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2020年春节前夕，中国国家主席习近平来到云南考察，看望慰问各族干部群众，希望云南在

建设中国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断

取得新进展。五年前，习近平主席也曾赴云南考察过，提出将云南建设成为中国面向南亚东南亚辐射中心。

五年来，云南与周边国家合作日益密切，“朋友圈”不断扩容，影响力显著提升。云南，正在更加自信地融

入世界、拥抱世界。

ยูนนานมณฑลชายแดนเปิดสู่ภายนอกมากขึ้น
นบัวนัจะมีมิตรจากทัว่โลกเพิม่มากขึ้น
边陲云南愈加开放，四海朋友越来越多
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กอนหนาตรุษจีนป ค.ศ. 2020 นายส ีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนไดเดิน

ทางมาดูงานที่มณฑลยูนนาน พรอมเขาเยี่ยมใหกําลังใจเจาหนาที่และ

ประชาชนชนเผาตางๆ โดยหวงัใหยนูนานเขาใจฐานะและแสดงบทบาท

อยางถูกตองในสถานการณรวมของการพัฒนาทั่วประเทศจีน มีผลคืบ

หนาใหมอยางตอเน่ือง ในการสรางเขตสาธิตความสามัคคแีละความกาว-

หนาระหวางชนเผาของจนี การเปนแนวหนาสรางอารยธรรมระบบนเิวศน

การสรางศูนยกลางในการแผรศัมีไปสูเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและเอเชยี-

ใต

นายสี จ้ินผงิชีใ้หเหน็วา ยูนนานตองรับใชและเขารวมในยทุธศาสตร

การพัฒนารวมและสําคัญของชาติเชิงรุก สงเสริมการพัฒนาขนานใหญ

ดวยการเปดสูภายนอกขนาดใหญ เรงจงัหวะกาวการสรางชองทางระหวาง

ประเทศท่ีเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั จะตองเสรมิสรางงานแลกเปลีย่นวฒัน-

ธรรมกับประเทศรอบขาง สงเสริมใหประชาชนใจถึงใจกัน

เมื่อ 5 ปที่แลว ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงเคยเดินทางมาดูงานท่ียูนนาน

โดยเสนอใหสรางยนูนานเปนศูนยกลางของจนีในการแผรศัมีไปสูเอเชยี-

ใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 5 ปมานี ้ยูนนานไดรับใชและเขารวมใน

ยุทธศาสตรพัฒนาชาติเชิงรุก มีความรวมมือกับประเทศรอบขางนับวนั

แนนแฟนมากยิง่ข้ึน “กลุมเพื่อน” เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนือ่ง มีอทิธิพลเพิม่

มากขึน้อยางเดนชัด ยูนนานกําลังกาวเขาสูโลก โอบกอดโลกดวยความ

เชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น 

ช่องทางระหว่างประเทศนับวนัจะสมบูรณ์มากยิง่ขึน้
国际通道日臻完善

หมูบานนาเคอล ีเมืองผูเออ มณฑลยูนนาน เปนทีแ่วะพกัสําคญับนเสน

ทางคาราวานชามาโบราณ บรเิวณทีอ่ยูใกลซากโบราณสถาน เปนโรงเต้ียม

มาหยงฟาท่ีสืบทอดมารอยป หลี่ เซาเหมิง เจาของรานบรรยายสรปุวา หมู-

บานนาเคอล ี อาศัยทรพัยากรวฒันธรรมประวัติศาสตรทางคาราวานชามา

และการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว ทุมกําลังพัฒนาการทองเที่ยวชนบท 

และสามารถรองรับนักทองเท่ียว

ไดประมาณ 300 คน/ครัง้ตอวนั

      หางออกไปจากหมูบานไมกีกิ่โล-

เมตร ทางรถไฟคนุหมิง-เวียงจนัทน

ระหวางจีน-ลาว โดยทางเหนือเริ่ม

ตนจากเมืองคุนหมิงของจีน ลงมา

ทางใตถึงเวียงจันทนของลาว ชวง

อวีซ้ถีงึโมฮนั (บอหนั) กาํลงัเรงกอ

สรางอยู  จะเปดเดินรถตลอดทางใน

ป ค.ศ. 2021 “หลงัจากทางรถไฟจนี

-ลาวเปดเดินรถแลว เชื่อวาจะมีนัก

ทองเที่ยวมากยิ่งขึ้นที่จะเดินทาง

มาสัมผัสเสนหของทางคาราวาน

ชามา ซึ่งรวมทั้งนักทองเที่ยวจาก

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ดวย เพื่อมาแบงปนผลสําเร็จของ

หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” หลี ่เซาเหมิง

กลาว

“กริ่งดังกลางภเูขา คาราวานมา

มา” เปนกลอนท่ีสะทอนสภาพการ

คมนาคมที่เคยเปนมาของยูนนาน

เม่ือกอน ยนูนานเรงสรางสรรคชอง

ทางระหวางประเทศที่เชื่อมตอกับ

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และเอเชยีใตอยางตอเน่ือง ปจจบัุน

นายส ีจิ้นผิง โบกมือทักทายกับนักทองเที่ยวและชาวบาน

ในระหวางการเยี่ยมชมและดูงานที่เมืองโบราณเหอสูน
图①习近平在腾冲市和顺古镇考察调研时，向游客
和村民挥手致意 新华社 图 

เด็กชาวเมยีนมาที่เปนโรคหัวใจพิการมาแตกําเนิดไดเขารับ

การรักษาฟรีที่โรงพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจฝู

ไวยูนนาน
图②云南省阜外心血管病医院免费救治缅甸先心病
儿童 新华社 图

แรงงานเมียนมาทํางานในโรงงานตัดเยบ็เสือ้ผาแควนปกครอง

ตนเองชนเผาไตชนเผาจิ่งโพเตอหง มณฑลยูนนาน
图③缅甸籍工人在云南省德宏傣族景颇族自治州的
服装厂工作 新华社 图

② ③

สรปุข่าวสงัคมการเมือง
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นี ้ทางดวนชองทางระหวางประเทศ

จีน-เวยีดนาม จีน-ลาว จนี-เมียนมา 

ชวงท่ีอยูในประเทศจีนไดสรางเสรจ็

เรียบรอยและเปดเดินรถแลว ทาง

รถไฟจนี-เวยีดนามชวงในประเทศ

จีนสรางเสรจ็เดินรถแลว ทางรถไฟ

จีน-ลาวเรงกอสรางเร็วขึ้นในทัว่ทกุ

ดาน ทางรถไฟจีน-เมียนมาชวงใน

ประเทศจีนกําลังเรงกอสราง สนาม-

บินคุนหมิงมีจาํนวนจุดทีบิ่นถงึประ-

เทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

เอเชยีใตติดอนัดับแรก  ๆท่ัวประเทศ

จีน

“ชองทางใหญที่อํานวยความ

สะดวกพืน้ฐานของยนูนาน ท่ีเชือ่ม

ตอกับเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและ

เอเชยีใต กาํลงักอตัวขึน้ ซ่ึงไดอาํนวย

หลกัประกนัพืน้ฐานใหกบัยนูนาน

ในการขยายการเปดสูภายนอกมาก

ขึ้น กระชับการไปมาหาสูกันทาง

การคาเศรษฐกจิ” หมา หยง ผูอาํนวย

การสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต สภาสงัคมศาสตรแหงมณฑล
ยูนนานกลาว 

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิการค้ามี

มากขึน้อย่างต่อเน่ือง

经贸合作不断升温

ฤดูหนาวทุกป ตลาดซ้ือขายผล-

ไมที่หัวเมืองหวานติง เมืองรุยลี ่

แควนปกครองตนเองชนเผาไตชน

เผาจ่ิงโพเตอหง มณฑลยนูนาน ก็

จะคึกคกัมากเปนพิเศษ เมืองรุยลี่

ต้ังอยูที่ชายแดนจีน-เมียนมา  ประ-

ชาชนของทัง้สองประเทศมีการแลก-

เปลีย่นไปมาหาสูกนัทางการคาอยางใกลชดิ ในตลาดซ้ือขายผลไม คนงาน

ยกแตงโมที่มาจากเมียนมาขึ้นรถบรรทกุขนาดใหญ แลวจะบรรทกุไปยงั

เมอืงตางๆ ในดนิแดนตอนในและชายฝงทะเลของจีน

“ทุกวนั เราจะใชรถบรรทุกสองคัน บรรทกุแตงโม 60 กวาตัน แลวสง

ไปยังเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน และเมืองหยินชวน เขตปกครอง

ตนเองชนเผาหยุหนิงเซ่ียครบั” กลาวโดยโหว เซ่ียนหวั คนมณฑลเหอหนาน

ที่ทําคาขายในเมืองรุยลี ่20 กวาป เขาเสริมวา ฤดูหนาวทุกป แตงโมที่จีน

ผลิตเองมีนอย แตงโมที่นําเขาจากพมาไดทดแทนความขาดแคลนของ

ตลาด

พรอมกบัทีก่ารคาจนี-เมียนมารอนแรงข้ึนอยางตอเน่ือง บรษัิทการคา

ฉางเหอ จํากัด จากหวานติง เมืองรุยลี่ ไดสรางตลาดซื้อขายผลไมที่มูเซ

(Muse) ของเมียนมาและหวานติงของจีน และยังไดสรางฐานเพาะปลูก

หลายหมืน่โหมวทีเ่มยีนมาดวย ซ่ึงไดกระตุนการพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร

และการเพิ่มรายไดของครอบครัวเกษตรกรทองถิ่น

ผูรบัผดิชอบท่ีเกีย่วของของบริษัทดังกลาวบรรยายสรปุวา ชวงหลังๆ

มาน้ี จะมีรถบรรทุกเขามาประมาณวันละ 200 คัน เพือ่บรรทกุแตงโม  แตง

ไทย (Muskmelon) ไปตลาดซื้อขายฯ

สวน บริษัท ผลิตรถจักรยานยนต หยินเสียง จํากัด ของยูนนาน ที่ทํา

ตลาดเมียนมามาหลายป ไดสงออกรถจกัรยานยนตมากกวา 5 แสนคันสู

เมียนมาในป ค.ศ. 2019 ในจํานวนนั้นมีบางสวนไดสงตอไปจําหนายยัง

ประเทศบงักลาเทศและอินเดีย

ขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ไดสงเสริมการไปมาหาสูกันทาง

การคาเศรษฐกิจระหวางยูนนานกับประเทศที่เกี่ยวของ จากตัวเลขของ

ศุลกากรคุนหมิงแสดงใหเห็นวา ป ค.ศ. 2019 ยอดมูลคาการคานําเขาสง

ออกของมณฑลยูนนานอยูท่ี 232,370 ลานหยวน  เติบโต 17.9% เม่ือเทียบ

กับระยะเดียวกันของปกอน แบงเปนยอดมูลคาการคากับประเทศตาม

เสนทาง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ถึง 162,810 ลานหยวน เติบโต 14.9% 

เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน คิดเปน 70.1% ของยอดมูลคาการ

คาตางประเทศของทั้งมณฑลในระยะเดียวกัน

การแลกเปลีย่นทางอารยธรรมมนุษย์นับวนัจะใกล้ชิดสนิทสนม
人文交流日益密切

ธันวาคม 2019 เด็กเมียนมาที่เปนโรคหวัใจพกิารมาแตกาํเนิดในโครง-

การ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง ความรกัฉนัทพีน่อง” ครัง้ท่ีสามไดเดินทาง

ถงึเมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน เพื่อเขารับการผาตัดรักษาฟรีที่โรงพยา-
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บาลโรคหลอดเลือดหัวใจฝูไว มณฑลยูนนาน

จีนกับเมียนมามีภเูขาและลาํน้ําเชือ่มตอกนั มีความรกัฉนัทพีน่องอยาง

ลกึซึง้  การใชปฏบิติัการชวยรกัษาคนไขเด็กเมียนมาท่ีเปนโรคหวัใจพกิารแต

กําเนิด เปนปฏบัิติการทีใ่หประชาชนเมยีนมาแบงปนผลสําเรจ็ของขอริเริ่ม 

“หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” อยางเปนรปูธรรม “เราไมมีทางแบกรบัคาใชจาย

ท่ีสูงมากในการรกัษาไดคะ ขอขอบคุณประเทศจีนมากที่อํานวยโอกาส

รักษาฟรีคะ” ไอเมียวตูสา ผูปกครองคนไขที่รับความชวยเหลือกลาว

ปหลงั  ๆมานี ้ยนูนานไดผลกัดันความรวมมือในดานการแพทย สาธารณ-

สุข การศึกษา การทองเทีย่ววฒันธรรม เปนตน กบัประเทศรอบขางสูความ

ลุมลึกยิ่งขึ้น ซึ่งไดเพิ่มพูนมิตรภาพระหวางประชาชนประเทศตางๆ

“กอนมาเรียน ฉันรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาของจีนและชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนจีนไมคอยมากคะ” จิน จิวซา (JinJiusha) นัก-

ศึกษาไทยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยยูนนานกลาว การเรียนและการใชชีวิต

มา 3 ปกวา เธอไดเหน็การพฒันาอยางรวดเร็วของจีน เปนสักขีพยานเหน็

ความต้ังใจและปฏบัิติการของจีน ในการกาํจดัความยากลาํบากชวยเหลอื

ผูยากไร และประทับใจในโอกาสที่ไดจากขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเสน

ทาง” เธอกลาววา พรอมกับโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ที่ลงใน

ประเทศมากยิง่ข้ึน ความตองการบคุลากรท่ีคลองภาษาจนีและภาษาไทย

ยังคงเพิ่มมากขึ้น

ทุกวนัน้ี การไปเรยีนทีย่นูนาน ไดกลายเปนทางเลอืกของนักเรยีนนัก-

ศึกษาจาํนวนมากท่ีมาจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชยีใต 

ตัวเลขจากกรมศึกษาธิการมณฑลยูนนานแสดงใหเหน็วา จนกระท่ังถงึ

ปลายป ค.ศ. 2018  มีนักเรียนนัก-

ศึกษาจํานวน 19,300 คนจาก 148 

ประเทศ ในจํานวนน้ันมาจากประ-

เทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

เอเชยีใตถงึรอยละ 90

วนัที ่30 สิงหาคม 2019 เขตสาธิต

การคาเสรจีีน (ยนูนาน) เปดอยางเปน

ทางการ อนัหมายความวา การปฏริปู

เปดสูภายนอกของยูนนานไดกาว

ออกไปเชงิสรางสรรค ยนูนานท่ีมุง

สูอนาคต กาํลงัเปดประตูออมกอด

มหาสมุทร มีเพื่อนเพิ่มมากข้ึน มี

อทิธิพลเพิม่สูงข้ึน มีชือ่เสยีงโดงดัง

ขึน้ ศูนยแผรัศมีที่มุงสูประเทศใน

เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตและเอเชยี-

ใต กาํลงัเจรญิข้ึนในหบุเหวใตภูเขา

สูง

本刊综合

ณ งานแสดงสินคาตรุษจีนเมืองคุนหมิง นายส ีจิ้นผิง 

ไดสํารวจสถานการณตลาดความตองการสินคากอนชวง

เทศกาลตรุษจีน
习近平在昆明新春购物博览会年货街，了解春节前
市场供应情况 新华社 图 
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和时间赛跑，和死神赛跑，为了打赢新冠肺炎疫情阻击战，中国国家主席习近平多次强调，要把人民

群众生命安全和身体健康放在第一位。要同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决

打赢疫情防控阻击战。

医护人员舍生忘死，党员干部日夜奔忙，火神山医院、雷神山医院建设者忘我鏖战……亿万中国人民行

动起来，汇聚起众志成城、万众一心的强大力量。中国抗疫行动为全球公共卫生事业作出了重要贡献。

ถอืความปลอดภยัในชวิีตและสขุภาพอนามยั
ของปวงชนเป็นอนัดบัหนึง่
--- ปฏบิติัการควบคุมป้องกนัโรคระบาดในประเทศจนี
把人民群众生命安全和身体健康放在第一位
——防控疫情中国行动

①

สรปุข่าวสงัคมการเมือง

08

时政
要闻



  วิ่งแขงกับเวลา วิ่งแขงกับมัจจุราช เพื่อการควบคุมปองกันไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหมที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงเทศกาลตรุษจีนในเขตเมืองอูฮั่น

ประเทศจีน นายสี จิน้ผงิ เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต

จีนและประธานาธิบดีจนีกลาวเนนยํา้หลายครัง้วา ตองถอืความปลอดภยั

ในชวีติและสุขภาพอนามยัของปวงชนเปนอันดับหน่ึง ขณะเดียวกนัตอง

วิง่แขงกบัเวลา ประลองกาํลงักบัปศาจไวรสั ควบคมุการแพรระบาดของ

โรคอยางเด็ดขาด และตอสูเอาชนะการปองกันและควบคุมโรคระบาดได

อยางเด็ดขาด

เจาหนาทีแ่พทยพยาบาลทําหนาทีต่อสูกบัโรคระบาดแบบลมืตัวกลวั

ตาย เจาหนาที่สมาชิกพรรคบุกตรงไปยังแนวหนา และคนงานกอสราง

ทุมเทแรงกายกับการเรงสรางโรงพยาบาลหั่วเสินซัน (ภูเขาเทพไฟ) และ

โรงพยาบาลเหลยเสนิซัน (ภเูขาเทพฟารอง) ประชาชนจนีนับพนัลานคน

ลกุขึน้ปฏบัิติการ รวมจติรวมใจเขาดวยกนัรวมพลงัอนัยิง่ใหญของคนจนี

หลายรอยลานคนใหเปนหน่ึงเดียว ในการตอสูกบัสงครามยบัยัง้การแพร

ระบาดของโรคระบาดครั้งนี้

มคีนยนืหยดัตั้งรับ มคีนเดนิสวนทาง
有人坚守，有人逆行

ในฐานะที่เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด วันที ่23 มกราคม 

เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประกาศการดําเนินการควบคุมการเขา-ออกของ

บุคคล ถาไมมีกรณีพเิศษประชาชนไมสามารถออกจากอูฮัน่ เมืองทีมี่ประ-

ชากรมากกวา 10 ลานคน ใชมาตรการที่ไมเคยมีมากอนในประวัติการณ 

ทุมเทกําลังกับการตอสูโรคระบาด

ในเมืองอูฮัน่ คนทํางานดานการแพทยจาํนวนมากกาํลงัตอสูยือ้ยดุกับ

ความเปนความตาย “เรว็เขา ทาํเรว็เขา เรือ่งนีไ้มสามารถรอไดเลย ตองทํา

ทันที” เสียงสั่งการของจาง ติ้งอวี ๋ผูอํานวยการโรงพยาบาลจินหยินถาน

อูฮั่น ไดยินไปท่ัวระเบียงทางเดิน 

ชวงเวลาส้ันๆ เพยีงสองนาท ีเขารบั

โทรศัพทถงึ 6 สาย รวมถงึการโทร

ฉุกเฉินเมื่อผูปวยที่ปวยหนักหยุด

หายใจกะทนัหนัขณะทําการเคล่ือน

ยาย เขาเรงฝเทากาวรุดไป พรอม

กับตะโกนเสียงดังใสหนาจอโทร-

ศัพทมือถอื ใหอกีฝายเรงจัดการโดย

เร็ว

โรงพยาบาลจินหยินถานเปน

โรงพยาบาลในอูฮั่นที่ตอสูกับโรค

ระบาดเปนแหงแรกของ “สมรภูมิ

หลัก” ที่รับและรักษาผูปวยมากที่

สุด หลายวันตอเน่ืองมาน้ี จาง ติง้อวี๋

ลมตัวลงนอนเม่ือเวลาลวงเขาตีสอง

แลว พกัผอนเพยีงส้ัน  ๆเวลาตีส่ีกวาๆ 

ก็ลุกขึ้นทํางานตอ ความจริงแลว

โรงพยาบาลหั่วเสินซันอูฮั่นสรางเสร็จสิ้นภายใน 10 วัน
图①武汉火神山医院仅用10天便建成完工
新华社 图 

สถานีรถไฟหนานจิง ทําการตรวจวัดอุณหภูมิผูโดยสาร

เพื่อปองกันสถานการณโรคระบาด
图②南京火车站引导旅客有序测量体温，严防疫情 
中新社 图

ทีมแพทยจากทั่วประเทศใหการชวยเหลือมณฑลหูเปย
图③中国各省、市、自治区派医疗队伍支援湖北  
新华社 图

② ③
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จาง ต้ิงอวีเ๋จบ็ปวยดวยโรคเสนโล-

หิตตีบ Amyotrophic สองขาออน

แรง มีปญหาการข้ึนลงบนัได “ฉัน

ตองเดินใหเร็วข้ึน จึงจะเอาชนะ

เวลาได จงึจะชวงชงิชวีติผูปวยจาก

มือมัจจุราชกลับคืนมาได” จาง ติ้ง

อวี๋กลาว

หลังจากประกาศ “ปดเมือง” 

อูฮัน่แลว มีเจาหนาท่ีการแพทยจาก

ทุกท่ีท่ัวประเทศเขามาใหความหนุน-

ชวยอยางตอเน่ือง “รวมตัวกนั ปลาย

ทางคืออูฮั่น” ชวงเวลาสั้นๆ ตั้งแต

ปลายเดือนมกราคมถึงตนเดอืน

กุมภาพนัธ เจาหนาทีท่างการแพทย

กวา 10,000 คน จากทุกสวนของประ-

เทศจีนถกูสงไปใหการสนับสนุน

มณฑลหูเปย นักรบในเสือ้กาวนสี

ขาวเหลาน้ีไมไดหยดุพกัผอนเทศกาล

ตรษุจนีอยางไมมีเง่ือนไข อาํลาครอบ

ครวัของพวกเขา มารวมตัวกนัทีเ่มอืง

อูฮั่น แยกยายกันไปยังสถานรกัษา

ทางการแพทย เพือ่เพิม่การหนนุชวย

งานควบคุมโรคระบาดในทองที ่การ

รวมตัวของคณะแพทยแทบจะครอบ

คลมุทรพัยากรและสรรพกาํลงัทีม่ี

อยูของประเทศจีน นายแพทยซง 

เสวีย่เฟงแหงโรงพยาบาลท่ีหน่ึงของ

เมืองสอืเจยีจวงคือหน่ึงในทมีแพทย

นี ้กอนออกเดินทาง ลกูชายวยั 9 ขวบ

กอดขาของเขาไว ลูกสาววัยสอง

ขวบรองไหบอกพอวา “พออยาไป” 

นายแพทยซง เสวีย่เฟงกลาววา นีค่อื

ภาพเบือ้งหลงัของการทุมเทกาํลงั

สูแนวหนาเพือ่การตอตานโรคระบาดอูฮัน่

โรงพยาบาลห่ัวเสินซัน เร่งแข่งกบัโรคระบาด
火神山医院：与疫情竞速

“ไมเคยทําโครงการที่มีกรอบเวลาทีเ่รงรบีแบบนีม้ากอน ไมเคยมีกจิ-

การหลายแขนงรวมงานในโครงการเดียวกนัแบบน้ีมากอน” เสิน ไข หวั-

หนาทีมเทคนคิหนางานโครงการโรงพยาบาลหัว่เสินซนัของบรษัิทท่ีสาม

ซึ่งสังกัดบริษัทกอสรางแหงชาติที่สามกลาว

วนัที ่2 กมุภาพนัธ โรงพยาบาลหัว่เสินซันสงมอบเปดใชงานอยางเปน

ทางการ และเริ่มรับผูปวยไวรัสโคโรนาอยางเปนทางการ โรงพยาบาลที่

สรางเสร็จนี้ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 5 หมื่นตารางเมตร พื้นที่อาคารปลูก

สราง 33,900 ตารางเมตร สามารถรองรับเตียงผูปวยได 1,000 เตียง ตั้งแต

เขาดําเนินงานกอสรางจนแลวเสรจ็สงมอบการใชงาน ใชเวลาเพยีงสิบวนั

“งานกอสรางเรงรบีมาก โรงพยาบาลขนาดใหญเชนนีป้กติตองใชเวลา

อยางนอยหนึ่งเดือนจึงแลวเสร็จ แตนี่ใชเวลาเพียงสิบวัน คนงานของเรา

แบงออกเปนสองทีมผลดัเปลีย่นกนัเขางาน สถาปนกิออกแบบมีเวลาหลับ

นอนเพยีงสองช่ัวโมง เม่ือไดพมิพเขยีวการกอสรางออกมาแลว ชางเทค-

นิคของเรายังตองดําเนินการออกแบบในรายละเอียดตามความตองการ

ของหนางาน การทํางานยันรุงจึงกลายเปนเรื่องปกติ” เสิน ไขกลาว

รถยกกําลังยกหองผูปวยตูคอนเทรนเนอรวางลง ขณะเดียวกันงาน

เทคอนกรีตที่รออยูก็ดําเนินตอทันท ียังมีคนงานทั้งแบกหามขนลําเลียง

วสัดุกอสราง สภาพเชนน้ีเหน็ไดทัว่บรเิวณพื้นท่ีกอสราง “ขาดวสัดุอะไร

①

สรปุข่าวสงัคมการเมือง

10

时政
要闻



ก็เรงใหคนออกไปเอามา ไมตองรอ” เสียงเครื่องจักร เสียงคน ไหนจะมี

หนากากอนามัยปดกัน้ ทําใหตองตะเบ็งเสียงใหดังทีสุ่ด ฝายตรงขามจงึจะ

ไดยินชัดเจน ผูทํางานอยูหนางานจํานวนมากตางมีเสียงแหบแหง

ตรุษจีนนี ้เพือ่นชาวเน็ตท้ังในและตางประเทศจํานวนไมนอยทีเ่ฝาชม

การถายทอดสดชวงเวลาการกอสรางโรงพยาบาลหัว่เสินซนั และเรยีกตน

เองวา “ผูติดตามงาน” เพือ่ใหกาํลงัใจผูปฏบัิติงานสูสู สถติิชวงท่ีมี “ผูติด

ตามงาน” จํานวนสูงถึง 50 ลานคน ตามหลังมาดวยการถายทอดสดการ

กอสรางโรงพยาบาลเหลยเสินซัน จํานวนผูติดตามสดสูงเกือบ 100 ลาน

ภาพการถายทอดสดเปนประจกัษพยานถึงสภาพความเรงรบีแตมีระ-

เบียบของหนางานกอสรางโรงพยาบาลหั่วเสินซัน คนงานกอสรางจาก

หลายรอยคนเพิม่ข้ึนจนถงึ 7,500 คน เครือ่งจกัรกลขนาดใหญ รถยนตจาก

300 คัน ไปจนถงึนับพนัคัน ... แตกลองไมสามารถบันทึกเจาหนาท่ีทุกคน

ที่ตอสูทุมเทงานนี้ดวยความรักอันยิ่งใหญ โรงพยาบาลหั่วเสินซันสราง

สถิติความเร็วอยางอศัจรรย เผยใหเหน็ลานดวงใจปวงประชาเปนหนึง่เดียว 

รวมพลังประเทศจีนเอาชนะความยากลําบากดวยกัน อีกทั้งเปนการเพิ่ม

ความม่ันใจและความหวงัในการเอาชนะการปองกนัและควบคมุการแพร

ระบาด

ป้องกนัการแพร่ระบาดสู่ต่างประเทศอย่างเข้มงวด
严防疫情传出国境

มณฑลยูนนานมีชายแดนติดกบัสามประเทศคือ เวยีดนาม ลาว เมียนมา 

หลงัจากเร่ิมปฏบิติัการปองกนัและควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรสั

