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        前进征程上，我们要坚持和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，继续同世界各国人民一道推

动共建人类命运共同体。

      摘自中国国家主席习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话

บนหนทางทีก่าวยางไปขางหนา พวกเราตองยนืหยดับนหนทางการพฒันาอยางสันติ 

ปฏบัิติตามยทุธศาสตรการเปดกวางทีย่ดึการไดรบัประโยชนและชัยชนะรวมกัน รวม

กับประชาชนทั่วโลกในการผลักดันการสรางประชาคมโลกทีม่ชีะตากรรมรวมกัน

       คํากลาวสุนทรพจนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 70  ป

แหงการกอต้ังสาธารณรฐัประชาชนจีน

ส ีจิ้นผงิ : ร่วมสรา้งประชาคมโลกท่ีมีชะตากรรมร่วมกนั
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เมื่อวันที ่1 ตุลาคม  พธีิเฉลมิฉลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ป ไดจดัข้ึนท่ีจตุัรัสเทยีนอานเหมินอยางยิ่งใหญ ประธานาธิิบดีส ีจิ้นผิง กลาวสุนทรพจนที่สําคัญ 

10月1日，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。习近平发表重要讲话   新华社 图
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ครึ่งแรกของป 2562 อาเซียนขึ้นแทนคูคาใหญอันดับสองของประ-

เทศจนี นักวเิคราะหระบวุา อาเซียนเปนพลงัสําคญัในการพทิกัษพหภุาคี-

นยิมและการคาเสร ีทัง้นี ้การท่ีอาเซียนกลายเปนคูคาอนัดับสองของจีนสะ-

ทอนใหเหน็วา จนียงัมีพืน้ทีใ่นการเจรจาอกีมากดานยทุธศาสาตรการคา

ตางประเทศ  สบืเนือ่งจากการผลักดันการยกระดบัเขตการคาเสรอีาเซยีน-

จีนใหสูงขึ้น กอปรกับการเจรจาเพื่อบรรลุกรอบความตกลงหุนสวน

เศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ (RCEP) กําลังดําเนินไปอยางเรงรัด แสดง

ใหเห็นวาบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคระหวางอาเซียน-จีนกําลัง

เจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง

กลางเดือนกนัยายนท่ีผานมา นายพภิชั ประจนัเขตต รองผูวาราชการ

จังหวดัอตุรดิตถ เดินทางเยอืนจนีเปนครัง้ที ่8 ซ่ึงเปาหมายของการเยอืน

จนีในครั้งนี้คือตองการแสวงหาตลาดทุเรียนและลําไยใหกับผลผลิตใน

ทองถิ่น

 “ผลไมเปนอตุสาหกรรมสําคัญของจังหวดัอตุรดิตถ ซ่ึงเมืองจนีเปน

ตลาดตางประเทศท่ีใหญทีส่ดุของพวกเรา” นายพิภัชกลาว  ทัง้นี ้ป 2561 

จีนนําเขาผลไมสดรวม 4,855,600 ตัน ในจํานวนนี ้นําเขาจาก 3 ประเทศ

อาเซียน ไดแก เวยีดนาม ฟลปิปนส และไทย คิดเปนสัดสวนถงึรอยละ 65

สําหรับอาเซียนแลว กระแสการมุงเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่

ประเทศจีนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หลายปมานี้บริษัท PACIFIC INTERNA-

TIONAL LINES ของสิงคโปร  กระตือรือรนในการวางกลยุทธตลาดจีน 

ซ่ึงนายจาง ซงเซิง ประธานกรรมการของบรษัิทระบุวา ดวยเลง็เหน็โอกาส

ทางการคาระหวางจนีกบัอาเซยีน คือเหตุผลสําคัญในการลงทนุของบรษัิท 

จากสถิติพบวา จนถึงเดือนสิงหาคม ป 2562 จีนกับอาเซียนมีการลง-

ทนุสะสมระหวางกันมูลคาราว 230,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยจีนได

เขาไปต้ังเขตความรวมมอืดานเศรษฐกจิการคาในอาเซยีนแลว 25 แหง และ

มีวิสาหกิจเขาไปลงทุนแลวกวา 600 ราย

ดวยประโยชนจากโครงสรางเศรษฐกจิทีเ่กือ้กลูซึง่กนัและกนั อาเซยีน

กบัจนีมี “ผลงาน” ท่ีโดดเดนดานการ

รวมสรางขอรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสน

ทาง” อาทิ ที ่สปป.ลาว ทางรถไฟลาว-

จีนกาํลงัเรงกอสรางอยู  เม่ือสรางเสร็จ

สปป.ลาว จะพลกิโฉมจาก “ประเทศ 

Land Lock” กลายเปน “ประเทศ Land 

Link” สวนท่ีมาเลเซีย จีนไดลงทุนใน

อตุสาหกรรมการผลติกวา 400 โครง-

การ ในจํานวนน้ี บรษัิท CRRC ผูผลิต

รถไฟความเรว็สูงรายใหญของจนีได

เขาไปต้ัง “โรงงานรถไฟ” แหงแรกใน

มาเลเซีย  สวนที่กัมพูชา  โครงการ

ทางดวนเชือ่มระหวางกรุงพนมเปญ

กับทาเรือสีหนุวิลลกําลังเรงดําเนิน

การกอสราง  

     จากแผนแมบททีป่ระกาศโดยคณะ-

มนตรีแหงรัฐเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม

2562 จีนไดกอตั้งเขตการคาเสรีนํา

รองใหมจํานวน 6 แหง ไดแก ซานตง 

เจียงซู กวางซี เหอเปย ยนูนาน และเฮย-

หลงเจียง นักวิเคราะหช้ีวา สําหรับเขต

การคาเสรนํีารองมณฑลเฮยหลงเจยีง

ยนูนาน และกวางซีน้ันถอืเปนครัง้

แรกทีจ่นีตัง้เขตการคาเสรนีํารองใน

พื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะยนูนานกบั

กวางซีทีมุ่งเนนสูอาเซียน จะชวยสง-

เสรมิขอดีของการสรางเสนทางใหม

ทีเ่ชือ่มระหวางภาคตะวนัตกของจีน

กบัพืน้ท่ีชายฝงทะเล ซ่ึงจะชวยผลัก-

ดันความรวมมืออยางใกลชดิระหวาง

อาเซียนกับมณฑลทางภาคตะวันตก

ของจีน
稿件来源:新华社

今年9月中旬，泰国程逸府副府尹皮帕·巴占杰第8次来到中国。他此次中国

之行的目的是为当地榴莲、龙贡果寻觅销售市场。 

“水果是程逸府的支柱产业，中国是我们最大的境外市场。”皮帕·巴占杰

说。2018年中国进口新鲜水果485.56万吨，其中来自菲律宾、泰国、越南3个东盟

国家的鲜果就占到65%。
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在庆祝新中国成立70周年之际，“辉煌70年——云南省庆祝中华人民

共和国成立70周年成就展”在昆明开展，通过四个综合展区和四个专题

展区，多角度、全景式展现了70年来云南发生的沧桑巨变。

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน นิทรรศการ “70 ปแหงความรุงโรจน-มณฑล

ยูนนานฉลองครบรอบ 70 ป แหงการกอตั้งสาธารณรัฐประ-

ชาชนจนี” ไดจดัขึน้ทีเ่มืองคุนหมงิโดยจดัพืน้ทีแ่สดงนิทรรศการ

ภาพรวม  4 แหง  และพื้นที่แสดงนิทรรศการพิเศษอีก 4 แหง

ผานหลากหลายมุมมอง และภาพการเปลี่ยนแปลงอยางทั่ว

ดานครั้งยิ่งใหญจากผลสําเร็จซึ่งเกิดขึ้นในมณฑลยูนนานใน

รอบ 70 ปนับตั้งแตกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมา

66家
在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，北京大兴国际机场正式通航。

北京大兴国际机场位于北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间，截至

目前，共有66家航空公司意向入驻北京大兴国际机场，其中20家中国

内地航空公司、46家中国港澳台地区及外国航空公司。2019年冬春航

季，北京大兴机场预计开通116条航线，覆盖全球112个航点。

               新华社 图

66 แห่ง
ในชวงการเฉลมิฉลอง 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรฐัประ-

ชาชนจีนนี ้สนามบินนานาชาติตาซิง กรุงปกกิ่งไดเปดให

บริการอยางเปนทางการ สนามบินแหงนี้ตั้งอยูระหวางเขต

ตาซิง กรุงปกกิ่ง และเขตกวางหยาง เมืองหลางฝาง มณฑล

เหอเปย จวบจนขณะนี ้มีสายการบินรวม 66 แหงทีแ่สดงความ

จํานงจะเขามาประจําที่สนามบินใหมแหงนี้ ในจํานวนนั้น 

20 แหงเปนสายการบินภายในประเทศ 46 แหงเปนสายการบิน

ของมาเกา ฮองกง ไตหวัน และตางประเทศ ในฤดูกาลบิน

ชวงฤดูหนาวและฤดูใบไมผล ิค.ศ. 2019 คาดการณวาสนาม-

บินตาซิงแหงกรุงปกกิ่ง จะเปดเสนทางบินรวม 116 เสนทาง 

ครอบคลุม 112 จุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลก

数字 ตวัเลข要闻 สรปุข่าว

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览

06



10月22日，第二届中国国际进口博览会的首件进馆展品——来自意大利

的法拉帝195型高速巡逻船运抵国家会展中心（上海），这款展品是首

次在亚洲亮相。                              新华社 图

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม ในงานเอก็ซโปสินคานําเขาประเทศจนี ครัง้

ที ่ 2 สินคาชิน้แรกท่ีนาํเขาพืน้ท่ีจดันทิรรศการนานาชาติเซ่ียงไฮ

ไดแก เรอืลาดตระเวนความเร็วสูงเฟอรรารี่รุน 195 ซ่ึงมาจาก

ประเทศอติาล ีโดยสินคารุนน้ีปรากฏตัวเปนคร้ังแรกในภมิูภาค

เอเชยี

10月24日至28日，第十六届中国西南（昆明）国际汽车博览会在昆明滇池

国际会展中心举办。本届车展汇聚中外100多个汽车品牌，还打造了iHome

等创新体验。                              张彤 图

เม่ือวนัท่ี 24-28 ตุลาคม งานนิทรรศการยานยนตนานาชาติ-ตะวนั

ตกเฉยีงใตของประเทศจนี (คุนหมิง) ครัง้ที ่16  ไดจดัขึน้ท่ีศูนยการ

ประชมุและนิทรรศการระหวางประเทศเตียนฉอื คุนหมิงโดยการ

จดังานคุนหมิงมอเตอรโชวครัง้นีไ้ดรวบรวมแบรนดรถยนตมากกวา 

100 แบรนดท้ังจากในประเทศจนีและตางประเทศและยงัไดจดัแสดง

แบรนดนวตักรรมใหมๆ  ข้ึนอกีมากมายใหสัมผสัได

会展 นทิรรศการ
▼

 ข่าวสารด่วน资讯
速览
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云南省西双版纳国家级自然保护区亚洲象栖息地修复项目近日在景洪

市启动。实施亚洲象栖息地修复项目，旨在通过人为干预建立亚洲象食

物源基地、恢复野芭蕉等原生植物的方式，给亚洲象及其它野生动物提

供食物，减少野生亚洲象在农田的逗留时间，从而达到缓解人象冲突的

目的。                 戴振华 图

โครงการบูรณะถิน่อาศัยชางเอเชยี เขตอนรัุกษธรรมชาติระดับ

ประเทศสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ไดเริม่ตนขึน้แลว  โดย

โครงการบูรณะถิ่นอาศัยของชางเอเชียดังกลาว มีวัตถุประ-

สงคเพื่อสรางแหลงอาหารสําหรับชางเอเชีย ในรูปแบบที่

มนุษยไมตองเขาไปแทรกแซง ผานการฟนฟูความอุดมสม-

บูรณของตนกลวยนํา้วาปา ตลอดจนพืชปาอืน่ๆ เพือ่เปนแหลง

อาหารสําหรับชางเอเชียและสัตวปาอื่นๆ และลดระยะเวลาที่

ชางปาเหลานี้จะเขาไปในพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะชวยลดความ

ขัดแยงระหวางชางปากับมนุษยอีกตอหนึ่งดวย

10月9日，2019年中国北京世界园艺博览会落下帷幕。共有86个国

家、24个国际组织参展。本届世园会得到了国际园艺生产者协会（简称

AIPH）、国际展览局（BIE）的高度认可和国际参展方的广泛赞誉。

เมื่อวันที ่9 ตุลาคม งานมหกรรมพชืสวนโลก ปกกิ่ง 2019 ได

ปดฉากลงอยางสวยงามทามกลางความสนใจจากผูคนทั่วทุก

มุมโลก โดยมผีูสนใจเขาชมงานจาก 86 ประเทศและ 24 องคการ

ระหวางประเทศ งานมหกรรมพชืสวนโลกในครัง้นี ้ไดรบัการ

ยอมรบัเปนอยางสูงจากสมาคมพืชสวนระหวางประเทศ (AIPH) 

และสํานักงานจัดงานมาหากรรมนานาชาต ิ(BIE) ทั้งยังไดรับ

เสียงชื่นชมอยางกวางขวางจากผูเขารวมจัดแสดงพืชสวน

จากนานาประเทศ

生态 ระบบนเิวศ

第19届北京国际营养健康产业博览会11月22-24日在北京·中国国际

展览中心（静安庄馆）举办。博览会以“健康感动生命——Health for 

life”为主题、以绿色健康为宗旨，由海名国际会展集团联合众多权威机

构主办。主要展示保健品、天然滋补品、特殊膳食食品、健康技术与服

务、健康保健食品设备等。

มหกรรมสนิคาเพือ่สุขภาพและบํารงุรางกายนานาชาติ ปกกิง่ 

ครัง้ที ่19 กาํลงัจะจดัข้ึนระหวางวนัที ่22–24 พฤศจกิายน ณ ศูนย

นิทรรศการนานาชาติจีน (อาคารจิง้อนัจวง) กรงุปกกิง่ สําหรบั

ธีมงานในครัง้น้ี คอื “สุขภาพเพือ่ชวีติ...Health for life” โดยมเีปา

หมายท่ีการสรางเสรมิสุขภาพทีดี่ดวยผลติภณัฑจากธรรมชาติ

จัดโดยบรษัิท ชิงเตา ไหหมิง อินเทอรเนช่ันแนล เอก็ซิบชิัน่ 

จํากดั รวมกับหนวยงานระดับมืออาชพีมากมาย สินคาทีม่าจดั

แสดงในงาน เชน ผลติภณัฑบํารงุรางกาย อาหารเสรมิจากธรรม-

ชาติ อาหารชนดิพเิศษ เทคโนโลยแีละบรกิารดานสุขภาพ อาหาร

และอปุกรณเพือ่สุขภาพ เปนตน

商机 โอกาสธุรกจิ

体育 กฬีา

经过5个比赛日9个赛段的激烈争夺，第16届中国·东

川泥石流国际汽车越野赛暨2019中国汽车越野锦标

赛东川站10月7日完美收车。共9个赛段，总行驶里

程1000多公里。来自国际国内40余支车队共88辆赛

车，超过200辆摩托车参加比赛。              新华社 图

หลงัผานการแขงขนัอยางดุเดือดครบทัง้ 5 วัน

รวม 9 ระยะ การแขงขันขับรถวิบากนานา-

ชาต ิตงชวน ประเทศจีน ครั้งที ่16 และการ

แขงขันขับรถวิบาก เวิลด แชมเปยนชิพแหง

ประเทศจีน ประจําป 2019 รอบตงชวน ก็ได

ปดฉากลงอยางสวยงามในวันที ่7 ตุลาคมที่

ผานมาการแขงขันทั้ง 9 ระยะ คิดเปนระยะ

ทางรวมกวา 1,000 กิโลเมตร มีรถยนตมาก

ถึง 88 คันจากกวา 40 ทีม และมอเตอรไซค

กวา 200 คันจากจีนและตางประเทศเขารวม

การแขงขัน

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览

08



10月5日晚，应第21届曼谷国际舞蹈音乐节邀请，中国演员李玉刚将其2019年全新作

品《昭君出塞》在曼谷的泰国文化中心呈现给泰国观众。                新华社 图

เม่ือค่ําวนัท่ี 5 ตุลาคม ตามคําเชญิของเทศกาลระบาํและดนตรนีานาชาติกรงุ-

เทพฯ ครัง้ที ่21 หลี ่อวีกั้ง นกัแสดงจนีไดนาํผลงานใหมเรือ่ง “จาวจินออกนอก

อาณาจกัร” ในป 2019 ไปแสดงทีศู่นยวฒันธรรมกรงุเทพฯ เพือ่ใหผูชมชาว

ไทยไดชืน่ชม

交流 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 ข่าวสารด่วน资讯
速览
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庆祝中华人民共和国成立70周年联欢活动分4个篇章，由主题表演、中心联欢

表演、群众联欢、烟花表演4个功能表演区组成。各表演区既独立成篇、各

具特色，又相互交融、浑然一体。

主题表演设在金水桥南端的长安街上，3000多名联欢群众通过手持光影屏和表

演道具进行组图、立体呈现。中心联欢表演和主题表演共用同一个区域，以各地特

色群众文化展示为主。烟花表演则通过高空、中空、低空烟花燃放和特殊烟花装置

表演，展现烟花艺术的魅力，形成地空一体的绚丽场景。

ค�า่คนืสว่างไสวแห่งดอกไมไ้ฟ

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน

จนี แบงออกเปนส่ีชวง ผานสวนการแสดงส่ีสวน ไดแก สวนการแสดงหลกั สวน

การแสดงรื่นเริง สวนการแสดงหมู และสวนการแสดงดอกไมไฟ ทั้งนี ้สวน

การแสดงแตละสวนสามารถดูแยกกันได เพราะตางก็มีเอกลักษณเฉพาะตัว แต

ในขณะเดียวกันก็สอดประสานกันเปนเนื้อหาเดียว

สําหรับโซนการแสดงหลกันัน้ ตัง้อยูบนถนนฉางอาน ทางดานใตของสะ-

พานจนิสุย โดยมนีกัแสดงกวา 3,000 คน ถือจอฉายภาพและอปุกรณสําหรบัการ

แสดงเดินเขามาบนเวท ีเพือ่แปรอกัษรเปนภาพทีมี่ลักษณะสามมิติสมจรงิ สวน

การแสดงรื่นเริงนั้น ใชพื้นที่เดียวกับสวนการแสดงหลัก เนื้อหาเนนหนักไปที่

วัฒนธรรมมวลชนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละพื้นที่  สําหรับการแสดง

ดอกไมไฟจะแบงออกเปนดอกไมไฟท่ีจดุข้ึนบนทองฟาในระดับสูง  กลางและ

ตํ่า รวมทั้งการแสดงพลุไฟชุดพิเศษที่แสดงใหเห็นถึงเสนหแหงศิลปะดอกไม

ไฟ เกิดเปนภาพอันสวยงามผสานกันระหวางผืนดินและทองฟา

稿件来源：新华社

火树银花不夜天

ยามคํ่าคืนของถนนฉางอานในวันชาต ิณ กรุงปกกิ่ง
图①②③国庆之夜的北京长安街 新华社 图

①

②

เรือ่งราวในรปูภาพ 图片
故事

10



③

เรือ่งราวในรปูภาพ图片
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11月，2019澜湄合作博览会在昆明拉开帷幕。这次博览会首次植入“国际化人

才”要素，依托东南亚南亚跨境人才服务中心，举办东南亚南亚海外工作节

（招聘会）。招聘活动期间，线下线上共汇聚1000多家国内外用人企业、40多所国

内外高校及50000多名相关人才，发布10000多个创业就业信息，为跨境人才提供广

阔的就业空间。

      在东南亚南亚跨境人才服务中心主任鲁进京看来，跨境人才就业信息不对称影响

了跨境人才的流动：“泰国星暹日报曾在云南民族大学招聘编辑，许多学生并不了解

泰国国情，保持观望态度。为此，我们举办了多次宣讲会，介绍泰国国情，并邀请泰

国人力资源专家对学生进行面试模拟，让学生充分了解到泰国企业招聘流程，最终帮

助该校大学生顺利入职泰国星暹日报。”

การจา้งงานบคุลากรขา้มแดนไดมี้เวทีบรกิารครบวงจร

ในเดือนพฤศจิกายน งานเอ็กซโป

ความรวมมือแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง

2019 จะเปดฉากขึ้นที่นครคุนหมิง

งานเอ็กซโปครั้งนี้จะเปนครั้งแรกที่

นําเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับ “บุคลากร

สากล” เขามาใสไวดวย โดยจะจดัเทศ-

กาลหางานตางประเทศเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต-เอเชียใต (งานรับสมัคร

งาน) โดยอาศัยศูนยการใหบริการ

บุคลากรขามแดนเอเชียตะวันออก

跨境人才就业有了一站式服务平台 本刊记者 段建鑫/文 受访者供图

①
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เฉียงใต-เอเชียใต ในชวงกจิกรรมการ

รับสมัครงาน  จะรวบรวมวิสาหกิจ

ท่ีตองการจางงานทัง้ในและตางประ-

เทศ 1,000 กวาราย ท้ังธุรกจิออนไลน

และธุรกิจออฟไลน รวมถึงสถาบัน-

อุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 40 

กวาราย รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของ 

50,000 กวาราย ออกประกาศขอมูล

ขาวสารเกีย่วกบัการจางงานและธุรกจิ

ที่เกิดใหม 10,000 กวารายการ เพื่อ

สรางโอกาสในการหางานทีก่วางใหญ

ใหแกบุคลากรขามแดน

 เตมิเตม็ส่วนที่ขาดหายในการ

บริการบุคลากรข้ามแดน

ในปจจุบัน มณฑลยูนนานกําลังเรงสรางศูนยกลางของจีนในการ

มุงแผรัศมีไปสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต การคาขามแดน 

ธุรกจิออนไลนขามแดน และการทองเท่ียวขามแดนพฒันาอยางรวดเร็ว

ซ่ึงตองการบคุลากรขามแดนจํานวนมาก เพือ่การน้ี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน

ค.ศ. 2018  กรมสงเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต

-เอเชียใตของมณฑลยูนนานกับสมาคมทรัพยากรมนุษยและประกัน

สังคมนครคุนหมิงไดรวมกันกอตั้งศูนยบริการบุคลากรขามแดนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต-เอเชียใต (เรียกโดยยอวา “ศูนยบริการบุคลากรขาม

แดน”) 

เพื่อเติมเต็มสวนที่ขาดหายไปในดานการบริการบุคลากรขามแดน 

ศูนยบรกิารบคุลากรขามแดนไดสรางเวทีกลางในการแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารบคุลากรขามแดนอยางรอบดาน โดยปรบัเปลีย่นขอมูลเกีย่วกบั

สถานการณความเคลือ่นไหวการพัฒนาความตองการบุคลากรในประ-

เทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตใหทันสมัยอยางทันทวงที

ตลอดเวลา พรอมทัง้แสวงหาความรวมมือกบัสถาบนัอดุมศึกษาตางๆ ใน

ยนูนาน เพือ่สรางเวทีการใหบริการอยางครบวงจรสาํหรบัการหางาน

ของบคุลากรขามแดน โดยเปนเวทีท่ีมคีวามเปนมืออาชพี มีประสิทธิผล

และมั่นคงปลอดภัย

ในมุมมองของนายหลู จิ้นจิง ผูอํานวยการศูนยบริการบุคลากรขาม

แดน ความไมสมดุลของขอมูลขาวสารดานการจางงานของบุคลากรขาม

ในค.ศ. 2019 ศูนยบริการบุคลากรขามแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต

ไดจัดการประชุมฝกอบรมจางงานเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตหลายครั้ง
图①东南亚南亚跨境人才服务中心2019年举办多次东南亚南亚海外就业培训会

สมาชิกทีมงานหลักของศูนยบริการบุคลากรขามแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต
图②东南亚南亚跨境人才服务中心核心团队成员

②
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แดนสงผลกระทบตอการเคลือ่นยาย

ของบุคลากรขามแดน 

“หากหนังสือพิมพประจําวันซิง

เสียนของไทยเคยประกาศรับสมัคร

บรรณาธิการที่มหาวิทยาลัยชนชาติ

ยูนนาน  นักศึกษาจํานวนมากไมรูจกั

ประเทศไทย จึงไดแตมองจากภาย

นอก ในการนี ้พวกเราเลยจดังานบรร-

ยายจํานวนหลายครั้งเพื่อแนะนํา

ประเทศไทย พรอมท้ังเชญิผูเชีย่วชาญ

ดานทรัพยากรมนุษยของไทยมาจํา

ลองการสัมภาษณนักศึกษา เพื่อให

นักศึกษาเขาใจกระบวนการการรับ

สมัครงานในประเทศอยางสมบูรณ 

ซึ่งชวยใหนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น

ไดถูกรับเขาทํางานในหนังสือพิมพ

ประจาํวนัซิงเสียนของไทยอยางราบ

รื่นในทายที่สุด”

จากขอมลู กลุมเปาหมายของศูนย

บริการบุคลากรขามแดนไดแก  นัก-

ศึกษาวิชาเอกภาษาเอเชียตะวันออก

เฉียงใตและเอเชยีใตในสถาบันอดุม-

ศึกษาตางๆ ในยนูนาน  นกัศึกษาตาง-

ชาติประเทศเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต

และเอเชียใตซึ่งมาศึกษาที่มณฑล

ยนูนาน  นกัศึกษาจีนท่ีศึกษาท่ีเอเชยี-

ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต โดย

มีจาํนวนคนรวมเกนิกวา 200,000 คน

ในปจจุบนั ศูนยบรกิารบคุลากรขาม

แดนไดรวมกับเว็บไซตไทยในการ

กอตั้ง “ศูนยบริการบุคลากรขามแดน

ประเทศไทย”  และรวมกับสมาคม

นําเขา-สงออกไทย-จีนของไทยและกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย

-จีนของมาเลเซีย ลงนาม “ความตกลงวาดวยความรวมมือการบริการ

บุคลากรขามแดน”  ดวยการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศอยาง

แข็งขนั  ทาํใหประสบความสําเรจ็ในการสรางสะพานเชือ่มระหวางสถาบนั-

อดุมศึกษาทัง้ในและตางประเทศ วสิาหกจิ และทรพัยากรมนุษยมืออาชพี

ไดสรางทีม “รอบรูในตางประเทศ” และทมี “รอบรูเรือ่งจนี” ทาํใหเกดิ

การเคลื่อนยายสองทางระหวางบุคลากรขามแดน

สร้างบุคลากรเก่งรอบด้าน “+ภาษา”

พรอมๆ กบัความรวมมือระหวางยนูนานกบัประเทศตางๆ ในเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตและเอเชยีใตท่ีพฒันาลกึซ้ึงขึน้อยางตอเน่ือง  อุปสงค

ตอบุคลากรขามแดนกเ็พิม่ข้ึนเรื่อยๆ ในการน้ี ศูนยบรกิารบคุลากรขาม

แดนกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในยูนนานก็รวมมือกันอยางใกลชิด 

ดวยการอาศัยลักษณะเฉพาะพิเศษของวิชาในมหาวิทยาลัยตางๆ และ

วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย วางแผนความรวมมือเฉพาะบุคคลและเสน

ทางการบมเพาะบุคลากรที่แตกตางกัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2019 

ศูนยบรกิารบคุลากรขามแดนและมหาวทิยาลยัยนูนานรวมมือกนัลงนาม

ความตกลงบริการกําหนดทิศทางเฉพาะของบุคลากร “ศูนยความรวม

มือ (มหาวทิยาลยัยนูนาน) บรกิารบุคลากรขามแดน” ต้ังข้ึนอยางเปนทาง

①
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การ บนพืน้ฐานสถานการณท่ีแทจริงของมหาวิทยาลยัยนูนาน ศูนยบรกิาร

บุคลากรขามแดนไดนําเสนอรูปแบบการบมเพาะบุคลากรขามแดนมือ

อาชีพ “ภาษาตางชาติพื้นบาน+วิชาทั่วไป”

ดวยการสราง “ระบบยอนตรวจสอบบุคลากร” ศูนยบริการบุคลากร

ขามแดนทําการจดบันทึกและวเิคราะหขอมลูตางๆ ของนกัศึกษาตางชาติ

ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน อาทิ ผลการเรียนตั้งแตเขาเรียนจนจบการศึกษา 

ประสบการณการทํางานและฝกงาน การกําหนดตําแหนงอาชีพ ความ

สนใจในอาชีพ เปนตน ดําเนินการแบงประเภทและเก็บสะสมบุคลากร 

เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลในการสราง “กลไกการบมเพาะบุค-

ลากรขามแดน” ในขณะเดียวกัน กท็าํการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหสถาน-

การณการไดงานของนักศึกษาตางชาติ และใหบรกิารดานการหางานและ

สรางธุรกิจอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น ในปจจุบัน ศูนยบริการบุคลากรขาม

แดนไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาหลี ่และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน  

พรอมทั้งบรรลุเจตจํานงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล 

และมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการเงินยูนนาน  เพื่อจะสรางศูนยความรวม

มือขึ้น

เมื่อเดือนสิงหาคมปนี้  เขตนํารองการคาเสร ี(ยนูนาน) จนี ไดกอต้ัง

ขึ้นอยางเปนทางการ นายหลู จิ้นจิง เห็นวา “หลังจากเขตนํารองการคา

เสร ี(ยนูนาน) จีน กอต้ังขึน้ มีสวนเอือ้

ตอการสรางสภาพแวดลอมการดําเนนิ

ธุรกิจการคาสากลที่ดียิ่งขึ้น และตอ

การกระชบัความรวมมือขามแดนใน

มิติตาง  ๆส่ิงเหลาน้ีลวนจะสรางโอกาส

ที่ยิ่งใหญใหแกการจางงานและการ

สรางธุรกิจของบุคลากรขามแดน”

ศูนยความรวมมือบริการบุคลากรขามแดน (มหาวิทยาลัย

ยูนนาน) ไดจัดตั้งขึ้นในวันที ่28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019 

图①2019年2月28日跨境人才服务（云南大学）合
作中心成立

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2018 ไดลงนามขอตกลงความรวมมือ

บริการบุคลากรขามแดนกับสมาคมวิเทศพาณิชยไทย-จีน
图②2018年6月与泰国泰华进出口商会签订跨境人
才服务合作协议

②
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培养跨境人才，除了传授语言和专业知识外，如何帮助学生熟悉不同文化环境、提

高跨文化沟通能力？云南各高校根据学科特色和高校文化特点，制定出了个性化

的合作方案和国际化人才孵化路径。

สถาบนัอดุมศกึษาของมณฑลยูนนาน 
สรา้งบคุลากรขา้มวฒันธรรม
云南高校，培养跨文化人才 本刊记者 李晓芬 杨春梅 段建鑫/文

①
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เพือ่ทํางานสรางบุคลากรขามประเทศใหดี มณฑลยนูนานไดใชความ

ไดเปรียบทางภูมิศาสตรสําหรับอุดมศึกษาขามประเทศในเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใตและเอเชียใต โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิท-

ยาลัยชนชาติยูนนาน มหาวิทยาลัยตาหลี่ วิทยาลัยหงเหอ เปนตน ตาม

ลาํดับ จัดต้ังศูนยรวมมอืสถาบันอดุมศึกษาใหบรกิารบคุลากรขามประเทศ

“ในกระบวนการสรางบุคลากรขามประเทศ นอกจากความรูทาง

วิชาการแลว ยังตองสรางบุคลากรใหมีทักษะความสามารถในดานวิสัย

ทัศนระหวางประเทศ และการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรม 

ทั้งยังใหพวกเขามีความชํานาญดานความนิยมการปฏิบัติระหวางประ-

เทศในแขนงงานที่เกี่ยวของ” นายหลิว หง รองผูอํานวยการฝายประชา-

สัมพันธมหาวิทยาลัยตาหลี่กลาว

บุคลากรข้ามประเทศต้องมีทักษะความสามารถด้านการติดต่อ

ส่ือสารข้ามวฒันธรรม

“ยูนนานในฐานะมณฑลแนวหนาของจีนที่เปดสูเอเชียตะวันออก-

เฉียงใตและเอเชยีใต มีสถาบันอดุมศึกษา 43 แหง ในท้ังหมด 77 แหง ได

เปดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย

ใตครับ” นายหลู จิ้นจิง ผูอํานวยการศูนยบริการบุคลากรขามประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตกลาวเชนนี ้บุคลากรผสมผสานที่

มีทกัษะความสามารถในการติดตอส่ือสารขามวัฒนธรรม กลายเปนทาง

เลือกอันดับแรกในการสรางบุคลากรขามประเทศ เพื่อปรับตัวเขากับ

บรรยากาศระหวางประเทศใหดียิ่งข้ึนและบกุเบกิตลาดระหวางประเทศ

“เราโฟกัสกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสัญชาติจนี และนักศึกษานอกสัญ-

ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอ-

เชยีใตท่ีเรยีนสาขาวิชาท่ีเกีย่วของกบั

ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

เอเชียใตในมณฑลยนูนาน ตลอดจน

นักศึกษาจีนท่ีไปเรยีนนอกประเทศ

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและเอเชยี-

ใต ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมดมากกวา 2 แสน

คนแลวครับ”

“มหาวิทยาลัยตาหลี่ทุมกําลังใน

การสรางบคุลากรแบบสากล ‘ภาษา+

วิชาการ’ โดยตลอดครบั” นายหลิว หง 

กลาววา มหาวิทยาลยัตาหลีไ่ดกาํหนด

รปูแบบการสรางบุคลากรแบบสากล

ที ่“มุงสูเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและ

เอเชยีใต” ต้ังแตป ค.ศ. 2002 โดยนกั-

ศึกษาตางชาติจะรวมเรยีนกบันกัศึกษา

นักศึกษาตางชาติที่เรียนตอในเมืองคุนหมิง
图① 在昆明的外国留学生  周灿 图 

นักศึกษาตางชาติกําลังหอเกี๊ยว
图②外国留学生在包饺子 新华社 图

นักศึกษาชาวตางชาติของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการเงินยูนนาน
图③东南亚国家留学生在云南财经大学学习
黄喆春 图

② ③
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จีนในหองเดียวกัน ยกเวนนักศึกษา

ที่เรียนเอกแพทยศาสตร เพื่อใหนัก-

ศึกษาตางชาติจะไดเรยีนภาษา วฒัน-

ธรรมและวชิาเอกอยางผสมผสานกัน

และสงเสริมซึ่งกันและกัน ผานชีวิต

การศึกษาตลอดมหาวิทยาลัยท่ีรวม

กนัและผสมผสานกนั “นักศึกษาตาง-

ชาติท่ีเรียนเอกแพทยศาสตรแมจะ

เรียนหองตางหาก แตพวกเขาก็ตอง

การอยูรวมกับอาจารยและนักศึกษา

จีนอยางใกลชิดครับ โดยเฉพาะใน

ระหวางชมงานและฝกงาน ตองสราง

ความสัมพันธการทํางานกับแพทย

ผูสอนและคนไขครับ ในความเปน

จรงิแลว กไ็ดสงเสรมิการนําภาษากับ

วิชาเอกใหผสมผสานกันอยางมาก

ครับ”

เทาทีท่ราบ ไมเพยีงแตทีม่หาวทิ-

ยาลยัตาหลีเ่ทาน้ัน สถาบนัอุดมศึกษา

อื่นๆ เชน มหาวทิยาลยัยนูนาน มหา-

วิทยาลัยยูนนานนอรมอล มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เปนตน ตางก็นํา

การเรียนภาษาผสมผสานกับการเรยีนวชิาเอกอยางมคีวามตัง้ใจ สงเสรมิ

ใหนักศึกษามีทักษะติดตอสื่อสารขามวัฒนธรรมในระหวางการสราง

บุคลากร

 บุคลากรข้ามประเทศต้องมวีสัิยทศัน์ระหว่างประเทศ

ในมุมมองของนายหลิว หง บุคลากรแบบสากล จะตองมีจิตใจและ

อดุมการณระหวางประเทศ “ในการแขงขันยคุโลกาภิวัฒน บุคลากรขาม

ประเทศจักตองกุมโอกาส ชวงชิงความเปนฝายกระทําครับ พวกเขาจะ

ตองมีวสิยัทศันระหวางประเทศที่กวางไกลและจติใจสรางนวตักรรมอยาง

แข็งแกรงครับ” นายหลิว หงกลาววา บุคลากรแบบสากลตองมีความรู

แบบสากลในวชิาเอกท่ีเรยีน ชาํนาญในสากลนิยม ยงัตองปรบัตัวเขากบั

บรรยากาศวัฒนธรรมที่หลากหลายได

“นอกจากการรบัสมัครนกัศึกษาตางชาติ และการแลกเปลีย่นอาจารย

นักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ต างประเทศแลว ปจจุบันนี ้เรายังมีความ

รวมมือในการวจิยัวทิยาศาสตรกบัประเทศตางๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง-

ใตและเอเชียใตครับ” นายหลิว หงกลาววา โดยผานวิธีการแลกเปลี่ยน

และรวมมือกันเหลานี้ ใหอาจารยและนักศึกษาคุนเคยกับวัฒนธรรมที่

สืบทอดของกนัและกนัในการติดตอส่ือสารประจาํวนั เพือ่สรางวสิยัทัศน

ระหวางประเทศของอาจารยและนักศึกษา

 

บุคลากรข้ามประเทศต้องให้การอบรมในหลากหลายแขนงงาน

นายหลิว หงกลาวใหสัมภาษณผูสื่อขาววา การสรางสรรคบุคลากร

ขามประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของภารกจิการศึกษาของจีน สถาบัน-

อดุมศึกษาของมณฑลยนูนานยิง่ตองกระชบัความรวมมือกบัเอเชยีตะวัน

ออกเฉยีงใตและเอเชยีใต ดวยความไดเปรยีบทางภมิูศาสตรและความได

เปรียบทางวิชาการ “โดยเฉพาะในแขนงงานการสรางสรรคสิ่งอํานวย

ความสะดวกพืน้ฐาน การกาํเนดิไฟฟาพลงัน้ํา พลงังาน อตุสาหกรรมการ

ผลติ การรกัษาพยาบาลสาธารณสุข การศึกษา เปนตน เราจะตองใชชอง

ทางหลากหลายใหเปนประโยชนอยางแขง็ขนั กระชบัการสรางบุคลากร

ขามประเทศในแขนงงานเหลานี้ภายในสถาบันอุดมศึกษาครับ”

เทาที่ทราบ ศูนยบรกิารบคุลากรขามประเทศ ไดกาํหนดแผนโครงการ

①
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รวมมือที่เปนอัตลักษณและเสนทางการฟกตัวของบุคลากรแบบสากล 

ตามเอกลักษณสาขาวิชาของแตละมหาวิทยาลัยและลักษณวัฒนธรรม

ของสถาบันอุดมศึกษา เชน ศูนยรวมมือมหาวิทยาลัยยูนนานเนนหัวขอ

วิจัยทางวิชาการที่ม ี“ภาษา+สหสาขาวิชา” ผสมผสานกัน มหาวิทยาลัย

ตาหลีเ่นนหัวขอวจัิยทางวชิาการทีมี่ “ภาษา+แพทยและยา” “ภาษา+นิเวศ

วทิยา” ผสมผสานกนั มหาวทิยาลยัชนชาติยนูนานเนนหวัขอวจัิย “ภาษา

วชิาการ” ในแขนงงานนิติศาสตร พาณิชยศาสตร สาขาละเอยีดของวฒัน-

ธรรมเปนหลกั อยางน้ีเปนตน ขุดคนและใชสาขาวชิาทีมี่ความไดเปรยีบ

ของมหาวิทยาลัยตางๆ ใหเปนประโยชน

นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษายังไดสรางคลังอบรมบุคลากรอยาง

แขง็ขนั “ปจจุบนัน้ี คลงัอบรมการสรางบุคลากรเฉพาะทางของมหาวทิ-

ยาลัยตาหลี่ไดเริ่มแผนโครงการกอสรางแลวครับ” นายหลิว หงกลาว

นายหลู จ้ิงจงิ กลาวสรุปวา ศูนยบริการบคุลากรขามประเทศมีแผน

จะสรางคลังบุคลากรที่มีความสามารถประมาณ 20,000 คน คลังบริษัท 

1,000 บริษัท ภายในปนี้ คาดวาจะ

สรางคลังสําหรับบุคลากรที่มีความ

สามารถประมาณ 100,000 คน และ

คลงัสําหรบับรษัิท 10,000 บรษัิท ใน

ป ค.ศ. 2021

การแสดงความสามารถพิเศษดานศิลปะจีนของนักศึกษา

ตางชาติ
图①外国留学生中华才艺展演 雷桐苏 摄 

นักศึกษาไทยแสดงนาฏศิลปไทย
图②泰国留学生表演舞蹈 新华社 图

②
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อาลบีาบาบ่มเพาะทรพัยากรบคุคล
ดา้นอคีอมเมิรซ์ขา้มแดน
阿里巴巴淘金跨境电商人才培训

近年来，跨境电商产业发展呈现增

长趋势，仅在中国，跨境电商人

才缺口据统计已接近450万，并以每年

30％的增速扩大。数据显示，中国杭州市

约有1.3万家跨境电商企业，其中80%的企

业都存在缺人现象。

世界各大电商平台都在陆续推出自己

的跨境电商人才培养计划。阿里巴巴商学

院就宣布，联合海内外知名高校、培训机

构共同成立“全球跨境电商教育联盟”

（以下简称“GET联盟”），帮助中国、

东盟国家及其他阿里巴巴重点海外市场培

养具有全球化视野的电商人才。

หลายปมานี ้อตุสาหกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน หรือ 

Cross-Border E-Commerce มีแนวโนม

เติบโตตอเน่ือง แตเฉพาะในประเทศ

จนี จากสถติิพบวาขาดแคลนบคุลากร

ดานนี้เกือบ  4 ,500 ,000  คน และมี

อัตราความตองการเพิม่ข้ึนถงึรอยละ

30 ตอป  จากสถติิยงัพบวา มีวสิาหกจิ

Cross-Border E-Commerce ในเมือง

หางโจวราว 13,000 ราย ในจํานวนนี้

มีวิสาหกจิราวรอยละ 80 ท่ีอยูในภาวะ

ขาดแคลนบุคลากร

ตอประเด็นดังกลาว นายหลี ่ตา-

เหลย คูหุนสวนสถาบันฝกอบรมอ-ี

คอมเมิรซ Wish แหงบริษัทอีคอม-

เมิรซซือตงหนงิปอระบวุา งานสวนตางๆ ของ Cross-Border E-Commerce 

ทั้งการดําเนินธุรกิจ การจัดซ้ือ และงานเบื้องหลังหลายตอหลายอยาง 

ลวนมีความเกีย่วพนัธกบัเรือ่งตางๆ อยางกวางขวาง จงึตองการผูท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง “แมวาเราจะใหเงินเดือนพนักงานสูงมากเมื่อ

เทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน แตกระนั้นบริษัทของเราก็ยังประสบ-

ปญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด”

“การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเปนปญหาที่ธุรกิจ Cross-Border E-

Commerce เผชิญมาโดยตลอด เน่ืองจากทรพัยากรบุคคลดานน้ีไมไดมี

เกณฑคณุสมบติัอยางชัดเจน ซึ่งเหน็ไดจากการผลติบัณฑิตไมสอดคลอง

กับความตองการของภาคธุรกิจ สงผลใหบริษัทหาพนักงานที่เหมาะสม

ไมได ขณะท่ีนกัศึกษากห็าบรษิทัท่ีอยากไปทํางานไมได” นายทัง เยีย่ชัน่

ผูจัดใหญบริษัท Hangzhou Yitangke Information Technology Co., Ltd. ซึ่ง

เปนผูใหบรกิารฝกอบรมแกเวบ็ไซต Shopee กลาว เมื่อพิจารณาจากคอร

สอบรมท่ีเคยจดัใหกบัวิสาหกจิตางๆ รวมท้ังประสบการณรบัสมัครงาน

มาหลายตอหลายครั้งพบวา เนื่องจากขนาดของบริษัทแตละรายที่แตก

ตางกัน และระดับความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่สูงตํ่าไมเทากัน 

ทําใหคุณสมบัติกับความตองการไมสอดคลองกัน ขณะเดียวกัน ปญหา

ความไมแนนอนหรือการเปลี่ยนแปลงโยกยายงานบอย ลวนเปนสาเหตุ

หลักที่สงผลใหเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
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หลายปมานี ้บรรดาแพลตฟอรมอีคอมเมิรซรายใหญของโลกตาง

ทยอยผลักดันแผนการอบรมบมเพาะทรัพยากรบุคคลดาน Cross-Border 

E-Commerce อาท ิอาลบีาบาบิสสเินส สคูล (Alibaba Business School) ประ-

กาศวา จะจับมือกับสถาบันฝกอบรมและสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

ท้ังภายในและตางประเทศกอต้ัง “สหพนัธการศึกษาพาณิชยอเิลก็ทรอนิกส

โลก” หรือ Global eCommerce Talent Network (GET) เพื่อชวยเหลือประ-

เทศจนี ประเทศอาเซียน และตลาดเปาหมายของอาลบีาบาในการบมเพาะ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานอีคอมเมิรซที่มีวิสัยทัศนแบบโลกาภิวัตน

ในฐานะทีอ่าลบีาบาบสิสิเนส สคูลเปนผูรเิริม่โครงการฝกอบรมดาน

อีคอมเมิรซ สหพนัธ GET จงึไดรวบรวมสถาบันฝกอบรมและมหาวทิยาลยั

ช้ันนําของโลกเขาดวยกนั โดยสถาบันในตางประเทศ ไดแก มหาวทิยาลยั

หอการคาไทยซึ่งมีชื่อเสียงดานหลักสูตรการคาในเอเชีย มหาวิทยาลัย 

INTI International University & Colleges ซ่ึงเปนมหาวิทยาลยัเอกชนชัน้ยอด

ของมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของคาซัคสถาน Kazakhstan 

Institute of Management, Economics & Strategic Research (KIMEP) ฯลฯ

การบมเพาะทรัพยากรบุคคลดานอีคอมเมิรซถือเปนหัวใจสําคัญใน

การพัฒนาธุรกิจอคีอมเมริซของแตละประเทศทั่วโลก จากการสํารวจของ

อาลีบาบาพบวา บริษัทซัพพลายเออรถึงรอยละ 53 ในมาเลเซียที่ตองการ

ทรัพยากรบุคคลดานอีคอมเมิรซเพื่อสนับสนุนธุรกิจดานนี ้สวนที่เวียด-

นามมีความตองการรอยละ 43 “เราเชื่อมั่นวา เมื่อธุรกิจอีคอมเมิรซแพร

ขยายไปทั่วโลกแลว สัดสวนความตองการบุคลากรดานน้ีจะตองสูงขึ้น

อยางแนนอน” นายหลนิ จิง้เสียน ผูอํานวยการฝายกิจการตางประเทศใน

สวนอาลีบาบาระหวางประเทศกลาว

นายหลิน จิ้งเสียน ยังระบุวา เบื้องหลังการพัฒนาอยางรวดเร็วของ

ธุรกิจอีคอมเมิรซในประเทศจีน ภาคการศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมาก

โครงการ GET จะนําระบบการเรยีนการสอนดานอคีอมเมิรซและมาตรฐาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานนี้ในประเทศจีน ที่สั่งสมจากสถาบันการ

ศึกษาที่ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญตลอดหลายปมานี ้เผยแพรอยางกวาง

ขวางสูตางประเทศ เพื่อสนับสนุนให แต ละประเทศบมเพาะทรัพยากร

บุคคลจาํนวนมากใหเขาสูการพฒันาพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสขามพรมแดน

และเศรษฐกิจดิจิทัล

      นักศึกษาคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดนําผลิตภัณฑ

ถานกะลามะพราวท่ีครอบครัวผลิตโพสตขายในเว็บไซต Alibaba.com 

ปจจุบัน เธอมีคาํสัง่ซือ้สนิคาถงึ 150  ตันตอเดือน เธอเลาวา  “โครงการอบรม

เมื่อบายวันที ่26 กรกฎาคม  พิธีการจัดตั้งสหพันธการสอน

อีคอมเมิรซโลกอาลีบาบาไดจัดขึ้นที่สถานที่ถาวรของ

อาเซียน ณ พลาซามหาวิทยาลัยฮัวซีเขตใหมกุยอาน

มณฑลกุยโจว
7月26日下午，阿里巴巴全球跨境电商教育联盟成
立大会在贵州省贵安新区花溪大学城东盟永久会址
召开 新华网 图

ของ GET ไดสรางโอกาสที่ดีที่สุด

สําหรับฉัน อกีทัง้สามารถเขาถึงประ-

สบการณและความรูในธุรกจิอคีอม-

เมิร ซไดทันที ซึ่งสรางการเปลี่ยน

แปลงอยางใหญหลวงใหกบัฉนัและ

ครอบครัว” นอกจากนั้น อาลีบาบา

ยังชวยสรางการเชือ่มโยงระหวางนกั-

ศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีเขารวม

โครงการกับบรรดาซัพพลายเออร

ปายทองของอาลีบาบา เพื่อสราง

โอกาสฝกงานกับบริษัท SMEs ให

แกนักศึกษา

จนถึงปจจบุนันี ้โครงการ GET ได

ขยายไปยงั 10 ประเทศ ไดจดัฝกอบรม

ใหแกนักศึกษาแลวเกือบ 7,000 คน 

และธุรกิจ  SMEs อีกเกอืบ 2,000 ราย

ในอนาคตคาดวาจะชวยฝกอบรมให

แกนักศึกษาอีกนับลานคนและธุรกจิ

SMEs อีกกวา 200,000 ราย
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在云南省昆明市云纺商业区，经营

泰国商品的商家一户挨着一户，

不少是从泰国到中国来创业的泰国人。他

们生长在泰国，知道泰国的优势和特色

商品是什么；又能说汉语，熟悉中国的

商业法规和市场情况，成为跨境商业的

探索者。

ณ ยานการคาหยนุฝาง เมืองคนุหมิง มณฑลยนูนาน ผูประกอบการที่

ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินคาไทยตั้งรานคาเรียงรายอยูติดๆ กัน เจาของธุรกิจ

จํานวนมากเดินทางจากประเทศไทยมายังประเทศจีนเพื่อสรางธุรกิจ

และใชชีวิตอยางมีความสุข พวกเขาเติบโตในประเทศไทยและรูวาประ-

เทศไทยมีสินคาดีและพิเศษอะไรบาง นอกจากน้ี พวกเขายงัพดูภาษาจนี

ไดและคุนเคยกับกฎหมายทางธุรกิจและสภาวะตลาดของจีนเปนอยาง

ด ี รวมทั้งมีเพื่อนชาวจีนจํานวนมากทําใหพวกเขาสรางธุรกิจและพัฒนา

ในประเทศจีนเปนไปไดอยางราบรื่น

ณ รานจตุจกัร แฮปปฟูดสโตร รานคาเลก็ๆ ท่ีเต็มไปดวยสินคาอาหาร

ไทย เชน  นมถัว่เหลอืง นํา้อดัลม กลวยฉาบ ลกูอมทุเรยีน สาหราย ชอ็กโกแลต

เยลลี ่พดุด้ิง ซีอิว๊สําหรบัจ้ิมอาหารทะเล วางเรยีงรายอยางเปนระเบียบ สะดุด

ตาทําใหลูกคาเห็นแลวอยากเลือกซื้อ คุณสุพงษ จิระธรรมนิตย เจาของ

รานซึง่เปนชาวไทยเลาใหผูส่ือขาวฟงวา ในรานเลก็ๆ แหงน้ีมีสินคามาก

กวา 300 ชนิด

ในป 2010  คุณสุพงษ จิระธรรมนิตย ไดเดินทางมาศึกษาปริญญาโทที่

มหาวิทยาลยัยนูนาน ในเวลาวางหลงัเลกิเรยีนเขามักจะขบคิดเพือ่หาโอกาส

ในการทําธุรกจิ เขาไดไปเท่ียวงานเทศกาลไทยประจําปและงานเอก็ซโปจนี

-เอเชยีใตเพือ่เรยีนรูและสังเกตุวา ผูประกอบการชาวไทยขายสนิคาอะไร

บางและผูบริโภคชาวจีนชื่นชอบสินคาไทยชนิดไหนบาง  หลังจากจบ

การศึกษาเขาเริม่เขารวมงานแสดงสินคา และเขาไดนาํกระเปาและเครือ่ง

ประดับไทยมาขายในคุนหมิง “ตอมาลูกคาก็บอกกับผมวาอยากกินอา

หารเดนๆ จากไทย จึงทําใหเกิดร านขายสินคาประเภทอาหารไทยขึ้น” 

คุณสุพงษเลาวา ในขณะทีเ่พิง่ทาํธุรกจิใหมๆ  เขาไมมีประสบการณ ไมรู

วาจะเริม่ตนอยางไร ตองขอใบอนญุาติท่ีไหน แตดวยความชวยเหลือจาก

เพื่อนๆ ชาวจีนจึงทําใหเขาสามารถเปดรานไดอยางราบรื่น

ในการตดิตามการพฒันาตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ เรา

จาํเปนทีจ่ะตองมีความฉับไวในการจบัโอกาสทางธุรกจิ คุณสุพงษ จริะ-

มุมมองของนกัธุรกจิไทย : ขา้มแดนมายูนนาน
泰国商人：“跨境”到云南 本刊记者   蔡梦 文/图

①
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ธรรมนิตยกลาววา “สภาพแวดลอมทางธุรกจิของจีนกาํลงัดีขึน้เรือ่ย  ๆและ

สะดวกสบายมากข้ึน เราควรใหความสําคัญกบัความตองการของตลาดใน

ประเทศจีน นอกจากการสังเกตการณดวยตนเองแลว เรายังจะตองส่ือสาร

พดูคุยกบัเพือ่นชาวจนีดวย ลกูคาชาวจีนกต็องเรยีนรูขอมูลผลติภณัฑสินคา

ไทยจากผม เชน สินคาชนิดไหนคุณภาพดี สินคาชนดิไหนขายดี เปนตน

การเขาใจประเทศไทยและมีความคุนเคยกับประเทศจีนเปนขอได

เปรียบของเรา”

หลังจากที่ TikTok ดังขึ้นมา คุณสุพงษ จิระธรรมนิตยเองก็ไดติดตาม

อยางใกลชิด และไดเปดบัญชีในติ๊กตอก ทําใหรานคาของเขามีชื่อเสียง

โดงดังมากขึ้น

 คุณพัสกร ไชยเดช ก็เปนชาวไทยอีกคนหนึ่งที่ไดสรางธุรกิจในคุน-

หมิง เขาไดเขาหุนกับเพื่อนเปดรานอาหารไทย โดยใชชื่อรานวา “Tai 

Shuang Jin” หรือ “แซบเวอร”

ในป 2009 มีเพื่อนคนหนึ่งเชิญคุณพัสกร ไชยเดช มาเปนพอครัวที่

เมืองคนุหมิง ในตอนแรกเขารูสกึชวีติไมคอยราบรืน่เน่ืองจากเขาพดูภาษา

จีนไมได แตดวยความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ชาวจีน ทําใหเขาสามารถ

ข้ึนรถเมลไดดวยตัวเอง ปนจกัรยานไปตามถนนและตรอกซอกซอยตางๆ

 คอยๆ คุนเคยกับเมืองคุนหมิงมากขึ้น จนในที่สุดก็หลงรักเมืองแหงนี้

 “เสนทางในการสรางธุรกิจนั้น หากทําดวยตัวเองเพียงคนเดียวนั้น

คอนขางลําบาก แตหากเราทําดวยกันเปนกลุมก็สามารถไปไดไกลมาก

ขึ้น” คุณพัสกร ไชยเดช กลาวถึงความรูสึกของเขาในขณะท่ีเริ่มสราง

ธุรกิจในคุนหมิงเมื่อหลายปกอน ปจจุบัน เขาและพรรคพวกแบงงาน

กันทําอยางชัดเจน คนหนึ่งรับผิดชอบในการโปรโมทราน อีกคนรับผิด

ชอบในการบริหารราน สวนเขารับผิดชอบเรื่องในครัว  เขาเลาวา  หาก

พูดถึงอาหารไทยหลายคนคงนึกถึงตมยํากุง ความจริงแลวตมยํากุงก็มี

รสชาติท่ีแตกตางกันออกไปตามแตละทองท่ี “เพื่อนชาวจีนชวยสอน

ภาษาจีนใหผม สอนผมใหรูจักการใชชีวิตและการสรางธุรกิจในเมือง

จีน สวนพวกผมกแ็นะนําอาหารไทยทีมี่รสชาติแตกตางกันในแตละทองท่ี

ทั่วประเทศไทยใหพวกเขา เวลานานเขาทําใหผมรูสึกวาประเทศจีนก็

เหมือนบานเกิดของผม”

 ปจจุบัน คุณพัสกร ไชยเดช ไดสรางครอบครัวและธุรกิจขึ้นในคุน-

หมิง “ผมไดรู จักกับเพื่อนหลายคนในประเทศจีน พวกเขาไดมอบมิตร-

คุณสุพงษ จิระธรรมนิตย  เจาของรานจตุจกัร แฮปปฟูดสโตร 
图①嘉多佳商店老板阿胜

คุณพัสกร ไชยเดช เจาของรานแซบเวอร
图②泰爽金老板潘俊

ภาพใหกับผม และผมยังตองการที่

จะพฒันาธุรกจิรานอาหารออกไปยงั

เมืองใหญๆ ในประเทศจีนอีกดวย 

เชน ปกกิง่ เซ่ียงไฮ หางโจว และเมือง

อื่นๆ” คุณพัสกร ไชยเดช กลาวดวย

ความมั่นใจ

②
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2018年春节，杨慧和几

个小伙伴在村里开

了一个学习班，教村里人做淘宝卖农产

品。大半年时间，她的父母通过淘宝直

播卖椪柑，挣了4万元人民币。

ไลฟ์สดทางเถาเป่า... “เครือ่งมือเกษตรรปูแบบใหม่” 
สู่ความร�า่รวยของเกษตรกรจนี

เมื่อสามปกอน หลังจากที่รอจดหมายอยูบานมาพักใหญ หยาง ฮุย นัก

เรยีนมธัยมปลายผูเขาสอบคัดเลอืกเขาศึกษาตอระดับมหาวิทยาลยั เมืองอีช๋นุ

มณฑลเจยีงซีกต็ระหนกัวาตนสอบไมติด ในเวลานัน้ พอกบัแมยืน่ทางเลือก

ใหเธอสามอยาง นั่นคือ รอสอบใหม ชวยพอแมทําการเกษตร หรือออกไป

หางานทําตางเมือง

ทายที่สุด หยาง ฮุยไมไดเลือกตามที่พอแมเสนอ หากกลับตัดสินใจเดิน

ทางไปยงัอาํเภอเหมิงหมาว มณฑลยนูนาน บรเิวณพรมแดนจนี-เมียนมา แลว

ทําอาชีพไลฟสดขายหยกอยูที่นั่น หลังจากนั้น เธอก็คอยดึงเพื่อนๆ ในหมู

บานใหไปทํางานดวยกนัทลีะคนสองคน จากตัวเลขประมาณการพบวา  อําเภอ

淘宝直播，中国农民致富“新农具” 本刊记者 陈文忠 文/图 
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แหงนีมี้คนหนุมสาวจากพืน้ทีช่นบททัว่ประเทศจนีกวา 6 หมืน่คนมารวม

ตัวกัน เกิดเปนอําเภอเถาเปาแหงแรกๆ ในมณฑลยูนนาน

  คนหนุมสาวจากชนบทเหลานี้ พกพายีนไฮเทคกลับบานเกิดไป

ชวยสอนชาวบานใหขายผลผลติทางการเกษตรผานเวบ็ไซตเถาเปา ความ

ฝนตามแนวคิด “ที่ดินหนึ่งโหมว (2.4 โหมว=1 ไร) สรางรายไดหนึ่งพัน

ดอลลาร” กําลังคอยๆ กลายเปนจริง

ตรุษจีน ป 2017 หยาง ฮุย กลับบานเปนครั้งแรกพรอมเงินติดตัวให

พอแมอกี 1 แสน 5 หมืน่หยวน รายไดของเธอสงูกวาบัณฑิตมหาวทิยาลยั

ชั้นนําในหมูบานเสียดวยซํ้า

ตรุษจนี 2018 หยาง ฮุย และหุนสวนอกีสามส่ีคนเปดโรงเรยีนติวเตอร

สอนคนในหมูบานขายพืชผลทางการเกษตรผานเว็บไซตเถาเปา “แจ็ค 

หมา เคยบอกไมใชเหรอวา ที่ดินหนึ่งโหมวสามารถสรางเงินไดพัน

ดอลลาร ตอนน้ีครอบครวัของฉันทําไดแลวนะ” หยาง ฮุยเอามือปดปาก

พลางหัวเราะ ชั่วเวลาเพียงครึ่งปกวา พอแมของเธอไลฟสดผานเว็บเถา

เปา จนขายสมสายนํ้าผึ้งไดเงินมา 4 หมื่นหยวน

 ป 2018 อาลีบาบาเริม่ดําเนินโครงการ “ท่ีดินหน่ึงโหมว สรางรายได

หนึ่งพันดอลลาร” จากสถิติของกระทรวงเกษตรและชนบท ระบุวา ใน

ป 2018 อาลีบาบารับภาระในการขจัดความยากจนผานธุรกิจอีคอมเมิรซ

มากถึง 70 เปอรเซ็นต

เดือนมีนาคมที่ผานมา เว็บไซตเถาเปาริเริ่มโครงการ “ไลฟสดจาก

ชนบท” ขึน้ โดยมเีปาหมายคือสรางเกษตรกรทีส่ามารถไลฟสดขายสินคา

จนมีรายไดเกนิหน่ึงหม่ืนหยวนตอเดือนใหได 1,000 ราย จาก 100 อาํเภอ

ทั่วประเทศจีน และตั้งเปาวายอดขายผลิตผลทางการเกษตรตลอดทั้งป

จะสูงกวา 3,000 ลานหยวน จวบจนปจจุบัน โครงการดังกลาวกินพื้นที่

ครอบคลุม 270 อําเภอใน 31 มณฑล/เขตปกครองตนเอง/มหานครที่ขึ้น

ตรงตอสวนกลางในประเทศจีน รวมจํานวนครั้งของการไลฟสดจาก

ชนบทเกือบ 5 หมื่นครั้ง มีผูเขารับชมรวมกวา 200 ลานคน

  ฉ ีหลาน ผูดูแลเถาเปาไลฟ PGC และเถาไลฟใหขอมูลวา “เราหวัง

วาการไลฟสดผานเว็บเถาเปาจะชวยใหชาวบานในทองถิ่นแข็งแรงขึ้น 

สามารถพึง่พาตัวเองในการแสวงหาความรํา่รวยได พรอมกนัน้ัน พชืผล

ทางการเกษตรกจ็ะไดเขาถงึผูบรโิภคในลกัษณะท่ีจบัตองได และนาสนใจ

ยิ่งขึ้น เราจะชวยใหการไลฟสดกลายมาเปนเทคโนโลยทีีช่วยใหการขจัด

ความยากจนไดอยางรวดเร็วและ

สะดวกที่สุด”

ฝายหยาง ฮุย น้ันไดกลาวเสริม

วา ตนนั้นเปรียบไดกับเมล็ดพันธุที่

หยัง่ราก ผลใิบ เติบใหญและแตกผล

เปนเมล็ดพันธุใหมที่มณฑลยูนนาน 

และเมื่อลมพัดมา เมล็ดพันธุที่เกิด

จากตัวเธอ ก็พัดกลับไปยังบานเกิด 

และพื้นที่อื่นๆ อีกมากมาย

ไลฟสดขายแอปเปลในเถาเปา
图①淘宝直播销售苹果 

คุณหยาง ฮุย
图②杨慧
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วนัที ่1 ตุลาคม 2019 ณ จัตุรสัเทียนอนัเหมิน กรงุปกกิง่จีนไดจัดพธีิเฉลิม-

ฉลองเน่ืองในวาระครบรอบ 70 ป แหงการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี 

“วนันี ้ สังคมนยิมจนีไดต้ังตระหงานอยางม่ันคงในโลกตะวันออก จะ

ไมมีพละกาํลงัใดท่ีจะส่ันคลอนสถานะของชาติจนีอนัยิง่ใหญ จะไมมีพละ

กาํลงัใดทีจ่ะสกดักัน้ประชาชาติจนีใหกาวยางไปขางหนา” คาํกลาวสนุทรพจน

ของประธานาธิบดีส ีจิ้นผิง กึกกองไปไกลกวาจัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ถาจะถามวา แลวจีนกําลังตองการกาวยางไปสูเปาหมายใด

คาํตอบคือ จนีจะกาวยางอยางมัน่คงตอไปใน 3 ภารกจิหลกั คอื หนึง่ 

เติมเต็มคุณภาพชีวติของชาวจนีใหดยีิง่ๆ ขึน้ไปอยางตอเน่ือง สอง บรรลุ

ภารกจิรวมชาติใหสมบูรณ และสาม รวมกับนานาชาติในการสรางประชาคม

โลกที่มีชะตากรรมรวมกันอยางผาสุก  

แลวไทยควรเรยีนรูอะไรจากการฉลอง 70 ปกอต้ังสาธารณรฐัประชาชน

จีน ?

