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หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับ

ชื่อเมืองฮาร์บิน หรือที่ชาวจีนออกเสียงว่า 

哈尔滨 (hā ér bìn ฮาอ๋อร์บิ๊น) เป็นเมืองเอก

ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ฮาร์บินมีสมญานามว่า “ไข่มุก

บนคอหงส์” 天鹅项上的珍珠 (tiān ér xiàng shàng de zhēn zhū เทียนอ๋อเซี่ยงซ่าง

เตอเจินจู) เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคล้ายหงส์ นอกจากนี้ยังมี  

สมญานามอื่นๆ คือ “มอสโกแห่งตะวันออก” 东方莫斯科 (dōng fāng mò sī kè ตงฟาง

หม้อซือเค่อ) หรือ “ปารีสแห่งตะวันออก” 东方小巴黎 (dōng fāng xiăo bā lí ตงฟาง

เสี่ยวปาหลี) เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโก

หรือปารีส  

ความน่าสนใจของเมืองฮาร์บินนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องอากาศที่หนาวเย็นแล้วยังมีอีก

หลายสิ่งที่น่าสนใจทั้งประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก

ทางยุโรปและรัสเซีย ทำให้ตึกรามบ้านช่องของเมืองนี้ต่างจากเมืองอื่นๆ ของประเทศจีน ใน

อดีตฮาร์บินยังเคยเป็นที่พักอาศัยของผู้ลี้ภัยชาวรัสเซียเมื่อครั้งสงครามกลางเมืองรัสเซียปี 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. 

อรพรรณ พัฒนวาณิชชัย 

พ.ศ.2461 ทำให้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ

รัสเซีย ตัวอย่างสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมา

จากรัสเซีย คือ โบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออ  

ธอดอกซ์ ที่คนไทยเรียกว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย 

 (shèngsuŏfěiyàjià

otáng เซิ่งซั่วเฟ่ยย่าเจี้ยวถัง) ถูกสร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ.1907 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 9 ปี 

ในอดีตเคยใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที ่ยวที่

สำคัญของเมืองฮาร์บินไปแล้ว    

ฮาร์บินยังเป็นเมืองที่มีฤดูหนาวอัน

หนาวเหน็บและยาวนานอีกด้วย โดยอุณหภูมิ

เฉลี่ยของฤดูหนาวจะอยู่ที่ -16 ํC บางครั้ง

อาจลดลงถึง -30 ° ํC จึงเป็นที่รู้จักอีกนาม

หนึ่งว่า “เมืองแห่งน้ำแข็ง” สาเหตุที่ได้ชื่อว่า

เป็นเมืองแห่งน้ำแข็ง เนื่องจากในฤดูหนาว

อากาศจะหนาวเย็นจนแม่น้ำในเมืองฮาร์บิน

ทุกสายจะกลายเป็นน้ำแข็ง  

นอกจากน ี ้ ในราวๆ ปลายเด ือน

ธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลการแกะ

สลักน้ำแข็งนานาชาติ 哈尔滨冰雪大世界 

(hāérbìnbīngxuĕdàshìjiè ฮาอ๋อร์บิ๊นปิง

เสว่ยต้าซื่อเจี้ย) ระยะเวลาในการจัดแสดง

ประมาณ 1 เดือน และยังเป็นงานจัดแสดง

เทศกาลน้ำแข็งกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ

ต้นๆ ของโลกอีกด้วย  

สถานที่จัดงานอยู่ภายในบริเวณสวน

สาธารณะไท่หยางเต่า 太阳岛 (tàiyángdăo 

โรงนำ้แขง็
ตะลยุ
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ไท่หยางเต่า) เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองที่มี