โคโรนาสายพันธุใหม ยูนนานได

เพิม่ความเขมขนในการปองกนัและ

ควบคุมการแพรระบาดตามชายแดน

การเสริมสราง การเปดเผยขอมูล 

การแพรระบาดไปยงัประเทศเพือ่น

บาน และปองกันการแพรกระจาย

ของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม

ไปยงับรเิวณชายแดนประเทศเพือ่น

บาน

เมืองรุยลี ่ยนูนาน ซ่ึงต้ังอยูชาย

แดนภาคตะวันตกเฉียงใตประเทศ

จีน มีดินแดนติดกบัประเทศเมียนมา 

มณฑลยูนนานรวมตานการแพรระบาดของโรค ดวยการ

นําระบบสแกนรหัสไปใชในการเขาและออกสถานที่

สาธารณะตางๆ
图①云南省公共场所均实行扫码出入制度 中新社 图 

ชาวจีนโพนทะเลบริจาคอุปกรณตอตานโรคระบาดเพื่อ

สนับสนุนหูเปย
图②海外华侨捐赠抗疫物资支援湖北 中新社 图

กวางโจวใชรถพนไอเพื่อฆาเชื้อโรคในชุมชน
图③广州用大型雾炮车对社区进行消毒 中新社 图

เจาหนาที่การแพทยกําลังดูภาพเอ็กซเรยของผูปวย
图④医务人员观察患者病情 中新社 图

②

③

④
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ปจจุบัน เปนเมืองทาขนาดใหญที่

สุดที่มีเจาหนาที ่ยานพาหนะ และ

ปริมาณการขนถายสินคาของชาย

แดนระหวางประเทศจีน-เมียนมา 

สังคมทุกวงการของเมืองรุยลี่ได

รวมกันตอตานเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพนัธุใหมไมใหตกถงึ “พีน่อง” 

ทุกคนในจีน-เมียนมา ในพื้นที่ทํา

คลิปวิดีโอการปองกันโรคระบาด

เปนภาษาเมียนมา แนะนํารายละ-

เอยีดการดําเนนิชวิีต เชน วิธีการลาง

มือที่ถูกตอง การคาดหนากากอนา-

มัยที่ถูกตอง ออกไปซื้อขาวของ

อยางไร เปนตน เพือ่ประชาสัมพันธ

ตอประชาชนท้ังในและนอกอาณา-

จักร คณะอาสาสมัครธุรกิจใจรัก

เมืองรุยลี่ เจาะจงไปที่เขตอุตสาห-

กรรมรุยลี่ เพื่อมอบสิ่งของเครื่อง

ใชจํานวนหนึ่งสําหรับการปองกัน

โรคระบาดใหกับคนงานจีนและ

เมียนมา ประกอบดวยหนากากอนา-

มัยจํานวน 13,000 อัน ยารักษาโรค

และอุปกรณการรักษาอีกจํานวน

หนึ่ง

    ณ จุดปฏบัิติงานวัน้หมาเหอ แควน

ปกครองตนเองชนชาติไตชนชาติ

จ่ิงโพเตอหง เหยา จือ่เซวยีน อาย ุ22 

ป กับเพื่อนรวมงานตั้งแคมปที่ตา

ซันบนพื้นที่โลงกวางไรผูคน สวม

หนากากอนามัยและชดุปองกนัเชือ้

โรคที่หนาหนัก เริ่มปฏิบัติงานตอ

สูกับ “โรคระบาด” 

ป 2015 เหยา จื่อเซวียน มาจาก

มณฑลหูเปย เขาเปนทหารในกอง-

ทพัปฏิบัติหนาที่พิทักษชายแดน

เตอหง ปจจุบันเปนตํารวจดูแลการอพยพของประชาชนชายแดนจีน-เมียนมา

แมวาใจจะเปนหวงคนในครอบครัวที่อยูหูเปย แตภารกจิการปองกนัโรค

ระบาดสําคัญยิ่งกวา ตั้งแตวันที ่25 มกราคมเปนตนมา ในแตละวัน เหยา

จือ่เซวียน ตองเขาเวรปฏิบติัหนาทีม่ากกวาสิบชัว่โมง ทําการตรวจเช็ค สํารวจ

ลงบันทกึผูคนและรถยนตท่ีผานไปมาชายแดน แถลงใหความรูเรือ่งการปอง-

กนัโรคระบาด

หยาง อายตง หน่ึงในคณะกรรมการฝายความม่ันคงชายแดนของมณฑล

ยนูนานกลาววา ต้ังแตเริม่งานปองกนัและควบคมุการแพรระบาด ทางตํารวจ

ไดใหความสนใจอยางมากตอการควบคุมดูแลพืน้ทีช่ายแดน “ฝายควบคุม

ดูแลความมั่นคงชายแดนออกมาตรการสิบขอเพื่อปองกันและควบคุม

สถานการณการแพรระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา รวบรวมและติดตามพลวตั

ของสถานการณการแพรระบาดฯ ประจําวนัทีด่าน (ชองผาน) และเขตบริหาร

ชายแดน ดําเนินการสรปุวเิคราะหเปาหมาย เพือ่การคนพบตนเหตุปญหา

โดยเร็ว แจงเตือนและจัดการโดยดวน”

นอกจากน้ี ยนูนานยงัไดดําเนินมาตรการความม่ันคงชายแดนอยาง

เขมขน เจาหนาที่ตํารวจประสานงานกับฝายกักกันโรคระบาด ศุลกากร 

ทําการตรวจวดัอุณหภูมิรางกาย คัดแยกผูปวยและควบคุมการเขาเมือง 

หยาง อายตงกลาววา ทางเจาหนาที่ตํารวจยงัไดปฏบิติัการลาดตระเวน

ปองกันแนวเขตชายแดน สําหรับรถยนต บุคคลที่มาจากเขตโรคระบาด 

ทําการตรวจวัด คัดกรอง ตักเตือนใหออกจากพื้นที ่เพื่อปองกันการแพร

กระจายของโรคระบาด

ชุมชนชนบท ป้องกนัสุดชีวติในทุกระดบัช้ัน
社区农村，层层严防死守

“ปองกนัการนาํออก ปองกนัการนําเขา ปองกนัการแพรกระจาย” งาน

ปองกนัและควบคมุการแพรระบาด สวนสําคญัและพืน้ฐานทีสุ่ด คอืการ

ควบคมุปองกนัในเขตชมุชนชนบท หลงัจากเกดิการแพรระบาดขึน้ ชมุชน

เมืองใหมวัง่จู ถนนกูเหมย เขตหม่ินหงั เซ่ียงไฮ มีปฏกิริยิารวดเรว็มาก กลาว

คือตั้งแตคํ่าคืนวันตรุษจีน ไดจัดตั้งระบบการปองกันและควบคุม “หนึ่ง

หนวยสี่ฝาย” เปนการทํางานรวมกันโดยมีสาขาพรรคฯ ประจําเขตเปน

แกนกลาง และคณะกรรมการอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย และอาสา-

สมัครผูอยูอาศัยในฐานะผูสนับสนนุ กอต้ังผนงัทองแดงกาํแพงเหลก็ปอง

กนัไวรสัจากผูอยูอาศัยในชุมชนกวา 3,000 คน หามพวกขายตรงเดลิเวอรี่

และจัดสงดวนเขาเขตชุมชน ไมวาจะเปนผูพักอาศัยหรือผูมาเยือน ตอง

ลงทะเบียนกรอกขอมูลอยางละเอยีดและตรวจวดัอณุหภมิู แมแตผูอยูอาศัย

สรปุข่าวสงัคมการเมือง
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ในชุมชนที่กลับมาจากการซื้ออาหาร ก็จําเปนตองทําการวัดอุณหภูมิที่

ประตูทางเขากอน จึงสามารถเขาไปได ยานพาหนะและผูคนที่เดินทาง

กลับเซ่ียงไฮ ยิง่จําเปนตองผานข้ันตอนการวดัอณุหภมิูและการลงทะเบยีน

ขอมูล หลงัจากนัน้พวกเขาจงึจะกลบับานไดและยงัตองกกับรเิวณตัวเอง

อีกชวงเวลาหนึ่ง

เง่ือนไขทางสุขอนามัยและการแพทยในชนบทคอนขางดอย การ

เคลือ่นยายไปตางถิน่ประกอบอาชพีของแรงงานและทําธุรกจิสงูมาก ความ

รูดานสุขอนามัยและการปองกนัของชาวบานคอนขางต่ํา การจดัการเปน

เร่ืองยาก ชาวบานในหมูบานฟางวา เหวนิซ ูอาํเภอกวางซนั เมืองซนิหยาง 

มณฑลเหอหนาน ทุกคนตางเก็บตัวอยูในบานของพวกเขาตั้งแตวันที่สี่

หลังตรุษจีน ตามกําแพงบานเรือนติดประกาศมากมายเกี่ยวกับสภาพ

ปองกนัการโรคระบาด ปดถนนปากทางเขาหมูบาน และมีปายเขียนวา “ชาว

บานหมูบานนี้หามออกนอกเขต ชาวบานตางถิ่นหามเขาภายในบริเวณ” 

หลี ่ซ่ินหยวนเลขาธิการสาขาพรรคฯ เดินทางมาถงึหนวยงานหมูบานแต

เชาตรูทําหนาที ่“ผูประกาศ” เหมือนเชนทีผ่านมา เขาอาน “จดหมายถงึพอ

แมพีน่องในหมูบาน” ผานเครือ่งกระจายเสียงถงึชาวบาน หลงัจากน้ัน เขา

และเจาหนาทีค่นอืน่ๆ ขึน้รถออกลาดตระเวนในหมูบาน ในรถติดเครือ่ง

กระจายเสียงประชาสัมพนัธขาวสารสภาพโรคระบาด ... สําเนยีงพืน้บาน

ทีคุ่นเคย ภาษาทีเ่ขาใจงาย ชาวบานตางกลาววา “ฟงเขาใจ รบัฟงได พวก

เราก็สามารถทําได”

ในชวงเวลาของการตอสูกบัการ

แพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พนัธุใหม แกนนําพรรคฯ ฐานลาง

แตละทองที ่เจาหนาที่การแพทย

และปวงชนชาวจนีสามัคคีเหนยีว

แนน หม่ืนประชาใจเปนหน่ึงเดียว

ตอสูโรคระบาด การปองกนัและควบ

คุมถกัทอขยายกวางขวางอยางแนน

หนา ครอบคลมุระดับฐานรากขนาด

ใหญ ทําการยบัยัง้การแพรกระจาย

ของโรคระบาดอยางตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ 

本刊综合

แพทยมอบดอกไมใหกับผูปวยโควิด-19 ที่รักษาอาการ

จนหายขาด
新冠肺炎患者治愈出院，医生送上鲜花  新华社 图 

สรปุข่าวสงัคมการเมือง
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“我谨代表泰国政府和人民，向李克强总理和中国人民致以诚挚

慰问。中泰友好关系亲密特殊，相信坚强的中国人民定能战胜疫

情，变得更加强大。泰方高度赞赏中方对居住在武汉及其他受疫

情影响地区的泰国公民的照顾，愿为中方抗击疫情尽全力提供支

持。”

——泰国总理巴育就新冠肺炎疫情向中国国务院总理李克强致慰

问信

“ขาพเจาในนามของรฐับาลไทยและประชาชนชาวไทย

ขอแสดงความเสยีใจอยางจรงิใจมายังทานและประชาชน

จีน ไทยและจีนมีความสัมพันธใกลชิดและเปนพิเศษ

ระหวางกนั ประเทศไทยเชือ่มัน่วา ประชาชนท่ีเขมแข็ง

ของจีนจะสามารถเอาชนะสถานการณโรคระบาดครั้ง

นี้ได และกลายเปนประเทศที่เขมแข็งยิ่งขึ้น ประเทศ

ไทยขอแสดงความชื่นชมอยางยิ่งท่ีจีนไดแสดงนํา้ใจใน

การดูแลคนไทยในอูฮัน่รวมถงึในพืน้ท่ีอืน่ๆ ท่ีไดรบัผล

กระทบครั้งนี ้ขาพเจาขอยืนยันความพรอมอยางเต็มที่

ที่จะสนบัสนุนงานตอตานการแพรระบาดไวรสัโคโรนา

ของฝายจีน”

--นายประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรไีทย สงสาร

แสดงความเสยีใจตอนายหลี ่เคอเฉยีง นายกรฐัมนตรจีนี

当地时间2月20日，澜沧江—湄公河合作第五次外长会在老挝

万象举行。中国国务委员兼外长王毅在发言中表示，澜湄合作

启动近4年来，机制建设日益完善，合作领域持续拓展，内生动

力不断增强，澜湄意识深入人心，有力促进了流域各国关系发

展。澜湄合作正在从快速拓展期进入全面发展期。会议通过了

《澜湄合作第五次外长会联合新闻公报》。

เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ การประชมุรฐัมนตรตีางประ-

เทศความรวมมอืลุมแมน้ําลางชาง-โขง ครัง้ที ่ 5 จดั

ข้ึนท่ีกรุงเวยีงจนัทน ของ สปป. ลาว โดยนายหวงั อี้ 

มนตรแีหงรัฐและรฐัมนตรวีาการกระทรวงตางประ-

เทศจีนขึ้นพูดในที่ประชุมวา  ชวงเกือบ 4 ปตั้งแต

เร่ิมตนกลไกความรวมมือลุมแมน้ําลานชาง-โขงเปน

2月24日，十三届中国人民代表大会常务委员会第十六次会议

表决通过关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物

陋习的决定。决定规定严厉惩治非法食用、交易野生动物的行

为。对违反野生动物保护法和其他有关法律规定，猎捕、交

易、运输、食用野生动物的，在现行法律规定基础上加重处

罚。 新华社 图

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ การประชุมคณะกรรมการประจาํ

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีนชดุท่ี 13 ครัง้ที ่16 โดย

ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการหามคาสัตวปา

โดยมิชอบดวยกฎหมาย และยกเลิกพฤติกรรมการบร-ิ

โภคสัตวปาที่ เลวราย โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช

ทันที ณ วนัท่ีประกาศ และยังไดกาํหนดบทลงโทษอยาง

要闻 สรปุข่าว

声音 เสยีง ตนมา กลไกน้ีนบัวนัจะมีการสรางเสรมิใหสมบูรณ

ยิง่ขึน้มีการขยายความรวมมอือยางตอเน่ือง แรงขบั

เคลือ่นที่เกิดจากภายในเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ จิตสํานึก

แมน้ําลานชาง-โขงลงลกึหวัใจคน มีสวนสงเสริมความ

สัมพนัธประเทศตางๆ ในลุมแมนํา้สายนี ้ความรวม

มือลุมแมนํา้ลานชาง-โขง กาํลงัเขาสูชวงการพฒันา

รอบดานจากชวงการพฒันาอยางรวดเรว็ ทีป่ระชมุได

ลงมติผาน “แถลงการณรวมการประชมุรฐัมนตรตีาง

ประเทศความรวมมือแมนํ้าลานชาง-โขง ครั้งที ่5”

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览
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据了解，云南省将规划建设昆明至丽江高铁，这条高铁拟采用

高速磁浮制式建设，时速350公里以上，线路全长约430公里，

投资预估算1000亿元以上。

มณฑลยนูนานวางแผนทีจ่ะสรางรถไฟความเรว็สงูจาก

คุนหมิง-ลีเ่จียง รถไฟความเรว็สูงสายนีจ้ะใชวธีิการสราง

แบบแมก็เลฟ ซ่ึงมีความเรว็มากกวา 350 กโิลเมตร/ชัว่-

โมง โดยเสนทางมีความยาวประมาณ 430 กโิลเมตร งบ

ประมาณการลงทุนมากกวา 1 แสนลานหยวน

1109万人  

据中国国家统计局数据，2019年末，中国农村贫困人口551万

人，比上年末减少1109万人，下降66.8%；贫困发生率0.6%，

比上年下降1.1个百分点。中国农村贫困人口继续大幅减少，贫

困发生率显著下降，贫困地区农村居民收入增长幅度高于全国

农村平均水平。新华社 图

11.09 ลา้นคน
ขอมูลจากสํานกังานสถติิแหงชาติของจนีระบุวา ในปลาย

ป 2562 จํานวนประชากรที่ยากจนในชนบทของจีนอยู

ที ่5.51 ลานคน ลดลง 11.09 ลานคนหรือคิดเปน 66.8% 

เมื่อเปรียบเทียบกับปลายป 2561 อัตราความยากจนลด

ลงจากปที่แลวจาก 1.1% เปน 0.6% จํานวนผูยากจนใน

ชนบทลดลงอยางมาก อัตราความยากจนลดลงอยาง

ชดัเจน อตัราการเติบโตของรายไดของชาวบานในเขต

ยากจนสูงกวาระดับเฉลี่ยของชนบททั่วประเทศ

近日，中美两国签署了第一阶段经贸协议。协议文本包括序

言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和

透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章

节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加

征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。 新华社 图

ไมนานมานี ้จนี-สหรฐัอเมรกิาไดลงนาม “ขอตกลงการ

คาระยะท่ีหน่ึง” ขอตกลงมี 9 บท รวมถงึคํานาํสิทธิทรัพย

สินทางปญญา การถายทอดเทคโนโลย ีอาหารและสิน-

คาเกษตร การบรกิารทางการเงนิ อตัราแลกเปลีย่นและ

ความโปรงใสทางการเงนิ การขยายการคา การประเมิน

ทวภิาคแีละการยติุขอพพิาท  และขอกาํหนดขัน้สดุทาย 

ขณะเดียวกนั ทัง้สองฝายยังไดบรรลฉัุนทามติ โดยอเมรกิา

จะปฏบัิติตามคาํม่ันสญัญาทีจ่ะยุติการขึน้ภาษีสินคาจีน

เปนระยะๆ และตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงการปรบั

ภาษีข้ึนเปนลดลง

数字 ตวัเลข

科技 เทคโนโลยี

รุนแรงสําหรับการคาสัตวปาและบริโภคสัตวปาที่ผิด

กฎหมาย สําหรับผูที่ละเมิดกฎหมายคุมครองสัตวปา

และกฎหมายขอบงัคับอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของ เชน การลาสตัว

การซ้ือขาย การขนยาย การบรโิภคสตัวปา ยงัไดกาํหนด

บทลงโทษเพิม่ข้ึนจากบทลงโทษพืน้ฐานของกฎหมาย

เดิมที่มีอยูแลว

 ข่าวสารด่วน资讯
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近日，上海科技馆原创新

展“鲸奇世界”正式启

幕 。 展 览 通 过 骨 骼 标 本 、 塑 化

标 本 、 科 学 绘 画 、 艺 术 装 置 和

造 景 等 方 式 ， 实 现 了 科 学 与 艺

术 的 有 机 融 合 ， 让 展 览 更 具 科

技 含 量 ， 倡 导 公 众 保 护 海 洋 ，

呵护水中精灵。

กา้วเขา้สู่ มหศัจรรยโ์ลกปลาวาฬ
走进“鲸奇世界”

①

②

方喆/文

ผ่านภาพมองจนี 视觉
中国
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ในมานนํ้าสีฟาขนาดยักษ แสงไฟจากโคมไฟผาไหมรูป

ทรงปลาวาฬ 6 ตัวทยอยสวางข้ึน เมื่อเร็วๆ นี ้หอนิทรรศการ

เทคโนโลยวีทิยาศาสตรจดัแสดงส่ิงสรางใหม  “มหศัจรรยโลก

ปลาวาฬ” ไดเปดอยางเปนทางการ หอนิทรรศการ “มหศัจรรย

โลกปลาวาฬ” ประกอบดวยสามสวน คือ “ตํานานปลาใหญ” 

“ภูมิปญญาความอยูรอด” และ “ระบบนิเวศสิ่งแวดลอม” แบง

ออกเปนมุมวัฒนธรรม แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง

มนษุยกับปลาวาฬท่ีมีมาแตโบราณ จากมุมของชวีวทิยา สํารวจ

กระบวนการววัิฒนาการ และนิสยัทางสรรีวทิยาและภมิูปญญา

การดํารงชีวิตของปลาวาฬ จากมุมของนิเวศวิทยา เฝาสังเกต

นิเวศสิ่งแวดลอม รณรงคสาธารณะชนใหชวยกันอนุรักษสิ่ง

แวดลอมมหาสมุทร ทะเลสาบ คุมครองสิ่งมีชีวิตในนํ้า

รูปแบบในการนําเสนอ ผานการจดัแสดงตัวอยางโครงกระ-

ดูก สัตวสตาฟ (Plasticizing) ภาพวาดวทิยาศาสตร จดัแสดงกลไก

การเคลือ่นไหว เทคนิคการติดต้ังและภมิูทัศน เปนตน เปนการ

ผสานวทิยาศาสตรและศิลปะท่ีเขากันอยางลงตัว ทําใหนิทรรศ-

การมีความเปนเทคโนโลยมีากขึน้ ส่ิงทีน่าหยบิยกขึน้กลาวคอื 

นอกจากนทิรรศการจะประกอบดวยสวนของกจิกรรมการศึกษา

ออนไลนมากมายแลว ยังไดพัฒนาเกมสมือถือสองเกมสและ

วิดีโอส้ันๆ แบบออนไลน โดยหวงัวาจะใชพืน้ท่ีของส่ือใหมน้ี

ดึงดูดความสนใจของคนหนุมสาวมากขึ้น

คืนวันเปดหอนิทรรศการอยางเปนทางการ มีผูชม 75 ทาน

เขารวมกจิกรรมพเิศษ “ค่ําคืนแหงมหศัจรรยปลาวาฬ” ท่ีทางหอฯ

จัดขึ้น โดยผานการเลนเกมสสนุกเชาวปญญา เพิ่มพูนความรู

ทางวทิยาศาสตรเกีย่วกบัปลาวาฬ เชนการกาํจัดขยะในมหาสมุทร

เธอพดูฉนัทาย เปนตน เจาหนาทีผู่ดูแลหอวทิยาศาสตรเทคโน-

โลยีเซี่ยงไฮกลาววา หวังวาการเริ่มตนจากเยาวชนและพอแม

บุตรหลานซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลกั ขยายไปสูกลุมผูชมพพิธิ-

ภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น

ผูเขาชมเยี่ยมชมตัวอยางปลาวาฬขาวที่สตาฟจากพลาสติก 

图①参观者观看白鲸塑化标本 新华社 图 

ภาพมวนราชามังกรปลาวาฬ (Draon King Whale) ซึ่งยาว 16 เมตร
图②16米长的龙王鲸画卷 新华社 图

ณ สถานที่จัดนิทรรศการ
图③④展览现场 新华社 图

ผูเขาชมเยี่ยมชมตัวอยางตัวออนเซอิปลาวาฬที่ทําขึ้นแบบพลาสติก
图⑤参观者观看塞鲸胚胎塑化标本 新华社 图

③

④

⑤

ผ่านภาพมองจนี视觉
中国
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3月8日是国际妇女节。近年来，互联网产业的飞速发展给中国社会经济带来巨大变革。

在这些新变化、新发展中，众多女性扮演了重要的角色。相关数据显示，在互联网领

域，中国女性创业者的比例已经达到55%。她们发现美、创造美，用她们的坚守、拼搏、柔

韧和爱，让互联网的世界更加生动和美好。

อนิเตอรเ์นต็+เพศหญงิ

วนัที ่8 มีนาคมเปนวนัสตรีสากล  ซ่ึงเปนเทศกาลของเพศหญงิ ในชวงไมกี่

ปทีผ่านมา อตุสาหกรรมอนิเตอรเนต็ไดเกดิการพฒันาอยางรวดเรว็ ทําใหสังคม

และเศรษฐกิจของจีนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ีจากการเปลี่ยนแปลงและการ

พฒันาการใหมๆ  เหลาน้ี สตรจีนีหลายคนไดมีบทบาทสําคัญ จากขอมลูท่ีเกีย่ว-

ของแสดงใหเหน็วาสัดสวนผูประกอบการดานอนิเตอรเนต็เปนชาวจนีเพศหญงิ

มากถึง 55% พวกเธอไดคนพบและสรางสรรคความสวยงาม ดวยความเพียร

พยายามทาํงานอยางหนัก รวมถงึความยดืหยุนและความรกัทําใหโลกอนิเตอรเนต็

มีชีวิตชีวาและสวยงามมากขึ้น

互联网+女性

รายงานพเิศษ
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染衣 、 酿 酒 、 织 布 、 造

纸......2019年，一个叫李子柒

的中国姑娘火遍了海内外，她用镜头记

录下宁静质朴的田园生活，制作成视频

发布于网络，在世界范围内收获了大量

粉丝。对于走红，李子柒淡然道，“美

好的东西具有共性，我只是分享了个人

生活，恰好你也喜欢。”

หลี ่จือ่ช ี แบ่งปันชวิีตของฉนั พอดคุีณกช็อบ

ยอมผา หมักเหลา ทอผา ทํากระดาษ... ค.ศ. 2019 สาวจีนคนหนึ่งชื่อ

หลี ่จื่อช ีไดสรางชือ่เสียงท้ังในและนอกประเทศจนี โดยบนัทกึชวีติความ

เปนอยูท่ีเงียบสงบเรยีบงายในชนบทดวยเลนสกลองของเธอ และทาํเปน

คลิปวีดีโอ อพัโหลดโพสตบนอนิเตอรเนต็ เธอมีแฟนคลบัจาํนวนมากใน

ขอบเขตทั่วโลก มีคนอิจฉาสภาพชีวิตของเธอ  มีคนชื่นชมเธอที่ไดเผย

แพรวัฒนธรรมจีนไปยังทัว่โลก เม่ือกลาวถงึการเปนคนยอดฮิต หลี่ จื่อชี

กลาวอยางไมแยแสวา “ของที่งดงามมีลักษณะรวมที่ตรงกันคะ ฉันแค

แบงปนชีวิตสวนตัว พอดีคุณก็ชอบดวยคะ”

ประสบการณ์ชีวติได้ฝึกฝนความสามารถทีเ่หนือคน
生活历练成就过人本事

หลี่ จื่อชี ชื่อจรงิ หลี ่เจียเจยี “ช”ี (เจ็ด) เปนตัวเลขมงคลนาํโชคของเธอ

李子柒：分享我的生活，恰好你也喜欢

หลี่ จื่อชี
李子柒 图片来自网络

魏贺 陈曦 郭莹/文
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แตโชคดีไมไดมาหาหลี ่จือ่ชตีลอด

หลังจากพอแมหยารางกัน   เธอก็

ทํางานเปนชางไมรวมกับคุณปู ทํา

อาหารรวมกับคณุยาต้ังแตเธอยงัเด็ก

วันเวลาตอมา เธอไปหางานทําใน

เมืองโดดเด่ียวคนเดียว เคยเปนเด็ก

เสิรฟอาหาร เคยเปนดีเจ เคยนอน

ในชองอุโมงคใตสะพาน และเคย

ผานความยากลําบากแบงครึ่งกิน

บะหมี่สําเร็จรูปในหอเดียว

ค.ศ. 2012 คุณยาของเธอปวย 

หลี่ จื่อชีจึงสละงานที่มีรายไดไม

เลว แลวกลบัมายงับานเกดิ เธอเริม่

เปดรานอินเตอรเน็ต และถายทํา

คลปิวดีีโอส้ัน  ๆในคลปิ เธอตัดกระ-

ดาษสีแดงเปนภาพลายประดับติด

หนาตาง เขียนพูกันเปนโคลงคูได

ปกลายผา ยอมลายผา เธอชํานาญ

ทกุอยาง ขาวท่ีเพิง่เกีย่วมา  มีความ

ชื้นมาก กระสอบหนึ่งอยางนอย 

35–40 กโิลกรมั หลี่ จ่ือชีท่ีเงียบๆ ตัวเล็กบอบบาง แบกกระสอบไวท่ีดาน

หลัง ปนเขาขึ้นคันนา

บรรดาแฟนคลบัถงึกบัอทุานวา ทําไมเธอจงึมีเทคนคิฝมือการใชชวีติ

มากขนาดนี้ไดละ หลี่ จื่อชีตอบวา “ทักษะในสายตาของทุกทาน เปน

เพยีงสญัชาตญาณการเอาชวีติใหรอดของฉันคะ ประสบการณชวีติฝกฝน

ความสามารถของฉันใหทนความทุกขไดคะ”