พิธีเฉลิมฉลองในวันนี้ถือเปนการประกาศความยิ่งใหญของ 3 ปจจัย

สําคญั ท่ีทาํใหจีนกาวขึน้มาเปนมหาอาํนาจของโลก น่ันคือ พรรคอมมิวนิสต

แหงชาติจีน ประชาชนจีน และกองทัพจีน

ปจจยัแรก มีการพฒันาอาํนาจของพรรคคอมมิวนสิตแหงชาติจีนอยาง

ไทยควรเรยีนรูอ้ะไรจาก 70 ปีแห่งการก่อต ัง้สาธารณรฐั
ประชาชนจนี
泰国应从新中国70年历程借鉴什么

ผูชวยผูอํานวยการ ศูนยอาเซียน-จีนศึกษา 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

นักศึกษาปริญญาเอก คณะความสัมพันธ

ระหวางประเทศและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยฟูตั้น (เซ่ียงไฮ)

陈丰媛

泰国正大管理学院中国-东盟研究中

心副主任、复旦大学国务学院博士生

โดย อรสา รัตนอมรภริมย์

2019年10月1日，庆祝中

华 人 民 共 和 国 成 立

70周年大会在北京天安门广场隆重举行。
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ตอเนื่อง โดยพรรคฯ มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองอยูตลอด ทําให

พรรคฯ มีศักยภาพเขมแข็งขึ้นแสดงใหเห็นบทบาทชี้นําของพรรคฯ ใน

ฐานะศูนยรวมอํานาจการปกครองและระบบการบริหารจัดการประเทศ 

รวมทัง้บทบาทการประสานงานทกุๆ หนวยงานเขาดวยกนั ท่ีสําคัญพรรคฯ 

รูจักทบทวน ยอมรบัความผดิพลาด และไมยดึติดจนเกนิไป แตทกุๆ บาด

แผลเปนบทเรียนผลักดันใหจีนแกไขและปรับปรุงเพื่อกาวสูหนทางการ

พัฒนาที่ถูกตองและสอดคลองกับยุคสมัย 

โดยเฉพาะนโยบายทีเ่อาจรงิเอาจงักบัการปราบปรามการคอรรปัชัน่ใน

ระยะไมก่ีปมาน้ี ซ่ึงเปนภารกจิสําคัญทีไ่ดรบัความสนใจจากนานาประเทศ 

ผลงานการ “ปราบเสือ” “ตบแมลงวนั” “ลาสุนขัจิง้จอก” เปนท่ีประจกัษแก

สายตาประชาชน และไดรบัเสียงปรบมือชืน่ชมจากฝายตางๆ 

การบังคับใชกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ของจีนนั้นเขมงวดและ

จริงจัง ต้ังแตเรื่องใหญๆ อยางการคอรรัปชัน จนถึงเรื่องใกลตัวอยาง

วินัยจราจรและการแยกขยะกอนทิ้งลงถัง ฯลฯ ซึ่งทําใหชาวจีนเกรงกลัว

การทําผิด และปฏิบัติตัวอยูในรองในรอย

ปจจัยที่สอง ประชาชนจนี คือ กาํลงัสาํคญัทีท่าํใหจีนบรรลุเปาหมาย

ในการพัฒนามาจนทุกวันนี ้จีนนับวันจะยิ่งใหความสําคัญกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย จีนมีผูเชี่ยวชาญในทุกๆ สาขาวิชาอยางพรอมเพียง ทุก

วันนี้ นักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่เปนเยาวชนรุนใหมของจีนพรอมจะ

คิดคนทดลองและนําเสนอไอเดียใหมทีพ่ลกิโฉมโลกในดานตางๆ ซ่ึงถอื

เปนขอไดเปรียบที่จีนเหนือกวาชาติใดๆ ในโลก

     สําหรบับางประเทศ ประชากรเยอะ

อาจจะไมใชขอไดเปรยีบ แตสําหรับ

จนี พธีิเฉลมิฉลองและการสวนสนาม

ของกองทัพในครั้งน้ี เปนส่ิงพสิจูน

ความมีวินัย ความอดทด ความทุมเท

และความสามัคคีของชาวจีน โดยม ี

“ความรกัชาติ” ทีห่ลอมหลวมชาวจีน

ทุกภาคสวนใหเปนหนึ่งเดียว

ปจจัยที่สาม กองทัพจีนพิธีสวน

สนามในครั้งนี้ถือเปนการประกาศ

แสนยานุภาพท่ียิ่งใหญวาจีนมีศักย-

ภาพเกินรอยทีจ่ะพทัิกษอธิปไตยแหง

ชาต ิและประกันการรักษาสันติภาพ

โลก โดยจนีไมเคยคิดทีจ่ะเปนภัยคุก

คามตอโลกแตอยางใด เพราะจากประ-

วติัศาสตรท่ีผานมา จนีไมเคยเปนฝาย

รุกรานชาติใดกอน 

     70 ปไดผานพนไป จนีเริม่ตนจาก

“ยืนขึ้นมา” สู  “รวยขึ้นมา”  จนถงึ 

“แกรงข้ึนมา” ในวันนี ้ 

อนาคตจีนจะยนืหยดักาวเดินสูหน

ทางแหงการบรรล ุ“ความฝนของจนี” 

ท่ีจะฟนฟปูระชาชาติจีนท่ียิง่ใหญให

สําเรจ็ภายใน 100 ปแหงการสถาปนา

สาธารณรฐัประชาชนจนี!

การเดินขบวนของประชาชนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ป 

แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
图①②庆祝中华人民共和国成立70周年群众游行 
新华社 图
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 ในชวงศตวรรษที ่13 พอขุนรามคําแหง กษัตริยแหงราชวงศสุโขทัย

ของไทยไดประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นมา จากนั้น ประเทศไทยจึงกาวเขา

สูยุคประวัติศาสตรที่มีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร เปนระยะเวลา

ยาวนาน ราชวงศสุโขทัยเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรไทยและได

รับการบรรจุไวในตําราประวัติศาสตรชั้นประถมและมัธยมศึกษา

นายตว้น ลีเ่ซงิ : ชาวจนีท่ีศกึษาวิจยัประวติัศาสตรไ์ทย

13世纪的时候，泰国素可泰王朝

的明君兰甘亨国王创造了泰国

文字，泰国也因此步入了有本国文字记

录的历史时代。很长一段时间，素可泰王

朝都作为泰国历史的开端，写入中小学历

史教材。

但早在公元前1-2世纪，中国的古籍中

就有关于现今泰国地区存在的大大小小的

城邦国家的记录。1984年，段立生先生作

为较早跨出国门到泰国讲学的中国学者，

提出泰国的史前时期可以更加前移。他把

中国史料中的记载撰文，在当地的中文报

纸和泰文杂志上作了介绍连载，受到了泰

国史学界的注意。

段立生：研究泰国历史的中国人

①

本刊记者 段毅 蔡梦 文/图
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นายตวน ลี่เซิง ถายรูปที่พระปรางควัดอรุณราชวรารามราช-
วรมหาวิหาร
图①段立生在黎明寺塔

หนังสือของนายตวน ลี่เซิง
图②③段立生的作品

②

แตความจริงแลว ตั้งแตศตวรรษที่ 1-2 กอนคริสตศักราชในหนังสือ

โบราณของจีนก็ไดมีบันทึกเกี่ยวกับนครรัฐเล็กๆ ใหญๆ ที่ตั้งอยูบนดิน

แดนประเทศไทยในปจจุบัน  ในป ค.ศ. 1984 ในฐานะนักวิชาการจีนรุน

แรกๆ ท่ีกาวขามดินแดนจนีมาสอนหนังสือในประเทศไทย นายตวน ลีเ่ซิง

ไดนําเสนอวา ชวงเวลากอนประวัติศาสตรของไทยสามารถขยายความ

ไดเพิ่มขึ้นอีก เขานําบันทึกในเอกสารประวัติศาสตรจีนมาเขียน  ซึ่งได

รับการบอกตอและตีพมิพตอโดยหนังสือพมิพจนีและนิตยสารภาษาไทย

ในทองถ่ิน และไดรบัความสนใจจากวงการการศึกษาประวติัศาสตรไทย

อยางมาก

ลูกศิษย์ของนายจี ้เส้ียนหลนิ

ขณะท่ีนัง่อยูในบานท่ีคุนหมงิของนายตวน ลีเ่ซิง นักวชิาการท่ีผานวยั

เจ็ดสิบไปแลว ทานน้ีไดเลาถงึประวติัศาสตรและเรือ่งราวของประเทศเอ-

เชยีตะวนัออกเฉียงใตดวยแววตาท่ียงัคงเปนประกาย เขาแนะนาํตัววา “ผม

เปนนักวจิยัประวติัศาสตรและวฒันธรรมสายโรแมนติก”

ในป ค.ศ. 1962 นายตวน ลีเ่ซิง ซ่ึงเกดิทีม่ณฑลยนูนานประเทศจีนไดสอบ

เขามหาวิทยาลัยปกกิ่งสําเร็จ และเขาไปศึกษาในวิชาเอกภาษาไทยใน

คณะภาษาตะวนัออก ในชวงแรกของการเรยีน เขาผูซึง่ต้ังปณิธานจะเปน

นักเขียน กลับไมสนใจสาขาวิชาเอกนี ้แตไดนายจี ้ เสี้ยนหลิน ผูทรงคุณ

วุฒิดานวัฒนธรรมชือ่ดังของจนีซ่ึงดํารงตําแหนงคณะบดีในตอนน้ันคอย

เตือนสตวิา “ต้ังใจเรยีนภาษาไทยใหดี  ชวีติในอนาคตจะมขุีมพลงัวเิศษ”

 เมื่ออายุได 36 ป  นายตวน ลี่เซิง สอบติดปริญญาโทดานประวัติศาสตร

เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มหาวิทยาลัยจงซาน เขาไดใช “ขุมพลังวเิศษ” 

ท่ีส่ังสมมาในชวงปรญิญาตร ีเพือ่ศึกษาและวจัิยประวติัศาสตรไทย

 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท นายตวน ลี่เซิง ไดอยูเปนครู

สอนตอที่มหาวิทยาลัย  และในป ค.ศ. 1984 ไดรับเชิญมาสอนที่ประเทศ

ไทย เขาทํางานที่ประเทศไทยเปนเวลา 10 กวาป และยังไปอยูที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาอีก  7-8 ป  ในชวงเวลาดังกลาว  เขาก็ทําการวิจัยและสอน

เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยมาโดยตลอด

ดวยความรูภาษาจีน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางแตกฉาน บวก

กับประสบการณที่ไดเห็นไดคิดระหวางทํางานที่ประเทศไทยเปนเวลา 

10 ป  ทําใหในระหวางกระบวนการวจิยัประวติัศาสตรไทย นายตวน ลีเ่ซิง 

มีขอไดเปรียบในการทําความเขาใจเอกสารประวัติศาสตรโบราณ ขอได

เปรียบในการแลกเปลี่ยนสื่อสารทางภาษาอยางคลองแคลว และขอได

③
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เปรียบในการมีประสบการณจริงที่ไดสัมผัสกับผูคนวัฒนธรรมและภูม-ิ

ประเทศของไทย

ช่วงก่อนสมยัประวตัศิาสตร์ของไทย

โดยท่ัวไป ชวงกอนสมัยประวัติศาสตรหมายถงึชวงระยะเวลายาวนาน

กอนที่จะมีการบันทึกประวัติศาสตรอยางเปนลายลักษณอักษร นี่หมาย

ความวากอนศตวรรษท่ี 13  ซ่ึงวงการประวัติศาสตรไทยยอมรบัวาเปนจุด

เริ่มตนของประวติัศาสตรไทย ลวนแตเรยีกไดวาเปนชวงกอนสมัยประ-
วัติศาสตรไทย  นายตวน ลี่เซิง กลาววา  ตั้งแตศตวรรษที ่1-2 กอนคริสต

ศักราชเปนตนมา ประเทศจนีไดมีการติดตอโดยตรงกบัอาณาจกัรโบราณ

ใหญนอยบนแผนดินไทยเหลาน้ี ไดเริ่มมีการใชภาษาจนีบันทกึสภาพพืน้-
ที่บริเวณนี ้หลงัจากน้ัน ในชวงประวติัศาสตรตางๆ กท็ะยอยมีการบนัทกึ

อยางตอเนื่อง บันทึกเหลานี ้บางก็อยูในบันทึกประวัติศาสตรหลักที่ราช

สํานักจัดทาํขึน้ บางกเ็ปนการบรรยายเลาสวนตัว บางกอ็ยูในแฟมเอกสาร

ของพระราชสาํนกั โดยสวนมากจะเปนการบนัทึกเรือ่งเลาในสมัยน้ันโดย

คนในสมัยนั้น

เนื่องจากสมัยกอนนักวิชาการประวัติศาสตรของไทยไมคอยคุนเคย

กบัการศึกษาเอกสารทางประวติัศาสตรของจีน ความรูทางประวัติศาสตร

ที่กระจัดกระจายและเล็กนอยที่พวก

เขาไดรับรู  ก็มาจากหนังสือภาษา

อังกฤษของชาวตะวันตก อาท ิ“A 

History of Southeast Asian” ซึ่งแตง

โดยนาย Arthur Cotterell ก็ไดพูดถึง

ประเทศโบราณในเอเชียตะวันออก-

เฉียงใตจํานวนมาก โดยรวมถึงนคร

รัฐบางแหงที่ปรากฏขึ้นมาในแผนที่

ประเทศไทยในปจจุบันในเวลาแตก

ตางกัน แตที่มาของขอมูลของนาย 

Arthur สวนใหญก็อาศัยจากบันทึก

ตําราโบราณของจีน  ซึ่งมาจากการ

แปลและนําเสนอโดยนักจีนศึกษา

ชาวตะวันตก แมวานักจีนศึกษาชาว

ตะวันตกเหลานี้จะมีพื้นฐานดานจีน

ศึกษาที่แนน แตก็ไมเหมือนกับนัก

วิชาการจีนท่ีสามารถอานเอกสารประ-

วัติศาสตรภาษาจีนไดอยางเชีย่วชาญ

ทะลุปรโุปรง  บวกกบัอาจมีความเขา

ใจภาษาจีนโบราณคลาดเคลื่อน ดัง
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หนังสือของนายตวน ลี่เซิง
段立生的作品

นั้น การแปลและนําเสนอของพวกเขากอ็าจไมครบถวนสมบรูณ หรอืกระ-

ทั่งอาจมีบางจุดที่ผิดพลาด

ในชวงท่ีสอนในมหาวทิยาลยัในประเทศไทย นายตวน ลีเ่ซิง ไดตีพมิพ

บทความในสื่อไทยอยางตอเนื่อง โดยไดนําเสนอขอมูลที่บันทึกในหนัง

สือโบราณของจีนทีเ่กีย่วกับนครรัฐในยุคแรกเริม่ในแผนดินไทย  ซึง่ทศันะ

ที่นําเสนอเปนที่สนใจของวงการประวัติศาสตรไทย

ทูตแห่งการแลกเปลีย่นระหว่างจนีกบัไทย

ทองไปยังโลกประวัติศาสตรจีนและประวติัศาสตรไทย นายตวน ลีเ่ซิง

มีความเขาใจเปนพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ “ระบบ

ตัวอักษรจีนมีความเฉพาะพเิศษมาก ระบบตัวอกัษรจีนท่ีม่ันคงทําใหการ

แลกเปลี่ยนขามสมัยและขามดินแดนเปนเรื่องงายขึ้น  ชาวจีนใหความ

สําคัญกับการชําระประวัติศาสตร ตั้งแตสมัยตัวอักษรกระดองเตา การ

บันทึกประวัติศาสตรก็มีนัยอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศจีน วัฒนธรรมการ

มีขุนนางที่รับผิดชอบจดบันทึกประวัติศาสตรมีบทบาทสําคัญมากใน

วัฒนธรรมโบราณของจีน ซึ่งสําหรับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่

ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมศาสนาแลว นับวามีนัยสําคัญอยางยิ่งยวด

ในการการเติมเต็มสวนท่ีขาดหายไปในบนัทกึทางประวติัศาสตรของพวก

เขา”

ในป ค.ศ. 2004 นายตวน ลีเ่ซิง ไดเกษียณอายจุากมหาวทิยาลยัจงซาน

กลับมาอยูบานเกิดที่คุนหมิง โดยได

รับเชิญจากศูนยไทยศึกษา มหาวิท-

ยาลยัยนูนาน ใหดํารงตําแหนงผูอาํ-

นวยการคณะกรรมการวชิาการศูนย

ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยยูนนาน  ใน

ขณะเดียวกัน ก็ไดรับเชญิเปนอาจารย

พิเศษที่มหาวิทยาลัยภาษาตางประ-

เทศซีอานและมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก

หลายแหง หลายปมาน้ี  นายตวน ล่ีเซิง

ยังคงมุงม่ันเขียนหนงัสอืจาํนวนมาก

อาทิ “รวมเกร็ดประวัติศาสตรไทย” 

“ประวัติศาสตรศิลปะวัฒนธรรมไทย”

“ทองประวัติศาสตรไทย” “ทองประ-

วัติศาสตรกัมพูชา” เปนตน

ดวยการใชประโยชนจากความ

สัมพันธที่ดีกับประเทศไทยของตน

เอง นายตวน ลีเ่ซิงไดเชญิใหจฬุาลง-

กรณมหาวิทยาลัยมาตั้งจุดทดสอบ

มาตรฐานความรูภาษาไทยขึน้ท่ีมหา-

วิทยาลยัยนูนาน อกีทัง้ยังไดเปดชอง

ทางใหนักศึกษาจีนและไทยไปเรียน

ตอท่ีประเทศของอกีฝายหนึง่ ซ่ึงชวย

อํานวยความสะดวกใหแกการแลก

เปลี่ยนและการไปมาหาสูกนัระหวาง

จีนกับไทยเปนอยางมาก
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第16届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）不久前在广西壮族自治区南

宁市举行，泰国连续第12次包馆集中展示本国优势产品。参展商们表示，希

望泰中两国越来越多的合作项目进展顺利，带动自己的企业致富。

“ปรารถนาใหค้วามร่วมมือไทย-จนี ขบัเคลือ่นธุรกจิ
ของท ัง้สองใหร้�า่รวย”

“希望泰中两国合作带动企业致富” 本刊记者  曹云波/文

①

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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กอนหนานี้ไมนาน งานเอ็กซโปจีน-อาเซียน ครั้งที ่ 16 (ซึ่งตอไปนี้

เรียกยอวา “งานเอก็ซโปอาเซียน”) จดัข้ึนทีน่ครหนานหนงิ เขตปกครอง

ตนเองชนชาติจวงกวางซ ี ประเทศไทยไดเหมาอาคารแสดงสินคาชัน้ดีของ

ประเทศตน 12 ครัง้ติดตอกนั งานเอก็ซโปอาเซียนครัง้ที ่1-15 กอนหนาน้ี

จํานวนบูธของไทยจาํนวน 2,556 บธู วิสาหกจิทีเ่ขารวมแสดงในงาน 1,744 

ราย ในงานเอ็กซโปอาเซียนครั้งนี ้ เครื่องประดับเงินของไทยที่งดงาม 

แกะสลกัสบูดอกไมทีบ่านบนเปลอืกมะพราว ผลติภณัฑผาไทยหลากหลาย

สีสัน และยงัมีผลติภณัฑเกษตรประจําทองถิน่หลากหลายรปูแบบท่ีดึงดูด

ความสนใจของผูบริโภคจํานวนมากตอมาก

นายจุรินทร ลกัษณวศิิษฏ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการระทรวง

พาณิชยของไทย เขารวมพิธีเปดงานเอ็กซโปอาเซียนครั้งนี ้ในคํากลาว

สุนทรพจนพิธีเปด เขาชื่นชมบทบาทการเปนสะพานของอาเซียนใน

การเชื่อมตอระหวางจีนกับประเทศอาเซียน เขากลาววา “จีนกับอาเซียน

มีพื้นที่ติดตอกัน ความสัมพันธระหวางสองประเทศยืนยาวนาน ในชวง 

16 ปที่ผานมา งานเอ็กซโปจีน-อาเซียนเปนเวทีทําความเขาใจรูจักกัน

ระหวางวิสาหกิจอาเซียนกับจีน แสดงบทบาทและแสดงศักยภาพ ไมวา

งานครั้งนี้หรือวาครั้งตอๆ ไป พวกเราจะสนับสนุนการจัดงานเอ็กซโป

จีน-อาเซียนเหมือนครั้งที่ผานๆ มา”

