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สวัสดี! เส้นทางรถไฟจีน - ลาว

你好！中老铁路
สามสิบมัน่ คง อนาคตคาดการณ์ได้
三十而立，未来可期

ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน “ดึงดูด” กลุม่ ผูบ้ ริโภค
沉浸式体验“圈粉”消费者
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เส้นทางรถไฟจีน - ลาวและเส้นทาง R3A
中老铁路（中）与昆曼大通道 新华社 图
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เรือ่ งราวข่าวสาร / 新闻故事

หมอกควันของการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ยังไม่ทนั คลีค่ ลาย หนทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
โลกยังมีอุปสรรคขวากหนาม ประชาชนของทุกประเทศจ�ำเป็ นต้องท�ำงานร่ วมกันเพื่อเอาชนะ
ความยากล�ำบาก จีนยินดีที่จะท�ำงานร่ วมกับนานาประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิ ดกว้าง
และปล่อยให้สายลมแห่งการเปิ ดกว้างช่วยท�ำให้โลกอบอุ่นใจ
ประธานาธิิบดีีสีี จิ้้�นผิิงของจีีน กล่่าวสุุ นทรพจน์์ในพิิธีีเปิิ ดงานมหกรรมแสดงสิิ นค้้านำำ�เข้้า
นานาชาติิจีีน (CIIE) ครั้้�งที่่� 4 ในคืืนของวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564
新冠肺炎疫情阴霾未散，世界经济复苏前路坎坷，各国人民更需要同舟共济、共克时艰。中国愿同各
国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！
——2021年11月4日晚，中国国家主席习近平在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲。
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่ งราวข่าวสาร
新闻故事 / เรือ

บุพเพสันนิวาสของ “ไฟว์ซสิ ” ชาวไทยในงาน CIIE
泰国“五姐妹”的“进博缘”
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ธิติมา อนันต์ศฤงคาร ผูบ้ ริ หารแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ศิลปะตกแต่งบ้านไฟว์ซิส (5ive Sis) รู ้สึกดีอกดีใจ เพราะธุรกิจของ
เธอที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 กลับพบกับโอกาสใหม่ ๆ
ในงานมหกรรมแสดงสิ นค้าน�ำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ครั้งที่ 4
10 ปี ที่แล้ว ธิติมาและน้องสาวทั้งสี่ ของเธอได้ก่อตั้งแบรนด์
“ไฟว์ซิส” ขึ้น โดยธิติมาซึ่งเคยศึกษาที่ประเทศจีนท�ำหน้าที่บกุ เบิก
ตลาดจีน ในปี พ.ศ. 2562 ธิ ติมาน�ำผลิตภัณฑ์ไปเข้าร่ วมงาน CIIE
ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับประสบการณ์ล้ำ� ค่าจาก “การเปิ ดหูเปิ ดตา” ในครั้ง
นั้น “การจัด Business Matching ภายในงานท�ำได้ดีมาก เราแค่แจ้ง
ให้ผจู ้ ดั งานทราบถึงความต้องการและแบรนด์สินค้า พวกเขาจะ
ช่วยหาบริ ษทั ที่เหมาะสมให้ทนั ที จากนั้นก็สามารถลงนามในข้อ
ตกลงได้” ธิตมิ ากล่าว ครั้งแรกทีร่ ่วมงาน CIIE สร้างยอดขายให้แบรนด์
“ไฟว์ซิส” เพิม่ ขึ้นร้อยละ 30 และท�ำให้ธิติมาเปี่ ยมด้วยความหวังที่
จะรุ กตลาดจีน
ในปี พ.ศ. 2363 หลังการแพร่ ระบาดของโรคโควิด - 19 มูลค่า
การส่ งออกของบริ ษทั “ไฟว์ซิส” ไปยังจีนลดลงจนเกือบเป็ นศูนย์
และมีลกู ค้าเข้าร้านน้อยลงเช่นกัน แต่ส่ิ งที่ทำ� ให้เธอประหลาดใจคือ
งาน CIIE ครั้งที่ 3 นอกจากไม่ถกู ยกเลิกเนื่องจากโรคระบาด แต่ยงั

ขยายขอบเขตการจัด งานเพิ่มเติมด้วยการ
ผสมผสานแพลตฟอร์ มทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์
ธิติมาแสดงความชื่นชมต่อการจัดงาน
มหกรรมแสดงสิ นค้าขนาดใหญ่ของจีนติด
ต่อกันถึง 2 ปี ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด - 19 เธอน�ำผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่งเปิ ดตัวใหม่ เ ข้า ร่ วมงาน CIIE ครั้งที่ 4
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “ต้องควบคุมโรค
ระบาดอย่างเข้มงวด และต้องค�ำนึงถึงเศรษฐกิจด้วย จีนเป็ นตลาดขนาดมหึมา ท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ทัว่ โลก การทีจ่ นี กระตือรือร้นจัดงาน CIIE เพื่อส่งเสริมการค้านับว่า
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการช่วยให้เศรษฐกิจ
ของประเทศต่าง ๆ ฟื้ นตัว” เธอกล่าว
稿件来源：新华社

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติจีน (เซี่ยงไฮ้)
中国国家会展中心（上海） 新华社 图
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มองจีนผ่านภาพ / 视觉

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากกระแสลมหนาว ยังผล
ให้กรุ งปั กกิ่งมีหิมะตกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิพิธภัณฑ์พระราชวัง
ต้องห้ามซึ่งถูกหิ มะปกคลุมช่างมีเสน่ห์เหนือค�ำบรรยาย
近日，受寒潮影响，北京出现持续降雪，掩映在雪中的故宫博物院别
有韵味。CFP 图
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มองจีนผ่านภาพ / 视觉

เทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติแห่งประเทศไทย ได้จดั ขึ้นทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน
ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสกับความงดงามของโคมไฟนานาชาติ
泰国国际灯笼美食节于11月12日至12月6日在北榄府举办，吸引了众多游客前来观赏灯笼。新华社 图

เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 01:16 น. ตามเวลาปักกิ่ง
ทีมนักบินอวกาศเสิ นโจว - 13 ซึ่งได้ปฏิบตั ิ งานร่ วมกัน
อย่างใกล้ชดิ จนกระทัง่ เสร็จสิ้นการปฏิบตั ภิ ารกิจภายนอก
ยานอวกาศอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ หวัง ย่าผิง กลายเป็ นนักบิน
อวกาศหญิงคนแรกที่ได้ออกไปปฏิบตั ิภารกิจนอกยานอวกาศ
北京时间11月8日1时16分，神舟十三号航天员乘组密切协
同，圆满完成出舱活动全部既定任务，王亚平成为中国首位进
行出舱活动的女航天员。新华社 图
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视觉 /
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เนื่องจากเทศกาล “11.11” วันคนโสด หรื อเทศกาล
ช้อปปิ้ ง เพื่อรับมือกับความต้องการในการจัดส่ งสิ นค้า
อันมหาศาลในเทศกาลดังกล่าว ธุรกิจจัดส่ งสิ นค้าด่วน
ทัว่ ประเทศจีนจึงได้พฒั นาความสามารถในคลังจัดเก็บ
และกระจายสินค้า โดยได้ยกระดับการจัดเก็บสินค้าอัจฉริ ยะพร้อมเพิ่มก�ำลังคนในการจัดส่ ง
“双十一”购物节到来，中国各地快递企业通过更新
智能分拣设备、增派人手、提升仓储和配送能力，积极应
对“双十一”快递物流高峰。新华社 图

สะพานทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเลฝูโจว - เซี่ยเหมินเชื่อมต่อส�ำเร็จเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา สะพาน
ข้ามทะเลอ่าวเหมยโจวมีความยาว 14.7 กิโลเมตร ถือเป็ นสะพานแขวนเคเบิลที่มีหอคอยต�่ำแห่งแรกบนทางรถไฟ
ความเร็ วสู งข้ามทะเลของจีน ทั้งนี้ ทางรถไฟความเร็ วสู งฝูโจว - เซี่ยเหมินมีความเร็ วในการวิง่ 350 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง และมีเส้นทางหลักยาว 277.42 กิโลเมตร
11月13日，福（州）厦（门）高铁湄洲湾跨海大桥成功合龙。湄洲湾跨海大桥长14.7公里，是中国首座跨海高铁矮塔斜拉
桥。福厦高铁设计时速350公里，正线全长277.42公里。新华社 图
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สวัสดี!เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
你好！ 中老铁路

สามสิบมัน่ คง อนาคตคาดการณ์ได้
三十而立，未来可期

ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน
“ดึงดูด” กลุม่ ผูบ้ ริโภค

中

沉浸式体验“圈粉”消费者

老

铁

สวัสดี!
เส้นทางรถไฟจีน - ลาว

路
本

刊

记

者

陈

创

业

/文

中老铁路是条什么路？
全长1000多公里、设计时速160公里；北起中国云南省昆明市，
南至老挝首都万象；中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联
国”战略的对接项目；未来有望与泰国联通，实现更大互利共赢……
在中老两国人民眼中，这条铁路还有着更丰富的内涵。它是一条
致富路，是一条科技路，是一条文化路，是一条成长路……
一条铁路承载的，不仅仅是互联互通的现在，更是互利共赢的未

เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路 新华社 图

来。
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เส้นทางรถไฟจีน - ลาวมีความยาวทั้งสิ้น
1,000 กว่ากิโลเมตร ออกแบบให้มคี วามเร็ว
สูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง พื้นทีส่ ีเขียว
ตลอดเส้นทางมากถึง 3,460,000 ตารางเมตร
ด้านทิศเหนือเริ่มจากนครคุนหมิง มณฑล
ยูนนาน มุ่งไปทางใต้ผา่ นเมืองอวี้ซี เมือง
ผูเอ่อร์ แคว้นปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา ด่านบ่อหานชายแดนจีน - ลาว
จนไปถึงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ซึ่ง
คาดหวังว่าจะเชือ่ มต่อกับไทยต่อไปในอนาคต
โครงการประสานกันระหว่างข้อริ เริ่ ม
“หนึ่งแถบ หนึ่ งเส้นทาง” ของจีนกับยุทธศาสตร์ “เปลีย่ นดินแดนแลนด์ลอ็ ก (ดินแดน
ทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเล) ให้เป็ นประเทศเชือ่ ม
ต่อภาคพื้นทวีป” โครงการนี้ ได้เริ่ มด�ำเนิน
งานในเดือนธัน วาคม 2559 และวางแผน
จะเดินรถในเดือนธันวาคม 2564
หลังจากสร้างเสร็จและเปิ ดให้บริการ การ
12

เดินทางจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ไปถึงเมืองจิง่ หง แคว้นปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา จะใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชัว่ โมงกว่า ๆ
และมีความเป็ นไปได้ทจี่ ะบรรลุเป้าหมายขนส่งโดยตรงและเดินทาง
ต่อไปถึงเวียงจันทน์ของลาวได้ภายในหนึ่งวัน จากข้อมูลข้างต้น คือ
นัยยะของเส้นทางรถไฟจีน - ลาว
ในโอกาสเปิ ดเดินรถเส้นทางรถไฟจีน - ลาว นิตยสาร “แม่น้ ำ�
โขง” ได้จดั ท�ำรายงานพิเศษ บันทึกวินาทีประวัติศาสตร์ทคี่ วรค่าแก่
การจารึ กของประชาชนจีนและลาว จากการสัมภาษณ์ ประชาชน
จีนและลาวต่างพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า เส้นทางรถไฟสายนี้มนี ยั ยะ
ที่สำ� คัญอย่างมาก
จากมุมมองของวิศวกรผูก้ อ่ สร้าง เส้นทางรถไฟจีน - ลาว วิง่ ผ่าน
ภูเขาสูงหลากหลายลูก ข้ามแม่น้ำ� หลายสาย อุโมงค์แต่ละแห่ง สะพาน
แต่ละแห่งล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการก่อสร้างทีม่ มี าตรฐาน
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการต่อสู อ้ ย่างมุ่งมัน่ ของผูก้ ่อสร้าง
คนงานลาวจ�ำนวนมากเติบโตขึ้นพร้ อมกับเส้นทางรถไฟ คน
งานก่อสร้างเดิมได้เติบโตกลายเป็ นช่างฝี มือผูช้ ำ� นาญ ส่ วนล่ามก็
กลายเป็ นเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารโครงการ พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่
เทคนิคของลาวจ�ำนวนหนึ่งได้ผา่ นการคัดเลือกและเรียนรูท้ ลี ะขัน้ ตอน
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จนกลายเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการบริ หารเส้นทางรถไฟจีน - ลาว
ชาวบ้านตามแนวเส้นทางรถไฟของลาวจ�ำนวนมากได้รับประโยชน์จากเส้นทางรถไฟจีน - ลาวตั้งแต่แรกเริ่ ม หลังจากเส้นทาง
รถไฟจีน - ลาว เริ่ มด�ำเนินโครงการ มีคนเข้ามาท�ำงานในโครงการ
บางคนสมัครเป็ นพนักงานขับรถก่อสร้าง บางคนเปิ ดร้านเล็ก ๆ อยู่
บริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง ส�ำหรับพวกเขาแล้ว เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
เป็ นเส้นทางที่นำ� มาซึ่งความร�่ำรวย
ช้างเอเชียจัดเป็ นสัตว์หายากที่จีนและลาวร่ วมกันอนุรักษ์ ใน
ช่วงของการก่อสร้างทีส่ ิบสองพันนาท่ามกลางป่ าเขาหนาทึบและมี
ช้างป่ าโผล่มาให้เห็นเป็ นระยะ ๆ ฝ่ ายก่อสร้างได้พจิ ารณาผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมระบบนิเวศเป็ นปัจจัยส�ำคัญ ส�ำรวจการกระจายตัว
ของช้างป่ าและเส้นทางอพยพของมัน และปรับเส้นทางบางส่วนให้
เป็ นสะพาน เพือ่ เหลือทางเดินให้ชา้ ง จากนัยนี้ เส้นทางรถไฟจีน ลาวจึงเป็ นเส้นทางสี เขียว
หมูบ่ า้ นลาดหาน เมืองงา แขวงอุดมชัย ประเทศลาว ตั้งอยูใ่ กล้ ๆ
กับสะพานลาดหาน สะพานข้ามแม่น้ ำ� โขงขนาดใหญ่ ในความเห็น
ของผูใ้ หญ่บา้ น ท่านนายบ้าน สงทอง ไซยะวง เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
เป็ นเส้นทางแห่งความผาสุ กของครอบครัวเขา เพราะจากเส้นทาง

รายงานพิเศษ

รถไฟจีน - ลาวนี้ เขาได้ลูกเขยมาหนึ่งคน
ในความคิดของคุณ เส้นทางรถไฟจีน ลาวเป็ นอย่างไร อาจจะมีคำ� ตอบทีไ่ ม่เหมือน
กัน จีนกับลาวเป็ นเพื่อนบ้านทีด่ ตี อ่ กัน เป็ น
มิตรที่ดี เป็ นสหายที่ ดี เป็ นหุน้ ส่ วนที่ดี ยิง่
ไปกว่านั้น ยังเป็ นประชาคมที่มีชะตาร่ วม
กันอีกด้วย ประโยชน์ของเส้นทางรถไฟไม่
เพียงแต่เป็ นการเชื่อมโยงการคมนาคมเข้า
หากัน แต่ยงั เป็ นอนาคตที่เกื้อกูลประโยชน์
และได้รบั ชัยชนะร่ วมกันอีกด้วย

รถไฟขบวน “ล้านช้าง” ลอดผ่านอุโมงค์มิตรภาพจีน - ลาว
ข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ
“澜沧号”动车组通过中老友谊隧道内的两国边界
新华社 图
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เส้นทางแห่งความร�ำ่ รวย
富裕之路
本刊记者 姚程程/文

“หลังจากเส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปิ ดให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่าง
ลาวกับจีนก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้น ต้นทุนของการขนส่งสินค้าก็จะลด
ลงอย่างแน่นอน รอหลังจากโรคระบาดสิ้นสุดลง ผมตั้งใจว่าจะเปิ ด
ร้านค้าทีล่ าว เพือ่ ขายสินค้าทีส่ ่งมาจากจีน” คุณเพ็ดสะหมอน สีอำ� พอน
วัย 46 ปี อาศัยอยูท่ ี่เวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว วางแผนชีวติ ใน
อนาคตไว้กบั เส้นทางรถไฟจีน - ลาวอย่างแยกไม่ออกจากกัน
ทีผ่ า่ นมา การก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีน - ลาว ท�ำให้คณ
ุ เพ็ดสะหมอน
ได้งานที่เงินเดือนไม่เลวเลย ในปัจจุบนั เส้นทางรถไฟจีน - ลาวจะ
เปิ ดเดินรถแล้ว เขาก็เห็นโอกาสทางธุรกิจที่สดใสในการท�ำการค้า
ระหว่างสองประเทศขึ้นมาอีก
ปลายปี 2559 ขณะทีเ่ ส้นทางรถไฟจีน - ลาวได้เริ่ มก่อสร้างตลอด
สาย คุณเพ็ดสะหมอนยังเป็ นแค่พนักงานขับรถบรรทุกธรรมดาคน
หนึ่ง “ตอนนั้น มีคนจี นมาลาวจ�ำนวนไม่นอ้ ย ผมรู ้สึกว่า หากพูด
จีนได้บา้ ง ก็จะสามารถปล่อยรถให้คนจีนเช่าได้ หรื อไปหางานที่
วิสาหกิจจีนซักงาน” คุณเพ็ดสะหมอนกล่าว
แม้วา่ ภาษาจีนจะเรียนยาก แต่คณ
ุ เพ็ดสะหมอนก็พยายามไขว่คว้าหา
โอกาสในการเรี ยน เวลาปกติ เขาจะดูคลิปเรี ยนบทสนทนาภาษาจีน

เมื่อเจอคนจีน ก็พยายามเข้าไปพูดคุยและ
เรียนรูภ้ าษาจีน ในเดือนมกราคม 2563 โครง
การไฟฟ้าส�ำหรับเส้นทางรถไฟจีน - ลาวใน
ช่วงของลาวได้เริ่ มก่อสร้างขึ้น คุณเพ็ดสะหมอน อาศัยข้อได้เปรียบด้านภาษาจีน กลาย
เป็ นพนักงานขับรถของบริ ษทั ลงทุนไฟฟ้า
จีน - ลาว “หลังจากเข้าบริษทั เงินเดือน 5 ล้าน
กีบ (ประมาณ 3,000 หยวน) แถมยังรวมกิน
รวมอยู”่ คุณเพ็ดสะหมอนกล่าวว่า เงินเดือน
เท่านี้ในลาวถือว่าอยูใ่ นระดับกลางค่อนไป
ทางสู งแล้ว
ด้วยความพยายามของคุณเพ็ดสะหมอน
ท�ำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ เขายัง
ส่งเสียลูกสาวจนเข้ามหาวิทยาลัย “ลูกสาว
ผมเรี ยนทีม่ หาวิทยาลัยหมินจู๋ยนู นาน ตอน
นี้เรียนจบแล้ว ได้เข้าท�ำงานที่วสิ าหกิจแห่ง
หนึ่งในเวียงจันทน์ เงินเดือนสูงมากทีเดียว”
“หากมีโอกาส ผมอยากพาครอบครัวนัง่
รถไฟจีน - ลาวไปเทีย่ วก�ำแพงเมืองจีน แน่นอนว่า ผมก็ยนิ ดีตอ้ นรับชาวจีนนัง่ รถไฟมา
เที่ยวที่ลาวเช่นกัน” คุณเพ็ดสะหมอนกล่าว

เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路 新华社 图
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ตั้งแต่ปีน้ ีเป็ นต้นมา เรื่องราวของช้างป่ า
เอเชียที่เดินทางอย่างเสรี ในมณฑลยูนนาน
ได้กลายเป็ นหน้าต่างบานหนึ่งที่ทำ� ให้โลก
ได้รู้จกั การอนุ รักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของยูนนาน
สถานีหุบเขาช้างป่ าของเส้นทางรถไฟ
จีน - ลาว ตัง้ อยูท่ เี่ มืองจิง่ หง แคว้นปกครองตน
เองชนชาติไตสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน
ติดกับเขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติชา้ งป่ าเอเชีย ทั้ง
ต้องสร้างสถานี ทั้งต้องไม่รบกวนช้าง และยัง
ต้องอนุรกั ษ์พชื พรรณป่ าไม้ในพืน้ ทีด่ ว้ ย เมือ่
เจอโจทย์ทยี่ ากเช่นนี้ บรรดาวิศวกรก็คดิ แผน
งานอันเฉี ยบคมออกมาได้คอื นอกจากตัว
สถานีรถแล้ว ส่วนอืน่ ล้วนสร้างเป็ นอุโมงค์
“ปลายของสถานีดา้ นหนึ่งคือ อุโมงค์
เมิ่งหย่าง ปลายอีกด้านหนึ่ งคืออุโมงค์สิบสองพันนา อุโมงค์ท้ งั สองแห่ งนี้ลว้ นเป็ น
อุโมงค์ยาวขนาดใหญ่ทมี่ คี วามยาว 10 กิโลเมตรขึ้นไป” นายหลิว อีเฉียว หัวหน้าผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการการก่อสร้างเส้นทางรถ
ไฟเตียนหนาน (China Railway Kunming
Group Co.,Ltd.) เล่าว่า รูปแบบการก่อสร้าง
เช่นนี้ เท่ากับจะต้องลอดผ่านตัวภูเขา การด�ำ-