แนนอน หลี ่จือ่ชกีไ็มใชเกงกาจ “รอบดาน” แตเธอยอมทุมกาํลังเรียน

กอนถายทําคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับผาไหมปกลายเสฉวน เธอถึงขนาดวอน

ไหวใหเมิ่ง เตอจือ ปรมาจารยผาไหมปกลายเสฉวนที่อยูเมืองเฉิงตูเปน

อาจารย เพื่อเรียนรูฝมือ เธอใชเวลาตั้งครึ่งปกวาจึงถายทําคลิปนี้สําเร็จ

 ชีวติชนบทให้แรงบันดาลใจ

农村生活赋予创作灵感

“อารมณหมูบานแบบบานนอกทีมี่ไรนาและทุงหญาปศุสตัวอนังดงาม

เปยมไปดวยสไตลบรรยากาศชนบทโบราณ” นี่คือลักษณะเดนที่สุดใน

คลปิของหลี ่จือ่ช ีซ่ึงมีสวนเกีย่วของกบัหมูบานชนบททีเ่ธออยูต้ังแตเด็ก

อยางมาก

การถายทําคลิปวีดีโอเรื่อง “ทั้งชีวิตของขาวนาดํา” ตั้งแตการหวาน

เมล็ดขาว จนถึงการเก็บเกี่ยวขาว เธอทําเองหมด ไมวาจะเปนการพรวน

ดินไถนา การหวานเมล็ด การดําตนกลา การเฝานํ้า การตระเวนตรวจนํ้า 

ลงมือเองหมด ในคลปิจะเหน็หลี ่จือ่ชยีนืไดม่ัน ดูเกไกมาก ความจรงิงาน

น้ีไมไดงายเลย หากยงัมีความอนัตรายดวย คุณอาของเธอเพราะยนืไมม่ัน

ขาถูกเครื่องพรวนดินฟนเปนแผลยาวมาก

การถายทําขาวสวยถกูยกข้ึนบนโตะอาหารอยางไร การถายทําซอสซี-

อิ๊วหมักอยางไร ในคลิปวีดีโอ หลี่ จื่อชีติดตามกระบวนการเติบโตของ

พืชผลการเกษตรตั้งแตตนจนจบอยางชัดถอยชัดคํา เธอบอกวา “ฉันกลวั

วาเด็กมากมายสมัยน้ี แขนขาไมขยัน แยกแยะขาวท้ังหาชนิดไมออกคะ” 

มีคุณครูเขียนฝากขอความในเว็บบล็อคของเธอวา เด็กๆ นึกวาขาวสาร

เด็ดมาจากตน  เธอตะลงึมาก “ฉนัหวงัวาพวกเด็กๆ จะเขาใจแหลงทีม่าของ

อาหารผานคลิปวีดีโอ และจําแมนๆ วา อาหารไดมาไมงายคะ”

หลังจากหลี ่จื่อชีกลายเปนเจาของเว็บบล็อคคลิปวีดีโอชื่อดังแลว ก็

มีเสียงสงสัยเกิดขึ้นมาบาง โดยมีบางคนรูสึกวาคลิปของเธออัปเดตใหม①
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ชา บางคนเปนหวงวา แรงบันดาลใจและหัวขอเนื้อเรื่องของเธอจะหมด

ไป แตหลี ่จื่อชีไมไดสนใจเรื่องเหลานั้นเลย “หวานเมล็ดในฤดูใบไมผล ิ

เติบโตในฤดูรอน เก็บเกี่ยวในฤดูใบไมรวง ตุนไวกินในฤดูหนาว สรรพ

ส่ิงในโลกตางมีกฎแหงธรรมชาติคะ เรือ่งราวในชนบทจนีมีมากมาย ถาย

ทําไมหมดคะ”

ส่ิงดงีามมลีกัษณะตรงกนั
美好的东西具有共通性

จนถึงเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2020 หลี่ จื่อชีมีแฟนคลับในเว็บบล็อค 

Sina รวม 21.85 ลานคน แฟนคลับใน TikTok รวม 34.85 ลานคน และได

รับการติดตามชมจากเพือ่นคนตางชาติจํานวนมากมาย จาํนวนคนท่ีสมคัร

รับชมบน Youtube เวบ็ไซตคลิปวีดีโอตางประเทศมีมากกวา 8 ลานคน  มี

คนอจิฉาสภาพชวีติของเธอ มีคนชืน่ชมเธอท่ีเผยแพรวฒันธรรมจนีสูโลก

ไป หยันซงุ ดีเจชือ่ดังของจนีกลาวประเมินคาวา ในการเผยแพรท่ีมุง

สูโลก ไมมีคําขวัญอะไร แตมีรสชาติที่ทําใหผูคนประทับใจลึกซึ้ง ยิ่งได

รับมุขบาฐ (การเลาตอๆ กันไปโดยปากตอปาก) ของชาวเน็ตที่สะทอน

กลับมาคนแลวคนเลา ซึ่งนายืมเอามาเปนขอคิด

สําหรับความดัง หลี่ จือ่ชดูีเหมือนไมแยแส “ส่ิงดีงามตางมีลกัษณะที่

ตรงกนัคะ ฉนัรกั เพือ่นชาวตางชาติ

กร็กัดวยคะ  ส่ิงดีงามชนดิน้ีนาํมา

โดยฉันหรือไม ไมใชเรื่องสําคัญ 

ที่สําคัญอยูที่ฉันไดแบงปนชีวิตที่

ฉันอยากได พอดีเลยที่คุณก็รักคะ 

เสียงสะทอนที่ตรงกันนี้ทําใหคน

รูสึกพออกพอใจคะ”

หลี่ จื่อชี
图①李子柒 图片来自网络 

หลี่ จื่อชี กําลังดีดฝาย
图②李子柒弹棉花 图片来自网络

หลี่ จื่อชี กําลังทําโซฟาไมไผ
图③李子柒制作竹沙发 图片来自网络

หลี่ จื่อชีกําลังเรียนวิธีเย็บปกถักรอยเสฉวน
图④李子柒学习蜀绣 图片来自网络

หลี่ จื่อชีกําลังทําผลไมแชอิ่ม
图⑤李子柒制作果脯 图片来自网络

② ③

④ ⑤
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大爱清尘”是为救助尘肺病农民工而创立的公益组织。成立之初，因缺乏关

注，半个月时间内，只收到2500元的捐款。当新浪微博粉丝数超8000万

的演员姚晨转发了相关信息后，“大爱清尘”受到众多网友关注，短短一个月

内，捐款额激增到70余万元。

เหยา เฉนิ : อนิเตอรเ์นต็ “ขยาย” พลงัเพือ่สาธารณประโยชน์

“ตาอายชิงเฉนิ” คือองคกรสาธารณประโยชนทีก่อต้ังข้ึนเพือ่

ชวยเหลอืบรรดาผูใชแรงงานในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม

ที่ปวยเปนโรคฝุนจับปอด เมื่อตอนกอตั้งองคกรใหมๆ เนื่อง

จากยังขาดการประชาสัมพันธในวงกวาง ผานไปครึ่งเดือน 

จึงไดรับเงินบริจาคแคเพียง 2,500 หยวน กระทั่งนักแสดง

เหยา เฉินซึ่งมีแฟนคลับในเวยปอเกินกวา 80 ลานคน 

ไดโพสตขอความที่เกี่ยวของกับองคกรนี ้“ตาอาย

ชิงเฉิน” จึงไดรับความสนใจจากชาวเน็ตในวง

กวาง เพียงแคเดือนเดียว เงินบริจาคก็เพิ่มสูงขึ้น

จนถึงกวา 700,000 หยวน

เหยา เฉินคือนักแสดงที่เริ่มใชเวยปอเปน

คนแรกๆ ของประเทศจีน นับตั้งแตซินลาง

เวยปอออนไลนเมื่อเดือนสิงหาคม 2552

เหยา เฉินเปนผูใชที่โดงดังของแพลต

ฟอรมสังคมโซเซียลดังกลาว บนเวยปอ

เหยา เฉินไมเพียงโพสตเรื่องราวชีวิต

สวนตัวเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับ

กิจกรรมสาธารณประโยชนดวย เมื่อ

เดือนมีนาคม 2553 เหยา เฉินไดโพสต

ขอความเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อชวยภัยแลง

บนเวยปอวา “ถามีแฟนคลับติดตามเพิ่ม 

1 คน ก็จะบริจาคเงิน 1 เจี่ยว” ดวยความที่มีแฟน

姚晨：互联网放大公益力量
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ปจจุบัน อินเตอรเน็ตสามารถ

ครอบคลุมกิจกรรมสาธารณประ-

โยชนตาง  ๆไดหลากหลาย อาทิ การ

ชวยเหลอืดานการศึกษา ดานรักษา

พยาบาล ดานกูภยั และดานอนุรักษ

สิง่แวดลอม ฯลฯ สว ีหยงกวง ประ-

ธานกองทุนสาธารณประโยชน

หนานต ูระบุวา เครือขายอินเตอร-

เน็ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน

ลวนมีคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกัน 

ตางกมี็เอกลกัษณของ “การแบงปน” 

อินเตอรเน็ตทําใหทุกคนสามารถ

เขารวมกจิกรรมสาธารณประโยชน

ได “ภายใตพัฒนาการจากเริ่มตน

ที่ตัวเองจนถึงการมีจิตสํานึก จาก

การรับรูสัมผัสจนถึงความรูสึกใน

ทางเหตุผล จากความสนใจจนถงึ

ความเชีย่วชาญ กจิกรรมสาธารณ-

ประโยชนผานอนิเตอรเน็ตจะพฒันา

จนกลายเปนระบบนิเวศดานสา-

ธารณประโยชนที่มีความโปรงใส

และยั่งยืน” สว ีหยงกวงกลาว
本刊综合

คลบัติดตามเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ เธอไดบรจิาคเงนิใหแกกองทนุของสภากาชาด

จีนมากกวา 130,000 หยวน

สิบกวาปทีผ่านมา เหยา เฉินไดอาศัยแพลตฟอรมของเวยปอชวยสราง

โรงเรียนใหแกเด็กๆ ในปาเขาที่พอแมตองไปทํางานในเมือง ชวยเหลือ

เกษตรกรยูนนานในการผลติมันฝรัง่ท่ีขายยาก เรยีกรองใหผูคนหนัมาสนใจ

โรคกลามเนือ้ออนแรงเอแอลเอส (ALS) ฯลฯ บนหนทางแหงการรณรงค

ดานสาธารณประโยชน เธอไดอาศัยเวยปอ อาศัยพลังของอนิเตอรเนต็

เหยา เฉินไดเปนผูนําแฟนคลบันับสิบลานคนใหทํากจิกรรมตางๆ รวมกัน

“แตละคนลวนเปนแสงสวางดวงหน่ึง สามารถขับไลความมืดมิดนอยๆ 

เม่ือรวมพลังเขาดวยกนั กจ็ะสามารถจดุประกายแหงความหวงัและอนาคต

ได” เหยา เฉินกลาว

สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมอินเตอรเน็ตที่พัฒนากาวหนา ผลิตภัณฑ

อินเตอรเน็ตไดถูกอัปเกรดขึ้นเปนลําดับอยางตอเนื่อง ทําใหผูที่หลงใหล

ในกิจกรรมสาธารณประโยชนอยางเหยา เฉินมี “พื้นที่แสดงศักยภาพ” 

อยางกวางขวาง ภายหลังการออกอากาศสดผานอินเตอรเน็ตกลายเปนที่

นิยมขึ้นมา เหยา เฉินก็ไดลองใชวิธีการไลฟสด เหยา เฉินในชุดพักผอน

สบายๆ สวมใสผากันเปอน แลวสอนชาวเน็ตทําหมูสามชั้นนํ้าแดงผาน

หนากลอง เพือ่ประชาสัมพนัธกจิกรรมทาทายการกศุล “ขาวแหงรกั” ซึง่

ไดดึงดูดความสนใจชาวเน็ตใหเขามาดูไดนับลานคน เหยา เฉินไดบรจิาค

เงินท่ีไดรับท้ังหมดในวันน้ันใหแกกองทุนสวัสดิการสังคมแหงชาติจีน 

อีกท้ังยังจุดประกายใหนักรองนักแสดงจีนทําตามอีกจํานวนมากซ่ึงได

สรางกระแสการทําสาธารณประโยชนขึ้นในโลกบันเทิง

เหยา เฉิน ไดรับรางวัลผูบุกเบิกที่มีอิทธิพลตอการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน ประจําป 2019

图①姚晨获得2019年度慈善影响力先锋奖 CFP 图 

เหยา เฉิน เขารวมกิจกรรมแผนกผูลี้ภัยสหประชาชาติ

(UNHCR) ในป 2011

图②2011年，姚晨（右二）参加联合国难民署活动 
CFP 图

②
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做一名游戏主播并不轻松，每天

早上8点，石悦便开始调试设

备、准备直播内容。晚上开播后，她得

面对数百万网友，直播至深夜。成为游

戏主播6年来，石悦向百万网友推广了许

多优质的游戏。“游戏不仅仅承载娱乐

大众的功能，它甚至是一种媒介，教会

我们如何看待世界，如何树立正确的人

生观、价值观。”石悦说。

สอื ยว่ี จากนกัศกึษาหวักะทิมหาวิทยาลยัชงิหวา
มาเป็นสตรมีเมอรเ์กมส์

ทุกวันเวลา 2 ทุมตรง สือ ยวี่มักจะทําการไลฟสดทางอินเตอรเน็ตซึ่ง

มียอดผูชมชาวเน็ตนับหลายลานคน โดยสือ ยวี่จะเลือกสรรเกมสเพื่อใช

ในการไลฟสดอยางต้ังใจ  อยางในชวงไมกี่ปที่ผานมา อุตสาหกรรมอ-ี

สปอรตไดพฒันาขึน้อยางรวดเร็วในจนี โดยมีสัดสวนตลาดเกนิกวา 88,000 

ลานหยวน และยงัไดกระตุนทําใหเกิดอาชีพใหมขึน้อกีมากมาย “สตรมี

เมอร” (คือการสตรมีเลนเกมสถายทอดสดทีทํ่าการ Live ผานแพลตฟอรม

ตางๆ) ก็เปนอีกหนึ่งอาชีพในนั้น

石悦：从清华高材生到游戏主播
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 สือ ยวี่มาจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เธอเฉลียวฉลาดมา

ตั้งแตยังเปนเด็กอีกทั้งยังขยันเรียน เคยสอบเขาสายวิทยาศาสตรไดอัน-

ดับทีห่นึง่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลยีในและเขาศึกษาตอท่ีคณะวิชา

สถาปตยกรรมของมหาวิทยาลัยชงิหวาอกีดวย หลงัจากเรยีนจบมหาวทิยา-

ลัย สือ ยวี่ไมไดเปนสถาปนิกตามวิชาที่เธอเรียนมา แตเธอเลือกที่จะทํา

อาชีพสตรีมเมอรเกมส “ฉันชอบเลนเกมสมาต้ังแตเด็กจนโต การเลือก

ทํางานที่ตัวเองชอบก็ไมใชเรื่องแปลกอะไร” สือ ยวี่กลาว

   การทําอาชพีสตรมีเมอรเกมสกไ็มใชเปนเรือ่งยากสักเทาไหร เพยีง

แคถายทอดสดผานอนิเตอรเน็ตโชววธีิการเลนเกมสใหชาวเน็ตรบัชม แต

การเปนสตรีมเมอรกไ็มไดเปนเรือ่งงายซะทีเดียว หลงัจากกลายเปนสตรมี

เมอร สือ  ยวี่ตองทํางานมากกวา 10 ชั่วโมงตอวัน หลังจากจบการถาย

ทอดสด เธอจะตองยอนกลับไปดูวีดีโอสตรีมที่บันทึกไว เพื่อศึกษาการ

พูดคุยและการปฏสิมัพนัธกบัผูชมระหวางสตรมีม่ิงเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพ

ของสตรมีใหดีข้ึนเรือ่ยๆ เธอใชเวลาในการเปนสตรมีเมอรไมถงึ 2 ป แต

เธอไดโปรโมทเกมสมากกวา 200 เกมสใหกับชาวเน็ตนับลานคน และ

ในขณะเดียวกนั สือ ยวีก่เ็ปนโรคจากการทํางานเปนสตรมีเมอรหลายโรค

เชน โรคกระดูกสันหลัง โรคกระเพาะอาหาร เปนตน 

  เมื่อเริ่มทํางานใหมๆ  เธอในฐานะที่เปนนักเรียนหัวกะท ิทําใหชาว

เน็ตตางก็แปลกใจและเกิดความสงสัยขึ้นในตัวสาวมองโกเลียในผูที่มี

เสียงหวัเราะอยูเสมอ ชาวเน็ตบางคนก็แสดงความคิดเหน็ในดานลบวา 

“ประเทศจีนสูญเสียสถาปนกิท่ีเกงคนหนึ่งไปแตกลับไดสตรมีเมอรเพิม่

ขึน้ นาเสยีดายจรงิๆ” สําหรบัคําพูดในดานลบเหลานี ้สือ  ยวีก่็รูสึกอับจน

ปญญา เธอกลาววา “สถาปนิกและสตรีมเมอรเปนอาชีพที่แตกตางกัน

อยางสิ้นเชิง อาชีพไหนจะสูงสงหรือตํ่าตอยขึ้นอยูกับตัวเอง หากเราทํา

สิ่งตางๆ ดวยหวัใจทกุอาชพีกมี็คาเหมือนกัน”

ในวงการสตรมีเกมสน้ัน สือ ยวีจ่ะมีความแตกตางจากคนอืน่ๆ เธอจะ

มีความโดดเดนเปนตัวของตัวเอง สือ ยวี่จะไมสตรีมเกมสตามกระแสที่

กําลังนิยมในชวงเวลานั้นๆ แตเธอมักจะเลือกเกมสที่ไมคอยมีคนนิยม

สตรีม เม่ือเรว็  ๆนี ้เธอไดแนะนําเกมสหนึง่ทีช่ื่อวา “นักมายากลทางหวัใจ” 

(Psychic Magician) ใหแกชาวเน็ต เกมสน้ีเปนเกมสทีเ่รยีกรองใหมนุษยทุก

คนหันมาสนใจและใหความรกัแกกลุ มคนท่ีเปนโรคออทิสติก นอกจาก

ถายทอดสดเกมสแลว สือ ยวีย่งัเขารวมโครงการ “ขบวนแหงความสุข จดุ

เริม่ตนจากหัวใจ” ซ่ึงเปนกิจกรรม

การอานหนงัสือออนไลนใหแกเด็ก

ในชนบทท่ีพอแมออกไปทํางานใน

เมือง เพือ่นําเงนิบรจิาคจากชาวเน็ต

ไปมอบใหแกเด็กทีไ่มไดอยูกบัพอ

แม

     การเปนสตรมีเมอรในชวงเวลา 6

 ปที่ผานมา สือ ยวี่ไดแนะนําเกมส

ที่มีคุณภาพมากมายใหแกชาวเน็ต

จํานวนนับลานคน เชน เกมส “ไป

ดวงจันทร” “To the moon” เกมสที่

อบอุนและประทับใจ  เกมส Journey

 เปนเกมสที่รักษาจิตใจและงดงาม

และยงัมีเกมส “ทะเลสาบท่ีขึน้สนมิ”

(Rusty Lake)  เปนเกมสที่เรียกรอง

ใหทุกคนชวยกันคุมครองสิ่งแวด-

ลอม เกมสตาง  ๆไมเพยีงมีบทบาทใน

การสรางความบันเทิงเทานัน้หาก

ยังเปนส่ือกลางสอนเราใหมองโลก

และวธีิการสรางคุณคาท่ีถูกตองให

กับชีวิต สือ ยวี่กลาว
 本刊综合

สือ ยวี่ เขารวมงานนิทรรศการเกมสแอนิเมชั่น 

(Game Anime Show)

石悦参加游戏动漫展 图片来自网络 
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比起时尚博主这个称号，黎贝卡更喜欢被称为“生活家”。用她自己的话来

说，她关注的不止是时尚，更是精致的生活方式。希望给广大女性树立一

种“我也能拥有”的形象，让时尚触手可及。

รเีบกกา้...แฟช ัน่ท่ีเอื้อมถงึ

  สําหรับสาวๆ ผูหลงใหลในแฟชั่น รีเบกกา คงจะเปนชื่อที่คุนหูคุน

ตาเปนอยางด ีป 2014 บลอ็กเกอรแฟชั่นผูน้ีเปดบัญชเีวยซ่ินสาธารณะใน

นาม โลกมหัศจรรยของรีเบกกา โดยมุงหวังจะแชรขอมูลที่เกี่ยวของกับ

แฟชั่นและการใชชีวิตใหแกชาวเน็ต หาปผานไป บัญชีเวยซิ่นดังกลาว

กลายเปนบัญชีสุดฮอตที่มีผูติดตามมากกวาหนึ่งลานคน บทความที่ลง

แตละบทความมียอดเขาชมกวาหนึ่งแสนครั้ง สงผลใหรีเบกกากลายเปน

“ราชินีแฟชั่น” ในสายตาทุกคน กอนหนานี ้รีเบกกาชวยประชาสัมพันธ

เคร่ืองประดับของสํานักงานพระราชวงักูกง จนเครือ่งประดับชดุดังกลาว

สามารถขายหมด 400 ชิน้ไดภายใน 20 นาที นอกจากน้ี รเีบกกากย็งัชวย

มินคิเูปอรโปรโมตรถยนตรุนลิมิเต็ด เอดิชั่น ไดขายหมด 100 คนัภายใน

黎贝卡：让时尚触手可及 

สี่นาท.ี..

กอนที่จะผันตัวมาเปนบล็อก-

เกอรสายแฟชัน่ รเีบกกาทาํงานให

กบัหนังสือพมิพรายวนัมหานครภาค

ใต และเปนทีท่ราบกนัวาเธอเปนนัก

ชอปปงชั้นดี สามารถสรรหาสิน

คาคุณภาพดีราคาประหยัดมานํา

เสนอเพื่อนรวมงานไดอยางสมํ่า

เสมอ ในยุคแหงส่ือใหมเชน ปจจ-ุ

บัน รเีบกกาเลอืกทีจ่ะผนัตัวมาเปน

กรูโูซเชยีล ทีมุ่งนาํเสนอขอมูลแฟชัน่

เปนหลกั เพราะตัวเธอชอบท่ีจะใช

ชวีติอยางสุนทรยี ท้ังยงัมีความรูใน

โลกแฟชั่นเปนอยางดีอีกดวย

การทํางานเปนบล็อกเกอรสาย

แฟชั่นนั้น ไมไดสบายกวาเปนนัก

ขาวแตอยางใด หลายปมาน้ี เธอเดิน

ทางไปติดตามขาวสารแฟชั่นแนว

หนาท้ังนิวยอรค ปารสี โตเกยีว และ

มหานครอื่นๆ ทั่วโลก และทุกวัน

เธอจะตองอพัเดทเวยซ่ินอยางนอย

หนึ่งบทความ ยกเวนวันหยุดหรือ

วันเสารอาทติย “เวลาอยูท่ีสนามบนิ

หลายตอหลายครัง้ฉนัจะตองเขาแถว

ไป อุมแลปท็อปเดินหาสัญญาณ 

Wi-Fi ไป แลวถาวนัรุงขึ้นมีงานตอง

①
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ทํา ฉันก็ตองอดหลับอดนอนเพื่อเขียนบทความใหเสร็จกอน” มีอยู

ครั้งหนึ่งตอนที่เธอเดินทางไปทํางานนอกสถานที ่รีเบกกาถูก

มอเตอรไซคชนขณะขามถนน แตปฏิกิริยาแรกของเธอคือ 

ตองรีบกลับโรงแรมไปเขียนบทความตอใหเสร็จ

อันที่จริง รีเบกกาดูจะชอบใหใครๆ เรียกวา “นักใช

ชีวิต” มากกวาบล็อกเกอรแฟชั่น เธอบอกวาสิ่งที่เธอสนใจ

ไมไดจํากัดที่เรื่องแฟชั่นเทานั้น หากยังรวมไปถึงการใช

ชีวิตอยางสุนทรียอีกดวย “ฉันพยายามจะสรางความรูสึก

รวมที่วา ‘ฉันเองก็สามารถมีชีวิตแบบนี้ได’ โดยไมยากเย็น 

คือตองการทําใหแฟชั่นเปนสิ่งที่เอื้อมถึงสําหรับทุกคน”

ดวยเหตุนี้ เนื้อหาในบทความที่เธอแปะลงบัญชีเวยซิ่น

สาธารณะของเธอ จึงไมไดจํากัดเนื้อหาอยูกับการใหคําแนะนํา

ในการแตงตัว ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงคําวาแฟชั่น

เทานั้น แตเธอยังมักจะแบงปนเรื่องราวสวนตัว หรือคําคมนาประทับ

ใจใหแฟนๆ อานดวย รีเบกกามักจะพูดคุยกับลูกเพจอยางสนิท

สนม ทําใหเธอดูเขาถึงงาย และชวยใหบัญชีเวยซิ่นของเธอมี

ปฏิสัมพันธสมํ่าเสมอ และมีเนื้อหาที่นาสนใจยิ่งขึ้น

ผูอานเวยซิ่น โลกอัศจรรยของรีเบกกา คอยๆ รูสึกกับ

เธอเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง พวกเขามักจะแสดงความคิด

เห็นหรือทิ้งขอความหลังไมคถึงเธอ บอกเลาเรื่องราว

ทุกขสุขในชีวิตใหเธอรับฟง “นี่แหละคืออานุภาพ

แหง We Media คุณอาจจะดึงดูดคนท่ีมีความชอบแนว

ทางการใชชีวิตและคานิยมที่ใกลเคียงกับคุณได

อยางงายๆ ฉันรูสึกยินดีอยางมากที่จะ

เปนเพื่อนกับสาวๆ ทุกคนในเพจของ

ฉัน”
本刊综合

รีเบกกา เขารวมงานกิจกรรมแบรนดแฟชั่น
图①黎贝卡（左）出席某品牌活动 图片来自网络 

รีเบกกา
图②黎贝卡 图片来自网络
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借助网络销售与直播，苗族女青

年张义苹创立了“妈妈制造贵

州丹寨蜡染合作社”，让贵州山区的蜡

染，转换为文创产品走向全国各地。更

重要的是，许多与她一样的山区女性，

可以凭借祖辈传下来的手艺，实现自

由、有尊严的生活方式。

จาง อี้ผงิ “คุณแม่ผลติ” 
ไดเ้ปลีย่นชะตากรรมของสตรใีนเขตภเูขา
张义苹：“妈妈制造”改变山区妇女命运

①

②
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จาง อีผ้งิ สาวชาวมง มาจากหมูบานจเีจีย อาํเภอตานจาย มณฑลกุยโจว

