผนผงัความเช่ือมโยงกนัระหวาง 

“หกระเบียง หกเสนทาง หลายประเทศ หลายทาเรอื” กเ็ปนรปูเปนรางขึน้มา

แลวในเบื้องตน   โครงการความรวมมือจํานวนมากดําเนินการอยางแข็งขัน 

ผลสรปุของการประชมุ BRFIC ครัง้ท่ีหน่ึงในแตละขอไดถกูนํามาปฏบิติัดวย

ความราบร่ืน  ประเทศตางๆ และองคกรระหวางประเทศมากกวา 150 แหงได

ลงนามในขอตกลงความรวมมือเพื่อรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”

แนวคดิ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” สอดคลองกบัแผนพฒันาและแผนความ

รวมมือของหนวยงานระหวางประเทศและภูมิภาค ซ่ึงรวมถงึสหประชาชาติ 

อาเซียน สหภาพแอฟรกิา สหภาพยโุรป และสหภาพเศรษฐกจิยเูรเชีย อกีทัง้

ยงัสอดคลองกบัยทุธศาสตรการพฒันาประเทศของนานาประเทศทัว่โลกอกี

ดวย

ต้ังแตทวปียเูรเชยีจนถงึทวปีแอฟรกิา ทวปีอเมรกิา และหมูเกาะโอเชยีเนยี 

การรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ไดเปดพื้นที่ใหมในการเติบโตทาง

เศรษฐกจิของโลก สรางเวทใีหมใหแกการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

เปนการขยายการดําเนินงานแบบใหมที่ชวยทําใหการรักษาระบบเศรษฐกิจ

โลกมคีวามสมบูรณยิง่ข้ึน  สรางคุณปูการใหประชาชนแตละประเทศอยูดีกนิ

ดียิ่งขึ้น และสรางหนทางสูโอกาส

และความเจริญรุงเรืองรวมกัน

เนือ้หาด้านทีส่อง : มุ่งสู่อนาคต 

การสร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” 

จะ “ด�าเนินการอย่างดีและส�าเร็จ

ด้วยด”ี ได้อย่างไร  

จะยึดถือหลักการหารือรวมกัน 

สรางสรรครวมกนัและไดรับประโยชน

รวมกัน สนับสนุนการรวมมือหลาย

ฝาย ในเม่ือเปนธุระของเราทุกฝาย 

ดังนั้นทุกฝายก็ตองหารือรวมกันวา

จะทําอยางไร ผลักดันใหแตละฝาย

แสดงความสามารถของตนอยางเต็มท่ี 

เมื่อวันที ่26 เมษายน นายส ีจิ้นผิง ไดเขารวมพิธีเปดฟอรั่มสุด
ยอดความรวมมือระหวางประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” 
ครั้งที ่2 พรอมกลาวสุนทรพจนในหัวขอหลัก
图①4月26日，习近平出席第二届“一带一路”国
际合作高峰论坛开幕式，并发表主旨演讲  
新华社 图

นายส ีจิ้นผิงถายรูปหมูรวมกับผูนําและผูรับผิดชอบของ
องคกรระหวางประเทศที่เขารวมการประชุม
图②习近平同与会领导人和国际组织负责人集体合
影 新华社 图

②
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แสดงขอไดเปรยีบและศักยภาพท่ีมีอยู

ออกมา โดยผานความรวมมือในรปู

แบบตาง  ๆท้ังทวภิาคี ไตรภาคีและพหุ

ภาคี รวบรวมทรายแตละเม็ดมากอข้ึน

เปนปราสาททราย รวมน้ําแตละหยด

ใหกลายเปนสระนํ้า

จะยดึถือหลักการเปดกวาง โปรง

ใสและปลอดการทจุรติคอรปัชัน่ ไม

กดีกนัผูอืน่  โดยจะยดึถอืความโปรง

ใสเปนหลกั ผลกัดันการสรางสาธาร-

ณูปโภคอยางโปรงใส การลงทุนและ

การเงินที่โปรงใส รักษาผืนแผนดิน

ที่อยูอาศัยของเรา ยึดมั่นในหลักการ

ดําเนินงานรวมมือทุกอยางดวยความ

โปรงใส รวมกันปราบปรามการท-ุ

จรติอยางเด็ดขาด

พยายามกาํหนดเปาหมายทีมี่มาตรฐานสูง ให เปนประโยชนตอประชาชนมี

ความยัง่ยนืและนํากฎเกณฑมาตรฐานทีทุ่กฝายสนบัสนนุโดยทัว่ไป มาผลกัดัน

ใหสถานประกอบการดําเนนิการตามมาตรฐานสากลท่ัวไป ทัง้ในข้ันตอนการ

สราง ดําเนินโครงการ จดัซือ้และประมูล ขณะเดียวกันก็ตองเคารพกฎหมาย

ของแตละประเทศดวย

เนือ้หาด้านทีส่าม : พฒันาและเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั  ข้อส�าคญัของการ

สร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” อยู่ตรงไหน

สรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน คุณภาพสงู ยัง่ยนื ตานความเส่ียง  ราคา

ยุติธรรม และสามารถเขาถึงได

สงเสริมใหการคาและการลงทุนมีความอิสระและสะดวกยิ่งขึ้น และ

มีจุดยืนอยางชัดเจนที่จะตอตานการกีดกันทางการคา ผลักดันใหเศรษฐกิจ

โลกพัฒนาเปดกวางยิ่งขึ้น ยอมรับความแตกตาง สรางประโยชนทั่วหนา 

มีความสมดุล และควาชัยชนะรวมกัน

ดําเนินไปตามกระแสการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่4 ควาโอกาส

การพฒันาทางดิจติอล อนิเทอรเน็ต และระบบอจัฉรยิะรวมกนัแสวงหาเทค-

โนโลยใีหม สภาพการดําเนินงานใหม รปูแบบใหม  คนหาแรงขับเคลือ่นการ

①
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เติบโตและเสนทางการพฒันาใหมๆ  สรางเสนทางสายไหมดิจติอล และเสน

ทางสายไหมแหงนวัตกรรม 

พยายามสงเสริมความรวมมือพัฒนาระหวางประเทศ  สรางโอกาสและ

พื้นที่ในการพัฒนาใหแกประเทศกําลังพัฒนาใหมากขึ้น พรอมทั้งชวยขจัด

ความยากจนและทําใหประเทศเหลานั้นพัฒนาอยางยั่งยืน

กระตือรือรนในการสรางสะพานแหงการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง

อารยธรรมท่ีแตกตาง สงเสรมิความรวมมือในเชงิลกึในดานมนุษยและสังคม 

ทั้งการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม กีฬา การทองเที่ยว สุขอนามัย  และ

โบราณคด ีเปนตน สงเสริมการติดตอสัมพันธดานรัฐสภา พรรคการเมือง

และหนวยงานภาคประชาชน สนับสนุนการแลกเปลีย่นในกลุมสตร ีเยาวชน

และคนพิการ เปนตน ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยน

ระหวางประชาชนในสังคม

เนือ้หาด้านทีส่ี่ : เปิดสู่ภายนอกด้วยระดบัมาตรฐานทีสู่งขึน้ ประเทศ

จนีจะใช้มาตรการใดบ้าง

ประการที่หนึ่ง คือ การอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขามาในตลาดใน

สาขาที่กวางยิ่งขึ้น

ประการที่สอง คือ เพิ่มการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดาน

การคุมครองลิขสิทธิ์

ประการที่สาม คือ นําเขาสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น

ประการทีส่ี่ คือ ปรบันโยบายเศรษฐกจิมหภาคระหวางประเทศใหมีประ-

สิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประการทีห่า คือ ใหความสําคญั

กบัการเปดประเทศสูภายนอกใหเกดิ

การปฏิบัติจริงทุกภาคสวน

 稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่4 เมษายน ขบวนรถไฟสายลักเซมเบิรก-เฉิงต ูยุโรป
กลางขบวนแรกพรอมที่จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟดิเดล
ลักเซมเบิรก
图①4月4日，首趟卢森堡至成都中欧班列在卢森堡
迪德朗日铁路场站准备出发 新华社 图

ทัศนียภาพ “สะพานทองเสนทางสายไหม” หนาศูนยการ
ประชุมแหงชาติปกกิ่ง
图②北京国家会议中心前的“丝路金桥”景观 
新华社 图

เมื่อวันที ่12 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่มณฑลซานตง 
นางสาวมะรีนะกับแฟนอเล็กซานเดรียชาวยูเครนกําลัง
ฝกเขียนพูกันจีน
图③2017年5月12日，在山东省，来自乌克兰的玛
丽娜(前左)与男朋友亚历山大一起练习中国书法 
新华社 图

เมื่อวันที ่25 มีนาคม ที่โรงเรียนมัธยมหนงปนลาว-จีน กรุง

เวียงจันทน สปป.ลาว ครูสอนภาษาจีนกําลังสอนนักเรียนให

ใชมือแสดงทาทางซึ่งมีความรักตอกัน
图④3月25日，在老挝万象中老农冰中学，汉语教
师姚昌华教学生手语 新华社 图

②
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中国国家主席习近平4月26日在人民大会堂会见泰国总理巴育。习近平指出，中方

支持泰方当好今年的东盟轮值主席国，愿同东盟深入对接共建“一带一路”倡议

和东盟互联互通规划，促进区域联通和发展，构建中国-东盟更为紧密的命运共同体。

ประธานาธิบดสี ีจิ้นผงิพบปะกบัพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตรไีทย
习近平会见泰国总理巴育 吴嘉林 倪元锦/文
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ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิ แหงสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจนี พบ

ปะหารือกับพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย ณ มหาศาลา-

ประชาคม กรุงปกกิ่ง เมื่อวันที ่26 เมษายนที่ผานมา

ทั้งนี้ ส ีจิ้นผิงไดกลาวกับพลเอกประยุทธวา ตนขอฝากความปราถนาดี

ถงึพระบาทสมเด็จพระวชริเกลาเจาอยูหวัดวยไมตรจีติ ทัง้ยงัระบวุา ประเทศจนี

และประเทศไทยเปนเพือ่นบานใกลเรอืนเคียงทีมี่ความสัมพนัธทางสายเลอืด

เกี่ยวพัน การสรางสรรค “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” จะชวยใหความสัมพันธ

ระหวางสองประเทศดียิง่ข้ึน แนนแฟนข้ึนกวาเดิม เราจะยงัคงถนอมมิตรภาพ

อันดีที่มีมาชานาน พรอมกับการไปมาหาสูใหบอยครั้ง เพื่อยกระดับความ

สัมพนัธระหวางสองประเทศ ฝายจีนจะสนับสนุนการรกัษาเสถยีรภาพในประเทศ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยตอไป ทั้งยังยินดีที่จะเนนการเชื่อมตอเชงิ

ยทุธศาสตรการพฒันากบัฝายไทย รวมผลกัดันความรวมมือตามขอรเิริม่ “หนึง่

แถบ หนึ่งเสนทาง” ดําเนินการกอสรางรถไฟจีน-ไทยใหแลวเสร็จ พัฒนา 

“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ใหมีคุณภาพ เปนผูนําดานความรวมมือ

เชงินวตักรรม รวมสรางสรรคโครงการสานสัมพนัธประชาชนสองประเทศ

ใหผลิดอกออกผล ขับเคลือ่นความสมัพนัธระหวางสองประเทศใหรดุไปขางหนา

อยางแขง็แรง จนียนิดีสนบัสนนุไทยในฐานะประธานอาเซียนปปจจบัุน ยนิ-

ดีรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน ในอันท่ีจะเช่ือมตอขอริเริ่ม “หนึง่แถบ 

หนึง่เสนทาง” และการวางแผนเพือ่การเชือ่มตอถงึกนัระหวางจนีกบัอาเซียน 

พรอมทัง้สงเสรมิการเชือ่มตอและการพฒันาในระดับภมูภิาค เพือ่สรางประชาคม

รวมชะตาที่แนนแฟนยิ่งขึ้นระหวางจีนกับอาเซียน

พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรกีลาวแสดงความยนิดีกบัจนี 

ท่ีไดพฒันาประเทศอยางยิง่ใหญตลอด 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรฐัประ-

ชาชนจีน ฝายไทยรูสึกชืน่ชมความสาํเรจ็ของจีนในดานการพฒันาเศรษฐกจิ 

ขจัดความยากจน อนรุกัษส่ิงแวดลอมและดานอืน่ๆ ทัง้ยงัช่ืนชมท่ีจนีมุงตรง

สูเปาหมายในอนาคต และใหความสําคญัอยางสูงตอการพฒันาประเทศดวย

นวัตกรรม ประเทศไทยใหความสําคัญเปนอันมากตอมิตรภาพระหวาง

ไทย-จีนที่ดําเนินมาอยางยาวนาน ไทยยินดีที่จะไปมาหาสูกับจีนในระดับ

ผูบริหารใหบอยครัง้ ลงลึกความรวมมือดานเศรษฐกจิ การคา และวทิยาศาสตร

เทคโนโลยีขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาเกือบหกป

แลวนั้น ก็ประสบผลสําเร็จเปนอัน

มาก ไทยเองก็ไดรับประโยชนมาก

มายจากการสรางสาธารณูปโภคพืน้-

ฐาน และความเชื่อมโยงทางขอมูล

ขาวสาร อันเนื่องมาจากขอริเริ่มดัง

กลาว ทัง้นี ้ประเทศไทยจะยงัคงสนบั-

สนุน พรอมท้ังเขามามีสวนรวมใน

ความรวมมือ “หนึง่แถบ หน่ึงเสนทาง”

ตอไปเรื่อยๆ สําหรับบทบาทของ

ไทยในฐานะประธานประชาคมอา-

เซียนประจําปน้ี ไทยยนิดีท่ีจะผลักดัน

ใหความสมัพนัธระหวางอาเซียนและ

จีนพัฒนายกระดับยิ่งๆ ขึ้นไป

ทัง้นี ้ติง เซวียเสียง หยาง เจ๋ียฉอื 

หวาง อี้ เหอ ลี่เฟง เขารวมการพบ

ปะดังกลาวดวย

稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่26 เมษายน ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงพบปะกับพล
เอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย  ณ มหาศาลา
ประชาคม กรุงปกกิ่ง
4月26日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂
会见泰国总理巴育 新华社 图
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พลเอกประยทุธ จนัทรโอชากลาว

วา ประเทศไทยยนิดีอยางยิง่ท่ีจะสนบั-

สนนุ ขอรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” 

และคาดหวงัวาจะขยายความรวมมอื

ระหวางไทย อาเซียนและจีนภายใต

กรอบ  “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” ให

กาวหนา

ในคํ่าวันที่ 25 เมษายนที่ผานมา 

กอนที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

จะเดินทางไปยังกรุงปกกิง่เพือ่เขารวม

การประชุมสุดยอดความรวมมือ

ระหวางประเทศ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน

ทาง” ครัง้ที ่2 พลเอกประยทุธไดให

สัมภาษณเปนลายลกัษณอกัษรกบัส่ือ

มวลชนจนี โดยกลาววา “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” แสวงหาการเช่ือมตอถึงกนั

ระหวางภมิูภาคตาง  ๆไมวาจะเปนเอเชีย ยโุรป อาฟรกิา ฯลฯ รวมทัง้ความรวมมือ

ระหวางประเทศ นอกจากน้ี ยงัมุงแสวงหาการพฒันาอยางยัง่ยนื ผานการเพิม่

โครงการท้ังในดานการคา การลงทุน และการเชือ่มตอถงึกนัในลกัษณะตางๆ

พลเอกประยทุธกลาววา “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” ไดรบัการผลกัดันอยาง

รวดเรว็ในรอบเกือบหกปมานี ้โดยขอบเขตความรวมมือยงัขยายออกไปอยาง

ตอเนื่องอีกดวย ไทยรูสึกชื่นชมจีนที่นําเสนอ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ซึ่ง

เปนขอรเิริม่ท่ียิง่ใหญ ท้ังยงัมีความแนวแนในการผลกัดันโครงการทีเ่กีย่วของ

ออกมาอยางตอเนื่อง และนั่นถือเปนการแสดงออกของจีนวาจีนมีความจริง

ใจในการสรางสรรคการพัฒนาอยางยั่งยืนใหแกภูมิภาคและโลก ยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชากรโลก ผานความรวมมือระหวางทวีปและการเชื่อมตอ

ถึงกัน

นายกรฐัมนตรขีองไทยระบุวา จนีมคีวามกระตือรอืรนในการชกัชวนประ-

ชาคมโลกใหเขารวมการสรางสรรค “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ทั้งยังเนนยํ้า

泰国总理巴育日前表示，泰国非常支

持“一带一路”倡议，期待在“一

带一路”框架下进一步拓宽泰国、东盟与

中国的合作。巴育评价说，泰方赞赏中国

提出的“一带一路”宏伟倡议以及推进相

关项目的坚定决心，这是中方致力于通过

提升跨大洲合作和互联互通水平以实现本

地区及世界的可持续发展、改善人民生活

水平的体现。

พลเอกประยุทธ์แสดงความคาดหวงัว่าไทยและจนี
จะยกระดบัความร่วมมือภายใตก้รอบ “หนึง่แถบ หนึง่
เสน้ทาง”
巴育：期待在“一带一路”框架下进一步加强泰中合作 杨舟 明大军/文

①
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แนวคิดรวมปรึกษา รวมสราง รวมแบงปน ที่กอใหเกิดความรูสึกสนิทสนม

ในหมูประเทศตามแนวเขต พรอมกันนั้นยังไดสรางกรอบความรวมมือที่

สามารถพฒันาตอไดอยางยัง่ยนื นบัวาเปนแผนการอนัเขมแขง็เพือ่รบัมือกบั

ปญหาในลักษณะพหพุาคีใหประเทศตางๆ ไดใชงานเม่ือตองพบเจอกบัความ

ทาทายที่มาพรอมกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน

สําหรับประเด็นดานการเขารวม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ของประเทศ

ไทยน้ัน พลเอกประยทุธ จนัทรโอชากลาววา ไทยเองกมี็เปาหมายในการเชือ่ม-

ตอถงึกัน และการพฒันาอยางยัง่ยนืเชนเดียวกับประเทศอืน่ โดยไดนาํเปาหมาย

เหลานีผ้นวกรวมไปใน “ยทุธศาสตรการพฒันาประเทศรอบ 20 ป” และนโย-

บาย “ไทยแลนด 4.0” ดวย นอกจากน้ี “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ยังจัดเปน

เนื้อหาสวนหนึ่งของกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาคและระดับอนุภูม-ิ

ภาคที่ไทยเขาไปมีสวนรวมอีกดวย

พลเอกประยทุธเสรมิวา ฝายไทยรูสกึยนิดีเม่ือเหน็วานักลงทุนจากประเทศ

จนีแสดงความสนใจทีจ่ะมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกของไทย

กนัมากขึน้เรือ่ยๆ โครงการความรวมมือดานการรถไฟระหวางไทยกบัจนี ก็

มีความรดุหนา โดยโครงการดังกลาวจะเกีย่วของกบัการเชือ่มตอถงึกนัระหวาง

จีน-ไทยและอาเซียน ฝายไทยหวังวาโครงการจะแลวเสร็จดวยความรวดเร็ว

นอกจากน้ี นายกรฐัมนตรขีองประเทศไทยยงักลาวอกีวา ไทยและจนีนัน้

สามารถรวมกันผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงอยางไรตะเข็บ ระหวางเขตอาว

กวางตุง-ฮองกง-มาเกา (GBA) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย 

พรอมกันนั้นควรใชประโยชนใหเต็มที่จากศักยภาพของกรอบความรวมมอื

และขอเสนอความรวมมือในภูมิภาคนี้ เพื่อทําใหความรวมมือระหวางจนี

และภูมิภาคมคีวามเขมแข็งข้ึน โดยกรอบและขอเสนอท่ีกลาวถงึ ไดแก ความ

รวมมือลุมแมนํ้าลานชาง-โขง แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน

ในอาเซียน ค.ศ. 2025 (MPAC 2025)

ในฐานะที่ประเทศไทยรับหนาท่ีประธานกลุมอาเซียนประจําป 2019 

พลเอกประยุทธใหขอมูลวา ไทยจะมุงสรางสรรคประชาคมอาเซียนในองค

รวม ผานการเชื่อมตอถึงกันในระดับภูมิภาค จึงไดเสนอแนวคิด “เชื่อมโยง

และเชื่อมตอ” ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมให MPAC 2025 “หนึ่งแถบ หนึ่งเสน

ทาง” และยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง 

(ACMECS) สามารถสอดรบักันไดอยางราบรืน่ ทายท่ีสุด พลเอกประยทุธกลาว

สรุปวา ไทยและประเทศอาเซียนอืน่ๆ สามารถดําเนินการแลกเปลีย่นกบัจนี 

ภายใตกรอบ “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” 

ในสาขาตางๆ เชน นวัตกรรมดิจิทัล 

เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ วธีิการ

ทีมี่ประโยชน พรอมทัง้รวมกนัรบัมือ

กบัความทาทายในการปฏวิติัอตุสาห-

กรรมครั้งที่ 4 และการกระตุนการ

พัฒนาอยางยั่งยืน
稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่21 ธันวาคม ค.ศ. 2017 พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทยเขารวมพิธีเปดงานรถไฟ
ไทย-จีนระยะแรก
图①2017年12月21日，泰国总理巴育出席中泰铁路
合作项目一期工程开工仪式 新华社 图

ลูกคาชาวจีนใชอาลีเพยชําระเงินซื้อของในซุปเปอรมารเก็ต
ขนาดใหญในกรุงเทพฯ
图②在泰国曼谷一家大型超市，中国顾客使用支付
宝购物 新华社 图

เมื่อวันที ่26 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคกลางของไทย เฉิน ยวี่ชายหนุมจีน (ซายมือคนที ่5 ) กําลัง