รายงานพิเศษ

เส้นทางสีเขียว
绿色之路
本刊记者 字剑飞/文

เนินงานทั้งหมดต้องท�ำใต้ดิน ซึ่งจะช่ ว ยลดผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมของพืชพรรณและสัตว์ป่าทั้งหลายในพื้นที่ หลังจากเปิ ด
เดินรถไฟ ก็จะไม่กระทบต่อการใช้ชีวติ ปกติของช้างป่ าเอเชีย
เส้นทางรถไฟจี น - ลาวเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ไม่เพียงแต่
สะท้อนให้เห็นถึง “ความให้เกียรติ” แก่ชา้ งป่ าเอเชียเท่านั้น แต่ยงั อนุรกั ษ์
และฟื้ นฟูพรรณพืชด้วย เส้นทางรถไฟจีน - ลาวในช่วงประเทศจีน
ที่มกี ารสร้างทางขึ้นใหม่เป็ นระยะ 500 กว่ากิโลเมตร ในช่วงปลาย
การก่อสร้าง วิศวกรได้เลือกวิธีการบริ หารจัดการสี เขียวโดยปลูก
หญ้าปลูกต้นไม้บริ เวณรอบ ๆ ซึ่ งทั้งหมดได้ปลูกไม้พมุ่ 28.6 กว่า
ล้านต้น ไม้เลื้อยประมาณ 40,000 ต้น ไม้ที่ให้ร่มเงาประมาณ 63,000
ต้น พื้นที่สีเขียวทั้งหมดของเส้นทางรถไฟมากถึง 2.26 ล้านตารางเมตร โดยได้สร้างระเบียงสี เขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
ตลอดเส้นทาง
มีดอกไม้ในสายตา มีสีเขีย วนอกหน้าต่าง คนนัง่ บนรถไฟ รถ
วิง่ ไปท่ามกลางภาพวาด นี่เป็ นทิวทัศน์ในอนาคตทีผ่ โู ้ ดยสารเส้นทาง
รถไฟจีน - ลาว จะได้เห็นระหว่างเดินทาง

สะพานข้ามทางรถไฟรางคู่หยวนเจียง ส่ วนหนึ่งของทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路元江双线特大桥 新华社 图
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①

ถนนสายวัฒนธรรม
文化之路
本刊记者 毕漪倩/文

โรงเรียนประถมมิตรภาพจีน - ลาวหมูบ่ า้ นหนองปิ ง ตั้งอยูท่ อี่ ำ� เภอ
จันทบุรี นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ด้วย
การสนับสนุนของจีน นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา ทางฝ่ ายจีนได้ส่งครูอาสาสมัครเดินทางไปท�ำการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้อย่างต่อเนื่อง นับเป็ นโครงการสาธิตมิตรภาพจีน - ลาว
ในปี พ.ศ. 2562 ก่อนการประชุมสุ ดยอดความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 2 ครู และนัก
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งนี้ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดี
จีน สี จิ้นผิง เพือ่ แสดงความหวังว่า “จะได้นง่ั รถไฟจีน - ลาวไปยัง
กรุ งปักกิ่งในเร็ววัน” นายสี จิน้ ผิง ได้เขียนจดหมายตอบกลับคุณครู
และนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมดังกล่าว โดยให้กำ� ลังใจพวกเขาในการ
ท�ำหน้าที่เป็ นผูส้ ืบทอดมิตรภาพจีน - ลาวว่า “ยินดีตอ้ นรับพวกคุณ
มากรุ งปักกิ่งด้วยรถไฟจีน - ลาวในเร็ววันนี้”
16

ด้วยการก่อสร้างและขยายทางรถไฟจีน ลาวอย่างต่อเนื่องในประเทศลาว ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนประถมมิตรภาพจีน
- ลาวหมูบ่ า้ นหนองปิ ง และทางรถไฟจีน - ลาว
มีความผูกพันลึกซึ้ งขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องในวัน
เด็กปี พ.ศ. 2562 บริษทั การรถไฟจีน - ลาว ได้
เชิญครูและนักเรียนโรงเรี ยนประถมหมูบ่ า้ น
หนองปิ งให้เดินทางเข้าไปในไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟจีน - ลาวเป็ นกรณีพเิ ศษ ทั้งนี้
เพือ่ ให้ครูและนักเรียนได้สมั ผัสประสบการณ์
การก่อสร้างทางรถไฟจีน - ลาวโดยตรง เดือน
ตุลาคม 2564 โครงการรถไฟจีน - ลาว ได้
บริจาคอุปกรณ์กฬี า เช่น สนามหวาย โต๊ะปิ งปอง และหน้ากาก วัสดุป้องกันเชื้อไวรัส
ฯลฯ ให้กบั โรงเรียนประถมมิตรภาพจีน - ลาว
หมู่บา้ นหนองปิ ง
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②

ช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 บริเวณพรมแดนระหว่างจีน - ลาว เสียงระเบิด
ครั้งสุ ดท้ายดังขึ้น อุโมงค์มิตรภาพทางรถ
ไฟจีน - ลาว ความยาว 9.59 กิโลเมตร เจาะทะลุ
ผ่านได้สำ� เร็ จ ท่ามกลางเสี ยงเชียร์ของทีม
งานก่อสร้าง เบื้องหลังนี้ มีช่างก่อสร้างทั้ง
ฝ่ ายจีนและลาวกว่า 1,200 คน ประกอบกับ
การท�ำงานหนักกว่า 1,540 วันของพวกเขา
อุโมงค์มิตรภาพทางรถไฟจีน - ลาว มี
ความยาวในจีน 7.17 กิโลเมตร และในลาว
2.42 กิโลเมตร การเชื่อมต่ออุโมงค์มติ รภาพ
ทางรถไฟจีน - ลาวเป็ นตัวอย่างที่ดีของการ
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ เอาชนะความยากล�ำบาก
อุโมงค์อนั ติง้ ความยาวรวม 17,476 เมตร ถือ
เป็ นอุโมงค์ทยี่ าวทีส่ ุดของเส้นทางรถไฟจีน ลาว โดยข้ามรอยเลื่อน 20 จุด และทางชัน
2 จุด ความยากในการก่อสร้างและความเสี่ยง
ด้านวิศวกรรมล้วนไม่คอ่ ยพบเจอในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟของจีน โดยได้สร้างเสร็ จ

เส้นทางแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
科技之路
本刊记者 字剑飞/文

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ส่วนสะพานรถไฟรางคูห่ ยวนเจียง
ความยาว 832 เมตร ตั้งอยูใ่ นหุ บเขารู ปตัว V จากสะพานถึงผิวแม่น้ ำ�
ห่างกันประมาณ 237 เมตร นับเป็ นสะพานรถไฟในแบบเดียวกัน
ที่สูงที่สุดในโลก สร้างเสร็ จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
จาง ซินจิน่ รองผูจ้ ดั การใหญ่ของไชน่า เรลเวย์ คุนหมิง กรุ๊ป กล่าว
ว่า เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเป็ นเส้นทางแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอาชนะปัญหา
เชิงเทคนิคระดับโลกจนส�ำเร็จ เพือ่ รับประกันให้เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
เปิ ดเดินรถได้อย่างราบรื่ น
บริ ษทั การรถไฟจีนแห่งที่ 2 ได้มอบอุปกรณ์การเรี ยนให้กบั โรงเรี ยนประถมหมูบ่ า้ นหนองปิ ง
图①中国中铁二局向中老友好农冰村小学学生赠送文具 新华社 图

คนงานในสถานทีส่ ร้างอุโมงค์บา้ นพูคนู แขวงอุดมชัย สปป.ลาว ของโครงการรถไฟจีน - ลาว
图②工人在老挝乌多姆赛省的中老铁路福格村隧道建设现场施工 新华社 图
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โครงข่่ายรถไฟจีีน – ลาว

รถไฟจีน - ลาวเป็ นเส้นทางแบบใด

中国铁路网

中老铁路是条什么路？

คุุนหมิิง ประเทศจีีน
中国·昆明

อวี้้�ซีี
玉溪

ทางรถไฟสายจีน - ลาว เป็ นโครงการเชือ่ มต่อเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างความคิดริ เริ่ ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
ของจีนกับประเทศลาว ซึ่งเป็ นการ “แปรสภาพภูมปิ ระเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเลให้เป็ นประเทศที่มีทางเชื่อมโยงทางบก” โดยทางตอนเหนื อเริ่ มจากนครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ไปจรดทางใต้ถึงนครเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาว ตลอดเส้นทางยาว
กว่า 1,000 กิโลเมตร คาดว่าหลังจากเปิ ดการเดินรถแล้ว
จะสามารถเชื่อมต่อจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว ไปยัง
คุนหมิง ประเทศจีนได้ภายในวันเดียวกัน
บ่่อหาน
磨憨

ผููเอ่่อร์์
普洱

สิิบสองพัันนา
西双版纳

สถานีีหุุบเขาช้้างป่่า
野象谷
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เมื่่�อทางรถไฟจีีน - ลาวสร้้างแล้้ว เสร็็ จจะเพิ่่�มช่่องทางสาย
ใหญ่่เชื่่�อมต่่อระหว่่างจีีน - ลาว และยัังเป็็ นการเชื่่�อมโยงเครืื อ
ข่่ายทางรถไฟขนาดใหญ่่ระหว่่างลาวกัับจีีน ในอนาคต คาดว่่าจะ
มีีการเชื่่�อมต่่อกัับเครืื อข่่ายการรถไฟของไทย ซึ่่�งจะช่่วยให้้เกิิด
แรงกระตุ้้�นที่่�แข็็งแกร่่ งในการพััฒนาเศรษฐกิิจของทั้้�งภููมิิภาค

รายงานพิเศษ

ประเทศไทย
泰国

นครหลวงเวีียงจัันทน์์

แขวงหลวงพระบาง

万象省

琅勃拉邦省

แขวงวัังเวีียง
万荣省

แขวงอุุดมชััย

乌多姆赛省

บ่่อเต็็น ประเทศลาว
老挝·磨丁

คุนหมิงเป็ นศูนย์กลางทางรถไฟสายหลักในภาคตะวันตกของจีน โดยเริ่ มต้นออกเดินทางจากคุนหมิง ผ่านเครื อข่าย
ทางรถไฟ คุณก็สามารถไปถึ งมณฑลเสฉวน แล้วจึงเดินทาง
ลึกเข้าไปพื้นที่ช้ นั ในภาคตะวันตกของจีน ทางภาคตะวันออก
สามารถขยายต่อไปถึงเซี่ยงไฮ้ ทางเหนื อสามารถไปถึงกรุ ง
ปั กกิ่ง และลงใต้ไปถึงนครกว่างโจวและฮ่องกง
ภาพดัังกล่่าวเป็็ นเพีียงภาพวาดประกอบเท่่านั้้�น มิิใช่่แผนที่่�เส้้นทางรถไฟจีีน - ลาวอย่่างเป็็ นทางการ
本版为手绘图，非中老铁路线路图
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随

着“一带一路”建设的推进，越来越多中国参与建设的铁路在亚洲、欧洲、非洲等地区落地生根，促进
了国家间的互联互通，也让更多地区更紧密地连接在一起。

จากการสร้างทางรถไฟภายใต้ขอ้ ริ เริ่ ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่มคี วามคืบหน้าเป็ นล�ำดับ ท�ำให้
โครงการรถไฟที่จีนเข้าร่ วมและก่อสร้างมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ และได้ลงหลักปักฐาน ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้ง
ในเอเชียยุโรป และแอฟริ กา ฯลฯ ซึ่งได้ส่งเสริ มการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและเชื่อมโยงให้ภมู ภิ าค
ต่าง ๆ ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ร่วมสร้าง “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง”
รถไฟจีนวิ่งสู่ดนิ แดนใหม่
共建“一带一路”，中国铁路跑出新天地
โครงการรถไฟไทย - จีน        中泰铁路
เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีพธิ ีลง
นามสัญญาการก่อสร้างส่วนประมูล 3 ส่วน
โครงการความร่ วมมือรถไฟไทย - จีน ระยะ
ที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) ระหว่าง
การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) อย่าง
เป็ นทางการ ซึ่งนับเป็ นความก้าวหน้าครั้ง
ส�ำคัญของโครงการความร่ วมมือการรถไฟ
ไทย - จีนนี้
โครงการรถไฟไทย - จีน เป็ นเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงรางมาตรฐานสายแรกของ
ประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีของจีน ระยะ
ที่ 1 เชือ่ มต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับนครราชสีมา
20

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร ความ
เร็วสูงสุดทีอ่ อกแบบไว้ 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส�ำหรับระยะที่ 2 จะ
ขยายต่อไปถึงหนองคาย ซึ่งอยูต่ ิดกับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว
เพียงคัน่ ด้วยแม่น้ำ� โขง และจะเชือ่ มต่อกับเส้นทางรถไฟจีน - ลาว ช่วง
บ่อเต็น - เวียงจันทน์
ภายหลังโครงการรถไฟไทย - จีนแล้วเสร็ จ ทางเหนือจะเชื่อม
กับเส้นทางรถไฟจีน - ลาวและมณฑลยูนนานของประเทศจีน ส่วน
ทางใต้จะเชื่อมกับประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์ กลายเป็ นเสมือน
“เส้นเลือดใหญ่” จากเหนือจรดใต้ ตามจุดแข็งของแต่ละพืน้ ที่ นายดอน
ปรมัตถ์วนิ ยั รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศของไทยกล่าวว่า โครงการรถไฟไทย - จีน จะเชื่อมโยงจีน
กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ดียง่ิ ขึ้น
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รถไฟความเร็วสู งสายจาการ์ ต้า - บันดุง        雅万高铁
เมือ่ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 โครงการเชิงสัญลักษณ์ในการ
ร่ วมสร้างข้อริ เริ่ ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศอินโดนี เซี ย คือการก่อสร้ างจุดเชื่อมต่อบริ เวณทางแยก
สถานี Lanzeke ของรถไฟความเร็วสู งสายจาการ์ตา - บันดุงได้สำ� เร็จ
ลงแล้ว ส่งผลให้ระบบรางรถไฟสายใหม่ “จับมือ” เชือ่ มต่อกับโครง
ข่ายรถไฟที่มีอยูเ่ ดิมของอินโดนีเซีย
รถไฟความเร็็วสููงสายจาการ์์ตา - บัันดุุง เป็็ น “ออร์์เดอร์์แรก” ที่่�
จีนส่ งออกไปยังต่างประเทศแบบครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ทั้งหมด ระบบทั้งหมด และองค์ประกอบทั้งหมดของระบบรถไฟ
ความเร็ วสู งของจีน และเป็ นรถไฟความเร็ วสู งสายแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่เพียงช่วยปรับปรุ งสภาพการจราจรในท้อง
ถิน่ ให้ดขี ้ นึ แต่ยงั ช่วยสร้างต�ำแหน่งงานจ�ำนวนมากให้แก่อนิ โดนีเซีย
รามาและอาจิ ซึ่งส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในอินโดนีเซีย เลือกทีจ่ ะท�ำงานในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา -

บันดุง เพือ่ “เรี ยนรู ้เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ระดับโลก” บรรดาอาจารย์ชาวจีนตอบค�ำถาม
ต่าง ๆ อย่างอดทนและลงรายละเอียด พร้อม
ทั้งเปิ ดชั้นเรียนภาษาจีนขนาดเล็กส�ำหรับทั้ง
คู่ โดยเน้นการเรี ยนรู ้คำ� ศัพท์ทางวิศวกรรม
ไม่นานนัก ทั้งสองคนได้กลายเป็ นก�ำลังส�ำคัญด้านเทคนิคในหมูพ่ นักงานท้องถิน่ นอก
จากท�ำหน้าที่เป็ น “สะพาน” เชื่อมโยงการ
สื่อสารระหว่างคณะท�ำงานของอินโดนีเซีย
กับจีนแล้ว ยังสามารถน�ำประสบการณ์ของ
ตนเองมาถ่ายทอดทักษะการปฏิบตั ิงานจริ ง
ให้แก่พนักงานชาวอินโดนีเซียที่เพิง่ เข้าร่วม
โครงการด้วย

รถไฟความเร็วสู งสายนครเมกกะ - เมดินา        麦麦高铁
เจดดาห์ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบีย
ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันออกของทะเลแดง เป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อขนาด
ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบี ยและสนามบินนานาชาติคิง อับดุลาซิซ (JED) อีกทั้งเป็ นจุดผ่านส�ำคัญเพื่อไปยังนครเมกกะและเมือง
เมดินา
ในปี พ.ศ. 2561 รถไฟความเร็ วสู งสายนครเมกกะ - เมดินา ซึ่ง
ก่อสร้างโดยบริ ษทั จีนได้เริ่ มเปิ ดให้บริ การ รถไฟความเร็ วสู งราง
คูร่ ะบบไฟฟ้าที่มคี วามเร็วสูงสุดในโลกที่วง่ิ บนทะเลทรายนี้ ได้ยน่

ระยะเวลาการเดินทางระหว่างนครเมกกะ
กับเมดินาจากเดิ ม 4 ชัว่ โมง เหลือเพียง 2
ชัว่ โมง มีปริ มาณผูโ้ ดยสารต่อปี มากกว่า
15 ล้านคน ซึ่งช่วยบรรเทาการจราจรทีค่ วาม
คับคัง่ ในท้องถิ่นอย่างมาก และท�ำให้การ
เดินทางสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
本刊综合
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สามสิบมัน่ คง อนาคตคาดการณ์ได้
中国与东盟各国或毗邻而居、或隔海相望，历史文化交融相通，友好交往源远流长。
今年恰逢中国—东盟建立对话关系30周年。回望30年，中国同东盟携手前行，双方关系
实现跨越式发展，战略伙伴关系内涵不断丰富，不仅为中国与东盟的睦邻友好和互利共赢
作出重要贡献，也已成为地区和平稳定和发展繁荣的重要支柱。

บรรยากาศยามค�่ำคืนในย่านธุรกิจหนานหนิง
อาเซียน เขตปกครองตนเองชนชาติจว้ งกว่างซี
广西壮族自治区南宁东盟商务区 CFP 图
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จีนกับอาเซี ยนประเทศต่าง ๆ เป็ นบ้าน
ใกล้เรื อนเคียงกันหรื อเชือ่ มต่อกันโดยมหาสมุทรอินเดีย - แปซิฟิก มีประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมผูกพันโยงใยกัน มีการไปมาหาสู่
กันเป็ นระยะเวลานาน ปี น้ ตี รงกับ 30 ปี ครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์คเู่ จรจาจีน อาเซียนพอดี เมื่อ ย้อ นกลับไปมอง 30 ปี ที่
ผ่านมา จีนกับอาเซียนจับมือกันก้าวไปข้าง
หน้า ความสัมพันธ์ทง้ ั สองฝ่ ายพัฒนาไปอย่าง
ก้าวกระโดด ความสัมพันธ์หุน้ ส่ วนยุทธศาสตร์กเ็ พิม่ พูนเนื้อหาหลากหลายขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ได้สร้างคุณูปการส�ำคัญ
ให้แก่ความสัมพันธ์ฉนั มิตรและการร่วมกัน
ชนะเอื้อประโยชน์ซ่ ึงกันและกันระหว่างจีน
กับอาเซียนเท่านั้น แต่ยงั เป็ นเสาหลักส�ำคัญ
ให้แก่สนั ติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนา
อย่างรุ่ งเรื องของภูมภิ าคอีกด้วย
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30 ปี มานี้ จีนกับอาเซียนส่ งเสริ มการประสานยุทธศาสตร์กนั
อย่างต่อเนื่อง ร่ วมสร้างประชาคมชะตาชีวติ ร่ วมกันระหว่างจีนกับ
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2546 จีนกับอาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์
หุน้ ส่ วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 นายสี
จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เยือนประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เสนอ
ข้อริ เริ่ ม “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งคริ สต์ศตวรรษที่ 21” ได้
เปิ ดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของข้อริ เริ่ ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งสองฝ่ ายได้ร่วมกันลงนามในสนธิสญ
ั ญาความ
สัมพันธ์หุน้ ส่วนเศรษฐกิจอย่างรอบด้านของภูมภิ าค (RCEP) กลาย
เป็ นมาตรวัดเส้นชัยใหม่ของการรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เป็ นยาขับเคลื่อนที่เข้มข้นส�ำหรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของโลก
30 ปี มานี้ จีนกับอาเซียนได้ส่งเสริ มวิถีการปฏิสมั พันธ์รูปแบบ
พิเศษเฉพาะตัวของเอเชีย สื บสานความสัมพันธ์เพือ่ นบ้านฉันมิตร
ระหว่างกัน ยึดมัน่ ในแนวคิดความร่ วมมือที่เกื้อกูลประโยชน์และ
ได้รับชัยชนะร่ วมกัน ร่ วมสร้างการพัฒนาที่รุ่งเรื อง ยึดมัน่ ในเจตนารมณ์หนุ ้ ส่วนทีร่ ่วมทุกข์ร่วมยากฝ่ าฟันอุปสรรค เผชิญความท้าทาย
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กระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทีเ่ รี ยนรู ซ้ ่ ึงกันและกัน ร่ วม
กัน ส่งเสริ มให้ผคู ้ นมีจติ ใจเป็ นหนึ่งเดียวกัน สร้างโครงสร้างภูมภิ าค
ที่เปิ ดกว้างและอะลุม่ อล่วยกัน ร่ วมกันรับผิดชอบคุณธรรมระหว่าง
ประเทศ
30 ปี มานี้ ความสัมพันธ์จีนกับอาเซียนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
และประสบผลส�ำเร็จอย่างน่าจับตามอง ทัง้ สองฝ่ ายเป็ นผูน้ ำ� การสถาปนา
ความสัมพันธ์หุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ น�ำสร้างเขตการค้าเสรี ข้ นึ ความ
ร่ วมมือในมิติตา่ ง ๆ ให้ลกึ ซึ้งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง น�ำพาความร่ วมมือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ความสัมพันธ์ จีนกับอาเซียน
เป็ นแบบอย่างที่ประสบความส�ำเร็ จมากที่สุดและมีพลวัตรมากที่
สุ ดของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก กลายเป็ นเสาหลักส�ำคัญของสันติภาพ
เสถียรภาพและการพัฒนาอย่างรุ่ งเรื องของภูมิภาค ตั้งแต่เกิดโรค
โควิดระบาดเป็ นต้นมา จีนกับประเทศอาเซี ยนช่วยเหลือกัน ร่ วม
ทุกข์ร่วมสุ ข สร้างแบบอย่างการต่อ สู ้ กั บ โรคร้ า ยและการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจของภูมภิ าค เมือ่ เผชิญกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ
ใหม่ จีนกับอาเซียนจะส่งเสริ มความร่ วมมือฉันมิ ตรอย่างรอบด้าน
ให้ลกึ ซึ้งขึ้นต่อไป เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ทางการเมืองอย่างไม่หยุด