ผูคนที่อยูในหมูบาน ซึ่งหางจากตัวเมืองของอําเภอนั่งรถประมาณ 3 ชั่ว-

โมงแหงนี ้นิยมตัดเสื้อผาดวยผาที่ทอเองมาแตโบราณ การแปรรูปผาที่

ทอดวยมือเปนผาท่ียอมลายสดีวยเทยีน (โดยใชเทยีนปดสวนท่ีไมตองการ

ใหติดสีคลายผาบาติกไทย) แลวตัดเย็บเปนเสื้อผา ซึ่งเปนทักษะการเอา

ชีวิตใหรอดที่ขาดเสียมิไดของบรรพบุรุษจาง อี้ผิง

ค.ศ. 2011 จาง อี้ผิงที่เพิ่งมีอายุครบ 18 ป เดินทางไปหางานทําที่เมือง

หางโจว เพื่อชวยพอแมแบกรับแรงกดดันของครอบครัว ที่หางโจว เธอ

ไมเพียงแตไดเรียนรูฝมือเทคนิคการแปรรูปเสื้อผาเทานั้น หากยังไดเห็น

อินเตอรเน็ตที่พฒันาใหมทกุวนั นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปน

อยูของผูคนอยางใหญหลวงดวย

สามปใหหลัง จาง อี้ผิงกลับถึงบานเกิดกุ ยโจว เธอกูเงินมาหาหมื่น

หยวน จัดต้ังสหกรณศิลปหตัถกรรม “หลนัจ่ินหรัน่ยี”่ (ศิลปะยอมผาหลนั

จิน่) ซ่ึงสมาชกิทัง้หมดของสหกรณตางเปนสตรชีนบทท่ีมีฝมือปกลายผา

จาง อีผ้งิต้ังปณิธานไวต้ังแตตอนเริ่มสรางกิจการวา จะนิยามการยอม

ผาดวยเทียนของชนเผามงใหม โดยผานรูปแบบ “มรดกวัฒนธรรมที่จับ

ตองไมได+ความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรม” แตจะใหเสื้อผาเครื่อง

แตงกายที่สวยประณีตและมีความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรมนั้นกาว

ออกจากที่ลึกของภูเขาสูง จาง อี้ผิงนึกถึงอินเตอรเน็ต อีกไมกี่เดือนให

หลัง รานอินเตอรเน็ต “หลันจ่ินหรั่นยี่” เริ่มเปดออนไลนอยางเปนทาง

การ อินเตอรเน็ตไดเชื่อมโยงการติดตอของเขตภูเขากุยโจวกับโลกภาย

นอก ผาพันคอไหมแทยอมสีเทียน ผาปูโตะยอมสีเทียน กระโปรงยอมสี

เทียนทีจ่าง อีผ้งิกบัสตรีทองถิ่นทํา ผลิตไมทันขาย ทีสํ่าคญักวาน้ัน คอื

บรรดาสตรชีนบททองถิน่เหลาน้ันมีแหลงรายไดท่ีม่ันคง โดยทาํงานยอม

ผาสีเทียนที่คุนเคยที่บานตัวเอง มีรายไดตํ่าสุด 3,000 หยวนตอเดือน

สองปมานี ้จาง อี้ผิงยังไดทําไลฟสดทางอินเตอรเน็ตดวย เพื่อแสดง

ใหเห็นกระบวนการผลติผลติภณัฑยอมผาสเีทียนดวยความคิดสรางสรรค

ทางวัฒนธรรมของชนเผามงโดยตรง โดยบรรดาแฟนเน็ตสามารถเห็น

อยางชดัเจนวา ดายสีนํา้เงินและดายสขีาวเปล่ียนเปนเครือ่งแตงกายประ-

จําชนเผาที่สวยงามในมือของชางฝมือ ซึ่งไดดึงดูดเยาวชนมากยิ่งขึ้นให

สนใจในศิลปหัตถกรรมที่สืบทอด ไดสงเสริมการสานตอวัฒนธรรมที่

สืบทอดอยางมีประสิทธิผล

“ฉันมีความฝนอยางหนึ่งคะ ก็

คือ อาศัยการพฒันาของอนิเตอรเน็ต

เผยแพรวัฒนธรรมยอมผาสีเทียน

ชนเผามงท่ีเรยีบๆ โบราณไปยงัท่ัว

โลก” ค.ศ. 2019 จาง อี้ผิงไดจับมือ

กับกองทุนพัฒนาสตรีจีน รวมกัน

จดัตั้ง “คุณแมผลิตสหกรณผายอม

สีเทียนตันจายกุยโจว” กาวไปยัง

ความฝนของตนเองอยางตอเนื่อง

ทุกวนัน้ี รปูแบบ “คุณแมผลิต”

ไดกอปปไปยัง 13 มณฑลในประ-

เทศจีน โดยไดจัดต้ังสหกรณ 46 แหง

ชวยสตรีเขตภูเขา 4,000 กวาคนให

มีงานทําและรํ่ ารวยขึ้นโดยตรง 

“คุณแมผลิต ทําใหสตรีในเขตยาก

ไรสามารถเลีย้งลกูออนไป ปกลาย

ผาไป หาเงินไป เลีย้งครอบครวัไป

บรรลุซึ่งวิถีชีวิตที่เปนอิสระและมี

ศักดิ์ศรี” กลาวโดย หนัน จิ้ง ผูชวย

เลขาธิการกองทุนพัฒนาสตรีจีน

本刊综合

การผลิตผายอมสีเทียน
图①蜡染制作 新华社 图  

จาง อี้ผิง (ดานหนาขวาแถวแรก) ตรวจสอบคุณภาพผา

ยอมสีเทียน
图②张义苹（前排右一）查看蜡染质量 新华社 图
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李佳琦，男，在中国人称“口红

一哥”，有万千女粉丝。“没有

任何一个女人，能够躲过魔鬼李佳琦”，

网友如此评价。2019年淘宝“女神节”

是一个令他难忘的日子。他在3分钟卖出

5000份高价护肤品，5分钟卖光了15000

支口红。业界认为，李佳琦的走红，巧妙

利用了男主播性别差异化优势，更体现了

在中国不断崛起的“她经济”。

หลี ่เจยีฉกีบัเศรษฐกจิเพศหญงิ 
ท่ีค่อยๆ ส ัง่สมความยิง่ใหญ่

 สําหรบัหลี ่เจียฉ ีBeauty Festival

ในเถาเปาเมื่อป 2019 นับเปนชวง

เวลาท่ีนาจดจาํ ในวนัน้ัน เขาไลฟสด

แนะนาํลปิสติกเบอรตางๆ สําหรบั

ชาวเน็ตสาวๆ เหมือนทุกวัน แตที่

นาตื่นเตนก็คือ วันนั้นเขาสามารถ

ขายผลติภณัฑบาํรงุผวิราคาแพงได

มากถึง 5,000 ชิ้นภายในสามนาท ี

และขายลิปสติก 15,000 แทงหมด

เกลี้ยงภายในเวลาหานาที

 อตุสาหกรรมอนิเตอรเน็ตของ

ประเทศจีนในป 2019  เกิดกระแส

ไลฟสดขายสินคาขึ้นอยางคึกคัก 

หลี่ เจียฉี ชายหนุมจากมณฑลห-ู

หนานก็ไดเกาะกระแสนี้ดวย และ

กลายมาเปนบล็อกเกอรผลิตภัณฑ

李佳琦：不断崛起的“她经济”

เสรมิความงามผูโดงดัง เปนมือวางอนัดับตนๆ ดานการไลฟสดขายสินคา

“สาวๆ ทั้งหลายครับ ตอนนี้ลิปสติกดิออรมีของแลวนะครับ จัดไปอยาง

ดวน” เม่ือเขาพดูจบ สินคาทีเ่ติมเขามาในสต็อกกอ็นัตรธานหายไปใน 15

วินาท ีการไลฟสดของหลี่ เจียฉีดําเนินไปอยางคึกคัก ขายดิบขายดีเปน

เทนํ้าเททาทุกคํ่าคืน

หลี ่เจยีฉเีกดิท่ีเมืองเยวีย่หยาง มณฑลหหูนาน หลงัเรยีนจบช้ันมัธยม

ศึกษาปที ่6 เขาสอบเขาเรยีนสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยา-

ลัยหนานชาง เวลาสี่ปในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ขณะที่เพื่อนๆ มัวยุงอยูกับ

การเลนเกมสหรอืออกเดท หลี ่เจยีฉีเอาเวลามาขายเสือ้ผาสตรใีนหางสรรพ

สินคา “ผมไมไดมีเทคนคิการขายอะไรเลย ผมแคเปนคนชอบแบงปน เลย

แนะนาํการแตงตัวใหสาวๆ ผานมุมมองของผูชาย ผมสนุกสนานกบัการ

ใหคําแนะนําลูกคา มักจะคอยเชียรใหสาวๆ ใหลองเสื้อผาหลายๆ ชุด” 

พรสวรรคดานการขายของเขาฉายแววมาตั้งแตสมัยนั้นแลว

 เมื่อไดทําความคุนเคยกับการไลฟสดสินคา หลี่ เจียฉีก็กําหนดกลุม

เปาหมายผูชมเปนผูหญิง ระหวางไลฟ หลี ่เจียฉ ีเจาของใบหนาหลอเหลา 

มาดดูสะอาดคอยแนะนําสินคาแบรนดตาง  ๆแกสาว  ๆชาวเน็ตอยางไมรู

①
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อยางตอเนื่อง ศาสตราจารยจาว อวี๋

แหงคณะนิเทศศาสตรและวฒัน-

ธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเจอ-

เจียงกลาววา “เม่ือเทยีบกบัการขาย

ในรปูแบบเดิม การรวีวิสินคาออน-

ไลนนั้นจะมีประสิทธิภาพท่ีสงูกวา 

เพราะนอกจากจะไดรับขอมูลขาว

สารแลว ผูชมยงัรูสึกเพลดิเพลินไป

พรอมกันดวย ซึ่งนั่นถือเปนปจจัย

ท่ีดึงดูดผูบรโิภคหญิงไดอยางชะงัด”

本刊综合

เหน็ดเหนือ่ย เขายอมลงทนุ “ทดลอง” สินคาบนใบหนาตัวเอง เพือ่แสดง

ใหเห็นถึงคณุภาพของลปิสตกิ เวลานี้ หลี่ เจียฉเีปนเจาของสถติิโลกเกีย่ว

กบัลปิสติกไปแลว และการไลฟสด กท็าํใหเขามีรายไดในปน้ันเกอืบ 200 

ลานหยวน

แตสิ่งที่ทําใหชาวเน็ตจีนพูดถึงหลี่ เจียฉี นอกเหนือไปจากการขาย

สินคาอยางเทนํ้าเททา ก็คือความสามารถในการดึงดูดความสนใจและ

การใชลกูเลนตาง  ๆหลี ่เจียฉบีอกสาว  ๆชาวเนต็ใหใชชีวิตอยางกระตือรอืรน

แตงเนือ้แตงตัวใหสวยงาม การไลฟสดของหลี ่เจียฉ ีทําใหสาวจนีสองคน

จากตางพืน้ทีไ่ดรูจักกนั กลายมาเปนเพือ่นทองเทีย่วกนั คุณยายอายุ 65 คน

หนึ่งขอบใจหลี ่เจียฉ ีที่ทําใหเธอไดรําลึกถึงวัยสาวดวยลิปสติกสีสวย

หนึ่งแทง แมบานทหารรายหน่ึงกลาววา เห็นหลี่ เจียฉีตั้งอกตั้งใจรีวิว

สินคาออนไลนแบบนี ้ทําใหเธอคิดไดวาควรจะตั้งใจเลี้ยงดูลูกเชนเดียว

กัน เมื่อกลาวถึงลิปสติกและความสําเร็จ หลี่ เจียฉีบอกวาความตั้งใจเดิม

ของตนนั้นแสนจะเรียบงาย “ผมแคอยากใหสาวๆ สวยขึ้น มีความมั่นใจ

มากขึ้น”

 ความโดงดังของหลี ่เจียฉ ีถือเปนความฉลาดจากการใชเพศท่ีตาง

กันกับลูกคากลุมเปาหมาย สะทอนใหเห็นถึงอนาคตอันสดใสของการ

รีววิสินคาออนไลน รวมถงึเศรษฐกจิเพศหญิง ที่คอยๆ ส่ังสมขมุพลงัขึน้

หลี่ เจียฉ ีกําลังลองทาลิปสติก
图①李佳琦试涂口红 中新社 图 

หลี่ เจียฉ ีพูดคุยโตตอบกับเพื่อนชาวเน็ต
图②李佳琦与网友互动 中新社 图

②

รายงานพเิศษ
本刊
特稿
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成都市下涧槽社区历史悠久，曾

存在人多事杂，社区改造艰难

等问题。在社区治理中，下涧槽社区发

动所有党员，挨家挨户登门做工作；并

让社区群众都参与到社区治理中，充

分调动大家的积极性。如今的下涧槽社

区，环境优美，居民满意度高，成为远

近闻名的旅游景点。

การบรหิารงานข ัน้พื้นฐาน ช่วยใหเ้ขตพกัอาศยัเก่าแก่
งดงามยิง่ขึ้น

ระบอบจนี

中国制度

    ระหวางวันที ่28-31 ตุลาคม ค.ศ. 2019 การประชุมเต็มคณะของคณะ-

กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนสมัยที ่19 ครั้งที ่4  ได

จดัข้ึน ณ กรงุปกกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยท่ีประชมุไดผานราง “ขอ

วนิิจฉยัเกีย่วกับประเด็นสําคญั วาดวยการยดึม่ันและพัฒนาระบอบสังคม

นิยมเอกลกัษณจนี ผลกัดันระบอบการบรหิารประเทศและการสรางความ

ทนัสมัยแกศักยภาพในการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศจีน” โดยเอกสารดังกลาว เสนอแนวคิด “ยึดมั่นและพัฒนา” 13 

ประการสําหรับการดําเนินนโยบายในอนาคต เพื่อมุงหมายที่จะแปร-

เปลี่ยนขอไดเปรียบของสังคมนิยมเอกลักษณจีน ใหกลายมาเปนประ-

สิทธิภาพในการบริหารประเทศ

中国之治｜基层治理让老旧社区变美丽

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

32



         ที่ประชุมเต็มคณะเสนอวา การยึดมั่นและพัฒนาระบอบสังคมนิยม

ท่ีเนนการรวมสราง รวมบรหิารและรวมแบงปนน้ันจะชวยสรางเสถยีรภาพ

ใหเกิดขึ้นในสังคม ชวยพิทักษความมั่นคงของประเทศ การบริหารจัด

การภาคสังคม ถือเปนแงมุมสําคัญในการบริหารประเทศ รัฐจึงมีความ

จําเปนอยางยิง่ยวดทีจ่ะตองเสรมิสรางกลไกบริหารภาคสงัคม พฒันาระบบ

การบริหารภาคสังคมทีเ่นนใหผูนําพรรคคอมมิวนสิตเปนแกนนาํ รฐับาล

รับผิดชอบบริหาร พรอมหารือกับทุกฝายตามหลักประชาธิปไตย มีการ

ประสานงานภาคสังคม ไดรับสวนรวมจากมวลชนถึงพรอมดวยหลัก

นิติรัฐนิติธรรม และใชเทคโนโลยีเปนตัวสนับสนุน นอกจากนี ้ยังตอง

มุงเนนใหเกิดประชาคมแหงการบริหารภาคสงัคมทีทุ่กคนมีหนาที ่ทกุคน

ทําเต็มท่ี ทุกคนไดผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาพลเมอืงจนีจะใชชวีติอยาง

มีความสุข ตั้งอกตั้งใจทํางาน สังคมสงบเรียบรอย รวมทั้งสรางประเทศ

จีนที่มั่นคงปลอดภัยในมาตรฐานที่สูงขึ้น

ผู้เช่ียวชาญร่วมถอดรหัส  

 专家解读

นายเผิง ปอ อธิบดีกรมการวิจัยเชิงนโยบาย ประจําคณะกรรมาธิการ

การเมืองและกฎหมายกลางกลาววา ตัวชี้วัดหนึ่งที่จะสะทอนใหเห็นถึง

ความทันสมัยในการบริหารภาคสังคมก็คือ ระดับการเขามามีสวนรวม

ของประชาชน หากตองการบรรลเุปาหมายในการสรางระบอบสังคมนยิม

ท่ีรวมสราง รวมบรหิารและรวมแบงปน หวัใจสําคัญยอมจะอยูทีก่ารสราง

ระบบและกลไก การประชมุกรรมาธิการฯ สมัยท่ี 19 ครัง้ที ่4 ไดเสนอแนว

คดิการสรางสรรคประชาคมแหงการบรหิารภาคสังคมข้ึน กเ็พือ่ตองการ

ผนกึกําลงัภาคสวนตางๆ ในสังคม ไมวาจะเปนองคกรภาคประชาชนตางๆ 

หรือองคกรภาคสังคมใหหลอมรวมเปนหนึ่ง เกิดเปนพลังอันยิ่งใหญใน

การบริหารจัดการในสังคม

ศาสตราจารยซง กุยหลนุ จากมหาวทิยาลัยครแูหงปกกิง่กลาววา การ

บริหารภาคสังคมจะพึ่งพารัฐบาลอยางเดียวไมได แตจําเปนตองกอให

เกิดประชาคมที่ทุกคนมีหนาที ่ทุกคนทําเต็มที ่และทุกคนไดประโยชน 

โดยมีจุดเนนอยูที่การอํานวยความสะดวก ใหมวลชนสามารถรองเรียน

หรือแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวกและเปนมาตรฐาน นอกจากนี้ยัง

ตองมีการประสานงานดานผลประโยชน รวมถึงบํารุงรักษากลไกให

สามารถใชงานไดอยางถาวร เพือ่ทาํใหขอขดัแยงตางๆ สามารถคลีค่ลาย

ไดต้ังแตเน่ินๆ ในระดับพืน้ฐาน ประเด็นรองลงมาคือ จะตองพฒันากลไก

การไกลเกลี่ยหลายฝาย สรางกลไกที่บูรณาการระหวางการไกลเกลี่ยใน

ระดับประชาชน รฐับาลและกระ-

บวนการยุติธรรม

คุยกนัด้วยข้อมูล

 数据说话

การบรหิารงานภาคสังคมถอืเปน

แงมุมสําคญัในการบรหิารประเทศ

โดยรวม ทั้งนี้ชุมชนถือเปน “หลัก

ไมลสุดทาย” แหงการบริหารงาน

ภาคสังคม ต้ังแตเดือนกันยายน ค.ศ.

2017 เปนตนมา เมืองเฉงิตูไดนํารอง

จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร และ

พัฒนาชุมชนเขตเมืองและชนบท 

ประจาํคณะกรรมาธิการพรรคคอม-

มิวนสิตแหงเมอืงเฉงิตูข้ึน โดยองค

กรดังกลาวมีโครงสรางสามระดับ 

นั่นคือ “ถนนหนทาง ชุมชน และ

ยานท่ีอยูอาศัย” เกดิเปนระบบบริการ

ผสานสามฝาย อันไดแก “องคกร

ตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตระดับ

ยานท่ีอยูอาศัย+คณะกรรมการผู-

ประกอบการ+องคกรธุรกิจ” จวบ

จนสิ้นปค.ศ. 2019 นครเฉิงตูไดกอ

ต้ังองคกรประจําพรรคคอมมิวนสิต

ในยานที่อยู อาศัยแลว 4,328 แหง 

โดยจัดสรรใหสมาชิกพรรคฯ ปจจ-ุ

บันเกือบ 8 หมื่นคน ทําหนาที่บร-ิ

หารจัดการ เพื่อมุงใหเกิดพลังการ

บรหิารระดับพืน้ฐานท่ีมีประสิทธิ-

ภาพ

ขอมูลสํารวจดวยแบบสอบถาม

ขององคกรภายนอกสะทอนใหเหน็

วา ขณะนี้ผูตอบแบบสอบถามชาว

เมืองเฉิงตูรอยละ 95.8 เห็นดวยกับ

การสรางชุมชนนาอยูคุณภาพสูง 

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
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และประชาชนรอยละ 96.6 เห็นวา

ชุมชนของตนมีความเปลี่ยนแปลง

อยางนาพึงพอใจ

บอกเล่าเร่ืองราว

故事传递

การบริหารงานระดบัพืน้ฐาน ท�าให้

ชุมชนเก่าแก่สวยงามอกีคร้ัง

基层治理让老旧社区变美丽

หวัรถจกัรรุนโบราณชนดิเครือ่ง

ยนตสันดาปภายในสีเขียว พวงดวย

ขบวนรถรุนโบราณกออฐิสีแดง มุง

กระเบ้ืองสีเทา ภาพการตูนแพนดา

ขนาดสูงเทาตึกหาชัน้ทีห่วัมุมถนน 

รวมท้ังถนนหนทางทีส่ะอาดสะอาน 

แตงแตมดวย “กราฟติ” สองฟากฝง 

เปนรูปภาพสไตลศิลปะสมยัใหม 

สถานที่สะดุดตา ดึงดูดใหนักทอง

เท่ียวหยดุยนืถายรปูเหลาน้ี รวมกัน

อยูในชุมชนเซ่ียเจ้ียนเฉา ถนนเออร

เซียนเฉียว เขตเฉิงฮวา เมืองเฉิงตู

ชุมชนเซ่ียเจี้ยนเฉามีประวัติ

ความเปนมาอนัยาวนาน ประชาชน

ในยานน้ีมีจาํนวนมากกวา 1.4 หม่ืนคน ครัง้หนึง่เซี่ยเจีย้นเฉาประสบปญหา

ประชากรลนจนบริหารจัดการยาก ปรับภูมิทัศนลําบาก “ที่ยากที่สุดคือ

การรือ้ถอนอาคารทีส่รางผดิระเบียบ” นายโจว เทา เลขาธิการคณะกรรม-

การพรรคคอมมิวนิสตยานถนนเออรเซียนเฉียวกลาววา การที่จะตอง

โนมนาวไมใหประชาชนกอสรางผิดระเบียบ พรอมไปกับการยับยั้งไม

ใหปรากฏการณสรางอาคารผดิระเบียบเกดิข้ึนมาใหมน้ัน ยากเสียย่ิงกวา

ยาก

“หากเราตองการแกไขปญหาการบรหิารจัดการชมุชน กจ็ะตองแสดง

บทบาทการเปนผูนําของพรรคฯ ในระดับพืน้ฐานกอน โดยเจาหนาท่ีพรรคฯ 

จะตองทําตนเปนแบบอยาง” โจว เทากลาววา สิ่งที่เจาหนาที่ควรทําคือ

เดินออกไปเคาะประตูใหความรูประชาชนทีละครวัเรอืน เพือ่เปนการปลกู

ฝงแนวคดิใหม นอกจากน้ียงัควรเลอืกอาคารสกัหลงัหน่ึงมาเปนจดุสาธิต 

แสดงใหเห็นวาเมื่อทําการปรับปรุงแลว อาคารจะดูดีขึ้นขนาดไหน

แมอายุจะมากแลว แตเจียง ฉางเซิ่ง สมาชิกพรรคฯ อาวุโสที่อาศัยอยู

ในยานดังกลาวมากวา 50 ป กย็ังคงเดินหนาใหความรูแกประชาชนอยาง

ไมหยุดยั้ง “มีบานอยูหลังหนึ่งไลตะเพิดผมในครั้งแรก แตพอไปหาเขา

สามครั้ง ในที่สุดเขาก็เขาใจแลววาสิ่งแวดลอมสําคัญอยางไร”

เวลาน้ี หากเราไปเยอืนชุมชนเซ่ียเจีย้นเฉาอกีครัง้ ส่ิงทีป่รากฏตอหนา

จะกลายเปนตึกรามบานชองสะอาดสะอาน ที่จอดรถซึ่งกระจายตัวอยาง

ทั่วถึง รวมทั้งสาธารณูปโภคสวนกลางที่สวยงามมีศิลปะ ยิ่งไปกวานั้น 

ยานที่อยูอาศัยภายในชุมชนแหงนี ้ยังติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย

แบบ “สแกนใบหนา” อีกดวย

ค.ศ. 2018 ศูนยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมซึ่งใหบริการประชาชนฟร ีได

① ②
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เปดตัวอยางเปนทางการบนถนนเออรเซียนเฉียว ผูอยูอาศัยในชุมชนดัง

กลาว สามารถเขามาเลนหมากรุก รองเพลงหมู เตนออกกําลังกายกลาง

แจงไดท่ีนี ่และเพือ่ชวยใหศูนยกจิกรรมดังกลาวดําเนินงานไปไดอยางราบ-

รืน่ ชุมชนจึงไดจัดหาประชาชนคนทองถิ่นเขามาผลัดกันมาดูแลศูนย 

สงเสริมใหทุกๆ คนชวยกันเก็บกวาดรักษาความสะอาด ดูแลอุปกรณ

เครือ่งใช เพือ่ใหพลเมืองเซีย่เจีย้นเฉา ไดสมัผสัถงึผลลพัธทีไ่ดจากการทาํ

งานอยางกระตือรือรนของตน

ต้ังแต ค.ศ. 2018 เปนตนมา หลวั ซ่ิวฮวั ผูพกัอาศัยในชมุชนไดเปนหวั

เรือใหญในการตั้งกลุมอาสาสมัคร คอยตรวจตราภายในชุมชนอยางแข็ง

ขัน และเม่ือพบเหน็พฤติกรรมทีไ่มเปนอารยะ กจ็ะเขาไปวากลาวตักเตือน 

จวบจนปจจุบนั ชมุชนเซีย่เจีย้นเฉามีทีมอาสาสมัครลกัษณะน้ีรวม 16 ทมี 

ทุกทีมตางก็รวมแรงรวมใจในการบริหารจัดการชุมชนใหนาอยู ชวยกัน

ทําใหบานของตนสวยงามนามอง “การยกระดับความสามารถในการบร-ิ

หารจัดการชุมชน จะหวังพึ่งภาครัฐอยางเดียวไมได หากแตยังตองอาศัย

พลังจากภาคสังคมเองดวย” โจว เทากลาว

ววิฒันาการของชมุชนเซ่ียเจ้ียนเฉาเปนภาพสะทอนของเมืองเฉิงตู ใน

การทดลองระบบการบรหิารภาคสงัคมและการสรางความทนัสมัยใหแก

ศักยภาพในการบรหิารภาคสงัคมสําหรบัเมอืงขนาดยกัษ ต้ังแตเดือนมถินุายน

 ค.ศ. 2018 เปนตนมา เมืองเฉงิตูไดสรางระบบบรกิารในรปูแบบ “องคกร

ตัวแทนพรรคคอมมิวนิสตระดับยานทีอ่ยูอาศัย+คณะกรรมการผูประกอบ

การ+องคกรธุรกจิ” ท้ังยงับูรณาการความสามารถในการบรหิารภาคสงัคม

ระดับพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันนั้น การแบงเมืองเฉิงตู