เรียนรูกรรมวิธีการทําหมอนยางพารากับหุนสวนดาน

ความรวมมือ
图③2016年5月26日，在泰国中部北榄府，中国小
伙陈宇（左五）向业务合作伙伴了解乳胶枕的制作
工艺 新华社 图

②

③
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เมื่อวันที ่7 พฤษภาคม นักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมกวางหมิงหนัน เมืองหานดาง 

มณฑลเหอเปย กาํลงัโชวการดหนายิม้เพือ่ตอนรบัการมาของวนัยิม้แยมโลกในวนัที ่8 พฤษภาคม

图①5月7日，河北省邯郸市光明南小学的学生在展示笑脸卡，迎

接5月8日世界微笑日的到来  新华社 图

เมื่อวันที ่6 พฤษภาคม คอนเสิรดเฉพาะและกายกรรมของวงดนตรีหัวเสี้ยเวยเฟง ผูหยาง 

มณฑลเหอหนาน ไดจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากภาพคือนักแสดงกําลังแสดง

รายการ “การบรรเลงเพลง 8 เสียงประกอบเขาดวยกัน”

图②5月6日，中国河南濮阳华夏卫风乐团暨杂技专场音乐会在奥地

利首都维也纳举行。图为中国演员表演曲目《八音合奏》 新华社 图

เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยปกกิ่งจัดงานกวีเยาวชนในหัวขอ “หนึ่งรอยปเสนทาง

แหงความ ยุคสมัยที่ความฝนปรากฏเปนจริง” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป ขบวนการสี่

พฤษภาคม ทองกวีเพื่อสรรเสริญมาตุภูม ิและสรรเสริญวัยหนุมสาว

图③5月4日，北京大学举办“百年追梦路，时代圆梦人”纪念五

四运动100周年青春诗会，诗诵祖国，诗诵青春 新华社 图

เมื่อวันที ่4 พฤษภาคม ที่ถํ้าประตูมังกร เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว

ชมถํ้าประตูมังกรอยางหนาแนน นักทองเที่ยวจํานวนมากรวมชื่นชมเสนหอันเปนเอกลักษณ

ของศิลปะงานแกะสลักรูปพระของถํ้าหินที่มีประวัตินับพันป

图④5月4日，河南省洛阳市，洛阳龙门石窟游人如织，众多游客

领略千年石窟石刻造像艺术的独特魅力 CNSphoto

เมื่อวันที ่2 พฤษภาคม คณะละครบัลเลตซูโจวประเทศจีนกําลังแสดงละครระบําปลายเทา

ตนฉบับใหญ “ถางหยูน” ณ กรุงริกา ประเทศลัตเวีย

图⑤5月2日，中国苏州芭蕾舞团大型原创芭蕾舞剧《唐寅》在拉

脱维亚首都里加演出 新华社 图
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④

⑤

เมื่อวันที ่7 พฤษภาคม ที่กรุงเทพมหนคร กลุมคชสารคูแผน

ดินนําชาง 10 เชือก ถวายพระพรชัยมงคลหนาพระบรม

ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบริเวณประตูสวัสดิ

โสภา พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักด ี

图①5月7日，泰国曼谷，驯象师引领10

头大象在大王宫前向国王画像行跪拜礼，

以表尊敬 新华社 图

เมื่อวันที ่3 พฤษภาคม นักทองเที่ยวกําลังชมวิวที่เวที

กระจกเงาเวหาชมวิวทะเลสาบเชียนโตว ณ สถานที่ทองเที่ยว

ทะเลสาบเชียนโตว เมืองหวางสื่อ มณฑลหูเปย

图②5月3日，在湖北省黄石市仙岛湖景

区，游客体验天空之镜玻璃观景平台

CNSphoto

“ฐานดาวอังคารหมายเลขที ่1” ที่สรางขึ้นโดยตรรกะ

วทิยาการบินอวกาศ ซ่ึงอยูในเขตเขาเมืองจนิชาง มณฑลกานซู 

โดยใหผูเขาชมเรียนแบบสมัผสักับการใชชวีติในดาวองัคาร

ได

图③位于甘肃省金昌市山区的“火星1号基

地”，根据真实航天逻辑打造，参观者可

模拟体验“火星”生活 CNSphoto 

เม่ือเขาสูเดือนเมษายน ดอกศรตีรงัตามตนรมิถนนในเมือง

คนุหมงิกําลังเบงบาน สรางทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกให

แกเมืองแหงฤดูใบไมผลิที่สวยงามแหงนี้

图④进入4月，云南省昆明市不少街区的

蓝花楹相继开放，为美丽春城增添一道浪

漫风景 新华社 图

เมื่อวันที ่7 พฤษภาคม ณ ลานเฮิงหลง ไดจัดแสดงตัวอยาง

อาคารสํานักงานระดับโลกเปนครั้งแรก ซึ่งไดรับความสนใจ

อยางกวางขวาง รูปแบบพื้นที่ของอาคารสํานักงานเฮิงหลง

ใชธีม “ทํางานและใชชีวิตทามกลางธรรมชาติ” ดวยแนวคิด

ของ “ทัศนียภาพธรรมชาติในอาคาร” อยางชาญฉลาดผสาน

รวมสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของคุนหมิงใหเขากับพื้นที่

การทํางาน สรางสภาพแวดลอมการทํางานระดับ A ที่ยั่งยืน

图⑤5月7日，昆明恒隆广场首次对外展

示其世界级的办公楼样板房，受到广泛关

注。恒隆广场办公楼样板层以“自然中工

作生活”为主题，巧妙运用“楼宇中的自

然风光”的概念，创新地将昆明自然环境

和办公空间融为一体，创造可持续的甲级

办公环境 恒隆广场供图
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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：一个“村”的创新之路

ซรีสีเ์ฉลมิฉลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี
จดหมายเหตุการเจรญิเติบโตของประเทศจนีใหม่
หนทางสรา้งนวตักรรมของ “หมู่บา้น” หนึง่

盖博铭/文

如果只把中关村当作地名，已很难理解它的本质。从70年前的

北京郊区荒野到如今的国家“名片”，一个“村”的敢为人

先、风雨兼程，见证了一个奋斗的时代、创新的时代。

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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 หากมองจงกวนชนเปนเพยีงชือ่หมูบาน กย็ากท่ีจะเขาใจธาตุแทของท่ีน่ัน 

จากถ่ินทรุกนัดารทีช่านเมืองปกกิง่เมือ่ 70 ปท่ีแลว ถงึ “นามบัตร” ระดับชาติ

ในทุกวันนี ้ “ชน (หมูบาน)” ที่ฝาลมฝาฝน กลาทํากอนเพื่อนแหงนี ้ไดเปน

สักขีพยานของยุคแหงการฟนฝาตอสูและยุคแหงการสรางนวัตกรรม

ป 2018 จงกวนชนมีบริษัทไฮเทคใหมมากกวา 2.2 หมื่นบริษัท รายได

รวมเกนิ 5.8 ลานๆ หยวน เติบโต 11% เม่ือเทยีบกบัป 2017 บรษัิทยืน่ขอสิทธิ

บัตร 8.6 หมื่นรายการ เพิ่มขึ้น 17%

เหลียนเส่ียง (Lenovo) ไปตู (Baidu) เส่ียวหม่ี (MIUI) หลิว่ฉวนจือ้ หลีห่ยนัหง 

เหลยจูน...บริษัทไฮเทคใหมกวา 2.2 หมื่นบริษัท ประชากรประกอบกิจการ

กวา 2.5 ลานคน ไดคํา้ยนัระบบนิเวศนวตักรรมใหมอยางสมบูรณ ทีน่ั่นไม

เพียงแตไดรวมทรัพยากรนวัตกรรมระดับสูงจากทั่วโลก อาท ิบุคลากร เทค

โนโลย ีเงินทุน เปนตน สรางระบบนวัตกรรมบูรณาการระหวางการบริหาร 

การผลิต การศึกษา การวิจัย การประยุกตใชขึ้นมาเทาน้ัน หากยังมีการจัด

กิจกรรมอยางคึกคักโดยหอการคา สมาคม สันนิบาตอุตสาหกรรมการผลิต 

500 กวาองคกรดวย

เบ้ืองหลงัตัวเลขเหลาน้ัน คือ ภาคปฏบัิติท่ีทาํตามแนวโนม แสวงหาความ

เปนจริงและสรางนวัตกรรมอยางมีชีวิตชีวา

จงกวนชนไม่เคยขาดเร่ืองราวการสร้างนวตักรรม

มือถือถายรูปโจทยการบานไมกี่วินาที วิธีทํา คําบรรยายเกล็ดความรู ก็

สรางข้ึนมาไดโดยอตัโนมัติ “ดวยเทคโนโลยปีญญาประดิษฐ ด่ังเชน การจด

จํารูปภาพทีมี่ความแมนยาํสงู ผสม

ผสานกบัขอมูลจาํนวนมหาศาลของ

ลกูคารายเดือนท่ีคึกคัก 80 ลานราย 

นวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

การศึกษา ทาํใหรปูแบบการเรยีนการ-

สอนมีความหลากหลายมากขึน้ครับ 

และเปนการดึงดูดความสนใจ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรยีนรูของเด็ก  ๆดวย

ครบั”  ซูน จิง้ รองประธานกรรมการผู

จัดการ บรษัิท วิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

แกงการบาน (ปกกิง่) จาํกดั บรรยาย

สรปุ

บรษัิททีจั่ดต้ังขึน้เม่ือป 2015 แหง

นี ้ไดรบัการพฒันาจากเดิมมีพนักงาน

ไมกีสิ่บคนในตอนแรก มาเปน 4,000 

กวาคนในปจจุบัน จากท่ีทําการแหง

เดียวที่ปกกิ่ง มาเปนที่ทําการ 7 แหง 

ภายในเวลาเพียง 4 ปเทานั้น

 ชิปปญญาประดิษฐ หุนยนต-

ศัลยกรรมกระดูก ระบบจดจําเสียง

พดูใกลสนาม...ผลติภณัฑเทคโนโลยี

ลํา้สมยัจํานวนหน่ึง ภายในศูนยนวตั

กรรมเทคโนโลยอีนัลํา้สมัย บานเลข

ประติมากรรมสมัยใหมสีทองตั้งตระหงานอยูบริเวณหนา
จงกวนชน รูปแบบ DNA “ชีวิต” ทรงเกลียวคู แสดงใหเห็น
ถึงความมุงหวังของชาวจีนที่จะทําความเขาใจกับความลับ
แหงชีวิต
图①北京中关村，伫立着一座金光闪闪的现代雕
塑：DNA双螺旋模型《生命》，昭示着中国人对破
解生命之谜的憧憬 新华社 图 

ถนนการสรางธุรกิจจงกวงชน 

图②中关村创业大街 新华社 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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ที ่67 ถนนวงแหวนดานเหนือชวงตะวันตก จงกวนชน ปกกิ่ง ทําใหผูคน

เปดหเูปดตา เทาท่ีทราบ ป 2018 คณะกรรมการบรหิารจงกวนชน กบักระทรวง

ศึกษาธิการ และสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน ไดรวมกันกําหนดแผนการที่

เกีย่วของ จดัต้ังสํานกังานโอนเทคโนโลยจีากสถาบนัอดุมศึกษา 12 แหง โดย

สนับสนุนและผลักดันโครงการรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับบริษัท 

1,500 กวาโครงการ โดยมีโครงการโอนเทคโนโลย ี411 โครงการ ไดบมเพาะ

บริษัทวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี40 บริษัท

ไม่ขอเป็น “ซิลโิคนวาลลีย์่” ของจนี แต่ขอเป็น “จงกวนชน” ของโลก

นายทอมาส บูเชค (Tomas Bucek) ทีป่รกึษากรมพฒันาการคาและการลงทนุ

ประเทศสโลวะเกยี ไดนาํทมีงานสรางธรกุจิจากปตุภมิูของเขา เดินทางไปถงึ

ถนนสรางธุรกจิทีจ่งกวนชน ปกกิง่ เม่ือบายวนัท่ี 2 เมษายน เพือ่เชือ่มตอทรพัยากร

การสรางธุรกจิของจงกวนชน “จงกวนชนอดุมดวยทรพัยากรการสรางธุรกจิ

ครับ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยมีโอกาสเขาสูตลาดอยางรวดเร็วท่ีนี่

ครับ” นายโทมัสกลาว

เทาท่ีทราบ จงกวนชนมีพนักงานตางชาติทีท่าํงานอยู 1 หม่ืนกวาคน บคุ-

ลากรคนจนีท่ีกลบัจากตางประเทศ 4 หมืน่กวาคน จงกวนชนไดกลายเปนปาย

แรกที่บุคคลชาวตางชาติเลือกเขามาสรางธุรกิจในประเทศจีน ภายใตการสง

เสรมิดวยนโยบายการเขาเมืองกบัเรซิเดนทและนโยบายการลงทุนกบัการจดั

หาทุนสรางธุรกิจ

 มุงหนาสูโลก จงกวนชนกก็าํลัง 

“หวานเมลด็” “แผนเถาวัลย” ทีร่เิริม่

โดยสมาคมสงเสรมิอตุสาหกรรมการ

ผลติ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” จงกวน

ชน เปนโครงการที่บริการใหบริษัท

และองคกรไฮเทคใหมเชื่อมตอกับ

การสรางธุรกจินวตักรรมของเยาวชน

โลก “แผนเถาวัลย” ท่ีรเิริม่เม่ือป 2017 

ไดดึงดูดนกัศึกษาตางชาติ 8,000 กวา

คนและบริษัทจีน 500 กวาบริษัทเขา

รวมโครงการ นักศึกษาตางชาติกวา 

1,000 คนไดโอกาสฝกงานในประเทศ

จีน

นายคูมา (Kouma) จากอินเดีย ได

โอกาสฝกงานท่ีบรษัิทหวางอี ้(Netease) 

ผานงานอเีวนทเช่ือมตอ “แผนเถาวลัย” 

และไดเปนพนกังานของหวางอีอ้ยาง

ราบรื่นในภายหลัง

จงกวนชนในทุกวันน้ีไดกลายเปน

①

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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หนึง่ในพืน้ท่ีรวมทรพัยากรนวตักรรม ทีมี่ความหนาแนนมากท่ีสดุในโลก โดย

ทรพัยากรวทิยาศาสตรเทคโนโลยรีะหวางประเทศจํานวนหน่ึงไดเรงรวมตัว

และไดรับการพฒันาอยางรวดเรว็ ศูนยบมเพาะทีมี่ชือ่เสียงระดับสากลจาํนวน

หนึ่ง เชน Intel Labs, Plug & Play เปนตน ไดเขาไปอยูในจงกวนชน

พรอมๆ กบัการนําเขามา จงกวนชนกไ็ดเรงจงัหวะ กาวออกไปอยางตอเน่ือง

อปุกรณตรวสอบความปลอดภยัโถงฟางเวยซ่ือ ไดเขาไปใน 50 กวา ประเทศ

และเขตแควนตาม “หนึง่แถบ  หนึง่เสนทาง” โดยไดใหความปลอดภยัอยางเหน็

ไดจริงแกโลกดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยอัีนลํา้สมัย จอแสดงภาพ LED ที่

ผลิตโดยบริษัทในเครือเลียด (Liad Group) ไดใหบริการแสดงภาพแกตลาด

หลกัทรพัยแนสแด็กสหรฐัฯ  ศูนยควบคมุดาวเทียมนาซาของกรมการบินอวกาศ

สหรัฐฯ และองคกรอื่นๆ “อินเตอรเน็ตปองกันอัคคีภัย” ของบริษัทวิเทค

เซิงเจอ กําลัง “ทองกลาย” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อชวยประเทศใน

ภูมิภาคนั้นสราง “ระฆังทอง” ปองกันอัคคีภัยตามสิ่งปลูกสรางโบราณ

นายจาว หง รองผูอาํนวยการสภาวิทยาศาสตรสงัคมแหงกรงุปกกิง่ใหความ

เห็นวา จงกวนชนที่มุงสูอนาคต จะแบกรับหนาที่ใหมทีม่อบโดยยคุสมยัใหม 

วางแผนและผลกัดันการพฒันาดวยนวตักรรมของเขตสาธิตดวยวสัิยทัศนมุง

ไกลไปทั่วโลก ดวยยุทธศาสตรระดับประเทศและมุมมองการประสานกัน

พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

稿件来源：新华社

ประชาคมการสรางธุรกิจจงกวงชนปกกิ่ง
图①北京中关村创业公社 新华社 图

ภาพซายคือ  สํานักงานใหญของเสี่ยวหมี ่(MiUI) ณ เขตชิง
เหอ จงกวงชน  ภาพขวาคือ  นายเหลย จูน ประธานกรรมการ
และCEO บริษัทวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเสี่ยวหมี ่
图②左图：位于中关村清河地区的小米总部；右
图：小米科技董事长兼CEO雷军 新华社 拼版图片

นายโจว ซิน หัวหนาฝายผลิตภัณฑของบริษัทวิทยาศาสตร
เทคโนโลย ียวี่สื่อ จํากัด (ปกกิ่ง) กําลังตรวจสอบผลิตภัณฑ
图③驭势科技（北京）有限公司首席产品官周鑫在
调试产品 新华社 图

นายหลี ่ซวาย ผูจัดการแผนกฝกอบรมของบริษัท วิทยา-

ศาสตรเทคโนโลยีโปหวยเวยคาง จํากัด ปกกิ่ง กําลังแนะนํา

หุนยนตศัลยกรรมประสาท (Remebot ) 

图④北京柏惠维康科技有限公司培训部经理李帅
（左）在介绍睿米（Remebot）神经外科手术机器
人 新华社 图

②

③

④
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ยูนนานท่ีเปิดกวา้งตอ้นรบันกัธุรกจิท ัว่โลก 
ร่วมกนัหาทางพฒันา

6月12日至18日，以“共聚开放前沿，

共建辐射中心，共享繁荣发展”为主

题的2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸

易洽谈会（简称“商洽会”）在昆明滇池

国际会展中心举办。作为和中国—南亚博

览会隔年交叉举办的国际展会，商洽会在

中国全面深化与南亚、东南亚乃至世界各

国经贸合作、人文交流等多方面发挥了重

要的平台作用。

开放的云南  迎全球客商共谋发展

งานแสดงสินคาและการเจรจาการคาการลงทุน ประเทศเอเชยีตะวันออก-

เฉยีงใตและเอเชยีใต ป 2019 (เรยีกยอวา “งานเจรจาการคาฯ 2019”) ในหวัขอ 

“รวมตัวกนัทีแ่นวหนาการเปดสูภายนอก รวมกันสรางศูนยกลางเผยแผความ

เจรญิ รวมแบงปนความเจรญิและการพฒันา” จดัข้ึนท่ีศูนยนทิรรศการระหวาง

ประเทศเตียนฉือ คุนหมิง ระหวางวนัท่ี 12 ถงึ 18 มิถนุายน งานเจรจาการคาฯ 

ในฐานะงานนิทรรศการสินคาระหวางประเทศที่จัดขึ้นสลับปกับงานเอ็กซ-

โปจีน-เอเชียใต ไดแสดงบทบาทเปนเวทีสําคัญในการผลักดันความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจการคา การแลกเปลี่ยนอารยธรรมมนุษยระหวางจีนกับเอเชีย

ใต เอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดจนทั่วโลกเขาสูความลุมลึกในทั่วทุกดาน

ในปหลังๆ นี ้ยูนนานไดใชความไดเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติที่ฟา

ประทานโปรดและความไดเปรยีบทางดานตําแหนงท่ีต้ังชายแดนท่ีเปดสูภาย

นอก ยกระดับการเชือ่มโยงกนั สรางระบบอตุสาหกรรมการผลติใหสมบูรณ 

สรางเวทีเปด กําหนดนโยบายและมาตรการใหม ปรับปรุงบรรยากาศการ

ประกอบธุรกิจใหดีขึ้น ปลดปลอยศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูด

บริษัททั้งในจีนและตางประเทศใหไปลงทุนทําธุรกิจที่ยูนนาน

ยนูนานไดแสดงออกฐานะอยางตอเน่ือง เปนหนาตางเปดและชมุสายชอง

ทางทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ปจจุบันนี ้ยูนนานไดกาวสู “ยุครถไฟ

①
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ความเร็วสูง” ในทั่วทุกดาน สนามบินทั่วมณฑลเปดเสนทางบินตนทาง 429 

สาย เสนทางบนิของการบนิขนสงผูโดยสารไดครอบคลมุเมืองหลวงของทกุ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตโดยพื้นฐาน ทางรถไฟจีน-

ลาวจะเปดใชตลอดเสนทางในป 2021 ทางรถไฟจนี-เมียนมา จนี-เวยีดนามกาํลงั

เรงผลักดันการกอสรางเร็วขึ้น

ยนูนานไดทุมกาํลงัพฒันาอตุสาหกรรมการผลติท่ีเจรญิข้ึนใหมเชงิยทุธศา-

สตร ปรับปรงุและอพัเกรดอตุสาหกรรมการผลติทีส่บืทอด ระบบอตุสาหกรรม

การผลิตไดรับการอพัเกรดใหเปนรุนใหมอยางตอเนือ่ง เม่ือคํานึงถงึความได

เปรียบเหลานี ้ยนูนานไดทุมกาํลงัพฒันาอตุสาหกรรมการผลติ 8 อยาง ไดแก 

เศรษฐกจิดิจติอล ไบโอเวชภณัฑและสุขภาพบ๊ิกเฮลธ การทองเทีย่วและวฒัน-

ธรรม ขาวสารสนเทศ โลจิสติก การเกษตรสมัยใหมที่มีเอกลักษณที่ราบสูง 

วสัดุใหม การผลติอปุกรณท่ีทันสมัย 

การผลติแปรรปูอาหารและสนิคาอปุ-

โภคบริโภค เปนตน สราง “พลังงาน

สะอาด” “อาหารปลอดสารพิษ” 

“ปลายทางทีใ่ชชวีติอยางมีสุขภาพดี” 