 เมื่อเดินเขาสูอาคารจัดแสดงของประเทศไทย  ผูสื่อขาวก็สัมผัสได

ถงึความเปนมิตรของบรรดาธุรกจิท่ีเขารวมจัดแสดงในงานทันที คุณเสาวนีย

ซ่ึงเปนนักธุรกิจไทยจากจังหวดัเชยีงใหมซ่ึงจาํหนายผลงานศิลปะกระดาษ

หนงัววัโดยเฉพาะ งานเอก็ซโปอาเซียนครัง้นี ้เธอนาํผลติภณัฑศิลปะกระ-

ดาษหนังววัมาดวยจาํนวนมาก พวง

กุญแจรูปรางตางๆ อาท ิชาง มา เปน

ตน  รวมถงึรปูแผนหนงัทาทางอริิยา

บทแตกตางกนัไป รวมถงึของตกแตง

ในบานชิน้เลก็ชิน้ใหญ “พดัเลมน้ีเทา

ไหร ” “ฉันอยากไดของตกแตงอนันี้

ยงัมีไหม” ลกูคาทีมุ่งเขามาไมรูกีช่ัน้ ทํา

ใหคณุเสาวนียยุงไมหยดุมือ มือนงึเธอ

กเ็อาของใสถงุใหลกูคาท่ีเลอืกของเสรจ็

แลว อกีดานหน่ึง กแ็นะนาํสินคาให

ลกูคาทีล่อมรอบเขามาใหมวา “ของ

เลก็ๆ เหลาน้ีลวนแตผานการลาง ตาก

แหงและแปรรูปมาจากหนงัววัหรอื

หนงัควาย แลวจึงนํามาวาดลายและ

ลงสีในรปูแบบไทยๆ”

คุณเสาวนียเลาวา ธุรกิจของตน

เองเปนธุรกจิซ้ือขายเลก็ๆ งานเอ็กซ-

โปอาเซียนเปนเวทีระหวางประเทศ

ใหเธอไดมีโอกาสนําลิตภัณฑมาจดั

แสดงเชนน้ี ทําใหลกูคารูจกัผลิตภัณฑ

ของเธอมากยิง่ข้ึน “งานเอก็ซโปอา-

เซียนทกุครัง้ ยอดขายของฉนักไ็มเลว

ทุกครั้ง ครั้งหนาฉันก็จะมารวมงาน

เอก็ซโปอาเซียนอกี” คุณเสาวนียใบ

หนาเปยมดวยรอยยิม้อยางมีความสุข

      ขาง  ๆบูธของคณุเสาวนยี คุณหวง

สถานที่หลักของงานเอ็กซโปจีน-อาเซียนในศูนยนิทรรศการ

และการประชุมนานาชาติหนานหนิง กวางซี
图①中国—东盟博览会主会场广西南宁国际会展中
心 新华社 图

ภายในหอแสดงสินคาไทย เครื่องปรุงของไทยไดรับความ

นิยมจากลูกคา
图②泰国馆内，泰国调料受热捧 曹云波 图

②
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สุภาพสตรไีทยกาํลงัเชด็จดัแจกนัและดอกไมประดับ  เม่ือเปรียบกับคุณ

เสาวนยีท่ีปรารถนาจะไดยอดจาํหนายมากข้ึนจากงานแสดงครัง้น้ี เธออยาก

อาศัยเวทีงานเอ็กซโปอาเซียนนี้เพื่อบรรลุความรวมมือกับธุรกิจจีนมาก

ขึ้น “ดอกไมประดับของไทยทําขึ้นดวยมอืจากศลิปะหตัถกรรมดัง้เดมิที่

สืบทอดกนัมา สวนแจกนัท่ีอยู คู กันนั้นทําจากตนมะมวง ไมแตกงาย อกี

ท้ังยังคอนขางละเอยีด ดูโดยรวมแลวดูดีมีระดับมาก” คณุหวงกลาววา งาน

เอก็ซโปอาเซยีนเปนงานแสดงสนิคาที่ตนเองตั้งหนาตั้งตารอคอยมาทุกป 

เพราะเวทีขนาดใหญแบบนี้จะชวยผลักดันใหธุรกิจของเธอพัฒนาอยาง

กวางไกล

 “ฉันเห็นดวยอยางมากทีป่ระธานาธิบดีสี จิน้ผงิ เคยหยบิยกบทกวจีนี

บทหน่ึงท่ีวา ‘ดอกไมเพยีงดอกเดียวบานไมนบัเปนฤดูใบไมผล ิดอกไม

นับรอยพรอมใจบานจึงนับวาใบไมผลิบานเต็มสวน’ นี่หมายความวา

จีนจะไมใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศตัวเองเพียงประเทศเดียว 

แตจะขับเคลือ่นประเทศตางๆ ในโลกใหพฒันาไปดวยกนั  กเ็หมือนเชน

ดังท่ีในปจจบุนั ประเทศจีน ไทยและอาเซยีนรวมมือกนัจดัทําแผนความ

ปรารถนารวมกัน ชวยเหลือกัน รวม

กันบรรลุซึ่งเปาหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยนื” นายจรุนิทร ลกัษณวศิิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยของไทยกลาว

เพื่อนของคุณเสาวนียกําลังแนะนําพัดหนังวัวใหแกลูกคา
Saowanee 的同伴在给消费者介绍牛皮纸扇
曹云波 图
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庆丰收是值得高兴的事情，但更

高兴的是丰收节搭起了交流的平

台，让我们可以畅叙和云南的农业交流合

作。”9月23日，中国（富民）农民丰收节

暨首届云果高峰论坛上，泰国（披集省、那

空沙旺省、乌泰他尼省、甘烹碧省）四省商

务总顾问查卡拉帕图·班哲基，披集省商会

顾问陈汉昌与来自柬埔寨、孟加拉、缅甸、

尼泊尔及中国的农科专家一起，探讨水果产

业的发展及滇泰水果的进一步合作。 

ผูเ้ชีย่วชาญไทยมาเป็นแขกในเทศกาลเกบ็เกีย่วอนั
อดุมสมบรูณ ์(ฟู่ หมิน) จนี

“รวงขาวกมต่ําลง ผลไมบนกิง่กานสุกงอมไดที ่รอเวลาทีเ่กษตรกรผู

แสนขยนัไปเกบ็เกีย่ว” ทีน่ี่ตางจากประเทศไทยทีผ่ลหมากรากไมออกผล

ทัง้ 4 ฤดู ผลผลติดานการเกษตรของจนีสวนใหญจะออกผลในชวงฤดูใบ-

ไมรวงเทาน้ัน ดังน้ัน ฤดูใบไมรวงของจนีจะคึกคกัเปนพเิศษ ตัดตนขาว 

เกบ็ผลไม ขาวโพดสีเหลอืงอราม ฝายทีข่าวดังปยุหมิะ คนจนีชอบตอนรับ

แขก เม่ือผลหมากรากไมสุกงอมแลว กช็อบชวนเพือ่นสนิทมติรสหายมา

รวมแบงปนกนั วนัที ่23 กนัยายนปนี้ เทศกาลเกบ็เกีย่วผลผลติอนัอดุม-

สมบูรณของเกษตรกรจีน-ฟูหมิน และงานสุดยอดฟอรัม่ผลไมยนูนาน

ครัง้แรก นายจกัรภฤต บรรเจติกจิ ประธานท่ีปรกึษาหอการคาไทย 4 จงัหวดั 

(จงัหวดัพจิติร นครสวรรค อทุยัธานี กาํแพงเพชร) นายสมาน ชนิเบญจพล 

ประธานทีป่รกึษาหอการคาจังหวัดพจิิตร ผูเช่ียวชาญดานเกษตรจากกมัพชูา

泰国专家做客中国（富民）丰收节 本刊记者  蔡梦/文

แขกผูมีเกียรติชาวตางชาติที่เขารวมเทศกาลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณเกษตรกรชาวฟูหมินถายรูปหมูกับเจาหนาที่ทองถิ่น

และนักแสดงเพื่อเปนที่ระลึก
参加富民农民丰收节的外国友人和当地官员及演员合影留念 陈创业 图
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มากที่จะทดลองปลูก แตผลผลิตที่

เหมาะจะเติบโตแถบอณุหภมูอิบอุน

เชน แอปเปลและลกูพลบัท่ีเราปลกู

ออกมากมี็คุณภาพต่ําและปริมาณผล

ผลิตไมมาก จีนมีเทคนิคที่ทันสมัย

มาก แตการท่ีอยากพัฒนาการปลูก

ผลไมเมืองรอน ดวยขอจาํกัดของภมิู

ประเทศกเ็ปนปจจยัทีไ่มสามารถควบ-

คมุได ขาพเจาหวังวาจะอาศัยเวทีน้ี
①

บังคลาเทศ เมียนมา เนปาลและจีน รวมกันหารอืความรวมมือในกาวตอ

ไปเกีย่วกบัการพัฒนาุตสาหกรรมผลไมและความรวมมือดานผลไมระ-

หวางยนูนานกับไทย

ในฐานะเปนหนึ่งในแบรนดจํานวนมากของ “ยูนนาน” ในอุตสาห-

กรรมการเกษตรลักษณะเฉพาะบนทีร่าบสงูของยนูนาน หลายปมานี ้ผลไม

ยนูนานมพีืน้ท่ีเพาะปลกูเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ประเภทของสินคากม็ากขึน้ ปรมิาณ

การผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลไมยูนนานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ

ระบบนิเวศ ปลอดภัยและคุณภาพสูงมีตลาดกวางใหญขึ้นเรื่อยๆ บรรดา

แขกผูมเีกยีรติทีเ่ขารวมประชมุเหน็วา ผลไมยนูนานมีลกัษณะเดนเฉพาะ

หลายประการ อาท ิมีผลิตภัณฑหลายประเภท รสชาติด ีชวงฤดูกาลยาว 

คณุภาพดี เปนตน พรอมๆ กบัการขบัเคลือ่นของ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง”

ยูนนานจะมีโอกาสกลายเปน “ชองทางสําคัญ” สําหรับผลไมจีนในการ

มุงสูประเทศรอบขางรวมถงึระดับโลก ผลไมยนูนานกป็ระสบโอกาสใน

การพัฒนาที่ดีดวย

ในการอภิปรายหารือ นายสมานไดแนะนําใหทุกคนรูจักกับลําไย 

ทุเรียนและสมโอของไทย เขากลาววา การมาฝหูมนิครัง้นี ้กเ็พือ่แสวงหา

โอกาสความรวมมือใหแกบรรดาผู  เพาะปลูกผลไมและวสิาหกจิผลไม

ของไทย จะสงผลไมไทยทีค่ณุภาพดีมายงัประเทศจนี ในขณะเดียวกนั กจ็ะ

นําผลไมของยูนนานไปแนะนําใหตลาดไทยรูจัก หวังวาผลไมยูนนาน

จะกลายเปนแบรนดผลไมที่มีชื่อ เสียงของโลกในเร็ววัน  เขากลาววา 

“ประเทศไทยก็เปนประเทศเกษตรกรรม ดวยปจจัยดานภมิูประเทศสวน

ตัว พวกเราประเทศไทยกไ็มมผีลผลติเมืองหนาว พวกเราพยายามอยาง
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ผูเชี่ยวชาญ นายสมาน ชินเบญจพล สื่อสารแลกเปลี่ยนกับ

วิสาหกิจจีน
图①专家陈汉昌与中国的企业交流 蔡梦 图

ผลไมยูนนานที่หอมหวาน รอแขกมาลิ้มรส
图②甜美“云果”等客尝 陈创业 图

②

ในการสรางการแลกเปลี่ยนระยะยาว

ระหวางกัน ใหพวกเราไดรวมกนัหา-

ฉนัทามติ พฒันาจดุแข็งของแตละคน

กระชับความรวมมือ ทําใหประเภท

ผลไมระหวางพวกเราหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น”

“ราํอวยพร”  เปนการราํเพือ่อวยพร

ในชวงเทศกาลของไทย นักศึกษาไทย

ท่ีนครคุนหมิงไดนําเพลงน้ีมาใชใน

เทศกาลเกบ็เกีย่วอนัอดุมสมบรูณ ทํา

ใหงานเทศกาลเกบ็เกีย่วอนัอดุมสม-

บูรณงดงามสมบูรณยิง่ขึน้  “ณ ทีน่ี้

พวกเราไดเห็นผลไมจํานวนมากที่

แตกอนไมเคยไดเห็น นาดึงดูดมาก 

ขาพเจากบัเกษตรกรชาวฟูหมินตาง

กดี็ใจอยางมาก” นกัศึกษาไทย อพชิญา

ขัติยะกลาว
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从曼谷驱车驶向东南，路边满目翠

绿，不时看到大片果园。一辆辆

满载榴莲的皮卡车驶过，公路边有不少榴

莲摊在等待顾客。在泰国最大的榴莲批发

市场——尖竹汶府能颂市场，记者看到刚

刚采摘的榴莲堆成小山，许多大货车在装

运榴莲，不少店家用大牌子写着“专供中

国”的字样。

การคา้ขายทุเรยีนเฉพาะตลาดจนี

ขับรถจากกรุงเทพมหานครมุงไปยังตะวันออกเฉียงใต สองขางทาง

เต็มไปดวยสีเขียวขจี มองเหน็สวนผลไมขนาดใหญอยูเปนระยะ รถปคอพั

บรรทกุทุเรยีนเต็มคันรถขบัผานไปคันแลวคันเลา รวมไปถงึแผงขายทเุรยีน

จาํนวนไมนอยทีร่อคอยลกูคาอยูรมิทาง ตลาดเนินสูง จงัหวดัจนัทบรุ ีซึง่

เปนตลาดขายสงทเุรยีนทีใ่หญทีสุ่ดในประเทศ ผูส่ือขาวเหน็ทเุรยีนท่ีเพิง่

เกบ็มาสดๆ กองเปนภเูขาหยอมๆ  รถบรรทุกขนาดใหญจาํนวนมากกาํลัง

บรรทกุทเุรยีนเพือ่ขนสง  รานจาํนวนไมนอยเขยีนปายขนาดใหญวา “สง

จีนโดยเฉพาะ”

“专供中国”的榴莲生意
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“รายได้ของเกษตรกรอ�าเภอพวกเราสูงกว่าพืน้ทีอ่ืน่จ�านวนมาก”

ในตลาดกลางผลไมหวัดง ใจกลางเมือง อาํเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ

ทางภาคเหนือของไทย แผงขายทุเรียนจํานวนมากวางทุเรียนหลง หลิง

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในทองถิ่น  นักทองเที่ยวจํานวนไมนอยรุมอยูหนาแผง

เพื่อชิมและซื้อ

“ทุเรียนหลง หลงิ เปนฝาแฝด เปนพนัธุท่ีเติบโตมาจากตนทเุรยีนตาม

ธรรมชาติพันธุเดียวกัน พันธุที่ทรงออกเหลี่ยมหนอยเรียกวา หลิง ทรง

กลมหนอยเรยีกวา หลง ทเุรยีนหลงิหลงเติบโตข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม

ไดผานการเพาะพนัธุโดยเทคโนโลย ีดังน้ันลูกจะไมใหญนัก แตรสชาติ

หวาน รสสัมผสัดี ” เม่ือพดูถงึทุเรยีนหลงิหลงประจาํทองถิน่  การนิ เจา

ของแผงก็กระตือรือรนเต็มที่ทันที

การินผาทุเรยีนหลงิหลงออกมาหน่ึงลกูและเอาชิน้เลก็ๆ ใหผูสือ่ขาว

ช้ินหนึง่ หลงัจากลองชมิแลว รสชาติไมเหมือนกบัทุเรยีนอืน่ๆ จรงิๆ

“ทุเรียนหลงิลบัแลท่ีผลติท่ีน่ีกโิลกรมัละประมาณ 500 ทุเรยีนหลงลบั

แล 300 บาท หลังจากสงไปยังกรุงเทพมหานคร ราคาจะเพิ่มขึ้นเปนเทา

ตัว” การินเลาใหผูสื่อขาวฟง

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตทุเรียนรายหลัก  จากสถิติคาดการณที่

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรของไทยประกาศ ทุเรียนปนี้จะมีผลผลิต

สูง“ยกตัวอยางเชนอําเภอลับแล ประชากรรอยละ 80 ของที่นี่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม โดยรอยละ 50 ปลูกทุเรียน  ทุเรียนหลิงหลงราคาสูง 

ขายดี  รายไดของสวนทเุรยีนแตละสวนอยูท่ีระหวาง 3-7 ลานบาท  ราย-

ไดของเกษตรกรอาํเภอเราสูงกวาท่ีอืน่มาก”  รองนายอาํเภอลบัแล กลาว

กับผูสื่อขาวดวยความปติวา “ทุกป เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม พอคาคน

จีนจํานวนมากก็จะมารับซื้อทุเรียน มีตลาดจีน พวกเราก็กาวสูเสนทาง

แหงความรํ่ารวยแลว”

“ประเทศจีนเป็นหน่ึงในตลาดส่งออกทุเรียนที่ส� าคัญที่สุดของ

ไทย”

จากสถิติท่ีกระทรวงพาณิชยไทยประกาศ ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เมษายนปนี ้ มูลคาผลไมสดทีไ่ทยสงออกไปจีนสะสมรวม 668 ลานดอล-

ลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 152.7 โดยคิด

เปนมูลคาการสงออกทุเรยีนสูงถงึ 418 ลานดอลลารสหรฐั  รฐัมนตรชีวย

วาการกระทรวงพาณิชยไทยกลาว

วา “ประเทศจนีเปนหน่ึงในตลาดสง

ออกทุเรยีนท่ีสําคญัทีสุ่ดของไทยโดย

คาดการณวามูลคาการสงออกในป 

ค.ศ. 2019 จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง”

ในปจจุบัน จีนอนุญาตใหนําเขา

ผลไมจาก 40 กวาประเทศ ประเทศ

ไทยเปนประเทศที่จีนอนุญาตใหนํา

เขาผลไมประเภทจํานวนมากท่ีสุดรวม

20 กวาชนดิ อาทิ ทุเรยีน มังคดุ การท่ี

ทุเรียนและมังคุดรวมถึงผลไมอื่นๆ 

ของไทยเขาไปสูประชาชนทัว่ไปของ

จนีไดมากยิง่ข้ึน จะชวยขบัเคล่ือนให

เกษตรกรไทยหลุดพนความยากจน

และรํ่ารวยขึ้นไดเปนอยางมาก

ตางจากการคาระหวางประเทศ

ในชวงระยะตนๆ ในปจจุบัน พอคา

จีนที่รับซื้อผลไมบางรายตรงเขาไป

รบัซ้ือสวนผลไมของไทยโดยตรง ตัง้

โรงงาน หรอืจาํหนายผลไมในตลาด

ขายสงผลไมสดของไทย ซ่ึงส่ิงเหลา

นี้ไมเพียงแตขับเคลื่อนการจางงาน

ในทองถิ่น แตยังผลักดันการพัฒนา

ธุรกิจผลไมของไทย นายหวง เทียน

ฉวน ผูจัดการใหญบรษัิทนาํเขาสงออก

จินกั่วหยวน (ไทย) กลาววา พรอมๆ 

รถบรรทุกจากประเทศอาเซียนเขาออกทางดานผูจาย เขต

ปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซีเพื่อขนถายสินคา
东盟国家的货车进出广西壮族自治区凭祥浦寨口岸
转运货物 新华社 图
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กับจํานวนพอคาคนจีนที่เขารวมในอุตสาหกรรมผลไมเพิ่มมากขึ้น การ

แขงขันในตลาดก็นับวันจะยิ่งดุเดือดขึ้น ชวยเพิ่มคุณภาพและประสิทธ-ิ

ภาพของอุตสาหกรรมผลไมไทยในทุกขั้นตอนไดอยางมาก ผูรับซื้อมีที่

ยืนในการแขงขันดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เกษตรกรก็ไดกําไรสูงขึ้น

จากคุณภาพผลไมที่เพิ่มสูงขึ้น

“ในอนาคตจะมผีลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจนีเพิม่มากขึน้อกี”

ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2018 คณะรัฐมนตรีไทยไดอนุมัติแผนยุทธ- 

ศาสตรการพัฒนาผลไม พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิตผล

ไม โดยมีวตัถุประสงคผลกัดนัใหกลายเปนประเทศทีสํ่าคญัในการคาผล

ไมเมืองรอน

รฐัมนตรีวาการกระทรวพณิชย

ไทยในปจจบุนักลาววา ไทยตองพยา-

ยามกาวข้ึนเปนประเทศทีส่าํคญัใน

การคาผลไมเมืองรอน ซ่ึงจําเปนตอง

ดําเนินความร วมมือกบัธุรกิจออน-

ไลนของจีนในเชงิลกึ ส่ิงน่ีจะชวยให

ไทยสงผลไมคณุภาพดีไปยงัตลาดจนี

ที่กวางใหญไดจํานวนมากยิ่งขึ้น

ในปจจุบนั กระทรวงพาณิชยไทย

①
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กําลังจัดทําแผนยุทธศาสตรการบุกเบิกตลาดผลไมอยางรอบดานใหสม-

บูรณข้ึน  โดยตัดสินใจท่ีจะเริม่ตนจากผลไม 3 ชนดิ อนัไดแก ทเุรยีน มะพราว 

และมังคุด เพิม่ความรวมมอืกับธุรกิจออนไลนของจีน บุกเบิกตลาดจีน

อยางเต็มที ่ในขณะเดียวกัน ในฐานะเปนตลาดสําคัญในการนําเขาผลไม

ทัง้ 3 ชนดินี ้ จนีกพ็ยายามเปดตลาดและพฒันาโลจสิติกสเพิม่ขึน้อยางตอ

เน่ือง นายหลู เจ้ียน เอกอคัรราชทูตจีนประจาํประเทศไทยกลาววา ในอนาคต

ขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามผลักดันการคาทวิภาคีใหสามารถบรรล ุ

การสะสมของ “ปริมาณ” นั้น ก็จะใหความสําคัญกับการเพ่ิม “คุณภาพ” 

มากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะสงเสริมผลิตภัณฑคุณภาพดีของทั้งสองประเทศ 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงใหเขาสูตลาดของกันและกันมาก

เพิม่ข้ึน เพือ่ใหประชาชนจนีและไทย

ไดใชของและบรกิารท่ีดีขึน้และมาก

เพิ่มขึ้นในชีวิตประจําวัน

ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ ชวงเสนทางระหวางเสี่ยวมุง

หยั่ง-บอหาน ยูนนาน
图①昆曼公路云南小勐养至磨憨段 李一波  图 

ดอกไมยูนนานจําหนายในตลาดกรุงเทพมหานคร
图②云南鲜花在泰国曼谷市场销售 雷桐苏 图

ทุเรียนไทยที่ขายในประเทศจีน
图③在中国销售的泰国榴莲 蔡梦 图

②

③
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泰国 浪 漫 爱 情 喜 剧 电 影 《 友 情 以

上》在中国上映，导演查亚诺普

和女主平采娜到北京和观众互动。

ภาพยนตรไ์ทยเรือ่ง Friend Zone ระวงั......
สิ้นสดุทางเพือ่น เขา้โรงฉายท่ีประเทศจนี

ภาพยนตรไทยแนวโรแมนติก

คอมเมดี ้เรื่อง Friend Zone ระวัง......