รายงานพิเศษ

ยัง้ ส่งเสริมความร่ วมมือในการต่อสูก้ บั โรค
ร้ายอย่างลึกซึ้ งยัง่ ยืน พยายามเต็มที่ในการ
ผลักดันการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ แสดงศักยภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายให้มาก
ขึ้น ประสานมือเปิ ดยุคใหม่ของความร่วมมือ
จีน - อาเซียน
ยืนอยู่บนจุ ด เริ่ ม ต้น ใหม่ของประวัติศาสตร์ที่สานต่ออดีต บุกเบิกสืบทอดไปยัง
อนาคต จีนกับอาเซี ยนจะเล็งเป้าไปที่การ
สร้างความสัมพันธ์หุน้ ส่วนยุทธศาสตร์จนี อาเซียนทีม่ มี าตรฐานสูงขึ้น สร้างประชาคม
ชะตาชีวติ ร่ วมกันที่แนบแน่นยิง่ ขึ้น
本刊综合

หยางซาน ท่าเรื อตูค้ อนเทนเนอร์ในนครเซี่ยงไฮ้
上海洋山港集装箱码头 新华社 图
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กล่าวถึง 30 ปี ที่ผ่านมาด้วยตัวเลข

数说30年

190 ล้ านโดส
1.9亿剂

3.1 แสนล้ าน
3100亿

85 เท่ า

85倍

ร้ อยละ 14.4
14.4%

3.3 ล้ านล้ าน

3.3万亿

26

特稿 /

รายงานพิเศษ

ตั้งแต่โรคโควิดระบาดเป็ นต้นมาหน่วยงานสาธารณสุ ขระหว่างจี นกับอาเซี ยนได้ติดต่อกันอย่างใกล้
ชิด รวมถึงได้จดั การประชุมวิดิโอคอลระหว่างผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านสาธารณสุ ข 10 กว่าครั้ง ได้ส่งคณะผูเ้ ชี่ยว
ชาญด้านการแพทย์ไปยังประเทศอาเซียนจ�ำนวนหลายรอบ และได้ช่วยสร้างห้องทดลองเพื่อทดสอบไวรัส
จนถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2564 จีนได้มอบวัคซีนโควิดจ�ำนวน 190 กว่าล้านโดสให้แก่ประเทศอาเซียนทั้ง
สิ บประเทศ พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านสิ่ งของที่จำ� เป็ นฉุกเฉิ นในการต่อสู ก้ บั โควิดจ�ำนวนมาก
อาเซียนเป็ นเป้าหมายหลักในการลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นแหล่งที่มาของการลงทุนทางตรงจากนัก
ลงทุนต่างชาติทสี่ ำ� คัญทีส่ ุดของจีน จนถึง ณ ปลายเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2564 มูลค่ารวมการลงทุนสะสมระหว่าง
จีนกับอาเซียนเกินกว่า 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมมือกันสร้างเขตความร่ วมมือการค้า 20 กว่าแห่ง ความ
ร่ วมมือด้านการลงทุนระหว่างสองฝ่ ายในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาคการผลิต เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีช้ นั สูง เศรษฐกิจดิจิทลั เศรษฐกิจสีเขียว ฯลฯ ก็ขยายตัวไปอย่างมีเสถียรภาพ
มูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่ ายจากที่ไม่ถงึ 8 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ กระโดดขึ้นมาเกินกว่า 6.8 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขนาดการค้าขยายตัว 85 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 อาเซียนกลายเป็ นหุ ้นส่ วนการค้าที่ใหญ่ที่สุด
ของจีน จีนครองต�ำแหน่งหุน้ ส่ วนการค้าใหญ่อนั ดับหนึ่งของอาเซียนติดต่อกันมาเป็ นเวลา 12 ปี
ในปี พ.ศ. 2564 ช่วงสามไตรมาสแรก มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ ายสู ง 6.3054 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 31.1 คิดเป็ นร้อยละ 14.4 ของมูลค่ารวมการค้าต่างประเทศของจีน
และรักษาแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
จนถึง ณ ปลายปี พ.ศ. 2563 วิสาหกิจจีนได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรน�ำเข้าสิ นค้าเขตการค้าเสรี
จีน - อาเซียน 3.3 ล้านล้านหยวน เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นต่อปี ร้อยละ 27 สิ นค้าระหว่างสองฝ่ ายร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้
รับสิ ทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร รวมได้รับการลดและคืนภาษีไป 3.149 แสนล้านหยวน
พร้อม ๆ กับการร่ วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่คืบหน้าเป็ นรู ปธรรมในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เส้น
ทางรถไฟจีน - ลาว เส้นทางรถไฟความเร็ วสู งจาการ์ตา - บันดุง เส้นทางการค้าทะเลและบกระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ที่จีนกับสิงคโปร์ร่วมกันสร้างขึ้น สวนคูส่ องประเทศ (Two Countries, Twin Parks) ระหว่าง
จีนกับอินโดนีเซีย และจีนกับมาเลเซีย โครงการโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทั้งหลายเหล่านี้ดำ� เนินงานไปอย่าง
ราบรื่ น ได้ช่วยยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น โลจิสติกส์
ข้ามแดนระหว่างทั้งสองฝ่ ายคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
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หลัว เซิ่งหรง นักวิจยั และอาจารย์ที่ปรึ กษา
นักศึกษาปริ ญญาโท - เอก คณะความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน
罗圣荣，云南大学国际关系学院研究员、博士生导师

เหลียง จิ่นหรง ผูช้ ่วยวิจยั สถาบันวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน
梁锦荣，云南大学国际关系研究院研究助理

ประชาคมชะตาชีวิตร่วมกัน : กุญแจส�ำหรับ
ความเข้าใจความสัมพันธ์จนี - อาเซียน
命运共同体：理解中国—东盟关系的钥匙

2021

年是中国—东盟建立对话关系30周年。回首30年风雨历程，中国—东盟
关系砥砺前行。中国与东盟基于共同利益、共同发展、共同理念、共同

责任形成强大合力，推动双方关系实现从无到有的跨越式发展。中国—东盟对话关系不断
提质升级，其实质是命运与共的共同体。命运共同体不仅能准确
诠释这一现象，更是深刻理解中国—东盟关系迅速发
展的一把钥匙。

รถไฟขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศอาเซียน
东盟国际货运班列 新华社 图
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ปี พ.ศ. 2564 เป็ นปี ครบ
รอบ 30 ปี การสถาปนาความ
สัมพันธ์คู่เจรจาจีน - อาเซียน
เมือ่ มองย้อนเส้นทางที่ฟันฝ่ า
อุปสรรคกันมา 30 ปี นี้ ความ
สัมพันธ์จนี - อาเซียน เอาชนะ
อุปสรรคและก้าวไปข้างหน้า
จีนกับอาเซี ย นตั้ง พื้ น ฐานที่
ผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนา
ร่ วมกัน ยึดถือแนวคิดร่ วมกัน
รับผิดชอบร่วมกัน ก่อร่างเป็ น
พลังร่ วมที่ยง่ิ ใหญ่แข็งแกร่ ง
ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่าง
สองฝ่ ายให้บรรลุการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจากศูนย์
ความสั ม พัน ธ์ คู่ เ จรจาจีน อาเซียนยกระดั บ ขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเนื้อแท้กค็ อื ประชาคมที่ มี ช ะตาชี วิ ตร่ วมกัน
ประชาคมชะตาชี วิตร่ วมกัน
ไม่เ พี ย งแต่ ส ามารถเป็ นตัว
อธิบายปรากฏการณ์น้ ีได้อย่าง
ถูกต้องเท่านั้น แต่ยงั เป็ นกุญแจในการท�ำความเข้าใจการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของความ
สัมพันธ์จีน - อาเซียนได้อย่าง
ลึกซึ้งอีกด้วย
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ผลประโยชน์ร่วมกันเป็ นเงือ่ นไขแรกของการพัฒนาความสัมพันธ์จน 
ี - อาเซียน
共同利益是中国—东盟关系发展的前提

จีนกับอาเซียนตั้งอยูต่ ดิ กัน พึ่งพาอาศัยกัน ด้วยเหตุน้ ี ทั้งสองฝ่ ายจึงก�ำหนด
ให้ผลประโยชน์ร่วมกันเป็ นเป้าหมายร่ วมกัน ขอบเขตและมิตขิ องความร่ วมมือ
ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ ายรักษาแนวโน้มการร่ วมมือกันอย่างแข็งขัน
ดูแลผลประโยชน์ของอีกฝ่ าย มีผลประโยชน์ร่วมกันกว้างขวางขึ้นเรื่อย ๆ ภายใต้
สถานการณ์โควิด จีนกับอาเซียนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่ วมกันต่อสูก้ บั ช่วง
เวลาทีย่ ากล�ำบาก อยูใ่ นแนวหน้าประเทศทีฟ่ ้ื นฟู ภายหลังการระบาดโควิด พยายาม
ปรับวิกฤตให้เป็ นโอกาสอย่างมีประสิทธิผลและเป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะเสริม
สร้างความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทลั ด้านธุรกิจออนไลน์ Big Data และ 5G
เป็ นต้น พยายามอย่างเต็มก�ำลังเพือ่ ผลักดันการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในภูมภิ าค ใน
กระบวนการนี้ ความสัมพันธ์หุน้ ส่วนระหว่างทั้งสองฝ่ ายก้าวขึ้นสู่อกี ระดับ มิตรภาพระหว่างกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาร่ วมกันคือแรงขับเคลือ่ นการเติบโตของความสัมพันธ์จน 
ี - อาเซียน
共同发展是中国—东盟关系发展的动力

เคารพซึ่ งกันและกัน เกื้อกูลประโยชน์และก้าวสู่ ชยั ชนะร่ วมกัน เป็ นหลัก
จารึ กที่ชดั เจนของการพัฒนาความสัมพันธ์จีน - อาเซียน ระบอบการปกครอง
ความจ�ำเป็ นของสถานการณ์ภายในประเทศและเส้นทางการพัฒนาของจีนกับ
ประเทศอาเซียนมีความแตกต่างกัน ทั้งสองฝ่ ายเคารพทางเลือกของกันและกัน
เคารพผลประโยชน์ที่เป็ นหัวใจหลักของกันและกัน และประเด็นส�ำคัญที่เป็ น
ข้อกังวลของกันและกัน ใช้การท�ำความเข้าใจอย่างจริ งจังผ่านการหารื อเจรจา
เพื่อบรรลุซ่ ึงการพัฒนาร่ วมกัน
การเกื้อกูลประโยชน์และก้าวสู่ ชยั ชนะร่ วมกันได้เติ มเต็มการติดต่อทาง
เศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนต่าง ๆ ส่งเสริ มให้ท้งั สองฝ่ ายเปิ ดตลาด
กว้างใหญ่ยงิ่ ขึ้น ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันและการสร้าง
ระบบกลไกความร่ วมมือใหม่ สร้างจุดเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ ข้อเสนอริ เริ่ ม
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็ นเส้นทางทีท่ กุ ประเทศเข้าร่วมและเกื้อกูลประโยชน์
ก้าวสู่ชยั ชนะร่ วมกัน ได้สร้างโอกาสใหม่ในการบรรลุชยั ชนะให้แก่ความร่ วม
มือระหว่างจีนกับอาเซียน ปรับตัวกลายเป็ นแรงขับเคลื่อนในการกระตุน้ การ
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พัฒนาความเติบโตร่ วมกันของทั้งสองฝ่ าย และรักษาแนวโน้มที่ดีในการเติบโตรุ่ งเรื องของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ในขณะเดียวกัน สนธิสญ
ั ญาความสัมพันธ์หุน้ ส่ วนเศรษฐกิจรอบด้านประจ�ำภูมิภาค (RCEP)
กับ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ได้ร่วมส่งเสริ มซึ่งกันและกัน จีนกับอาเซียนร่ วมกันผลักดันความร่ วม
มือภูมิภาคและการรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจร่ วมกัน ซึ่งท�ำให้กรอบความร่ วมมือเหล่านี้
สมบูรณ์และมีเสถียรภาพยิง่ ขึ้น น�ำพาเศรษฐกิ จภูมิภาคให้ฟ้ื นตัว ยกระดับแรงขับเคลื่อนภายใน
ของเศรษฐกิ จในประเทศต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการต่อ สู ้ กบั ความเสี่ ยงด้วย เสริ มสร้าง
พื้นฐานการร่ วมกันก้าวสู่ ชยั ชนะของจีน - อาเซียนให้แข็งแกร่ งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์หุน้
ส่ วนยุทธศาสตร์ที่มีมาตรฐานสู งขึ้นอีก

แนวคิดร่ วมกันเป็ นทิศทางน�ำพาการพัฒนาความสั มพันธ์ จน 
ี - อาเซียน
共同理念是中国—东盟关系发展的导向

ในฐานะเป็ นผูผ้ ลักดันที่แน่วแน่ของความร่ วมมือภูมิภาค จีนกับอาเซียนมีแนวคิดค่านิยมร่ วม
กันจ�ำนวนมาก หลายปี มานี้ อาเซียนกับจี นยึดคนเป็ นที่ต้งั เน้นความร่ วมมือที่เป็ นรู ปธรรมและยึด
ผลประโยชน์ของประชาชน 2 พันกว่าล้านคนในภูมิภาคนี้เป็ นพื้นฐาน เพื่อผลักดันความร่ วมมือ
ที่เป็ นรู ปธรรมในมิติตา่ ง ๆ อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งปรับปรุ งสภาพชีวติ ของประชาชนให้ดีข้ นึ อย่าง
รอบด้านด้วย
ในแผนพิมพ์เขียว 10 ปี ในอนาคตของประชาคมอาเซียน ได้เน้นย�้ำแนวคิดความร่ วมมือที่ยดึ คน
เป็ นศูนย์กลาง พยายามสร้างประชาคมขึ้นเพือ่ สร้างโอกาสในการพัฒนาให้แก่ประชาชนมากขึ้น สร้าง
สังคมทีส่ มานฉันท์ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของ “การยึดคนเป็ น
หลัก” ของจีนอย่างมาก ซึ่งจะช่วยรักษาและส่ งเสริ มให้ผลประโยชน์ที่แท้จริ งของประชาชนเป็ น
อันดับแรกเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี้ จีนยังจะเชื่อมโยงข้อ ริ เริ่ มการสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
ร่ วมกันเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาพรวมของอาเซี ยนเข้าไว้ดว้ ยกัน ส่งเสริ มการเชื่อมโยง
ของโครงสร้างพืน้ ฐาน ผลักดันโครงการจ�ำนวนมากที่เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนและสร้างความผาสุกร�่ำรวยให้คบื หน้าไปอย่างราบรื่ น

แนวคิดประชาคมชะตาชีวติ ร่ วมกันจน 
ี - อาเซียนมีเงื่อนไขเกือ้ หนุนพร้ อมสมบูรณ์
中国—东盟命运共同体的构想水到渠成

เมื่อ 30 ปี ที่แล้ว จีนกับอาเซียนอาศัยสถานการณ์ ใ นแต่ ละประเทศและความจ�ำเป็ นที่แท้จริ ง
ประสานมือกันพัฒนาเศรษฐกิจภูมภิ าค ผลักดันสังคมให้กา้ วหน้า ส่งเสริ มความผาสุกของประชาชน
ในด้านความมัน่ คงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ประสบผลส�ำเร็จอย่างอเนกอนันต์
30
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โดยเฉพาะหลายปี มานี้ ทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันประกาศแถลงการณ์ร่วมต่าง ๆ อาทิ “แผนปฏิบตั ิการว่า
ด้วยแถลงการณ์ร่วมในการบรรลุการก้าวสู่ ความสัมพันธ์หุ้นส่ วนยุทธศาสตร์ที่สนั ติและรุ่ งเรื อง
ระหว่างจีนกับอาเซียน (2021 - 2025)” “อนาคตปี พ.ศ. 2573 ของความสัมพันธ์หุน้ ส่วนยุทธศาสตร์
จีน - อาเซียน” ส่งเสริ มความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมืองระหว่างสองฝ่ ายให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจภูมภิ าคพัฒนาไปอย่างแข็งแกร่ ง การแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม
ด�ำเนินไปอย่างกว้างขวาง พอกพูน และหลากหลาย ได้วางรากฐานเจตนารมณ์ของประชาชนทั้ง
สองฝ่ ายในความร่ วมมือหลากหลายมิตแิ ละหลายระดับ ผลักดันความตระหนักในการเป็ นประชาคม
ชะตาชีวติ ร่ วมกันให้ฝังรากลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ท่ามกลางบททดสอบและความท้าทายของโรคโควิด จีนกับอาเซียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ร่ วมชะตาชีวติ กัน ส่งต่อความห่วงใยและมิตรภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ ท�ำให้พ้นื
ฐานความสัมพันธ์จนี - อาเซียนแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น ประชาชนจิตใจสอดประสานแน่นแฟ้นยิง่ ขึ้น ความ
ตระหนักในการเป็ นประชาคมชะตาชีวติ ร่วมกันชัดเจนยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์จนี - อาเซียนได้ยกระดับ
ขึ้นไปอยูใ่ นจุดสู งครั้งใหม่ ประชาคมชะตาชีวติ ร่ วมกันจีน - อาเซียนก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากการเป็ น
แนวคิดก้าวไปสู่ ความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น

ทิศทางและอนาคตการพัฒนาความสั มพันธ์ จน 
ี - อาเซียน
中国—东盟关系发展的方向和前景

ตั้งแต่จีนกับอาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจา 30 ปี มานี้ เจตนารมณ์ความร่ วมมือทั้ง
สองฝ่ ายแรงกล้าขึ้น โอกาสความร่วมมือก็กว้างขวางขึ้น พืน้ ฐานความร่วมมือก็แข็งแกร่งขึ้น ด�ำเนิน
ตามแนวคิดประชาคมชะตาชีวติ ร่ วมกันด้วยการปฏิบตั ิการอย่างแท้จริ งต่อเนื่อง อธิบายและเพิ่ม
เติมเนื้อหาประชาคมชะตาชีวติ ร่ วมกัน ความสัมพันธ์จีน - อาเซียนได้กลายเป็ นแบบอย่างความ
ร่ วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประสบความส�ำเร็ จมากที่สุดและมีพลวัตรมากที่สุด
ณ จุดเริ่ มต้นใหม่ ในเส้นทางเดินทัพใหม่ จีนกับอาเซียนยังจ�ำเป็ นต้องเพิม่ พูนความมัน่ คงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและการแลกเปลีย่ นด้านวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นสามเสาหลัก ยึดมัน่ ร่วมกันรับผิดชอบ
และแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกัน ร่ วมกันยกระดับความสัมพันธ์ ร่ วมกันรักษาเสถียรภาพความ
รุ่ งเรื องของภูมิภาค ท�ำให้ภูมิภาคกลายเป็ นพื้นที่แห่งการพัฒนาขั้นสู งและผืนดินสี เขียวแห่งสันติ
ที่ยง่ั ยืน จีนกับอาเซียนจ�ำเป็ นต้องร่ วมแรงร่วมใจกันอย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างฝี กา้ วประชาคมชะตาชีวติ
ร่ วมกันที่แนบแน่นยิง่ ขึ้น สร้างความสัมพันธ์หุ้ น ส่ ว นยุท ธศาสตร์ที่สมบูรณ์เชื่อมัน่ ในตัวเองยิง่
ขึ้น เต็มไปด้วยพลังชีวติ และพลวัตร รับมือกับความท้าทายในภูมิภาคและโลกได้ดียงิ่ ขึ้น เป็ นแรง
ขับเคลื่อนที่แกร่ งกล้าให้แก่เศรษฐกิ จเอเชี ยตะวันออกและเอเชี ยแปซิ ฟิกให้กา้ วสู่ ความรุ่ งเรื อง
ร่ วมกัน
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ประสบการณ์ความ
เพลิดเพลิน “ดึงดูด”
กลุ่มผูบ้ ริโภค
近

来，给人以强烈交互感的沉浸式体验，
成为游戏、戏剧、就餐等消费场景中

的热词。沉浸式体验指的是利用一些设备、灯
光、演艺等来诱导人的感官体验和认知体验，营
造氛围让参与者融入场景中。
沉浸式体验火爆的背后，实则是消费需求的改
变。随着人们消费水平普遍提高，消费需求渐趋多
元，不少人已不再满足于置身事外，更加注重文旅活
动的新鲜感、体验感、互动性，体验经济应运而生。
高速发展的技术为沉浸式体验提供了有力支持，如
今，各类绚烂的光影秀、星空秀成为人们休闲消费的
热门选择，满足不同消费需求。这些沉浸式体验项目
正如雨后春笋般出现在公园、商场和文化展馆。
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圈沉
粉浸
消式
费体
者验
เมื่อไม่น านมานี้ ประสบการณ์ความ
เพลิดเพลิน (Flow Experience) ซึ่งท�ำให้
ผูค้ นรู ้สึก ถึ ง การมี ปฏิสมั พันธ์ได้มากขึ้น
กลายเป็ นค�ำยอดฮิตในหมูผ่ บู ้ ริโภคเกม ละคร
และอาหาร หมายถึ ง การใช้อุ ป กรณ์บาง
อย่าง การจัดแสงไฟ และศิลปะการแสดง
ฯลฯ เพือ่ กระตุน้ ประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสและประสาทรับรู ้ของผูค้ น และเพือ่
สร้างบรรยากาศให้ผเู ้ ข้าร่ วมและหลอมรวม
เข้าไปในสภาพแวดล้อม