ออกเปน 15,329 หนวยยอย กาํหนดผูดูแลแตละหนวยยอยของเมืองจํานวน

13,445 คน คอยทําหนาที่รับเรื่อง

รองทุกขหรือลาดตระเวณเพือ่ตรวจ

สอบปญหา รวบรวมขอมูล ไกล

เกลี่ยขอพิพาท ประชาสัมพันธขอ

มูล รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน

การบรหิารจัดการเมืองใหเปนมาตร-

ฐาน และลงรายละเอยีดมากข้ึนลวน

มีสวนแกไขปญหาดานความเปน

อยูของประชาชนไดอยางแทจริง

本刊综合

การฝกซอมประสานเสียงของผูสูงอายุในชุมชน
图①社区老年合唱团排练 新华社 图 

อาสาสมัครชุมชนตรวจสอบการคัดแยกขยะ
图②社区志愿者查看垃圾分类情况 新华社 图

ศูนยบริการพรรคเพื่อชุมชนกําลังใหคําปรึกษาดาน

ประกันสังคมแกผูอยูอาศัยในชุมชน
图③社区党群服务中心为居民提供社保咨询服务 
新华社 图

เขตชุมชนจัดพื้นที่อานหนังสือสาธารณะใหแกผูพักอาศัย
图④社区公共阅读空间  新华社 图

③ ④
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据一站式出行平台“滴滴出行”

数据显示，2019年以来，中国

各大城市商圈夜间出行需求猛增。而上

海市商务发展研究中心监测，2019上海

购物节期间，全市100家重点商业企业实

现营收188.61亿元，其中晚7点后的夜

间营业额同比增幅达22.6%。在中国，

不少城市逐渐摆脱“夜经济”就是餐饮

小吃、闹市经济的传统思路，逐渐形成

购、食、宿、文、娱、健、养等多元化

夜间消费市场。

“เศรษฐกจิยามค�า่คนื” ท�าใหช้วิีตในยามราตรสีว่างไสว

ในตรอกเลก็ๆ ของเมืองเฉงิตู  ผูคนอิม่เอมกับรสชาติเผด็รอนของสุกี ้

พรอมกบัชมการแสดงเปลีย่นหนากากของอปุรากรเสฉวน  ท่ีถนนเจีย่ฟง

ซีลู  ชางแตงหนากําลังขะมักเขมนอยูกับการแตงหนาใหบรรดาลูกคาที่

จะออกไปสังสรรคยามคํ่าคืน มีชาวจีนจํานวนมากเพิ่งจะเร่ิมตนวันของ

พวกเขาเมื่อราตรีกาลเขามาเยือน

สภาพเศรษฐกจิยามค�า่คนืมเีอกลกัษณ์เฉพาะหลากหลาย 

夜间经济形态各具特色

จากสถิติของแพลตฟอรมการเดินทาง “DiDi” นับตั้งแตป 2019 ความ

ตองการเดินทางในเวลากลางคืนบรเิวณยานการคาในเมืองใหญๆ  ของประ-

เทศจีนเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็ และจากการตรวจสอบของศูนยวจิยั และพฒันา

การพาณิชย นครเซ่ียงไฮ พบวาในชวงเทศกาลชอปปงเซ่ียงไฮ รานคาและ

สถานประกอบการสําคญั 100 แหงทัว่ทัง้เมืองมีรายได 18,861 ลานหยวน 

“夜经济”点亮夜生活

①
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ซึ่งในจํานวนนี้มีสัดสวนจากสถานประกอบการยามคํ่าคืนหลังหนึ่งทุม

เพิม่ข้ึน 22.6% หลายๆ เมืองในประเทศจนีคอยๆ หลดุออกจากกรอบความ

คิดดั้งเดิมที ่“เศรษฐกิจยามคํ่าคืน” หมายถึงเฉพาะธุรกิจอาหารวางของ

กนิเลน และตลาดกลางคนื กลายมาเปนตลาดอปุโภคบรโิภคยามค่ําคนืท่ี

มีความหลากหลาย รวมไปถงึการกนิ การชอปปง พกัอาศัย ศิลปะ บันเทิง

สุขภาพ และการดูแลตนเอง เปนตน

โชวประดับแสงไฟ การแสดงดนตร ีนิทรรศการประสบการณ เทค-

โนโลยีโลกเสมือนจริง ภาพอันสวยงามปรากฏขึ้นอยางตอเนื่องในกิจ-

กรรมวัฒนธรรมยามคํ่าคืนที่ยานการคาแหลงตางๆ ในกรุงปกกิ่ง ซึ่งดึง

ดดูนกัทองเที่ยวทั่วโลกใหมาเยือนที่เขตสวีฮุยนครเซี่ยงไฮ เดินเทีย่วชม 

อาคารอูคัง อาคารหยงผิงหลี่ซ่ึงเปนเขตถนนวัฒนธรรมแกลเลอรี่ภาพ

ศิลปะ รานดอกไม  แฟชัน่มอลล  ซ่ึงผสมผสานระหวางรานเลก็ๆ ทีมี่สไตล

เปนเอกลักษณกับสถาปตยกรรมแบบโบราณ  รานคาริมถนนแสงไฟอบ

อุน ดนตรีชิลลๆ  สรางบรรยากาศ “สโลวไลฟ” ใหชาวเมืองใหญไดเปน

อยางดี

ในอดีต เน่ืองจากภาคเหนือของประเทศจนีมีอากาศหนาวเยน็ ผูคนจงึ

ไมคอยออกจากบานในตอนกลางคืน  หลายปมานี ้เขตภาคเหนือของจีน

พัฒนาเศรษฐกิจยามคํ่าคืนโดยอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติอยางหิมะ

อาทิเชน เมืองฮารบนิไดสรางเมอืงหมิะ “ดินแดนแหงกระเบ้ืองหลากหลาย

สีสัน”  เมืองเส่ินหยางจดักจิกรรมการแขงขันเรอืมังกรบนหมิะ “โคมไฟ

สีสันแหงเทศกาลหมิะ” เมืองอรุมุชปีลอยแคมเปญทองเทีย่วยามค่ําคนืแสน

พิเศษอยาง “สก ี+ ไนทบาซาร” และ “สก ี+ นํ้าพุรอน” ทําใหคํ่าคืนของ

ภาคเหนือคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมา

เฉิน ลี่เฟน นักวิจัยจากศูนยสง

เสรมิการคา กระทรวงพาณิชยแหง

ประเทศจีน  กลาววาเน่ืองจากแต

ละทองถิ่นมีความเขาใจเกี่ยวกับ 

“เศรษฐกจิยามคํา่คืน” มากยิง่ข้ึน จงึ

ทําใหเกิดธีมตางๆ มากมาย และมี

รปูแบบเศรษฐกจิยามค่ําคืนท่ีมีเอก-

ลักษณเฉพาะขึ้นมา มีไฮไลทมาก

มาย เมืองตางๆ ในภาคเหนือไดใช

ทรพัยากรและขอไดเปรยีบในทอง

ถิน่  ทําให “ทรัพยากรธรรมชาตทิีม่ี

ความหนาวเยน็” สราง “กระแสฮอต

ฮติเปนทีน่ยิม” ข้ึนมาไดเหมือนกนั

เมืองโบราณถายเออรจวงสรางสรรคทัวรทางนํ้ายามราตรี

อันโดดเดน
图①台儿庄古城打造特色水上夜游街区 中新社 图 

ปกกิ่งเปดเขตถนนทดลองเพื่อกระตุนการบริโภคใชจาย

ในยามคํ่าคืน
图②北京开放式街区激发夜间消费潜力 中新社 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

37



การให้บริการจดัการยามค�า่คนืกล็ะเอยีดยิง่ขึน้

夜间管理服务更加精细

ทามกลางความตองการที่มีอยางสูง  มีการออกนโยบายการพัฒนา 

“เศรษฐกจิยามค่ําคนื”  อยางตอเน่ือง  กรุงปกกิง่ออกมาตรการทีเ่ปนรปูธรรม 

13 ขอ  ทําใหเศรษฐกจิยามค่ําคนืเจรญิเติบโตขึน้  เซ่ียงไฮไดแตงต้ัง “ผูอาํนวย

การเขตยามคํ่าคืน” “เจาหนาทีอ่าวโุสดานชีวติยามค่ําคนื”  สวนเมืองเฉงิตู

กไ็ดออกแผนปฏบิตัเิรงสรางเมืองแหงการจับจายสากล   

“เศรษฐกิจยามคํ่าคืน” ที่ฮอตฮิตจึงเปนการทดสอบความสามารถใน

การบริหารจัดการของเมือง  วาจะแกไขปญหา “ความกังวล” ของประ-

ชาชนท่ีออกทองเทีย่วยามคํา่คืนไดอยางไร ผูส่ือขาวทําการสาํรวจและพบวา 

หนึ่งปที่ผานมา หลายแหงไดปรับปรุงการรับประกันการใหบริการของ

เมือง  การบรหิารจดัการยามคํ่าคืนมีความละเอียดและเอาใจใสมากยิ่งขึ้น 

เม่ือเดือนธันวาคม  ค.ศ. 2019 เมืองเส่ินหยาง มณฑลเหลยีวหนงิ โครง

การบริการรถบัสขับเคลื่อนออนไลน  ผสมผสานระหวางรถบัสปกติกับ

บรกิารนัดหมายเพือ่โดยสารรถ ทาํใหรถประจาํทางไมจาํเปนตองจอดรถ

เฉพาะจุดที่กําหนดไว  เพื่อตอบสนองความตองการความสะดวกในการ

เดินทางในยามกลางคืนของชาวเมือง  เขตเทียนซิน เมืองฉางซา มณฑล

หูหนานไดตั้งศูนยบริการเศรษฐกิจยามคํ่าคืน โดยผานสายดวนบริการ

สาธารณะ “ผูดูแลยามคํา่คืน”  “เศรษฐกจิยามคํา่คนื” ประสานจดัการปญหา

ตางๆ อยางทันทวงท ี เพื่อเปนการรับประกันกิจกรรมจับจายยามคํ่าคืน

รัฐบาลพยายามใหบรกิารอยางดีท่ีสดุ  ผูประกอบการกก็าํลงัเรงปฏบิติั

การอยางกระตือรือรน  ในเขตจิ้งอัน หางจากบริเวณถนนตากูไมถึง 500 

เมตรเปนศูนยรวมรานคาผูประกอบ

การกวา 70 แหง จาก 16 ประเทศและ

เขตแควน ทีผ่านมาเกดิความตึงเครยีด

ของประชาชนท่ีพกัอาศัยอยูบรเิวณ

ยานการคา  เคยมีการรองเรยีนสูงสุด

มากกวา 100 กรณใีนหน่ึงเดอืน ปจจ-ุ

บนั ผูประกอบการไดจัดต้ัง “คณะ-

กรรมการรกัษาความเรยีบรอย” จดั

ทําสัญญาประชาคมการบริหารจัด

①
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การตนเอง โดยตองปดรานในเวลาหาทุมของทุกคืน  และลดเสียงอกึทึกครกึ

โครม จนกลายเปนแบบอยางของการอยูรวมกนัอยางสันติระหวางผูประ-

กอบการกบัประชาชนผูพกัอาศัยในยานดังกลาว

ฉี เสี่ยวจาย ประธานสมาคมเศรษฐศาสตรและการพาณิชยแหงนคร

เซี่ยงไฮ ระบุวา  จากการที ่“เศรษฐกจิยามค่ําคนื” ของเมืองตาง  ๆไดพัฒนา

เขาสูชวงระยะใหม  ไมเพยีงเปนการกระตุนการบรโิภค และแสดงใหเหน็

ถงึเสนหทางวฒันธรรมการใชชวีติยามค่ําคืนของชุมชนเมืองมีการสนับสนุน

สภาพธุรกิจแบบใหมในยามค่ําคนื ขณะเดียวกนักต็องปรบัปรงุสาธารณูป-

โภคทีเ่กีย่วของ  ทาํใหเกดิความสมดุลตอความตองการของประชาชน เพื่อ

สรางแลนดมารคใหมของ “เศรษฐ-

กจิยามค่ําคนืในสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจ”

本刊综合

เซี่ยงไฮอวี้หยวน จัดแสดงโชว 3 มิติ
图①上海豫园举办3D投影秀 中新社 图 

นักทองเที่ยวจํานวนมากกําลังเดินเที่ยวบริเวณ “ตรอกอาน

ยี่ยามคํ่าคืน” เขตจิงอานเซี่ยงไฮ

图②众多游客在上海静安区“安义夜巷”游玩 
中新社 图
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走进沈阳新松机器人公司，上

百只通红的“手臂”正在

精准地抓取零部件、灵活地自动涂

胶、轻松操作底座腰座总装……它

们是机器人，而它们正在生产的，

也是机器人。当前，中国已将机器

人和智能制造纳入了国家科技创新

的优先重点领域。

สวสัด ีหุ่นยนต์

หุนยนตกําลังผลิตหุนยนต！ชวงฤดูหนาว เมื่อเดินเขาไปในบริษัท

หุนยนตซินซง เมืองเส่ินหยาง “แขน” แดงๆ มากกวา 100 ขาง กาํลงัหยบิอะ-

ไหลอยางแมนยาํและใสกาวอยางรวดเรว็โดยอตัโนมัติ  อกีทัง้ยงัประกอบ

ฐานและสวนลาํตัวไดอยางสบายๆ  พวกมันเปนหุนยนต และส่ิงทีพ่วกมัน

กําลังผลิตก็คือหุนยนตเชนกัน

ปจจบัุน ประเทศจนีไดกาํหนดใหหุนยนตและการผลติดวยระบบอจัฉรยิะ

เปนจดุเนนทีสํ่าคญัลาํดับแรกในดานเทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ  

และกาํลงัทุมผลกัดันการวจิยัและพฒันาดานเทคโนโลยหีุนยนต และกระ-

บวนการทําใหกลายเปนอุตสาหกรรม  มีการนําเทคโนโลยีหุนยนตและ

ผลติภณัฑท่ีเกีย่วของมาชวยสงเสรมิใหเกดิพฒันาอยางมีคณุภาพสงู และ

ใหบริการในชีวิตประจําวันแกประชาชนทั่วไป

หุ่นยนต์ ลูกมอืช้ันเยีย่มในอุตสาหกรรมการผลติ

机器人，制造业好帮手

โรงงานฮวาเฉินซึง่ผลติรถยนต BMW ในเขตเถีย่ะซ ีเมืองเส่ินหยาง  หอง

ปฏิบัติงานขนาดใหญในโรงงานกลับมีคนนอยมาก   สําหรับที่นี่แลว 

หุนยนตเกือบ 2,000  ตัวเปนแกนหลักสําคัญในการทํางาน โดยใชระบบ

อัตโนมัติสูงถึง 95%

ในโซนงานเชื่อมโลหะ   หุนยนตสีสมขนาดใหญหลายตัวกําลังขะ-

มักเขมน พวกมันทํางานตามโปรแกรมที่ตั้งไว  จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

你好，机器人

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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หนึ่งอยางรวดเร็ว  และเชื่อมโลหะตรงจุดที่กําหนดไวอยางแมนยํา  อีก

ทั้งยังสามารถเปลี่ยนหัวเชื่อมโดยอัตโนมัติไดดวย

เจาหนาทีบ่อกวารถยนต BMW คันหน่ึงจะมีจดุเชือ่มมากกวา 6,000 จดุ 

ใชวธีิเช่ือม 9 รูปแบบ   ความจรงิแลวเบ้ืองหลงัตองอาศัยการสนบัสนนุจาก

ระบบ Big Data ขัน้สงู ณ ทีแ่หงนี ้หุนยนตแตละตัวลวนทําหนาทีข่องมัน

ประสานเชือ่มโยงกนั  และชวยยกระดบัการผลติดวยระบบอจัฉรยิะและ

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ที่ประเทศจีน  หุนยนตอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นอยางตอ

เนื่องในอุตสาหกรรมการผลิต  และพยายามไปสูเปาหมายการพัฒนาที ่

“เร็วขึ้น สูงขึ้น  แกรงขึ้น”

หุ่นยนต์ “กองก�าลงัส�าคญั” ในวงการอาชีพต่างๆ

机器人，各行业“生力军”

หลายปมานี ้สืบเนื่องจากตนทุนดานแรงงานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

ผูประกอบการดานการผลิตจํานวนหนึ่งมีแนวโนมที่จะเรง “ใชหุนยนต

แทนแรงงานคน” เพื่อลดการลงทุนดานทรัพยากรมนุษย  สิ่งที่นาสนใจ

คือไมเพียงแตในแวดวงการผลิตเทานั้น ในดานการเกษตรกรรมก็มีการ 

“ใชหุนยนตแทนแรงงานคน” เชนกัน

ในมหกรรมซ้ือขายผลติภณัฑเกษตรนานาชาติแหงประเทศจนีครัง้ที ่

17 หุนยนตตรวจลาดตระเวนปศุสัตวท่ีสามารถ “แยกแยะใบหนาของไก” 

ได สรางความประหลาดใจใหแกผูมาชมนิทรรศการจํานวนไมนอย  หุนยนต

ชนิดนี ้เพียงแค “วนเวียน” อยูในเลาไก ก็จะสามารถ “วัดอุณหภูมิ” ของ

ฝูงไกได และจับไกที่มีอุณหภูมิผิดปกติไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูดูแลไกรู

พิกัดที่แนนอนได

นอกจากนี ้โดรนเฮลคิอปเตอรเพือ่อนรุกัษพชืเกษตรรุน X50 ท่ีบรษัิทเทค-

โนโลยอีูจว้ี เมืองเส่ินหยางผลติข้ึนมาน้ันสามารถหยดุกลางอากาศเพือ่พน

ยาฆาแมลงได  ซู เหวินปอ กรรม-

การผูจดัการบรษัิทกลาววา “โดรน

รุนน้ี” มีคุณสมบติัพเิศษ คือ “ฉีดพน

ไดเปนบริเวณกวาง  ไดผลลัพธด ี

สรางผลประโยชนสูง และบรรทุก

ไดมาก”  โดรนหนึ่งลําเฉลี่ยแลว

สามารถพนยาไดในพืน้ท่ีมากถึง 220 

โหมว (2.4 โหมว =1 ไร) ตอชัว่โมง  

และพนยาในวนัที ่2 ได รวมท้ังหมด

เปนเนือ้ท่ี 2,000 โหมว”

จากรายงานการพฒันาอตุสาห-

กรรมหุนยนตของจนี ค.ศ. 2019 แสดง

ใหเหน็วา ต้ังแตป 2014-2019 ตลาด

หุนยนตของจีนมีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.9% อุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวของกําลังเขาสูชวงเติบโต

อยางรวดเรว็  หลายรอยปมานี ้นับ-

ตั้งแตเครื่องจักรไอนํ้า มาจนถึงยุค

คอมพิวเตอร การปฏิวัติอุตสาห-

กรรมหลายครัง้ในประวติัศาสตรก็

ไดปลดปลอยแรงงานการผลติอยาง

ตอเนื่อง และสงเสริมความเจริญ

กาวหนาของสังคม จวบจนปจจุบัน 

ประเทศจีนกําลังอยูในออมกอด

แหงยุคของหุนยนต

本刊综合

แขนหุนยนตกําลังดําเนินการผลิตตัวถังรถ

图①机械手臂在进行车身制造 新华社 图 

หุนยนตแสดงการเขียนอักษรจีนดวยพูกัน
图②机器人展示书法写作 新华社 图

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
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历时30余年参与编纂《中国植物

志》，已发表各类科学著作插

图2000余幅……从1958年进入中科院昆

明植物研究所后，曾孝濂再也没有搁下

过画笔。60多年来，曾孝濂只做了一件

事，用画笔为植物树碑立传，向世人展

示中国丰富的生物资源。

เจงิ เสี้ยวเหลยีน ใชภ้าพบรรยายชวิีต

 เปนเวลากวา 30 ปท่ีเขารวมงานเรียบเรียง ประวติัพฤกษาประเทศจีน 

ไดเสนอภาพประกอบดานบทความวทิยาศาสตรตางๆ กวา 2,000 ภาพ ออก

แบบแสตมปภาพชุด ดอกอาเซเลยี (Azalea)  ดอกลว่ีหยงฮาว (สายพนัธุปอปป)

นกในประเทศจนี เปนตน รวม 9 ชดุ เขาทํางานทีส่ถาบันวจิยัพฤกษศาสตร

คุนหมิงแหงสภาวทิยาศาสตรประเทศจีนต้ังแตป 1958 เปนตนมา  เจงิ เส้ียว

เหลียนไมเคยวางมือจากการวาดภาพเลย

มีคนกลาวยกยองเจิง เส้ียวเหลยีนวาเปน “บุคคลแรกแหงการวาดภาพ

พฤกษาจีน” ตัวเขาเองกลบัไมเหน็ดวย “สําหรบัจิตรกรแลว ผมรูเรือ่งพฤกษ-

曾孝濂：描绘生命

①

岳冉冉 周磊/文
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ศาสตรเพยีงนิดหนอย สําหรบันกัพฤกษศาสตรแลว ผมเปนแคจติรกรคน

หนึง่” พดูถงึงานทีช่ืน่ชอบในชวีติ เจงิ เส้ียวเหลยีนทีอ่ายยุางเขาสูวยัแปด

รอบหัวเราะรวนราวกับเด็กๆ  

กวา 60 ปมานี ้เจิง เสี้ยวเหลียนทําอยูสิ่งเดียว ใชปากกาจารึกพฤกษา

พนัธุไม เพือ่เผยใหชาวโลกเหน็ความอดุมสมบรูณทางทรพัยากรชีวภาพ

ของประเทศจีน

วาดภาพด้วยความเข้มงวดเสมอ
始终严谨作画

ในฐานะท่ีเปนผลงานชิน้เอกทางพฤกษศาสตรทีใ่หญทีส่ดุ จาํนวนชนิด

มากท่ีสุดในโลก บนัทกึประวติัพฤกษาประเทศจนี เปนหนงัสอืทีมี่จํานวน

ตัวอกัษรเกอืบ 50 ลานอกัษร บันทึกพฤกษาของจีน 31,142 ชนิด 3,301 จําพวก 

301 ตระกูล เฉพาะสารบัญคนคํามากถึง 1,555 หนา เจิง เสี้ยวเหลียนรวม

กับนักพฤกษศาสตรจีนประเภทตางๆ กวา 300 คน นักวาดภาพประกอบ 

164 คน ใชเวลาถึง 45 ป จึงเรียบเรียงแลวเสร็จ “ประวัติพฤกษาประเทศ

จีน นับเปนหนังสือคลาสสิกระดับชาต ิการที่ไดมีสวนรวมผลิตภาพวาด

ประกอบในหนังสือนี้ดวยถือเปนเกียรติอยางยิ่งในชีวิตของผม” พูดถึง

ผลงานในสมัยนัน้ ความภาคภมิูใจยงัคงปรากฏบนใบหนาเจิง เส้ียวเหลยีน

ป 1958 เจิง เส้ียวเหลียนจบการศึกษามัธยมปลายเขาทาํงานท่ีสถาบัน

วจัิยพฤกษศาสตรคุนหมิงแหงสภาวทิยาศาสตรประเทศจนี ทําหนาทีเ่ปน

ชางสเกตซภาพฝกหดั เพื่อบรรลุภาพประกอบในหนงัสอืประวติัพฤกษา

จีน นกัเรียนจากวิทยาลยัศิลปะจํานวนไมนอยถกูโยกมาเขารวมงานวาดภาพ 

แตดวยความเขมงวดของภาพพฤกษา ทําใหนักเรยีนรองเพลงถอยเปนจํานวน

มาก แตเจิง เส้ียวเหลยีนผูรกังานวาด

ภาพพฤกษากลบัยนืหยดัทาํงานเรือ่ย

มา

“ความจริงงานวาดภาพฤกษา

ยากกวางานวาดภาพประณตี ดอกไม

หนึ่งดอกมีเกสรตัวผู 5 ตัว หรือวา 

6 ตัว ตรงนีว้าดผดิไมไดเลย ถาไมมี

พื้นฐานความรูดานพฤกษศาสตร 

จะผดิพลาดไดงาย”  เจิง เส้ียวเหลียน

กลาว การวาดภาพพฤกษาจําเปน

ตองเขาใจวา “ไมมีดอกไมใดไมมี

ที่มา ไมมีใบไมใดไมมีที่อางอิง”

เจิง เส้ียวเหลียนยอนรําลึกวา 

สมยันั้นอยูที่อุทยานพฤกษศาสตร

คุนหมิง เพราะตองชวงชิงเวลากับ

การโรยราตามธรรมชาติของดอกไม 

เขามักจะไมไดรับประทานอาหาร 

ไมดื่มนํ้า ไมเขาหองนํ้าตลอดชวง

เจิง เสี้ยวเหลียน กําลังสรางสรรคผลงาน
图①曾孝濂进行创作 新华社 图  

รูปภาพพฤกษาดานวิทยาศาสตรที่เจิง เสี้ยวเหลียน 

รังสรรคขึ้น
图②曾孝濂创作的植物科学画 新华社 图

②
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คร่ึงวนัเชา ทุมเทสมาธิใหกบังานสรางสรรค ภาพแตละภาพ เขาจะใชดินสอ

รางภาพขึ้นมากอน จากนั้นนําไปใหนักพฤกษศาสตรด ูไดรับการยืนยัน

ความถูกตองแลวจึงใชปากกาหมึกซึมเต็มหมึกเขาอีก

ก้าวสู่งานสร้างสรรค์ธรรมชาติ

走进自然创作

หลงัจากเกษียณ เจิง เส้ียวเหลยีนยงัคงใชเวลาสวนใหญเทาท่ีมีเง่ือนไข

ทําได ใชดินสอวาดภาพธรรมชาติ ตามความคิดเดิมท่ีต้ังใจไว เขาอยากจะ

วาดภาพดอกไม 100 ภาพ นก 100 ภาพ และภาพสัตว 100 ภาพ สองราย-

การแรก “สงการบานแลว” รายการที่สามเจิง เสี้ยวเหลียนยกเลิกที่จะทํา 

“ตามสภาพธรรมชาติมันยากที่จะหาสัตว 100 ชนิดที่ยอมอยูนิ่งๆ ใหเรา

วาดภาพ สัตวในสวนสัตว มักทาํใหผมรูสกึวามันขาดพลงัชวีติ” เจิง เส้ียว

เหลียนกลาว

ทาํงานวาดภาพพฤกษามากวา 60 ป เจิง เสี้ยวเหลียนมีขอยึดถือของ

ตนเอง “อยาตั้งใจวาดผิด เพราะตองการความงาม ภาพแตละภาพมันไม

ไดสวยสมบูรณ แตขณะอยูภาคสนามควรวาดใหดีหนอย” เจงิ เส้ียวเหลยีน

กลาว ถาไมไดอยูภาคสนาม ก็ไมมีความทรงจําแรกของชีวภาพในธรรม

ชาติ กไ็มสามารถสมัผสัไดถงึรปูลกัษณของชีวติ “ความรูสึกเชนน้ันชวย

ชักนําตลอดกระบวนการวาดภาพของผม” เจิง เสี้ยวเหลียนกลาววา ตน-

เองม ี“โรคบังคับ” กอนวาดภาพจะตองดูภาพถายกอน เมื่อมีความเขาใจ

รูปลักษณสัณฐานของพฤกษาพันธุไมแลว คอยไปพินิจการเจริญเติบโต

ของพันธุไมในสถานที่จริง เมื่อไดตัวอยางมาแลว จึงทํากายวิภาควิทยา

ในทุกดาน

ไมใชงานภาคสนามทกุแหงจะไปถงึท่ีหมายไดงายๆ เพือ่ตองการวาด

ภาพดอกลวีห่ยงฮาวออกมาดี เจิง เสี้ยวเหลียนตองปนภูเขาหิมะไปหมาที่

สูงเหนือระดับนํ้าทะเล 4,700 เมตร วาดภาพจนแลวเสร็จภายใตสภาพที่

ขาดออกซิเจน “ไมเคยไปสิง่แวดลอมแบบน้ัน กไ็มไดเห็นดอกลว่ีหยงฮาว

ของจริง ความมหศัจรรยของพลงัชวีติแบบน้ัน ไมสามารถสมัผสัไดถาไม

ไดไปถึงสถานที่จริง”