ส้ินสุดทางเพือ่น เขาโรงฉายท่ีประเทศ

จีน  โดยม ีใบเฟรน พิมพชนก นาง

เอกของเร่ืองและชยนพ บุญประกอบ 

ผูกาํกับภาพยนตรเดินทางไปรวมกจิ-

กรรมพบปะแฟนภาพยนตรทีป่ระเทศ

จีนดวย

ภาพยนตรเรือ่ง Friend Zone ระวงั......

ส้ินสุดทางเพือ่น เปนผลงานการสราง

จากทีมเดียวกนักบัท่ีสรางภาพยนตร

เรือ่ง “ฉลาดเกมสโกง” สําหรบัภาพ-

ยนตร Friend Zone นี้เปนภาพยนตร

ท่ีทาํเงินรายไดสูงสดุในประเทศไทย

ในพ.ศ. 2562  โดยภาพยนตรไดเลา

เรื่องราว “ความสัมพันธที่มากกวา

เพื่อน” ของ “ปาลม” (รับบทโดย ณ

ภทัร เสียงสมบุญ) นักเรยีนมัธยมปลาย

ท่ีอยากจะรวบรวมความกลาสารภาพ

รักกับ “กิ๊ง” เพื่อนสนิทของเขา (รับ

บทโดย พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย) 

泰国电影《友情以上》在中国上映

แตกลัววาถาสารภาพรักไปแลวหากถูกปฏิเสธก็จะเสียเพื่อน  เขาจึงตัด

สินใจอยูขาง  ๆกิง๊อยางเงียบ  ๆในฐานะ “เพือ่นสนิท” หลงัจากกิง๊ชอบ “เท็ด” 

โปรดิวเซอรเพลง ปาลมก็ไมพอใจกับสถานะ “เพื่อนสนิท” ของตนอีก

ตอไปแลว.......

ใบเฟรน พมิพชนกเลาถงึท่ีไปทีม่าของการมาแสดงภาพยนตรเรือ่งน้ี

วา “ใบเฟรนรูสึกวาความสัมพนัธของตัวละครในภาพยนตรเร่ืองน้ีทําให

รูสกึเศรา อยากใหเพือ่นๆ ทีต่กอยูใน Friend Zone สามารถผานสถานการณ

แบบนั้นออกมาได” ทางดานผูกํากับชยนพ บุญประกอบก็ใหสัมภาษณ

วา “ผมก็เคยมีประสบการณแบบนี้เหมือนกัน ผมรูสึกวาความสัมพันธ

แบบ Friend Zone ไมสามารถเกบ็เอาไวแคในใจไดอกีตอไปแลว จงึอยาก

จะสรางเปนภาพยนตร” เมื่อถามถึงฉากที่ประทับใจที่สุดใบเฟรนบอก

วามีอยูฉากหนึ่งที่ตองโหนสลิงวนรอบปายโฆษณามากกวา 50 รอบ  ผู

กาํกบัชยนพทีสั่มภาษณอยูขางๆ เสรมิวา “กเ็พราะเธอไมใชตัวแสดงแทน 

ตอนแรกท่ีผมเลอืกใบเฟรนมารบับทนีก้เ็พราะตอนทดสอบบทหนากลอง 

ผมบอกใหเธอรองไหแบบนาสงสาร แตขณะเดียวกันกทํ็าใหคนรอบขาง

รูสึกขําดวย  เธอก็ทําไดจริงๆ ผมรูสึกวาใบเฟรนเปนนักแสดงหญิงที่มี

เสนหมากคนหนึ่ง”

เมือ่สัมภาษณเกีย่วกบัอาหารจนีท่ีชอบทีสุ่ด  ผูกาํกบัชยนพตอบอยาง

ไมลังเลใดๆ วาชอบ “อาหารเผ็ดรอน (หมาลา)” มาก สวนใบเฟรนชอบ 

“ผกักระเจ๊ียบ” นอกจากน้ีใบเฟรนยงับอกอกีดวยวานกัแสดงหญิงของจนี

ที่เธอชอบมากคือจาว เวย และซ ูฉ ี สวนผูกํากับชยนพชื่นชอบจาง จื่ออี๋ 

เปนพิเศษ
本刊综合

โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง “Friend Zone ระวัง...สิ้นสุดทางเพื่อน”
《友情以上》电影海报
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菲氏叶猴为世界濒危、中国国家一级重点保护野生动物，之前的研究调查显示，主要分布于高黎贡山、铜壁关（盈

江）中国国家级自然保护区等地，生活习性与人类有着许多相似之处，幼猴通体呈金黄色，十分可爱。近期德宏自

然生态保护服务队志愿者郑山河在云南省德宏傣族景颇族自治州芒市发现中国最大种群的菲氏叶猴，种群数量至少有五群，

总数约320只。令人惊喜的是，志愿者拍摄到了“小金猴”的身影，研究表明该区域菲氏叶猴生存环境良好。  

ลงิค่างเฟยเ์รย–์ลกูมีขนสเีหลอืงทองท ัง้ตวั 
ไม่เหมือนพ่อแม่
菲氏叶猴：幼猴身披金色毛发，长得不像爸爸妈妈

本刊记者 段建鑫/文 

①

ยูนนานท่ีสวยงาม
最美
云南
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ลิงคางเฟยเรย (Presbytisphayrei) เปนสัตวปาทีใ่กลสูญพนัธุของโลก เปน

สัตวปาชั้นหนึ่งระดับชาติที่ไดรับการอนุรักษเปนพิเศษของประเทศจีน ผล

การสํารวจวิจัยกอนหนานี้ปรากฏวา ลิงคางในประเทศจีนสวนใหญมีแหลง

พกัพงิอยูในเขตอนุรกัษธรรมชาติระดับชาติของจนีตามภเูขาเกาลีกุ่ง ถงปกวน

 (อําเภออิ๋งเจียง) นิสัยการใชชีวิตคลายกับมนุษยมากในหลายอยาง ลูกที่เกิด

ใหมจะมีขนสีเหลอืงทองท้ังตัว ซ่ึงแลดูนารกัมาก นายเจ้ิง ซานเหอ อาสาสมัคร

ทีมบริการอนุรักษระบบนิเวศธรรมชาติเตอหงไดพบลิงคางเฟยเรยฝูงใหญ

ที่สุดของจีนที่เมืองหมางซื่อ แควนปกครองตนเอง ชนชาติไต ชนชาติจิ่งโพ

เตอหง โดยมฝีงูลงิคางอยางนอยจาํนวน 5 ฝงู ประชากรประมาณ 320 ตัว สิง่ที่

นาสนใจคือ อาสาสมัครไดบันทึกภาพใหเห็น “ลิงนอยสีทอง” ซึ่งแสดงวา 

ในเขตพื้นที่ดังกลาวมีสิ่งแวดลอมการพักพิงที่ดีสําหรับลิงคางเฟยเรย

 “ลงิน้อยสีทอง” แลดูไม่เหมอืนพ่อแม่

เมื่อปลายป 2017 นายเจิ้ง ซานเหอ อาสาสมัครทีมบริการอนุรักษระบบ

นิเวศธรรมชาติเตอหง เจอฝูงลิงคางเฟรเรยโดยไมคาดคิด ขณะบันทึกภาพ

ภาคสนามที่ตําบลสวนกางเมืองหมางซื่อ

ผลการสํารวจวิจัยกอนหนานี้ปรากฏวา ฝูงลิงคางเฟยเรยที่มีอยูปจจุบัน

ในจีน สวนใหญมีท่ีพกัพงิอยูในเขตอนุรกัษธรรมชาติระดับชาติภเูขาเกาลีกุ่ง 

ถงปกวน (อําเภออิ๋งเจียง) การพบลิงคางเฟยเรยที่เมืองหมางซื่อของนายเจิ้ง

ซานเหอครั้งนี ้ไดสรางความตื่นเตนไมนอยทีเดียว

“ผมเคยพบลงิคางเฟยเรยฝงูน้ีหลายครัง้ในหบุเขาครบั พวกมันเด็ดใบไม

กนิเสรจ็แลวกจ็ะไปด่ืมนํา้ทีน่ํา้ตกในหบุเขา และจะละเลนกนับนเถาวลัยขาง

นํา้ตกครบั ภาพน้ันเหมือนถํา้มานน้ํา (จุยเลยีมตอง) ภเูขาฮวักัว่ซาน (ฮวยกวยซัว) 

ในนิยายเรื่อง ไซอิ๋ว มากทีเดียวครับ” เมื่อไดพบและบันทึกภาพลิงคางเฟย

เรยฝงูนีห้ลายครัง้ นายเจิง้ ซานเหอรูสกึต่ืนเตนมาก และเพราะไดพบกนับอย 

ลงิคางเฟยเรยฝงูนีจ้งึถอืนายเจิง้ซานเหอเปนเพือ่น เกาตัว กนิใบไมออนรกัๆ 

ใครๆ  กนัอยางเต็มท่ีอยางกบัไมมีคนอยู ยงัโพสททาตางๆ ใหนายเจ้ิง ซานเหอ

บันทึกภาพดวย สิ่งที่นายเจิ้งซานเหอลืมเลือนยากที่สุดในชวงนั้นคือ ไดบัน

ทึกภาพลูกลิงคางเฟยเรย โดยลูกลิงคางแรกเกิดที่ลืมตาขางหนึ่งหลับตาขาง

หนึง่ คลอเคลยีซบตัวในอกแมลงิ ดูเหมอืนถุงผาถงุหน่ึง นายเจิง้ ซานเหอเลา

ทบทวนวา “ทุกครัง้ท่ีเหน็แมลงินําพาลกูลงิออนเหาะเหนิตามปลายกิง่ไม ผม

อดที่จะเปนหวงไมไดครับ กลัวมันจับไมแนนตกลงไปครับ โชคดีที่แมลิง
ลิงคางเฟยเรย
图①②③菲氏叶猴 郑山河 图

②

③

ยูนนานท่ีสวยงาม
最美
云南

45



สามารถเหาะเหินดวยกระบวนทาที่ยากลําบากไดครับ”

ลิงคางเฟยเรยที่โตเต็มที ่จะมีขนสีเทาทั้งตัว โดยลากหางยาวๆ รอบ

ขอบตาและรอบริมฝปากมีวงสีขาว ซึ่งสะดุดตามาก สิ่งที่นาสนใจคือ 

ลูกคางเฟยเรยทีเ่กดิใหมจะไมเหมือนพอแม พวกมันมีขนสเีหลอืงทองที่

สวางไสวอยางสะดุดตา นายเจิง้ ซานเหอ เรยีกพวกมันอยางนารกัวา “ลงิ

นอยสีทอง” พอลิงออนเติบโตขึ้น ขนสีทองทั้งตัวจะเปลี่ยนเปนขน

สีเทา ซึ่งเปนสัญลักษณแสดงวามันเขาสูวัยโตเต็มที

 ลงิค่างฝูงนี ้“คล้าย” กบัคนมาก

เมื่อเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2018 เทศบาลแควนเตอหงรวมกับสภา

วิทยาศาสตรแหงชาติจนี และองคกรวจิยัวทิยาศาสตรอืน่ๆ ไดดําเนนิการ

สํารวจลิงคางเฟยเรยฝูงนี้ในภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพการอยูรอดของ

ลงิคางเฟยเรยท่ีรอบๆ เมืองหมางซือ่ จากการสังเกตการณชวงเวลาหน่ึง 

นักวิจัยวิทยาศาสตรพบวา ลิงคางเฟยเรยออกมาทํากิจกรรมหลังพระ-

อาทิตยขึ้น และพักผอนหลังพระอาทิตยตก ม ี“ตารางเวลาทํางานและ

พักผอน” อยางชัดเจน โดยลิงคางเฟยเรยจะเริ่มทํากิจกรรมตอนฟาเริ่ม

สางทุกเชา หาอาหารกินตอนเชาตรูและตอนชวงเย็น กลางวันเปนเวลา

พักเที่ยง พวกมันคึกคักวันละประมาณ 11 ชั่วโมง จะหยุดก็ตอเมื่อฟา

มืด ลงิคางเฟยเรยเปนสัตวที่ชอบอยูรวมกันเปนฝงูเหมือนสัตวบิชอพ สวน

ใหญ พวกมันมีพื้นที่เคลื่อนไหวหากินคอนขางกวางในกลางวัน แตจะ

เลือกตนไมสูงใหญที่คอนขางปกปดเปนถิ่นที่อยูถาวรในกลางคืน

หนวยสํารวจวิจัยวิทยาศาสตรไดแตปฏิบัติงานในกลางคืน เพื่อไม

เปนการรบกวนชีวิตความเปนอยูปกติของลิงคางเฟยเรย ทุกคนพบใน

ระหวางการสํารวจวา ลิงคางเฟยเรยเลือกลักษณะอาหารตามฤดูกาล

อยางชัดเจน โดยเลือกยอดออนของพืชเปนอาหารหลักในฤดูใบไมผล ิ

และจะเด็ดผลไมสดในฤดูรอน ที่นาทึ่งคือ พวกมันยังนอนควํ่าเลียเศษ

ดินบนพื้นผิวนอกหินผา เพื่อเสริมเกลือที่รางกายตองการ

จากการสํารวจกับการวิจัยภาคสนามเกือบ 3 เดือน นักวิจัยวิทยาศา-

สตรยืนยันวา ฝูงลิงคางเฟยเรยดังกลาว เปนฝูงลิงคางเฟยเรยฝูงใหญที่

สุดที่พบในเขตพื้นที่เดียวในประเทศจีนโดยมีอยางนอย 5 ฝูง มีลิงคาง

จํานวนทั้งหมด 320 ตัวในบริเวณนั้น สิ่งที่นาดีใจคือ ทีมบริการอนุรักษ

ระบบนิเวศธรรมชาติเตอหง ไดพบ “ลิงนอยสีทอง” อีกครั้งเมื่อเดือน

กมุภาพนัธป ค.ศ. 2019 โดยลกูลงิ 10 

กวาตัวไดถอืกาํเนดิในฝงูลงิคางเฟย

เรยฝูงใหญที่สุดของจีน

หลังจากไดพบฝูงลิงคางเฟยเรย

ฝงูใหญท่ีสดุของจนีในเมืองหมางซ่ือ 
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แควนเตอหงแลว ไดพบลกูลงิคางอยาง

ตอเน่ือง ซ่ึงสะทอนใหเหน็วา แควน

เตอหงมสีิง่แวดลอมระบบนเิวศธรรม-

ชาติที่ด ีพรอมๆ กับการดําเนินการ

อนรัุกษระบบนเิวศอยางตอเน่ืองตาม

ทีต่างๆ ของมณฑลยนูนาน  ยนูนาน 

“อาณาจักรสัตว” จะมีพลังชีวิตและ

ชวีติชวีามากยิง่ข้ึน และจะอาํนวยสิง่-

แวดลอมการพักพิงที่ดียิ่งขึ้นแกสัตว

และพืชตางๆ
ลิงคางเฟยเรย
菲氏叶猴 郑山河 图
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梦里的香巴拉——巴拉格宗

ปาลาเก่อจง–ดนิแดนศกัดิส์ทิธ์ิในฝัน
本刊记者 李文君/文

巴拉格宗景区位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市的尼西乡境内，是香

格里拉最具特色的景区综合体，拥有“香格里拉小江南”的美誉。

①
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เขตทัศนยีภาพปาลาเกอจง (Balagezong) ต้ังอยูภายในตําบลหนซีีของเมือง 

เซียงกรีลาแควนปกครองตนเองชนชาติธิเบตตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน เปนเขต

ทัศนยีภาพความหลากหลายทีมี่ลกัษณะพเิศษเฉพาะตน ไดสมญานามวา “กงั

หนํานอยเซียงกรีลา”

หมู่บ้านปาลา-ชนเผ่าทีห่ลกีลีสั้งคม

หมูบานปาลา เปนหมูบานเกาแก ประกอบดวย 9 ครอบครวัทีเ่ปนชนรุน

หลงั ในคัมภรีธิเบตบนัทกึวา มีชนชาติธิเบตชนเผาหน่ึงเบือ่หนายกบัสภาพ

ศึกสงครามตลอดปทีไ่มจบส้ิน พวกเขาใชเวลานานหลายป เดินทางถงึหบุเขา

ลกึและไดลงหลกัปกฐานในทีส่ดุ ดวยเหตุน้ี ณ เชิงเขาหมิะตรงปลายสุดของ

หบุเขาปาลาเกอจง  จงึมหีมูบานเลก็ๆ ทีส่งบเงียบต้ังอยู น่ันคอืหมูบานปาลา

หุบเขาปาลาเกอจง
图①巴拉格宗大峡谷 新华社 图

ภูเขาหิมะเกอจง
图②格宗雪山 李文君 图

หมูบานปาลา
图③巴拉村 李文君 图

②
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บานไมสไตลธิเบตทามกลางหุบเขา สรางเรียงรายลดหลั่นเลียบไป

ตามเนินเขา เมื่อเขาสูฤดูรอน ทุงนาผืนใหญและทุงหญาเขียวขจ ีเมื่อเขา

สูฤดูใบไมรวงสีสันเปลีย่นเปนทุงสทีองอราม ภาพบานเรอืน ทุงปศุสัตว 

สถปูเจดีย หบุเขา หิมะยอดเขา ประกอบกนัขึน้ในหวงเวลาเดียวกันอยาง

วิจิตรพิสดาร ชาวบานกับธรรมชาติลี้ลับอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร

หุบเขาใหญ่ปาลาเก่อจง (Balagezong) ทีเ่ป็นกนัชนเขตแดนกบัสวรรค์

“หบุเขาซอนในหบุเขา เหนอืหบุเขามีหบุเขา ท้ังแนวดิง่แนวต้ัง สลบั

ซับซอนซอนเง่ือน” เปนคําบรรยายลกัษณะพเิศษของหบุเขาใหญเซียงกรลีา 

อกีทัง้เปน “หุบเขาพระจนัทรน้ําเงิน” ดงัที ่James Hilton นักเขียนนวนิยาย

อเมริกัน บนัทึกไวในหนังสือ” เสนขอบฟาท่ีหายไป” หนาผาสองฝาก

ฝงสูงชนั กนหบุเขาธารน้ําไหลหลาก กลายเปนกันชนทีไ่มอาจกาวขาม 

แมแตชาวบาน บานปาลายงัตองหยุดอยู ณ ที่แหงนี ้ปจจุบัน บนหนาผา

สูงชนั 2.5 กิโลเมตร ผูคนไดสรางเสนทางเดินบนผาสูงคดเค้ียว ซ่ึงสามารถ

เขาไปสํารวจความลี้ลบันอกหุบเขา

ลกึ ปลายสดุของหุบเขา สายน้ําคอยๆ

ไหลเอือ่ยลง สามารถลองแกงไปตาม

สายน้ํา ด่ืมด่ําสัมผสัใกลชดิกบัธรรม-

ชาติอันยิ่งใหญสักครั้ง

สถูป Shambhala-สถานทีศั่กดิ์

สิทธ์ิบนแดนมนุษย์

สถปูเซยีงปาลา (Shambhala) เปน

เจดียพทุธศาสนาโดยธรรมชาติ ต้ังอยู

บนแดนหิมะที่เหนือระดับนํ้าทะเล 

4,200 เมตร ยอดเขาสูงรปูทรงปรามิด

ท่ีกอตัวขึน้ตามธรรมชาติถกูปกคลุม

ดวยหิมะ ตั้งตระหงาน อีกดานของ
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สถูปถูกโอบอุมดวยภูเขาหิมะสองลกู ลกูหนึง่มีลกัษณะคลายพระลามะ

นั่งสวดมนต อีกลูกหนึ่งคลายคัมภีรที่กางออก ภูเขาทั้งสามที่มีลักษณะ

คลายสถูปพระลามะ และคัมภีรพระสูตรแหงน้ีถูกเรียกวา “พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ” หรือพระรัตนตรัย ทุกปจะมีผูมีจติศรทัธาจาํนวน