ชัน้หนึง่ของโลกทัง้สามตัว แสดงให

เห็นโอกาสการพัฒนาที่ทรงพลัง

ยูนนานกําลังใชความไดเปรียบ

ทางตําแหนงที่ตั้งอยางแข็งขัน เนน

เอกลักษณชายแดน ผลักดันการรวม

ตัวทรพัยากร นโยบาย การบริการและ

ปจจัยหลักใหเปนนิคมและแพลต

ฟอรม สรางระบบแพลตฟอรมท่ีเปด

แบบสามมิติในทัว่ทุกดาน โดยอาศัย

กลไกความรวมมือแมนํา้ลานชาง-แม

น้ําโขง และการสรางระเบียงเศรษฐ-

ทัศนียภาพภายนอกของศูนยการประชุมและนิทรรศการ
ระหวางประเทศเตียนฉือ คุนหมิง
图①昆明滇池国际会展中心外景 雷桐苏 图

หอแสดงสินคาไทยไดรับความนิยมจากชาวจีน
图②泰国馆深受中国观众喜爱 杨峥 图
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กจิจนี-เมียนมา จีน-ลาว จนี-เวยีดนาม บงักลาเทศ-จนี-อนิเดีย-เมียนมาและจนี-คาบ

สมุทรอนิโด-จนี ภายใตการนํารองโดยนคิมพฒันาเศรษฐกจิและเทคโนโลยี

ระดับชาติคุนหมงิ ฉวีจ่ิง้ เหมิงจือ้ ซงหมนิหยงัหลนิ ตาหลี ่5 แหง ดวยเขตสาธิต

การพฒันาและเปดสูภายนอกทีสํ่าคัญระดับชาติรุยลี ่เม่ิงลา (บอหาน) 2 แหง

เปนแกนกลาง เขตรวมมือทางเศรษฐกิจขามแดนจีน-เวียดนาม จีน-ลาว จีน-

เมียนมา 3 แหงเปนจุดสําคัญ เขตปลอดภาษอีเนกประสงคคนุหมิง หงเหอ 2 แหง 

และโซนรวมมือทางเศรษฐกิจชายแดน 9 แหงเปนที่คํ้ายัน ดานชายแดนชั้น 

1 และชั้น 2 เชน สนามบินคุนหมิงเปนตน 25 แหงเปนหนาตาง

ยนูนานในเดือนมิถนุายน กาํลงัอาศัยงานเจรจาการคาฯ เปดใจตอนรบันกั

ธุรกิจจากทั่วโลกใหถือโอกาสมาลงทุนพัฒนากิจการ รวมหารือการพัฒนา

ที่ยูนนาน

เทาที่ทราบ หอแสดงสินคาของงานเจรจาการคาฯ 2019 จัดวางตามการ

กาํหนดฐานะมณฑลยนูนานเปน “แนวหนาการเปดสูภายนอก ศูนยกลางเผย

แผสินคา” และอตุสาหกรรมการผลติ 8 อยางและผงัการสรางชัน้หน่ึงของโลก

ทั้งสามตัว ไดจัดหอเอเชียใต (2 หอ) หอเอเชียตะวันออกเฉียงใต (2 หอ) หอ

ตางชาต ิหอไตหวัน หอประเทศจีน หอความรวมมือการลงทุน “หนึ่งแถบ

หนึ่งเสนทาง” หอไบโอเวชภัณฑและสุขภาพบิ๊กเฮลธ หออาหารปลอดสาร

พษิ หอพลงังานสะอาด หอการทอง

เท่ียวและวฒันธรรม หอเครือ่งจกัร-

ไฟฟา หอใบชาและเมลด็เปลอืกแข็ง 

หอชีวิตแฟช่ันนิยม หอวัฒนธรรมไม 

หอจดัพธีิเปดงาน เปนตน รวม 17 หอ 

โดยมีบูธมาตรฐานประมาณ 7,500 บูธ 

เน้ือทีแ่สดงประมาณ 170,000 ตาราง-

เมตร โดยหอความรวมมือการลงทุน

 “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” หอพลังงาน

สะอาด หอใบชาและเมลด็เปลือกแข็ง 

ซึง่จัดขึ้นเปนครั้งแรก 
 本刊综合

อาคารผูโดยสารของทาอากาศยานนานาชาติฉางสุย คุนหมิง
昆明长水国际机场航站楼 新华社 图
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吉林省榆树市弓棚镇，以机械化程度

高而著称。截至目前，全镇有农

户19500户，农机具保有量达11000多台

套，大型农机专业合作社有200余家，基

本实现了全镇农业生产农机全覆盖。机械

化不光提高了当地粮食产量和效益，也让

大量农民从繁重的农事中解放出来。

เม่ือเครือ่งจกัรมาท�าการเกษตร แลว้ชาวนาจะท�าอะไร
机器来种地，农民去干啥？ 褚晓亮 高楠 薛钦峰/文

ตําบลกงเผิง เมืองหยูซู มณฑลจี๋หลิน มีชื่อเสียงในดานการใชเครื่องจักร

เปนจํานวนมาก  ซ่ึงการใชเครือ่งจกัรนัน้ไมเพยีงแตชวยเพิม่ปรมิาณและประ-

สิทธิผลในการผลติธัญญาหารในทองถิน่ แตยงัเปนการปลดปลอยเกษตรกร

จํานวนมากออกมาจากงานเกษตรที่หนักหนวงเหลือลน

ซง เส้ียนผงิ นายกาํนนักงเผงิเลาวา ปจจบุนัทัง้ตําบลมีเกษตรกร 19,500 ครวั

เรือน มีจํานวนเครื่องจักรทางการเกษตร 11,000 เครื่อง มีสหกรณเครื่องจักร

ขนาดใหญมากกวา 200 แหง  ครอบคลมุเครือ่งจกัรเพือ่การผลติทางการเกษตร

ทั่วทั้งตําบล

①
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การเผยแพรการผลิตโดยใชเครื่องจักรทางการเกษตรอยางแพรหลาย ทํา

ใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยเมื่อป 2018 ธัญญาหารที่ตําบล

กงเผิงผลิตไดมีปริมาณมากถึง 250,000 ตัน

เมือ่มเีคร่ืองจกัรเป็นตวัเอก  ชาวนากเ็ปลีย่นมาใส่รองเท้าหนัง

หลวิ จีซ้าน กรรมการสหกรณการเพาะปลกูอีห้มิน หมูบานฉางซาน ตําบล

กงเผงิ บอกกับผูส่ือขาววา “เม่ือกอนการทํานาของแตละครอบครวัตองใชคน 

4-5 คน ทําเปนเดือน ตอนน้ีเกษตรกรเพยีงแคเตรยีมเมลด็พนัธุกบัปุยท่ีดี และ

คนบังคับเคร่ืองจักร 1 คน ใชเวลาไมถงึหน่ึงอาทติยกป็ลกูขาวในนาเน้ือท่ีมาก

กวา 300 เฮกตารเสรจ็เรยีบรอย  ตลอดทั้งปตั้งแตเริ่มปกกลาจนกระทัง่เกบ็เกีย่ว

ตองการแรงงานมาชวยเพยีง 15 คน ลดลงจากเมือ่กอนกวา 100 คน”

เครื่องจักรทางการเกษตรถูกนํามาใชแพรหลายมากขึ้น ทําใหมีการโอน

สิทธ์ิท่ีดินมากขึน้ โดยเกษตรกรจาํนวนมากโอนสิทธ์ิในทีดิ่นใหสหกรณ และ 

ตนเองก็ออกไปทํางานที่อื่น  จากเดิมที ่  “ทํานาปลูกขาวกระจายไปเปน

หยอมๆ” ก็เปลี่ยนมาเปนการบริหารจัดการโดยรวมแบบเขมขน เมล็ดพันธุ 

ระยะเวลาและมาตรฐานในการเพาะปลูกก็ไดรับการยกระดับใหสูงขึ้นและ

เปนมาตรฐานเดียวกัน

ซง เสี้ยนผิงบอกกับผูสื่อขาววา เนื่องจากเกษตรกรจํานวนมากถูกปลด

ปลอยออกมาจากผืนนา  จึงมีเวลาทําอุตสาหกรรมประเภทที ่2 และ 3 นอก

เหนือจากการเกษตร โดยปจจุบนัตําบลกงเผงิมีอตุสาหกรรมหลกั 5 ประเภท 

เครื่องจักรทางการเกษตรเครื่องหนึ่งกําลังพลิกตากแดด
เมล็ดขาว
图①一台农机在翻晒稻谷 新华社 图

เรือนพลาสติกที่ปลูกผักอัตโนมัติแบบใชไฟฟาของสหกรณ
เครื่องจักรทางเกษตรเคอเผิง 

图②克朋农机专业合作社的电气自动化蔬菜大棚 
新华社 图

จาว กั๋วจง  ชาวนาตําบลกงเผิง กําลังตัดแตงเครือองุนในเรือน
พลาสติก 

图③弓棚镇农民赵国忠在大棚里修剪葡萄藤 
新华社 图

คนงานของตําบลกงเผิงกําลังรดนํ้าดอกไมในสวนดอกไม

ซวี่รึ
图④工人在弓棚镇旭日花卉园中给花卉浇水
新华社 图

②

③

④
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ไดแก การเพาะปลกูธัญญาหาร  การเลีย้งปศุสตัว การขนสง การผลติพลาสติก

คลมุโรงเรือนเพาะปลกู  และอตุสาหกรรมทีร่องรบัการคา   มีการพฒันาเปน

สังคมเมืองเปนอันดับตนๆ ของทุกตําบลในเมืองหยูซู

ในเขตนิคมสรางผูประกอบการของหมูบานหมายเลขสิบสาม ตําบล

กงเผงิ โรงเรือนปลกูผกัและผลไม 110 หลงั เรยีงรายเปนระเบียบ จาว  กัว๋จง 

ชาวบานคนหน่ึงกาํลงัมัดกิง่ตนองุนอยูภายในโรงเรอืน  ป 2009 เขาไดฝากที่

ดิน  6.5 โหมว ( ราว 2.7 ไร) ใหครอบครัวเกษตรกรรายใหญในหมูบานเปน

ผูดูแล  สวนตนเองกม็ุงทาํรายไดจากพลาสติกคลมุโรงเรอืน เขาเลาวา “หลงั

จากฝากดูแลทีดิ่น 1 ป กมี็รายได 6,000 หยวน สวนโรงเรอืน 2 หลงัทาํรายได

ปละมากกวา 100,000 หยวน”

ปจจุบันโรงเรอืนปลกูผกัและผลไมของตําบลกงเผงิพฒันาไปถงึ 12,500 

หลัง สรางเปนสวนปลูกผักมาตรฐาน 18 หลัง มีมูลคาการผลิตปละ 1,200 

ลานหยวน ทําใหชาวบานในทองถิ่นเกือบหม่ืนคนมีรายไดจากการทํางาน

อยูในทองถิ่นของตน

การใชเคร่ืองจกัรในการทาํเกษตรขยายชองทางการสรางรายไดของเกษตร-

กรตําบลกงเผิง  โครงสรางรายไดของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงจากรายไดจาก

①

ผนืดินเพยีงอยางเดียวกลายมาเปนราย

ไดจากหลายทาง ท้ังจาก  “ท่ีดิน การ-

เพาะเลี้ยงพืชและสัตว  รวมทั้งการ

ใชแรงงาน”

การท�านามปีระสิทธิภาพสูงและ

เปลีย่นแนวคดิใหม่

หลี ่ไจเหวย เกษตรกรรายใหญที่

ทาํการเกษตรดวยเครือ่งจกัรในหมูบาน

เซ่ิงหมิง ตําบลกงเผงิ ไดกอต้ังสหกรณ

หยหูลงเพือ่การเพาะปลกูดวยเครือ่ง-

จกัรเม่ือป 2009 ในชวงเวลา 10 ปมาน้ี

ทําใหเขารูซึง้ถงึประโยชนจากการใช

เครื่องจักร

หลี่  ไจเหวยกลาววา “ดวยการทํา

เกษตรดวยเครือ่งจกัรตลอดกระบวน

การ ที่ดินแตละเฮกตารประหยัดตน

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

28



เจาหนาที่กําลังตรวจสอบโดรนเกษตรกลางทุงนา
图①工作人员在田间测试农用无人机 新华社 图

เจาหนาที่กําลังขับเครื่องพนปุยใหกับใบขาวสารี
图②工人驾驶农机为小麦喷施叶面肥 新华社 图

ชาวนาขับเครื่องพนไอนํ้าอัตโนมัติเพื่อจัดการขาวในนา
图③农民驾驶自走式喷杆喷雾机在稻田里管护 
新华社 图

② ③

ทนุการผลิตไดเกือบ 1,000 หยวน ขาวโพดแตละเฮกตารมีปรมิาณการผลติ

เพิม่ขึน้ 1,500 กโิลกรมั  การทาํนามีรายไดสูงเชนนี ้ทาํใหเราคดิอยากทาํเกษตร-

กรรม เราก็ยินดีจะลองทําสิ่งใหมๆ และยอมรับแนวคิดใหม”

การใชเครื่องจักรทําการเกษตรที่แพรหลายออกไปทําใหเกษตรกร เชน

หลี ่ไจเหวยมีวิสัยทัศนกวางไกลมากขึ้น  หัวหนาสหกรณหลายแหงไดเริ่ม

รับแนวคิดการทําเกษตรแบบใหม   หันมาสนใจเรื่องใหมๆ แนวโนมใหมๆ 

ของการพัฒนาเกษตรกรรม

ริมถนนเคอเที่ย หมูบานสุยฉวน ตําบลกงเผิง เตาอบแหงขนาดสูงใหญ

ในบริเวณสหกรณเหรินเหอแหงเมืองหยูซูเพื่อการเพาะปลูกดวยเครื่องจักร

โดดเดนสะดุดตาเปนอยางมาก เฉิน ชิง่เหวย ประธานสหกรณวยั 43 ป แตงตัว

ทันสมัย ดูยังหนุมและกระฉับกระเฉง เขาเลาวา “เมื่อกอนผมคิดแตเพียงวา

จะทําอยางไรใหไดผลผลติมากๆ แตหลงัจากท่ีมีการใชเครือ่งจกัรทําการเกษตร

อยางแพรหลาย ก็สรางปจจัยตางๆ ท่ีสนับสนุนทําใหผมมีพลังท่ีจะพัฒนา

การเกษตรแบบหมุนเวียนและการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงได”

เฉนิ ช่ิงเหวย เหน็วาแนวโนมสาํคัญของการพฒันาสหกรณกคื็อการเกษตร

แบบหมุนเวียน สหกรณเหรินเหอเพื่อการเพาะปลูก ดูแลและเพาะเลี้ยงโดย

อาศัยเครื่องจักรเปนหลัก   เริ่มทดลองใชรูปแบบการพัฒนาโดยผสมผสาน-

การเพาะปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว เพื่อใหอุตสาหกรรมการเพาะปลูกชวย

ผลักดันอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว  นําฟางขาวที่เปนอาหารสัตวมาแทน

หญาเลี้ยงปศุสัตว  ใชมูลสัตวเลี้ยง  กากชีวภาพ และฟางขาวหมักเปนปุยชีว

ภาพ เพื่อปรับปรุงดินและสรางพื้นที่ดินปลอดสารพิษเพื่อการเพาะปลูก

เฉิน ชิง่เหวย กลาวดวยความหวงั

อนัเต็มเปยมวา “การใชเครือ่งจกัรมา

ผสมผสานกับการเกษตรหมุนเวียน 

ทําใหมีการพัฒนาการเกษตรใหกาว

หนาไปอยางมาก”
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保山市是云南历史上开发开放最早的地区之一，在“一带一路”建设特别是中缅经

济走廊建设的背景下，保山的区位优势更加突出。

เมืองเปาซาน เปนหนึง่ในพืน้ทีแ่รกๆ ทีมี่การพฒันาและการเปดกวางใน

ประวติัศาสตรของมณฑลยนูนาน ในการดําเนินการตามขอรเิริม่ “หน่ึงแถบ 

หนึง่เสนทาง” โดยเฉพาะอยางยิง่ในบรบิทของการสรางระเบยีงเศรษฐกจิของ

จนีและเมียนมานัน้ เมืองเปาซานถอืไดวามีความไดเปรยีบทางดานท่ีต้ังท่ีโดด-

เดน

ด่านพรมแดนเปิดโอกาสร่วมแบ่งปันร่วมรับชัยชนะ

ณ ดานระดับชาติโฮวเฉียว ซึ่งตั้งอยูในตําบลโฮวเฉียว เมืองเถิงชง ซึ่งมี

การไหลเวยีนของรถราผูคนและการขนสงตางๆ อยูเปนประจาํ ในชวงไตรมาส

แรกของปนีป้รมิาณการคานาํเขาและสงออกของดานโฮวเฉยีงอยูที ่1.45 พนั

ลานหยวน

ดวยการอาศัยดานพรมแดนโฮวเฉียวโอกาสรวมแบงปนและรวมไดชัย-

ชนะอันจะเกิดขึ้นและหยั่งรากลง ณ ที่แหงนี ้“เถิงชงเปนเมืองซึ่งมีศักยภาพ

70 ปีแห่งการเปลีย่นแปลงของเมืองชายแดน
เป่าซาน : บทบาทใหม่บนเสน้ทางสายไหม
70年变迁看边城｜保山：描绘丝路新篇 本刊记者 刘子语 伍平 李文君 杨艳鹏/文

มากในตลาดตามแนวเสนทางจนีและ

เมียนมา” คณุจนิ เปนกงัประธานคณะผู

บรหิารของ Tengchong Jinxin Economic 

and Trade Co. , Ltd. กลาววา ตั้งแต

ป 2009 เปนตนมา บรษัิทของเราไดมี

สวนรวมในการทําความรวมมือดาน

การเกษตรในประเทศเมียนมาเพื่อ

เพาะปลกูกลวย ยางพารา   ฯลฯ   และนํา

ผลผลติผานดานโฮวเฉยีว คณุจนิ เปน

กงั ยงักลาวอกีวา ปจจบัุน บรษัิทของ

เรากาํลงัทดลองเพาะปลกูพนัธุพชือืน่ๆ 

เชน อะโวคาโด สับปะรด ฯลฯ และ

①

②

③
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พรอมที่จะสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศอื่นๆ ในอนาคต

ไมไกลจากอาคารตรวจสอบรวมของดานโฮวเฉยีวไดมีการกอสรางพืน้ท่ี

เฮยหนีถางในเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจชายแดนเถิงชงเปนไปอยางเขม

ขน คณุหยาง เฟยหรง รองผูอาํนวยการสาํนักวางแผนและกอสรางเขตความ

รวมมือทางเศรษฐกจิชายแดนเถงิชง กลาววา เขตความรวมมือชายแดนเถงิชง

แบงออกเปนสองสวน ไดแก สวนภายในประเทศและตางประเทศ สวนภายใน

ประเทศ ไดแก พืน้ท่ีจงเหอมุงเนนไปทีอ่ตุสาหกรรมสุขภาพขนาดใหญ การ

กอสรางคลังสินคาโลจิสติกสโฮวเฉียวเถิงชงในเขตเซี่ยเจไดเริ่มดําเนินการ

กอสรางขึ้นแลว โครงการวัสดุใหม เชน โลหะผสมซิลิกอน แมงกานีส และ

ขัว้ไฟฟากราไฟท ฯลฯ ไดเขาประจาํการอยางตอเน่ือง สวนพืน้ทีเ่ฮยหนีถาง

เปนสวนสําคัญของดานโฮวเฉียวในการเปนหนาตางและประตูเปดประเทศ 

เพื่อใหบรรลุการคาชายแดนธุรกรรมขนาดเล็ก โลจิสติกสคลังสินคาขนาด

เลก็ การขายสินคา รานอาหารและท่ีพกั และฟงกชัน่อืน่ๆ อกี 5 ฟงกชัน่ พืน้ที่

สวนตางประเทศ  ประกอบไปดวยสวนอตุสาหกรรมหม่ีจอืหนาของเมียนมา 

ซ่ึงมุงเนนไปทีก่ารพฒันาทรพัยากรการเกษตร การผลติและการแปรรปูผลติ-

ภัณฑทางการเกษตรและปาไม การประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอื่นๆ

รูปแบบชนิดหน่ึงเช่ือมโยงการพฒันาทั้งในและต่างประเทศ 

ในขณะทีผู่ส่ือขาวไดเขาไปเยีย่มชมสวนอตุสาหกรรมและการคานัน้ คุณ

อู เสวหมิง ผูรับผิดชอบโครงการเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา

เปาซาน-มัณฑะเลยเม้ียวตาไดแนะนาํความสําเรจ็ของโครงการดงันี ้ม ี9 บรษัิท

ไดเซ็นตลงนามขอตกลงเพือ่เขาประกอบการในสวนอตุสาหกรรมและการคา 

และอกี 6 บรษัิทใหความสนใจท่ีจะเขามาลงทนุ และในวนัท่ี 12 เมษายน ม ี2 

บริษัท ไดเขาประกอบการในสวนอุตสาหกรรมฯ แลว

เขตความรวมมือทางเศรษฐกจิและการคาเปาซาน-มัณฑะเลยเมีย้วตา ตัง้

อยูในเขตเมอืงใหมทางตะวนัออกเฉยีงใตของเขตความรวมมือทางเศรษฐกจิ

และการคาเปาซาน-มัณฑะเลยโดยไดวางแผนที่จะใชพื้นที่สําหรับโครงการ

ทั้งสิ้น 1,905 โหมว มูลคาการลงทุนรวมประมาณ 3.5 พันลานหยวนและมี

พื้นที่กอสรางรวม 600,000 ตารางเมตร

 “ตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตน้ันมีขนาดใหญและมีทรพัยากรดานประ-

ชากรที่อุดมสมบูรณ และประเทศเมียนมาก็ไดมีนโยบายทางดานภาษีพิเศษ

มากมาย” คณุอู เสวหมิง กลาว การต้ังสวนอตุสาหกรรมสวนตางประเทศน้ัน 

ทําใหบรรลถุงึ “การเชือ่มตอท่ีไรรอย

ตอ” ระหวางโครงสรางพืน้ฐานทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ รวมถึง