ความยากลําบากของการเขียนภาพจริงและเก็บตัวอยางนอกสถานที่

เปนเรื่องยากที่ผูคนจะมโนภาพได การ “สัมผัสใกลชิด” กับมด ปลิง ตัว

ตอ ตัวเหา ถอืเปนเรือ่งปกติ มีอยูครัง้หนึง่ หลงัจากเกบ็ตัวอยางกลบัมาแลว 

เจงิ เส้ียวเหลยีนรูสกึมีความไมปกติ

บนรางกาย แตเนื่องจากออนลามาก

ลมตัวลงกห็ลับไปเลย ต่ืนมาวนัรุง

ขึน้จงึพบวาเนือ้ตัวบางแหงติดหนบึ

กบัผาหม นับๆ ดู ทั้งหมดมีคราบ

เลือด 42 แหง “เปนครั้งหนึ่งที่ถูก

ปลงิกดัมากท่ีสุด” เจิง เส้ียวเหลียน

เลาดวยรอยยิ้ม

หวงัว่ามคีนให้ความสนใจธรรมชาติ

มากขึน้

希望更多人关注自然

ปจจุบัน ภาพพฤกษาสามารถใช

คอมพิวเตอรประกอบขึ้นมาได แต

เจิง เส้ียวเหลียนมองวาไมสามารถ

แทนท่ีวาดดวยมอืได  “ภาพท่ีใชคอม-

พวิเตอรทําออกมา มันดูแขง็ท่ือไป

①
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หนอย” ปจจบัุน เจิง เส้ียวเหลยีนเปลีย่นจากวาดชีวภาพลวน  ๆไปวาด “นิเวศ

วทิยา” “ผมอยากใชดินสอวาดภาพขับขานธรรมชาติ” เขากลาว “มนษุยไม

ใชผูช้ีชะตาธรรมชาติ และไมใชผูสังเกตการณ หากแตเปนสวนหนึ่งใน

ธรรมชาติ”

นอกจากสรางผลงาน บางครั้งเจิง เสี้ยวเหลียนก็ทําหนาที่เปนกรรม

การตัดสิน เปนผูบรรยาย “หลังจากที่งานเรียบเรียง ประวัติพฤกษาประ-

เทศจีน แลวเสร็จ พวกเราที่ทํางานตรงนี ้มีที่เกษียณไปแลว บางก็เปลี่ยน

สาขาอาชีพ ผมอยากใหมีคนรูจักและใกลชิดภาพวิทยาศาสตรที่เปนการ

วาดขึน้แบบนีม้ากข้ึนเรือ่ยๆ” หลายปมาน้ี มีผูเขารวมแขงขันงานวาดภาพ

ไมนอยที่ทําใหเขาเปดหูเปดตา การหลั่งไหลออกมาของเยาวชนทําให

เขาเหมือนเห็นชวีติใหมของการวาดภาพพฤกษา “เยาวชนสมัยน้ีมขีอเรยีก

รองทางสุนทรยีศาสตรมากข้ึน สามารถปลกุความรูสึกยอมรบัและใกลชดิ

กับธรรมชาติของผูคนไดมากขึ้น”

ดวยวยักวา 80 ป เจิง เส้ียวเหลยีนเริม่วางแผนสรางงานชิน้ใหมของตน

เองอกีแลว คอืวาดภาพธรรมชาติ 100 ภาพ โดยมีปาฝนเขตรอนสิบสองพนั-

นาเปนหวัขอ วางแผนการคราว  ๆไว

แลววา ภาพธรรมชาติหนึ่งภาพใช

เวลาเร็วที่สุดครึ่งเดือน ถาคํานวณ

ตามนั้น อยางเร็วที่สุด คงตองใช

เวลา 5 ป “ขณะทีล่มหายใจยังมี  ไม

หยดุยือ้ยดุ หวงัวาคงมเีวลาเพยีงพอ

ใหผม” เจิง เสี้ยวเหลียนกลาว

เจิง เสี้ยวเหลียน กําลังสรางสรรคผลงาน
图①曾孝濂进行创作 新华社 图 

เจิง เสี้ยวเหลียน กําลังวาดภาพในอุทยานพฤกษศาสตร

คุนหมิง
图②曾孝濂在昆明植物园作画 新华社 图

②
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泰国小伙那他武就读于泰国大城

技术学院开设的“鲁班工坊”。

在这里，那他武研读机电一体化专业。

因掌握扎实过硬的专业知识和职业技

能，加上能说一口流利的中文，他得到

了许多就业机会。

ศกึษาจติวิญญาณลปัูน ณ หอ้งปฏบิติัการลปัูน

ณัฐบูลย หนุมวัย 21 ป มาจากจังหวัดสระบุร ีภาคกลางประเทศไทย 

สามารถพูดภาษาจีนไดอยางคลองแคลว ยังมีชื่อจีนวาหวัง ตาซัน กอนที่

จะไดสัมผัสกับหองปฏิบัติการลูปน เขาไมรูมากอนวา “ลูปน” เปนชาง

ไมที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณของประเทศจีน 

ป 2016 วทิยาลยัอาชวีศึกษาและเทคนิคโปไหเทียนจนิประเทศจนี รวม

กบัวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยากอต้ังหองปฏบัิติการลปูนขึน้เปน

แหงแรกในตางประเทศอยางเปนทางการ “หองปฏบัิติการลปูน” ใชหลัก

สูตรการศึกษาและการฝกทักษะอาชีพสนับสนุนฝายไทยในการฝก

บุคลากรเทคนิคอาชีวะ

เม่ือไดรบัการแนะนํา ณัฐบูลยจงึต้ังใจมาศึกษาหาความรูท่ี “หองปฏ-ิ

บัติการลปูน” เขาคอยๆ ทําความเขาใจ จึงไดรูวา “ลปูน” เปนชื่อที่เกือบ

ทุกคนในประเทศจีนรูจกักนัดี เปนสัญลักษณของจติวิญญาณงานไมฝมือ

ประณีตและมีความเปนเลิศ

在“鲁班工坊”学鲁班精神

①

杨周 郭鑫惠/文
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ณัฐบูลย ศึกษาวชิา เมคคาทรอนิกส (Mechatronics) เปนหน่ึงในหลกัสูตร

วชิาเอกท่ีหองปฏบิติัการลปูนเปดสอน เปนสายอาชพีทีใ่ชกนัอยางแพร

หลายในแวดวงอุตสาหกรรมตางๆ “ขณะนี ้มีหลายบริษัทอยากไดผม

เขาทํางาน ตอนนี้ผมมีตัวเลือกมากเลย”  ณัฐบูลยกลาว พูดถึงปจจัยที่ตน

เองกลายเปนที่ตองการ เขากลาววา เพราะไดฝกฝนเทคนคิทีอ่าจารยชาว

จีนถายทอดให เปนวิชาชพีทีโ่ดดเดน ประกอบกบัสามารถพดูภาษาจนีได

เปนบุคลากรประเภททีเ่ปนทีต่องการของวสิาหกจิจีนท่ีมาลงทุนในประเทศ

ไทย 

ระหวางการสัมภาษณ ณัฐบูลยนําผูสื่อขาวเดินลัดเลาะไปในบริเวณ

หองปฏบิติัการลปูนอยางคุนเคย หองปฏบัิติการลปูนต้ังอยูในอาคารสอง

ชัน้ ภายในจัดพืน้ทีส่รางเสรมิประสบการณการเรียนรูหุนยนตไบโอนคิ

พืน้ท่ีการเรียนการสอน สายการผลติอตัโนมัติศูนยการเรยีนการสอนและ

การวจิยัอาจารยจีน-ไทย ทีน่ี ่นักศึกษาสามารถเรยีนแบบทางไกลกบัอาจารย

ชาวจนี มีขอสงสัยอะไรสามารถติดตอกับอาจารยชาวจีนผานเครือ่งมือ

ส่ือสารไดโดยตรง

คณบดีวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยากลาวแนะนําวา ทางฝายจนี

ใหการสนับสนุนอุปกรณเครื่องจักรในหองปฏิบัติการลูปน ทําใหดาน

ฮารทแวรของวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเปนท่ีลํา้หนาในบรรดา

สถาบนัอาชีวศึกษาของไทย ทางฝายเทียนจนิยงัไดสงอาจารยมาสอนและ

แลกเปลี่ยนกันในระยะสั้น

ปจจุบัน หองปฏบัิติการลปูน เปดหลกัสตูรวชิาเอกท่ีทนัสมัย เชน พลงั

งานใหม การควบคมุเครือ่งจกัรดวย

ระบบ CNC และ Internet of Things 

เปนตน นักศึกษายังสามารถไปฝก

งานในโรงงานตางๆ หองปฏบัิติการ

ลปูนไมเพยีงเปนประโยชนตอนัก-

เรยีนของเรา แตยงัมีนักเรยีนจํานวน

มากจากนอกสถาบันตลอดจนนัก-

เรยีนจากประเทศอาเซียนมาศึกษา

ที่นี่ดวย

หลงักอตัง้หองปฏิบัตกิารลูปน

ของวทิยาลัยเทคนิคพระนครศรี

อยธุยา นักเรยีนไทยที่ศึกษาอยูท่ีน่ี

ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทสาย

การผลิตอัตโนมัติในการแขงขัน

ทกัษะทีจั่ดข้ึนโดยอาเซียน จงึกลาย

เปนท่ีสนใจของเจาหนาทีร่ฐับาลไทย

และบุคลากรสายการศึกษาของสถา-

บนัอาชีวะอื่นๆ ตางมาขอเยี่ยมชม 

“ทุกคนที่ไดมาเยีย่มชม มีความต่ืน

เตนกนัมาก  เราหวงัวาจะสรางสถา-

บันแหงนี้ใหเปนตนแบบและฐาน

การฝกทักษะวิชาชีพของประเทศ

ไทย” ทานคณบดีกลาว

ณัฐบูลย (ที ่3 จากขวา) นักศึกษาไทย กําลังพูดคุยกับเพื่อน

รวมชั้นของเขา
图①那他武（中）和同学们讨论学习 新华社 图 

คณบดีวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไดแนะนํา

สภาพการของหองปฏิบัติการลูปน
图②泰国大城技术学院院长哲仁（左）介绍鲁班工
坊情况 新华社 图

②
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2019年 9 月 ，

吴敏卿在

短视频软件“抖音”上创建了

账号“泰国阿卿在昆明”，发

布视频教网友做泰国菜。她发

布的第一条抖音视频，在短时

间内点击量突破60万。

จากเจา้ของรา้นอาหารไทยจนกลายมาเป็น
เนต็ไอดอลต๊ิกตอ๊ก (TikTok)

ใกลกับ Kunming Victory Hall มี

รานอาหารไทยแหงหนึ่งชื่อวา “云

瑞十八 หรือหยุนรุย 18”

 “สวัสดีคะ” เมื่อเห็นมีแขกมา

เยีย่มเยอืน คุณจันทรจิรา อนันตชยั

พฒันา (อู หม่ินชงิ เจาของรานอาหาร

ไทยแหงน้ีจะเขามาตอนรบัดวยความ

อบอุน) “ดิฉันมาจากจังหวัดเชียง-

ใหมประเทศไทยคะ ดิฉันตองการ

ใหลูกคาไดรับรูถึงความเปนไทย

ในขณะที่รับประทานอาหารอยาง

เต็มท่ี จงึตกแตงบรรยากาศของราน

ดวยพชืพรรณสเีขยีว” คุณอู หมิน่ชิง

吴敏卿：从餐厅老板到抖音网红 本刊记者 段建鑫 蔡梦/文

สาวผมส้ันทาทีกระฉับกระเฉงและพดูภาษาจนีกลางไดอยางคลองแคลว 

และมีรอยยิ้มสดใสบนใบหนาอยูเสมอ ทําใหคนทั่วไปรูสึกสนิทสนม

คุนเคยมากขึ้น

แกงเขยีวหวานไทยข้ามแดนเห็ดมตัสึทะเกะยูนนาน
云南松茸“跨界”泰式绿咖喱

ในการวางแผนชีวิตของคุณอู หมิ่นชิง เธอมีความคิดมานานที่อยาก

จะเปดรานอาหาร ในป 1999 หลงัจากทีเ่ธอเพิง่จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยั 

เธอไดเดินทางมายงันครคุนหมิงมณฑลยนูนาน เพือ่ชวยพีช่ายดูแลธุรกจิ

ดานโลจสิติกส ในชวง 20 ปท่ีผานมา เธอไดเปดรานอาหารมาแลว 3 ราน

รานหยนุรุย 18 กอต้ังขึน้ในป 2019 เน่ืองจากรานต้ังอยูบรเิวณถนนหยนุรุย

ตะวนัออก ในยานใจกลางเมืองนครคนุหมิง จงึเปนท่ีมาของชือ่รานน้ี และ

ยังเปนเครื่องหมายที่ชัดเจนของคุนหมิง

①
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“รานหยนุรุย 18” มีเมนูหลกัคืออาหารไทย ไดเชญิเชฟคนไทยเปนพอ

ครัวหลัก และเลือกสรรวตัถดุบิทีด่ขีองไทยเพือ่มุงมัน่ทีจ่ะใหบรกิารลูกคา

ดวยรสชาติแบบไทยแทๆ  ในขณะเดียวกนั คุณอู หมิน่ชงิผูซ่ึงเปน “ผูรอบ

รูเมืองจีน” กไ็ดคิดคนการผสมผสานของวตัถดิุบอาหารในยนูนาน ใหเขา

กบัเทคนิคการทําอาหารไทย โดยทุกปในชวงที่เห็ดปาของยูนนานกําลัง

ออกสูทองตลาด เธอจะซื้อเห็ดมัตสึทาเคะจํานวนมากเพื่อนํามาปรุงเปน

แกงเขียวหวานแบบไทย ดวยการผสมผสานของรสชาติแบบจนีและไทย 

ไดนํามาซึ่งประสบการณดานรสชาติของอาหารที่แตกตางใหกับลูกคา

ในความเหน็ของคุณอู หมิน่ชงิจนีและไทยมีความคลายคลงึกนัในดาน

วฒันธรรมอาหารและนิสยัการกนิ “ยกตัวอยางเชนทางหยวน หรอืบวัลอย

คนจีนชอบกินทางหยวนในชวงเทศกาลโคมไฟ อันมีนัยยะถึงการรวม

ตัวหรือชุมนุมกัน ขณะที่ในประเทศไทยเอง “ขนมบัวลอยนํ้ากะทิ” เปน

ที่รูจักกันอยางแพรหลายในฐานะอาหารวางที่หารับประทานไดทั่วไป 

ดิฉนัต้ังใจวาจะใชวตัถดิุบในยนูนานมาทําอาหารไทยใหมากข้ึน เพือ่เพิม่

คณุคาใหกับอาหารไทยและยงัทาํใหทกุคนสามารถเขาใจวฒันธรรมอาหาร

ไทย รวมถึงไดลิ้มรสสวนผสมของมณฑลยูนนานไดอยางแทจริงดวย”

จากเจาของรานอาหารไทยจนกลายมาเปนเน็ตไอดอลต๊ิกตอก (TikTok)

从餐厅老板到抖音网红

ในเดือนกนัยายน ป 2019  คุณอู หมิน่ชงิไดสรางบญัชผีูใชงานในแอป-

พลิเคชัน่ “TikTok” ในชือ่ “อาชงิในคุนหมิง” โดยไดโพสตคลปิวดีิโอสอน

ทําอาหารไทยใหกับผูติดตามหลักหมื่นคน

“สวัสดีคะทุกคน ฉันเปนคนไทยชื่ออาชิง วันนี้จะมาสอนทุกคนให

ทําผัดไทยคะ” เธอไดโพสตคลิปแรกใน “ติ๊กตอก (TikTok)” เพื่อสอนการ

ทําผดัไทยแบบด้ังเดิมใหกับชาวเน็ตจนีและคลปิน้ีมีผูชมเกนิกวา 600,000 

ครัง้ อกีทัง้ผูชมยงัไดกดไลคและเขียนคอมเมนทแสดงความชืน่ชอบคลปิ

ของเธอ และอยากใหเธอชวยสอนทําอาหารไทยอยางอื่นอีก เชน ตมยํา

กุง ขาวผัดทะเล และหวังวาเธอจะ

จัดทําคลิปแบบนี้ตอไปอีกเรื่อยๆ 

ชาวเน็ตบางคนซึ่งอยูตางมณฑล

หลังจากที่ไดชมคลิปแลวถึงขนาด

นั่งเครื่องบินมาที่คุนหมิง เพื่อลิ้ม

รสอาหารไทยตนตํารบัของรานหยนุ

รุย 18

เพือ่เปนการตอนรบัเทศกาลตรุษ

จนี คลปิวิดิโอท่ีโพสตในชวงน้ี

คณุอู หมิ่นชิง จึงยังไดสอดแทรก

สาระความรูตาง  ๆเชน แนะนาํสถาน

ท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย อาหาร

ไทย และเน้ือหาอืน่  ๆเพือ่ใหชาวเนต็

จีนไดรบัรูถงึความเปนประเทศไทย

อยางแทจรงิ เธอต้ังใจจะใช  “TikTok” 

ทําใหคนจีนรูจักประเทศไทยมาก

ขึ้น และตกหลุมรักประเทศไทย 

เหมือนที่คุณอู หมิ่นชิงตกหลุมรัก

นครคุนหมิง

คุณจันทรจิรา อนันตชัยพัฒนา ใหสัมภาษณนักขาว
图①吴敏卿接受记者采访 李文君 图 

วิวภายในรานอาหาร
图②③餐厅环境 受访者供图

คุณจันทรจิรา อนันตชัยพัฒนา โชวอาหารของทางราน
图④吴敏卿展示菜品 李文君 图

② ③ ④

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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启别村坐落于云南省迪庆藏族自

治州的横断山脉中，环抱于绿

水青山间，6个民族在此和谐共居。近年

来，依托优越的自然风光，多元的民族

文化，当地乡村旅游发展迅速，古老的

村落焕发出新活力。

ชวิีตการท่องเท่ียวในชนบทของหมู่บา้นฉีเ่ป้ีย

หมูบานฉี่เปยตั้งอยูที่เทือกเขา

ตัดขวาง อาํเภอปกครองตนเองชน-

ชาติลซีอ-เหวยซ ีแควนปกครองตน

เองชนชาติธิเบตต๋ีชิง่ มณฑลยนูนาน 

หมูบานแหงน้ีลอมรอบไปดวยภเูขา

เขียวขจี และน้ําใส บริเวณรอบๆ 

หมูบานมีจุดชมวิวหลายแหง เชน 

อทุยานแหงชาติลงิขนทองยนูนาน 

ตนแปะกวยอาย ุ1,000  ป นํา้พเุทพ

ฉีจวง เปนตน

启别村的乡村旅游生活

 เนื่องจากกระแสของนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากขึน้   ทําใหหลายป

กอน  ชาวบานเริม่ทดลองดัดแปลงบานของพวกเขาใหเปนเกสตเฮาสบาน

ไร และโฮมสเตยชนบท  เพื่อรับรองและใหบรกิารแกนักทองเทีย่ว ใน

ปจจบัุนเม่ือถงึเวลาทานขาวทีเ่กสตเฮาสบานไร “เถียนหยวนเกอ” ในหมู

บานฉีเ่ปยกจ็ะมคีนน่ังเต็มไปหมด “ทุกวนัจะมีลกูคาเขามาใชบรกิารประ-

มาณ 10 โตะ มีรายไดตอปเกือบ 170,000 หยวน และยงัสรางงานใหแกชาว

บานจาํนวน 11 คนดวย” คุณเหอ ชีเหมย เจาของรานกลาวอยางอารมฌดี

ดวยความนิยมของนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากขึ้น หมูบานฉี่เปยจึง

ไดคิดผลิตภัณฑการทองเที่ยวของตนเองขึ้น จากขอมูล หมูบานฉี่เปยตั้ง

อยูทางทิศตะวันออก ตําบลถาเฉิง อําเภอเหวยซี  ในหมูบานแหงนี้เปนที่

ต้ังของกลุมชาติพนัธุ 6 ชนชาติ ซ่ึงสวนใหญเปนชาวนาซีและยงัคงสืบทอด

วัฒนธรรมและประเพณีแบบดั้งเดิมเอาไว 

ดวยท่ีนีมี่วฒันธรรมทางชนชาติท่ีหลากหลาย หมูบานฉ่ีเปยจงึไดเปด

โครงการการทองเที่ยวจํานวนมากขึ้น เชน การปนทอผาแบบชาวนาซ ี

กจิกรรมทดลองทําเส้ือผาคังปาแบบธิเบต  การแสดงระบํารือ่ปาธิเบต  และ

กิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากภายใน

ประเทศและตางประเทศ 

“โครงการสัมผัสประสบการณการทองเท่ียวเหลานีไ้ดนาํผลตอบแทน

①

王海霞/文

สวยงามยูนนาน 最美
云南
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มาสูชาวบานอยางมากมาย  พวกเราคิดไมถึงวา ประเพณีดั้งเดิมชนชาติ

ของเราจะกลายเปนหนทางสูความรํ่ารวย” คุณเหอ ชิ่งกังกลาวดวยความ

รูสึกซาบซึ้ง

ดวยการทองเทีย่วในชนบททําใหคนหนุมสาวในหมูบานจดัต้ังบรษิทั

ใหบริการดานการทองเที่ยวตางๆ เชน ที่พักแบบโฮมสเตย อาหารและ

เครือ่งด่ืม และการวางแผนการทองเท่ียว ทาํเงินไดมากถงึ  500,000 หยวน

ตอป “ปจจบุนั เม่ือนกัทองเท่ียวมาถงึหมูบานฉีเ่ปย นักทองเทีย่วสามารถ

เดินตามเสนทางคาราวานชามาโบราณในเขตเขาและยงัสามารถสัมผสักับ

กิจกรรมกลางแจงตางๆ เชน บารบิคิวแคมปปง  เกบ็เหด็ จบัปลาในนา  อกี

ทัง้ยงัสามารถชมการแสดงประเพณีด้ังเดิมไดอกีดวย”  คุณเหอ ชิง่กังแนะ-

นําวา ปจจบัุน ในหมูบานมีบรษัิทใหบริการดานการทองเท่ียวจาํนวนท้ัง

สิน้ 6-7 ราย สรางงานใหแกชาวบานโดยรอบมากกวา 200 คน มีรายไดที่

ม่ันคงคนละประมาณ 3,000 หยวนตอเดือน ทําใหพวกเขาบรรลกุารมงีาน

ทาํงานถึงหนาประตูบานเปนจริงขึ้นมา

หากเดนิเลนในหมูบานฉี่เปย บางครัง้คุณอาจจะไดพบกบันักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ พวกเขาอยูในดินแดนสุขาวดีเชนน้ีจนลมืกลบั และต่ืนตะลงึ

ไปกบัวฒันธรรมและประเพณชีนชาติด้ังเดิมท่ีมีเอกลกัษณ “ฉนัเคยตอน

รับแขกที่มาจากประเทศสิงคโปร ญี่ปุน ฟนแลนดและอเมริกา ประมาณ 

100 คน” คุณเหอ เจี้ยนจวงพูดยิ้มๆ 

“ปจจุบัน สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในตําบลถาเฉิงไดรับการปรับปรุง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกดานการทอง

เที่ยวอยางคอยเปนคอยไป ในข้ัน

ตอนตอไป ผมวางแผนที่จะใชรูป

แบบของ  “บริ ษัท+อุตสาหกรรม

+เกษตรกร+ฟารม” โดยใชแพลท

ฟอรมอนิเตอรเน็ต เพือ่พฒันาผลติ-

ภณัฑดานการทองเที่ยวในชนบท

ใหมขีอไดเปรยีบมากข้ึน”  เม่ือเอย

ถึงการพัฒนาในอนาคตคุณเหอ

เจ้ียนจวงกลาวดวยความม่ันอกมัน่ใจ

มองหมูบานฉี่เปยจากระยะไกล
图①远眺启别村  迟峰 图 

ภาพเกสตเฮาสในหมูบานฉี่เปย
图②启别村的民宿 沈燕 图 

ชาวหมูบานฉี่เปยกําลังรายรําแบบธิเบต
图③村民表演藏族舞蹈 迟峰 图

งานสโมสรกองไฟในหมูบานฉี่เปย
图④启别村的篝火晚会 迟峰 图

②

③

④

สวยงามยูนนาน最美
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在许多东南亚国家游客印象中，

轿子雪山的雪景令人向往。实

际上，生态优越的轿子雪山还孕育着众

多美丽的花卉，其中以绿绒蒿最为著

名。轿子雪山还为火尾太阳鸟、血雉等

珍稀鸟类提供了绝佳的栖息场所。春夏

时节，来轿子雪山赏花观鸟。

ภเูขาหมิะเจีย้วจ่ือต้ังอยูท่ีอําเภอลูเชวี่ยน นครคนุหมิง มณฑลยนูนาน 

ดวยความไดเปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร หลายปมานี ้ทัศนียภาพของ

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อไดดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศในเอเชียตะวันออก-

เฉียงใตเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ความจรงิแลว ระบบนเิวศทีดี่เยีย่มของภูเขาหมิะ

เจีย้วจือ่ไดกอใหเกิดพชืพนัธุดอกไมทีส่วยงามนานาชนิด โดยเฉพาะดอก

ลวีห่ยงฮาว (สายพนัธปุอปป) ท่ีมชีือ่เสียงมาก และยังเปนสถานท่ีอยูอาศัย

สําคัญของนกกนิปลแีดงหัวไพลินและไกฟาสีเลอืด ฯลฯ ซ่ึงเปนสตัวปก

ประเภทนกที่พบไดยากแลว

ช่วงฤดใูบไมผ้ล-ิฤดรูอ้นมาชมนกชมดอกไมท่ี้ภเูขาหิมะเจี้ยวจือ่
春夏时节，来轿子雪山赏花观鸟

①

สวยงามยูนนาน 最美
云南
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เสาะหาดอกลวีห่ยงฮาวอนังดงาม

寻觅美丽的绿绒蒿

ดานทิศตะวันตกของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ มีทุงหญาอัลไพนนับรอยไร

ในเดือนมถุินายนถงึปลายเดือนสิงหาคมของทุกป ทีไ่หนมทุีงหญาอลัไพน 

ที่นั่นก็จะมีดอกอาซาเลียปานับสิบชนิดและดอกไมปานับรอยชนิดแขง

กันผลิบาน

ณ ทุงหญาดอกไมที่ไกลสุดลูกหูลกูตา ดอกลวีห่ยงฮาวโดดเดนเปนที่

สะดุดตาของนกัทองเทีย่วอยางมาก หลี ่หรง นักวิจัยของสถาบันวิจัยพฤกษา

คนุหมิงแหงสภาวิทยาศาสตรประเทศจีนอธิบายวา ปจจบุนัพบดอกลวีห่ยง

ฮาว ถึง 5 สายพนัธุบนภเูขาหมิะเจีย้วจื่อ ซึ่งรวมถงึดอกลวีห่ยงฮาวสายพนัธุ

อเูหมิง

กลางเดือนมิถนุายน เปนชวงฤดูออกดอกของดอกลวีห่ยงฮาวพอดี  ซึง่

ดอกลวีห่ยงฮาวสายพนัธุอเูหมิงท่ีเบงบานเต็มท่ีดูราวกับพวงกระด่ิงสีมวง

สดใส พลิว้ไหวอยูทามกลางสายลม ดอกลวี่หยงฮาวแตละชอจะมีดอกอยู

สิบกวาดอก เกสรสีเหลืองประดับตกแตงอยูบนกลบีดอกสีมวงสีสันเขา

กันอยางงดงาม ดูราวกับเทพบุตรบนภูเขา

ตั้งแตป 2552 กอนโนนเคยมีชาวอังกฤษเดินทางมายังภูเขาหิมะเจี้ยว

จ่ือเพือ่เชยชมดอกลว่ีหยงฮาวอนังดงามโดยเฉพาะ หลายปมานี ้มีชาวญีปุ่น

ที่ชื่นชอบพืชพันธุจํานวนมากไดมาชมดอกลวีห่ยงฮาวที่ภูเขาหิมะเจี้ยว

จื่อเชนเดียวกัน

นัดพบนกแปลกหายาก

邂逅珍奇鸟类

ภเูขาหิมะเจีย้วจือ่ในชวงฤดูใบไมผล-ิฤดูรอน จะมีเงาของนกกนิปลหีาง

สีไฟบินไปมาอยูทามกลางปาเขา สีของขนนกโดดเดนสะดุดตา และมีรปู

รางสวยงาม ถือเปนดารานกทีมี่ชือ่เสียงของภเูขาหมิะเจ้ียวจือ่ ปลายเดือน

เมษายนของทุกป นกกินปลหีางสไีฟจะมาฝกไขท่ีภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ รอให