รายงานพิเศษ

เบื้องหลังการประสบการณ์ความเพลิด
เพลิน แท้จริ งแล้วคือการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค สื บเนื่อง
จากการยกระดับการบริ โภคของผูค้ นโดย
ทัว่ ไป และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ผูค้ นจ�ำนวนไม่
น้อยจึงให้ความส�ำคัญกับความแปลกใหม่
การสัมผัสประสบการณ์ และการปฏิสมั พันธ์
โต้ตอบในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการ
ท่องเทีย่ วมากขึ้น ดังนั้น จึงได้เกิดเป็ นเศรษฐกิจเชิงสัมผัสประสบการณ์ข้นึ มา การพัฒนา
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีชว่ ยส่งเสริมการ
สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีโลกเสมือน
จริ งได้เป็ นอย่างมาก ปัจจุบนั การแสดงแสง
สี เสี ยงทีว่ จิ ติ รตระการตาและโชว์ทจี่ ดั แสดง
ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวได้กลายเป็ น
ตัวเลือกยอดนิยมส�ำหรับการพักผ่อนหย่อน
ใจของผูค้ น
CFP 图
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①

เมืองมหัศจรรย์ แห่ งโรงละครสร้ างการสั มผัสประสบการณ์ ด�ำดงิ่ สู่ ความเพลิดเพลิน
戏剧幻城打造沉浸式体验

เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรง
ละคร “เหอหนานเท่านั้นทีม่ •ี เมืองมหัศจรรย์
แห่งโรงละคร” (Only Henan Drama Fantasy
City) ในอ�ำเภอจงโหมว เมืองเจิง้ โจว มณฑล
เหอหนาน นักท่องเที่ยวทัวร์กลางคืนก�ำลัง
ตั้งตารอให้ละครเวทีอนั ยิง่ ใหญ่เปิ ดฉากขึ้น
อย่างสมบูรณ์แบบ แสงไฟสว่างขึ้น “ภาพริม
แม่น้ ำ� ในเทศกาลเชงเม้ง” และ “ภูเขาแม่น้ ำ�
พันลี้” ซึ่งเป็ นภาพวาดโบราณที่สำ� คัญของ
จีนฉายขึ้นบนผนังก�ำแพงที่มคี วามยาว 328
เมตร สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจราวกับย้อนเวลา
กลับไปยุคอดีตในทันที
“ในตอนกลางวัน ท้องฟ้าสีคราม เมฆ
34

สีขาวและลานดินสีเหลืองธรรมดา ๆ ช่วยเสริมกันให้โดดเด่น เกิดเป็ น
ภาพที่กลมกลืนกันตามธรรมชาติ เมือ่ ถึงตอนกลางคืน เมืองมหัศจรรย์
แห่งโรงละครจะ ‘แปลงโฉม’ ในทันใด โดยมีการแสดงแสงสีเสียง
อลังการและทันสมัยทัว่ ทั้งเมือง เพียงก้าวเท้าไปก็จะเปลีย่ นฉาก ช่าง
น่าทึ่งเหลือเกิน” สุน เสี่ยวหลิง หญิงสาวชาวเหอหนานที่ทำ� งานอยู่
ในเมืองกว่างโจวใช้โอกาสวันหยุดในช่วงวันชาติจีนเพือ่ กลับบ้าน
เกิด เธอรี บมาเช็คอินที่เมืองมหัศจรรย์ทนั ที เธอใช้เวลา 3 วันเข้ามา
สัมผัสประสบการณ์ในโรงละคร 21 แห่ง และอุทานว่า “น่าทึ่งทีส่ ุด”
อยูต่ ลอดเมื่อเห็นรายชื่ อละครหลักสามเรื่อง ได้แก่ “เมืองมหัศจรรย์”
“สถานีรถไฟ” และ “หมูบ่ า้ นหลีเ่ จียชุน” “สิ่งที่ เห็ นไม่ เพี ยงแต่เป็ น
การแสดงแสงสีเสียงเท่านั้น แต่ยงั ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์หา้ พัน
ปี ของชนชาติจีนที่คอ่ ย ๆ เผยให้เห็นทีละน้อย ๆ บนดินแดนแห่งที่
ราบภาคกลางอีกด้วย”
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②

③

นับตั้งแต่เปิ ดเมืองเมือ่ เดือนมิถนุ ายนที่
ผ่านมา เมืองมหัศจรรย์แห่งโรงละคร ได้ตอ้ น
รับนักท่องเทีย่ วมากกว่า 450,000 คน และได้
กลายเป็ นหน้าต่างบานใหม่และแลนด์มาร์ก
แห่งใหม่ทเี่ ปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั รูว้ ฒั นธรรมของที่ราบภาคกลางอย่างรวดเร็ว ที่นี่
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 415,000 ตร.ม. มี
ลานเป็ นตาราง 56 ช่องเหมือนเขาวงกต มีโรง
ละครน้อยใหญ่ทง้ ั หมด 21 โรง มีรายการแสดง
ละครความยาวทั้งหมดเกือบ 700 นาที และ
มีนกั แสดงเกือบพันคนร่ วมกันบอกเล่าเรื่อง
ราวของ “ผืนแผ่นดิน อาหาร และการสืบทอด”
นับว่าเป็ นแหล่ งรวมโรงละครที่ใหญ่ที่สุด
และมีระยะเวลาการแสดงทีย่ าวนานทีส่ ุดใน
โลกปัจจุบนั
รู ปแบบการแสดงของโรงละครมีต้งั แต่
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การใช้ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน แบบเดินชม ไปจนถึงมีที่นง่ั
แบบตายตัวให้ผชู ้ มนัง่ ส่วนรูปแบบโรงละครก็มหี ลากหลายครบครัน
ตั้งแต่ที่เป็ นเวทีสี่เหลีย่ มอยูต่ รงกลางและมีทนี่ ง่ั ล้อมรอบแบบดั้งเดิม
เวทีอฒั จันทร์ซ่ ึงมีที่นงั่ สามด้าน เวทีที่ต้ งั อยูต่ รงกลาง เวทีแบบยิม
เนเซียม ไปจนถึงเวที ฟ รี สไตล์ที่สามารถเดินได้โดยรอบ เป็ นการ
หลอมรวมวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีในเชิงลึก ผ่านการทดลองสร้าง
สรรค์นวัตกรรมจ�ำนวนมาก เพือ่ ค้นหาการแสดงที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่
สุดต่อประสาทการมองเห็น โดยการผสมผสาน “แสง” “เสียง” “ไฟ”
และ “ภาพวาด” เข้าไว้ดว้ ยกัน และระบบดิจิทลั อัจฉริ ยะก็ได้เข้ามา
มีบทบาทอย่างมาก
ในโรงละครขนาดใหญ่ทกุ แห่งมีมเี ดียเซิร์ฟเวอร์ทำ� งานร่ วมกับ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ มากมาย เครื่ องฉายภาพหลายเครื่ องประกอบกันเป็ น
ระบบการฉายภาพ และใช้การประมวลผลแบบกริด (Grid computing)
ท�ำให้เกิดการผสมผสานการฉายภาพฉากหลังในหลากหลายรูปแบบ
การฉายภาพ 3 มิตสิ ะท้อนบนภูเขา และฉายภาพวงแหวน 360° ฯลฯ
เมือ่ จ�ำเป็ นต้องเปลีย่ นฉากหลังไปตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่ อง
ตัวกลางที่ติดตั้งไว้แต่ละแห่งจะฉายภาพที่ เข้ากันกับฉาก อีกทั้งยัง
ผสมผสานแสงและเงาได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากสเปเชี่ ยลเอฟเฟกต์แสงและเงาที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้ว
อุปกรณ์องค์ประกอบศิลป์ บนเวที อนั เป็ นเอกลักษณ์ของโรงละคร
ได้แก่ แท่นยก แท่นหมุน เครื่ องพลิกกลับด้านอัจฉริ ยะ เสาสลิง ฯลฯ
มีการควบคุมด้วยระบบอัจฉริ ยะ ท�ำให้ทกุ เวทีเปลีย่ นรู ปแบบไปได้
ต่าง ๆ นานา เป็ นการทลายกรอบเดิม ๆ และบุกเบิกรูปแบบใหม่ของ
ละครเวที จึงเปรี ยบเหมือนเมืองมหัศจรรย์แห่งโรงละคร

การแสดงสดเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความเพลิดเพลินเรื่ อง “จมดิ่งในห้วงกาลเวลา” ณ
มหัศจรรย์เแห่งเมืองละคร เหอหนาน
图①河南·戏剧幻城大型沉浸式实景演出《下沉岁月》 CFP 图

การแสดงสดเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความเพลิดเพลินเรื่ อง “โรงเรี ยนวัดแดง” ณ มหัศจรรย์
แห่งเมืองละคร เหอหนาน
图②河南·戏剧幻城大型沉浸式实景演出《红庙学校》 CFP 图

ทัวร์ประสบการณ์ความเพลิดเพลินภายในพิพิธภัณฑ์หมีแพนด้าเฉิ งตู
图③成都大熊猫博物馆里的沉浸式游览 新华社 图
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“เพลิดเพลินกับการทดลองใช้ สินค้ าจริง” ช่ วยกระตุ้นยอดขายให้ ร้านค้ าปลีก
沉浸式购物体验推动实体零售复苏

เมื่อห้างสรรพสิ นค้าน�ำประสบการณ์
ความเพลิดเพลินมาใช้ จะท�ำให้ผบู ้ ริโภคได้
สัมผัสประสบการณ์แบบไหนบ้าง
ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบประสบการณ์
ความเพลิดเพลินสร้างขึ้นมาด้วยกระบวน
การทางเทคโนโลยี ศิลปะ และมนุษยศาสตร์
โดยบูรณาการประสาทสัมผัสในด้านต่าง ๆ
ทั้งการมองเห็น การได้ยนิ กลิน่ รส และการ
สัมผัส เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมการบริ โภค
ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
แฟล็กชิปสโตร์ของแบรนด์เครื่ องใช้ไฟ
ฟ้าจิงตง (JD.com) ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเมืองหนานหนิง
เขตปกครองตนเองชนชาติจว้ ง กว่างซี แตก
ต่างไปจากห้างสรรพสินค้าทีจ่ ำ� หน่ายเครื่ อง
ใช้ในครัว เรื อ นแบบดั้ง เดิม โดยได้มีการ
สร้างโซนสัมผัสประสบการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึงมีธีมหลักมากมาย อาทิ ห้องครัว
ตัวอย่างซึ่งติดตั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวแบบ
บิวท์อนิ ทั้งชุด (built in หมายถึงเครื่ องใช้ท่ี
ติดตั้งเข้ากับพื้นที่น้ นั โดยเฉพาะ) โซนซัก
ท�ำความสะอาดและดูแลเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์
“บาร์ออกซิเจนระบบนิเวศ” ซึ่งเป็ นห้องโถง
ที่มไี ว้สำ� หรับสัมผัสประสบการณ์เครื่องปรับ
อากาศโดยเฉพาะ โซนการเดินทางอัจฉริยะ
โซนแข่งขัน e-sports โซนสัมผัสประสบการณ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคล โซน
ทดลองบินโดรน ห้องเรียนอาหาร โซนเช็ค36

อินสินค้าอินเทรนด์ ฯลฯ แต่ละโซนเต็มเปี่ ยมด้วยกลิน่ อายของเทคโนโลยีและแฟชัน่ คุณเซียวซึ่งเป็ นผูบ้ ริ โภคทีม่ าสัมผัสประสบการณ์
ที่หา้ งสรรพสิ นค้ากล่าวว่า “เราไม่เพียงแต่มองเห็นและสัมผัสตัว
สิ นค้าได้เท่านั้น แต่ยงั ได้สมั ผัสสภาพแวดล้อมการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ดว้ ย ยิง่ ไปกว่านั้นเรายังสามารถน�ำเสื้อผ้า เครื่ องใช้บนโต๊ะ
อาหาร และวัตถุดิบอาหารที่ตอ้ งการท�ำความสะอาดมาที่ร้าน เพือ่
ทดลองใช้สินค้า เช่น เครื่ องซักผ้าพลังลม เครื่ องล้างจาน เตาอบและ
หม้อนึ่ง นอกจากนี้ภายในร้านยังจัดแสดงบริ การการออกแบบแพ็คเกจตกแต่งบ้านอัจฉริ ยะ เมื่อเดินช้อปปิ้ งที่ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า เรา
จะไม่ประสบปัญหา ‘ดูได้อย่างเดียว แต่ลองใช้ไม่ได้’ เหมือนเมื่อ
ก่อนอีกต่อไป”
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 HAUS SHANGHAI ซึ่งเป็ นพื้นที่
ค้าปลีกที่ใช้ประสบการณ์ความเพลิดเพลินได้เปิ ดให้บริ การที่ถนน
หวฺายไห่ นครเซี่ยงไฮ้ นับตั้งแต่เปิ ดตัวเป็ นต้นมา การออกแบบร้าน
ค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ดึงดูดแฟนคลับจากทัว่ โลกด้วยศิลปะ
และนวัตกรรม เช่น ร้านแว่นตาแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า ถึงแม้
ว่าร้านจะตั้งอยูใ่ นท�ำเลที่ไม่โดดเด่นในห้าง แต่ทุก ๆ ปี ทางร้านก็
ทุ่มเงินมหาศาลให้กบั การออกแบบตกแต่ง สไตล์การตกแต่งความ
สวยงามของร้านค้าปลีกทุกร้านในโลกนี้ มีไอเดียที่แปลกใหม่และ
แตกต่างอยูเ่ สมอ ดูไปแล้ว เหมือนเป็ นห้องโถงนิทรรศการส�ำหรับ
งานศิลปะการจัดวางมากกว่า ทุก ๆ ไตรมาส ร้านค้าจะใช้วธิ ีดึงดูด
ด้วยการตกแต่งที่สวยงาม เพือ่ ตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความ
แปลกใหม่ และยังดึงดูดลูกค้าให้หลัง่ ไหลเข้ามาเป็ นจ�ำนวนมากอีก
ด้วย ถึงขนาดมีลกู ค้าบางคนไม่ได้มาเพือ่ ซื้อสินค้า แต่มาเพือ่ ใช้เป็ น
แลนด์มาร์กจุดเช็คอินและเยีย่ มชมนิทรรศการศิลปะ
“ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน” ได้กลายเป็ นวิธีการทางการ
ตลาดหลักของห้างสรรพสินค้าไปแล้ว ห้างสรรพสินค้าจ�ำนวนไม่
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น้อยได้สร้างธีมประสบการณ์ความเพลิด
เพลิน ผสมผสานเนื้อหาประสบการณ์
ความเพลิดเพลินในสถานทีท่ เี่ ป็ นแหล่ง
บริโภค และใช้ประสบการณ์ความเพลิด
เพลินเพือ่ รับรูป้ ระสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสของผู บ้ ริ โ ภค เพิ่มปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับห้างสรรพสิ นค้า
ให้มากขึ้น และกระชับความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริโภคให้เหนียวแน่นยิง่ ขึ้น ผูป้ ระกอบธุรกิจจ�ำนวนมากเห็นว่าพฤติกรรม
ทีเ่ ป็ นจิตใต้สำ� นึกของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
คือการแสวงหาความแปลกใหม่ ซึ่งเป็ น
ความต้องการที่อยูส่ ่วนลึกภายในจิตใจ
สิ่งที่ผบู ้ ริ โภคซื้อจริ ง ๆ ไม่ใช่สินค้า แต่
เป็ นความแปลกใหม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ ๆ ที่กระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างต่อเนื่อง

ร้านขายของสะสมงานฝี มือ “สื อชุ่ย” เมืองคุนหมิง
มณฑลยูนนาน
图①②云南昆明拾翠手艺集合店 供图

②
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“การท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม + เกมไขคดีปริศนา”
สั มผัสประสบการณ์ ใหม่ ของเกมด้ วยการด�ำดิง่ สู่ ความเพลิดเพลิน
“文旅 + 剧本杀” ，沉浸式游戏新体验

ในห้องโถงศาลบรรพบุรุษอายุเก่าแก่กว่า
ร้อยปี คนหนุ่มสาวจ�ำนวนหนึ่งที่แต่งกาย
ด้วยชุดจีนโบราณอันเป็ นเอกลักษณ์เดินไป
มาอยูต่ ามตรอกโบราณ ไม่วา่ จะค้นหาและ
ตรวจสอบข้อมูล ฝ่ าด่านและถอดรหัส พวก
เขามีความคิดและเป้าหมายทีต่ า่ งกัน หลังจาก
ปะทะฝี ปากกันสักพักหนึ่ง “ฆาตกร” ก็ปรากฏ
ตัวขึ้น... นี่ไม่ใช่ฉากตอนหนึ่งในภาพยนตร์
หรื อละครโทรทัศน์ แต่เป็ นฉากเกมไขคดี
ปริ ศนาของเกม “โรงเย็บปักมังกรหงส์” ใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง “เกมไขคดี
ปริ ศนา” หมายความว่าผูเ้ ล่นแสดงบทบาท
เป็ นตัวละคร และรวบรวมเบาะแสภายใต้
การแนะน�ำของผูด้ ำ� เนินเกม เพื่อให้บรรลุ
38

ภารกิจที่กำ� หนดไว้ในบทละครได้ในที่สุด
ในช่วงวันหยุดสัปดาห์ทองวันชาติจนี เขตฮัวตู เมืองกว่างโจวได้
ใช้จดุ เด่นทางวัฒนธรรมของกลุ่มสถาปั ตยกรรมศาลเจ้าบรรพบุรุษ
จือเจิง้ ไต้ฝู ผสมผสานเข้ากับรู ปแบบความบันเทิงที่กำ� ลังเป็ นที่นิยม
ของคนหนุม่ สาวในเวลานี้ และเปิ ดตัวโครงการ “โรงเย็บปักมังกรหงส์”
ให้ได้สมั ผัสประสบการณ์เกมไขคดีปริ ศนา ณ ศาลบรรพบุรุษโบราณ
ขนาดใหญ่เป็ นแห่งแรก ประสบการณ์ความเพลิดเพลินในบรรยากาศ
สถานที่จริ งได้ดึงดูดผูเ้ ล่นมากมายให้หลัง่ ไหลเข้ามา
ภูมหิ ลังของเรื่อง “โรงเย็บปักมังกรหงส์” เกิดขึ้นทีศ่ าลบรรพบุรุษ
จือเจิง้ ไต้ฝู เรื่องราวถูกดัดแปลงและน�ำมาสร้างสรรค์ใหม่ ในระหว่าง
การท่องเทีย่ วนักท่องเทีย่ วหลายคนได้สมั ผัสประตูกลไกทะลุมติ เิ วลา
“ย้อนเวลา” กลับไปที่โรงเย็บปั กมังกรหงส์ ข องตระกูลซูในสมัย
ราชวงศ์ชงิ พวกเขากลายเป็ นคุณนาย คุณชาย ช่างปัก และคนงานของ
ตระกูลซู นอกจากนี้ยงั มีมือปราบที่ ว่าการอ�ำเภออีกด้วย พวกเขา
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ประสบเหตุฆาตกรรมในตระกูลซู และได้เริ่มการเดินทางสืบหาความ
ลับที่ซบั ซ้อนซ่อนเงื่อน
สิ่งทีน่ า่ สนใจก็คอื เรื่อง “โรงเย็บปักมังกรหงส์” ไม่เพียงแต่อรรถาธิบายถึงโครงเรื่องทีซ่ บั ซ้อนซ่อนเงือ่ นชวนฉงนสงสัยได้อย่างสมบูรณ์
แบบเท่านั้น แต่ยงั ผสมผสานองค์ประกอบของมรดกภูมปิ ัญญาทาง
วัฒนธรรมเข้าไปในเนื้อเรื่ องได้อย่างชาญฉลาด เช่น เทคนิคการสร้าง
สรรค์งานปักดิน้ ทอง เทคนิ คการท�ำปูนปั้น และอาหารท้องถิน่ ให้
นักท่องเทีย่ วสวมบทบาทตัวละครสมมุติ หาค�ำตอบ ถอดรหัส ค้นหา
หลักฐานและไขคดี ได้สมั ผัสโลกเสมือนจริ ง และได้เข้าใจมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิน่
ณ ทีแ่ ห่งนี้ ผูเ้ ล่นสามารถเข้าไปสัมผัสประสบการณ์การปักลายชุด
และการท�ำปูนปั้ นด้วยตนเอง เพื่อให้ได้เบาะแสในการถอดรหัส
ภายใต้การผลักดันของโครงเรื่ องที่ตื่นเต้นและชวนขบคิด จึงท�ำให้
ศิลปะดั้งเดิมที่ตามปกติธรรมดาแล้วมักจะน่าเบื่อเล็กน้อยกลับมามี

รายงานพิเศษ

ชีวติ ชีวาและน่าสนใจยิง่ ขึ้น รูปแบบการเล่น
เกมทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใหม่ซ่ ึงผสมผสานกระแสนิยมกับมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
ท�ำให้เหล่านักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ของวัฒนธรรมดั้งเดิม
本刊综合

ภายในร้าน “เกมไขคดีปริ ศนา” ผูเ้ ล่นจะมีบทบาทสมมติ
ที่แตกต่างกัน

图①②“剧本杀”门店内，玩家们在游戏中扮演不同角色
CFP 图

②
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据

中国国家统计局发布数据显
示，2021年前三季度国内生产总

值（GDP）823131亿元人民币，同比增
系列宏观经济数据表明，前三季度中国国

สู งกว่ าเป้ าหมายที่
คาดการณ์ ไว้

民经济持续恢复发展，主要宏观指标总体

高出预期目标

长9.8%，其中三季度同比增长4.9%。一

处于合理区间，就业形势基本稳定，居民

ปลดปล่ อยพลัง
การบริโภค

收入继续增加，国际收支保持平衡，经济
结构调整优化，质量效益稳步提升，彰显

释放消费潜力

出了韧性和活力。

เศรษฐกิจจีนมีศกั ยภาพเต็มเปี่ ยม
ในการพัฒนาคุณภาพระดับสูง

พลังงานขับเคลือ่ นใหม่
รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว
新动能加速集聚