ทรพัยากรกาํลงัการผลติ การตลาดและ

ความสามารถพิเศษ

เขตเศรษฐกจิและการคาเปาซาน

-มัณฑะเลยเม้ียวตาเปนสวนสาํคัญของ 

“หน่ึงเสนทางสองสวน” ในสวน

ทั้งสองแหง คําวา “หน่ึงเสนทางสอง

สวน” หมายถงึ การเช่ือมตอการจราจร

ของเครือขายการขนสงจากเปาซาน

ไปยงัเมยีนมา เพือ่ใหเกดิปฏสัิมพนัธ

ทางอตุสาหกรรม การทาํงานรวมกนั

ของผลิตภัณฑตางๆ สงเสริมขอดี

ระหวางกนัซึง่เปาซานไดมสีวนรวม

อยางแข็งขันในการสรางศูนยกลาง

ของเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

รถบรรทุกเขามาจากดานพรมแดนโฮวเฉียว
图①货车从猴桥口岸入境 刘子语 图

คนงานทําการผลิตในนิคมการคาพาณิชยเปาซาน
图②工人在保山工贸园区从事生产工作 刘子语 图

ที่ดานพรมแดนโฮวเฉียว เจาหนาที่ศุลกากรอํานวยความ
สะดวกใหแกผูโดยสารที่เขาออกดานชายแดน
图③猴桥口岸，海关工作人员为出入境旅客提供便
捷服务 刘子语 图
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品尝泰国美食水果，和泰国警察合影，追泰国超级明星，欣赏泰

国歌舞……4月27日至5月1日，2019昆明·泰国节在昆明滇池

旅游度假区公园1903刮起一阵“泰旋风”。据悉，泰国节已经在昆明

连续举办11年，成为中国民众了解泰国的一扇窗。

เทศกาลไทย ณ เมืองคุนหมิง 
ดืม่ด�า่ “ความเป็นไทยแท”้
在昆明泰国节品味“本色泰国” 本刊记者 冯雅昕 李沁颖/文 陈创业/图

①

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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     ลิม้รสอาหารและผลไมไทยใกลชดิซปุเปอรสตารเมืองไทย ถายรปูคูกบัตํารวจ

ไทย  และด่ืมด่ํากบัการราํวงแบบไทย

       ระหวางวันที ่27 เม.ย.- 1 พ.ค. 2019  “กระแสนยิมไทย” ไดพดัมาสูบรเิวณ

โครงการ Park 1903 ในเขตเตียนฉอื นครคนุหมิงในงานเทศกาลไทย ณ นคร

คนุหมงิ ซ่ึงจดัตอเน่ืองมาเปนเวลา 11 ปแลว จนถอืเปน “หนาตาง” ทีเ่ปดให

ชาวจีนมีความรู ความเขาใจตอประเทศไทยมากยิง่ข้ึน

ผ้าขาวม้าคาดเอวเช่ือมสัมพนัธ์ไทย-จนี

      หัวขอหลักของเทศกาลไทยในปนี ้ไดแก “ความเปนไทยแท” โดยคุณนิธิวดี

มานติกุล กงสุลใหญไทย ณ นครคุนหมิงแนะนําวา “การจดังานเทศกาลไทย

คร้ังนีนั้บเปนหนึง่ในกจิกรรมเฉลมิฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปการกอ-
ต้ังสถานกงสุลใหญไทย ณ นครคนุหมิง งานในครัง้นีมี้กจิกรรมจํานวนมากที่

มุงสงเสรมิความสัมพนัธทีใ่กลชดิระหวางประชาชนไทยกบัชาวจนีในมณฑล

ยนูนาน ไมวาจะเปนการแสดงทางวัฒนธรรมการแนะนําขอมลูดานการทอง

เท่ียว การจดัซุมอาหารไทย

       ในชวงพธีิเปดงานในปน้ีมีความพิเศษเปนอยางยิง่ โดยมีการมอบ “ผาขาว

มาไทย” เพือ่ตอนรบัแขกผูมีเกียรติที่เขารวมงาน ผาขาวมาของไทยนบัเปน

ผาเน้ือดีท่ีสามารถประยกุตใชประโยชนไดอยางหลากหลาย ทีสํ่าคญัการเลอืก

ใชผาขาวมาเปนของท่ีระลกึในงานเทศกาลไทยครัง้น้ี กน็บัเปนสัญลกัษณท่ีสือ่

ถงึมิตรไมตรีของชาวไทยท่ีถักทอขึ้นเปนผืนผา เพื่อสงความปรารถนาดีตอ

ชาวจนีในมณฑลยนูนาน คุณนิธิวดีกลาววา “ชาวไทยใหความสําคัญกบัมิตรภาพ

และความสัมพนัธแบบครอบครวั โดยจะดูแลเอาใจใสคนรอบขาง โดยเฉพาะ

คนสนิทคุนเคยเหมือนหน่ีงสมาชกิในครอบครวั”

     คณุเหมย ผูผลติและจาํหนายผลไม

อบแหงจากบรษัิทหนึง่สยามกลาวกบั

ผูสือ่ขาววา การมารวมงานเทศกาลไทย

ครัง้นี ้นบัเปนการเดินทางมายังนคร

คนุหมงิเปนครัง้ที ่3 แลวโดยกอนหนา

นีเ้คยมารวมงานแสดงสนิคาและการ

เจรจาการคาการลงทุนประเทศเอเชยี-

ตะวนัออกเฉียงใตและเอเชียใต คณุ

เหมย ซ่ึงกาํลงัสาละวนอยูกบัการตอน

รบัลกูคาพรอมท้ังใหสมัภาษณวา “ลกู

พลเมืองชาวคุนหมิง กําลังชิมอาหารและผลไมอรอยของไทย
ในโซนแสดงอาหารเลิศรส
图①昆明市民在美食区品尝泰国美食和水果 

อั้ม อธิชาติรวมพิธีรดนํ้าดําหัว
图②阿姆·阿提查（Aum Atichart）参加泼水祈福
仪式

คุณนิธิวด ีมานิกุล กงสุลใหญไทย ณ นครคุนหมิงกลาว
สุนทรพจนในงานเทศกาลไทย
图③妮媞瓦娣·玛尼绲为泰国节致开幕辞 

② ③
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คาชาวจนีชอบทุเรียนไทยมาก  ในงาน

เทศ-กาลไทยครัง้นี ้จงึขอเชญิชวนให

มาชมิกอนแลวคอยซ้ือกไ็ด” นอกจาก

นีท่ี้บธูขายสินคาของเธอมกีารแขวน

ปายระบบการชําระเงนิดวย QR Code 

ทัง้ WeChat Pay และ Alipay อยางชดัเจน

รวมท้ังมีเสียงขอความ “การชาํระเงิน

เรยีบรอย” ดังขึน้มาอยางไมขาดสาย

     ทีบู่ธผลไมไทย ทเุรยีนไทย สับปะ-

รดลกูเลก็ และมะพราวสงกลิน่หอม

ยัว่ยวนใจ คณุนุย เจาของรานกาํลงั

เชิญชวนลูกคาดวยความเปนมติร  เธอ

กลาวกบัเราวามะพราวท่ีนาํมาจาํหนาย

ในงานครัง้นีเ้ปนสินคาจากประเทศ

ไทยท้ังหมด โดยใชเวลาขนสง 5-8 วนั

และผานเขามายงัประเทศจนีอยางถกู

ตอง คุณหลี ่ซ่ึงเปนชาวคนุหมงิไดพา

ลกูสาวมาเดินเลอืกซ้ือของท่ีงานเทศ-

กาลไทยครัง้น้ีโดยหลงัจากชมิสบัปะ-

รดลกูเล็กแลว  เธอก็ตัดสินใจเลอืก

ซ้ือกลบัไปฝากใหคนในครอบครวั

ไดลิม้รสทันที

 ดาราไทยต�ารวจไทยมาร่วมงาน

อย่างพร้อมเพรียง

      ภายในงานเทศกาลไทย มีการจัด

กระดานใหผูเขาชมงานรวมเขียนความ

รูสกึตาง  ๆทีมี่ตอประเทศไทย ซ่ึงดึงดูด

ความสนใจของชาวจีนจาํนวนไมนอย

ท้ังน้ีมีขอความจํานวนมากท้ังภาษาจนี

และภาษาไทยสวนใหญเปนคําชืน่ชม

และคําขอบคุณขางๆ กระดานขอ

ความชาวจีนจํานวนมากยนืลอมรอบ

ตํารวจไทย 4 นายท่ีกาํลงัใหขอมูลดานการทองเทีย่วและขอควรปฏบัิติขณะเดิน

ทางทองเทีย่วในประเทศไทย

     นับเปนครัง้แรกทีตํ่ารวจไทยมารวมงานงานเทศกาลไทย ณ คุนหมิง โดยพนั

ตํารวจเอก ศิรพิล กศุลศิลปวฒุ ิกงสลุ (ฝายตํารวจ) ประจาํสถานกงสุลใหญไทย

ณ นครคนุหมิงใหขอมูลวาตํารวจไทยทีม่ารวมกจิกรรมครัง้น้ีมาจากสํานกังาน

ตรวจคนเขาเมืองและตํารวจทองเท่ียว โดยเจาหนาทีตํ่ารวจกลุมน้ีสามารถส่ือ

สารภาษาจีนได และหวังวางานเทศกาลไทยครัง้น้ี จะชวยสงเสรมิใหชาวจีนเดิน

ทางไปทองเท่ียวทีป่ระเทศไทยมากข้ึน

       คณุหยาง ผูเขารวมงานบอกกบัเราวา “ผมวางแผนจะพาครอบครวัไปเท่ียว

เมืองไทยชวงเดือนกรกฎาคมแตเพราะเราส่ือสารภาษาไทยไมได  กอนหนานี้
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จึงรูสึกกังวลเรือ่งความปลอดภัยในการทองเที่ยว” แตหลงัจากทีไ่ดฟงตํารวจ

ไทยแนะนําและใหขอมูลแลวคุณหยางกเ็ลกิกังวล “ผมเชือ่วาครอบครวัของเรา

จะเท่ียวเมืองไทยอยางมีความสุขและปลอดภยั” ส.ต.ท.หญงิ คลายฝน วมิลเกยีรติ-

ศักด์ิผูกํากับการฝายอาํนวยการ สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติบอกกบัเรา

ดวยรอยยิม้วา “ท่ีเมืองไทยมตํีารวจท่ีสามารถส่ือสารภาษาจีนไดมากขึน้เรือ่ยๆ

มีปญหาอะไรกติ็ดตอเราไดไมตองกังวลเรื่องการส่ือสารเรายนิดีใหความชวย

เหลอืทุกคน”  ในชวงพธีิเปดงานฯ ยงัมเีซอรไพรสสําคัญอกีอยางหน่ึงกคื็อมีดารา

ช่ือดังชาวไทย คุณอั้ม อธิชาติ เดินทางมาเขารวมงานดวย โดยคุณอัม้ อธิชาติ

ไดรวมพธีิรดน้ําดําหวัในงานพธีิเปด และยงัไดรวมราํวงแบบไทยกบัแขกท่ีมา

รวมงานดวย ทาํใหบรรยากาศของงานเทศกาลไทยในปนีคึ้กคกัเปนอยางมาก

ชาวคุนหมิงเที่ยวชมงานเทศกาลไทย 

图①昆明市民逛泰国节

ตํารวจทองเที่ยวไทยเปดตัวในงานเทศกาลไทยเปนครั้งแรก
图②泰国旅游警察首次亮相昆明泰国节

นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยยูนนานเขียน
ขอความใหตํารวจไทย
图③云南大学泰语专业的学生用泰文为泰国警察留言 

①

②

③
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湄公河是一条有着特殊意义的河流，它承载着澜湄流域国家之间的友谊。“我的职

责是做好泰中两国警务之间的协调工作，为湄公河过往商船和居住在沿岸的四国

人民的安全保驾护航。”近日，泰王国驻昆明总领事馆警务领事、警察大校高力鹏在昆明

接受本刊记者采访时说。

ใหแ้ม่น�า้โขงกลายเป็นสายน�า้แห่งการแลกเปลีย่น
และมีความปลอดภยั
บทสมัภาษณพ์นัต�ารวจเอก ศริพิล กุศลศลิป์วุฒิ
กงสลุฝ่ายต�ารวจประจ�าสถานกงสลุใหญ่แห่งราชอาณาจกัรไทย ณ นครคุนหมิง

พ.ต.อ. ศิรพิล กศุลศิลปวฒุ ิกงสุล

ฝายตํารวจประจําสถานกงสุลใหญแหง

ราชอาณาจักรไทย ณ นครคนุหมิง  ให

สัมภาษณแกผูส่ือขาวของเราท่ีคนุหมงิ

วา “หนาทีข่องผมคอืประสานงานดาน

ตํารวจระหวางไทยกบัจีน พทัิกษเรือ

สินคาท่ีแลนอยูในแมน้ําโขงและรกัษา

ความปลอดภัยใหแกประชาชนของ

ทั้ง 4 ประเทศที่อาศัยอยูริมฝงแมนํ้า

โขง”

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผานมา 

พ.ต.อ. ศิรพิล ไดเขารวมการลาดตระ

เวนรักษาความสงบในแมนํ้าโขงจีน

-ลาว-เมียนมาและไทย ครัง้ที ่81 “ถานับ

ถงึเดือนเมษายนปน้ี ผมไดเขารวมการ

ลาดตระเวนรกัษาความสงบในแมน้ํา

โขงมา 6 ครั้งแลว” พ.ต.อ. ศิริพลยัง

บอกดวยวาความปลอดภัยเปนสิ่งท่ี

ประชาชนของทั้ง 4 ประเทศ ทั้งจีน

-ลาว-เมียนมาและไทยตางกป็รารถนา 

“ในฐานะที่เปนแมนํ้านานาชาติที่มี

ความสําคัญสายหนึง่ ความปลอดภัย

ในแมนํ้าโขงจึงมีบทบาทสําคัญใน

让湄公河成为交流之河、安全之河
——专访泰王国驻昆明总领事馆警务领事、警察大校高力鹏 本刊记者 陈创业 蔡梦/文

①
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การสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิการคา

และการทองเท่ียวของประเทศในลุม

แมนํ้าโขง”

ต้ังแต พ.ต.อ. ศิรพิลเขามาปฏบิติั

หนาท่ี ณ เมืองคุนหมิงเมื่อเดือน

กนัยายน ค.ศ.2018 เปนตนมา ทานกไ็ด

ใหความสําคญัอยางมากกบัการประ-

สานงานสรางความเขาใจกับหนวย

งานที่เกี่ยวของของจีน “เม่ือตอนท่ี

เพิง่มาคนุหมิง ผมกไ็ปเยีย่มเยอืนหนวย

งานตางๆ ไดแก สํานักงานตํารวจแหง

มณฑลยนูนาน วทิยาลยัตํารวจมณฑล

ยูนนาน”  พ.ต.อ. ศิริพลกลาววายินดี

อยางยิง่ทีจ่ะใหความชวยเหลอืแกหนวย

งานตํารวจยูนนานในดานตางๆ เชน 

วีซา ประสานงานเสนทาง เปนตน 

“การดําเนินงานดานตํารวจระหวาง

ไทยกบัจีนจะราบรืน่ไดดวยความเขา

ใจและใกลชดิระหวางท้ังสองฝายซ่ึง

ถือเปนปจจัยสําคัญ”

หากมเีวลา พ.ต.อ. ศิรพิล กจ็ะลาด

ตระเวนรวมกบั 4 ประเทศทุกครัง้ ทาน

อธิบายวา “ในแตละเดือนเรือสินคา

จากประเทศไทยท่ีเดินทางไปยงัทาเรอื

กวนเหลย เขตปกครองตนเองชนชาติ

ไต แควนสิบสองปนนา มณฑลยูน-

นานมีประมาณ 1,000 เท่ียว/ลาํ ระหวาง

ท่ีลาดตระเวน โดยท่ัวไปแลวเราจะไม

พูดคุยกับเรือสินคาหรือชาวบานริม

ฝง แตจะรักษาความปลอดภยัเหมอืน

การเดินตรวจสวนสนามของทหาร

และเม่ือเกิดปญหาดานความปลอดภยั

เราจะเขาชวยเหลืออยางทันทวงที”

นอกจากความปลอดภยัในแมนํา้โขงแลว พ.ต.อ. ศิรพิลยงัดูแลความปลอดภยั

ของคนไทยที่อยูในประเทศจีนดวย “งานของผมทําใหผมไดมีโอกาสไดพูด

คุยกบัคนไทยหลายคนในประเทศจนี พวกเขาตางกร็ูสกึวาประเทศจนีมีความ

ปลอดภัยมาก” พ.ต.อ. ศิริพลคิดวา “ความปลอดภัย” เปนเหตุผลสําคัญที่ทํา

ใหคนไทยชอบมาประเทศจีน “ผมรูสึกวาคุนหมิงเปนเมืองที่ปลอดภัย เปน

มิตรและสวยงามเปนระเบียบ” และยงับอกดวยวาคุนหมิงเปนเมืองทีค่นไทย

นาจะมาทองเทีย่วมากๆ และหวงัวาจะมีคนไทยรูจกัและเขาใจคุนหมิงมากข้ึน

แมน้ําโขงเปนประจักษพยานของการติดตอสมัพนัธดวยมิตรไมตรีตอกนั

ระหวางประเทศในลุมแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง พ.ต.อ. ศิรพิลใหคํามั่นวาจะ

ทาํหนาทีใ่หดท่ีีสุด สงเสรมิความรวมมือและแลกเปลีย่นดานตํารวจระหวาง

ไทยกบัจนี ทาํใหงานท่ีเกีย่วของสําเรจ็อยางราบรืน่  และรวมมือพทัิกษรกัษา

แมน้ําโขงรวมกบัจนี-เมียนมาและลาว ทําใหแมนํา้โขงกลายเปนสายนํา้แหง

การแลกเปลี่ยนและมีความปลอดภัย

พันตํารวจเอกศิริพล กุศลศิลปวุฒ ิกงสุลฝายตํารวจประจําสถานกงสุลใหญแหงราชอาณาจักรไทย ณ นครคุนหมิง
图①泰王国驻昆明总领事馆警务领事、警察大校高力鹏 陈创业 图

การประชุมเตรียมการลาดตระเวนแมนํ้าโขง ระหวางจีน-ลาว-เมียนมา-ไทย ครั้งที ่81

图②第八十一次中老缅泰湄公河联合巡逻执法指挥官联席会议  受访者供图

②
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让绿色成为东盟发展的底色

การประชมุในกรอบอาเซยีนท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม
กา้วเลก็ๆ ของการพฒันาหุน้ส่วนเพือ่ความย ัง่ยนื

เม่ือนกึถงึปญหาส่ิงแวดลอมทีก่ระทบการใชชวีติประจาํวนัของคนไทยมาก

ท่ีสดุในขณะนี ้คงหนไีมพนวกิฤตฝุน PM 2.5 ท่ีสงผลกระทบใหมหาวทิยาลัยและ

โรงเรยีนจํานวนมากตองปดช่ัวคราว ประชาชนท่ีเดินทางหรอืทาํกจิกรรมกลาง

แจงตองใสหนากากอนามัยเพือ่ปองกนัปญหาสขุภาพ เพราะอากาศไมสะอาดพอ

ใหหายใจไดตามปกต ิ นอกจากนี ้ ยังมีปญหาสิ่งแวดลอมที่ดูเหมือนจะไกลตัว

แตลวนเกิดจากฝมือมนุษยอีกมากมาย

อยางไรก็ตาม มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมเริ่มแพรหลายและกระจายไป

ในวงกวางมากขึ้นทุกวัน พรอมทั้งแทรกซึมเขาไปอยูในชีวิตประจําวันของทุก

คน ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดหลกัของการเปนประธานอาเซยีนครัง้นีว้า “Advancing 

Partnership for Sustainability” หรอื “รวมมือรวมใจ กาวไกล ยัง่ยนื” โดยมิติหนึง่

ของความยั่งยืน (Sustainability) คือความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

โดยการประชุมระดับตางๆ โดยเฉพาะระดบัผูนําและระดับรฐัมนตรท่ีีไทยเปน

เจาภาพในปนี ้จะเปนครัง้แรกในกรอบอาเซียนท่ีนําแนวทางการจดัการประชมุ

ทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาปฏบัิติจรงิ เพือ่แสดงใหเหน็ถงึความรเิริม่ของประเทศ

ไทยในการนําแนวคิดหลักนี้มาใชใหเห็นผลเปนรูปธรรม

“การจัดประชุมอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” หรือ Green Meeting เปนการ

รกัษาส่ิงแวดลอมรปูแบบหนึง่ทีมี่มานานแลว แตหลายคนอาจไมสงัเกตเหน็ เพราะ

เปนการลดการใชสิง่ของเลก็ๆ รอบตัว ตามหลกั 3Rs ไดแก การลดขยะ (Reduce) 

การนํากลบัมาใช (Reuse) และการรไีซเคลิ (Recycle) รวมถงึการนําขยะมาสราง

今年内，泰国将在东盟框架内以

保护环境为议题持续召开各种

会议，使政府、私企、国内外宣传部门

增强保护环境意识，表明泰国和东盟成

员国解决和保护现有环境问题的鲜明立

场，使东盟国家的人民拥有一个可持续

发展的绿色、干净环境。
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มูลคาเพิม่ (Upcycle) ซ่ึงจะนํามาปรบัใชในการประชมุอาเซียนตลอดท้ังป เชน 

การใชขวดแกวหรอืเหยอืกน้ําแทนการใชขวดพลาสติก การงดใชหลอดพลาสติก 

การลดการพิมพกระดาษ โดยนําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใช การใช

กระดาษพิมพและสมุดจดจากกระดาษรีไซเคิล การใชกลองอาหารกระดาษ

ชานออยและชอนสอมพลาสติกชีวภาพ การใชถุงผาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ

และวสัดุรีไซเคลิใสของทีร่ะลกึทีจ่ะแจกใหผูเขาประชุม การเลอืกใชส่ิงของ

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลังเหลานี ้จะแสดงใหเห็นถึงความ

ตั้งใจของประเทศไทยในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ชวยลดการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีสําคัญชวยลดปรมิาณขยะท่ีจะเกิดจากการประ-

ชุมตางๆ ไดจํานวนมาก

การรเิร่ิม Green Meeting ครัง้นี ้ภาครฐัไดจบัมือกบัหนวยงานภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม อาท ิเอสซีจ ีบริษัท การบิน

ไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล กลุมเซ็นทรัล ธนาคารออมสิน บริษัท 

QDC บริษัท บีเอ็มดับเบิลย ู(ประเทศไทย) สมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ) 

ศูนยวิจยันโยบายดานเศรษฐกจิสีเขยีว คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรม

ศาสตร ศูนยปฏบิติัการออกแบบจากวสัดุเหลอืใช (Scrap Lab)  คณะสถาปตย

กรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เพือ่รวมเปนหุนสวนเพือ่ความยัง่ยนื 

(Partner for Sustainability) โดยรวมกันใหการสนับสนุนในมิต ิ“Sustainability 

of Things” ในหลากหลายรปูแบบ  รวมถงึจัดกจิกรรมรณรงคเพือ่ความยัง่ยนื

ดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของประเทศไทยทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการ

ดําเนินการเปนระยะๆ ตลอดทั้งป

การหยบิยกประเด็นดานส่ิงแวดลอมตางๆ เขามาสูการจดัประชมุในกรอบ

อาเซยีนตลอดท้ังปจะชวยขยายความตระหนักรูในภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ และแสดงจุดยืนที่ชัดเจนวาไทยและ

ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะรวมกนัแกไขและปองกนัปญหาดานส่ิงแวดลอม

ท่ีมอียู รวมถึงปญหาทีก่าํลงัจะเกิดข้ึน เพือ่ใหประชาคมอาเซียนมีสภาพแวด-

ลอมสีเขียว สะอาด มุงสูการพฒันา

อยางยัง่ยนืของชมุชนและประชาชน

ชาวอาเซียน

การดาํรงตําแหนงประธานอาเซียน

ของประเทศไทยทีจ่ะเวยีนมาบรรจบ

ในรอบทศวรรษน้ี นอกจากจะเปน

โอกาสที่ประชาชนชาวไทยจะรวม-

กันเปนเจาภาพที่ดี ตอนรับแขกคน

สําคัญจากประเทศสมาชกิอาเซียนและ

ประเทศ  คูเจรจาท่ัวโลก เพื่อสราง

ความประทบัใจแกผูเขารวมประชมุ

ใหอยากกลับมาเยือนประเทศไทย

เสมอ ยังเปนวาระสําคัญท่ีประเทศ

ไทยจะแสดงใหเห็นถึงการรวมแรง

รวมใจ รวมมือกนัใชทรพัยากรอยาง

คุมคา โดยคํานึงถงึความยัง่ยนืดานสิง่-

แวดลอมและระบบนิเวศนและทีสํ่าคญั

อกีประการคอื เปนการสรางแรงผลกั-

ดันในวงกวางใหประชาชนไทยรวม

กันดําเนินชีวิตประจําวันในรปูแบบ

ท่ีรกัษส่ิงแวดลอมมากขึน้ ตาม Motto

 “Keep Calm and Go Green” ซ่ึงกาํลัง

เปนที่นิยมในหมูกลุมคนยุคใหมทั่ว

โลก
กระทรวงการตางประเทศ

แหงราชอาณาจักรไทย

泰国外交部供稿
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สงัเกตการณจ์ากแม่น�า้โขง 
ไทยจดัต ัง้รฐับาลใหม่ จะไม่กระทบความสมัพนัธ์จนี-ไทย
湄公河观察｜泰国政府更替不会影响中泰关系的发展

泰国大选及新政府的产生是泰国的内部事务。不干涉别国内政，一直是中国处理对

外关系的基本原则，也因此受到泰国方面的赞许。我们认为并且坚信，中泰全面

战略合作伙伴关系，不会因泰国政府更替而受到削弱，还会进一步加强。

การเลือกตั้งทั่วประเทศไทยที่มีขึ้นเมื่อวันที ่24 มีนาคม หลังจากไดประ-

กาศผลอยางเปนทางการเม่ือวนัที ่9 พฤษภาคม ไทยไดเขาสูชวงจดัต้ังรฐับาล

ใหมและเลอืกนายกรฐัมนตรคีนใหม การเลอืกต้ังครัง้นีไ้ดรบัความสนใจจาก

ท้ังประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก เพราะการเลอืกต้ังครัง้น้ีจะมีผลตอ

กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการพฒันาของประเทศไทยในอนาคต

ประเทศไทยเปนประเทศเพือ่นบานทีส่นิทแนนแฟนของประเทศจีน และ

เปนประเทศสําคญัท่ีเขารวมการสรางสรรค “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” จนีสนบั-

本刊特约观察员

朱振明     โดย จู เจิ้นหมิง

中国（昆明）南亚东南亚研究院

教授、四川省泰国研究中心教授

ผู เขียนเปนศาสตราจารยของ

สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และเอเชยีใต(คุนหมิง) เปนศาสตรา-
จารยศูนยวิจัยประเทศไทยมณฑล

เสฉวน ประเทศจีน
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สนนุไทยใหเดินในหนทางพฒันาทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการณของประเทศ ตน 

ปราถนาใหประเทศไทยมีสถานการณใหมท่ีการเมืองมีความม่ันคง เศรษฐกจิ

ไดรับการพัฒนาหลังการเลือกตั้ง เหมือนที่ประชาชนชาวไทยตางปราถนา

การเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลใหม เปนกิจการภายในของประเทศ

ไทย การไมแทรกแซงกจิการภายในของประเทศอืน่ เปนหลกัการพืน้ฐานของ

จีนในการจัดการความสัมพนัธระหวางประเทศ และไดรบัความช่ืนชอบจาก

ทางฝายไทยดวย โดยพวกเรามคีวามเหน็และเชือ่ม่ันวา ความสัมพนัธฉันหุน

สวนความรวมมือทางยุทธศาสตรในทั่วทุกดานระหวางจีน-ไทย จะไมโดน

ตัดทอนเพราะการเปลีย่นแปลงรฐับาลของไทย หากกลบัจะไดรบัการกระชบั

และเสรมิสรางใหแนนแฟนยิง่ขึน้ การท่ีเรากลาวเชนน้ี มีเหตุผลสําคัญหลาย

ประการดังตอไปนี้

ประการแรก มิตรภาพจีน-ไทย มีพืน้ฐานทีแ่ข็งแรง โดยประเทศจนีกบัประ-

เทศไทยเปนประเทศเพือ่นบานใกลเรอืนเคียงกนั ประชาชนของทัง้สองประ

เทศมีมิตรภาพที่แนนแฟนและลึกซึ้งยาวนาน คําวา “จีนไทยมิใชอื่นไกล พี่

นองกัน” ที่แพรกระจายมานานในประเทศไทย ไดสะทอนใหเห็นมิตรภาพ

จนี-ไทยทีล่กึซ้ึง ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนของประเทศไทย มีทาทีแขง็ขนัตอ

การพฒันาความสัมพนัธจนี-ไทยแตตนจนปลาย พืน้ฐานทางมติของมหาชน

ที่หนาแนน มีบทบาทสงเสริมตอการพัฒนาความสัมพันธจีน-ไทย

ประการที่สอง ความสัมพันธจีน-ไทยไดผานการทดสอบภายใตสถาน-

การณโลกที่แปรปรวน โดยประเทศจีนกับประเทศไทยตางมีจิตใจแสวงหา

ความตรงกันสงวนความตาง ใหความไววางใจกนั เขาใจกนัและกนั มีการให

ซ่ึงกนัและกนั มีททีาตอปญหาและแกไขปญหาทีมี่อยูอยางเหมาะสม ไดรกัษา

ความสัมพนัธจนี-ไทยใหพฒันาอยางราบรืน่ไมเปลีย่นแปลง ไมวาสภาวะการณ

ในประเทศของท้ังสองฝายจะเกดิการเปลีย่นแปลงอยางไร จนี-ไทยสองประ-

เทศไมเพยีงแตไดสรางความสมัพนัธฉนัหุนสวนความรวมมือทางยทุธศาสตร

ขึ้นเทานั้น หากยังอัพเกรดเปนความสัมพันธฉันหุนสวนความรวมมือทาง

ยทุธศาสตรท่ัวทกุดานอกีดวย โดยผูนาํทัง้สองประเทศไดเนนยํา้มาหลายครัง้

วา ความสัมพนัธจีน-ไทยเปนแบบฉบบัของการอยูรวมกนัอยางสันติระหวาง

ประเทศที่มีระบอบการปกครองที่ตางกัน

ประการทีส่าม ในปหลงัๆ มาน้ี ความสัมพนัธจนี-ไทยไดรกัษาการพฒันา

ในระดับสูง โดยจีน-ไทยท้ังสองประเทศมีผลประโยชนรวมกนัมากมาย ความ

รวมมือในแขนงงานตางๆ ระหวางสองประเทศมีประสิทธิผลอยางเห็นได

ชดั โดยเฉพาะต้ังแตจนีเสนอขอรเิริม่

“หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” เปนตนมา 

ทั้งสองประเทศไดขยายแขนงงาน

ความรวมมือกวางขึ้นอยางตอเน่ือง 

การแลกเปลี่ยนทางบุคคลก็เพิ่มขึ้น

เปนเทาตัว “การเช่ือมโยงนโยบาย  การ

เช่ือมโยงอุปกรณ การเชือ่มโยงทาง

การคา การเชือ่มโยงการระดมเงินทนุ

การเช่ือมโยงทางจิตใจของประชาชน”

ไดประสบผลสําเร็จในระดับหนึง่ 

เหมือนด่ังท่ีประธานาธิบดสีี จิน้ผงิชี้

ใหเหน็ขณะพบปะกับพล.อ.ประยทุธ -

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย เมื่อ

วนัที ่26 เมษายนวา “การรวมกนัสราง

หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง ทําใหความ

สัมพนัธของท้ังสองประเทศดียิง่  ๆขึน้ 

เปนพี่นองสนิทยิ่งๆ ขึ้น”

ประการทีส่ี่ ผูนาํประเทศและรัฐ-

บาลของท้ังสองประเทศไดนาํพาความ

สัมพนัธจีน-ไทยพฒันาคืบหนาไปต้ัง

แตตนจนปลาย โดยหลายปมานี ้ผูนํา

ระดับสงูของจนี-ไทยท้ังสองประเทศ

มีการไปมาหาสูกันอยางตอเนื่อง  มี

เมื่อวันที ่25 มีนาคม 2019 นายณัฏฐ เลาสีหสวกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขารวม
งานแถลงขาว ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
3月25日，在泰国曼谷，泰国选举委员会副秘书长
纳·劳席萨瓦衮出席新闻发布会 新华社 图
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การเยี่ยมเยือนกันบอยครั้ง โดยไดกําหนดพิมพเขียวการพัฒนาความสมั-

พนัธจีน-ไทยฉบบัใหมๆ  อยางตอเนือ่ง เพือ่นําพาความสัมพนัธระหวางประเทศ

ทั้งสองพัฒนาคืบหนาไปอยางตอเนื่อง

สิ่งที่ตองกลาวถึงเปนพิเศษคือ พระราชวงศานวุงศของไทยทรงมีบทบาท

พเิศษในการสงเสริมความสมัพนัธจีน-ไทย “ความสัมพนัธจีน-ไทยสนทิแนน-

แฟน แบงแยกไมได” การประเมินคาอยางสูงของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดุลย-เดชมหาราช บรมนาถบพติร กลายเปนคติพจน

ท่ีมชีือ่เสียงมากทีสุ่ดในการชีนํ้าประเทศไทยใหพฒันาความสัมพนัธกบัประ-

เทศจีน เม่ือตนเดือนพฤษภาคม ประ-

เทศไทยไดจดัพระราชพธีิบรมราชา-

ภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมน-

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชริเกลาเจาอยูหวั อยางสม-

พระเกยีรติ ประธานาธิบดีส ีจิน้ผงิกลาว

ในโทรเลขแสดงความยนิดีวา “พระ-

องคทานทรงเปนพระสหายเกาของ

ประชาชนจีน ทรงสนับสนุนภารกจิ

มิตรภาพจีน-ไทยมาเปนเวลามายาว-

นาน”

กรกฎาคมปนี ้เราจะรวมกนัตอน

รบัวนัเฉลมิฉลองการสถาปนาความ

สัมพนัธทางการทูตจีน-ไทยครบรอบ  

44  ป  เราเชื่อวา มิตรภาพที่สืบทอด

ระหวางจีน-ไทยจะไดรบัการเสรมิสราง

ใหลกึซึง้ยิ่งขึ้น ภายใตการใชความ

พยายามรวมกนัของท้ังสองฝาย ความ

สัมพนัธฉนัหุนสวนความรวมมือทาง

ยทุธศาสตรท่ัวทุกดานจนี-ไทย จะได

รบัการพฒันามากยิง่ข้ึนอยางแนนอน

ภายใตการผลักดันและการรวมกนั

สรางความรวมมือ “หนึง่แถบ หนึง่เสน

ทาง”

เมื่อวันที ่17 มีนาคม ผูมีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยไดลงคะแนน
เลือกตั้งที่คูหาลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ
图①②3月17日，泰国选民在沙没巴干府一处投票
站投票  新华社 图

①

②
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安宁市八街玫瑰，已成为云南一张美

丽的旅游名片。每年4月底至5月

初，八街玫瑰花进入盛花期，“八街慢生

活·玫瑰之约芬芳之旅”也如约开启。伴

随着五一假期，好看、好吃、好玩的八街

芬芳之旅成为越来越多游客首选的健康旅

游目的地。

นดัพบกนัท่ีสวนกุหลาบต�าบลปาเจยี เมืองอนัหนงิ

ตําบลปาเจีย เมืองอนัหนิง เปนพืน้

ทีแ่รกสดุทีทํ่าการปลกูดอกกหุลาบของ

มณฑลยูนนาน ซึ่งสามารถยอนกลับ

ไปถึงตนทศวรรษ 1950 ในขณะนั้น 

ไดนําเขาดอกกุหลาบที่กินได 1 พุม

เพื่อทําการปลูกในลานของหมูบาน

เยวยีจาวถน ตําบลปาเจีย  และเม่ือเวลา

ผานไป 70 ป จากกุหลาบปาเจียเพียง 

1 พุม ไดขยายกลายเปนพื้นที่มากถึง 

10,000 โหมว (2.4 โหมว = 1 ไร) ใน

ปจจุบัน และกลายเปนนามบัตรดาน

การทองเที่ยวที่สวยงามของมณฑล

ยูนนาน

 ในปลายเดือนเมษายนถงึตนเดือน

พฤษภาคมของทุกป จะเปนชวงท่ีดอก-

กุหลาบปาเจียกําลังออกดอกบานสะ

พร่ัง และงานทองเทีย่วภายใตชือ่ “ใช

ชวีติแบบสโลวไลฟท่ีปาเจยีและนดักนั

ดวยกลิ่นหอมของกุหลาบ” ก็จะเริ่ม

ขึน้ พรอม  ๆกบัวันหยดุในชวงวันกรรม

กรสากล (วนัเมยเดย) นาทาน นาเท่ียว

ท่ีนีคุ่ณจะไดสัมผสักบัสถานทีท่ี่สวย

งาม อาหารอรอย และความสนุกสนาน

ของการทองเทีย่วกลิน่หอมปาเจยี ซึง่

กลายเปนจุดหมายปลายทางการทอง

เท่ียวเชงิสุขภาพทีนั่กทองเทีย่วชืน่ชอบ

สถานทีท่ีส่วยงาม : “ขึ้นรถที่ตัว

遇见安宁——

到安宁八街赴一场玫瑰之约

เมือง ลงรถที่ทะเลดอกไม”  ปาเจีย

นําเสนอทะเลดอกไมท่ีสวยงามทีสุ่ด

และโรแมนติกท่ีสุดใหแกนักทองเทีย่ว

ทุกคน อาหารอร่อย  : ดอกกหุลาบที่

นีเ่ราสามารถนํามาใชทานเปนอาหาร

ไดจริงๆ”โทวสุยฮวา” เปนคําที่ชาว

สวนใชเรยีกดอกไมทีบ่านครัง้แรกใน

ป ดอกกุหลาบที ่“บานแรกเริ่ม” จะ

มีกลิ่นหอมจัด กลิ่นฝาดออนๆ และ

กลีบดอกหนา ขนมดอกไมที่ทําจาก

ดอกกหุลาบบานแรกเริม่ ไมเพยีงแต

จะมีกลิ่นหอมเขมขนแลว ยังมีความ

หวานเปนพิเศษอีกดวย ความสนุก-

สนาน : ในชวงทีมี่การจัดกิจกรรมทอง

เที่ยวนี ้ ทามกลางทะเลดอกกุหลาบ

ไดมีการกาํหนดโซนสําหรับกางเตนท

และจอดรถ RV (Recreational Vehicle) 

คณุสามารถนอนทามกลางทุงดอกไม 

หลับตาพริ้มพรอมกับสูดดมกลิ่น

กหุลาบและลมืตาขึน้มาพรอมกบัดอก-

ไมที่กําลังเบงบานอยางชาๆ 

การผสมผสานการทองเทีย่วเขา

กับการชมความงามของดอกไม ไม

เพียงแตชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ประเภทที ่1 ที ่2 และท่ี 3 ใหพฒันาข้ึน

อยางมีประสิทธิภาพเทานั้น ยังชวย

ชาวสวน กวา 2,300 ครวัเรอืนในทอง-

ถิ่นใหมีรายไดเพิ่มขึ้นและหลุดพน

จากความยากไร สวยดวยดอกไม และ

รํา่รวยข้ึนดวยดอกไม ชาวปาเจยีท่ีชอบ

ตอนรบัแขกและใจกวาง ยนิดีท่ีจะแบง

ปนความงามนี้ใหกับเพื่อนทั่วโลก 

ขอเชญิชวนทานไปพบกันท่ีสวนดอก

กุหลาบอันแสนโรแมนติก

安宁市委宣传部供稿供图
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21岁的泰国青年阿努帕·提帕拉从小就梦

想成为一名火车司机。得益于“一带一

路”倡议，阿努帕前不久获得到中国学习铁路技

术的奖学金。4月下旬，他背起行囊，跨越几千

公里，去追寻儿时的梦想。

ผมกบัขอ้รเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง”
อนุภทัร ทิพยร์ตัน ์ชายหนุ่มผูมี้ความฝัน
อยากเป็นคนขบัรถไฟ
我与“一带一路”

泰国青年阿努帕的火车司机梦

杨舟 郭鑫惠/文

①
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อนภุทัร ทิพยรตัน ชายหนุมไทยวยั 21 ป มีความใฝฝนอยากจะเปนคนขบั

รถไฟมาต้ังแตเด็ก ขอรเิริม่ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” ทําใหเขาไดรบัทุนการ

ศึกษาไปเรยีนดานเทคโนโลยกีารรถไฟท่ีประเทศจีน เม่ือชวงปลายเดือนเมษายน

ท่ีผานมา อนภุทัรไดเก็บขาวของเพือ่เดินทางไกลหลายพนักโิลเมตร ไปไลลา

ตามความฝนวัยเยาวของตน

ไมนานหลงัจากอนุภทัรเกดิ พอกบัแมกจ็ากบานเกิดไปทํางานตางถิน่ พอ

เขาอายไุดสีข่วบ คณุยายสมนึกก็จะพาข้ึนรถไฟไปเยี่ยมพอแมท่ีตางเมอืง ดวย

เหตุนี ้ เด็กชายอนุภัทรจึงมองวารถไฟคือสายใยที่เชื่อมความรักของคนใน

ครอบครวัไวดวยกนั เม่ือใดทีเ่ขาไดเหน็รถไฟ น่ันแสดงวาตนจะไดอยูกบัพอ

แมพรอมหนาพรอมตาอีกครั้ง

อยางไรก็ดี การจะเปนคนขับรถไฟในประเทศไทยไมใชเรือ่งงาย ผูสมัคร

จะตองเขาศึกษาในโรงเรียนชางเทคนิคการรถไฟแหงประเทศไทยเสียกอน 

โดยสถานศึกษาแหงน้ีจะรบันักศึกษาท่ีเรยีนในโรงเรยีนรกัษาดินแดนมาแลว

3 ป หรือเปนผูผานการเปนทหารกองเกินมาแลวเทานั้น

  ดวยเหตุผลนานาประการ อนภุทัรจึงหมดโอกาสสมัครเรียนโรงเรียน

รถไฟอยางที่หวัง และจําตองประกอบอาชีพเปนคนงานกอสรางอยูนานถึง

สองป และในระหวางที่เขากําลังเศราใจกับความฝนที่ยากจะเปนจริงอยูใน

ไซตงานกอสรางนั้นเอง แสงแหงความหวังก็ฉายขึ้น

  ค.ศ. 2014 ประเทศไทยและประเทศจีนไดรวมลงนามใน “บันทึกความ

เขาใจวาดวยความรวมมือดานการรถไฟไทย-จนี” และหลงัจากนัน้ท้ังสองประ-

เทศกไ็ดเริม่ดําเนินการโครงการอบรม

และใหความรูในสาขาที่เกี่ยวของ

อนภุทัรเลาใหเราฟงวา “อยูมาวนั

หนึ่ง ผมไปเห็นประกาศในเฟซบุค

ของวทิยาลยัการอาชพีบานไผ จงัหวดั

ขอนแกนวา จะมีการสงนกัศึกษาอา-

ชวีะไปเรยีนดานการรถไฟท่ีประเทศ

จนี” หลงัจากน้ัน เขากส็มัครเขาเรียน

ในวิทยาลัยดังกลาว และไดเดินทาง

ไปเรยีนภาษาจีน รวมถงึวชิาดานการ

รถไฟท่ีเมืองอูฮัน่ ตามโครงการอบรม

ภาษาจีนรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย

ท่ีเมืองจนี อนภุทัรไดมีโอกาสนัง่

รถไฟความเรว็สูงเปนครัง้แรก มันเปน

ประสบการณทีแ่ตกตางจากท่ีเขาเคย

รบัรูเกีย่วกบักจิการรถไฟอยางสิน้เชงิ 

นับแตนั้นอนุภัทรก็ทุ มเทแรงใจ

สนับสนุนโครงการกอสรางรถไฟ

ความเรว็สูงในประเทศไทยอยางเต็มท่ี

หลังเรียนจบกลับมาจากอูฮั่น 

เมื่อวันที ่16 มีนาคม ชายหนุมอนุภัทร ทิพยรัตน นั่งรถไฟไป
เยี่ยมคุณตา คุณยายที่จังหวัดสุโขทัย
图①3月16日，在泰国素可泰府，阿努帕·提帕拉
坐火车去探望外公外婆 新华社 图