ลกูนกคอยๆ โตขึน้ จนสามารถบนิได จากนัน้ฝงูนกจะบินจากไปในชวง

เดือนกรกฎาคม ดังน้ัน ถาอยากจะเชยชม “ทรวดทรงอนังดงาม” ของนก-

กินปลีหางสีไฟแลวละก ็ตองรีบมาใหทันเวลา

ระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยมของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อยังเปนที่พํา-

นกัของนกอพยพหลากหลายชนดิ ในชวงฤดูนกอพยพของแตละป นกกวา 

20 ชนดิ อาทิ นกขม้ิน นกกาเหวา นกอเีสอื และนกกระเต็นสฟีา ฯลฯ ตาง

บินกันมาเปนฝูงใหญจากที่หางไกลโดยฝาอันตรายนานัปการ จนมาถึง

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อแหงนี ้กลายเปนมหกรรมนัดพบของนกหลากหลาย

ประเภทอันงดงามตามธรรมชาติ

ที่มีประจําปละหนึ่งครั้ง จากสถิติ

ของเขตอนุรกัษธรรมชาติระดับชาติ

ของภเูขาหมิะเจ้ียวจ่ือยนูนาน พบวา

ภายในพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษฯ มีนกหลาก

หลายถึง 167 ชนิด

ในป 2562 ภเูขาหมิะเจีย้วจ่ือได

จดังานเทศกาลชมนกข้ึนเปนปแรก 

มีทีมดูนกมืออาชีพ 10 ทีมที่เขาชม

ภายใน 30 ช่ัวโมง พวกเขาพบนก

ตาง  ๆถงึ 182 ชนิด หาน เหลยีนเสีย้น 

เลขาธิการสมาพนัธอนุรกัษพนัธุพชื

และสัตวปาแหงมณฑลยนูนานเปด

เผยวา “การทองเที่ยวชมนกที่ภูเขา

หิมะเจี้ยวจื่อไดเปนรูปเปนรางขึ้น

แลว หวงัเปนอยางยิง่วาจะอาศัยผล

กระทบจากเทศกาลชมนกน้ี ดึงดูด

ผูคนใหมาชมนกและทองเที่ยวที่

นี่เพิ่มมากขึ้น”

本刊综合

ทุงดอกไมที่ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
图①轿子雪山花海 段毅 图 

ดอกลว่ีหยงฮาว
图②绿绒蒿 受访者供图

นกกินปลีแดงหางสีไฟ
图③火尾太阳鸟 受访者供图

②

③

สวยงามยูนนาน最美
云南
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妈妈不允许我养狗，只能来这里体验。”正在“Hey!wego”宠物主题咖啡

店与小狗玩耍的顾客李佩洁说。在四川省成都市，宠物主题咖啡店已超过40

家。消费者在喝咖啡的同时，还能与宠物玩耍互动，既弥补了无法养宠物的遗憾，也

有了情感寄托。宠物主题咖啡店正受到越来越多年轻人喜爱。

สืบเนื่องจากธุรกิจสัตวเลี้ยงกําลังรุงเรืองขึ้นมา ทําใหมีรานกาแฟธีม

สัตวเลี้ยงทั้งสุนัขหรือแมวผุดขึ้นตามเมืองใหญตางๆ ทั่วประเทศจีนราว

ดอกเหด็ ท่ีเมืองเฉงิตู มณฑลเสฉวนมีรานกาแฟธีมสัตวเลีย้งกวา 40 ราน ใน

ขณะท่ีผูบริโภคลิม้รสกบัการด่ืมกาแฟ กส็ามารถเลนสนุกกบัสตัวเลีย้งได

ในเวลาเดียวกัน ซึ่งไดชวยชดเชยความเสียดายที่ไมสามารถเลี้ยงสัตวได 

ชวยทดแทนความรูสึกทีข่าดหายไป รานกาแฟธีมสตัวเลีย้งนับวนัจะไดรบั

ความชื่นชอบจากคนหนุมสาวมากขึ้นเรื่อยๆ

ร้านกาแฟธีมสัตว์เลีย้งชดเชยความเสียดายและกลายเป็นจุดท่องเทีย่ว

弥补遗憾，宠咖成旅游景点

จากรายงาน “สมุดปกขาวธุรกจิสัตวเลีย้งในประเทศจนีป 2562” ตลาด

สัตวเลี้ยงในเขตเมืองของจีนมีมูลคาสูงกวา 200,000 ลานหยวน สืบเนื่อง

จากธุรกิจสัตวเลีย้งท่ีกาํลงัรุงเรอืงขึน้มา ไดเกดิธุรกจิใหมหลายอยางทีผ่สม

พบกบัสตัว์เลี้ยงน่ารกัในรา้นกาแฟ
在咖啡店遇见萌宠

ผสานระหวางธุรกจิอาหารกบัธุรกจิ

สัตวเลีย้งเขาดวยกนั ซ่ึงรวมถึงราน

กาแฟธีมสัตวเลี้ยงดวย

ณ เมืองเฉงิตู มีรานกาแฟธีมสตัว

เลีย้งแหงหน่ึงชื่อวา “Hey! wego” ผู

ส่ือขาวสังเกตเห็นในรานวา มีสาวๆ 

หลายคนกาํลงัใหอาหารสุนัขตัวนอย

อยู สุนัขพนัธุคอรกี ้4-5 ตัวรบีวิง่มา

หาทันทีทีมี่เสยีงรองเรยีก สรางเสยีง

หัวเราะใหลูกคาในราน ตางลูบไล

พวกมันอยางเอน็ดู “แมไมอนญุาต

ใหฉนัเลีย้งหมา เลยตองมาเลนท่ีราน

นี้” หลี่ เพยเจี๋ยกลาว

แมวาจะเปนวันทํางาน แตก็มี

คนรอคิวอยูนอกราน “Hey! wego” 

ถงึ 5 คน “ตอนทีมี่ลกูคาเยอะๆ กจ็ะ

ตองเขาควิ ขณะเดียวกนักจํ็ากดัเวลา

ลกูคาแตละคน 90 นาที ซ่ึงเปนการ

รบัประกนัวาลกูคาทกุคนจะมีโอกาส

ไดสัมผัสกับสัตวเลี้ยง” เจิง หมูตัน 

เจาของรานกลาว ดวยเหตุผลดานการ

ทํางาน ความเครียดในชวีติประจํา

วนั และส่ิงแวดลอมของท่ีพกัอาศัย

ทาํใหผูคนจํานวนมากท่ีรกัสตัวไม

สามารถที่จะเลี้ยงสัตวเลี้ยงได

“ถาจะไปเลนกบัสุนัขตามทีอ่ืน่ๆ

เจาของเขาก็คงจะไมอนุญาต หรือ

อาจจะไมปลอดภัย แตถาลกูคามา
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ด่ืมกาแฟและเลนกับสุนัขท่ีราน กจ็ะชวยชดเชยความเสยีดายท่ีไมสามารถ

เล้ียงสัตวได” ในความเหน็ของเจงิ หมูตัน ดวยลกัษณะการทองเท่ียวและ

พกัผอนหยอนใจของเฉิงตู ทําใหรานกาแฟธีมสัตวเลีย้งมีศักยภาพการเติบโต

อยางมาก“รานกาแฟธีมสัตวเลี้ยงเปนทัง้สถานทีพ่กัผอนหยอนใจของชาว

เฉงิตู และยงัเปนจดุหมายของนกัทองเที่ยวที่เดินทางมายังเฉิงตูดวย”

แต่ละร้านแข่งขนัดุเดอืดต่างงดักลยุทธสู้กนัด้านสัตว์เลีย้ง

竞争激烈，宠咖各出奇招

จากสถติิคราวๆ มีรานกาแฟธีมสัตวเลี้ยงในนครเฉงิตูแลวกวา 40 ราน 

โดยสวนใหญเปนธีมสุนัขหรือแมว อยางไรก็ตาม จากสถานการณการ

แขงขันที่ดุเดือด หลายรานจึงมีแนวคิดใหมๆ  โดยใชเปดนอย หมูจิ๋ว หรือ 

อลัปากา (Alpaca) ฯลฯ มาเปน “ดาวดวงใหม” ของรานกาแฟธีมสัตวเลี้ยง

ณ รานกาแฟ “อลัปากามาแลว” บนถนนเกายวนในนครเฉิงต ูรานนี้

เพิ่งเปดกิจการเมื่อเดือนกันยายนปที่แลว กิจการคึกคักดีมาก ลูกคามีทั้ง

ที่เปนพอแมพาลูกมา มีกลุมเพือ่นๆ ท่ีมาดวยกนั เวลาพวกเขาเขาราน ตาง

รีบเขาไปใกลๆ  อลัปากา แลวเลนกับมันอยางใกลชิด

เซี่ย เชี่ยนเชี่ยน เจาของรานบอกกับผูสื่อขาววา เธอและเพื่อนเคยทํา

งานทีโ่รงแรมหาดาวมากอน มีความคดิมาตลอดวาอยากจะเปดรานกาแฟ 

เลยตัดสินใจลาออกมาบกุเบกิธุรกิจ บวกกบัวาชอบเจาอลัปากามาก จงึได

เปดรานกาแฟธีมอัลปาการานนี้ขึ้นมา “แนนอนวาไดพิจารณาถึงปจจัย

ทางธุรกิจแลว ซ่ึงถือวาเปนความแปลกใหม ตอนนี้รานกาแฟที่มีธีมอัล

ปากาลวนๆ มีแครานนี้เทานั้น”  ตั้งแตเปดกิจการ แตละวันมีลูกคามาใช

บริการกวารอยคน ถือวากิจการดีมาก

พฒันาร้านในระยะยาว ต้องมบีริการทีด่หีลากหลาย

长远发展，做好多元服务

การสรางสรรคเนนจบัความรูสกึ “ชอบมองหาส่ิงใหม” ของผูคน แต

เม่ือความสนใจอยากลองของใหมผานไป รานกาแฟธีมสตัวเลีย้งจะพฒันา

ตอไปไดอยางไร  จาง หยงปง เลขาธิการสมาพันธสัตวเลี้ยงแหงมณฑล

เสฉวนใหความเหน็วา รานกาแฟธีมสัตวเลี้ยงเติบโตอยางรวดเรว็ ซ่ึงสะ-

ทอนวามีความตองการจากผูโภคและมีโอกาสเติบโตอยางมาก “แตสิ่งที่

ตองระวังคือ คนหนุมสาวมกีารตอบรบัส่ิงใหมๆ อยางสูง แตของใหมมา

เรว็กไ็ปเรว็ดวย ถาจะอยูรอดใหได

ทามกลางการแขงขันท่ีดุเดือด ยงัไงก็

ตองอาศัยการบรกิารและคุณภาพ”

จาง หยงปงเสนอแนะวา ราน

กาแฟธีมสัตวเลีย้งควรอาศัยพืน้ฐาน

ของธุรกิจในปจจุบัน ตอยอดขยาย

ไปสูบรกิารดานเสรมิสวยสัตวเล้ียง 

รับฝากสัตวเลี้ยง ขายสัตวเลี้ยงรับ

ออกแบบสวน ฯลฯ เพือ่ใหเกดิการ

พัฒนาธุรกิจไดอยางหลากหลาย

本刊综合

ลูกคาเลนกับสัตวเลี้ยง
图①③顾客与宠物玩耍 中新社 图

แมวนอนหมอบบนเคานเตอรบาร
图②猫咪蹲在吧台上 中新社 图
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近期，一档名为《演技派》的

真人秀在中国热映。作为一

档真人秀节目，《演技派》从多角度

揭露了影视剧拍摄的全部流程，观众

可以看到青年演员如何提升演技；也

可以看到群众演员穿着厚重的衣服，

在烈日下站一整天。节目将演员的艰

苦、群演的生存现状、演技的养成等

内容真实反映在荧屏上。

“ค่ายเทคนคิการแสดง” บอกเล่าเรือ่งราวกว่าจะมาเป็นดารา
《演技派》还原明星养成记

เม่ือเรว็ๆ นีร้ายการเรยีลลต้ีิทีเ่รยีกวา “คายเทคนคิการแสดง” (Acting Act) 

ไดรบัความนยิมในประเทศจนี แตกตางจากรายการแสดงสดอืน่ๆ คือ เนน

การแขงขันเทคนิคการแสดง “คายเทคนิคการแสดง” สรางรูปแบบ “ใช

การละครแทนการฝกซอม” มีความเปนมืออาชพีและเผยใหเหน็ตลอดกระ-

บวนการของการถายทําภาพยนตรและละครโทรทศันในหลากหลายแงมมุ 

เปลือยชีวิตความยากลําบากของนักแสดง สภาพความอยูรอดของกลุม

นักแสดง นําเสนอสาระความจริงใหเห็นกันชัดๆ บนจอแกว กลายเปน

อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเขยาอารมณของผูชม 

ส�ารวจสภาพความเป็นจริงของธุรกจิ

探究行业真实生态

สตูดิโอเปนเหมือนสถานทีทํ่างาน จดุขายของ “คายเทคนิคการแสดง” 

อยูที่การแสดงสดบนเวท ีไมเพียงบันทึกกระบวนการเรียนรูทางทฤษฎี

และภาคปฏิบัติของนักแสดง ขณะเดียวกันยังไดสํารวจธุรกิจภาพยนตร
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และโทรทัศน การเติบโตในชีวิตการแสดง 

บทแรกของการประเมินตัวแสดง ทางรายการจะออกขอสอบตามบุคลกิ

ของนกัแสดงหนุมสาว ผานการขับเค่ียวอยางจริงจัง เพือ่ความอยูรอดของ

นกัแสดงรายการ “คายเทคนิคการแสดง” เปลอืยใหเหน็กฎเกณฑการดําเนนิ

งานอนัมหศัจรรยท่ีอยูเบ้ืองหลงัอตุสาหกรรมภาพยนตรและโทรทศัน ตลอด

รวมถึงภาพความจรงิทีโ่หดรายของการทีต่องรบัมือกบัการทํางานท่ีมีท้ัง

ขอไดเปรียบและขอดอย ความพยายามและโชคชะตาของอาชพีนักแสดง

ผานการฝกซอม และบททดสอบที่หฤโหด เปาหมายปลายทางของ 

“คายเทคนคิการแสดง” เพือ่อบรมบมเพาะนักแสดงหนุมสาวสูความสาํเรจ็ 

จากเทอมแรกที่ทุกคนไมรูจะไปทางไหนด ีจนถึงการสอบประเมิน สุด-

ทาย การปฏิบัติตามดวยความมั่นใจของเหลานักแสดง “คายเทคนิคการ

แสดง” ใหเวลาการพฒันาอยางเต็มทีแ่กนักแสดงหนุมสาว หลงัจากทีร่ายการ

แพรภาพออกอากาศ นักแสดงกลุมหน่ึงท่ีฉายแวว เชน โจว ลูลา เจ้ิง ชิวหง

เจิง้ ปนปน ฯลฯ เริม่เปนท่ีสนใจของตลาด และไดรบัโอกาสในงานแสดง

มากขึ้น

ย้อนดูความสนใจของผู้ชม

回应观众的好奇

รายการ  “คายเทคนิคการแสดง”  ตางจากรายการประเภทแขงขนัอืน่ๆ 

โดยการสรางรายการในแบบ “ใชการละครแทนการฝกซอม” คือวางผัง

การผลติและถายทํารายการหลกัเปนละครโทรทศัน “อาหารวางในพระ-

ราชวงัตองหาม” ใชรปูแบบการบนัทกึท่ีใกลความจรงิ เกบ็ภาพตลอดกระ-

บวนการของนักแสดง ตั้งแตการเขากลุม สรางทีม คัดเลือก ซอมบทจน

ถึงกําหนดบทแสดง รวมถึงอุตสาหกรรมการถายทําละครโทรทัศนใน

สถานท่ีจริง เชน การกาํกบัการแสดงของผูกาํกบั การศึกษาบทละครของ

นักแสดง การแสดงกลุมตามบท

ละคร เปนตน นําผูชมสัมผัสกับ

สตูดิโอโรงถายทําละครโทรทัศน

ในระยะใกลชิด

ในรายการ ผูชมไมเพยีงไดเห็น

กลุมนักแสดงยืนอยูทามกลางแสง

แดดทีร่อนระอตุลอดท้ังวัน ภาพของ

นักแสดงที่ตองสวมเสื้อผาที่หนา-

หนัก รองเทาที่ไมถูกไซด เปนตน 

จากขั้นตอนการคัดเลือกและการ

ประเมินผล เฝาติดตามสภาพการ

พฒันาระหวางการถายทาํละครของ

นักแสดง

ที่ผานมา รายการแสดงวาไรตี้

สวนใหญหยุดอยูแคความสามารถ

ในการแสดงออกของนักแสดงทํา

ใหเห็นเพียงภาพรวมของขั้นตอน

② ③

ภาพนิ่งจาก “คายเทคนิคการแสดง”
图①《演技派》剧照 图片来自网络 

 

ทีมงานกําลังถายทําละครโทรทัศนใน Heng Dian World 

Studios

图②剧组在横店影视城进行影视剧拍摄 新华社 图

ณ สถานที่ถายทํา “คายเทคนิคการแสดง”
图③《演技派》录制现场 图片来自网络
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การผลติละครโทรทศัน แตรายการ “คายเทคนิคการแสดง” ไดนําเสนอตลอด

กระบวนการผลติต้ังแตการต้ังทีมไปจนถงึการถายทําจนกระท่ังปดกลอง 

ตัวอยางเชน เผยใหเหน็การทํางานของฉากการตอสู การแขวนลอยตัว ฯลฯ 

ในรายการวาไรต้ี เพิม่ความสนใจของผูชมตอการผลติละครโทรทัศน และ

ใหภาพจรงิของการทํางานอยางหนักของนักแสดงที่ปรากฏบนหนาจอ

ให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากขึน้
让观众更懂表演

ยกระดับความสุนทรยีของผูชม คือเปาหมายสูงสดุของการทํารายการ

ประเภทวาไรต้ีโชว ความใสใจในรายละเอยีดของการผลติรายการ  “คายเทค-

นิคการแสดง” ขณะเดียวกันยังทําใหผูชมสามารถเห็นทัศนคติที่แทจริง

ของอตุสาหกรรมจากการแนะนาํผานตัวละคร ดวยเครือ่งแตงกายผาโพก

ศีรษะ ฯลฯ ท้ังหมดท่ีใชทาํจากวสัดุจรงิ ประกอบดวยวธีิการปกหลายแบบ

เชน งานปกซูโจว งานปกหหูนาน งานปกกวางตุง เปนตน ซุกซอนความ

ตั้งใจของชางศิลปหัตถกรรม สะทอนสุนทรียศาสตรแหงบูรพา

นอกจากนี ้ทางรายการยงัใชเอกสารขอมลูประวติัศาสตรและวถิชีวีติ

จริงในสมัยราชวงศชงิเปนจาํนวนมาก การตกแตงหองรบัประทานอาหาร

ของราชวงศชิงอยางลงตัวตามมโนภาพเพื่อใหแนใจวาสภาพแวดลอม

ในการถายทําและรายละเอียดมีความสมจริง อุปกรณเครื่องใชแตละชิ้น

ที่จัดวางลวนเปนของจริงทั้งสิ้น เนนยํ้าทัศนคติที่สรางสรรคในการผลิต

ละครโทรทัศนคุณภาพ

ในสวนของการบรรยายแบบมืออาชพี รายการ  “คายเทคนคิการแสดง” 

ผานการออกแบบแตละชวงตอน 

ถายถอดความรูวิชาชีพในทุกแงมุม

อยางละเอยีดแตเขาใจงาย เชนท่ีผาน

มา ผูชมตองทําความเขาใจเทคนิค

การแสดงผานนักวิจารณ แตราย

การ “คายเทคนิคการแสดง” จะใช

นักแสดงหลายๆ คนแสดงในหลาย

บทบาทพรอมๆ กนั ถอืเปนอกีหน่ึง

ตัวชวยใหผูชมตัดสินวาแสดงได

ดีหรือไม

การทําละครโทรทัศนของราย

การ  “คายเทคนิคการแสดง” มีการ

นําเสนอที่รัดกุมเปนจริงไมเพียง

แตจะชวยใหนักแสดงเยาวชนสา-

มารถสืบสานศิลปะการแสดงภาย

ใตการแนะนําของรุนพี ่และเกดิการ

สรางสรรคข้ึนในรปูแบบรายการ ทํา

ให รายการ “คายเทคนคิการแสดง” 

แจงเกดิโดดเดนในบรรดารายการ

ประเภทเดียวกัน

本刊综合

ภาพนิ่งจาก “คายเทคนิคการแสดง”
《演技派》剧照 图片来自网络 
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重庆小面，并非是指盛面的

容器小，而是一碗毫无浇

头的素面。虽简单朴素，重庆小面

却能靠丰富多样的佐料勾勒出绝佳

美味，小碗之内，大有来头。在重

庆人心中，无论身处何方，只需一

碗热气腾腾的重庆小面，便能找到

家乡的感觉。

บะหม่ีฉงชิง่ (ฉงชิง่เสีย่วเม่ียน) 
ภายในชามเลก็ๆ มีต�ารบัลี้ลบั

ยามเชาตรูของชาวฉงชิ่ง  เริ่ม

ตนจากบะหมี่ชามเล็กๆ หนึ่งชาม

บะหม่ีฉงชิง่  ไมไดหมายถงึภาชนะ

ทีใ่สบะหม่ีมีขนาดเลก็ แตหมายถงึ

บะหม่ีธรรมดา ท่ีไมมเีครือ่ง  แมวา

จะเรียบงาย ไมใสเนื้อวัว ไส  หรือ

เครื่องในไก  แตอาศัยเครื่องปรุงที่

มีผักเล็กนอยก็เพิ่มรสชาติใหกลม

กลอมได

การทําบะหม่ีฉงชิ่งตนตํารับ

แทๆ สักชามหนึ่งนั้นตองใชเวลา

มาก เครื่องปรุงรส 10 กวาชนิด ทั้ง

ตนหอม  ขิง กระเทียม ซอีิว๊ นํา้มัน

งา ขาดสิง่ใดไปไมไดเลย โดยเฉพาะ

重庆小面：小碗之内，大有来头

อยางยิง่นํา้มันพรกิ ถอืเปนส่ิงสําคัญ น้ํามันพรกิชัน้ดีจะตองเผด็แตไมรอน  

ชาแตไมแรง  หอมแตไมฉุน ดังนั้นจึงตองพิถีพิถันอยางมากในการเลือก

โดยเลือกใชความเผ็ดจากพริกชี้ฟา  ใชพริกเสฉวน (เออจิ่งเถียว) เพื่อให

สีสันสวยงาม ตองใชพริกหลายๆ พันธุมารวมกันจึงจะใหรสชาติที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของนํ้ามันพริกไดอยางสมบูรณ

ตมนํ้าเปลาในหมอ หลังจากนํ้าเดือดก็ใสเสนหมี่ลงไป  ตม 7-8 นาที

กช็อนข้ึนมาได วางผกัไวทีก่นชาม จากน้ันใสเครือ่งปรงุตางๆ บนเสนหม่ี 

แลวใชตะเกยีบคนใหเขากนั  ใหเครือ่งปรงุเกาะบนเสนหม่ีแตละเสน รบั

ประทานรอนๆ  บะหมี่รสชาติเขมขน เผ็ดแซบ ทําเราเหงื่อไหลไคลยอย

แบบไมรูตัว

 ในความคิดของชาวฉงชิ่ง ไมวาตัวจะอยูไหน  เพียงไดรับประทาน

บะหมี่ฉงชิ่งรอนๆ สักชาม ก็จะรูสึกวาไดกลับมายังบานเกิดเมืองนอน

แลว

孟婧/文
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三国时期，实力强大的曹操率大军攻打东

吴，江东之主孙权与刘备联合起来，共同

抗曹。刘备 军师诸葛亮前往东吴，共商

抗曹大计。东吴 领周瑜十分忌惮诸葛亮的才

华，想借这次机会除掉诸葛亮。

ในยคุสามกก  โจ โฉนํากองทัพใหญบุกโจมตีอาณา-

จักรงอกก ซุนกวนผูปกครองอาณาจกัรงอกกไดผนกึ

กาํลงักบัเลาปเพือ่สูกบัโจ โฉ  เลาปสงกนุซือจ ูกัดเหลยีง 

(ขงเบง) ไปยังงอกกเพื่อหารือถึงแผนการสูรบกับโจ 

โฉ  จวิ ยี ่แมทัพแหงงอกกหวัน่เกรงในความสามารถ

ของจ ูกัดเหลียง จงึคดิจะใชโอกาสนีก้าํจัดจ ูกัดเหลียง

ออกไป

ต�านานพื้นบา้นของจนี  “ใชเ้รอืฟางยมืเกาทณัฑ”์
中国民间故事——草船借箭

周瑜说水上交战需用箭，命令诸葛亮在

十天之内造出十万支箭，否则按军法 置。诸葛

亮却说只需要三天即可完成任务，并当场立

下军令状，如果没完成任务愿受罚。

จิว ยี่ไดออกอุบายวาการสูรบกลางแมนํ้าตองใช

เกาทัณฑ (ธนู) และส่ังใหจู กัดเหลียงทําเกาทัณฑ 

100,000 ดอกภายในระยะเวลา 10 วัน มิฉะนั้นจะลง

โทษตามกฎของทหาร จ ูกดัเหลยีงบอกวาใชเวลาเพยีง

3 วนักสํ็าเรจ็ พรอมทัง้เขยีนหนังสือสัญญา ณ บดัน้ัน

ทันทีดวยวาหากทําภารกิจไมสําเร็จก็ยินดีจะรับโทษ

周瑜暗自窃喜，吩咐工匠们 要准备造箭的

แฮปป้ีภาษาจนี
快乐
汉语

60



材料，并 大臣鲁肃前去探听诸葛亮的消息。 

鲁肃与诸葛亮颇有交情，他看出了周瑜的目 ，

禁为诸葛亮捏了 把汗。对此，诸葛亮却毫

在意，并请鲁肃借给他二十 小船和 仟多个

稻草人，吩咐士兵将稻草人固定在小船周

围。

จิว ยี่แอบกระหยิ่มยิ้มยองในใจ สั่งนายชางวาไม

ตองเตรียมวัสดุทําเกาทัณฑ  และสงขุนนางหล ูซูไป

สอดแนมขาวคราวของจ ูกดัเหลยีง หล ูซูกบัจู กดัเหลยีง

มีมิตรไมตรตีอกนั เขามองออกวาจิว ยีมี่วตัถปุระสงค

อะไร ก็อดไมไดที่จะกังวลแทนจูกัดเหลียง แตจ ูกัด

เหลียงมิไดวิตกแตอยางใด  เขาขอยืมเรือลําเล็กจาก

หลู ซู 20 ลํา พรอมกับหุนฟาง 1,000 กวาตัว จากนั้น

จึงส่ังใหพลทหารนาํหุนฟางผกูติดไวรอบๆ เรอืลาํเลก็

เหลานั้น

两天过去了，诸葛亮没有丝毫动作，周瑜

以为自己的计谋即将得逞，暗自窃喜。第三天夜

里，诸葛亮 人把鲁肃请到船上，说要去

取箭。此时，江面上大雾弥漫，什么都看

见。诸葛亮 人用绳索把小船连接起来，

朝曹军驶去。即将靠近曹军时，诸葛亮又命令

士兵们擂鼓呐喊。鲁肃十分惊慌，诸葛亮却毫

在意，反而劝他放心饮酒。

สองวันผานไป จูกัดเหลียงไมมีความเคลื่อนไหว

ใดๆ จวิ ยีจึ่งคิดวากลอบุายของตนจะสําเรจ็ดังหวงั จงึ

แอบดีใจอยูเงียบๆ ตอมาในคืนวนัท่ีสาม จ ูกัดเหลยีง

สงคนไปเชญิหลู ซูมาทีเ่รอื โดยบอกวาจะไปเอาเกา-

ทัณฑ เวลานั้นผิวนํ้าปกคลุมไปดวยหมอกหนา มอง

ไมเห็นอะไรเลย จ ูกัดเหลียงจึงใหคนเอาเชือกไป

ผกูโยงเรอืเขาไวดวยกนั 

และเคลื่อนเรือไปทางกอง

ทัพโจ โฉ เมื่อเขาใกลกองทหาร

ของโจ โฉ จ ูกดัเหลยีงกส่ั็งใหเหลาทหาร

ตีกลองรองปาว  หล ูซูตะหนกตกใจยิง่ แตจ ูกดั

เหลียงกลับไมสะทกสะทาน และยังบอกใหหล ู

ซูวางใจดื่มสุราตอไป

遇到这种情况，曹操以为是敌人前来进

攻，又怕大雾中设有埋伏。于是，他命令六

仟名弓箭手朝江中放箭，如雨点般的箭射

向稻草人。等到天亮，大雾散去后，诸葛

亮才让小船驶回东吴。士兵们将插在稻草

人身上的箭取下来，仔细 了 ，总数已经超

过十万 。周瑜又惊又气，向鲁肃 解事情经

过后，由衷地感叹道：“诸葛亮神机妙

算，我比 过他啊。”