อากาศแห้งมาก จึงทำให้น้ำแข็งสามารถ

อยู่ตัวได้เป็นเวลานาน ถึงแม้ในบางเมือง

ของประเทศจีนจะมีอากาศหนาวติดลบ

หรือม ีห ิมะตกก็ตามแต่เน ื ่องจากมี

อากาศที่ค่อนข้างชื้นจึงทำให้น้ำแข็งไม่

สามารถคงอยู ่ได้ โดยในงานจะมีการแกะ

สลักน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งผู้เข้าชมงาน

สามารถสัมผัสได้ด้วย สำหรับเทศกาลนี้จะ

จัดขึ้นประมาณ 1 เดือน  

โดยจะมีการนำน้ำแข็งมาแกะสลัก 

雕塑 (diāosù เตียวซู่) เป็นสถานที่สำคัญๆ 

ต่างๆ ของประเทศจีนและของโลก เช่น 

จัตุร ัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน 

ประตูเมืองปารีส หอนาฬิกาบิ๊กเบน สะพาน

ทาวเวอร์บริดจ์ของกรุงลอนดอน วิหารพา

เธนอน พระราชวังสไตล์รัสเซีย หรือแม้แต่

สัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกของประเทศจีนเมื่อปี 

2008 ขวดเบียร์ขนาดใหญ่ของเบียร์ฮาร์บิน 

哈尔滨啤酒 (hāérbìnpíjiŭ ฮาอ๋อร์บิ๊น-

ผีจิ่ว) ซึ่งเป็นเบียร์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

คนเมืองนี้ หรือแม้แต่การแกะสลักน้ำแข็งเป็น

รูปรถยนต์ของบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนการ

จัดการเทศกาลน้ำแข็ง และในงานเทศกาลน้ำ

แข็งจะเปิดให้ชมทั ้งกลางวันและกลางคืน 

ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวมักจะนิยมไปชม

งานในเวลากลางคืนมากกว่าเพราะเวลากลาง

คืนจะมีการเปิดไฟที่ประดับไว้ตามน้ำแข็ง ซึ่ง

จะทำให้ก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นมีสีสันสวยงาม  

นอกจากนี ้ภายในงานยังมีร ้านค้า

ต่างๆ นำสินค้ามาขาย เช่น ผลไม้เคลือบ

น้ำตาล 糖葫芦 (tánghúlù ถางหูลู่) ที่จะมี

ขายเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น เนื้อสัตว์ต่างๆ 

ย่างกับเครื่องเทศสูตรเฉพาะ 烤肉 (kăoròu 

เข่าโร่ว) หรือ ร้านอาหารที่ตัวร้านทำจากน้ำ-

แข็ง รวมไปถึงโต๊ะและเก้าอี้ก็ทำจากน้ำแข็ง

อีกด้วย ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านขาย

อาหารประเภทที่มีน้ำซุปร้อนๆ ไว้ให้ซด ซึ่ง

ทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ไม่น้อย ในแต่ละปีจะมี

ผู้คนเข้าเยี่ยมชมงานนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคน

และน้ำแข็งทั้งหมดที่ใช้ในการจัดงานมาจาก

แม่น้ำซงฮวาเจียง 松花江 (sōnghuājiāng 

ซงฮวาเจียง) เป็นสาขาของแม่น้ำ Russian 

Amur  

นอกจากการเดินชมความยิ ่งใหญ่

ของน้ำแข็งและหิมะแล้ว ภายในบริเวณพื้นที่

จัดงานยังมีลานกว้างที ่เกิดจากการที่ทะเล

สาปแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งทำให้กลายเป็น

ลานกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นสุนัขลากเลื ่อน 

สไลเดอร์น้ำแข็ง สเก็ตน้ำแข็ง สกีเก้าอี้ บริการ

รถม้าลากของผ่านบนลานน้ำแข็งแทนการใช้

เรือ (ในฤดูร้อน) ยังมีแข่งว่ายน้ำแข็งของผู้ที่

ใจกล้าท้าทายกับความหนาวเย็น

ของน้ำในแม่น้ำซงฮวาเจียง นอก-

จากนี้ยังมีการแสดงโชว์เล่นสเก็ตน้ำ

แข็ง การรำพัดจีน เป็นต้น  

ในการเข้าชมเทศกาลน้ำแข็งผู้

ที่เข้าส่วนมากจะทนต่อความหนาวเย็น

ได้ราวๆ 2-3 ชั่วโมงก็ต้องหาที่นั่งอุ่นๆ 

เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น โดยสามารถหา

ไออุ่นได้จากร้านอาหารต่างๆ ที่มาตั้งร้านขาย

ของแต่คนก็จะแน่นมากเช่นกัน ข้อแนะนำใน

การเข้าชมงานควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้

พร้อมที่สุด โดยเฉพาะส่วนของเท้า เนื่องจาก

เท้าเป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกได้ไวที่สุด ดังนั้น

หากทำให้เท้าอุ่นตลอดเวลาก็จะสามารถเดิน

ชมงานได้นานขึ้น 

นอกจากเทศกาลน้ำแข็งแล้ว ยังมี

เทศกาลปั้นหิมะ 雪博会 (xuĕbóhuì เสว่ย

ป๋อหุ้ย) ซึ ่งสถานที่จัดงานจะอยู่ที ่สวนสา-

ธารณะไท่หยางเต่าเช่นกัน แต่จะจัดแยก

คนละส่วนกับน้ำแข็ง ในส่วนของหิมะ 雪 

(xuĕ เสว่ย) นั้นก็จะมีการปั้นเป็นเมืองใน

เทพนิยาย รูปตัวการ์ตูนต่างๆ พระพุทธรูป 

นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนอีก

ด้วยและยังมีการแข่งขันปั้นหิมะซึ่งก็ได้รับ

ความสนใจของนักปั้นหิมะจากทั่วโลก สำหรับ

งานหิมะนั้นจะนิยมไปเที่ยวชมในเวลากลาง
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วันเพราะในช่วงกลางวันนั้นจะทำให้เห็นถึง

