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  หมอกควนัของการแพร่ระบาดโรคโควดิ - 19 ยงัไม่ทนัคล่ีคลาย หนทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

โลกยงัมีอุปสรรคขวากหนาม ประชาชนของทุกประเทศจ�าเป็นตอ้งท�างานร่วมกนัเพื่อเอาชนะ

ความยากล�าบาก จีนยนิดีท่ีจะท�างานร่วมกบันานาประเทศ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจโลกท่ีเปิดกวา้ง

และปล่อยใหส้ายลมแห่งการเปิดกวา้งช่วยท�าใหโ้ลกอบอุ่นใจ

ประธานาธิบดีสี จ้ินผงิของจีน กล่าวสุนทรพจนใ์นพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินคา้น�าเขา้

นานาชาติจีน (CIIE) คร้ังท่ี 4  ในคืนของวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 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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泰国“五姐妹”的“进博缘”

บพุเพสนันวิาสของ “ไฟว์ซสิ” ชาวไทยในงาน CIIE

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ธิติมา อนนัตศ์ฤงคาร ผูบ้ริหารแบรนดผ์ลิตภณัฑ์

ศิลปะตกแต่งบา้นไฟวซิ์ส (5ive Sis) รู้สึกดีอกดีใจ เพราะธุรกิจของ

เธอท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคโควดิ - 19 กลบัพบกบัโอกาสใหม่ ๆ

ในงานมหกรรมแสดงสินคา้น�าเขา้นานาชาติจีน (CIIE) คร้ังท่ี 4

10 ปีท่ีแลว้ ธิติมาและน้องสาวทั้งส่ีของเธอไดก่้อตั้งแบรนด ์

“ไฟวซิ์ส” ข้ึน โดยธิติมาซ่ึงเคยศึกษาท่ีประเทศจีนท�าหนา้ท่ีบุกเบิก

ตลาดจีน  ในปี พ.ศ. 2562 ธิติมาน�าผลิตภณัฑไ์ปเขา้ร่วมงาน CIIE

คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรั้บประสบการณ์ล�้าค่าจาก “การเปิดหูเปิดตา” ในคร้ัง

นั้น “การจดั Business Matching ภายในงานท�าไดดี้มาก เราแค่แจง้

ใหผู้จ้ดังานทราบถึงความตอ้งการและแบรนดสิ์นคา้ พวกเขาจะ

ช่วยหาบริษทัท่ีเหมาะสมใหท้นัที  จากนั้นกส็ามารถลงนามในขอ้

ตกลงได”้ ธิติมากล่าว  คร้ังแรกท่ีร่วมงาน CIIE สร้างยอดขายใหแ้บรนด์

“ไฟวซิ์ส” เพิม่ข้ึนร้อยละ 30 และท�าให้ธิติมาเป่ียมดว้ยความหวงัท่ี

จะรุกตลาดจีน

ในปี พ.ศ. 2363 หลงัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19  มูลค่า

การส่งออกของบริษทั “ไฟวซิ์ส” ไปยงัจีนลดลงจนเกือบเป็นศูนย ์

และมีลูกคา้เขา้ร้านนอ้ยลงเช่นกนั แต่ส่ิงท่ีท�าใหเ้ธอประหลาดใจคือ

งาน CIIE คร้ังท่ี 3 นอกจากไม่ถูกยกเลิกเน่ืองจากโรคระบาด แต่ยงั

ขยายขอบเขตการจัดงานเพิ่มเติมดว้ยการ

ผสมผสานแพลตฟอร์มทั้งออนไลนแ์ละ

ออฟไลน ์

ธิติมาแสดงความช่ืนชมต่อการจดังาน

มหกรรมแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ของจีนติด

ต่อกนัถึง 2 ปี  ภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคโควดิ - 19 เธอน�าผลิตภณัฑท่ี์

เพิ่งเปิดตวัใหม่เข้าร่วมงาน CIIE คร้ังท่ี 4 

ผา่นแพลตฟอร์มออนไลน ์“ตอ้งควบคุมโรค

ระบาดอยา่งเขม้งวด และตอ้งค�านึงถึงเศรษฐ-

กิจดว้ย จีนเป็นตลาดขนาดมหึมา ท่ามกลาง

ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ทัว่โลก  การท่ีจีนกระตือ-

รือร้นจดังาน CIIE เพ่ือส่งเสริมการคา้นบัวา่

เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการช่วยใหเ้ศรษฐกิจ

ของประเทศต่าง ๆ ฟ้ืนตวั” เธอกล่าว 

稿件来源：新华社

ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมแห่งชาติจีน (เซ่ียงไฮ)้ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมแห่งชาติจีน (เซ่ียงไฮ)้
中国国家会展中心（上海） 新华社 图中国国家会展中心（上海） 新华社 图
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เม่ือเร็ว ๆ  น้ี  เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากกระแสลมหนาว ยงัผล