เม่ือเจอกบัสถานการณเชนนี้ โจ โฉนกึวาขาศึก-

บกุโจมตี และกลวัวาจะมีการแอบซุมอยูเบือ้งหลงัหมอก

ท่ีปกคลมุหนา ดังน้ันจึงส่ังใหมือยงิเกาทัณฑ 6,000 นาย

ยงิไปท่ีกลางแมนํา้  เกาทัณฑจํานวนมากราวกับสาย

ฝนกย็งิกราดไปทีหุ่นฟาง จนกระท่ังฟาสาง เม่ือหมอก

จางแลว จ ูกดัเหลยีงจงึใหเคลือ่นเรอืกลบัมายงังอ

กก บรรดาทหารจงึไดนาํเกาทณัฑออกจากตัวหุน

ฟาง เม่ือนบัจาํนวนอยางละเอยีดแลว มีเกนิกวา 

100,000  ดอก จวิ ยีท่ัง้ประหลาดใจท้ังโมโห หลงั-

จากรูท่ีมาท่ีไปของเกาทณัฑจากหล ูซูแลว เขา

กเ็อยวาจาออกมาจากใจจรงิวา “จู กดัเหลยีง

ชางหลกัแหลมยิง่นัก  ขาเทยีบเขาไมไดเลย”

本刊综合

แฮปป้ีภาษาจนี
快乐
汉语

61



清晨，往日人来人往的昆明滇池

草海大坝上空空荡荡，上万只

红嘴鸥聚集在岸边，它们焦急地探头踱

步，等待着一天里的头一顿大餐。9点，

张强和同事扛着几大袋鸥粮准时出现在

大坝上。张强是昆明市滇池国家旅游度

假区草海大坝综合管理办公室的工作人

员，自从草海大坝因疫情防控需要暂停

开放后，不让这些“小精灵”挨饿便成

了他每天重要的任务。

คุนหมิงโมเดริน์ ผูป้กป้องนกนางนวลในช่วงเวลาพเิศษ

ชวงเวลาท่ีเกดิเหตุการณโรคระ-

บาดเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใหม 

2019 (COVID-19) สุขภาพแข็งแรง คือ 

สิ่งที่ประชาชนใหความใสใจอยาง

ยิง่ยวด แตมักจะมีส่ิงดีงามบางอยาง

โนมนาํจติใจผูคน เชน มีนกนางนวล

หัวดํานับแสนตัวบินไกลจากไซบี

เรียมาหลบหนาวที่คุนหมิง

เชาตรู ท่ีเข่ือนใหญเฉาไหทะเล

สาบเตียนฉอื คนุหมิงซึง่ปกติมีผูคน

ลมหลามกลับโลงโจงวางเปลานก

นางนวลหัวดํานับแสนตัวจับกลุม

กันที่ริมฝง พวกมันหมกมุนอยูกับ

การเยื้องยางเสาะหา เฝารออาหาร

อันโอชะมื้อแรกของวัน เวลาเชา

9 นาฬกา จาง เฉยีง เจาหนาทีสํ่านัก-

งานดูแลจดัการเข่ือนเฉาไห เขตทอง

『时尚昆明』 特殊时期的海鸥守护者

เท่ียวพกัผอนแหงชาติทะเลสาบเตียนฉือคนุหมิงนับแตเกดิเหตุการณโรค

ระบาดโคโรนา ทางเขื่อนเฉาไหจําเปนตองหยุดใหบริการต้ังแตวันที ่27 

มกราคม เพื่อที่นกนางนวลเหลานี้ไมตองอดตาย ภารกิจประจําวันอัน

สําคัญนี้จึงตกมาที่เขา

นับแตป1985 เปนตนมา เปนเวลากวา 30 ปแลวท่ีนกนางนวลหวัดําบิน

จากไซบีเรยีและทีห่างไกลอืน่ๆ มาหลบหนาวในคุนหมิง ชวยสรางความ

ชื่นบานสุดคณานับแกชาวเมอืงแหงความสดใสน้ี แตชวงหนาหนาวที่

พิเศษครั้งนี ้ผูคนตองตอสูกับ “โรคระบาด” จึงจําเปนตองบอกลากับนก

นางนวลชั่วคราว

ส่ิงท่ีทําใหชาวเมืองสบายใจคอื หนวยงานของกรมปาไมและทุงหญา

เมืองคุนหมิง ไดจัดทีมเจาหนาที่มาใหอาหารนกนางนวลที่เขื่อนเฉาไห

เตียนฉือและสวนสาธารณะชุยห ูเปนประจําวันละสองครั้ง อาหารที่ให

นกนางนวลในแตวันจํานวนมากกวาพันกิโลกรัม 

“ขอใหทุกคนวางใจ นกนางนวลไดกนิอิม่ทุกวนั มีความคึกคกัสดใส

มาก” จาง เฉียงกลาว หวังวาทุกคนจะจับมือกันตอสูเอาชนะโรคระบาด

ครัง้นี ้แลวเราจะไดกลบัมาพบกบั “เจาตัวนอยนารกั” น้ีอกีในเรว็วนั

庞明广 江文耀 何春好/文  江文耀/图
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从2019年初开始，安宁市紧紧围

绕实现“干净、宜居、特色”

三大目标，聚焦功能优化完善、环境美

化亮化、管理服务提升、民族文化保护

等重点工作，建设生态美、城乡美、人

文美、生活美的“美丽新安宁”，共完

成“美丽县城”投资57.1亿元。

อนัหนงิ ไม่ไดมี้แค่ความสวยงาม

นับตั้งแตตนป 2019 เปนตนมา  

เมืองอันหนิงมุงมั่นที่จะบรรลุเปา

หมาย 3 ประการ ไดแก “สะอาด นา

อยู และโดดเดน”  เนนการเพิม่ประ-

สิทธิภาพในการทํางานดานตางๆ 

ไดแก ภูมิทัศนและแสงสวาง ปรับ

ปรงุการบริหารจดัการ งานปกปอง

วัฒนธรรมแหงชนชาติและภารกิจ

สําคญัอืน่  ๆสรางความงามทางนเิวศ

『走进安宁』安宁，不只是美丽

วทิยา ความงามของเมืองและชนบท มนษุยศาสตรทีส่วยงาม และชวีติท่ี

สวยงาม ทั้งนี้เพื่อสรางอันหนิงใหมที่งดงามขึ้น โดยใชงบประมาณใน

การลงทุน 5.71 พันลานหยวน สําหรับสราง “เขตเมืองที่สวยงาม”

เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ 2020 ท่ีผานมา มณฑลยนูนานไดประกาศต้ังชือ่ 

“เขตเมืองที่สวยงาม” ของมณฑลยูนนานขึ้นอยางเปนทางการ และเมือง

อันหนิงก็ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ดวย

แตเมืองอันหนิงไมไดมีแคความสวยงามเทานั้น

“อนัหนิง” เปนเมืองแหงการพฒันาท่ีมีการผสมผสานระหวางประวัติ-

ศาสตรและความเปนจรงิ ท่ีซึง่เชือ่มตอระหวางเมืองและชนบท เมืองแหง

การพัฒนาที่สะอาดนาอยูและโดดเดน

ในป 2020 เมืองอันหนิงจะยังคงลงทุนเม็ดเงินจํานวน 2.586 พันลาน

หยวนตอไป เพื่อใหมั่นใจวาโครงการลงทุนของรัฐบาล 39 แหงใน “เขต

เมืองท่ีสวยงาม” จะแลวเสรจ็และนําใชไดกอนส้ินป 2020 อกีทัง้สรางความ

มั่นใจวา 19 โครงการอุตสาหกรรมที่สําคัญจะเสร็จสิ้นการลงทุนทางสัง-

คมกวา 3.6 พนัลานหยวน และมุงม่ันท่ีจะมีสวนรวมในการกอสราง “ประ-

เทศจีนที่สวยงาม” ของมณฑล
安宁市委宣传部供稿供图
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吃，对于中国人来说是件讲究的事，因为讲究诞生出许多地方特色美食；因为

讲究才积淀了异彩纷呈的地方美食文化；因为讲究才延绵数百年成就了与吃

有关的诸多节日。玉溪米线节就是其中之一。

ขนมจนี (หม่ีเสี้ยน) : ความอร่อยท่ีปลายลิ้นของชาวอว้ีซี

 “การกิน” สําหรับคนจีนแลวถือไดวาเปนเรื่องที่สําคัญและพิถีพิถัน

อยางมาก เพราะความพิถีพิถันนี่เองทําใหเกิดอาหารพื้นเมืองแสนอรอย

หลากหลายเมนู ความพถิพีถินัทาํใหเกดิมรดกดานวัฒนธรรมอาหารทอง-

ถิ่นที่มีสีสัน และดวยความพิถีพิถันนี่แหละทําใหเกิดเทศกาลที่เกี่ยวของ

กับการกินมากมายนับเปนเวลาหลายรอยป เทศกาลขนมจนี (หม่ีเส้ียน) อวีซ้ี

ก็เปนหนึง่ในน้ัน

ตามบันทึก “พิธีการและการบูชาซินซิงโจวจื้อ” เทศกาลหมี่เสี้ยน มี

ตนกําเนิดมาจากการบูชาเทพเจาดานการอนุรักษนํ้าในทองถิ่นของชาว

อวี้ซ ีแลวคอยๆ พัฒนากลายมาเปนเทศกาลและวัฒนธรรมอยางหนึ่งอัน

มีเอกลักษณไมเหมือนใคร

เทศกาลวัฒนธรรมหมี่เสี้ยนอวี้ซีในมณฑลยูนนาน เริ่มขึ้นในเดือน 1 

ตามปฏทินิจนัทรคติของทกุป ไปจนถงึวนัท่ี 22 เดือน 3 กนิเวลาทัง้ส้ิน 81 

วัน

『走进玉溪』米线：玉溪人的舌尖美味

ในชวงเวลาหลายปท่ีผานมา ชาว

อว้ีซีไดคดิคนวิธีการกินหม่ีเส้ียนใน

รูปแบบที่สุดยอด พวกเขาใชสวน

ผสมทีห่ลากหลายในการทํา เชน ผกั 

เน้ือสัตว  เปนตน ใสเครือ่งปรงุทีม่า

จากธรรมชาติและใชน้ําซุปเขมขน 

อกีทัง้ยงัไดพฒันาเปนหม่ีเสีย้นเน้ือ

ตุน หมีเ่สีย้นกระดูกหมู หมีเ่สีย้นจา

เจ้ียง หมีเ่สีย้นปลาไหล หมีเ่สีย้นซาน

เซียน และอกีสารพดัวิธีการกินอืน่ๆ

“เทศกาลหมี่เสี้ยน” ไมไดเปน

เพยีงวฒันธรรมอาหารทีค่งอยูนับ-

เปนเวลาหลายรอยป แตในยุคที่

เศรษฐกิจและสังคมเจริญรุงเรือง

อยางทุกวันนี้ หมี่เสี้ยนยังไดนําพา

ครอบครวัใหมาอยูดวยกนั เพิม่ความ

รูสกึผกูพนักนัมากขึน้ กลายเปนอกี

หน่ึงเทศกาลของการรวมตัวกันนอก

จากเทศกาลตรุษจีน เทศกาลนี้ไม

เพยีงแตเนนถงึลกัษณะทางดานประ-

วติัศาสตรและวฒันธรรมของอวีซี้ 

ในขณะเดียวกนั ยงัไดสืบทอดวฒัน-

ธรรมดั้งเดิมของขนบธรรมเนียม

ประเพณีพื้นบาน อีกทั้งยังไดเพิ่ม

รายละเอียดและเนื้อหาของวัฒน-

ธรรมทองถิ่นอีกดวย

玉溪市委宣传部供稿供图
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黄婷婷 广西民族大学东南亚语言文化学院

泰语教师

      หวง ถงิถงิ อาจารย์สอนภาษาไทยทีค่ณะภาษา

และวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มหาวทิยาลยั

ชนชาตกิว่างซี
2008年，我开始订阅《湄公河》杂志，它一直陪伴我从

研究生成为一名泰语教师。《湄公河》杂志作为一本中泰双

语月刊，向泰国读者宣传介绍了中国政治经济、文化科技、

人文地理等领域的发展变化，已成为泰国读者了解中国的重

要窗口。

在我看来，《湄公河》杂志始终与时俱进，一直追求高质

量，并以其内容和形式的丰富性及多样性，赢得了中泰两国读

者的喜爱与拥护。

我在教学过程中，会选取一些杂志文章作为教学范例，让同

学们在汉泰翻译课堂上讨论泰语词汇、句子如何翻译，在一定程

度上增加了教学内容的多样化和新颖度。很多学生都向我反映，

《湄公河》杂志给他们提供了学习和研究泰语翻译的平台。

近期，我看到“特约观察”栏目里刊登了《泰国政府更替

不会影响中泰关系的发展》的文章，从中了解到中泰未来的政

治关系发展趋势。我坚信中泰全面战略合作伙伴关系，不会因

为泰国政府更替而受到削弱，并将进一步得到加强，希望中泰

友好之花结出更丰硕的果实。

我个人建议，《湄公河》杂志可以适当增加一些中国知名

大学的介绍宣传，让泰国读者更好地了解中国目前的教育政

策、教育发展。真诚祝愿杂志越办越好！

ในป ค.ศ. 2008 ฉนัเริม่สั่งจองนิตยสารแมนํ้าโขง 

และไดติดตามอานนติยสารแมน้ําโขงในชวงเรียนปรญิ-

ญาโทจนกระทั่งฉันไดทํางานเปนอาจารยสอนภาษา

ไทย นติยสารแมน้ําโขงเปนนิตยสารรายเดือนเลมหนึง่

读者反馈

ความคดิเห็นผูอ่้าน

本刊记者  蔡梦 整理

ที่จัดทําในรูปแบบสองภาษา มีวัตถุประสงคเพื่อเผย

แพรและแนะนําใหผูอานคนไทยไดรบัรูขาวสารเก่ียว

กบัการพฒันาเปลีย่นแปลงตาง  ๆของจีน เชน ดานการ

เมืองและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีภูม-ิ

ศาสตรมนษุย ฯลฯ ไดกลายเปนหนาตางสําคัญบาน

หนึง่สําหรับผูอานชาวไทยที่จะเขาใจประเทศจีน

   ฉันคิดวา นิตยสารแมนํ้าโขงไดติดตามการเปลี่ยน-

แปลงใหทันยุคสมัยและจัดทํานิตยสารใหมีคุณภาพ

ทีดี่เสมอมา ดวยเนือ้หาทีค่รบถวนสมบูรณและรปูแบบ

ทีห่ลากหลาย จงึทาํใหครองใจผูอานและเปนทีช่ืน่ชอบ

ของบุคคลในหลากหลายอาชีพท้ังประเทศจีน-ไทย

และฉนัยงัไดนําเน้ือหาบางสวนในนิตยสารมาใชเปน

ตัวอยางในการเรยีนการสอนอกีดวย  ทาํใหนกัศึกษาได

เรยีนรูและวเิคราะหคาํศัพทภาษาไทยตางๆ รวมถงึวธีิ

และเทคนิคการแปลภาษาจีนไทย ชวยเพิม่ความหลาก

หลายและความแปลกใหมของเน้ือหาการสอนไดใน

ระดับหน่ึง มีนักศึกษาหลายคนบอกกบัฉนัวา นิตยสาร

แมนํ้าโขงเปนแพลตฟอรมหนึ่งในการเรียนรูและ

ศึกษาการแปลภาษาไทยใหกบัพวกเขา

     เม่ือไมนานมาน้ี ฉนัไดอานบทความหน่ึงในคอลัมน

นักวิเคราะหรบัเชญิ “ไทยจัดต้ังรฐับาลใหม จะไมกระ-

ทบความสัมพนัธไทย-จนี”  ในบทความน้ัน ทําใหฉัน

ไดเขาใจแนวโนมของการพฒันาความสมัพนัธในดาน

การเมืองระหวางประเทศไทย-จีน ในอนาคต ฉันเชื่อ

มั่นวาความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางประเทศ

ไทย-จนีจะไมถูกลดทอนลงจากการเปลีย่นแปลงของ

รฐับาลไทย และจะมคีวามเขมแข็งมากข้ึนตอไป หวงั

วาดอกไมแหงมิตรภาพระหวางไทย-จนีจะผลดิอกมาก

ยิ่งขึ้น

ทัง้นี ้ ฉนัมีความคิดเหน็อยากใหทางนิตยสารแมน้ํา-

โขงเพิ่มบทความในการแนะนํามหาวิทยาลัยที่มีชื่อ

เสียงของจีน เพื่อเปนประโยชนกับผูอานคนไทยได

รูจักนโยบายการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของการ

เรียนการสอนของประเทศจีนในปจจุบัน สุดทายนี ้

ฉันขอใหนิตยสารแมนํ้าโขงจัดทําใหดียิ่งๆ ขึ้น

ความคดิเห็นผูอ่้าน读者
反馈
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路遥知马力，日久见人心。”中

国经历的这场疫情更像是一面镜

子，让我们更清楚地辨认出谁是我们可

以信赖、患难与共的朋友。在包括湄公

河国家在内的世界各国朋友的鼓励与帮

助下，中国人民一定能尽快战胜疫情。

“มิตรแทย้ามยาก” ร่วมเป็นร่วมตายกบัจนี 
ผจญความยากล�าบากดว้ยกนั

 การเผชญิกบัไวรสัโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (โควดิ-19)  นัน้ คงไม

มปีระเทศไหนที่มีมาตรการรับมือที่เตรียมพรอมไวแลว โชคดีท่ีรฐับาล

จนีและนักวทิยาศาสตรจนีไดทุมเทอยางเต็มทีเ่พือ่วจัิยและพฒันายารักษา

โรค รฐับาลจนีและชาวจนีภายใตการชวยเหลอืจากนานาประเทศท่ัวโลก 

ไดรวมกนัตอสูกบัโรคระบาดครัง้นี ้โดยเฉพาะประเทศท้ัง 5 ในลุมแมนํา้-

โขง ทามกลางสถานการณที่ทุกขยาก ไดใหการสนับสนุนชาวจีนอยาง

เต็มกาํลงั รวมมือกบัจนีในการผจญกบัความยากลาํบากดวยกนั ซ่ึงสะทอน

ถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งของความเปนครอบครัวเดียวกันในกลุมประเทศ

แมโขง-ลานชาง

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีไดสงสารใหกําลังใจถึง

ฯพณฯ หลี ่เคอเฉยีง นายกรฐัมนตรจีนี ทัง้นี ้คณะรฐัมนตร ีผูบรหิารระดับ

สูงของรฐับาลและ ส.ส.หลายทานสงกาํลงัใจสนับสนุนใหประชาชนจนี

ผานชองทางการสงขอความ วิดีโอและการแสดงออกในลักษณะตางๆ 

เพื่อสงความปรารถนาดีใหประชาชนจีนประสบชัยชนะในการตอสูกับ

การแพรระบาดของไวรัสฯ นี ้อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู

หัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิไีดพระราชทานเวชภณัฑทาง

การแพทยใหแกฝายจีน เชนเดียวกับพี่นองชาวไทยจากทุกแวดวงอาชีพ

ตางก็แสดงออกถึงนํ้าใจในการชวยเหลือชาวจีนดวยการบริจาคเงินและ

สิง่ของตางๆ เฉพาะวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ 2563 ประเทศไทยไดบรจิาคเวชภณัฑ

รวม 121 กลอง ประกอบดวยหนากากอนามัย 121,000 ชิ้น หนากาก N95 

จํานวน 650 ชิ้น ชุดปองกัน 2,000 ชุด แวนตาปองกัน 600 ชิ้น และถุงมือ

ยาง 111,000 คู

เมื่อวันที ่5 กุมภาพันธ 2563 สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา 

ไดเดินทางเยือนจีน ซึ่งไดกลายเปนผูนําประเทศคนแรกที่เดินทางเยือน

ประเทศจีนในสถานการณพเิศษเชนนี ้โดยการเยือนของสมเด็จฯ ฮุนเซน

ในครั้งนี ้นับวาเปนการ “สงถานกลางหิมะ” สมเด็จฯ ฮุนเซนเปดเผยวา 

“铁杆朋友”与中国患难与共、共克时艰

นักวจิยัสถาบันวจัิยเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต สภาสังคมศาสตรแหงมณฑล

ยนูนาน

特约观察员：

赵姝岚

云南省社会科学院东南亚研究所

研究员 

จ้าว ซูหลาน 
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ในยามทีจ่นีผจญกบัความยากลาํบาก ชาวกมัพชูายนืหยดัทีจ่ะอยูเคียงขาง

กบัชาวจนี รวมทุกขรวมสุข เผชญิความยากลําบากดวยกนั ถอืเปน “มิตร

แทยามยาก” อยางแทจรงิ  เม่ือเรว็ๆ นี ้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม- 

สีหมุน ีและพระราชินีโมนิก พระวรราชมารดา ทรงแสดงความหวงใย

และสงกําลงัใจไปยงัประเทศจนี ขณะเดียวกนั ชาวกมัพชูาจากหลายสาขา

อาชีพตางไดแสดงออกผานรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนใหประเทศจีน

ตอสูกับโรคระบาดในครัง้น้ี โดยกมัพชูาไดบรจิาคหนากากอนามัย 100,000 

ชิน้ใหแกประเทศจนี ซ่ึงสะทอนถงึมิตรภาพระหวางกมัพชูา-จนีท่ีเหนียว

แนนและความไวเนือ้เชือ้ใจกนัของสองชาติ รวมท้ังแสดงออกถงึนยัสาํคัญ

ของความเปนประชาคมที่มีชะตากรรมรวมกันระหวางกัมพูชากับจีน

ดานนายวิน มินต ประธานาธิบดีของประเทศเมียนมา ไดแสดงความ

เคารพและยอมรับมาตรการของจีนในการปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งนับถือปฏิบัติการรับมืออยางรวดเร็วของ

ประเทศจีน องคกร สมาคม และประชาชนชาวเมียนมาไดบรจิาคเวชภณัฑ

ท่ีจําเปนหลายอยางแกประเทศจนีผานทางดานมูเซ ซึง่เปนพรมแดนระหวาง

เมียนมากับจีน เพื่อชวยเหลือประเทศจีนในการตอสูกับโรคระบาดนี้

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาว ไดยกยองรัฐบาล

จีนที่ใชมาตรการอนั “มปีระสทิธภิาพและทันเหตุการณ” เพื่อควบคุมการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสฯ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ยังใหความเห็นวา 

การขยายความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับรัฐบาจีน จะชวยให 

สปป.ลาว และประเทศอืน่  ๆในโลกสามารถใชมาตรการท่ีเหมาะสมมาสกดั

ก้ันเชือ้ไวรสัดังกลาวได นอกจากนั้น หอการคาชาวจีนในลาว หอการคา

จีนในลาว ธุรกจิจนีในลาว ชาวลาว

เชือ้สายจีน รวมทั้งชาวจีนที่อาศัย

อยูใน สปป.ลาว ไดรวมกนัระดม

เงินและส่ิงของสําหรบัปองกันโรค

มูลคารวมกวา 2 ลานหยวน เพือ่บร-ิ

จาคใหแกพื้นที่ที่ประสบการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในประเทศ

จีน

      ขณะที ่นายเหงียน ซวน ฟกุ นายก

รฐัมนตรีเวียดนามแสดงความเชือ่

ม่ันวาผูนาํจนีจะสามารถนาํพาประ-

ชาชนจนีใหผานพนวกิฤติคร้ังน้ี และ

เอาชนะการตอสูกับโรคระบาดใน

ครั้งนี้ได จนถึงวันที ่6 กุมภาพันธ 

2563 เวียดนามมียอดรวมการบรจิาค

หนากากอนามัยใหแกจีนกวา 55,000 

ชิน้ อกีทัง้เพือ่เตรยีมรบัมือกบัความ

ตองการในอนาคต กระทรวงสา-

ธารณสขุเวยีดนามยงัไดกระตุนให

ธุรกิจที่เกี่ยวของของเวียดนามเรง

การผลิตหนากากอนามัยดวย

 “หนทางพิสูจนมา กาลเวลาพิ

สูจนคน” ประสบการณตอสูกบัโรค

ระบาดในครั้งนี้ของจีนยังเปรียบ

เสมือนกระจกบานหน่ึง ท่ีทาํใหจนี

เหน็ชัดวาใครคือมิตรแทในยามยาก

ที่เชื่อถือได ภายใตการสนับสนุน

และชวยเหลอืจากมิตรประเทศตางๆ 

ทั่วโลกรวมทั้ง 5 ประเทศในลุมนํ้า

โขง ประชาชนจีนจะตองประสบ

ชยัชนะในการตอสูกับการแพรระ-

บาดของไวรัสโคโรนา 2019
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