มากเดินทางมากราบสักการะ เดินทกัษิณาวรรต

ภูเขาหิมะเก่อจง (Gezong) หน่ึงภูมส่ีีฤดู

“หนารอนที่รอนจัดในหุบเขา แตเขตเขากลับเปนฤดูใบไมผลิ ฤดูใบ

ไมรวงในทีร่าบสูงเม่ือหนาหนาวกย็างกรายเขามา ภเูขาจะปกคลมุไปดวย

หิมะ” นีค่อืภาษิตพืน้บานทีก่ลาวบรรยายถงึความงามของภเูขาหมิะปาลา

เกอจง  “หน่ึงภมูส่ีีฤดู สิบลีต้างโลกหลา” เปนลกัษณะพเิศษของภมิูอากาศ

ที่นี่ ภูเขาหิมะปาลาเกอจง  สูงเหนือระดับนํ้าทะเล 5,545 เมตร ยอดเขามี

หิมะปกคลุมตลอดป เสมือนปรามิดสีเงิน ตั้งตระหงานเหนือเมฆหมอก 

ธารนํ้าที่จับตัวเปนหิมะตรงเชิงเขาคอยๆ ละลายลงอยางเงียบๆ ระหวาง

ความเงียบกับความเคลื่อนไหว ลอ-

กันกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งตระหงาน

กอตัวเปนความแขง็แกรง หมิะท่ีละลาย

กลายเปนธารน้ําไหลหลากลงมาตาม

ขุนเขา หลอเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ยึดภเูขา

หมิะเปนบาน ในฤดูกาลน้ี ดอกอาเซ-

เลยีบรเิวณเชงิเขาแผกลบีบานสะพรัง่

ราวกับบูพรมสีสันสดใสใหกับภู

เขาศักดิ์สิทธิ์แหงนี้

ทางหลวงที่ตัดผานระหวางภูเขาหิมะกับหุบเขาในเขต

ทัศนียภาพปาลาเกอจง
巴拉格宗景区内雪山和峡谷之间的道路 新华社 图

ยูนนานท่ีสวยงาม
最美
云南
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ผกัและผลไมข้องอว้ีซกีา้วออกไปสู่ภายนอก

ยามเชาตรูพืชผักยังคงงอกงาม

อยูบนพื้นดิน วันมะรืนชวงบายก็ถูก

นําไปวางบนโตะอาหารของคนกรงุ-

เทพฯ ประเทศไทย ผลไมที่วันนี้เรา

เห็นหอยอยูบนตน อีกไมกี่วันตอมา

พวกมันกถ็กูกระจายไปยงัตลาดเกษตร

และซุปเปอรมารเก็ตตางๆ ทั่วเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ในชวงไมกี่ปที่

ผานมา เมืองอวี้ซ ีไดเปดตัวแบรนด

เกษตรสมัยใหมบนท่ีราบสูงอวีซี้ อนั

เปนการติดปกใหกับผักและผลไม

ของอวีซ้ใีนการกาวออกไปสูภายนอก

การเกษตรสมยัใหมบนทีร่าบสงู

อว้ีซนีัน้ยดึหลกัขอกําหนดการพฒันา

ท่ีมคีณุภาพสูง และยงัไดพยายามทุก

วถิทีางเพื่อสราง “แบรนดอาหารสี

เขียว” ขึน้

 ระบบการเกษตรของอวีซี้น้ันมี

ความเปนเอกลกัษณและมีคุณสมบติั

ท่ีโดดเดนอยูดวยกนั 6 ประการ ไดแก

ประการแรก   เปนการเกษตรทีทํ่ากาํไร

โดยผลผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

蔬菜今天早晨还长在地里，后天下

午 就 摆 在 泰 国 曼 谷 市 民 的 餐 桌

上；水果今天还挂在树上，几天后就遍布

东南亚超市和农贸市场。近年来，玉溪打

响高原特色现代农业品牌，为玉溪果蔬走

出去插上了翅膀。

『走进玉溪』玉溪果蔬走出去

การปลกูอยูที ่8,305 หยวนตอโหมว ประการทีส่อง คือ นําเทคโนโลยมีาใช

ในการเกษตร อตัราการนํามีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีขามามีสวนรวมใน

การสรางความเติบโตทางการเกษตรมากถงึ 57% ประการทีส่าม  เปนการ

เกษตรเพื่อการสงออก การสงออกสินคาเกษตรที่ดําเนินการดวยตนเอง

คิดเปนมูลคา 1.526 พนัลานดอลลารสหรฐั ครองสัดสวนมากกวา 40% ของ

มณฑล ประการทีส่ี่ คือ การแปรรูปการเกษตร มูลคาผลผลติของการแปร

รูปผลิตภัณฑทางการเกษตรอยูที่ 28 พันลานหยวน ไดสรางแบรนดทีม่ี

ชือ่เสียงซ่ึงมีความสามารถในการแขงขนัสูง นําพาผูประกอบการช้ันนาํและ

กลุมอตุสาหกรรมตางๆ เขาสูอุตสาหกรรมแปรรปูสนิคาทางการเกษตรชัน้

แนวหนาของจีน ประการทีห่า  เปนเกษตรกรรมเชิงนเิวศ อตัราการผานการ

ตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภัยของผกัและผลไมยงัคงสูงกวา 98%

ประการทีห่ก คือ การพฒันาลักษณะเฉพาะของอตุสาหกรรม รายไดของ

เกษตรกรจากอตุสาหกรรมลกัษณะเฉพาะ เชน ยาสูบ ผกัผลไม และปศุสัตว

คิดเปน 63% ของรายไดตอหัวของเกษตรกร สมฉว่ีเฉิง สมกานจู และมะมวง

ท่ีออกกอนฤดูกาลมีราคาสูงกวาผลติภณัฑทีค่ลายคลงึกนั 30%

ทัง้นี ้เมืองอวีซี้ไดเขาไปมีสวนรวมอยางแข็งขันในการสงเสรมิธุรกจิ

นําเขาทุนตางถิน่และตางชาติดานการเกษตร และสงเสรมิธุรกจิการเกษตร

รปูแบบใหมดวยการดําเนินการตามกลยุทธเปดกวาง ทําใหประสบความ

สําเร็จในการดึงดูดบริษัทที่มีชื่อเสียงตางๆ เชน ฝูเจี้ยนตาลี ่หัวซีซีหวาง 

เซินเจิ้นเฮิงซิ้น ฮองกงฟานยรง  เปนตน ใหเขามาลงทุนในการเกษตร

สมัยใหมบนที่ราบสูง
玉溪市委宣传部供稿供图
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赛场上，网球选手们发扬体育竞技

精神，展开激烈对战，为观众们

奉献了一场场精彩绝伦的比赛；赛场下，

网球选手们以球会友、以球传情，从对手

变成好友，从切磋球技到文化交流，体现

了2019昆明网球公开赛“和谐 交流 共融 

共享 共赢”的赛事主题。

เมื่อวันที ่12-20 ตุลาคม การแขง-

ขันเทนนิสระหวางประเทศคุนหมิง

“หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง ยนูนานสลบั

สี”  ค.ศ. 2019 จัดขึ้นอยางสําเร็จที่

เมืองอนัหนิง มณฑลยนูนาน ผูแขงขนั

เทนนิสจากบรไูน สปป.ลาว มาเลเซีย

มองโกเลยี เมียนมา ฟลปิปนส ศรลีงักา

ไทย ติมอรเลสเต ฮองกง และอนัหนิง

90 กวาคน 11 ทีม เขารวมงานมหกรรม

อนัหนงิ : ใชเ้ทนนสิผูกมิตร ใชเ้ทนนสิถ่ายทอดสมัพนัธ์
『遇见安宁』以球会友  以球传情

เทนนิสที่ยากจะลืมเลือนครั้งนี ้  

      บนสนามแขงขนั บรรดาผูเขารวมการแขงขนัเทนนิสตางเผยแพรจิต

วิญญาณการประลองฝมือทางกีฬากันอยางเต็มที ่ ประลองการแขงขัน

อยางดุเดือดบนสนามเทนนิสหงถู เมืองอันหนิง มอบการแขงที่สุดยอด

ใหแกผูชม บนสนามแขงขัน ผูแขงขันเทนนิสใชเทนนิสผูกมิตร จากคู

แขงขนับนสนามเทนนสิกลายเปนมิตรสนทิในยามสวนตัว จากการประ-

ลองฝมือเทนนิสไปสูการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม ซ่ึงสอดรับกบัหัวขอ

หลกัในการแขงขันทีว่า  “การแลกเปลี่ยนสมานฉนัทรวมหลอมรวมรวม

สนุกรวมชนะ” พอดี

 จากขอมูล เมืองอันหนิงประสบความสําเร็จในการจัดการแขงขัน

เทนนิสระหวางประเทศคุนหมิงติดตอกันเปนเวลา 2 ป จากการจัดงาน

กฬีาระหวางประเทศประเภทนี้ ทําใหเมอืงอนัหนงิกาวจากการเปนเมือง

เล็กๆ ภายในภาคพื้นดินทางตะวันตก คอยๆ เติบโตเปน “หองรับแขก” 

เมืองศูนยกลางระหวางประเทศประจําภูมิภาคของคุนหมิงในการมุงสู

เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปน “สะพานเชื่อมใจ” ของ

ปวงชนรวมเปนหนึ่งเดียว

                                                                安宁市委宣传部供稿供图
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十二生肖，又叫属相，包括鼠、牛、虎、兔、龙、

蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。十二生肖以12

年为一个轮回。生肖作为中国悠久的民俗文化符号，古往今来留

下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画及

民间工艺作品。

ปีระกาในสบิสองนกัษตัร

คนประกา คือผูที่เกิดในป 1981 ป 1993 ป 

2005 ป 2017 ป 2029 เปนตน

 ประกาจัดอยูลาํดับที ่10 ในสิบสองนักษัตร

ชาวจีนมองภาพรวมของไกวาม ี“คุณธรรม ๕” 

กลาวคือ หัวสวมมงกุฎ (หงอนไก) หมายถึงมี

วชิาความรู เลบ็เทาใชในการตอสู หมายถงึพละ-

กําลัง หาญกลาในการตอกรกับศัตรูตรงหนา 

หมายถึงความกลาหาญ เมื่อพบอาหารจะเรียก

พวกเรียกพอง หมายถึงความเอื้อเฟอใจกวาง 

ฟาแจงสงเสียงขันตรงตอเวลา หมายถึงรักษา

เครดิต รักษาสัญญา

วิธีการคํานวณเวลาของคนจีนโบราณคอน

ขางเรียบง าย  เสียงขันของไกตัวผู กลายเปน

การสงสัญญาณวาตะวันขึ้นแลวใหผูคนลุกขึ้น

ทาํงาน ประเทศจนีมีภาษิตกลาววา “ลกุขึน้เตน

ราํเม่ือไดยนิไกขนั”  ตาม พงศาวดารจ้ิน ประวติั

จูที ่บันทึกวา เลากันวาสมัยจิ้นตะวันออก มีแม

ทัพนายหน่ึงชือ่จูที ่สมัยเปนหนุม เปนคนมคีวาม

มุงมั่นใฝฝนสูง เพื่อทํางานตอบแทนคุณชาติ

บานเมือง เม่ือไดยนิเสียงไกขันตอนดึกด่ืนคอน

คืน เขาจะตื่นลุกขึ้นแตงตัว จับกระบี่ฝกวิทยา-

ยุทธ ฝกซอมอยางหนัก  

十二生肖——鸡

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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คนปจอ คือผูที่เกิดในป 1982 ป1994 

ป2006 ป2018 ป2030 เปนตน

ปจอจัดอยูลาํดับท่ี 11 ในสิบสองนกั-

ษัตร จอหรือสุนัขไดชื่อวา “เปนเพือ่น

ที่ซื่อสัตยที่สุดของมนุษย” ชาวจีนจัด 

สุนัข มา วัว แพะ หม ูและไก เรียกรวม

วา “สัตวเลี้ยงทั้งหก”

ในตํานานเทพนิยายของจีน กลาว

ถึงภาพลักษณของสุนัขสวรรค สุนัข-

สวรรคตนนี้เปนสัตวเทพขางกายของ

เทพเจาเออรหลาง ทําหนาที่เปนหนวย

ทะลวงฟนรับใชทานเออรหลาง ปราบ-

ปรามปศาจราย รูปลักษณเดิมเปนสุนัข

ขนสีขาวละเอียด ในพื้นบานจีนเรียก

วา “สุนัขสวรรค” วิทยาการสมัยโบราณ

ยังลาหลัง ผูคนเชื่อกันวาปรากฏการณ

สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เปนเพราะ

ถูกสุนัขสวรรคนี้กลืนกินลงไป ชาวบาน

จึงมีประเพณีการตีฆองตีกลองขับไล

สุนัขสวรรค ตราบทุกวันนี ้ชาวจีนยังมี

ภาษิตพื้นบานจีนกลาววา “สุนัขสวรรค

กินดวงจันทร”

十二生肖——狗

ปีจอในสบิสองนกัษตัร

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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百度日前在湖南省长沙市宣布，自

动驾驶出租车队Robotaxi试运营

正式开启。首批45辆Apollo与一汽红旗联

合研发的“红旗EV”Robotaxi车队在长沙

部分已开放测试路段开始试运营。

ขยบัเขา้ใกลแ้ท็กซีข่บัเคลือ่นอตัโนมติั

 เม่ือไมนานมานีเ้วบ็ไซตไปตู (Baidu) ไดประกาศวาแท็กซีขั่บเคล่ือน

อตัโนมัติ  หรอื Robotaxi จะเริม่ทดลองใชอยางเปนทางการท่ีเมืองฉางซา 

มณฑลหูหนาน โดยรถ Apollo และRobotaxi “Hongqi EV” 45 คันแรกที่

คิดคนและพัฒนาขึ้นมารวมกันกับเครือบริษัท  FAW Hongqi เริ่มทดลอง

เปดเสนทางทดสอบบางสวนแลวที่เมืองฉางซา

ชาวเมืองฉางซาสามารถเขาไปที่เว็บไซตทางการของ Apollo เพื่อยื่น

ขอเปนผูใชเริ่มแรก  และยังมีโอกาสทดลองนั่งอีกดวย 

  ผูโดยสารที่ทดลองนั่งคนหนึ่งบอกกับผูสื่อขาววา เขานั่งอยูที่เบาะ

หลงัรถ แคคลิก๊บนหนาจอหนาทีน่ั่งผูโดยสาร เพยีงปุมเดียวกส็ามารถเร่ิม

การเดินทางแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไดแลว  เพื่อความปลอดภัยของผู-

โดยสารและเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย รถที่อยูในชวงทดลองวิ่งจะมี

พนักงานขับรถสํารองไว 1 คนภายในรถ เพื่อรับประกันความปลอดภัย

สูงสุดของผูโดยสาร

走近自动驾驶出租车

①

②

วฒันธรรมและชวิีต
文化
生活
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 ระหวางท่ีขับเคลือ่น รถจะเปลีย่นเลนไดอตัโนมติัตามสภาพบนทองถนน  

และยงัสามารถวเิคราะหสภาพการขับข่ีของยานพาหนะทีอ่ยูโดยรอบอกีดวย  

สําหรบักรณีทีมี่การแซงในระยะใกล รถกจ็ะสามารถหลบใหทางไดโดยอตั-

โนมัติ

ตลอดการทดลองนัง่ บนหนาจอบรเิวณทีนั่ง่ผูโดยสารจะแสดงสภาพเสน-

ทาง ทัง้คนทีเ่ดินบนทองถนน รถยนต หรอืแมแตจดุบอดบางจดุทีโ่ดยทัว่ไป

จะมองไมเหน็ และแมวาจะมรีถบงัอยูกย็งัสามารถเหน็การเปลีย่นแปลงของ

สัญญาณไฟจราจรและขอมูลระยะเวลาที่ใหหยุดรอลวงหนาได และยังเห็น

สภาพทองถนน ยวดยานพาหนะตางๆ ไดอยางชัดเจน

  เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2019 Apollo ไดรับปายทะเบียนทดสอบรถยนต

โดยสารจํานวน 45 คัน จากเมืองฉางซา  ปจจบัุนถนนในเมืองฉางซาท่ีเปดให

ทดสอบการขับเคลือ่นอตัโนมัติมคีวามยาว 135 กโิลเมตร คาดวาเม่ือถงึส้ินป 

2019 ถนนทดลองวิ่งของ Apollo Robotaxi  จะครอบคลุมประมาณ 50  กิโล-

เมตร และมีการวางแผนไววาภายใน

ครึ่งปแรกของป 2020 จะครอบคลุม

ระยะทางทั้งหมด 135 กิโลเมตร 

稿件来源：《北京青年报》

ชาวเมืองนครฉางซารวมชมรถเแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
图①长沙市民在参观自动驾驶出租车   cfp 图 

รถแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติคันแรกของจีน
图②中国首辆自动驾驶出租车  cfp 图

สตรีคนหนึ่งสัมผัสประสบการณรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

เสมือนจริงดวย 5G

图③一位女士进行5G自动驾驶虚拟体验 新华社 图

③
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冻鱼是云南省大理白族自治州的特

色菜肴。大理冻鱼的特点是讲究

自然冻，大理年平均气温15.1℃，最冷月

平均气温有8.9℃，所以冻鱼一般秋后才开

始上桌。

ปลาแช่แขง็ตา้หลีร่ปูลกัษณส์วยงามรสชาติอร่อย

ปลาแชแข็งเปนอาหารจานเด็ดของแควนปกครองตนเองชนชาติไป

ตาหลี ่มณฑลยนูนาน เม่ือคุณมาถงึตาหลีใ่นฤดูหนาวแลวไดทานปลาแช

แข็งที่รสชาติแสนอรอย อาบนํ้าทามกลางแสงแดดในฤดูหนาวชางเปน

ความรูสึกที่ดีสุดๆ

ปลาแชแข็งตาหลีมี่ความพเิศษคือจะใหความใสใจกบัการแชแข็งปลา

ตามธรรมชาต ิตาหลี่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 15.1 องศาเซลเซียสตอป ในเดือนที่

หนาวท่ีสดุมีอณุหภมิูเฉลีย่ 8.9 องศาเซลเซยีส ดังนัน้ การรบัประทานปลา

แชแขง็จะตองรอใหผานฤดูใบไมรวงไปกอนจงึจะหารับัประทานได  สิ่ง

เหลานี้ลวนถูกกําหนดขึ้นตามเงื่อนไขอุณหภูมิเฉพาะในทองถิ่น

ปลาแชแข็งไดถูกสืบทอดจากหนานเจามาจนถึงปจจุบัน ทะเลสาบ

เออไหไขมุกแหงที่ราบสูงซึ่งอุดมไปดวยปลาจี ้ชาวบานมักจะเลือกปลา

จี้จากทะเลสาบเออไหขนาดสองถึงสามกรัม นํามาทําความสะอาด แลว

นําลงไปทอดในน้ํามันปลาใหเหลอืง (หรอืจะไมทอดก็ได) เวลาทําจะเพิม่

ซุปและใสเครื่องปรุงตางๆ ลงไปดวย เชน ซีอิ้ว นํ้าสมสายช ูเกลือ พริก

大理冻鱼  好看又好吃

①
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กวยเต๋ียว มะแขน หอม ขิง น้ําตาลทราย

แดง ฯลฯ ตมจนกระทัง่เครือ่งปรงุซึม

เขาเนื้อปลาและนํ้าซุปมีความขนขึน้

แลว ตักปลาลงไปในชามซุปขนาดใหญ 

หลังจากนั้นจะนําไปวางในที่ที่เย็นๆ เพื่อแช

แข็งตามธรรมชาต ิเวลาจะรับประทานจะเพิ่มผัก

ดองและหวัหอมลงไปในจานทีมี่ปลาแชแขง็เทาน้ีกส็ามารถ

รับประทานได

ปลาแชแข็งตาหลีท่ี ่“สด เยน็ เปรีย้ว เผด็ หอม” อดุมไปดวยคุณคาทางโภช

นาการเหมาะทัง้สาํหรบัเด็กและผูใหญ ลกัษณะเดนของอาหารจานน้ีคอื มี

ลักษณะเปนนํ้าแข็งแตไมเย็นในปาก รสชาติกลองคออรอยถูกปาก ซุปที่

แชแข็งนั้นมีลักษณะใสเปนสีเหลืองอําพันสวยงามและรสชาติอรอย
本刊综合

ปลาจี้
图①鲫鱼

ปลาแชแข็ง
图②冻鱼

ตําบลซวงหลางที่ตั้งอยูริมฝงทะเลสาบเออรไห
图③坐落在洱海边的双廊镇  新华社 图

③

②
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滇西北赏雪正当时

11月，云南（简称“滇”）西北的大

理、丽江、迪庆开启了下雪模式，正是赏雪好

时节。中国学生李雷（李）约泰国留学生信

起去滇西北赏雪。

ในเดือนพฤศจิกายน เมืองตางๆ ทางตะวันตกเฉียง-

เหนอืของมณฑลยนูนาน (ยนูนานเรยีกโดยยอวา “เตียน”)