เมื่อวันที ่17  มีนาคม นายอนุภัทร ทิพยรัตนรํ่าลาคุณตา คุณ
ยายที่จังหวัดสุโขทัย
图②3月17日，阿努帕·提帕拉告别外公外婆 
新华社 图

②

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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อนภุทัรเขารวมการสอบคัดเลอืก “ทุนอาชวีศึกษาเทยีนจนิ-ไทย ประจาํป 2019” 

ซ่ึงจัดขึน้โดยสถาบนัขงจือ่เสนทางสายไหมทางทะเล และทําคะแนนไดโดด

เดน จนไดรบัทุนการศึกษาไปเรยีนท่ีโรงเรยีนเทคโนโลยอีาชวีศึกษาการรถไฟ

แหงเทียนจินเปนเวลา 3 ป

อนภัุทรกลาววา ทีแรกเขากร็ูสกึแปลกใจ เพราะวชิาเอกทีโ่รงเรยีนเทคโน-

โลยีอาชีวศึกษาการรถไฟแหงเทียนจินเปดใหเลือกนั้น มีแคสาขาการซอม

บํารงุรถไฟความเรว็สูง และการควบคุมระบบอาณัติสัญญาณรถไฟแบบอตัโนมัติ

เทานั้น ไมมีสาขา “การขับรถไฟความเร็วสูง” ใหเลือก แตภายหลังทางโรง

เรียนก็ตอบกลับมาวา สาขาการซอมบํารุงรถไฟมีรายวิชาการขับรถไฟรวม

อยูดวย นอกจากนี ้ทีโ่รงเรยีนกม็หีองจาํลองการขับรถไฟแบบเสมือนจรงิให

ใชงานดวย

เม่ือทราบดังน้ัน อนุภทัรรูสกึดีใจมาก เขาบอกกบัเราวา “ผมรูสึกวาไดกาว

เขาใกลความฝนไปอีกกาวหนึ่งแลว”

เวลานี้ อนุภัทรสะพายเปใสหนังสือ เดินทางออกจากบานเกิดในจังหวัด

สุโขทัย เพื่อกาวเดินไปตามเสนทาง

ท่ีใฝฝน “อยากเหน็วนัท่ีอนุภทัรกลับ

มาเมืองไทย แลวขับรถไฟความเร็ว

สูงใหยายดู” คุณยายสมนึกกลาวดวย

ดวงตาทีแ่ดง ในวันทีส่งอนภุทัรออก

จากบานไปยังประเทศจีน
稿件来源：新华社

เมื่อวันที ่15 มีนาคม ณ สถานีรถไฟหัวหิน นายอนุภัทร ทิพย
รัตน มองดูขบวนรถไฟแลนเขาสถานี
3月15日，阿努帕·提帕拉在华欣火车站看列车进
站 新华社 图

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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打开云南省卫星地图，一颗呈倒葫芦

状的蓝宝石镶嵌在七彩云南的大地

上，这颗蓝宝石，就是抚仙湖。抚仙湖因

为风景秀丽，碧波水清，而享有“百里湖

光小洞庭，天然图画胜西湖”的称誉。

เยีย่มชมทะเลสาบฝู่ เซยีน เมืองอว้ีซปีระเทศจนี

เม่ือเปดแผนท่ีดาวเทยีมขอมณฑล

ยนูนาน เรากจ็ะเหน็พลอยสีนํา้เงนิรปู

ทรงนํ้าเตากลับหัวอยูในดินแดนที่

มีสีสันของมณฑลยนูนาน  พลอยสีน้ํา

เงินเม็ดน้ีกค็อืทะเลสาบฝูเซยีนนัน่เอง 

ดวยทิวทัศนท่ีสวยงามน้ําในทะเลสาบ

ใสเปนสีฟา และไดรบัการกลาวขาน

วา “ทะเลสาบรอยลี ้ทะเลสาบตองถงิ

นอย ทิวทัศนงดงามไมแพทะเลสาบ

ซีห”ู และในหนังสือ “บันทึกการเดิน

ทางของซูเซี่ยเคอ” โดยผูเขียนซูเซี่ย

เคอซ่ึงอยูในชวงทายของราชวงศหมิง 

ไดกลาวถึงทะเลสาบฝูเซียนไววา 

“ยูนนานมีดินหลากหลาย แมนํ้าตาง

ไหลสูทะเล กระแสน้ําเชีย่วขุนหมอง 

มีเพียงทะเลสาบฝูเซียนเทาน้ันที่ใส

ชัดเจนที่สุด ”         

ทะเลสาบฝูเซียนต้ังอยูทีเ่มืองอวีซี้ 

ทางตอนกลางของมณฑลยูนนานมี

อาณาเขตติดกับอาํเภอเฉงิเจยีง อาํเภอ

เจยีงชวนและอาํเภอฮวัหนิง เปนทะเล

สาบท่ีใหญท่ีสุดและเปนแหลงกาํเนิด

ของแมน้ําจูเจียง มีพื้นที่ไหลผาน 

674.69 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบฝู-

走进玉溪——中国玉溪抚仙湖

เซียนเปนทะเลสาบนํา้จดืทีมี่คุณภาพดีทีสุ่ดในประเทศจนีตอนใน และยงัเปน

ทะเลสาบนํ้าจืดที่มีความลึกสูงสุดและไมมีมลพิษอีกดวย คุณภาพนํา้โดย

รวมจัดอยูในประเภทท่ี 1 มีพื้นที่นานน้ํา 216.6 ตารางกโิลเมตร ความลึกของ

นํา้เฉลีย่ 95.2 เมตร ความลกึสูงสดุของน้ําอยูท่ี 158.9 เมตร ความโปรงใสเฉล่ีย

5-6 เมตร ความโปรงใสสูงสุดอยูท่ี 12.5 เมตร ความจขุองนํา้อยูที ่20.62 พนัลาน

ลกูบาศกเมตร คดิเปน 4 เทาของทะเลสาบไทห ู และ 6.4 เทาของทะเลสาบฉาวห ู

คิดเปน 68.2% ของพืน้ท่ีเก็บน้ําทัง้หมดของทะเลสาบบนท่ีราบสงูเกาแหงใน

มณฑลยนูนาน คดิเปน 9.16% ของปริมาณการกักเก็บน้ําในทะเลสาบน้ําจดื

ทัง้หมดของจนี และมากกวา 50% ของแหลงนํ้าจืดของทะเลสาบอยูเหนือ

ระดับคุณภาพนํ้าประเภทที ่2 เทียบเทากับแหลงนํ้าจืดคุณภาพสูง 15 ตันตอ

ประชากร 1.3 พันลานคนในประเทศจีน

สภาพอากาศของเฉิงเจียงทั้งสี่ฤดูจะคลายฤดูใบไมผล ิอุณหภูมิเฉลี่ยตอ

ปอยูที ่16.4℃ ไดรบัการยกยองวา “ภมิูอากาศด่ังฤดใูบไมผล ิมวลบุปผาบาน

สะพรัง่ท้ังส่ีฤดูกาล” เปนสถานท่ีทีเ่หมาะในการหลบหนาวในฤดูหนาวและ

เหมาะสําหรบัหลบรอนในฤดูรอน เฉิงเจียงอดุมไปดวยวัฒนธรรมทางดานสัตว

ดึกดําบรรพ วฒันธรรมทางน้ํา วฒันธรรมการประมงและวัฒนธรรมยนูนาน

โบราณ ในป 2016 ไดถกูบรรจเุขาบญัชีรายช่ือโซนสาธิตการทองเท่ียวแหง

ชาตชิุดที่สอง 

 玉溪市委宣传部供稿供图
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十二生肖——蛇

ปีมะเสง็ใน 12 นกัษตัร

ลําดับปของผูเกิดนักษัตรมะเส็ง คือ ป 1977 ป 1989 ป 2001 ป 2013 

ป 2025 เปนตน

ปมะเส็ง หรืองูเล็กอยูลําดับที ่6 ใน12 นักษัตรของจีน นวี่วาและฝูซี

ในตํานานเทพนิยายจีนตางมีหัวเปนคนกายเปนง ู ภายในผนังสุสานยุค

ตนราชวงศฮั่นบริเวณคายทหารเมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน มี

ภาพวาด รูปแกะสลักหิน ในมือฝูซีถือไมฉาก สวนนวี่วาถือวงเวียน ลํา

ตัวชวงบนสวมเส้ือผา ทอนลางเปนหางงู หนัหนาหากนั ในสุสานโบราณ

สมัยราชวงศถงัเขตซนิเจยีง รปูนวีว่าและฝซีูมีกายทอนลางเปนงูกอดรดั

ประสานกัน

ความหมายตามประเพณีของชาวจีนมีความเชื่อวา งูจัดเปนราศีที่

เขมแข็งเหนียวแนนที่สุดใน 12 นักษัตร คนนักษัตรมะเส็งจัดเปนผูที่มี

เซนทลึกลับที่สุดใน 12 นักษัตร เปนคนยากที่จะคาดเดาได งูมีอายุยืน

มาก การลอกคราบแตละครั้ง เทากับไดเกิดใหมอีกครั้ง ลักษณะที่เปน

十二生肖，又叫属相，

包括鼠、牛、虎、

兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、

狗、猪。十二生肖以12年为一

个轮回。生肖作为中国悠久的民

俗文化符号，古往今来留下了大

量描绘生肖形象和象征意义的诗

歌、春联、绘画、书画和民间工

艺作品。

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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คณุสมบัติพเิศษน้ี เปนสัญลกัษณบงบอกถงึวาคนทีเ่กดิ

ปงมูพีลงัของการเกดิใหมและพลงัชวีติทีเ่ขมแขง็อดทน 

ถาพอดีคุณเปนคนเกิดปมะเสง็ คุณจะไดประสบโชคดี

เกี่ยวกับประเพณพีืน้บาน กลาวคือ พืน้บานชนชาติ

ฮั่นเชื่อวาการเหน็งลูอกคราบเปนนิมิตทีไ่มดี คําพงัเพย

พื้นบานกลาววา “เหน็งูลอกคราบ ไมตายกห็นังถลอก” 

ที่มณฑลชิงไห ผูคนจะถือกันมากวาไมฆางูที่พบใน

บาน  มีความเชื่อวางูจะมาแกแคน ถาพบงูในบาน ให

จับใสขวดหรอืเอาไมขนาดยาวเขีย่งไูปปลอยในปาเขา

ขอใหงูหลบเขาปาถํ้าไป

ในประเทศจีน เกือบทุกคนจะรูจักงูที่มีชื่อเสียง

ตัวหนึ่งไดด ีนั่นคือ ไปซูเจิน หรือนางพญางูขาว

ผูซึ่งบําเพ็ญตบะจนไดเปนเซียนในตํานาน

เทพนิยายจีน ละครโทรทัศนชุด “ตํานาน

นางพญางูขาวซีรี่ใหม” เนื้อเรื่องกลาวถึง

เรื่องราวความรักระหวางนางงูขาวกับ

หนุมสวี่เซียน เปนละครที่ยังคงมีการ

ฉายซํ้า ถายทําซ้ําอยู มิไดขาด เคียงคู ไปกับการ

เจริญเติบโตของชาวจีนมาหลายยุคหลายรุน นาง

งูขาวกับหนุมสวี่ เซียน ไดทําลายคติความเชื่อที่

โนมเอียงของผูคนที่วาปศาจกับมนุษยบนโลกไม

อาจมีความรกักนัได เรือ่งราวความรกัของพวกเขา

กลายเปนตํานานนิยายความรักของจีน    

 

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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北京世园会以“绿色生活、美丽家园”为主题，在503公顷的土地上营建了百余个风格迥然、形

态各异的“园中园”，汇聚成一片万花盛放的大花园，以及由中国馆、世界馆、植物馆、生活

体验馆、妫汭剧场构成的核心建筑“四馆一心”，为来自全球各地的宾客展现一场园艺盛宴。

หา้มพลาดฤดใูบไมผ้ลจิะไม่ท�าใหคุ้ณผดิหวงั  
นดัแนะจูงมือกนัไปเท่ียวงานมหกรรมพชืสวนโลกปักกิง่
不负春光不负卿 执手相约北京世园会

①

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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“ใหศิลปะพชืสวนกลมกลนืเขากบัธรรมชาติ ใหธรรมชาติสะกดิจิตวญิญาณ” 

 ณ เชิงกําแพงเมืองจีน รมิฝงแมน้ํากยุ มวนภาพทีร่ะบายความงดงาม ภาพการ

พฒันาสีเขียวของประเทศจนีไดเปลงประกายความสดใส ณ วนัที ่29 เมษายน 

งานมหกรรมพชืสวนโลกปกกิง่ป 2019 (เรยีกยอวางานเอก็ซโปพชืสวนโลก

ปกกิง่) งานนีจ้ดัเปนเวลายาวถงึ 162 วนั กจิกรรมจะดําเนินตอเน่ืองไปจนถงึ

วันที ่7 ตุลาคม

งานเอก็ซโปพชืสวนโลกปกกิง่ ใชธีมวา “ชีวติสีเขยีว บานสวนสวย” บน

พื้นที ่503 เฮกเตอร มีการสรางสไตล “สวนในสวน” ที่แตกตางกันมากกวา 

100 รูปแบบ อาคารหลักประกอบดวย “สี่หองโถงและหนึ่งศูนย”  เปนสวน

บุปผชาติขนาดใหญที่ชุมนุมไมดอกนานาพันธุ มีหองแสดงจีน หองแสดง

นานาชาติ หองแสดงพฤกษศาสตร หองแสดงชีวติทีสั่มผสัได และโรงละคร

กุยยุย จัดแสดงความงามอลังการของศิลปะการจัดสวนสําหรับแขกจากทั่ว

ทุกมุมโลก

ห้องแสดงจนี

ส่ิงปลูกสรางท่ีถอืเปนสญัลกัษณอนัสาํคญัของงานเอกซโปพชืสวนโลก

ศิลปะนานาชาติปกกิง่ หองแสดงจีนเสมือนคทาหยกหยอูีท่ี้อบอุนชุมชืน่แผ-

ซานอยูทามกลางสายนํ้าสีครามและภูเขาเขียวขจ ีออกแบบธีมตามอุดมคติที่

วา “สุนทรียสวนศิลป ความฝนจีนดั่งปรารถนา” ใชภาษาอารมณกวีของจีน

บอกเลาเรื่องราวความงามของสวนศิลป

ห้องแสดงนานาชาติ

โครงสรางหองแสดงนานาชาติทําดวยเหลก็กลา 94 แทง ประกอบกนัเปน

แกน “รมบปุผา” เปนฮอลท่ีมพีืน้ท่ีใหญท่ีสดุในของงานมหกรรมฯ มองจาก

มุมไกล เสมือนมหาสมทุรท่ีมีมวลดอกไมบานสะพรัง่ใตรมเงาพฤกษา รบัภาร

กิจสําคัญในหนาท่ี “ใชพฤกษชาติและสวนศิลปะ พบปะกับมิตรจากทุก

สารทิศ”

ห้องแสดงพฤกษชาติ

หองแสดงพฤกษศาสตรชาติเชิด

ตัวโผลขึน้จากพืน้ บนหลงัคาจนิตนา

การเปนพื้นดิน ดานนอกมีเสาเหล็ก

กลาขนาดสัน้ๆ ยาวๆ ส่ือถึงโครงขาย

รากไมทีห่ลอเลีย้งพฤกษา คติของการ

ออกแบบทีต่องการถายทอดถึง “การ

ยกตัวขึ้นจากแนวขอบฟา”

ห้องแสดงชีวติทีสั่มผสัได้

หองแสดงชวีติทีส่มัผสัไดเปนส่ิง

ปลกูสรางแบบมัลติคอมเพลก็ซ ทีป่ระ-

กอบดวยอาคาร 7 หลงั แตละซอกซอย

ที่เชื่อมโยงบริเวณภายในเขาดวยกัน

ราวกบัชมุชนภาคเหนือท่ีเต็มไปดวย

ทัศนียภาพยามคํ่าคืนของงานมหกรรมพืชสวนโลกปกกิ่งที่
ถายจากโดรน
图①无人机拍摄的北京世园会园区夜景 新华社 图

เมื่อวันที ่29 เมษายน ผูเขาชมเที่ยวชมโซนวัฒนธรรมนิเวศ
จีน
图②4月29日，参观者在中国生态文化展区参观 
新华社 图

เมื่อวันที ่1 พฤษภาคม นักทองเที่ยวเขาคิวรอชมหอแสดง
นานาชาติ
图③5月1日，游客在国际馆前排队参观 新华社 图

② ③
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ความอบอุน ใหผูคนไดสัมผสักบัความ

งามของชีวิตชนบทอยางจุใจ

 โรงละครกยุยุ่ย

โรงละครกยุยุย ต้ังอยูรมิฝงทะเล

สาบกุยยุย “หมูภมรผีเสื้อโผผินโบย

บิน” รับหนาที่เปนพื้นที่จัดพิธีเปด

-ปดงานมหกรรมฯ และกิจกรรม

การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเภท

ตางๆ ที่มีขนาดใหญ ตลอดจนกิจ-

กรรมการชุมนุมขนาดใหญ เปนตน

เส้นทางการท่องสวน

จัดตารางเวลาตามความแตกตาง 

เชน ประเภทของสวน รสนิยมการ

ทองสวนและการชมสวน โดยฝาย

จัดงานนิทรรศการฯ ไดเตรียมเสน

ทางท่ีนาสนใจสามสายแกนักทอง

เท่ียวไวคือ “ทองเที่ยวสัมผัสสวน

ศิลปะยอดเยี่ยม” “ทองเที่ยวสํารวจ

ความลี้ลับของงานพืชสวน” “ทอง

เที่ยวสํารวจวัฒนธรรมพืชสวนศิลปะ”

เส้นทางที ่1 :  ท่องเทีย่วสัมผสัสวนศิลปะยอดเยีย่ม (เส้นทางเทีย่วสองวนั)

เสนทางนี้ครอบคลุมจุดชมวิวสวยๆ ภายในบริเวณงานเอ็กซโปพืชสวน

โลก ทั้งหมด เจาภาพจัดงานไดเตรียมตั๋วขามคืนไวพรอม วันแรกเริ่มที่บาย

ส่ีโมงเยน็หลงัจากเขาสวน สามารถเท่ียวชมสุดยอดความงามของสวนในสอง

วัน

  เส้นทางมดีงันีค้อื

  วนัแรก ศิลปะพืชสวนกับโลก

 เวลาบาย 16.00 นาฬกาเขาสวน : ประตูที ่1-หองแสดงจนี-หอหยงหนิง 

(ไมขึ้นหอ)-รับประทานอาหารคํ่าภายในสวน-เดินเลนริมทะเลสาบกุยยุย- 

โรงละครกุยยุย-แสงสีเสียงปาเขา (คํ่าคืน)-ประตูที ่1 

วนัทีส่อง ศิลปะสวนกับพวกเรา

เวลาเชา 8.30 นาฬกาเขาสวน : ประตูท่ี 1-สวนดอกหญานานาพนัธุ สวนไม

ผลนานาชนิด สวนผักนานาชนิด หองพฤกษชาต-ิเมืองพืชสวน-หองสไตล

ดอกบัวหอมโชย-รับประทานอาหารเที่ยงในสวน-โซนจัดแสดง

สวนศิลปะแบบจนี (เลอืกเขาชมการจดัแสดงสวน 2-3 แหง) -หองแสดง-

นานาชาติ-โซนจัดแสดงสวนศิลปะนานาชาติ (เลือกเขาชมการจดัแสดงสวน

2-3 แหง)-หองแสดงชีวติที่สัมผัสได-ขบวนแหบุปผชาติและกจิกรรมอสิระ

ตามอัธยาศัย-ประตูที ่1 

①
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เส้นทางที ่2 :  ท่องเทีย่วส�ารวจความลีล้บังานเอก็ซ์โปพชืสวนโลก (เส้นทาง

เทีย่วคร่ึงวนั)

เสนทางทองเทีย่วสายนีน้าํคุณไปรูจกักบัความสุดยอดของสวนศิลปะใน

งานเอ็กซโปพืชสวนโลกปกกิ่ง

แผนผังเสนทางมีดังนี ้คือ ประตูที ่1-หอหยงหนิง-หองแสดงจีน-โซนจัด

แสดงสวนศิลปะแบบจนี (เลอืกเขาชมการจดัแสดงสวน 2-3 แหง)-หองแสดง

นานาชาติ-โซนจดัแสดงสวนศิลปะนานาชาติ (เลอืกเขาชมการจดัแสดงสวน

 2-3 แหง)-กิจกรรมตามอัธยาศัย-ประตูที ่1 

เส้นทางที ่3 : การท่องเทีย่วส�ารวจวฒันธรรมสวนศิลปะ (เส้นทางเทีย่วหน่ึง

วนั)