ความสวยงามของสีขาวโพลนของหิมะที่ตัด

กับสีฟ้าของท้องฟ้า ยามพระอาทิตย์ส่องแสง

หิมะจะดูขาวเด่นสวยงามน่าประทับใจเป็น

อย่างมาก  

เมื ่อเยี ่ยมชมงานหิมะนั ้นจะรู้สึกว่า

อากาศหนาวกว่างานน้ำแข็งเนื่องจากในตอน

กลางวันจะมีลมค่อนข้างแรงทำให้อากาศเย็น

กว่า จึงควรเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมและถ้าจะ

ให้ดีควรพกถุงน้ำร้อน 热口袋 (rèkŏudài 

เยร่อโข่วไต้) ไปด้วยและสำหรับผู้ที่ชอบถ่าย-

รูป แนะนำให้นำกล้องถ่ายรูป 照相机 (zhà

oxiàngjī เจ้าเซี่ยงจี) ที่มีคุณภาพค่อนข้างดี 

เพราะถ้านำกล้องที่คุณภาพต่ำไปจะทำให้ไม่

สามารถถ่ายรูปได้เนื่องจากอากาศที่เย็นจัด

จะทำให้กล้องไม่ทำงานและอย่าให้กล้องโดน

ความเย็นนานๆ ให้นำกล้องมาทำให้อุ่นทันที

ที่ใช้เสร็จ โดยนำกล้องสอดไว้ใต้เสื้อกันหนาว 

จงยางต้าเจีย 中央大街 (zhōngy

āngdàjiē จงยางต้าเจีย) หรือถนนคนเดิน

เมืองฮาร์บิน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า

ร้อยปี โดยถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 มี

ความยาว 1,450 เมตร กว้าง 21.34 เมตร 

และเป็นถนนคนเดินสายนี้จะมีจุดเด่นที่ต่าง

จากถนนคนเดินของเมืองอื่นๆ ในประเทศ  

จีนเพราะตัวพื้นถนนจะปูด้วยหิน ความยาว

ประมาณ 10.8 เมตร หินทุกก้อนจะมีความ

ยาว 18 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร ซึ่ง

ใช้หินทั้งหมด 87 ก้อน และอาคารที่อยู่บริเวณ

นั้นส่วนมากจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตั้งแต่

ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า สินค้า

แบรนด์เนมต่างๆ ร้านอาหารจีน ร้านอาหาร

ตะวันออก ไนท์คลับ ห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ เป็นต้น  

ในตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟประ-

ดับตามถนนและไฟตามอาคารต่างๆ ทำให้

ถนนสายนี้กลายเป็นถนนที่มีสีสัน รู้สึกครึก-

ครื้นและน่าค้นหาของนักท่องราตรีและระหว่าง

ทางก็จะมีศิลปินรับวาดรูปเหมือนหรือภาพล้อ

เลียนต่างๆ ให้แก่ผู ้ที ่สนใจและตามตรอก

ถนนก็จะมีนักดนตรีอิสระที่มาเล่นดนตรีสด 

ให้ผู ้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ชื ่นชม สุด

ถนนคนเดินจะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึก

ถึงเหตุการณ์น้ำท่วม 防洪纪念塔 (fáng-

hóngjìniàntă ฝางหงจี้เนี้ยนถ่า) ครั้งใหญ่

ของเมืองฮาร์บินเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว  

ถัดจากกอนุสาวรีย์นี ้แล้วก็จะเป็น

รูปภาพต่างๆ บนแม่น้ำ ขณะเดียวกันชาว

บ้านทั้งหญิงและชายก็จะไป กลิ้ง 滚 (gŭn 