中国经济高质量发展潜力十足

เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ จี น เปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) สามไตรมาส
แรกของ พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 82.3131
ล้านล้านหยวน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.8 เมือ่
เที ย บกับปี ก่ อน โดยไตรมาสที่ ส าม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่ อ เที ยบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ชุ ด ข้อมูลจ�ำนวน
หนึ่ งในด้านเศรษฐกิ จมหภาคแสดง
ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนยัง
คงฟื้ นตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงสามไตรมาสแรก ดัชนี ช้ ีวดั ส�ำคัญ
ในระดับมหภาคโดยรวมอยูใ่ นช่วงที่
เหมาะสม สภาพการจ้างงานโดยทัว่ ไป
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สร้ างหลักประกันและ
ปรับปรุงชีวติ ความเป็ น
อยู่ของประชาชน
保障、改善民生

ความแข็งแกร่ งของ
เศรษฐกิจจนี
中国经济韧性

มีเสถียรภาพ รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง งบประมาณ
รายรับและรายจ่ายระหว่างประเทศยังคงสมดุล โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
มีการปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่ และความ
คึกคักมีชีวติ ชีวา

特稿 /

รายงานพิเศษ

สามไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจี นเพิ่ ม ขึ้ นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 9.8 สู งกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้เกินกว่าร้อยละ 6 มีการจ้าง
งานในเมืองเพิม่ ขึ้น 10.45 ล้านคน บรรลุร้อยละ 95 ของภารกิ จเป้ าหมายทั้งปี งบรายรับและราย
จ่ายระหว่างประเทศปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง การได้ดุลการน�ำเข้าและส่ งออกการค้าสิ นค้าสาม
ไตรมาสแรกเพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 23.7
เดือนกันยายนปี น้ ี มูลค่ายอดรวมการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริ โภคในสังคมจีนคิดเป็ น 3.6833
ล้านล้านหยวน เพิม่ ขึ้นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ที่ ผ่านมาร้ อยละ 4.4 ในเดือนมกราคมถึงกันยายน
มูลค่ายอดรวมการขายปลีกสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในสังคมคิดเป็ น 31.8057 ล้านล้านหยวน เพิม่ ขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 16.4 สภาพแวดล้อมการบริ โภคดียง่ิ ขึ้น
ตั้งแต่โควิดระบาดเป็ นต้นมา พลังงานขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มอี ตุ สาหกรรม
ใหม่ รู ปแบบธุรกิจใหม่ และรู ปแบบพาณิ ชย์ใหม่เป็ นเนื้อหาหลักปรากฏการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
อย่างสวนกระแส สามไตรมาสแรกของปี น้ ี ยอดผลิตรถยนต์พลังงานใหม่และหุ่นยนต์อตุ สาหกรรม
เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ทีผ่ า่ นมาร้อยละ 172.5 และ 57.8 ตามล�ำดับ มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์
สิ นค้าจริ งเพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 15.2
สามไตรมาสแรกของปี นี้ รายได้สุทธิตอ่ หัวเฉลีย่ ทีจ่ ดั สรรได้ของประชากรจีนบรรลุการเติบโต
ร้อยละ 9.7 ซึ่ งได้แก้ไขปั ญ หาแท้จริ งที่ ประชาชนให้ความสนใจ อาทิ การศึก ษา ประกันสังคม
การรักษาพยาบาล ที่อยูอ่ าศัย การดูแลผูส้ ู งอายุ ฯลฯ ได้อย่างดีและถึงแก่น ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลจีนสนับสนุนการสร้างหลักประกันและปรับปรุ งชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน ให้บริ การ
ประชาชนด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริ ง
หนังสื อพิมพ์ “Financial Times” ของสหราชอาณาจักร รายงานว่า การส่ งออกของจี นในเดือน
กันยายน เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่ ผ่านมาร้ อยละ 28 สะท้อนให้เห็นว่าการค้าต่างประเทศ
ของจีนยังคงแข็งแกร่ ง
หนังสื อพิมพ์ “New York Times” รายงานว่า ภาคการส่ งออกและภาคบริ การเป็ นสองไฮไลท์
หลักของเศรษฐกิจจีน การจับจ่ายใช้สอยของประชากรก็เพิม่ ขึ้น
ส�ำนักข่าว Associated Press เห็นว่า ต่างชาติ คาดการณ์วา่ ปี นี้ เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตร้อยละ
8 เป็ นความเร็ วที่สูงสุ ดหนึ่งในโลก
นักวิชาการต่างประเทศจ�ำนวนหลายท่านกล่าวว่า แม้วา่ การพัฒนาของเศรษฐกิจจีนจะเผชิญกับความ
ท้าทายจ�ำนวนมาก แต่การเปลีย่ นรูปแบบและยกระดับของเศรษฐกิจจีนก็ยงั คงคืบหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
พลวัตรทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการพัฒนาทีด่ ี
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ปี น้ ีเป็ นวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการกลับคืนสู่ ที่นง่ั อันชอบธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติ
ในช่วง 50 ปี ที่ ผ่านมาเยาวชนชาวจี นหลายรุ่ นได้เข้าสู่ สหประชาชาติ และมีส่วนร่ วมในกิ จการระหว่างประเทศ
ในเชิงลึก ปั จจุบนั เยาวชนที่ เกิ ดในยุค “หลัง ค.ศ. 1990” “หลัง ค.ศ. 1995” และ “หลัง ค.ศ. 2000” ที่เติบโตขึ้นมา
ในยุคแห่งการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของจี นได้กา้ วเข้าสู่ เวที ส หประชาชาติ ในภาระหน้าที่ ที่ดู เ หมื อนจะจ�ำเจนั้น
พวกเขาได้แสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าแห่งชีวติ มนุษย์และได้ส่งมอบพลังให้แก่ชนชาติจีน

น�ำประสบการณ์ การต่ อสู้ กบั โรคระบาดมาถ่ ายทอดสู่ สาธารณรัฐรวันดา
把抗疫经验带到卢旺达

เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู ้ ้ ภี ยั แห่ง
สหประชาชาติ (ต่อไปนี้จะย่อว่า UNHCR) ได้เปิ ดรับสมัครเจ้าหน้าที่
ช�ำนาญการรุ่นใหม่จำ� นวน 7 ต�ำแหน่ง และมีเพียงต�ำแหน่งการคุม้ ครอง
ผูล้ ้ ีภยั ในสาธารณรัฐรวันดาเท่านั้นที่อยูใ่ นทวีปแอฟริ กา จู รุ่ ยจื้อ
ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง คนรุ่ น 90S ได้เลือกจะไปที่นนั่
ในสาธารณรัฐรวันดาซึ่งเป็ น “ดินแดนแห่งภูเขาพันลูก” ชุมชน
ผูล้ ้ ภี ยั ที่ จู รุ่ ยจื้อให้บริ การมีผูอ้ าศัยอยูม่ ากกว่า 17,000 คน ที่นี่น้ ำ�
ประปาและไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง นับตั้งแต่การจัดหาเสบียงอาหารไป
จนถึงการสร้างสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกในด้านการประปา การขึ้น
ทะเบียนทารกแรกเกิดไปจนถึงการรักษาพยาบาลผูส้ ูงอายุ ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องใหญ่หรื อเรื่ องเล็ก จู รุ่ ยจื้อและเพือ่ นร่ วมงานก็ให้การช่วย
เหลือผูล้ ้ ภี ยั อย่างเต็มที่
เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์แพร่ ระบาดของโควิด - 19 เริ่ ม
รุ นแรง จู รุ่ ยจื้อยกเลิกวันหยุดของเธออย่างเร่ งด่วนและกลับไปที่
รวันดาเพือ่ เริ่ มท�ำงานทันที หลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลากักตัว 14 วัน
จู รุ่ ยจื้อตระหนักถึงผูค้ นทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก อีกทั้งสภาพแวดล้อม
ที่แออัดในชุมชนและการสาธารณสุ ขที่ ลา้ หลัง เธอจึ งได้จดั ทีม
สาธารณสุขและอาสาสมัครชุมชน 127 คนไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู ้ดา้ นการป้ องกันและควบคุมโรคให้แก่ผลู ้ ้ ภี ยั โดยใช้วธิ ีการ
ออกตรวจเยีย่ ม การส�ำรวจและการประชาสัมพันธ์
ในช่วงการป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาด จู รุ่ ยจื้อและ
เพื่อนร่ วมงานใช้รถขนาดใหญ่ที่มีลำ� โพงดังกระจายเสี ยงถ่ายทอด
ความรู ้ดา้ นการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดเป็ นภาษาท้องถิ่น

และขับวนไปกระจายเสี ยงในชุมชนผูล้ ้ ภี ยั
ในบางแห่ งที่รถเข้าไม่ได้ พวกเขาก็ระดม
คนในท้องถิน่ จ�ำนวนหนึ่งเดินประกาศประชาสัมพันธ์โดยใช้ลำ� โพง “จากการท�ำงาน
เหล่านี้ ท�ำให้ดฉิ นั ตระหนักว่าประสบการณ์
ดี ๆ หลายอย่าง ขอเพียงแค่ปรับเปลีย่ นให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ก็จะน�ำ
มาใช้ปฏิบตั ไิ ด้ด”ี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
สาธารณรัฐรวันดามีรายงานผูป้ ่ วยติดเชื้ อ
โคโรนาไวรั สสายพันธุ์ ใหม่ รายแรก แต่
ส�ำหรับชุมชนที่ จู รุ่ ยจื้ออยูน่ ้ นั ไม่พบผูป้ ่ วย
ติดเชื้อจนกระทัง่ เดือ นตุ ล าคมของปี นั้น
ต่อมามาตรการมากมายทีเ่ ธอเป็ นผูน้ ำ� ในการ
ด�ำเนิ นการได้รวบรวมอยู่ในคูม่ อื ประสบการณ์การท�ำงานยอดเยี่ ยมในชุ มชุ นของ
UNHCR

อาสาสมัครชาวจีนในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของสหประชาชาติ
图①联合国气候变化大会上的中国青年志愿者 新华社 图

หวังหยวน นักร้องวัยรุ่ นชาวจีนกล่าวสุ นทรพจน์ในการ
ประชุมระดับสู งของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
图②中国青年歌手王源在联合国大会高级别会议上发言
新华社 图
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น�ำไปซึ่งความหวังและความฝัน
带去希望与梦想

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 เว่ยฉ้าง วัย 20 ปี
ได้เข้าฝึ กงานที่สำ� นักงานสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในปี ตอ่ มาเธอสมัครท�ำงานในแผนก
โลจิสติกส์ ที่ส�ำนักงานใหญ่ของโครงการ
อาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (World Food
Programme ซึ่งต่อไปนี้จะย่อว่า WFP)
ทุกปี WFP ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้
คน 80 ล้านคนใน 80 ประเทศ และเป็ นแนว
หน้าของการต่อสู ก้ บั ความอดอยากทัว่ โลก
พนักงานต้องได้รับการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัย ตั้ง แต่แรกเริ่ ม ครู ฝึกจะถามว่า
“คุณรู ้ วิธีหลบกระสุ นขณะนั่งรถหรื อไม่
ซึ่งไม่เหมือนกับการแสดงในภาพยนตร์”
เว่ยฉ้าง โชคดีทไี่ ม่เคยเจอเหตุการณ์อนั ตราย
อย่างการลักพาตัวและการดวลปื น แต่สภาพ
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ความทรุ ดโทรมของที่ต้ งั โครงการที่เธอเข้าไปช่วยเหลือ กับแววตา
ทีน่ ่าสงสารของคนในท้องถิน่ สะเทือนจิตใจของเธอครั้งแล้วครั้งเล่า
WFP ได้ดำ� เนินโครงการให้เด็กผูห้ ญิงที่ มาเรี ยนในโรงเรี ยน
สามารถน�ำอาหารกลับบ้านได้ในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งท�ำให้
อัตราการเข้าเรี ยนของเด็กผูห้ ญิงเพิม่ ขึ้น 33% “ในตอนแรก ฉันรูส้ ึก
ว่าสิ่งที่เราน�ำไปนั้นเป็ นเพียงอาหาร แต่ต่อมาผมค้นพบว่าส�ำหรับ
เด็กเหล่านั้น สิ่งที่เราน�ำไปอาจเป็ นโอกาสและความฝัน” เว่ยฉ้าง ยัง
หวังว่าจะสามารถทุม่ เทก�ำลังของเธอเพื่อช่วยเหลือผูค้ นให้มากขึ้น
จากข้อมูลอย่างเป็ นทางการของ WFP ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ประเทศจีนเป็ นประเทศที่ ได้รับความช่วยเหลือจาก WFP มานานกว่า
20 ปี เมื่อถึงปี พ.ศ. 2548 จีนหยุดรับความช่ วยเหลือด้านอาหาร
และในขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็ นผูบ้ ริ จาคอาหารรายใหญ่อนั ดับ
สามของโลก หลังปี พ.ศ. 2559 ความร่ วมมือระหว่าง WFP กับจีน
เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ในขณะทีจ่ นี บริ จาคอาหาร ยังได้แบ่งปันประสบการณ์
การขจัดความยากจนแก่ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ทัว่ โลกอีกด้วย

Hi，中国人 /

Hi ชาวจีน

②

มาร่ วมกันจุดประกายอนาคตของพวกเรา
一起点亮我们共同的未来

สิ่ งที่ต่างไปจากเจ้าหน้าที่วยั หนุ่มสาวของสหประชาชาติ ก็คือ
ในบางครั้งองค์การสหประชาชาติกจ็ ะเลือก “วัยรุ่ นทีม่ ีชื่อเสียง” มา
เป็ นตัวแทนของเยาวชน และให้พวกเขาส่งเสริ มการบรรลุเป้าหมาย
การท�ำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในแวดวงของตน หวังหยวน
ศิลปิ นหนุ่มชาวจีนก็เป็ นคนหนึ่งในนั้น
เมื่อเขาปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีของสหประชาชาติ เมื่อต้นปี
พ.ศ. 2560 หวังหยวน ผูซ้ ่ ึงเกิด “หลัง ค.ศ. 2000” อายุยงั ไม่ถงึ 17 ปี
ในเวลานั้นเขาได้เข้าร่ วมการเสวนาฟอรัม่ เยาวชนครั้งที่ 6 ของสภา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมครั้งยิง่ ใหญ่
และมีระดับสูงสุดของสหประชาชาติท่ีเปิ ดโอกาสให้เยาวชนมีส่วน
ร่ วม ในการประชุมครั้งทีผ่ า่ นมาตัวแทนจากประเทศจีนล้วนเป็ นเจ้า
หน้าทีว่ ยั หนุ่มสาวของสหประชาชาติ ดังนั้น หวังหยวนจึงเป็ นหนึ่ง
ในตัวแทนบุคคลภายนอกสหประชาชาติกลุม่ แรกทีไ่ ด้รบั เชิญ ในปี
พ.ศ. 2562 สมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติได้จดั การประชุมระดับ
สูงเพือ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี แห่ งการรับรองอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก หวังหยวน ซึ่ งด�ำรงต�ำแหน่งทูตการศึกษาเยาวชนของกอง

ทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ได้
กล่าวสุ นทรพจน์เรี ยกร้องให้เด็กทุกคนมี
สิทธิได้รบั การศึกษา
เขามีแฟนคลับนับสิบล้านคนบนโซเชียล
มีเดีย ซึ่งหมายความว่าเสี ยงเรี ยกร้องของ
เขามีวยั รุ่ นได้ยนิ จ�ำนวนมากขึ้น หวังหยวน
กล่าวว่า “พลังของมนุษย์น้ นั ไม่มีที่สิ้นสุ ด
และส่งต่อไปนับสิบนับร้อย ผมหวังว่าพลัง
ของผม จะช่วยส่ งต่อความรู เ้ กี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และเป้ าหมายด้านการศึกษา
ของเด็กไปยังผูค้ นจ�ำนวนมากขึ้นได้”
本刊综合

ผูพ้ ิทกั ษ์สนั ติภาพของจีน

图①中国维和官兵 新华社 图

ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่อต้านการแพร่ ระบาดของ
จีนถ่ายภาพร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐกินี

图②中国抗疫医疗专家组成员与几内亚工作人员合影 新华社 图
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วัฒนธรรม / 文化

เครือ่ งศิราภรณ์ทองทรงต้นไม้
พริ้วไหวทุกอิรยิ าบถของการ
ย่างก้าว
花树状金步摇

一步
一欢喜

步

摇是中国古代红极一时的头戴饰
品，花树状金步摇出土于中国古

代北燕皇族冯素弗与妻子合葬墓。极薄的
金缀叶若即若离地挂在圆环上，生出颤动
感。6个多世纪，这些轻如薄翼的金缀叶，
明明灭灭间，连缀起的是一部亚洲装饰美
学的交流史。
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图虫创意 图

文化 /

ศิราภรณ์หรื อเกี้ยว เป็ นเครื่ องสวมประดับศีรษะที่ได้รับความ
นิยมอย่างสู งสุ ดในจีนสมัยโบราณ
ศิราภรณ์ชนิ้ นี้เป็ นโบราณวัตถุสำ� คัญของจีน ขุดค้นพบ ณ สุสานรวม
ของเชื้ อพระวงศ์ราชวงศ์เป่ ยเยียน (ค.ศ. 407 – 436) นามเฝิ ง ซู่ ฝู
และภริ ยา ช่างฝี มือได้ทำ� การดัดลวดทองที่ มีลกั ษณะคล้ายกิ่งก้าน
ของต้นไม้ให้เป็ นวงกลม จากนั้นจึงคล้องใบไม้ทที่ ำ� จากทองตีเป็ นแผ่น
บางเฉี ยบลงไปกับห่วงกลมเหล่านั้น แผ่นทองรู ปใบไม้ที่คล้องอยู่
กับก้านให้ความรู ้สึกพลิ้วไหว เมื่อเจ้าของศิราภรณ์สวมมันลงบน
ศีรษะ ยามที่ กา้ วเดิน ใบไม้แผ่นทองเหล่านี้ ก็จะไหวระริ กไปตาม
การเคลื่อนไหวราวกับใบไม้ตอ้ งลม ราวกับต้นไม้สีทองที่ออกดอก
บานสะพรั่ง ส่ องแสงระยิบระยับดูงดงาม
นอกจากศิราภรณ์แล้ว เครื่ องประดับโบราณอีกชิน้ หนึ่งทีข่ ดุ ค้น
ณ สุสานเฝิ ง ซู่ฝู ก็คอื โครงของศิราภรณ์ทอง แต่เนื่องจากศิราภรณ์
ชิ้นนี้หลงเหลือรายละเอียดน้อย การจ�ำลองให้กลับสู่ สภาพเดิ มจึง
เป็ นไปได้ยาก และเป็ นที่ น่าสังเกตว่า มีการค้นพบเครื่ องประดับ
ศีรษะลักษณะใกล้เคียงกันนี้ ที่เกาหลีและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็ น
ที่ทราบกันว่า ในสุสานต้าโหร่ วจือ เมืองชาเบอร์กนั ประเทศอัฟกานิ สถาน ได้มีก ารฝั งมงกุฎทองไว้ต้ งั แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 1 ส่ วน
สุสานโบราณฟูจิโนกิในเมืองนาระ ประเทศญี่ปนุ่ ก็ได้ขดุ พบมงกุฎ
ทองแดงชุบทองที่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับมงกุฎจากอัฟกานิสถาน
เช่ นกัน โดยส่ ว นประกอบพื้นฐานในการตกแต่งนั้น ต่างก็เป็ น
แผ่นทองค�ำรู ปทรงคล้ายใบไม้ที่โบกไหวไปมา ดีไซน์ใบไม้ไหว
ในลักษณะนี้ เคยได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในเอเชียตะวัน
ออกเฉี ยงเหนือ จึงท�ำให้สนั นิษฐานได้วา่ ช่างศิลป์ ในสมัยโบราณ
มีแนวคิด ที่ ชัดเจนอยู่แล้วเกี่ ย วกับรู ปลักษณะของมงกุฎประดับ
ศิราภรณ์ มิ เ ช่ น นั้นอาณาจักรที่ ห่างไกลกันคนละซี กโลก คงไม่
สามารถปรากฏเครื่ องสวมศีรษะที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันถึงเพียง
นี้ได้
กว่าหกศตวรรษที่ ผ่านมา แผ่นทองรู ปใบไม้ที่เบาหวิวราวกับ
ขนนกนี้ ได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์การแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม
เครื่ องแต่งกายในทวีปเอเชี ยเอาไว้ดว้ ยกัน แม้ความเชื่อมโยงนี้จะ
ชัดเจนในบางยุค และอ่ อ นจางในบางสมัย แต่ก็เรี ยกได้ว่าเป็ น
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง

วัฒนธรรม

图虫创意 图

ในยุค สิ บ หกรัฐ (ค.ศ. 304 - 439) ได้
จนกระทัง่ ราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618 - 907)
อ�ำนาจปกครองบ้านเมืองเปลีย่ นแปลงบ่อย
ครั้ง เกิดความแตกแยกสลับกับความเป็ น
ปึ กแผ่น บ้านเมืองวุน่ วายโกลาหล กองทัพ
ตรึ งก�ำลังไว้ทว่ั ทั้งในและนอกรัฐ มีเพียง
ความงามแห่ งศิลปะเท่านั้น ที่ได้แพร่ ออก
ไปนอกแว่นแคว้น แม้จะโดยไม่ต้งั ใจก็ตาม

ข้ อมูลเพิม่ เติม

ศิราภรณ์ทองรู ปทรงต้นไม้มีความสู ง
27.3 เซนติ เมตร โดยรวมมีรูปทรงคล้าย
ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านออกเป็ นรูปพัด ออกแบบ
อย่างวิจิตร เป็ นเครื่ องประดับศี รษะของ
ชนชั้นสู งชาวเซี ยนเปยในจีนสมัยโบราณ
ถูกขุดพบจากสุ สานรวมของราชนิกลุ แห่ง
อาณาจักรเป่ ยเยียนนามเฝิ ง ซู่ฝแู ละภริ ยา
ปั จ จุ บ ันเก็บรักษาอยู่ใ นพิ พิ ธภัณ ฑ์แ ห่ ง
มณฑลเหลียวหนิง
《如果国宝会说话》
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กระแสฮอตฮิิต / 时尚