เสนทางทองเทีย่วสายนี้จะนําคุณไปสมัผสักบัวฒันธรรมสวนศิลปะใน

งานเอ็กซโปพืชสวนโลกปกกิ่ง

แผนผงัเสนทางมดัีงนี ้ :  ประตูที ่1 หองพฤกษชาติ-สวนดอกหญานานา-

พนัธุ สวนไมผลนานาชนดิ สวนผกันานาชนิด-เมืองสวนศิลปะ-หอหยงหนงิ-

หองแสดงจีน-รบัประทานอาหารเทีย่งในสวน-โซนจดัแสดงศิลปะสวนแบบ

จีน (เลอืกเขาชมการจดัแสดงสวน 2-3 แหง)-หองแสดงนานาชาติ-โซนจัดแสดง

พืชสวนนานาชาต ิ (เลือกเขาชมการจัดแสดงสวน 5-7 แหง)-หองแสดงชีวิต

ที่สัมผัสได-ประตูที ่1
本刊综合

เมื่อวันที ่29 เมษายน ผูเขาชมเที่ยวชมในหอแสดงจีน
图①4月29日，参观者在中国馆游览 新华社 图

หอแสดงพฤษชาติของงานมหกรรมพืชสวนโลกปกกิ่ง
图②北京世园会植物馆 新华社 图

เมื่อวันที ่29 เมษายน บรรดานักแสดงเขารวมกิจกรรมงาน
รื่นเริงนานาชาต ิณ ลานหอแสดงนานาชาติ
图③4月29日，演员在国际馆前广场参加国际风采
嘉年华活动表演  新华社 图

ภาพโรงละครกุยยุยที่ถายจากโดรน 

图④无人机拍摄的妫汭剧场 新华社 图

②

③

④

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活

53



成都，一座历史悠久又开放包容的城

市，而坐落于这座繁华都市中心的

太古里步行街，以鲜见的低密度、开放式

的购物中心形态、独特的历史文化韵味为

这座城市带来别具一格的全新生活体验。

ชวิีตสบายๆ ท่ีไท่กูห๋ลี่

เฉิงต ูคือเมืองประวัติศาสตรที่มี

ความเปดกวางยอมรบัความแตกตาง

เปนมหานครที่เจริญรุงเรือง และใน

ใจกลางเมืองเฉิงตูแหงน้ี เปนที่ตั้ง

ของไทกูหลี ่ถนนคนเดินทีมี่เอกลกัษณ

เฉพาะตัว เพราะรานรวงตั้งเรียงราย

แตไมหนาแนนเกินไป เปนศูนยการ

คาแบบกลางแจงที่เต็มไปดวยกลิ่น

อายทางประวติัศาสตรและวฒันธรรม

นํามาซ่ึงประสบการณใหมในการใช

有一种生活叫太古里
本刊记者 陈创业/文

ชีวิตใหแกนครโบราณเฉิงตู

เอกลักษณดานสถาปตยกรรมเปนสิ่งแรกที่ชวนใหผูมาเยี่ยมเยือนไทกู

หลี่ประทับใจ ไทกูหลี่มีการออกแบบสิ่งกอสรางที่โดดเดนไมซํ้าใคร “ซอย

เปดกวาง” ในไทกูหลี ่ออกแบบดวยแนวคิดทีเ่นนคาํนึงถงึผูใชสอยในทุกราย

ละเอียด ดวยการอนุรักษถนนหนทางสไตลโบราณและสถาปตยกรรมที่มี

ประวัติความเปนมายาวนานเอาไวเชนเดิม เสรมิดวยอาคารเด่ียวขนาดสองถึง

สามชั้น ปูหลังคากระเบ้ืองสีเทาและระแนงไมตามแบบฉบับเสฉวนตะวนัตก

ผสมผสานกับรูปแบบอาคารสมัยใหมอยางผนังมานกระจก ทําใหไทกูหลี่

แหงนี ้ ผสานวฒันธรรมด้ังเดิมเขากบัความเปนสมัยใหม เกดิเปนพืน้ท่ีใจกลาง

เมืองที่เปดกวางและเปนอิสระ

①
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ณ ถนนคนเดินไทกูหลี ่ใครๆ ก็

สามารถแสวงหามุมโปรดสําหรบัตน

เองได

ถาคุณชอบช็อปป ง หามพลาด

ท่ีจะเดินชม “ซอยรบี” ซ่ึงประกอบขึน้

จากถนนคนเดินสวยงามสามสายเปน

เสนทางนําไปสู จัตุรัสที่มีคนพลุก

พลานทางฝงตะวนัออกและตะวนัตก 

แบรนดดังระดับโลกมากมายไมวา

จะเปน Hermes, Cartier, Gucci และ Tiffany 

& Co. ตางมาเชาอาคารหลงัเด่ียวหรอื

แบบชัน้ครึง่ทาํเปนรานเรอืธง (flagship 

store) ท่ีสะทอนความเปนตัวตนของ

แบรนดอยางเต็มท่ี เหลาน้ีลวนเปน

เครือ่งการนัตวีานักทองเทีย่วจะไดรบั

ประสบการณการจบัจายทีส่นุกสนาน

ประทับใจ

ในเมือ่ม ี“ซอยรบี” กต็องมี “ซอย

ชา” ซอยชาสายน้ีเนนความชลิล ออก

แบบดวยแนวคดิสโลวไลฟ เปนถนน

ท่ีทอดตัวไปรอบๆ วดัตาฉือ เนนการ

ใชชีวิตแบบเนิบชาเปนหลัก มีครบ

ทัง้รานท่ีเนนความรืน่รมยในชวีติ  การ

พักผอนหยอนใจในเมืองใหญ และ

รานอาหารที่เนนความปราณีต รวม

ถึงบรรยากาศอันเปนเอกลกัษณแหง

การหลอมรวมระหวางประวติัศาสตร

วัฒนธรรมและการคาเขาดวยกนั  สะ-

ทอนใหเหน็อกีโฉมหนาหน่ึงของไท

กูหลี่ ตัวอยางรานคาในซอยชาก็เชน

รานอาหารระดับมิชลินสตาร ราน

อาหารจนีต่ิงไทเฟง รานอาหาร Jade

Garden ของ Maxim’s Group ฮองกง 

รานอาหาร Element Fresh รานกาแฟ

สตารบัคส แบบพรี เมียม  และราน

ไอศกรีมฮาเกนดาสที่มาในรูปแบบ

บารไอศกรีม…เรียงหนากันมานํา

เสนอชีวิตชิลลๆ เชื่องชาใหนักทอง

เที่ยวไดเลือกสัมผัส

ถาคุณชอบงานศิลปวัฒนธรรม 

ไทกูหลีก่มี็สถานทีม่านําเสนอ โดยได

เชญิศิลปนทัง้ชาวจนีและชาวตางชาติ

มารวมกนัรงัสรรคผลงานศิลปะจาํนวน

21 ชิ้น ตกแตงตามจุดตางๆ รอบไท-

กูหลี ่โดยคํานงึถงึความเปนสากลและ

ความเปนทองถิน่ไปพรอมกนั ในจํา-

นวนน้ันผลงานบางช้ินเปนของศิลปน

หญงิ งานศิลปะเหลานีมี้แนวคดิเบ้ือง

หลงัท่ีเนนเกีย่วกบัคนธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมเปนหลกั เปนชิน้งานหลอม

รวมแนวคดิตะวนัออกและตะวนัตก

เขาดวยกนั บางอยูในรปูแบบพชืพรรณ 

ทัศนยีภาพ หรอืรายละเอยีดปลีกยอย

ในชีวิต ศิลปนหยดุเส้ียววนิาทีท่ีงดงาม

ใหกลายเปนผลงานศิลปะ ตกตะกอน

ทางความงามแหงศิลปเอาไวใตทอง

ฟาอนักวางใหญ

ซอยรีบ ซอยชา อาคารใหม อาคาร

เกา ตนไมเขียว สายน้ําไหล งานศิลปะ

เหลานี้ลวนหลอหลอมใหไทกู หลี่

กลายเปนสวนหนึ่งของโครงสราง

เมืองเฉงิตู เปรยีบไดกบัพืน้ทีส่าธารณะ

ใจกลางเมือง สะทอนวิถีชีวิตที่คน

มากมายถวิลหา

ไทกูหลี ่การผสมผสานที่สมบูรณแบบระหวางความ
คลาสสิกกับความทันสมัย
图①太古里，古典与现代完美统一 君子裕 图

ประติมากรรมสําริด “ชั่วโมงแหงความสุข”
图②青铜雕刻《欢乐时光》 作者：沈允庆（中国）

ผูอานคนหนึ่งกําลังอานหนังสือในรานหนังสือฟางโสวไท
กูหลี่เมืองเฉิงตู
图③一名读者在成都太古里方所书店内阅读 新华社 图

สไตลสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของไทกูหลี่
图④太古里独特的建筑风格 君子裕 图

②
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随着人工智能和机器人的蓬勃发展，

如何看待人与机器人的关系，如何

促进艺术与科技的进一步融合，是新时代

的哲学命题。墨甲机器人乐队的诞生，是

技术和人性彼此靠近的一次积极尝试，也

是通过技术传递中国传统文化，彰显“文

化自信”的一次有益探索。

การบรรเลงท่ีรวมทกัษะศลิปะและวฒันธรรม
ประเพณขีองวงดนตรหุ่ีนยนตค์ณะ “Mo Ja”
墨甲机器人乐队：技术、艺术与传统文化的合奏

วันที ่27 เมษายน ตรงกับวันสถาปนาครบรอบ 108 ป ของมหาวิทยาลัย

ชงิฮวา งานคอนเสิรตสดุพเิศษ “เสยีงสังเคราะหโมจา” โดยนกัดนตรหีุนยนต

 จัดแสดงขึ้นที่หองวิจัยวิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยชิงฮวา

ผูแสดงหลักของการแสดงคอนเสิรตสุดพเิศษครัง้นีน้าํโดยนกัดนตรหีุน

ยนต 3 ตัว แบงเปนหุนยนตขลุย “อวีเ้หงิ” หุนยนตเครือ่งสายคงโหว “เหยากวง”

และหุนยนตมือกลอง “ไคหยาง” เครื่องดนตรีที่นักดนตรีหุนยนตทั้ง 3 ตัว

ใชบรรเลงนี ้เปนเครือ่งดนตรจีนีท่ีมีประวติัความเปนมาชานานแลว คือ ขลุย

ไผ คงโหวและกลองชุด โดยนักดนตรีหุนยนตใชเทคนิคการเปา ดีด ต ีสาม

ประเภทนี้ในการบรรเลง บทเพลงที่นักดนตรีหุนยนตบรรเลงเปนดนตรีที่

สรางสรรคท้ังหมด กลาวคือนักประพนัธเพลงไดแตงข้ึนตามคณุลกัษณะพเิศษ

ในการบรรเลงของนักดนตรีหุนยนตคณะนี้

 “นักดนตรหีุนยนตมีความเปนไปไดหลายดาน สามารถทาํไดหลายอยาง

ซ่ึงท่ีผานมาเราไมอาจคาดคิดได” ผูบรหิารหลกัของโครงการผูชวยรองศาส-

①
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ตราจารยหมี ่ไหเผงิ อาจารยประจาํวิทยาลยัศิลปะศาสตรมหาวทิยาลยัชงิฮวา

กลาววา ทีมงานอยากใหผูชมไดรับความเพลิดเพลินจากดนตรีและความ

สุนทรียอยางแทจรงิ ไมเพยีงแตเรือ่งทักษะของหุนยนต หากรวมไปถงึสไตล

รูปทรง ดนตร ีเทคนิคการแสดงและการส่ือทางวฒันธรรม ฯลฯ คดิคนวา “จะ

ถายทอดศิลปะอยางไรจงึจะสามารถเขาถงึอารมณของผูคนไดอยางแทจรงิ”

 วงดนตรีหุนยนตคณะ “Mo Ja” สรางข้ึนมาดวยความรวมมือของวทิยาลยั

ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยชิงฮวา หองทดลองอนาคตมหาวิทยาลัยชิงฮวา

และบริษัท วัฒนธรรมหุนกระบอกไมมูเจี่ย Higgs (ปกกิ่ง) จํากัด ทีมผูสราง

กอต้ังข้ึนในเดือนกนัยายนป 2018 โดยมีครแูละลกูศิษยของมหาวทิยาลยัชงิฮวา

 และนิสิตที่เรียนจบแลวรวมกลุมกันขึ้นมา ในทีมมีผูเชี่ยวชาญการควบคุม

หุนยนตและ Interactive field ศิลปนงานแกะรปู ศิลปนสือ่สารมวลชนแนวใหม

 นักคีตกวีดนตร ีเปนตน เปนทีมนวัตกรรมที่รวมผูชํานาญหลายสาขาวิชา 

เบื้องหลังของทมีทีข่ามสายวชิากนั คอืวิชาฟสิกส วิศวกรรมศาสตรและศิลปะ

ศาสตร ใชรูปแบบการแชรความคิดกัน ที่ยิ่งกวานั้นคือเปาหมายและวิสัย

ทัศนที่รวมกันของทกุคน นัน่กคื็อ สรางความประทับใจแกผูคนดวยอารมณ

สุนทรียและการสืบสานวัฒนธรรม

 จากความเจริญกาวหนาของปญญาประดิษฐและหุนยนตมนุษย ทําให

มองถึงระหวางมนุษยกับหุนยนตจะมีความสัมพันธกันอยางไร และจะสง-

เสริมบูรณาการศิลปะและเทคโนโลยีใหกาวหนาไปในขั้นตอไปไดอยางไร

นีค่ือประเด็นเชงิปรชัญาแหงยคุสมัย การถอืกาํเนดิของวงดนตรหีุนยนตคณะ

“Mo Ja” เปนความพยายามอยางแข็งขันท่ีจะนําเทคโนโลยแีละมนษุยชาติมา

ใกลกัน อีกทั้งเปนการสงตอวัฒนธรรมประเพณีจีนผานเทคโนโลย ี เปน

การสืบคนที่มีประโยชนซึ่งแสดงใหเห็นถึง “ความมั่นใจในวัฒนธรรม”

“ศิลปะมนุษยหุนยนต ดูเผนิ  ๆแลว 

อาจเปนเพยีงการรายราํและรองเพลง

ของหุนยนต แตเราแสวงหาความ

หมายของศิลปะในเชงิทีก่วางกวา คอื

ลกัษณะความเปนไปไดของการเช่ือม

โยงมนุษยกับหุ นยนตท่ีอยูรวมกัน

อยางสมานฉันท โดยผานทางศิลปะ” 

หม่ีไหเผิงกลาววา “ในฐานะศิลปน

หุนยนต เราหวงัวาจะนํามาซึง่ผูคนมี

การขบคดิมากข้ึน และนําเสนอมรดก

ทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของจีนให

หลากหลายขึ้น”

稿件来源：《科技日报》，内容有删减

วงดนตรีหุนยนตคณะ “Mo Ja”
图①②墨甲机器人乐队 清华大学网站 图

②
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最近，孩子学校呼吁家长和孩子一起亲子共读，读到清代诗人袁枚的《黄生借书说》，作者的读书经历

触动了我，往事历历浮上心头。

小时候家里穷，上到三四年级还从未见过课外书。同学家贴在墙上的连环画便成了我的最佳读物。每回到

同学家去，第一件事就是把人家墙上的画看一个遍，悲欢离合的故事总能让我回味好几天。至今，《蝴蝶杯》

《红楼梦》《梁山伯与祝英台》里的一些画面在我脑海中依然鲜活如初，这些连环画给了我最初的读书乐趣。

后来迷上了刘兰芳播讲的评书《岳飞传》。家里买不起收音机，每天一放学，我就飞奔去同学家，直

到“且听下回分解”才意犹未尽地回家。

上了初中，有一次班长李红给我讲起她在北京姑姑家看过的《基督山伯爵》，曲折离奇的情节，富有传

奇色彩的基督山伯爵使我渴望一睹。可惜同学们都没有，村里也没有书店，听说县城的书店有，但是村里没

几个人去过县城。思而不得，以至于有一阵子做梦都在四处借书。现在想来，那种情形和袁枚当初往张氏家

借书不成，“归而形诸梦”是多么相似！

许久后的一天，不知谁的一本《基督山伯爵》在同学中传递，等我知道时前边已经有四五个同学排队

了。心急如焚地等了十几天，快轮到我的那一夜，同学挑灯夜读，我则眼巴巴地等候。那一宿，我知道了哪

位同学爱磨牙，哪位呼噜声如雷，哪位爱说梦话。

凌晨时，那本书终于到了我的手里！那一刻我好比饿了三天三夜的人一下子扑到了面包上一般。以后的

几天里，我的心更是沉浸在故事里，随着基督山伯爵的遭遇或喜或悲，或紧张或轻松。有一次上数学课忍不

住偷偷看，差点被老师逮住，幸亏同桌及时用胳膊肘碰了我一下才躲过一劫，吓出一身冷汗！

上了高中，周围有几家书店可以租书，租金每天1角。那3年，我成了书店的常客，琳琅满目的书籍成了

我最渴望的美食，每一次阅读都令我大快朵颐，满足了我心灵的味蕾。

参加工作后，“俸去书来，落落大满，素蟫灰丝时蒙卷轴”。满架的图书竟然成了一种压迫，令我不

安。感觉对不起它们，却又一直逃避。

我把这些往事讲给儿子，语重心长地告诉他：少年时期求知欲最强，记忆力正佳，正是读书的大好时

机，一定要珍惜时光，博览群书。“莫等闲，白了少年头，空悲切”。

วยัเยาว์คอืโมงยามแห่งการอ่านหนงัสอื
少年正是读书时

作者：黄卿
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   ระยะนี ้โรงเรียนของลูกเรียกรอง

ใหพอแมอานหนังสือกับเด็กๆ 

ฉันกับลูกจึงไดอานหนังสือ

เรื่องนายหวงยืมหนังสือ 

โดยหยวนมู  กวีสมัย

ราชวงศชิงดวยกัน ฉัน

รูสึกประทับใจเนื้อหา

เกี่ยวกับประสบการณ

อานหนังสือของผูประ-

พันธมาก อดีตที่ผานพน

หวนกลับคืนสูหัวใจอีก

ครั้ง

  สมัยเด็กที่บานฉันยากจน

มาก เรียนหนงัสือจนถงึชัน้ประถมสามประถมส่ีแลว

กย็ังไมเคยไดสัมผัสหนังสืออานนอกเวลาเลยสักเลม

ในเวลานั้น ส่ิงดีท่ีสุดทีฉ่นัไดอาน คือนิทานภาพประกอบ

คําบรรยายที่แปะอยูบนฝาบานเพื่อนรวมชั้น ทุกครั้งที่

ไปเที่ยวบานเพื่อน สิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือ พิศมองภาพ

แปะผนังบานเพื่อนจนครบรอบ ซึมซับเรื่องราวการพบ

พรากจากเจอในนิทานภาพและจมดิ่งอยูกับมันไปอีก

หลายวัน จนบดัน้ี เรือ่งราวตางๆ ท่ีฉนัเคยจนิตนาการถงึ

เมื่อครั้งยังเยาว ไมวาจะเปนเรื่อง จอกผีเสื้อ ความฝนใน

หอแดง หรือเหลียงซานปอกับจูอิงไถ ยังคงชัดเจนใน

ความทรงจาํ นิทานภาพเหลาน้ัน คือความบนัเทิงแรกสุด

จากการอานที่ฉันไดรับ

 ตอมาฉันเริ่มหลงใหลการฟงรายการวิทยุของหลิว

หลันฟง ท่ีแกหยบินวนิยายโบราณเรือ่ง ตํานานงักฮยุ มา

อานใหฟง ทุกวันหลังเลิกเรียน ฉันจะตรงดิ่งไปที่บาน

เพื่อน ฟงหลวิหลนัฟงอานนิยายใหฟงอยางต้ังอกต้ังใจ  จน

เมื่อประโยค “โปรดฟงแถลงไขในครัง้หนา” ดังขึน้ ถงึจะ

ยอมกลับบานแตโดยดี

  เมื่อขึ้นชั้นมัธยมตน มีอยูครั้งหนึ่งหลี่หง หัวหนา

หองของเราเลาใหฉันฟงวา ไดอาน

หนังสือเรือ่ง เดอะ เคานต ออฟ

 มอนเตครสิโต ท่ีบานคณุอา

ที่ปกกิ่ง เรือ่งราวอนัสลับ

ซับซอน เปยมไปดวย

สีสันแหงตํานานของ

ทานเคานแหงภูเขามอน

เตคริสโต ทําใหฉัน

กระหายอยากอานบาง 

เสียดายที่เพื่อนๆ ไมมี

ใครมีหนังสือเลมนี้เลยสัก

คน ในหมูบานเราก็ไมมีราน

หนังสือเสียดวย ไดยินมาวาราน

หนังสือในตัวอําเภอมีขาย แตคนในหมูบานเรา

ก็ไมไดมีสักกี่คนที่เคยเดินทางเขาอําเภอ เมื่ออยากได

แตไรผล ฉันถึงกับนอนฝนติดตอกันหลายคืน วาเที่ยว

ขอยืมหนังสือจากคนนั้นคนนี้ไปทั่ว เวลานี้มายอนคิดด ู

เหตุการณคราวนั้นชางคลายคลึงกับตอนที่หยวนมูเดิน

ทางไปยืมหนังสือที่บานสกุลจาง แตยืมไมสําเร็จ จน

เขียนออกมาเปนบทกลอนวา “ยามกลับก็พลันฝนเปน

เรื่อง” เสียนี่กระไร

  วันหน่ึงหลงัจากน้ันนานพอสมควร จูๆ  กมี็หนงัสือ

เดอะ เคานต ออฟ มอนเตครสิโต ของใครกไ็มรู ตกมาถึง

มือเพื่อนๆ ในหอง กวาฉนัจะรูเรือ่ง เพือ่นๆ กต็อคิวอาน

กันสี่หาคนแลว ฉันรอนอกรอนใจรออานอยูสิบกวาวัน 

คืนกอนวันทีห่นังสือจะวนมาถงึฉนัในทีสุ่ด ฉนัเห็นเพือ่น

เปดไฟหัวเตียงนั่งอานดึกๆ ดื่นๆ สวนฉันก็ไดแตชะเงอ

ชะแงรอคอยอยางอดทน คืนนัน้ ฉนัจงึรูหมดวาเพือ่นคน

ไหนชอบนอนกดัฟน คนไหนนอนกรนเสียงดัง คนไหน

ชอบนอนละเมอ

        เชาตรูวนัรุงข้ึน หนงัสอืตกมาอยูในมือฉนัในท่ีสดุ!