กุ่น) และเล่นสนุกกันบนธารน้ำแข็งเพราะมี

ความเชื ่อว่าจะสามารถกลิ้งความทุกข์และ

เรื่องร้ายๆ ออกไปและกลิ้งความโชคดีและ

ความสุขเข้ามาในชีวิต  

ประเพณีนี้มาจากตำนานอันเก่าแก่ ที่

เล่าว่าเมื่อนานมาแล้ว ลูกสาวของมังกรเขา

เดียวซึ่งเป็นเทพของแม่น้ำซงฮวาเจียง ได้รัก

กับคนตกปลาและแต่งงานกัน ใช้ชีวิตอย่าง

สงบและมีความสุข พอเรื่องถึงหูของพ่อฝ่าย

หญิงก็โมโหจึงจับตัวลูกสาวกลับบ้านและ

ต้องการลงโทษฝ่ายชายและชาวบ้านคนอื่นๆ 

ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโดยทำให้เกิดโรคห่า

ขึ้น หลังจากนั้นฝ่ายหญิงจึงเข้าฝันฝ่ายชาย

และกำชับฝ่ายชายว่าวันที่ 15 เดือนมกราคม

ให้ไปกลิ้งบนธารน้ำแข็ง กลิ้งซ้าย 9 ครั้ง แล้ว

กลิ้งขวา 9 ครั้ง จึงจะสามารถป้องกันโรคห่าได้ 

ดังนั้น ในคืนเทศกาลวันไหว้บัวลอย ชาวบ้าน

ทั้งหมู่บ้านจึงไปกลิ้งบนธารน้ำแข็ง เพื่อจะได้

หลีกเลี่ยงโรคระบาดนี้ เนื่องจากชาวบ้านเกรง

กลัวมังกรเขาเดียวมาแก้แค้นอีก จึงมีการ

กลิ้งบนธารน้ำแข็งสืบเนื่องตลอดมาของทุกปี

ในวันไหว้บัวลอยและค่อยๆ กลายเป็นประ-

เพณีท้องถิ่นของเมืองนี้ตราบจนทุกวันนี้ 

สำหรับใครที ่ชอบความหนาวเป็น

ชีวิตจิตใจขอแนะนำให้ลองไปท้าความหนาว

ของเมืองฮาร์บินนี้สักครั้ง หรือถ้าหากใครที่

สนใจทางด้านสถาปัตยกรรมที่เมืองนี้นอกจาก

จะมีสถาปัตยกรรมของอาคารที ่คลาสสิค

แบบจีนแล้วก็ยังมีตึกที่หรูหราสไตล์ยุโรปอีก

ด้วย รับรองว่าหากใครที่ได้ไปเยือนเมืองนี้ 

จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

กลับไปอย่างแน่นอน 

ที่มา http://baike.baidu.com/view/5567.htm 

http://webboard.playpark.com/archive/index.php/

t-37286.html 

http://th.wikipedia.org  

 

 

 

แม่น้ำซงฮวาเจียง แม่น้ำสายนี้จะคั่นระหว่าง

ฝั่งถนนจงยางต้าเจียและสวนสาธารณะไท่

หยางเต่าและเมื่อถึงฤดูหนาวแม่น้ำสายนี้จะ

กลายเป็นน้ำแข็งทำให้สามารถเดินข้ามถึงกัน

ได้ ในฤดูหนาวบนถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วย

น้ำแข็งแกะสลักเป็นรูปต่างๆ มากมาย สำหรับ

ใครที่มายังเมืองฮาร์บินแล้วไม่ได้แวะมายัง

ถนนสายนี้ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงเมืองนี้ เพราะ

ถนนสายนี้ถือเป็นถนนที่แสดงถึงความเป็น

ตัวตนของเมืองฮาร์บินมากที่สุด 

และที่แม่น้ำซงฮวาเจียงนี้เองก็มีเรื่อง

เล่าว่าทุกวันที่ 15 เดือนมกราคมของทุกปี จะ

มีเทศกาลกลิ้งบนธารน้ำแข็ง 滚冰节 (gŭ-

nbīngjié กุ่นปิงเจี๋ย) เป็นประเพณีท้องถิ่นที่

เก่าแก่ เมื่อถึงคืนเทศกาลวันไหว้บัวลอย ชาว

บ้านก็จะพากันไปจุดเทียนและวางเทียนเป็น