ใหก้รุงปักก่ิงมีหิมะตกอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั

ตอ้งหา้มซ่ึงถูกหิมะปกคลุมช่างมีเสน่ห์เหนือค�าบรรยาย
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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เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน เวลา 01:16 น. ตามเวลาปักก่ิง

ทีมนกับินอวกาศเสินโจว - 13 ซ่ึงไดป้ฏิบติังานร่วมกนั

อยา่งใกลชิ้ด จนกระทัง่เสร็จส้ินการปฏิบติัภารกิจภายนอก

ยานอวกาศอยา่งสมบูรณ์ ทั้งน้ี หวงั ยา่ผงิ กลายเป็นนกับิน

อวกาศหญิงคนแรกท่ีไดอ้อกไปปฏิบติัภารกิจนอกยาน-

อวกาศ
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

เทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัข้ึนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน

ไปจนถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม เพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้าสมัผสักบัความงดงามของโคมไฟนานาชาติ
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
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มองจนีผ่านภาพ / 视觉



สะพานทางรถไฟความเร็วสูงขา้มทะเลฝโูจว - เซ่ียเหมินเช่ือมต่อส�าเร็จเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา สะพาน

ขา้มทะเลอ่าวเหมยโจวมีความยาว 14.7 กิโลเมตร ถือเป็นสะพานแขวนเคเบิลท่ีมีหอคอยต�่าแห่งแรกบนทางรถไฟ

ความเร็วสูงขา้มทะเลของจีน ทั้งน้ี ทางรถไฟความเร็วสูงฝโูจว - เซ่ียเหมินมีความเร็วในการวิง่ 350 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง และมีเสน้ทางหลกัยาว 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 

เน่ืองจากเทศกาล “11.11” วนัคนโสด หรือเทศกาล

ชอ้ปป้ิง เพื่อรับมือกบัความตอ้งการในการจดัส่งสินคา้

อนัมหาศาลในเทศกาลดงักล่าว ธุรกิจจดัส่งสินคา้ด่วน

ทัว่ประเทศจีนจึงไดพ้ฒันาความสามารถในคลงัจดัเก็บ

และกระจายสินคา้ โดยไดย้กระดบัการจดัเกบ็สินคา้อจั-

ฉริยะพร้อมเพิ่มก�าลงัคนในการจดัส่ง
“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
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你好！  中老铁路

10

รายงานพเิศษ / 特稿



สวสัด!ีสวสัด!ี
เสน้ทางรถไฟจนี - ลาวเสน้ทางรถไฟจนี - ลาว

สวสัด!ีเสน้ทางรถไฟจนี - ลาว

中老铁路是条什么路？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，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……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……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

来。来。

本刊记者 陈创业/文

本刊记者 陈创业/文

你好！  中老铁路

沉浸式体验“圈粉”消费者

ประสบการณค์วามเพลดิเพลนิ 
“ดงึดดู” กลุม่ผูบ้รโิภค

สามสบิม ัน่คง อนาคตคาดการณไ์ด ้
三十而立，未来可期

你好！  中老铁路

เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路 新华社 图中老铁路 新华社 图
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เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวมีความยาวทั้งส้ิน 

1,000 กวา่กิโลเมตร ออกแบบใหมี้ความเร็ว

สูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง พ้ืนท่ีสีเขียว

ตลอดเสน้ทางมากถึง 3,460,000 ตารางเมตร 

ดา้นทิศเหนือเร่ิมจากนครคุนหมิง มณฑล

ยนูนาน มุ่งไปทางใตผ้า่นเมืองอวี้ซี  เมือง

ผเูอ่อร์ แควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบ-

สองพนันา ด่านบ่อหานชายแดนจีน - ลาว 

จนไปถึงเวยีงจนัทนเ์มืองหลวงของลาว ซ่ึง

คาดหวงัวา่จะเช่ือมต่อกบัไทยต่อไปในอนาคต

โครงการประสานกนัระหวา่งขอ้ริเร่ิม

“หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” ของจีนกบัยทุธ-

ศาสตร์ “เปล่ียนดินแดนแลนดล์อ็ก (ดินแดน

ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล) ใหเ้ป็นประเทศเช่ือม

ต่อภาคพ้ืนทวปี” โครงการน้ี ไดเ้ร่ิมด�าเนิน

งานในเดือนธันวาคม 2559 และวางแผน

จะเดินรถในเดือนธนัวาคม 2564

หลงัจากสร้างเสร็จและเปิดใหบ้ริการ การ

เดินทางจากนครคุนหมิง มณฑลยนูนาน ไปถึงเมืองจ่ิงหง แควน้ปก-

ครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา จะใชเ้วลาเพียงแค่ 3 ชัว่โมงกวา่ ๆ

และมีความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุเป้าหมายขนส่งโดยตรงและเดินทาง

ต่อไปถึงเวยีงจนัทนข์องลาวไดภ้ายในหน่ึงวนั จากขอ้มูลขา้งตน้ คือ

นยัยะของเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว

ในโอกาสเปิดเดินรถเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว นิตยสาร “แม่น�้า

โขง” ไดจ้ดัท�ารายงานพิเศษ บนัทึกวินาทีประวติัศาสตร์ท่ีควรค่าแก่

การจารึกของประชาชนจีนและลาว จากการสมัภาษณ์ ประชาชน

จีนและลาวต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เสน้ทางรถไฟสายน้ีมีนยัยะ

ท่ีส�าคญัอยา่งมาก

จากมุมมองของวศิวกรผูก่้อสร้าง เสน้ทางรถไฟจีน - ลาว วิง่ผา่น

ภูเขาสูงหลากหลายลูก ขา้มแม่น�้าหลายสาย อุโมงคแ์ต่ละแห่ง สะพาน

แต่ละแห่งลว้นแต่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเทคนิคการก่อสร้างท่ีมีมาตรฐาน

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และการต่อสูอ้ยา่งมุ่งมัน่ของผูก่้อสร้าง

คนงานลาวจ�านวนมากเติบโตข้ึนพร้อมกบัเสน้ทางรถไฟ คน

งานก่อสร้างเดิมไดเ้ติบโตกลายเป็นช่างฝีมือผูช้ �านาญ  ส่วนล่ามก็

กลายเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารโครงการ พนกังานขบัรถไฟและเจา้หนา้ท่ี

เทคนิคของลาวจ�านวนหน่ึงไดผ้า่นการคดัเลือกและเรียนรู้ทีละขั้นตอน

รายงานพเิศษ / 特稿
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จนกลายเป็นก�าลงัส�าคญัในการบริหารเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว 

ชาวบา้นตามแนวเสน้ทางรถไฟของลาวจ�านวนมากไดรั้บประ-

โยชนจ์ากเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวตั้งแต่แรกเร่ิม หลงัจากเสน้ทาง

รถไฟจีน - ลาว เร่ิมด�าเนินโครงการ มีคนเขา้มาท�างานในโครงการ

บางคนสมคัรเป็นพนกังานขบัรถก่อสร้าง บางคนเปิดร้านเลก็ ๆ อยู่

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ส�าหรับพวกเขาแลว้ เส้นทางรถไฟจีน - ลาว

เป็นเสน้ทางท่ีน�ามาซ่ึงความร�่ ารวย

ชา้งเอเชียจดัเป็นสตัวห์ายากท่ีจีนและลาวร่วมกนัอนุรักษ ์ ใน

ช่วงของการก่อสร้างท่ีสิบสองพนันาท่ามกลางป่าเขาหนาทึบและมี

ชา้งป่าโผล่มาใหเ้ห็นเป็นระยะ ๆ ฝ่ายก่อสร้างไดพิ้จารณาผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มระบบนิเวศเป็นปัจจยัส�าคญั ส�ารวจการกระจายตวั

ของชา้งป่าและเสน้ทางอพยพของมนั และปรับเสน้ทางบางส่วนให้

เป็นสะพาน เพ่ือเหลือทางเดินใหช้า้ง จากนยัน้ี เสน้ทางรถไฟจีน -

ลาวจึงเป็นเสน้ทางสีเขียว

หมู่บา้นลาดหาน เมืองงา แขวงอุดมชยั ประเทศลาว ตั้งอยูใ่กล ้ๆ

กบัสะพานลาดหาน สะพานขา้มแม่น�้าโขงขนาดใหญ่ ในความเห็น

ของผูใ้หญ่บา้น ท่านนายบา้น สงทอง ไซยะวง เสน้ทางรถไฟจีน - ลาว

เป็นเสน้ทางแห่งความผาสุกของครอบครัวเขา เพราะจากเสน้ทาง

รถไฟจีน - ลาวน้ี เขาไดลู้กเขยมาหน่ึงคน

ในความคิดของคุณ เสน้ทางรถไฟจีน - 

ลาวเป็นอยา่งไร อาจจะมีค�าตอบท่ีไม่เหมือน

กนั จีนกบัลาวเป็นเพ่ือนบา้นท่ีดีต่อกนั เป็น

มิตรท่ีดี เป็นสหายท่ีดี เป็นหุน้ส่วนท่ีดี ยิง่

ไปกวา่นั้น ยงัเป็นประชาคมท่ีมีชะตาร่วม

กนัอีกดว้ย ประโยชนข์องเสน้ทางรถไฟไม่

เพียงแต่เป็นการเช่ือมโยงการคมนาคมเขา้

หากนั แต่ยงัเป็นอนาคตท่ีเก้ือกลูประโยชน์

และไดรั้บชยัชนะร่วมกนัอีกดว้ย

รถไฟขบวน “ลา้นชา้ง” ลอดผา่นอุโมงคมิ์ตรภาพจีน - ลาว
ขา้มพรมแดนระหวา่งสองประเทศ
“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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เสน้ทางแห่งความร�า่รวย
富裕之路
本刊记者 姚程程/文