生

鲜平台联名老字号品牌，不
断推出新菜式新产品；服装品

①

牌联名电影、动漫，带动消费者“买买买”；
小家电联名热门动漫形象，萌萌的小熊小黄鸡给
豆浆机、电饼铛添色……在中国，越来越多的商家开
发“联名款”产品，带动了消费热情。

คอลเลคชัน่ การร่วมมือระหว่างแบรนด์
จะเป็ นกระแสนิยมต่อไปได้อย่างไร

联名款如何“火”下去？

②
48

时尚 / กระแสฮอตฮิต

แพลตฟอร์มอาหารสดร่ วมมือกับแบรนด์เก่าแก่ออกผลิตภัณฑ์
อาหารรู ปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง แบรนด์เสื้ อผ้าจับมือกับแบรนด์
ภาพยนตร์และการ์ตนู แอนิเมชัน่ เพือ่ กระตุน้ “ยอดซื้อ” ของผูบ้ ริ โภค
แบรนด์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็กในครัวเรื อนร่ วมมือกับแบรนด์
แอนิเมชัน่ ยอดนิยม หมีนอ้ ยน่ ารักและลูกไก่สีเหลืองเพิม่ สี สนั ให้
กับเครื่ องท�ำน�้ำเต้าหู ้และกระทะไฟฟ้า... ที่ประเทศจีนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ “คอลเลคชัน่ การร่ วมมือระหว่างแบรนด์”
มากขึ้น ซึ่งช่วยกระตุน้ การบริ โภคได้

③

คอลเลคชั่นการร่ วมมือระหว่ างแบรนด์ เป็ นที่นิยมในตลาด
联名款受到市场青睐

“ดูสิ มันคือหมู LuLu ตัวโปรดของฉัน” หลี่ฮวน หญิงสาวที่
เกิด “หลัง ค.ศ. 1995” เดินอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์
ปักกิง่ ชี้ไปที่ชุดผลิตภัณฑ์ทรี่ ่วมมือกับแบรนด์การ์ตูนรูปหมู LuLu
ที่วางอยูใ่ นตูโ้ ชว์สินค้า และพูดว่า “น่ารักมาก” “ฉันชอบของกระจุกกระจิกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของชีวติ ประจ�ำวัน อย่างเช่นพวก
กระเป๋ าผ้าใบ โคมไฟขนาดเล็ก แก้วน�้ำ เครื่ องเขียนที่ วางขายใน
ร้านนี้ แถมยังมีรูปการ์ ตูนที่ ฉนั ชอบอีกด้วย ทั้งน่ ารักและใช้งาน
ได้จริ ง” หมู LuLu เป็ นตุ๊กตาหมูแสนน่ ารั กที่กำ� ลังฮิตอย่างมากที่
ประเทศจีนในช่วงนี้
เสี่ ยวเฉี ยนเด็กหนุ่ ม ที่ เ กิ ด “หลัง ค.ศ. 1995” ซึ่งท�ำ งานอยูท่ ่ี
กรุงปักกิง่ กล่าวว่า “ผมเพิง่ ซื้อพาวเวอร์แบงค์คอลเลคชัน่ ความร่ วม
มือระหว่างแบรนด์โทรศัพท์มอื ถือ OPPO และแบรนด์นกั สืบโคนัน
จากแพลตฟอร์ มอีคอมเมิรช์ JD.com” เขาชื่ นชอบการซื้ อคอลเลคชัน่ สิ นค้าที่ร่วมมือกับแบรนด์การ์ตูนต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นพาวเวอร์แบงค์ สร้อยข้อมือ ไปจนถึงเสื้อยืด ล้วนเป็ นคอลเลคชัน่ แบรนด์
ร่ วมกับไอพีอิจิเก็น
หลิว เซี่ ยงตง รองผูอ้ ำ� นวยการแผนกวิจยั เศรษฐกิ จของศูนย์
แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนกล่าวว่า “การที่ คอลเลคชัน่ ความร่ วมมือระหว่างแบรนด์เป็ นที่นิยมแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางการ
ตลาดของผูผ้ ลิต ซึ่งหันมาให้ความส�ำคัญ
กับแฟชัน่ และองค์ประกอบที่แตกต่างมาก
ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ โดยเฉพาะความต้องการ
บริ โภคของกลุ่มคนหนุ่มสาว ‘Gen Z’ ซึ่ง
เพิ่ม มากขึ้น เหตุ ผ ลที่ อยู่เ บื้ องหลังความ
นิ ยมนี้ อยู่ท่ี ผู บ้ ริ โ ภคต้อ งการตัวเลื อ กที่
หลากหลาย โดยเน้นสัมผัสประสบการณ์
การบริ โภคสิ นค้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีเอกลักษณ์มากขึ้น”

ลิปสติกลวดลายพระราชวังต้องห้าม

图①故宫中国风口红 图片来源于网络

กระบอกน�้ำเก็บความร้อนแฟชัน่ ส�ำหรับออกก�ำลังกาย
图②联名款时尚运动保温杯 图片来源于网络

รองเท้าผ้าใบรุ่ นใหม่ซ่ ึงเป็ นความร่ วมมือระหว่างแบรนด์
图③联名款运动鞋 图片来源于网络
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①

การร่ วมมือกันระหว่ างแบรนด์ ทหี่ ลากหลาย ขับเคลื่อนชัยชนะร่ วมกัน
多样联名推动共赢

ผูป้ ระกอบธุรกิจใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
เช่น การสร้างแบรนด์ร่วมกับธุ รกิจรายอืน่
และแบรนด์ไอพียอดนิยมผนึกก�ำลังร่วมมือ
กันท�ำการตลาด ซึ่ งไม่เพียงแต่ตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริ โ ภคที่ ต ้องการตัว
เลือกที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ แต่ยงั
สร้างการรับรู ้แบรนด์และช่วยเสริ มให้ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ค่ามากขึ้น
การร่ วมมือระหว่างแบรนด์ขา้ มวงการ
ได้สร้างผลลัพ ธ์ในรู ปแบบ “1+1>2” เมื่อ
คืนก่อนวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ บริ ษทั
เหอหม่า ผูจ้ ดั ส่ งอาหารสดในเครื อบริ ษทั
อาลีบาบา และ Beijing Yiqing Food Group
Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ “ศตวรรษแห่งยีล่ ”ี่
ร่ วมกันเปิ ดตัวชุดของขวัญขนมไหว้พระจันทร์สไตล์ปักกิ่ง 8 รสชาติ หนึ่งในนั้นคือ
ช็อคโกแลตไส้เฮเซลนัทดองเหล้าเอ้อโกโถว
กลายเป็ นกระแสทีค่ นพูดถึงอย่างมากในโลก
ออนไลน์ และยอดขายก็พงุ่ สูงด้วย ก่อนหน้า
นี้บริษทั เหอหม่า ผูจ้ ดั ส่งอาหารสดได้ร่วมมือ
50

กับผูป้ ระกอบธุ รกิจในหลากหลายวงการเพื่ อ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่
ร่ วมมือระหว่างแบรนด์ และตลาดก็ตอบรับเป็ นอย่างดี เฉี้ยนเฉี้ยน
ซึ่งเป็ นพนักงานผูอ้ ำ� นวยการของเหอหม่า ผูจ้ ดั ส่งอาหารสด กล่าวว่า
การเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ที่ร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ก็หวังที่จะเพิม่
แนวคิดใหม่ ๆ ให้กบั อาหารแบบดั้งเดิมและท�ำให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ
ประสบการณ์ดา้ นรสชาติที่แตกต่างออกไป
ผูอ้ ำ� นวยการด้านไอพีของบริ ษทั เหอหม่า ผูจ้ ดั ส่งอาหารสดกล่าว
ว่า “เราก�ำลังร่ วมมือกับแบรนด์ที่มชี ื่อเสียงในโลกออนไลน์ โดยหวัง
ว่าจะได้ร่วมกันคิดค้นอาหารที่มคี วามสร้างสรรค์ ผสมผสานจุดเด่น
ของทั้งสองฝ่ ายไว้ในผลิตภัณฑ์สินค้า และน�ำสินค้าดีที่มเี อกลักษณ์
เฉพาะและไม่มใี นท้องตลาดมาสู่ ผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันก็ดดั แปลง
ขนมสไตล์จีน ดั้งเดิมให้กลายมาเป็ นสิ นค้าตามฤดูกาลที่สอดคล้อง
กับเทรนด์ของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั มากขึ้น ท�ำให้ผบู ้ ริ โภควัยหนุ่ม
สาวมีทางเลือกที่เหมาะกับเอกลักษณ์เฉพาะตนมากขึ้น”
จ้าว ปี้ หาน ผูจ้ ดั การอีคอมเมิร์ซของแบรนด์แฟชัน่ SPAO กล่าว
ว่า ความพยายามทดลองเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำ� ให้ผบู ้ ริโภคจดจ�ำแบรนด์
ได้มากขึ้น แต่ยงั ช่วยต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ ทั้งในด้านเนื้อหา บรรจุภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือ
ที่เป็ นประโยชน์ในการท�ำการตลาดด้วยตนเองเพื่อโปรโมทและ
สร้างชื่อเสี ยงของแบรนด์

时尚 / กระแสฮอตฮิต

②

สอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
注入文化满足消费需求

การเปิ ดตัวคอลเลคชัน่ ความร่ วมมือระหว่างแบรนด์ ไม่เพียง
แต่เป็ นโอกาสส�ำคัญในการสร้างความรับรู ้แบรนด์ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ได้อย่างรวดเร็ วเท่านั้น แต่การใส่ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้า
ไปเพิ่มมากขึ้น ยังช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการยก
ระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
ในงานฉลองเทศกาลตรุ ษจีนปี พ.ศ. 2564 ของมณฑลเหอหนาน
การแสดงเต้นร�ำชุด “งานเลี้ยงยามค�่ำในพระราชวังราชวงศ์ถงั ” เป็ น
ที่ชื่นชอบของผูช้ ม เนื่องจากได้ผสมผสานสุนทรี ยศาสตร์ในรับชม
ของคนยุคใหม่เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวของราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618 - 907)
และท�ำให้โบราณวัตถุที่อยูใ่ นตูโ้ ชว์ของพิพิธภัณฑ์ได้ถูกจัดแสดง
ออกมาอย่างมีชีวติ ชีวา หลังจากนั้นฮัน่ ฝูซ่ ึงเป็ นเครื่ องแต่งกายแบบ
ชาวฮัน่ ซึ่ งเป็ นคอลเลคชัน่ “งานเลี้ ย งยามค�่ำในพระราชวังของ
ราชวงศ์ถงั ” ที่ร่วมมือระหว่างแบรนด์ ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้าง
ขวางหลังจากเปิ ดตัวเช่นกัน ไม่เพียงแต่ฮน่ั ฝูเท่านั้น แต่ยงั มีไอศกรี ม
ร่ วมมือกับแบรนด์กบั พิพธิ ภัณฑ์ โบราณวัตถุร่วมมือกับแบรนด์กบั
ผลิตภัณฑ์ไอทีอกี ด้วย ขณะเดียวกันกับทีผ่ ลิตภัณฑ์ทรี่ ่วมมือระหว่าง
แบรนด์ประเภทต่าง ๆ ได้ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการ
บริ โภคอย่างรวดเร็ วก็ได้ทำ� ให้วฒั นธรรมดั้งเดิ มประสานเข้ากับ
วิถีชีวติ สมัยใหม่ ท�ำให้เรื่ องราวทางวัฒนธรรมเข้าถึงหัวใจของผู ้
บริ โภคมากขึ้น

บุคคลและผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านทั้งใน
และนอกวงการกล่าวว่า ตลาดการบริ โภค
มีการอัพ เกรดตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา
คอลเลคชัน่ ความร่ วมมือระหว่างแบรนด์
ก็เช่นเดียวกัน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องใส่ความ
หมายแฝงทางวัฒนธรรมลงไปในผลิตภัณฑ์
ที่ เป็ นความร่ วมมื อระหว่างแบรนด์ เน้น
ความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์
ของผูบ้ ริ โภคให้โดดเด่น ให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพและความแตกต่าง รวมทั้งมี
การอัพเกรดให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
ส่งเสริ มให้คอลเลคชัน่ ความร่วมมือระหว่าง
แบรนด์มีชีวติ ชีวาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
本刊综合

ร้าน Fresh Mart และแบรนด์อาหารชื่อดังร่ วมกันผลิตน�้ำ
เต้าหู ้
图①生鲜平台联名老字号品牌推出新款豆汁 CFP 图

การแสดงร่ ายร�ำ ชุด “งานเลี้ยงยามค�่ำในพระราชวังของ
ราชวงศ์ถงั ”
图②舞蹈节目《唐宫夜宴》 新华社 图

51

อร่อยแดนมังกร / 美食

CFP 图

从

ซุปพริกไทยเผ็ดร้อนปะทะต้มย�ำกุง้

冬阴功汤，冬天里的一碗热汤，盛满了

胡辣汤VS冬阴功汤

中国北方到泰国南部，虽然气候
各异，但都有喝汤的习惯。不论

是热辣鲜香的胡辣汤，还是酸辣劲爽的
爱与关怀，足以抚慰人心。

ซุปพริกไทยเผ็ดร้อน

胡辣汤

น�้ำซุ ปรสเค็มที่ เข้มข้น คละเคล้าด้วย
กลิ่นหอมของพริ กไทยที่ รสเผ็ดร้อน เติม
เนื้อวัว สองสามชิ้น เนื้ อแกะสองสามชิ้ น
หมีก่ ึงสองสามชิ้น ใส่ดอกไม้จีนสดอีกสัก
หน่อย วุน้ เส้นสักก�ำมือหนึ่งพอประปราย
อยูใ่ นน�้ำซุป... สี สันอาหารที่ไม่ค่อยสะดุด
ตาชามนี้ คือซุปพริ กไทยเผ็ดร้อนที่ชาวเหอ
หนาน (ตั้งอยูใ่ นภาคกลางของประเทศจีน)
ชื่นชอบเป็ นที่สุด ร้านซุปพริ กไทยเผ็ดร้อน
ที่มเี ปิ ดขายอยูท่ กุ หัวระแหงตามตรอกซอก
ซอยของมณฑลเหอหนาน ทุกเช้าที่หน้า
ร้านจะมีคนเข้าคิวรอดื่มซุปเป็ นประจ�ำ เมือ่
ผลักประตูเข้าไปในร้าน จะเห็นว่ามีลกู ค้า
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นัง่ อยูเ่ ต็มร้าน ทุกคนต่างมีชามซุปอยูต่ รงหน้า ขบเคี้ยวดื่มกินอย่าง
เอร็ดอร่ อยแกล้มกับปาท่องโก๋ พายเนื้อ และซาลาเปาทอด
ส่ วนประกอบของซุปพริ กไทยเผ็ดร้อนจะขึ้นกับฤดูกาลและ
ภูมภิ าคต่าง ๆ แต่ที่พบบ่อยที่สุดโดยทัว่ ไปได้แก่ เนื้อวัว (เนื้ อแกะ)
หมีก่ ึง เห็ดหูหนู ดอกไม้จีน วุน้ เส้น มีน้ ำ� ซุปกระดูกเป็ นหลัก เคีย่ ว
กับเครื่ องปรุ งรสอีกกว่า 20 รสชาติ เช่น พริ กไทย โป๊ ยกัก๊ พริ กไทย
เสฉวน ยีห่ ร่ า ฯลฯ สุ ดท้ายเติมน�้ำและแป้ งมัน คนให้เข้ากันจนน�้ำ
ซุปเหนียวข้น จากนั้นจึงเสิ ร์ฟขึ้นโต๊ะอาหาร น�้ำซุปที่ดีตอ้ งควบคุม
เรื่ องไฟและการเคีย่ วให้ได้ที่ เพือ่ ให้ได้ 3 รสชาติ ได้แก่ รสหอมของ
ซุป รสหอมของเครื่ องเทศ และรสหอมของเส้น
ทุกวันนี้ “ทักษะการท�ำซุปพริ กไทยเผ็ดร้อนรสชาติชิว ๆ” ใน
อ�ำเภอซีหวั มณฑลเหอหนาน ได้รับเลือกให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของชาติชุดที่ 5 ของประเทศจีน

美食 / อร่อยแดนมังกร

CFP 图

เมื่อหน้าหนาวใกล้เข้ามา ซุปร้อน ๆ สักถ้วยสามารถท�ำให้ร่างกายและจิตใจอบอุ่นได้เสมอ ตั้งแต่ภาคเหนือ
ของประเทศจีนไปจนถึงภาคใต้ของประเทศไทย แม้วา่ สภาพอากาศจะแตกต่างกัน แต่พวกเขาต่างมีความเคยชิน
กับการรับประทานซุปร้อน ไม่วา่ จะเป็ นน�้ำซุปพริ กไทยรสเผ็ดร้อนหรื อต้มย�ำรสเปรี้ ยวเผ็ดจี๊ดจ๊าด น�้ำแกงร้อน ๆ
สักถ้วยในฤดูหนาว ช่วยเติมเต็มความรักความห่วงใย และเพียงพอที่จะปลอบประโลมใจผูค้ น

ต้มย�ำกุง้

冬阴功汤

ต้มย�ำกุง้ เป็ นเมนูอาหารชนิ ดหนึ่ งที่ มีตน้ ก�ำเนิ ดในภาคกลาง
ของประเทศไทย เป็ นที่ชื่นชอบของผูค้ นทัว่ ไปในเมืองไทย แบ่ง
เป็ นน�้ำใสและน�้ำข้น ในภาษาไทย “ต้มย�ำ” หมายถึง “เผ็ดเปรี้ ยว”
ปรุ งรสด้วยน�้ำมะนาว ข่า ตะไคร้ พริ กสด และส่ วนผสมอื่น ๆ ซุป
รสเผ็ดเปรี้ ยวแซ่บจี๊ดจ๊าด ช่วยเรี ยกน�้ำย่อยได้ดีนกั
ในประเทศจี น ต้มย�ำน�้ำข้นกะทิสดและรสชาติเปรี้ ยว ๆ เผ็ด ๆ
แซ่บ ๆ สามารถดึ ง ดู ด “แฟนคลับ” ชาวจี น ได้ เ ป็ นจ�ำ นวนมาก
ต้มย�ำกุง้ สู ตรดั้งเดิมต้องใช้กงุ้ พื้นบ้านสด หลังจากล้างกุง้ และแกะ
เปลือกออกแล้ว ให้แยกเปลือกกุง้ มันกุง้ และเนื้ อกุง้ ไว้ต่างหาก
เพื่อใช้ในภายหลัง น�้ำซุ ปต้มย�ำต้มด้วยเปลือกกุง้ ที่ ค ่ัวหอมได้ที่
ปรุ งรสด้วยข่า ตะไคร้ ใบมะกูด และรากผักชีเพื่อให้น้ ำ� ซุปเข้มข้น
และหอมหวานยิง่ ขึ้น
หัวใจส�ำคัญของเครื่ องปรุ งรสในถ้วยต้มย�ำกุง้ คือน�้ำพริ กเผา

มันกุง้ พริ กสด หอมแดง และกระเที ยม
ทีแ่ ยกคัว่ จนหอมและน�ำไปโขลกให้ละเอียด
ปรุงรสด้วยน�้ำปลาชั้นดีจะได้รสชาติที่ตรา
ตรึ งจดจ�ำไม่รู้นาน เมื่อต้มน�้ำแกงจนเดือด
ได้ที่ แล้ว ใส่ หอมแดง ข่า ตะไคร้ เห็ ดสด
มะเขือเทศ พริ กสด จากนั้นใส่ กุง้ สดและ
ปลาหมึกทีเ่ ตรี ยมไว้กอ่ นหน้านี้ ใส่น้ำ� พริกเผา
อันเป็ น “จิ ตวิญญาณ” ของต้มย�ำกุง้ ลงไป
บีบน�้ำมะนาว ใส่ น้ ำ� กะทิสด จะได้น้ ำ� แกง
รสเปรี้ ยว เผ็ด สดและหอม ทุกรสชาติของ
ชีวติ อบอวลคละเคล้าอยูใ่ นซุปถ้วยนี้
本刊综合
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อาหารสมอง / 悦读

2021

年10月16日，神舟十三号载人飞船发射成
功，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名

航天员送入太空。这也让人再次回想起18年前，中国首位叩
访太空的航天员杨利伟搭乘神舟五号载人飞船成功进入太空
的那些“未知时刻”。《太空一日》选自杨利伟的自传《天
地九重》，书中杨利伟回忆了首次进入太空过程中的种种细
节，生动严谨的语言也描绘出了中国航天技术的发展之路。

หนึง่ วันในห้วงอวกาศ
杨利伟 CFP 图
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太空
一日