เวลานั้น ฉันรูสึกเหมือนคนอดโซสามวันสามคืน ที่ได
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กระโจนเขาใสขนมปงกอนใหญ สามส่ีวนัหลงัจากน้ัน หวัใจของฉนัก็ด่ืมด่ํา

อยูในเรื่องราวตางๆ รูสึกผอนคลายสลับกับขมึงเกร็งไปตามชะตากรรมทั้ง

ดีและรายของทานเคานต มีอยูครัง้หน่ึง เรากาํลงัเรยีนวชิาเลข แตฉนักอ็ดไม

ไดที่จะแอบอานจนเกือบจะโดนคุณครูจับได โชคดีที่เพื่อนโตะเดียวกันเอา

ศอกถองเตือนเสยีกอน เลยรอดมาไดอยางหวดุหวิด แตกก็ลวัเสียจนเหงือ่แตก

ทั่วตัว

เมื่อเรียนชั้นมัธยมปลาย รอบๆ บานมีรานเชาหนังสือมาเปดบางแลว

คาเชาสนนราคาหนึง่เจีย่วตอวนั ชวง

สามปแหงการเรยีนมอปลายน้ัน ฉนั

กลายเปนลกูคาขาประจาํของรานเชา

หนังสือ หนังสือละลานตาภายใน

ราน กลายมาเปนอาหารอันโอชะท่ี

ฉันปรารถนาจะเคี้ยวกลืนใหเต็มอิ่ม 

รสชาติของเรือ่งราวในหนังสือ ตอบ

สนองความตองการภายในจิตใจได

เปนอยางดี

เม่ือเรียนจบออกมาทํางาน กลับ

กลายเปนวา “เบีย้อฐัซ้ือหาไดหนงัสอื

วางกองถึงขือ่สูงหนักหนา อีกปลวก

มอดกัดกินไมนําพา หยากไยเกาะ

หนาหนงัสอืเอย” หนงัสอืท่ีเรียงเปน

แถวอยูเต็มชั้นไมมีเวลาอาน กลับ

กลายมาเปนแรงกดดันที่ทําใหกระ-

สับกระสายเสียอยางนั้น ฉันรูสึกผิด

ตอหนังสอืพวกน้ัน จนอยากจะหลบ

ลี้หนีหนา ไมหยิบมันออกมาอาน 

      ฉันเลาเรื่องราวเกาๆ ใหลูกชาย

ฟง แลวบอกแกดวยน้ําเสียงจรงิจงัอดั

แนนดวยความในใจวา : วัยเด็กเปน

ชวงท่ีเราอยากเรยีนรูมากทีสุ่ด ความ

จําก็เฉียบคมที่สุด จึงเปนโอกาสอัน

ดีท่ีจะอานหนังสือ เพราะอยางนัน้ ลูก

จะตองใชเวลาใหคุมคา ใชเวลาอาน

หนังสือใหไดมากที่สุด เพราะหาก

ปลอยเวลาใหสูญไป ก็คงไมตางอัน

ใดกับบทกวีที่วา “อยานิ่งดูดาย หาก

แมนศีรษะขาวโพลนเม่ือใด คงไดแต

เสียดายเพราะสายเกินการณ”
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高考那些事儿

每年6月，中国高三学子迎

来人生中非常重要的 场考

试——高考。每个人对高考的

理解都不 样：美好、坚持、

遗憾、疼苦…个中滋味，

只有自己能够体会。但不管怎

样，高考对于每个人来说，都

是 份难忘的记忆。又是 年高

考时，中国学生李雷（李）

向泰国留学生信分亨了他的高

考记忆。

ในเดือนมิถุนายนของทกุป   นักเรยีน

มัธยมนับหมืน่นับพนัคนในจนี จะทาํ

การสอบท่ีสําคัญมากในชีวิตของ

พวกเขา นั่นก็คือ การสอบเขามหา-

วทิยาลัย ความเขาใจของแตละคนที่มี

ตอการสอบเขามหาวิทยาลัยนั้นก็มี

ความแตกตางกนัไป ความงดงาม การ

ยืนหยดัตอสู ความเสียดาย ความทกุข

ฯลฯ รสชาติของชีวิตท่ีแตกตางกัน

ออกไป มีเพยีงคุณเทาน้ันทีส่ามารถ

สัมผัสได  แตอยางไรก็ตามการสอบ

เขามหาวทิยาลยัเปนความทรงจําทีย่าก

จะลมืเลอืนสาํหรบัทุกคน ชวงเวลาของ

การสอบเขามาหาวทิยากเ็วยีนมาบรร

จบอกีคร้ัง นักศึกษาจนีหลี ่ เหลย ได

แชรประสบการณความทรงจําเกี่ยว

เรือ่งราวเกีย่วกบัการสอบเขา้มหาวิทยาในประเทศจนี

กับการสอบเขามหาวิทยาลัยใหแกเพื่อนนักศึกษาชาวไทย ซิ้น

信：李雷，我刚从昆明市区回来，看到街上有狠多爱心送考的

车辆。现在是中国的高考时间吗？

ซิน้ : หลี ่เหลย ผมเพิง่กลบัมาจากในเมือง ผมเห็นตามทองถนนมีรถจติ

อาสาจาํนวนมากท่ีจะสงนักเรยีนไปยงัสนามสอบ ชวงนีเ้ปนชวงของการสอบ

เขามหาวิทยาลัยของจีนใชไหมครับ

李：是的。每年的6月7日、8日是中国高考时间。你说的爱心送

考，正是中国狠多城市在高考期间发起的公益活动。

หลี ่: ใชครับ  วันที ่7 และวันที ่8 เดือนมิถุนายนของทุกป จะเปนชวง

การสอบเขามหาวทิยาลยัของจนี ในชวงนีจ้ะมกีารรณรงคจัดกจิกรรมสาธาร-

ณะประโยชนขึ้น 

本刊记者 陈创业/文
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信：高考的日期有什么寓意吗？

ซิ้น : วันสอบเขามหาวิทยาลัยมีความหมายแฝงอะไรหรือไมครับ

李：有的。高考日期连起来是“678”，和“录取吧”的中

文读音相近。所以，这个日期乜是对所有考生的 个美好祝福，

祝他们都能考上理想的大学。

หลี่：  มีครับ วันสอบเขามหาวิทยาลัย (เดือน 6 วันที ่7-8 ) เมื่อนํามา

ตอกนัแลว ก็คอื 678 ซ่ึงพองกบัเสียงภาษาจนีวา “ลิว่ ช ีปา” (เลข 6 ในภาษา

จนีหมายถงึ ความราบรืน่ การสอบเขาฯ ราบรืน่นัน่เอง) ดังน้ัน ระยะเวลา

ท่ีกาํหนดนีจึ้งถือเปนคาํอวยพรทีดี่ใหแกผูเขาสอบ ขอใหผูเขาสอบทกุคน

สอบเขามหาวิทยาลัยที่หวังไวได

信：听你这么说，中国考生在参加高考时， 定觉得狠温

暖并允满信心吧？

ซิ้น : ฟงคณุพดูแบบนี ้ นักเรียน

ชาวจีนทีเ่ขาสอบคงจะรูสึกอบอุนและ

เต็มไปดวยความมั่นใจนะซิ

  李：事实上，高考压力狠

大。中国的高考考生群体非

常庞大，接近1仟万人，竞

争非常激烈。有时候，多考1

分，少考1分，可能就是两种

不同的命运。中国人经常用

句话来形容高考，就是“仟军

万马过独木侨”。

หลี่ : ความจริงแลว นักเรียนที่

เขาสอบจะรูสึกมีแรงกดดันสูงมาก 

มีจํานวนผูเขาสอบฯ มหาศาล เกือบ 

10 ลานคน การแขงขนัดุเดือดมาก ใคร

ไดคะแนนสูงกวา 1 คะแนน หรือตํ่า

กวา 1 คะแนน อาจจะมีชะตากรรมท่ี

แตกตางกัน คนจีนมักจะพูดถึงการ

สอบเขาฯ ดวยคําอุปมาท่ีวา มีกอง

ทหารหนึ่งท่ีประกอบดวยหลายพัน

“ทหารและมานับพนัขามผานสะพาน

ไมเดี่ยว”

信：中国高考的规模真的吓

到我了。我狠 奇，你参加高考

的时候是 种怎样的心情？

ซิ้น : จํานวนคนของการสอบ

เขาฯ ทําใหผมตกใจมาก ผมอยากรู

มากวา ตอนคุณสอบเขาคุณรูสกึอยาง

ไร

李：我算是比较幸运的

个。因为考场离我家比较近，这
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让我在心理上有 种主场优

势。还有就是我心态比较好，越

是重要的考试心里越放松，所

以高考的时候发挥稳定，顺利考

上云南大学。

หลี ่:  ผมนบัวาโชคดีมาก  เพราะ

สนามสอบอยูใกลบานของผม และ

ส่ิงท่ีทําใหผมไดเปรยีบอกีอยางหน่ึง

คือ ผมอารมณดีไมเครียดยิ่งเปนการ

สอบทีสํ่าคัญ  ผมยิง่ตองทําใหตัวเอง

รูสึกผอนคลาย ดังนั้น ตอนเขาสอบ

ทําใหรูสึกม่ันคงและสามารถสอบเขา

มหาวิทยาลัยยูนนานไดอยางราบรื่น

信：在高考期间，你有没有

特别难忘的事情？

ซิน้ : คุณมีอะไรทีป่ระทับใจเปน

พิเศษในชวงของการสอบเขาฯ หรือ

ไม

李：最难忘的就是考完最后

一门外语走出考场时，看到我

的爷爷奶奶、外公外婆、爸爸

妈妈都在考场外等我。那 瞬

间，我忍 住流泪了。

หลี ่: มีครับ  ตอนสอบภาษาตาง-

ประเทศซ่ึงเปนการสอบครัง้สดุทาย 

พอผมเดินออกจากหองสอบ  ก็เห็น

ปู ยา ตายาย พอ แม รออยูดานนอก

สนามสอบ ตอนน้ันผมซ้ึงใจจน

กลั้นนํ้าตาไมอยู

信：我乜有和你同样的经

历。当我确定可以来中国留学的

时候， 家人都为我高兴，我自己更是激动地哭了出来。

ซิ้น : ผมกเ็คยมีประสบการแบบคณุ ตอนทีผ่มม่ันใจวาจะไดมาเรยีนตอที่

จีน ทุกคนในครอบครัวตางดีใจไปกับผม  ทําใหผมรูสึกตื่นเตนจนรองไห

ออกมา

李：我觉得，这应该是幸福和喜悦的泪水吧。其实，高考不仅

带给人们 段难忘的记忆，还改变了狠多人的命运。我的爷爷和爸

爸，正是因为参加了高考，才从中国的 个小农村搬进大城市，

我们 家人的命运乜发生了改变。

หลี ่:  ผมวา นีค่งเปนน้ําตาท่ีเต็มไปดวยความสุขและปลาบปลืม้ จรงิๆ แลว  

การสอบเขาไมเพียงแตนํามาซึ่งความทรงจําที่ไมอาจลืมเลือนได หากยังได

เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนจํานวนมาก เพราะการสอบเขานี่เองทําให

คุณปูและคุณพอของผมไดออกจากหมูบานเลก็ๆ ไปอยูเมอืงใหญ  ชะตาชวีติ

ของครอบครัวเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลง

信：通过高考改变命运，乜许这正是它的魅力所在吧。

ซิ้น : การสอบคัดเลอืกบุคคลทีเ่ขาศึกษาตอในมหาวทิยาลยัสามารถเปลีย่น

ชะตาชีวิต นี่คงเปนเสนหของมันกระมัง
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我是Siriporn Nui，来自泰国巴吞他

尼府。我的外公来自中国，因此我拥

有1/4的中国血统。我很想了解中国，

可我只会一点点中文，是外公教的。

自从外公过世后，我只能通过英文报

纸和刊物来了解中国。

当我第一次看到《湄公河》这样

一本用我的母语（泰语）介绍中国的

杂志时，真的非常激动。《湄公河》

杂志每期都会报道关于泰中两国高层

互访、经贸往来、文化交流等方面的

资讯信息，为我打开了一扇认识中

国、了解中国的窗口。能够用母语从

杂志中获取中国最新的信息，对我来

说是件非常棒的事情。

我很喜欢2019年3月期刊里的一

篇文章《旗袍，妙曼的中国味》。我

本来就喜欢中国旗袍，看完文章后更

加喜欢。我每年过年时候都会穿旗

袍，因为旗袍很漂亮、很有女人味，

穿在身上显得特别优雅。

杂志设计精美、栏目多样、用词

地道，内容从泰中高层交流到民间往

来、从实时资讯到文化生活，从前沿

科技到时尚娱乐都有所涉及，非常丰

富。就我本人而言，希望杂志能多增

加一些介绍中国古代故事、旅游景

点、娱乐消息等方面的内容。

希望《湄公河》越办越好，为读

者提供更多优质的文章。

ดิฉันชื่อนุย ศิริพร มาจากจังหวัดปทุมธาน ี คุณตาของดิฉันมาจากประเทศ

จีน ทําใหฉันมีเชื้อสายจีนถึง 1 ใน 4  ฉันพูดภาษาไดเล็กนอย ซึ่งคุณตาเปนคน

สอนใหฉัน แตหลงัจากท่ีคุณตาถงึแกกรรมแลว ฉนัทาํไดเพยีงทําความรูจกัประ-

เทศจีนผานภาษาอังกฤษเทานั้น

ครั้งแรกที่ดิฉันไดเห็นนิตยสาร “แมนํ้าโขง” ซึ่งนิตยสารเลมนี้ใชภาษาไทย

ในการแนะนาํประเทศจนีทําใหฉนัรูสึกต่ืนเตนมาก   นิตยสาร “แมน้ําโขง” แตละ

ฉบับจะรายงานขอมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนของผูนําระดับสูง การแลกเปลี่ยน

ทางเศรษฐกจิและการคา การแลกเปลีย่นทางดานวฒันธรรมระหวางไทยกับจนี 

เปรียบเสมือนเปดหนาตางทาํใหผูอานชาวไทยไดรูจักและเขาใจประเทศจนีมาก

ข้ึนการไดรบัรูขาวสารขอมูลใหมๆ  ของจนี ผานทางนิตยสารซ่ึงใชภาษาไทยเปน

สื่อกลางนั้นเปนสิ่งที่สุดยอดมากสําหรับหรับฉัน

ดิฉันชอบบทความเรื่อง “กี่เพา รสชาติจีนที่สวยงาม”  ที่ลงพิมพในเดือน

มีนาคม ป 2019 โดยสวนตัวดิฉนัเปนคนชอบ “กีเ่พา” มาก หลงัจากท่ีไดอานบท

ความเรื่องนี้จบ ทําใหฉันยิ่งชอบ “กี่เพา” มากขึ้น  ในชวงวันตรุษจีนของทุกป 

ดิฉันจะใสชุดกี่เพา เนื่องจากชุดกี่เพาเปนเครื่องแตงกายที่สวยงาม เวลาใสจะทํา

ใหรูสึกถึงความเปนผูหญิงที่ดูสงางามและออนโยนมากขึ้น

ดวยการออกแบบนิตยสารทีดู่ทันสมัย  มีคอลมัภท่ีหลากหลาย  การใชภาษาไทย

ไดอยางถกูตอง มีเน้ือหาครอบคลมุดานตางๆ ไมวาเปนกิจกรรมระดับสูงระหวาง

ไทย-จีน ไปจนกระทัง่ถงึการแลกเปลีย่น ขอมูลปจจบัุนไปถงึชวีติประจาํวนั จาก

เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปจนถึงแฟชั่นความบันเทิง นับไดวาเปนนิตยสารที่มี

ความสมบูรณแบบมาก ในฐานะทีเ่ปนผูอานชาวไทย ดิฉนัอยากใหนิตยสารเพิม่

เนื้อหาเกี่ยวกับนิยายจีนในสมัยโบราณ  สถานที่ทองเที่ยว และขาวสารดาน

วงการบันเทิงของจีนใหมากขึ้น

สุดทายน้ี ดิฉนัขอใหนติยสาร “แมนํา้โขง” จดัทําไดดียิง่ๆ ขึน้ และนําเสนอ

บทความที่ดีและมีคุณภาพใหกับผูอานตลอดไป
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ปกิณกะการคนควาเรื่องไท-ไทย ตอนที ่182

บทความและงานเขยีนดา้นไท-ไทย ศกึษาในอดตีของผูเ้ขยีน (สาม)
ยรรยง จิระนคร

ระบอบการปกครองของแควน้สบิสองพนันาในอดตี (14)       

พ่อล่ามของสิบสองพนันาม ี๔ ประเภท คอื

๑. พอลามเมือง : ทาวขุนหวัเมอืงตางๆ เลอืกจากบรรดา

ทาวขุนเหนือสนาม ใหเปนตัวแทนประจําอยูในหอคํา

ราชสํานักที่เชียงรุง

๒. พอลามบาน : เลือกจากทาวขุนเหนือสนามหรือ

เหนือกวาน ใหเปนตัวแทนของหมูบาน

๓. พอลามมอน : คือ ทาวขุนเหนือสนามที่ดูแลและ

เปนปากเสียงของชาวเขากลุมใดกลุมหนึ่ง (ไทลื้นไทโย

นกเรียนเนินเขาวามอน)

๔. พอลามนา : คือ ทาวขุนที ่“กนิขาวบาทนา” ในหมู

บานหรือหัวเมืองตางๆ โดยไมไดเปนพอลามเมือง

ในระบบพอลาม-ลูกลามนี ้บรรดาพอลามนอกจาก

ไดรับการตอบแทนเปน “ขาวบาทนา” จากนาประจาํตํา-

แหนงแลว ยังไดรับแรงงานจากคนในหมูบานหรือใน

เมืองที่เปน “ลูกลาม” มาชวยทํางานรับใช ตัวอยางเชน

เจาเมืองเชียงฮา เปนทาวขุนคนสําคัญ มีลูกลามอยูหลาย

แหง เชน เมืองแจ (เมืองแช) ทุกเดือนหกและเวลาเขาพรรษา

ออกพรรษาชาวเมืองแจตองมาเยี่ยมคารวะ และผลัด

เปลี่ยนกันเขามารับใชทํางานใหกับเจาเชียงฮา มีทั้งงาน

กอสรางซอมแซม ชวยงานบุญและชวยทํางานในบาน 

เมืองเชยีงฮา กเ็ปนลกูลามของเจาเชยีงฮาเพราะข้ึนกับหวั

รอยลวงทราย ฉะน้ันเม่ือเจาเชียงฮาถึงแกกรรม เมือง

เชียงฮาตองออกคาใชจายการณาปนกิจศพ เน่ืองจากเปน

คาสนาม เหนอืสนามตองออกเงิน ๕ ตําลงึ ทาํโลงศพออก

เงิน ๓.๓ ตําลงึ ทําปราสาทกระดาษ เงินดังกลาว ๒ ใน ๓

เก็บจากเจาเมืองตางๆ ๑ ใน ๓ เก็บจากเสนาเหนือสนาม 

ขาวปลาอาหารเก็บจากหัวเรือนเมืองตางๆ เหนือสนาม

ยงัตองออกเงินทํา “ผาเรอืนหลวง” (เครือ่งนุงหมและเคร่ือง

นอนเครื่องใช) ที่ใชในฌาปนกิจบานทาและบานเส่ียว

เชียงรุงซึ่งเปนลูกลามมีหนาที่ชวยแปง (กอสราง) เรือน

ใหม คาใชจายการแปงเรือนออกโดยเจาเมืองตางๆ และ

ทาวขุนเหนือสนาม

ดานบรรดาลูกลาม ก็มีการจัดสรรภาระการรับใช 

“เยียะเวียก” และสงผลิตภัณฑในทองถิ่นใหแกพอลาม

ดวยระบบแบงสันปนสวนหมุนเวียนกันไป ซึ่งไมจํากัด

เฉพาะงานในหมูบานเทานัน้ ยงัรวมทัง้งานในหนาท่ีของ

พอลามดอย จึงเทากบัวาพอลามเปนผูกํากับดูแลการ “เยยีะ

เวียก” ของลกูลามไปดวย ตัวอยางเชน พญาเทียมชยัเปน

ทาวขุนมีหนาที่ดูแลการหุงขาวในหอหลวง เขาก็เกณฑ

ไพร ในหมูบานท่ีเปนลกูลามไปหงุขาวหอหลวง เม่ือหอ

หลวงจะสรางอาคารใหม ลกูลามดังกลาวก็ตองไปชวยเหลือ

ดวย ขามอนชาวเขาที่รับภาระตัดฟนใหหอหลวงก็เปน

ลูกลามของพญาเทยีมชยั พญาเทียมชัยนอกจากมีลูกลาม

ที่เชียงรุง ๓ หมูบาน เก็บ “ขาวบาทนา” ๑๕ หาบ (หาบ

ละ ๕๐ ชั่ง) แลว ยังมีลูกลามที่เมืองฮาย ๘ หมูบาน เก็บ 

“ขาวบาทนา” ๓๐ หาบ ลกูลามเชยีงเจือ่ง ๑ หมูบาน เกบ็

“ขาวบาทนา” ๑๕ หาบ

ปกณิกะการคน้ควา้เรือ่งไท-ไทย
傣泰
随笔
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