 “หลงัจากเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเปิดใหบ้ริการ โลจิสติกส์ระหวา่ง

ลาวกบัจีนกจ็ะสะดวกรวดเร็วข้ึน ตน้ทุนของการขนส่งสินคา้กจ็ะลด

ลงอยา่งแน่นอน รอหลงัจากโรคระบาดส้ินสุดลง ผมตั้งใจวา่จะเปิด

ร้านคา้ท่ีลาว เพ่ือขายสินคา้ท่ีส่งมาจากจีน” คุณเพด็สะหมอน สีอ�าพอน

วยั 46 ปี อาศยัอยูท่ี่เวยีงจนัทนเ์มืองหลวงของลาว วางแผนชีวติใน

อนาคตไวก้บัเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวอยา่งแยกไม่ออกจากกนั

ท่ีผา่นมา การก่อสร้างเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว ท�าใหคุ้ณเพด็สะหมอน

ไดง้านท่ีเงินเดือนไม่เลวเลย ในปัจจุบนั เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวจะ

เปิดเดินรถแลว้ เขากเ็ห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีสดใสในการท�าการคา้

ระหวา่งสองประเทศข้ึนมาอีก

ปลายปี 2559 ขณะท่ีเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวไดเ้ร่ิมก่อสร้างตลอด

สาย คุณเพด็สะหมอนยงัเป็นแค่พนกังานขบัรถบรรทุกธรรมดาคน

หน่ึง “ตอนนั้น มีคนจีนมาลาวจ�านวนไม่นอ้ย ผมรู้สึกวา่ หากพดู

จีนไดบ้า้ง กจ็ะสามารถปล่อยรถใหค้นจีนเช่าได ้หรือไปหางานท่ี

วสิาหกิจจีนซกังาน”  คุณเพด็สะหมอนกล่าว

แมว้า่ภาษาจีนจะเรียนยาก แต่คุณเพด็สะหมอนกพ็ยายามไขวค่วา้หา

โอกาสในการเรียน เวลาปกติ เขาจะดูคลิปเรียนบทสนทนาภาษาจีน 

เม่ือเจอคนจีน กพ็ยายามเขา้ไปพูดคุยและ

เรียนรู้ภาษาจีน ในเดือนมกราคม 2563 โครง

การไฟฟ้าส�าหรับเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวใน

ช่วงของลาวไดเ้ร่ิมก่อสร้างข้ึน คุณเพด็สะ-

หมอน อาศยัขอ้ไดเ้ปรียบดา้นภาษาจีน กลาย

เป็นพนกังานขบัรถของบริษทัลงทุนไฟฟ้า

จีน - ลาว “หลงัจากเขา้บริษทั เงินเดือน 5 ลา้น

กีบ (ประมาณ 3,000 หยวน) แถมยงัรวมกิน

รวมอยู”่ คุณเพด็สะหมอนกล่าววา่ เงินเดือน

เท่าน้ีในลาวถือวา่อยูใ่นระดบักลางค่อนไป

ทางสูงแลว้

ดว้ยความพยายามของคุณเพด็สะหมอน

ท�าใหค้รอบครัวมีชีวิตท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ เขายงั

ส่งเสียลูกสาวจนเขา้มหาวิทยาลยั “ลูกสาว

ผมเรียนท่ีมหาวทิยาลยัหมินจู๋ยนูนาน  ตอน

น้ีเรียนจบแลว้ ไดเ้ขา้ท�างานท่ีวสิาหกิจแห่ง

หน่ึงในเวยีงจนัทน ์เงินเดือนสูงมากทีเดียว”

“หากมีโอกาส ผมอยากพาครอบครัวนัง่

รถไฟจีน - ลาวไปเท่ียวก�าแพงเมืองจีน แน่-

นอนวา่ ผมกย็นิดีตอ้นรับชาวจีนนัง่รถไฟมา

เท่ียวท่ีลาวเช่นกนั” คุณเพด็สะหมอนกล่าว

เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路 新华社 图中老铁路 新华社 图
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เสน้ทางสเีขยีว
绿色之路
本刊记者 字剑飞/文

ตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้มา เร่ืองราวของชา้งป่า

เอเชียท่ีเดินทางอยา่งเสรีในมณฑลยนูนาน

ไดก้ลายเป็นหนา้ต่างบานหน่ึงท่ีท�าใหโ้ลก

ไดรู้้จกัการอนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพของยนูนาน

สถานีหุบเขาชา้งป่าของเสน้ทางรถไฟ

จีน - ลาว ตัง้อยูท่ี่เมืองจ่ิงหง แควน้ปกครองตน

เองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน

ติดกบัเขตอนุรักษธ์รรมชาติชา้งป่าเอเชีย ทั้ง

ตอ้งสร้างสถานี ทั้งตอ้งไม่รบกวนชา้ง และยงั

ตอ้งอนุรักษพื์ชพรรณป่าไมใ้นพ้ืนท่ีดว้ย เม่ือ

เจอโจทยท่ี์ยากเช่นน้ี บรรดาวศิวกรกคิ็ดแผน

งานอนัเฉียบคมออกมาไดคื้อ นอกจากตวั

สถานีรถแลว้ ส่วนอ่ืนลว้นสร้างเป็นอุโมงค์

“ปลายของสถานีดา้นหน่ึงคือ อุโมงค์

เม่ิงหยา่ง ปลายอีกดา้นหน่ึงคืออุโมงคสิ์บ-

สองพนันา อุโมงคท์ั้งสองแห่งน้ีลว้นเป็น

อุโมงคย์าวขนาดใหญ่ท่ีมีความยาว 10 กิโล-

เมตรข้ึนไป” นายหลิว อีเฉียว หวัหนา้ผูบ้ญัชา-

การ กองบญัชาการการก่อสร้างเสน้ทางรถ

ไฟเตียนหนาน (China Railway Kunming 

Group Co.,Ltd.) เล่าวา่ รูปแบบการก่อสร้าง

เช่นน้ี เท่ากบัจะตอ้งลอดผา่นตวัภูเขา  การด�า-

เนินงานทั้งหมดตอ้งท�าใตดิ้น ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพ

แวดลอ้มของพืชพรรณและสัตวป่์าทั้งหลายในพ้ืนท่ี หลงัจากเปิด

เดินรถไฟ กจ็ะไม่กระทบต่อการใชชี้วติปกติของชา้งป่าเอเชีย

เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่เพียงแต่

สะทอ้นใหเ้ห็นถึง “ความใหเ้กียรติ” แก่ชา้งป่าเอเชียเท่านั้น แต่ยงัอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูพรรณพืชดว้ย เส้นทางรถไฟจีน - ลาวในช่วงประเทศจีน

ท่ีมีการสร้างทางข้ึนใหม่เป็นระยะ 500 กวา่กิโลเมตร ในช่วงปลาย

การก่อสร้าง วศิวกรไดเ้ลือกวธีิการบริหารจดัการสีเขียวโดยปลูก

หญา้ปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบ ๆ ซ่ึงทั้งหมดไดป้ลูกไมพุ้ม่ 28.6 กวา่

ลา้นตน้ ไมเ้ล้ือยประมาณ 40,000 ตน้ ไมท่ี้ใหร่้มเงาประมาณ 63,000

ตน้ พ้ืนท่ีสีเขียวทั้งหมดของเสน้ทางรถไฟมากถึง 2.26 ลา้นตาราง-

เมตร โดยไดส้ร้างระเบียงสีเขียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ

ตลอดเสน้ทาง 

มีดอกไมใ้นสายตา มีสีเขียวนอกหนา้ต่าง คนนัง่บนรถไฟ รถ

วิง่ไปท่ามกลางภาพวาด น่ีเป็นทิวทศันใ์นอนาคตท่ีผูโ้ดยสารเสน้ทาง

รถไฟจีน - ลาว จะไดเ้ห็นระหวา่งเดินทาง

สะพานขา้มทางรถไฟรางคู่หยวนเจียง ส่วนหน่ึงของทางรถไฟจีน - ลาวสะพานขา้มทางรถไฟรางคู่หยวนเจียง ส่วนหน่ึงของทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路元江双线特大桥 新华社 图中老铁路元江双线特大桥 新华社 图
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ถนนสายวฒันธรรม 

โรงเรียนประถมมิตรภาพจีน - ลาวหมู่บา้นหนองปิง ตั้งอยูท่ี่อ �าเภอ

จนัทบุรี นครเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2555 ดว้ย

การสนบัสนุนของจีน นบัแต่นั้นเป็นตน้มา ทางฝ่ายจีนไดส่้งครูอาสา-

สมคัรเดินทางไปท�าการเรียนการสอน พร้อมทั้งจดัหาอุปกรณ์การเรียน

การสอนใหอ้ยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นโครงการสาธิตมิตรภาพจีน - ลาว