悦读 /

เวลา 9 นาฬิกาตรง เสี ยงค�ำรามดังกึกก้องออกมาจากหางจรวด
เชื้ อเพลิงพลังงานสู งหลายร้ อ ยตันเริ่ มเผาไหม้ เครื่ องยนต์ท้ งั 8
เครื่ อง พ่นไฟร้อนและก๊าซที่ มีอุณหภูมิสูงและความเร็ วสู งพร้อม
กัน ในเวลาชัว่ ไม่กี่วนิ าที น�้ำนับพันตันใต้แท่นยิงจรวดเหื อดระเหย
กลายเป็ นไอน�้ำ
จรวดทะยานออกไปแล้ว ผมเกร็งไปหมดทั้งตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึ ง ตลอดทั้งตัวหดรัดแน่นเหมือนแท่งเหล็ก
ในตอนเริ่ มต้น ยานอวกาศพุง่ ขึ้นอย่างช้า ๆ ราบรื่ นมาก เสถียร
กว่าลิฟต์เสี ยอีก แต่เมื่อจรวดพุง่ ขึ้นไปที่ระดับความสู งสามสิ บถึง
สี่ สิบกิโลเมตร จรวดและยานอวกาศเริ่ มสั่นสะเทือนอย่างรุ นแรง
และมีเสี ยงก้องกัมปนาท มันท�ำให้ผมรู ้สึกเจ็บปวดมาก สิ่ งไม่คาด
คิดเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเรโซแนนซ์ในรู ปของเส้นโค้ง ความ
รู ้สึกเจ็บปวดเริ่ มรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ และอวัยวะภายในดูเหมือนจะ
แตกสลาย ผมแทบทนไม่ไหว รู ้สึกเหมือนก�ำลังจะตาย
หลังจากเสี ยงกัมปนาทต่อเนื่ องเป็ นเวลา 26 วินาที มันค่อย ๆ
ลดลง ผมค่อย ๆ หลุดโล่งออกจากสภาวะที่ อึดอัดอย่างที่ สุดนั้น
ความรู ้สึกไม่สบายต่าง ๆ หายไป รู ้สึกโปรงโล่งเบาสบายแบบที่
ไม่เคยมีมาก่อน เหมือนปลดภาระที่ หนักอึ้งลง ราวกับเกิดใหม่อีก
ครั้ง ผมยังพบว่าระหว่างกระบวนการนี้เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจมาก แต่
จุดที่ เจ็บปวดอย่า งที่ สุด คือช่วงสั้น ๆ เมื่อสักครู่ ที่ผ่านมา จนผม
คิดว่าตัวเองคงต้องจบสิ้ นชีวติ แล้วจริ ง ๆ
หลังจากยานอวกาศโคจรกลับมาแล้ว ผมได้บรรยายถึงกระบวน
การทีร่ ูส้ ึกยากล�ำบากในตอนนั้นอย่างละเอียด จากการศึกษาวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสี ยงก้องของยานอวกาศที่ส�ำคัญน่ าจะมาจากการ
สัน่ สะเทื อนของจรวด จากนั้นพวกเขาได้ปรับปรุ งกระบวนการ
ทางเทคนิ ค ท�ำการแก้ไขปั ญ หานี้ ดังนั้น ระหว่างการบิ น โคจร

อาหารสมอง

ของ “เสิ นโจว - 6” สถานการณ์มีการปรับ
ดีข้ ึนอย่างมาก และไม่ปรากฏเช่ นนั้นอีก
ในการโคจรอวกาศเที่ยวต่อ ๆ มา
ระหว่างที่ตกอยู่ในสภาวะที่ สุดจะทน
อยู่ในอวกาศ 26 วินาที น้ ัน ไม่เพียงแต่ผม
ที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนานเท่านั้น
แต่เ จ้า หน้า ที่ ที่ อ ยู่ภาคพื้ น ดิ น ก็ ต กอยูใ่ น
ความตึงเครี ยดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
เพราะดูจากหน้าจอขนาดใหญ่ ภาพที่ ส่ง
กลับมาโดยยานอวกาศนั้นเหมือนภาพนิ่ง
เนื้อตัวผมไม่ขยับเขยื้อนเลย ดวงตาไม่กะพริ บ ทุกคนต่างวิตกกังวลว่ามีอะไรเกิดขึ้น
กับผมหรื อไม่
ต่อมา เมื่อแฟริ่ งถูกเปิ ดออก แสงจาก
ภายนอกส่ องเข้าห้องเคบิ น ผ่านทางช่อง
หน้าต่าง แสงแดดเจิดจ้าจนผมต้องกระพริ บ
ตาถี่ ๆ ชัว่ ขณะนั้น ใครบางคนในห้องบัญชาการตะโกนว่า “ดูสิ เขากระพริ บตาแล้ว
ลี่เหว่ ย ยัง มี ชี วิ ตอยู่” ทุ ก คนปรบมื อ ด้ว ย
ความยินดีปรี ดา
ในเวลานี้ ผมเริ่ มรายงานถึงสถานะของ
ยานอวกาศต่ อ เจ้าหน้าที่ ภ าคพื้นดิ น เป็ น
ครั้งแรก “รายงาน เสินโจว - 5 แฟริ่ งเปิ ดได้
ตามปกติ”
节选自《天地九重》，有删改
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พบกัันที่่�อัันหนิิง – สืืบสานวััฒนธรรมจีีนด้้วยมีีดและกรรไกร
遇见安宁｜一刀一剪传承中华文化
遇见安宁｜
一刀一剪传承中华文化

刻

纸是剪纸的一种，属于中国传统工艺
品。“剪纸一般创作对称的、简单的图

案，而复杂的、非对称的画案，就可以用刻刀
来创作。”俯身在工作台上，安宁市刻纸技艺
代表性传承人耿明府讲着刻纸的由来。只见他
左手不停地转动红纸，右手捏着刻刀在纸上平
稳划过，蝴蝶翅膀上的花纹、纤细的触须一一
呈现出来。

“ขั้นแรก พับครึ่ งเป็ นมุมฉาก แล้วพับ
ทบครึ่ ง... ตัดแนวทแยงตรงนี้ แล้วคลี่ออก
คุณเห็ นไหมว่า เพียงแค่พบั ทบครึ่ ง คุณก็
สามารถตัดกระดาษออกมาเป็ นรู ปดาวห้า
แฉกได้แล้ว” ในช่ วงบ่ายของวันหยุด สุ ด
สัปดาห์ เกิ่งหมิงฝู่ ผูส้ ื บสานทักษะการตัด
กระดาษอันหนิง ในเมืองอันหนิง มณฑล
ยูนนาน ก�ำลังสอนนักเรี ยนมัธ ยมต้นสอง
คนที่มาที่บา้ นของเขาเพื่อขอเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การแกะสลักกระดาษ
การแกะสลักกระดาษเป็ นการตัดกระดาษอีกประเภทหนึ่ง จัดเป็ นงานศิลปหัตถกรรมของจี นโบราณ การสร้างสรรงานตัด
กระดาษโดยทัว่ ไปจะเป็ นแบบสมมาตร และ
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รูปภาพเรี ยบง่าย ส่วนทีเ่ ป็ นภาพซับซ้อนและไม่สมมาตร สร้างสรรค์
ด้วยการใช้มีดแกะสลัก” เกิ่ง หมิงฝู่ ยืนพิงหน้าโต๊ะท�ำงาน บอกเล่า
เกี่ ยวกับที่มาของการแกะสลักกระดาษ เห็ นเขาใช้มือซ้า ยหมุน
แผ่นกระดาษสี แ ดงไปเรื่ อย ๆ มือขวาใช้มีดบรรจงกรี ดลงบน
กระดาษ และแล้ว ลวดลายบนปี กผีเสื้ อ หนวดเส้นเรี ยวละเอียด
ค่อย ๆ ปรากฏออกมาให้เ ห็ นเป็ นรู ปร่ าง “ในการสร้างสรรค์งาน
แกะสลักกระดาษ ต้องก๊อปปี้ ลวดลายลงบนกระดาษสี แดงก่อน
จากนั้นจึงลงมือตัดลวดลายหรื อแกะสลักด้วยกรรไกรหรื อมีด”
ผีเสื้ อตัวหนึ่งส�ำเร็ จเป็ นรู ปร่ าง เกิ่ง หมิงฝู่ ใช้คีบหนีบจับงานขึ้นมา
“งานชิ้นหนึ่งต้องมีความเชื่อมโยงเข้าส่ วนเดียวกัน”
ปี นี้ เกิ่ง หมิงฝู่ มีอายุ 80 ปี แล้ว ความรักในการตัดกระดาษของ
เขามีตน้ ก�ำเนิดมาจากวิชาตัดกระดาษในชั้นเรี ยนสมัยเป็ นนักเรี ยน
หลังจากเกษียณอายุ เขาได้อาศัยความรักในการศึกษาค้นคว้าเพิ่ม
เติ ม ด้ว ยตัว เอง ผลงานสร้ างสรรของเขา เช่ น “12 นักษัตรจี น”
“มังกรจีน” เป็ นต้น ซึ่งเป็ นผลงานที่สร้างชื่อเสี ยงให้เมืองอันหนิง
เขาเคยเข้าร่ วมในนิ ทรรศการศิลปะระดับนานาชาติหลายแห่ง
ปัจจุบนั นี้ ทุก วัน พุ ธ และวันศุกร์ เขาจะไปโรงเรี ยนประถม
อันหนิงเพื่อสอนทักษะการตัดกระดาษให้กบั นักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษา “ผมหวังว่าจะหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในหัวใจของเด็ก ๆ เพื่อ
ให้พวกเขามีโอกาสได้สัมผัสและหลงรักทักษะการตัดกระดาษ”
安宁市委宣传部供稿供图

คุุนหมิิงที่่�เป็็นมิิตร - คุุนหมิิง
ตรวจสุขภาพให้นกนางนวลปากแดง
友好昆明丨昆明为红嘴鸥体检

随

着气温下降，成千上万的红嘴鸥从西伯利亚飞抵云南昆明越冬，
成为“春城”昆明的一道美丽风景。

เมือ่ อุณหภูมิลดลง นกนางนวลปากแดง นับพันนับหมืน่ ตัวได้
บินจากไซบีเรี ยไปยังนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อหลบหนาว
กลายเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามของคุนหมิง “นครแห่งวสันตฤดู”
จากการวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า การบินอพยพของนก
นางนวลปากแดง ช่างเป็ นระยะทางทีแ่ สนหฤโหด เพราะในระหว่าง
ทาง พวกมันไม่เพียงแต่จะประสบภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฝนฟ้า
คะนอง หากยังได้รบั บาดเจ็บจากการท�ำร้ายของนกล่าเหยือ่ และสัตว์ป่า
แต่ละครั้งของการอพยพ จะมีเพียงนกนางนวลปากแดง ส่ ว นหนึ่ ง
เท่านั้นที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่ น จิตวิญญาณแห่ง
ความอดทน ยึดมัน่ และกล้าหาญของนกนางนวลปากแดง ได้กระตุน้
ผูค้ นในคุนหมิงเกิดความซาบซึ้งใจ ชาวคุนหมิงจึงใช้การกระท�ำของ
ตัวเองในการปกป้องคุม้ ครองพวกมันเสมอมา
ล่าสุด เมืองคุนหมิงได้เปิ ดตัวงานบันทึกแหวนนกนางนวลปาก
แดง เจ้าหน้าที่ชง่ั น�้ำหนักนกนางนวลปากแดง วัดความยาวล�ำตัว
ความยาวของปี ก ความยาวของปาก ความยาวเท้า และความยาวหาง
โดยบันทึกทีละตัว แล้ววางบนวงแหวนโลหะรู ปตัว G พร้อมที่อยู่
ทางไปรษณีย ์ ตัวเลขเฉพาะและแหวนสี น้ ำ� เงิน หลู่ หงหลิน หัวหน้า
แผนกสัตววิทยาของศูนย์อนุรกั ษ์และกูภ้ ยั สัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์
คุนหมิง (Kunming Endangered Animal and Plants Containment
and Rescue Center) กล่าวว่า “เราได้มกี ารตรวจประเมินสภาพร่างกาย
ของนกนางนวลปากแดงทุกปี ซึ่งในปี นี้นกนางนวลมีสภาพร่ างกาย
ที่ดี ในช่วงหน้าหนาว น�้ำหนักของนกนางนวลโดยทัว่ ไปจะเพิม่ ขึ้น
50 - 150 กรัม โดยน�้ำหนักตัวดังกล่าวเพียงพอที่จะให้พวกมันบิน
กลับไปไซบีเรี ยในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า”
昆明市委宣传部供稿、新华社 图
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เยีย่ มชมอวี้ซี – อวี้ซโี อบรับยุคใหม่แห่งการพัฒนา
กับเส้นทางรถไฟจีน - ลาวทีก่ ำ� ลังจะเปิ ดให้บริการ
走进玉溪｜中老铁路开通在即
走进玉溪｜
中老铁路开通在即 玉溪拥抱发展新时代

2021

年年末，中老铁路即将通车
运营。中老铁路玉溪段全长

145.79公里，在玉溪市辖区内设立玉溪、研
和、峨山、化念和元江5个站点，使玉溪的区
位和交通优势更加凸显，为沿线民众的生活带
来更多便利和机遇。

“ด้วยรถไฟสายนี้ เราสามารถเดินทางไป
ต่างประเทศได้ตามใจต้องการ ในขณะเดียวกัน
สินค้าเกษตรของอวี้ซกี จ็ ะจ�ำหน่ายได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ทิวทัศน์ทสี่ วยงามของหยวนเจียง
จะสามารปรากฏสู่สายตาและดึงดูดนักท่อง
เทีย่ วได้มากยิง่ ขึ้น”
ในปลายปี 2564 เส้นทางรถไฟจีน - ลาว
ก็จะสามารถเปิ ดให้บริ การ ทั้งนี้ เส้นทาง
รถไฟจีน - ลาวในส่วนของเมืองอวี้ซี มีความ
ยาวรวม 145.79 กิ โ ลเมตร และได้สร้าง
สถานีรถไฟในเขตเมืองรวม 5 สถานี ได้แก่
สถานี อวี้ซี สถานี เหยียนเหอ สถานี เออร์
ซาน สถานีฮฺวา่ เนี่ยน และสถานีหยวนเจียง
ท�ำให้เมืองอวี้ซีซ่ ึงมีท �ำ เลที่ โดดเด่นและ
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ข้อได้เปรี ยบด้านการขนส่ ง ยิ่งมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และน�ำ
ความสะดวกสบายและโอกาสมาสู่ ชี วิ ต ของผู ค้ นตลอดเส้นทาง
มากขึ้น
คุณหลี่ ซิ นหยาง รองหัว หน้ า คณะกรรมการบริ หารชุ ม ชน
กานจวงกล่าวว่า “สถานีหยวนเจียงเป็ นสถานีที่รองรับทั้งผูโ้ ดยสาร
และการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรู ป การกระจายสิ นค้า การซื้อขาย และการขนส่ งสิ นค้า
ทางการเกษตรทั้งในพื้นที่และอ�ำเภอใกล้เคียง”
ส�ำหรับความร่วมมือระหว่างเมืองอวี้ซแี ละลาวนั้น มีประวัตศิ าสตร์
ความเป็ นมาอันยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2552 อวี้ซีได้สถาปนา
เมืองพีเ่ มืองน้องกับเมืองจ�ำปาสัก สปป. ลาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2559
เมืองอวี้ซีและกระทรวงศึกษาธิ การและกี ฬาของสปป.ลาวได้ลง
นามในข้อตกลงการฝึ กอบรมบุคลากรระดับปริ ญญาตรี และข้อ
ตกลงการฝึ กอบรมบุคลากรอาชีว ศึ กษาระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็ น
ทางการ ตลอดช่ ว งหลายปี ที่ผา่ นมา อวี้ซีได้ดำ� เนิ นการอบรมกล่มุ
บุคลากรทางด้านภาษาและบุคลากรทางวิ ช าชี พด้านเทคนิ คให้
กับลาว ในอนาคตเมือ่ เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปิ ดให้บริ การ อวี้ซีจะ
ได้โอบรับยุคใหม่ แ ห่ ง การพัฒ นา และความร่ วมมือกับลาวจะ
ก้าวไปสู่ อนาคตที่ดีกว่าเช่นกัน
玉溪市委宣传部供稿供图

ช่วง 40 ปี กับการสถาปนาเมืองพีเ่ มืองเมืองน้อง 103 คู่
ประสานมือกับทัว่ โลกร่วมบรรเลงบทเพลงแห่งมิตรภาพ
40年103对友城 携手世界奏响友谊乐章

2021

年11月5日，是云南省国际友好城市工作开展40周年纪
念日。40年前，昆明市与日本藤泽市缔结了云南省第1

对国际友好城市。截至目前，云南全省、州、市、县相继与世界五大洲的
36个国家缔结国际友好城市关系103对。其中，云南省在南亚东南亚国家
的国际友好城市总数达49对。

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2564 เป็ นวันครบรอบ 40 ปี แห่ง
การพัฒ นาความสัมพันธ์เ มื อ งพี่ เมืองน้อ งระหว่างประเทศของ
มณฑลยูนนาน เมื่อ 40 ปี ที่ แล้ว นครคุนหมิงและเมืองฟูจิซาวะ
ประเทศญี่ ปุ่น ได้ลงนามสถาปนาเป็ นเมื อ งพี่ เมืองน้องระหว่าง
ประเทศแห่งแรกในมณฑลยูนนาน
ตลอดระยะ 40 ปี ที่ ผ่านมา ความสัม พัน ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้อง
ระหว่างประเทศของมณฑลยูน นานได้เ ชิ ดชู ห ลัก แห่ ง “ความ
สันติภาพ การพัฒนา ความร่ วมมือ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน”
โดยเสมอมา ตลอดจนยึดมัน่ ในหลักการ “เสริ ม สร้ า งมิตรภาพ
ระหว่างประชาชน ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศ รักษา
สันติภาพของโลก และส่ งเสริ มการพัฒนาร่ วมกัน” และได้บรรลุ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศรวม
16 เมือง/แคว้น ในมณฑลยูนนานกับต่างประเทศครบถ้วนทุกเมือง/
แคว้น ปั จจุบนั ทัว่ ทั้งมณฑล แคว้น เมือง และอ�ำเภอต่าง ๆ ของ
มณฑลยูนนาน ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
ประเทศกับ 36 ประเทศ ใน 5 ทวีปทัว่ โลก รวมทั้งสิ้ น 103 คู่ สิ่ ง
เหล่านี้จะเป็ นการสร้างสะพานมิ ต รภาพให้โลกได้เข้าใจยูนนาน

และน�ำยูนนานออกไปให้ทว่ั โลกได้รับรู ้
มากขึ้น สิ่ ง ที่ น่ า กล่ า วถึ ง ก็คือ หลังจาก
ความพยายามอย่างไม่ลดละ การสถาปนา
เมืองพีเ่ มืองน้องระหว่างประเทศของมณฑล
ยูนนานกับเอเชี ยใต้และเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้มีจำ� นวนมากถึง 49 คู่
ในอนาคต สมาคมประชาชนยูนนาน
เพื่อมิตรภาพกับต่างประเทศจะยังคงพัฒนา
และปรั บปรุ งรู ปแบบการท�ำงานเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์เมืองพีเ่ มืองน้องระหว่าง
ประเทศต่อไป ทั้งนี้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายใน
การเติบโตทั้งในเชิงปริ มาณและการปรับปรุง
คุณภาพ อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากความ
สัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศ
ในการพัฒ นาการทูตระดับเมือง การทูต
สาธารณะ และการทูตพลเรื อนอย่างจริ งจัง
สร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่ ลึ ก ซึ้ งยิ่ง
ขึ้น ระหว่ า งประชาชนของทั้งสองเมื อ ง
อย่างต่อเนื่อง
云南省人民对外友好协会供稿供图
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ศักยภาพในการท�ำความร่วมมือ
ด้านการศึกษาไทย - จีน
泰中教育合作大有可为

在

我从政期间，曾多次到访中国，见闻了中国学术方面的蓬勃发

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์์
อดีีตรััฐมนตรีี ว่า่ การกระทรวงการต่่าง
ประเทศ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเกริิ ก
泰国外交部前部长、泰国格乐大学校长

展，以及中国与发达国家旗鼓相当的先进科学技术。当我受邀担

任格乐大学校长，并与经验丰富的中国同事们共事时，我发现向中国学
习以及与中国进行教育合作对于泰国来说具有重要意义。由此我产生了
推动泰中教育合作，尤其是高等教育方面合作的想法，希望以此促进两国
关系、加深两国相互了解。我希望泰国能持续与中国保持合作、向中国学
习、同中国一道发展。

杨金泉博士

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและจี นมีมาอย่า ง
เนิ่นนาน คนไทยมากถึงร้อยละ 10 มีเชื้อสายจีน โดยเฉพาะเตีย่ ของ
ผมก็มาจากเมืองจีน ส่ วนแม่ผมเป็ นคนไทย สมัยเด็กฐานะทางบ้าน
ของผมค่อนข้างยากจน แต่ ผ มโชคดี ที่ได้รู้จกั กับผู ม้ ี อุ ปการคุ ณ
คอยส่ งเสริ มสนับสนุ น ผม จนกระทัง่ ผมจบการศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ด้วยคะแนน
ค่อนข้างดี และเรี ยนต่อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนส�ำเร็จ
การศึกษาแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต
หลังจากผมเรี ยนจบแล้ว เริ่ มท�ำงานในต�ำแหน่งแพทย์ที่เทศบาล
ต�ำบลเมืองพลเป็ นเวลากว่า 12 ปี ในการท�ำงานด้านการแพทย์
ผมเคยได้รับรางวัลจากสันนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย และ
แพทยสมาคมฯ แห่ งประเทศไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2516 ได้
รับรางวัลรามอนแมกไซไซ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ สาขาผูน้ ำ� ชุมชน
รางวัลดังกล่าวน�ำความภาคภูมิใจมาสู่ ผมและเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ผมได้ต่อยอดพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ส�ำหรับเส้นทางการท�ำงานด้านการเมืองของผม ผมเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวง คือรั ฐ มนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข รัฐมนตรี ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรี ว่าการ
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กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรี ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
การได้มีโอกาสท�ำงานด้านการเมืองท�ำให้ผมได้เรี ยนรู ้และเข้าไป
มีบทบาทในด้านการพัฒนาประเทศไทย
หากกล่าวถึงบทบาทด้านการพัฒนาการศึกษาแล้ว คงต้องเล่า
ย้อนไปถึงตอนที่ผมท�ำหน้าที่ในฐานะข้าราชการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ขและเทศบาล ผมได้เริ่ มก่อตั้งโรงเรี ยนเพื่อตอบสนอง
ความจ�ำเป็ นของราษฎร โดยใช้ชื่อว่าโรงเรี ยนพลพาณิ ชยการ ซึ่ง
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพิชยการ และยังได้จดั
ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี - เอก ขณะเดียว
กัน ผมก็ได้รับเกี ยรติ เชิ ญให้เป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐ
หลายแห่ง ปั จจุบนั ผมเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม นายก
สภาสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกริ ก
ช่วงที่ผมอยูใ่ นแวดวงการเมือง ได้มีโอกาสไปเยือนประเทศ
จีนหลายครั้ง เห็นความเจริ ญก้าวหน้า และการเติบโตทางวิชาการ
ของจีน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทัดเทียม
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กับประเทศอื่น ๆ ที่ พฒั นาแล้ว ท�ำให้ผม
สนใจประเทศจีนมากขึ้น ว่าประเทศจีนจัด
ระบบการศึกษาอย่างไรถึงได้พ ฒ
ั นาได้
อย่างรวดเร็ ว
เมื่อได้รับเชิญให้มาด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริ ก ร่ วมกับเพื่อน
ชาวจีนที่มีประสบการณ์ ท�ำให้ผมมัน่ ใจว่า
การศึกษาหาความรู ้และความร่ วมมือทาง
การศึกษากับประเทศจีน เป็ นความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ผมจึงตั้งความหวังว่า จะท�ำให้การ
ศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเป็ นเครื่ อง
มือส่ งเสริ มความเข้าใจและความสัมพันธ์