เชน ตาหลี ่ลีเ่จียง ตีช๋งิ กาํลงัเขาสูชวงหมิะตก และยงัเปน

ชวงท่ีเหมาะกบัการชมววิหมิะอกีดวย หลีเ่หลยนักศึกษา

ชาวจีน (หลี่) ไดนัดซิ้นนักศึกษาชาวไทยเพื่อไปชมวิว

หิมะดวยกัน

信：李雷，这是我第 次看雪，太期待了！

ซิ้น  :  หลี ่เหลย นีเ่ปนครัง้แรกที่ฉันจะไดเห็นหิมะ 

ผมรอคอยมานานมาก

เพลดิเพลนิกบัการชมหิมะในภาคตะวนัตก
เฉยีงเหนอืของมณฑลยูนนาน

本刊记者  杨燕/文

李：云南赏雪的 方不少，苍山、玉龙

雪山、梅里雪山等都是好去处。

หลี ่ :  สถานทีช่มววิหมิะในยนูนานน้ันมีอยูมากมาย 

เชน ภเูขาซังซาน ภเูขาหมิะมังกรหยก ภเูขาหมิะเหมยลี ่

ฯลฯ ลวนเหมาะแกการชมหิมะ

信：快给我讲 讲，我都等不及了。

ซิน้  :  รบีเลารายละเอยีดใหผมฟงเลยครบั ผมรอไม

ไหวแลว

李：苍山雪是大理的 处胜景。苍山树

木葱茏，山顶银装素裹，碧玉般的洱海静卧

山脚，青瓦白墙的白族村落似散落的珍珠坏

绕洱海。

หลี่  :  ภูเขาหมิะซงัซานเปนจดุชมวิวหิมะในตาหลี่
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ตนไมในชงัซานมีสเีขียวขจ ีสวนยอดเขาน้ันถกูปกคลมุ

ดวยหิมะสีเงินยวง มีทะเลสาบเออไหนอนแนนิง่ราวกบั

หยกอยูบรเิวณเชงิเขา กาํแพงสีขาวกระเบือ้งสีน้ําเงินของ

หมูบานชนชาติไปกระจัดกระจายราวไขมุกลอมรอบ

ทะเลสาบเออไห

信：太美了！ 幅中国山水画浮现眼前。

ซิ้น  :  ชางงดงามเหลือเกิน ภาพภูมิทัศนภูเขาและ

แมนํ้าของจีนปรากฏขึ้นมาตอหนาตอตา

李：苍山景色温婉可人，越往西北走，画

风就更豪放。

หลี ่ :  ภเูขาชงัซานมีทศันียภาพท่ีอบอุนและเปนกนั
เอง หากคุณมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมากขึ้น

เทาไหรภาพทิวทัศนก็จะยิ่งไรขีดจํากัดมากขึ้น

信：快说！

ซิ้น : รีบเลาเลยครับ

李：丽江雪山峰顶终年积雪不化，如 条

矫健的玉龙横卧山巅，得名”玉龙雪山”。

冬季，乘坐大索道就能进入冰雪世界。如果

你敢尝试，还可在滑雪教练的指导下体验高原滑

雪的惊险刺激。

หลี่  : บนยอดเขาหิมะลี่เจียงจะมีหิมะที่ไมมีวันละ

ลายตลอดท้ังป เฉกเชนมังกรหยกท่ีกระฉับกระเฉงนอน

อยูบนยอดเขา จึงไดชื่อวา “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ใน

ฤดูหนาวคุณสามารถเขาไปสูโลกแหงนํ้าแข็งดวยการ

นั่งกระเชาลอยฟาขนาดใหญ หากคุณกลาที่จะลองคุณ

สามารถสัมผัสกับความตื่นเตนของการเลนสกีบนที่

สูงภายใตคําแนะนําของครูผูฝกสอนสกี

信：你激起了我的胜负欲，这次滇西北游我要

挑战滑雪！

ซิน้ : คุณไดกระตุนความอยากเอาชนะของผม ทัวร

ยนูนานทางภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือครัง้น้ี ผมอยากทา-

ทายดวยการเลนสกีหิมะ

李：压轴大戏还在后头呢。冬季,在迪庆高

原，雪山如影随形无处不在。

หลี่ : แกรนดฟนาเลยังมาไมถึงเลยนะครับ ในฤดู

หนาวบรเิวณท่ีราบสูงต๋ีชงิจะมีหมิะอยูท่ัวไปราวกับเงา

ตามตัวคุณ

梅里雪山是滇西北最具代表的雪山之 ，德钦

县境内的飞来寺观景台是最佳的观景点。

ภเูขาหมิะเหมยลีเ่ปนหนึง่ในตัวแทนท่ีสดุของภูเขา

หิมะในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงเหนือ จุดชม

วิววัดเฟยหลายในเขตตี๋ชิงนับวาเปนจุดชมวิวที่ดีที่สุด 

信：快订票，我们明天启程！

ซิน้  : รบีจองต๋ัวดวน พวกเราออกเดินทางพรุงนีเ้ลย

李：别着急，我们还要准备装备。

หลี่ : อยาเพิ่งรีบ พวกเราตองเตรียมตัวดวยนะครับ

信：那，需要准备什么东西？

ซิ้น : ตองเตรียมอะไรบางครับ

李：要带上外套、羽绒服、手套、防

滑靴。当 紫外线辐射强，还要准备好防晒

霜、遮阳帽、太阳镜等。

หลี ่: จะตองเตรยีมแจค็เกต็กนัหนาว  เส้ือขนเปด ถงุมือ

รองเทากนัลืน่ และในทองถิน่แถวน้ันรงัสอีลัตราไวโอ-

เลตคอนขางแรง ตองเตรียมครีมกนัแดด หมวกกนัแดด

และแวนตากันแดด ฯลฯ ไปดวย

信：好的。谢谢你的讲解和提醒。滇西北赏

雪景之旅将会是我在中国的 次难忘的旅行。

ซิ้น : โอเคครบั ขอบคณุคณุมากนะครับสําหรับคํา

อธิบายและคําเตือนของคุณ การไปเที่ยวชมหิมะทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมณฑลยูนนานจะเปนอีก

ทริปหนึ่งที่นาจดจําในประเทศจีนของผม
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行万里路读万卷书！2019年7月26日的清晨，拥抱我乖巧的

女儿后，我离家前往曼谷素万那蓬国际机场，乘坐泰航赴昆

明，开启七彩云南之旅。

一千二百多公里的航程，两个小时就抵达昆明长水国际机场。这

座2012年开始运营的新机场，定位为中国面向东南亚、南亚和连接欧

亚的国家门户枢纽机场，是实行“节约型、环保型、科技型、人性化

的绿色机场示范工程”，航站楼采用自然通风和自然采光设计，减少

能源消耗,，体现现代化绿色机场的概念。

明代杨慎有诗形容昆明“天气常如二三月，花枝不断四时春”，

真是名不虚传。坐在车里往窗外看，天空是那么的纯净，阳光是如此

的温柔，错杂相间的鲜花花枝招展。

汽车徐徐开进一座庄园式的豪华大酒店，大门口写着“震庄”两

个大字。

晚餐是昆明最有名的过桥米线，陪伴在我右边一起享受美食的

是著名老作家、《滇池》杂志文学刊物原编辑李霁宇前辈，他曾经在

การนดัพบบนเสน้ทางท่ีอบอวลไปดว้ยวิชาการ
และดอกไมห้อม

ผู้เขยีน นางนันทติา  ลัว่ 温晓云一场书香花香满径的相约

1997年随同中国作协主席团委员张贤亮前辈到访泰华作协；在我左边

的是《滇池》杂志文学刊物原编辑、著名诗人邹昆凌前辈。看着热腾

腾的海碗高汤和一盘盘食材，我无从下手。通过他们的指点，“趁汤

最高温的时候先将鹌鹑蛋放下去、再放生片、最后放青菜、菌类，记

住，千万不能用嘴直接去喝汤。”手忙脚乱了一阵子，我终于享用了

一餐特色美食。

邹老师问我感觉如何，我说“好吃好吃，就是汤太热太油了，而

且海量，我吃太饱了。”邹老师听完笑了笑。

晚上我上网搜了一下“过桥米线”：

传说蒙自城的南湖旧时风景优美，常有文墨客攻书读诗于此。

有位杨秀才，经常去湖心亭内攻读，其妻每饭菜送往该处。秀才读书

刻苦，往往学而忘食，以至常食冷饭凉菜，身体日渐不支。其妻焦虑

心疼，思付之余把家中母鸡杀了，用砂锅炖熟，给他送去。待她再去

收碗筷时，看见送去的食物原封未动，丈夫仍如痴如呆在一旁看书。

只好将饭菜取回重热，当她拿砂锅时却发现还烫乎乎的，揭开盖子，

原来汤表面覆盖着一层鸡油、加之陶土器皿传热不佳，把热量封存在

汤内。以后其妻就用此法保温，另将一些米线、蔬菜、肉片放在热鸡

汤中烫熟，趁热给丈夫食用。后来不少人效仿她的这种创新烹制，烹

调出来的米线确实鲜美可口，由于杨秀才从家到湖心亭要经过一座小

桥，大家就把这种吃法称之“过桥米线”。经过历代滇味厨师改进创

新，“过桥米线”成为滇南的一道著名小吃。

我终于知道，为什么餐厅把米线、汤碗、鲜料分装在三件餐具内

一齐上桌；我终于知道，为什么邹老师听我说汤太油太烫会笑，汤面

必须有一层封面油，汤温较高才能烫熟鲜料；而海碗海量是昆明人民

对远道而来客人的热情款待！

饭后已经晚上七点，高原气候的天空依然亮堂堂的，沿着涟漪阵

阵的池边绕了一大圈，感受这个原为时任云南省政府主席龙云的私人

府邸“龙公馆”的红瓦绿茵之美。“震庄”结合了中国古典园林和欧

陆法式建筑的风格，后来经过政府扩建，将其作为接待国家元首和重

要宾客的国宾馆，命名为震庄迎宾馆。

盘龙江畔的静谧别墅，让我度过一个美好的夜晚。
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“เดินทางหม่ืนลี ้อานตําราหมืน่เลม” เชาตรูของวนัที่

26 กรกฎาคม ป 2019 หลงัจากกอดลาลกูสาววยันารกัแลว 

ฉันก็เดินทางออกจากบานไปสนามบินสุวรรณภูมิกรุง-

เทพฯ ขึน้สายการบนิไทยไปคนุหมิง เริม่ตนการทองเทีย่ว

ยูนนานเมืองแหงเมฆสลับสี

ระยะทางการบินกวา 1,200 กโิลเมตร ใชเวลาสองชัว่-

โมงก็ถงึสนามบินนานาชาติฉางสุยคนุหมิง ทาอากาศยาน

แหงใหมนี้เริ่มเปดใชงานเมื่อป 2012 ถูกกําหนดใหเปน

สนามบินชุมทาง เปนประตูของประเทศจนีท่ีเปดสูประ-

เทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใตและเชื่อมโยงถึง

ยูเอเชีย (EUASIA) ดําเนิน “โครงการตนแบบสนามบินสี

เขียวในรูปแบบประหยัด รักษาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี

สมัยใหม และนํ้าใจมนุษย (humanity)” อาคารผูโดยสาร

เลือกออกแบบที่ปลอดโปรงระบายอากาศและรับแสง

สวางจากธรรมชาติ ลดการเผาผลาญพลังงาน สะทอน

แนวคิดของสนามบินสีเขียวที่ทันสมัย

หยาง เสิ้น กวีสมัยราชวงศหมิงบรรยายสภาพเมือง

คนุหมิงวา “อากาศปกติเหมือนเดอืนกมุภา-มีนา ไมดอก

เบงบานตลอดส่ีฤดู” เปนจรงิสมดังคําเลาลอื มองออกไป

นอกหนาตางรถท่ีนัง่อยู ทองฟาสะอาดปลอดโปรงอะไร

เชนนัน้ แสงแดดชางอบอุนอะไรปานน้ัน กิง่กานไมดอก

สอดแทรกแซมอยูทามกลาง 

รถยนตคอยๆ แลนเขาไปภายในบริเวณโรงแรมหรู

สไตลคฤหาสนแหงหน่ึง ท่ีหนาประตูใหญเขียนตัวอกัษร

ขนาดใหญวา “เจิ้นจวง” 

มื้อคํ่าคือขนมจีนขามสะพาน อาหารข้ึนชือ่ทีสุ่ดของ

คุนหมงิ ผูท่ีรวมรบัประทานอาหารรสเลศิทีน่ัง่อยูดานขวา

ของฉันคือหลี่ฉีอวี๋ นักเขียนอาวุโสชื่อดัง อดีตบรรณาธ-ิ

การนิตยสารวรรณกรรม “เตียนฉอื” ป 1997 ทานเคยเดิน

ทางไปเยอืนเมืองไทยพรอมกบัคณุจางเสียนเลีย่งประธาน

คณะกรรมการสมาคมนกัเขยีนจนีและคณะ ท่ีนัง่ทางดาน

ซายของฉันคือโจว คุนหลิง อดีตบรรณาธิการนิตยสาร

วรรณกรรม “เตียนฉือ” และกวีอาวุโสชื่อดัง มองนํ้าซุป

ในชามสงูใหญท่ียงัรอนกรุน กบัเครือ่งเคียงแตละจาน ทํา

ใหฉนัไมรูจะเริม่ตรงไหนกอน จากการชีแ้นะของพวกเขา

 “ขณะทีน้ํ่าซปุยงัรอนอยู ใสไขนกกระทาลงไปกอน จาก

น้ันคอยใสเน้ือดิบ  สุดทายใสผกัสด และเหด็ตางๆ จาํไว 

อยาใหปากสัมผัสกับนํ้าซุปโดยตรง” มือไมสาละวนอยู

พักใหญ ฉันก็ไดลิ้มลองกับอาหารรสเลิศมื้อนี้

อาจารยโจว ถาม ฉนัวารูสกึเปนไง ฉนัตอบวา “อรอย

คะ อรอย เพียงแตวานํ้าซุปรอนและมันไปหนอย และมี

ปริมาณมาก ฉันอิ่มมากๆ เลย” อาจารยโจวฟงจบก็ยิ้มๆ

ตกกลางคนื ฉนัเขาเว็บไซตไปคนหาขอมูลเรือ่ง “ขนม

จีนขามสะพาน” เลากันวา สมัยกอนทะเลสาบหนานหู

ของเมืองเหม่ิงจือ้มีทศันียภาพสวยงามมาก มักจะมบัีณฑิต

มาอานตําราศึกษาวิชาความรูทีน่ี่ มีบณัฑิตแซหยางคนหน่ึง 

ชอบไปอานตําราทีศ่าลากลางทะเลสาบบอยๆ ภรรยาคอย

สงขาวปลาอาหารมาใหถึงที่นั้นทุกครั้ง บัณฑิตมุงมั่น

ต้ังใจศึกษา จนกระท่ังลมืม้ืออาหารอยูเสมอ ตองรบัประ-

ทานกบัขาวทีเ่ยน็ชืด สุขภาพนับวนัแยลง ภรรยาเขารูสกึ

ทุกขรอนใจ ดวยความเปนหวงสามี จึงจับแมไกท่ีบานเชอืด

ทําอาหาร ใชหมอดินตุนใหสุก สงไปใหสาม ีเวลาผาน

ไปจนนางกลบัมาเกบ็ถวยชาม เหน็อาหารท่ีนางสงไปยงั

อยูในสภาพเดิมไมไดแตะตองเลย สามียังคงลุมหลงอยู

กบัตํารบัตํารา จงึนาํอาหารกลบัไปอุนรอนใหม แตขณะที่

นางยกหมอดินกลบัรูสึกวายงัรอนกรุนอยู เม่ือเปดฝาหมอ
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ด ูพบวาน้ําซุปมไีขมันไกปกคลมุอยู ประกอบกบัหมอดิน

เกบ็ความรอนไดดี ความรอนถกูเกบ็กกัไวในนํา้ซุปหลงั-

จากนัน้มา ภรรยาเขาจึงใชวิธีน้ีรกัษาความรอนของอาหาร 

นอกจากนี ้ยงันาํขนมจนี ผกัสด ชิน้เนือ้สด ใสลงไปลวกสุก

ในนํ้าซุปไกที่รอนจัด ใหสามีรับประทานขณะที่ยังรอน

อยู ตอมามีคนไมนอยเลียนแบบวิธีปรุงอาหารที่นางคิด

คนข้ึน ขนมจนีทีป่รงุออกมามีรสชาติกลมกลอมอรอยจรงิๆ 

เพราะวาการเดินทางจากบานของบณัฑิตหยางมาศาลาที่

ทะเลสาบจะตองขามสะพาน ผูคนจงึเรยีกวธีิการรบัประ-

ทานแบบนี้วา  “ขนมจีนขามสะพาน” เมื่อผานกาลเวลา

มาหลายรุนดวยการปรับปรุงรสชาติอาหารของพอครัว

ยูนนาน “ขนมจีนขามสะพาน” จงึกลายเปนอาหารวางข้ึน

ชื่อของเขตยูนนานตอนใต

ในท่ีสุดฉนัก็เขาใจแลววา ทําไมรานอาหารจึงนําขนม

จนี ชามซุป เครือ่งเคยีง แยกใสภาชนะยกข้ึนเสิรฟ เขาใจ

แลววาทําไมอาจารยโจวจงึหวัเราะเม่ือฟงฉันพดูวาน้ําซปุ

รอนและมันเกนิ ท่ีจรงิน้ําซปุตองมน้ํีามันลอยหนา น้ําซุป

ตองรอนจัดจึงจะสามารถลวกเครื่องเคียงใหสุกได สวน

ชามใหญยกัษจปุรมิาณมาก เปนการตอนรบัแขกท่ีมาจาก

แดนไกลดวยนํ้าใสใจจริงของชาวยูนนาน 

กวาจะรับประทานอาหารมื้อคํ่าเสร็จก็เปนเวลาหนึ่ง

ทุมแลว ทองฟาของเขตทีร่าบสงูยงัคงสวางแจง เดินเลียบ

ไปตามริมบึงที่มีระลอกคลื่นนอยๆ หนึ่งรอบใหญ รูสึก

ถงึความงามของกระเบ้ืองสีแดงตัดกบัพรรณไมในบรเิวณ

 “จวนหลงหยนุ” บานพกัสวนตัวของทานหลง หยนุ อดีต

ประธานรฐับาลยนูนานสมัยสาธารณรฐั เรอืนรบัรองแขก

 “เจิ้นจวง” เปนสิ่งปลูกสรางที่ผสมผสานสถาปตยกรรม

ระหวางสวนจีนคลาสสิกกับยุโรปฝรั่งเศส ตอมารัฐบาล

ไดทําการบูรณะขยบัขยายพืน้ท่ี ใชเปนเรอืนรบัรองผูนาํ-

ประเทศและแขกผูมีเกยีรติตางชาติ ต้ังชือ่วา เรอืนรับรอง

แขกเจิ้นจวง

ความสงบเงียบของบานพักริมแมนํ้าผานหลง ทําให

ฉันไดผานราตรีกาลแหงความสุข
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当我在昆明听到泰语“萨瓦迪卡”，我的心是柔软的；

当我拜读《湄公河》杂志一期又一期的美文美图时，我的心

充满了敬佩和感恩！

创刊已经17年的泰文《湄公河》杂志，是中国唯一的以

泰文出版并在泰国发行的杂志。无论是中国经济飞跃发展的

展示、壮丽山河的重彩描绘、历史文化的倾情推介、老百姓

的柴米油盐的人文关怀，还是泰中两国的友好情谊，都牵动

着广大读者的心。

《湄公河》搭建了友谊之桥梁，体现“睦邻友好和谐沟

通”的国际传播理念。

感谢《湄公河》的编辑记者，他们默默耕耘，把《湄公

河》办得越来越好。

《湄公河》是泰国读者喜爱的刊物，让泰国人更多了解

中国，更多感受“同饮一江水，永远一家亲！”的情谊。

祝愿《湄公河》常开不败，在世界刊物丛林中馥郁芬香。

เมื่อฉันไดยินภาษาไทยคําวา “สวัสดีคะ” ที่เมืองคุน-

หมิง มันทําใหหัวใจของฉันรูสึกถึงความออนโยน เมื่อ

ฉนัไดอานนติยสารแมน้ําโขงฉบบัแลวฉบบัเลา หวัใจของ

ฉันเต็มไปดวยความชื่นชมและรูสึกขอบคุณ

นิตยสารแมนํ้าโขงออกตีพิมพมาแลวเปนเวลา 17 ป

และเปนนิตยสารเพยีงฉบบัเดียวของจนีท่ีตีพมิพเปนภาษา

ไทยและนําไปเผยแพรในประเทศไทย นิตยสารครอบ-

คลมุเน้ือหาตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาของเศรษฐกิจ

จนี การพรรณนาถึงแมนํ้าและภูเขาที่งดงาม หรือการ

แนะนําประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการเอาใจใส

ในการดํารงชวีติของประชาชน อาทิ เครือ่งเรอืน ขาวปลา

อาหาร ตลอดจนมิตรภาพระหวางท้ังสองประเทศ เน้ือหา

เหลานี้เปนสิ่งดึงดูดจิตใจของผูอาน

นิตยสารแมน้ําโขงเสมือนเปนสะพานเชือ่มมิตรภาพ

ระหวางประเทศไทย-จีน สะทอนใหเห็นถึงการเผยแพร

ความเปนมิตร และความสามัคคีระหวางเพื่อนบาน

 ขอขอบคุณนักขาวและบรรณาธิการของนิตยสาร

แมนํ้าโขง ที่ไดทํางานดวยความมุมานะอุตสาหะ จนทํา

ใหนิตยสารแมนํ้าโขงจัดทําไดดียิ่งขึ้น

นิตยสารแมนํ้าโขงเปนนิตยสารที่ผูอานชาวไทยชื่น

ชอบ และทําใหชาวไทยรูจักประเทศจีนมากขึ้น รับรูได

วาดื่มนํ้าสายเดียวกัน จะเปนพี่นองกันตลอดไป

ขอใหนติยสารแมน้ําโขงจัดทาํไดดียิง่ข้ึน จนกลายเปน

นิตยสารที่ดีระดับโลก
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