ในปี พ.ศ. 2562 ก่อนการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศในโครงการ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” คร้ังท่ี 2  ครูและนกั

เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งน้ีไดส่้งจดหมายถึงประธานาธิบดี

จีน สี จ้ินผงิ เพ่ือแสดงความหวงัวา่ “จะไดน้ัง่รถไฟจีน - ลาวไปยงั

กรุงปักก่ิงในเร็ววนั”  นายสี จ้ินผงิ ไดเ้ขียนจดหมายตอบกลบัคุณครู

และนกัเรียนโรงเรียนประถมดงักล่าว โดยใหก้�าลงัใจพวกเขาในการ

ท�าหนา้ท่ีเป็นผูสื้บทอดมิตรภาพจีน - ลาววา่ “ยนิดีตอ้นรับพวกคุณ

มากรุงปักก่ิงดว้ยรถไฟจีน -  ลาวในเร็ววนัน้ี”

文化之路
本刊记者 毕漪倩/文

ดว้ยการก่อสร้างและขยายทางรถไฟจีน -

ลาวอยา่งต่อเน่ืองในประเทศลาว ความสมั-

พนัธ์ระหว่างโรงเรียนประถมมิตรภาพจีน

- ลาวหมู่บา้นหนองปิง และทางรถไฟจีน - ลาว

มีความผูกพนัลึกซ้ึงข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองในวนั

เดก็ปี พ.ศ. 2562 บริษทัการรถไฟจีน - ลาว  ได้

เชิญครูและนกัเรียนโรงเรียนประถมหมู่บา้น

หนองปิงให้เดินทางเขา้ไปในไซตง์านก่อ-

สร้างทางรถไฟจีน - ลาวเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี 

เพ่ือใหค้รูและนกัเรียนไดส้มัผสัประสบการณ์

การก่อสร้างทางรถไฟจีน - ลาวโดยตรง เดือน

ตุลาคม 2564 โครงการรถไฟจีน - ลาว ได้

บริจาคอุปกรณ์กีฬา เช่น สนามหวาย โตะ๊ปิง-

ปอง และหน้ากาก วสัดุป้องกนัเช้ือไวรัส 

ฯลฯ ใหก้บัโรงเรียนประถมมิตรภาพจีน - ลาว

หมู่บา้นหนองปิง 

①①
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ช่วงเชา้วนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริ-

เวณพรมแดนระหวา่งจีน - ลาว เสียงระเบิด

คร้ังสุดทา้ยดงัข้ึน อุโมงคมิ์ตรภาพทางรถ

ไฟจีน - ลาว ความยาว 9.59 กิโลเมตร เจาะทะลุ

ผา่นไดส้�าเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของทีม

งานก่อสร้าง เบ้ืองหลงัน้ี มีช่างก่อสร้างทั้ง

ฝ่ายจีนและลาวกวา่ 1,200 คน ประกอบกบั

การท�างานหนกักวา่ 1,540 วนัของพวกเขา

อุโมงคมิ์ตรภาพทางรถไฟจีน - ลาว มี

ความยาวในจีน 7.17 กิโลเมตร และในลาว

2.42 กิโลเมตร การเช่ือมต่ออุโมงคมิ์ตรภาพ

ทางรถไฟจีน - ลาวเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการ

ใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเอาชนะความยากล�าบาก

อุโมงคอ์นัต้ิงความยาวรวม 17,476 เมตร ถือ

เป็นอุโมงคท่ี์ยาวท่ีสุดของเสน้ทางรถไฟจีน -

ลาว โดยขา้มรอยเล่ือน 20 จุด และทางชนั

2 จุด ความยากในการก่อสร้างและความเส่ียง

ดา้นวศิวกรรมลว้นไม่ค่อยพบเจอในการก่อ-

สร้างอุโมงคร์ถไฟของจีน  โดยไดส้ร้างเสร็จ

เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ส่วนสะพานรถไฟรางคู่หยวนเจียง

ความยาว 832 เมตร ตั้งอยูใ่นหุบเขารูปตวั V จากสะพานถึงผวิแม่น�้า

ห่างกนัประมาณ 237 เมตร นบัเป็นสะพานรถไฟในแบบเดียวกนั

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สร้างเสร็จในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564

จาง ซินจ่ิน รองผูจ้ดัการใหญ่ของไชน่า เรลเวย ์คุนหมิง กรุ๊ป กล่าว

วา่ เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเป็นเสน้ทางแห่งวทิยาศาสตร์และเทคโน-