คณะชาวไทยได้เข้าเยีย่ มชมมหาวิทยาลัยกว่างซี
泰国访华团访问广西大学 新华社 图
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ระหว่างไทยกับจีน ซึ่งโชคดีมากทีค่ วามฝัน
ของผมเป็ นความจริ ง มหาวิทยาลัยเกริ ก
ได้รบั การเปลี่ยนแปลงให้เป็ นมหาวิทยาลัย
หลักสู ตรนานาชาติ ภาษาจีน เราได้ก่อตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติที่สอนปริ ญญาตรี - เอก
เป็ นภาษาจีน บุคลากรทางการศึ กษาที่ มี
คุณวุฒิจากประเทศจี น มาสอนอย่างเต็ม
ภาคภูมิ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกระทรวง
อุดมศึกษาของไทย
หลายปี มานี้ ผมได้เดินทางไปเยีย่ มชม
และร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
เกินกว่าร้อยแห่ง ได้ทำ� MOU เพือ่ ท�ำความ
ร่ วมมื อ เกิ น ร้ อยแห่ ง และสิ่ ง ที่ ท ำ� ให้ ผ ม
ประทับ ใจคื อ การศึกษาของจี นในวันนี้
ตั้ง แต่ โ รงเรี ยนอนุ บ าล ประถม มัธ ยม
วิท ยาลัย เทคนิ ค อาชี พ ถึงมหาวิท ยาลัย
มีความเข้ม ข้น ในวิชาการและมีการเน้น
เรื่ องคุณธรรมและระเบี ยบวินัยมากเป็ น
พิเศษ สิ่ งที่สำ� คัญทีน่ ่าชืน่ ชมของการศึกษา
ในประเทศจีนวันนี้คอื การมีระบบแบบแผน
เป็ นของจี นเอง แต่ ต้ งั อยู่บนพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาการระดับสากล ความ
เป็ นตัวของตัวเอง และการพึ่ง ตนเองได้
ในแวดวงการศึกษาของจีนนั้น เป็ นตัวอย่าง
ที่ดีเลิศในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งได้เห็น
การศึกษามีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน การแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย ซึ่งผมคิดว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในเมืองไทย สามารถน�ำแนวความคิ ด และ
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ตัวอย่างที่ดีมาพัฒนาประเทศของเราได้
ประเทศจีนนอกจากมีระบบการศึกษาที่กา้ วหน้าแล้ว ก็ยงั มีการ
ปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ อย่างเมื่อ
เร็ ว ๆ นี้ ประเทศจี นก็ได้ออกนโยบายเกี่ ยวกับการกวดวิชาที่เกิน
จ�ำเป็ น และจ�ำกัดการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรี ยนในวัยต่าง ๆ เพื่อ
ให้อนุชนรุ่ นใหม่ ใช้เวลาในการสร้างคุณภาพชี วติ ให้แก่ตนเอง
ได้ดีข้ ึน
หลายปี มานี้ รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญกับการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาเป็ นอย่างมาก และก็ได้สนับสนุนให้ไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
อย่างมากเช่นกัน ส�ำหรับประเทศไทยนอกจากจะมีความใกล้ชิด
ทางภูมิศาสตร์ กบั จีนแล้ว เรายังมีความสัมพันธ์กนั ทางสายเลือด
ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนธรรมเนี ยมประเพณี ก็คล้ายคลึงกัน
การมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยจึงเป็ นอีกหนทางเลือกหนึ่งของนัก
ศึกษาจีน และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในไทยจะต้อง
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดจีนด้วย
ตามสถิติ นักศึกษาจีนมากกว่า 9 ล้านคนประสงค์ทจี่ ะเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา แต่มหาวิทยาลัยในจีนสามารถรองรับได้
ประมาณ 6 ล้านคน แสดงว่าตลาดการศึกษายังกว้างมาก ดังนั้น
ถ้ามหาวิทยาลัยในเมืองไทย ได้มีการเตรี ยมพร้อมอย่างเหมาะสม
ทั้งในเรื่ อ งคุ ณ ภาพและปริ มาณ อีกทั้งได้รั บ ความสะดวกจาก
นโยบายรัฐบาลไทย จะสามารถให้ความร่ วมมือ ด้า นการศึกษา
ระหว่างไทย - จีนได้ดีข้ ึนในอนาคตอย่างแน่นอน
การปฏิ รู ปประเทศจี น ด้า นการศึกษา การพัฒ นาประเทศ
รวมทั้งความฝันทีจ่ ะท�ำให้ประเทศจีนเข้าสู่สงั คมนิยมทีม่ เี อกลักษณ์
ของจีน มีความส�ำคัญต่ อ การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยิง่ อีกทั้ง
นโยบายหนึ่งแถบ หนึ่ งเส้นทางที่ เ ป็ นข้อริ เริ่ มภายใต้การน�ำของ
ท่่านสีี จิ้้�นผิิง ก็็น่่าตื่่�นเต้้น น่่าสนใจเป็็ นอย่่า งยิ่่�ง ผมในนามของผู้้�
บริิหารการศึึกษา จะต้้องผลิิ ต บุุ ค ลากรที่่�มีีประสิิ ท ธิิ ภาพ เพื่่�อเป็็ น
กำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒ นาข้้อ ริิ เริ่่�มหนึ่่�งแถบ หนึ่่�งเส้้นทางให้้เ ป็็ น
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รููปธรรม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประโยชน์์และสร้้างอนาคตที่่�มั่่�งคั่่�งร่่วมกัันระหว่่าง
ไทย - จีีน
แม้้ผมจะเริ่่�มต้้นจากอาชีีพการเป็็ นแพทย์์ แต่่ในใจลึึก ๆ แล้้ว
ผมก็็ยังั ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าการศึึกษานั้้�นสำำ�คััญมากแค่่ไหน สำำ�หรัับ
ประเทศไทย เรายังต้องเร่งรัดพัฒนาการศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การศึกษาในชนบทของประเทศไทย ซึ่งผมคิดว่าเป็ นอนาคต
ที่่�สำำ�คััญของประเทศ ประเทศจีีนประสบความสำำ�เร็็จในการพััฒนา
ประเทศ มีีการเติิ บโตทางเศรษฐกิิ จเป็็ นอัันดัับสองของโลก ใน
ขณะเดีียวกัันประเทศจีี นก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาการศึึกษา

ปลายปากกาผูอ้ ่าน

ควบคู่กนั ไปอีกด้วย ถือว่าเป็ นการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนอย่างแท้จริ ง จึงหวังว่าประเทศไทย
จะได้ร่วมมือ เรี ยนรู ้และพัฒนาประเทศ ไป
สูค่ วามส�ำเร็จทีย่ ง่ั ยืนร่วมกับประเทศจีนต่อไป

นักศึกษาชาวไทยที่เรี ยนจบจากจีนก�ำลังควบคุมโมเดล
รถไฟในห้องเรี ยน
从中国留学归来的泰国学生们在教室里操纵火车模型
新华社 图
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“โมเดลเศรษฐกิจ BCG” สร้างโอกาส
ความร่วมมือไทย - จีน
“BCG经济模式”为泰中合作带来机遇
泰国正大管理学院中国—东盟研究中心副主任 陈丰媛

อรสา รัตนอมรภิรมย์ ผูช้ ่วยผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อาเซียน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์

根

据“泰国4.0”战略的远景目标，今
年泰国政府开始推行以生物经济、循

环经济、绿色经济结合发展的“BCG经济模
式”(Bio-Circular-Green Economy Model)，
该经济模式按照自足经济的指导方针，通过科
技创新机制，实现联合国规定的可持续发展
目标。
“BCG经济模式”将是泰国未来10年
主要的经济推动力，这也将为泰中合作带来
新机遇。

ตามเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์
“ไทยแลนด์ 4.0” ในปี นี้ รัฐบาลไทยได้เริ่ ม
แผนปฏิบตั กิ ารตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ที่เรี ยกว่า “โมแดลเศรษฐกิจ
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BCG” (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ซึ่ งผสมผสาน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสี เขียว
เข้าด้วยกัน โมเดลเศรษฐกิจนี้ จะยึดตามแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียง
และอาศัยกลไกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกิ รรม เพือ่ บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของสหประชาชาติ ทั้งนี้ “โมแดลเศรษฐกิจ
BCG” จะเป็ นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจหลักของไทยในอีก 10 ปี ข้าง
หน้า ซึ่งจะน�ำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ส�ำหรับความร่ วมมือไทย - จีน
“โมแดลเศรษฐกิจ BCG” ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อได้เปรี ยบ
ของประเทศไทยด้านท�ำเลที่ต้ งั ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าค
และมี ทรั พยากรที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง 4 อุตสาหกรรมที่โดดเด่น
ของไทยในปั จจุบนั 4 คือ การเกษตรและอาหาร พลังงานและวัสดุ
ชีวภาพ สุขภาพและการแพทย์ และการท่องเทีย่ วและบริ การ ซึ่งเป็ น
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ส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจไทยและมี ศ ักยภาพแข่งขันสู ง ปี ที่แล้ว
“โมเดลเศรษฐกิจ BCG” มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 113,000 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 21 ของ GDP ประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับ
การจ้างงานและอาชีพของผูค้ นมากกว่า 16.5 ล้านคน ทั้งนี้ รัฐบาล
ไทยตั้งเป้ าว่าภายในปี พ.ศ. 2570 “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จะบรรลุ
ตัวชี้วดั 4 ประการ ได้แก่ การเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม สร้างความยัง่ ยืนของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น
เพื่อให้บรรลุการพัฒนาตาม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” รัฐบาล
ไทยจะเพิ่มงบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) เป็ น 2 เท่า
โดยภายในปี พ.ศ. 2570 คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาจะ
มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 2 ของ GDP ประเทศไทย นโยบายนี้จะช่วยยก
ระดับประสิทธิภาพด้านการวิจยั และพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนส่งเสริ มการบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนของไทย (BOI)
ได้ให้สิทธิ พิเศษเฉพาะส�ำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น นักลงทุน
และวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตทางชีวเคมี การผลิตก๊าซชีวภาพ
และพลังงานชีวมวล การผลิตอาหารและอาหารสัตว์ บริ ษทั ให้บริ การ
ด้านพลังงานและรี ไซเคิล จะได้รับการยกเว้นภาษี เป็ นเวลา 8 ปี
ส่วนวิสาหกิจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ดิจิทลั และเทคโนโลยี ว สั ดุ ข้ นั สู ง สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลนานถึง 10 ปี ขณะที่ บางโครงการยังสามารถขอรับสิ ทธิ
พิเศษเพิ่ มเติมได้ หากทิศทางการวิ จ ัย พัฒนาและสถานที่ ต้ งั ของ
โครงการ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริ มการลงทุนของรัฐบาล
นอกจากนี้ บริ ษทั ต่างชาติที่ได้รับอนุมตั ิการลงทุน สามารถซื้อ
ทีด่ นิ ในประเทศไทยเพือ่ ใช้เป็ นทีต่ ้งั โครงการและมีกรรมสิทธิ์ครอบ
ครองทีด่ นิ ดังกล่าว ส่วนบริ ษทั ผูผ้ ลิตสินค้าอุตสาหกรรมและบริ ษทั
R&D จะไม่ถกู จ�ำกัดสัดส่วนการถือหุน้ ของต่างชาติ ส�ำนักงาน BOI
ยังให้วซี ่าอัจฉริ ยะ (Smart Visa) แก่ผลู ้ งทุน ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูบ้ ริ หาร

การแลกเปลีย่ น

ระดับสูงในอุตสาหกรรมไฮเทคต่างชาติ ซึ่ง
วีซา่ ประเภทนี้มีอายุ 4 ปี โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตท�ำงานเพิม่ เติม สิ ทธิ พิเศษเหล่านี้จะมี
ส่วนช่วยดึงดูดบริ ษทั จีนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นใน
อนาคต
ประเทศไทยถื อเป็ นส่ ว นส�ำคัญของ
ห่วงโซ่อปุ ทานโลก เป็ นจุดหมายการลงทุน
ที่สำ� คัญในอาเซี ยน ส�ำหรั บ นักลงทุนจีน
ปัจจุบนั ยังเป็ นหนึ่งในตลาดเป้าหมายส�ำคัญ
ของบริ ษทั จีนทั้งด้านสิ นค้าและบริ การอีก
ด้วย ซึ่งกลายเป็ นแรงผลักดันหลักของจีนที่
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
เมือ่ ผนวกรวม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”
ของไทยกับนโยบาย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คม 5 ปี ฉบับที่ 14” และนโยบาย
“เศรษฐกิจวงจรคู”่ ของจีนแล้ว จะน�ำมาซึ่ง
โอกาสใหม่ ๆ ส�ำหรับบริ ษทั จี นและไทย
ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์หลัก ได้แก่
เกษตรกรรมและการแปรรู ปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ดิจิทลั และซอฟต์แวร์ ยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอะไหล่ ปั ญญาประดิษฐ์
อีคอมเมิ ร์ซ เทคโนโลยีการช�ำระเงินและ
โลจิสติกส์

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าก�ำลังหมุนตามแรงลม
บนภูเขาเอ้อสื่ อซื่อมณฑลเจ้อเจียง
浙江省山峦上的风力发电项目 CFP 图
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ค�ำจีนวันนี้

/ 新语时谭

在现代汉语中，“飒”原本是 个不能独立成
词的语素。如今， 但演变成了单音词，而旦
有了两个新义 。 个新义 ，用作形容
词，意思等同于“飒爽”；另 个新
义 ，用作叹词，表达“如愿以偿
时的喜悦”等。2020年，中国抗击新
冠肺炎疫情斗争中，各 各业的
女性逆向而行，奋力拼博，英姿飒
爽的女性形象乜让“飒”成
了 大热词。此外，叹词“飒”
因为体育运动、动漫和游戏，在
中国年轻人中和网络上狠流
行。比如，许多中国乒乓球员
喜欢在比赛中大喊 声“飒”为自
己加油鼓劲。
ในภาษาจีนปั จจุบนั ค�ำว่า 飒 (อ่านว่า sà) นั้น
เดิมเป็ นหน่วยค�ำ ไม่สามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะค�ำโดด
ได้ แต่เมือ่ ไม่นานมานี้ ค�ำว่า 飒 ได้ววิ ฒั นาการจนกลาย
เป็ นค�ำพยางค์เดียว และมีความหมายใหม่เพิม่ ขึ้นอีก 2 ความ
หมาย หนึ่งในนั้นใช้เป็ นค�ำคุณศัพท์ หมายถึง 飒爽 ซึ่งแปลว่า
องอาจ สง่างาม ส่วนอีกความหมายหนึ่งนั้น เป็ นค�ำอุทานทีส่ ื่อ
ถึงอารมณ์สะใจเมือ่ ผูพ้ ดู ได้รบั ในสิ่ งที่ ตอ้ งการ เมือ่ พ.ศ. 2563
ช่วงทีจ่ นี ก�ำลังรับมือกับโรคระบาดโควิด - 19 นั้น ผูห้ ญิงจาก
หลายภาคส่ วนต่างออกมาช่วยกันท�ำงานอย่างแข็งขัน ความ
ทะนงองอาจของพวกเธอ ท�ำให้คำ� ว่า 飒 กลายมาเป็ นศัพท์ฮติ
ค�ำใหม่ นอกจากนี้ ค�ำอุทาน 飒 ยังแพร่ หลายในหมูว่ ยั รุ่ นจีน
รวมทั้งในอินเทอร์เน็ต โดยมีจดุ เริ่ มต้นมาจากการแข่งขัน
กีฬา แอนิเมชัน่ และเกมต่าง ๆ ในจ�ำนวนนั้น นักกีฬาปิ งปอง
จากประเทศจีนมักจะร้องออกมาว่า 飒 ในระหว่างแข่งขัน เพือ่ เรี ยกขวัญและก�ำลังใจให้ตนเอง
本刊综合
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读者反馈 /

ความคิดเห็นของผูอ้ า่ น
读者反馈
本刊记者 蔡梦/整理

笑笑：大家好！《湄公河》杂志11月刊与大家见面了。
本期，我们收到广西民族大学东南亚语言文化学院院长覃秀
红的来信，一起来看看吧！

ยิม้ ยิม้ : สวัสดีคะ่ ผูอ้ า่ นทุ ก ท่ าน นิ ตยสาร “แม่น้ ำ� โขง” ฉบับเดือนพฤศจิกายนกลับมาพบกับท่านผูอ้ า่ น
อีกครั้ งนะคะ นิตยสารฉบับนี้ เราได้รับจดหมายจาก
อาจารย์ฉิน ซิ่วหง คณบดีวทิ ยาลัยภาษาและวัฒนธรรม
แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติ
กว่างซี โดยเนื้อหาจดหมายมีขอ้ ความดังนี้คะ่
第一次认识《湄公河》杂志是在19年前，在我的导师房
英教授与当时的《湄公河》杂志译审谢远章教授的引荐下，
我有幸成为《湄公河》的一名兼职译员，之后就一直是《湄
公河》的忠实读者。

ดิฉนั รู ้จกั นิ ตยสารแม่น้ ำ� โขงครั้งแรกเมื่อ 19 ปี กอ่ น
จากการแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษาของดิฉนั ศาสตราจารย์
ฝางอิง และศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ยรรยง จิระนคร)
บรรณาธิการภาคภาษาไทยของนิ ตยสารแม่น้ ำ� โขงใน
ตอนนั้น ดิฉนั โชคดีทไี่ ด้เป็ นผูแ้ ปลพาร์ทไทม์คนหนึ่งให้
กับนิตยสารแม่น้ ำ� โขง นับแต่น้ นั มา ก็เป็ นผูอ้ า่ นทีจ่ งรักภักดีตอ่ นิตยสารแม่น้ำ� โขงมาโดยตลอด
首先，祝贺《湄公河》即将年满20岁！她的成长和变
化，我们都看在眼里，包括栏目和内容的更新，双语比例的
调整，翻译团队的本土化，海外发行的到达率，实体杂志
与数字版本并行等等。我曾在泰国很多公务场合看到《湄公
河》躺在书架上供读者免费取阅，这也体现了杂志在泰国的
知名度和影响力。

ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 20
ปี ของนิ ต ยสารแม่น้ ำ� โขงที่ กำ� ลัง จะมาถึง เราได้เห็ น

ความคิดเห็นผูอ้ ่าน

ถึงการเติบโตและการเปลีย่ นแปลงของนิตยสาร ซึ่งรวม
ถึงการอัปเดตคอลัมน์และเนื้อหา การปรับสัดส่ วนของ
ภาษาไทยและจีน การแปลที่มสี ำ� นวนความเป็ นเจ้าของ
ภาษาของทีมแปล ความรวดเร็ วในการจัดส่งไปยังต่าง
ประเทศ นอกจากนิิตยสารในรูู ปแบบสิ่่�งพิิมพ์์แล้้วยัังได้้
จััดทำำ�ในรูู ปแบบดิิจิิทัลั อีีกด้้วย เป็็ นต้้น ดิิ ฉัันเคยเห็็น
นิิตยสารแม่่น้ำำ��โขงวางอยู่่�บนชั้้�นหนัังสืื อหยิิบอ่่านฟรีี
ในสถานที่่�สาธารณะหลายแห่่งในประเทศไทย ซึ่่�งเป็็ น
การสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความนิิยมและอิิทธิิพลของนิิตยสา
รเล่่มนี้้�ในประเทศไทย
其次，我要感谢《湄公河》。在她还是双语对照版的时
候，就是我学习翻译的主要素材；现在，她是我教学工作中
不可或缺的参考资料，是泰国读者认识中国、了解中国、理
解中国的重要渠道。在人们更乐意通过手机、平板等移动设
备进行轻阅读、快阅读的今天，希望杂志以更方便阅读、更
新颖独特的形式，吸引更广泛的读者群。比如，我希望有一
天可以听到《湄公河》的语音版。

ประการที่ ส อง ดิ ฉันต้อ งขอขอบคุ ณ นิ ต ยสาร
แม่น้ ำ� โขง เมื่อครั้ งที่ ยงั เป็ นนิ ตยสารในรู ปแบบเที ยบ
สองภาษา ซึ่งฉันได้ใช้เป็ นข้อมูลหลักในการเรี ยนรู แ้ ละ
ฝึ กการแปล ปัจจุบนั นี้ “แม่น้ ำ� โขง” ได้กลายเป็ นแหล่ง
อ้า งอิงที่ขาดไม่ได้ในงานสอนของดิ ฉนั และเป็ นช่อง
ทางส�ำคัญส�ำหรับผูอ้ ่านชาวไทยในการรู จ้ กั จีน มีความ
รู ้ความเข้าใจจีน ทุกวันนี้ ผูค้ นนิยมอ่านข่าวสารข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
ที่มคี วามสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวกว่า ดิฉนั จึงอยาก
ให้นิตยสารน�ำเสนอในรู ปแบบที่สะดวก แปลกใหม่
และโดดเด่นกว่า เพื่อดึงดูดผูอ้ า่ นได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น ตัว
อย่างเช่น ดิฉนั หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ฟังนิตยสารแม่น�้ำโขงในรู ปแบบนิตยสารเสี ยง
最后，祝愿《湄公河》把中国故事讲得越来越好。

สุ ดท้ายนี้ ขออ�ำนวยพรให้ นิตยสารแม่น้ ำ� โขง ท�ำ
หน้าที่บอกเล่าเรื่ องราวของประเทศจีนได้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
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