โลย ีอาศยันวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเอาชนะปัญหา

เชิงเทคนิคระดบัโลกจนส�าเร็จ เพ่ือรับประกนัใหเ้สน้ทางรถไฟจีน - ลาว

เปิดเดินรถไดอ้ยา่งราบร่ืน

科技之路
本刊记者 字剑飞/文

เสน้ทางแห่งวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

บริษทัการรถไฟจีนแห่งท่ี 2 ไดม้อบอุปกรณ์การเรียนใหก้บัโรงเรียนประถมหมู่บา้นหนองปิง
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

คนงานในสถานท่ีสร้างอุโมงคบ์า้นพคููนแขวงอุดมชยั 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

②②
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中国·昆明

中国铁路网

玉溪

普洱

磨憨

西双版纳

野象谷

中老铁路是条什么路？
รถไฟจนี - ลาวเป็นเสน้ทางแบบใด

ทางรถไฟสายจีน - ลาว เป็นโครงการเช่ือมต่อเชิงยทุธ-

ศาสตร์ระหวา่งความคิดริเร่ิม “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง”

ของจีนกบัประเทศลาว ซ่ึงเป็นการ “แปรสภาพภูมิประ-

เทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลใหเ้ป็นประเทศท่ีมีทางเช่ือม-

โยงทางบก” โดยทางตอนเหนือเร่ิมจากนครคุนหมิง

มณฑลยนูนาน ประเทศจีน ไปจรดทางใตถึ้งนครเวยีง-

จนัทนเ์มืองหลวงของประเทศลาว ตลอดเส้นทางยาว

กวา่ 1,000 กิโลเมตร คาดวา่หลงัจากเปิดการเดินรถแลว้

จะสามารถเช่ือมต่อจากเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ไปยงั

คุนหมิง ประเทศจีนไดภ้ายในวนัเดียวกนั

 โครงข่ายรถไฟจนี – ลาว

คุนหมิง ประเทศจนี อวี�ซี

สถานหุีบเขาชา้งป่า

สบิสองพนันา

บ่อหาน

ผูเอ่อร์
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老挝·磨丁

乌多姆赛省

琅勃拉邦省

万荣省

万象省

泰国

คุนหมิงเป็นศูนยก์ลางทางรถไฟสายหลกัในภาคตะวนั-

ตกของจีน โดยเร่ิมตน้ออกเดินทางจากคุนหมิง ผา่นเครือข่าย

ทางรถไฟ คุณกส็ามารถไปถึงมณฑลเสฉวน แลว้จึงเดินทาง

ลึกเขา้ไปพ้ืนท่ีชั้นในภาคตะวนัตกของจีน ทางภาคตะวนัออก

สามารถขยายต่อไปถึงเซ่ียงไฮ ้ทางเหนือสามารถไปถึงกรุง

ปักก่ิง และลงใตไ้ปถึงนครกวา่งโจวและฮ่องกง

เม่ือทางรถไฟจีน - ลาวสร้างแลว้เสร็จจะเพิ่มช่องทางสาย

ใหญ่เช่ือมต่อระหวา่งจีน - ลาว และยงัเป็นการเช่ือมโยงเครือ

ข่ายทางรถไฟขนาดใหญ่ระหวา่งลาวกบัจีน ในอนาคต คาดวา่จะ

มีการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายการรถไฟของไทย ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิด

แรงกระตุน้ท่ีแขง็แกร่งในการพฒันาเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาค

本版为手绘图，非中老铁路线路图

บ่อเต็น ประเทศลาว

แขวงอดุมชยั

แขวงวงัเวียง

 นครหลวงเวียงจนัทน์

ประเทศไทย

แขวงหลวงพระบาง

ภาพดงักล่าวเป็นเพียงภาพวาดประกอบเท่านั้น มิใช่แผนท่ีเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวอยา่งเป็นทางการ

 รายงานพเิศษ特稿 /

19



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。

ร่วมสรา้ง “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” 
รถไฟจนีว่ิงสู่ดนิแดนใหม่

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีพิธีลง

นามสญัญาการก่อสร้างส่วนประมูล 3 ส่วน

โครงการความร่วมมือรถไฟไทย - จีน ระยะ

ท่ี 1 (ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) ระหวา่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยา่ง

เป็นทางการ ซ่ึงนบัเป็นความกา้วหนา้คร้ัง

ส�าคญัของโครงการความร่วมมือการรถไฟ

ไทย - จีนน้ี

โครงการรถไฟไทย - จีน เป็นเสน้ทาง

รถไฟความเร็วสูงรางมาตรฐานสายแรกของ

ประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลยขีองจีน ระยะ

ท่ี 1 เช่ือมต่อระหวา่งกรุงเทพฯ กบันครราชสีมา

共建“一带一路”，中国铁路跑出新天地

จากการสร้างทางรถไฟภายใตข้อ้ริเร่ิม “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ท่ีมีความคืบหนา้เป็นล�าดบั ท�าให้

โครงการรถไฟท่ีจีนเขา้ร่วมและก่อสร้างมีมากข้ึนเร่ือย ๆ และไดล้งหลกัปักฐาน ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้ง

ในเอเชียยโุรป และแอฟริกา ฯลฯ ซ่ึงไดส่้งเสริมการเช่ือมต่อระหวา่งประเทศและเช่ือมโยงใหภู้มิภาค

ต่าง ๆ ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน

โครงการรถไฟไทำย	-	จีนีึ่								中泰铁路

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร ความ

เร็วสูงสุดท่ีออกแบบไว ้250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ส�าหรับระยะท่ี 2 จะ

ขยายต่อไปถึงหนองคาย ซ่ึงอยูติ่ดกบันครหลวงเวยีงจนัทนข์องลาว

เพียงคัน่ดว้ยแม่น�้าโขง และจะเช่ือมต่อกบัเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว ช่วง

บ่อเตน็ - เวยีงจนัทน์

ภายหลงัโครงการรถไฟไทย - จีนแลว้เสร็จ ทางเหนือจะเช่ือม

กบัเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวและมณฑลยนูนานของประเทศจีน ส่วน

ทางใตจ้ะเช่ือมกบัประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ กลายเป็นเสมือน

“เสน้เลือดใหญ่” จากเหนือจรดใต ้ตามจุดแขง็ของแต่ละพ้ืนท่ี นายดอน

ปรมตัถว์นิยั รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่าง

ประเทศของไทยกล่าววา่ โครงการรถไฟไทย - จีน จะเช่ือมโยงจีน

กบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดดี้ยิง่ข้ึน

รายงานพเิศษ / 特稿

20



เจดดาห์ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของราชอาณาจกัรซาอุดิอาระเบีย

ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลแดง เป็นท่ีตั้งของท่าเรือขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของซาอุดิอาระเบียและสนามบินนานาชาติคิง อบัดุลา-

ซิซ (JED) อีกทั้งเป็นจุดผ่านส�าคญัเพื่อไปยงันครเมกกะและเมือง

เมดินา 

ในปี พ.ศ. 2561 รถไฟความเร็วสูงสายนครเมกกะ - เมดินา  ซ่ึง

ก่อสร้างโดยบริษทัจีนไดเ้ร่ิมเปิดให้บริการ รถไฟความเร็วสูงราง

คู่ระบบไฟฟ้าท่ีมีความเร็วสูงสุดในโลกท่ีวิง่บนทะเลทรายน้ี ไดย้น่

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 โครงการเชิงสญัลกัษณ์ในการ

ร่วมสร้างขอ้ริเร่ิม “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ระหวา่งประเทศจีนกบั

ประเทศอินโดนีเซีย คือการก่อสร้างจุดเช่ือมต่อบริเวณทางแยก

สถานี Lanzeke ของรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา - บนัดุงไดส้�าเร็จ

ลงแลว้ ส่งผลใหร้ะบบรางรถไฟสายใหม่ “จบัมือ” เช่ือมต่อกบัโครง

ข่ายรถไฟท่ีมีอยูเ่ดิมของอินโดนีเซีย

รถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา - บนัดุง เป็น “ออร์เดอร์แรก” ท่ี

จีนส่งออกไปยงัต่างประเทศแบบครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ทั้งหมด ระบบทั้งหมด และองคป์ระกอบทั้งหมดของระบบรถไฟ

ความเร็วสูงของจีน และเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไม่เพียงช่วยปรับปรุงสภาพการจราจรในทอ้ง

ถ่ินใหดี้ข้ึน แต่ยงัช่วยสร้างต�าแหน่งงานจ�านวนมากใหแ้ก่อินโดนีเซีย

รามาและอาจิ ซ่ึงส�าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัช่ือดงัในอิน-

โดนีเซีย เลือกท่ีจะท�างานในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา -

รถไฟควัามเร็วัสูงสายจีาการ์ต้้า	-	บันึ่ดุ้ง								雅万高铁  

บนัดุง เพ่ือ “เรียนรู้เทคโนโลยกีารก่อสร้าง

ระดบัโลก” บรรดาอาจารยช์าวจีนตอบค�าถาม

ต่าง ๆ  อยา่งอดทนและลงรายละเอียด พร้อม

ทั้งเปิดชั้นเรียนภาษาจีนขนาดเลก็ส�าหรับทั้ง

คู่ โดยเนน้การเรียนรู้ค�าศพัทท์างวศิวกรรม

ไม่นานนกั ทั้งสองคนไดก้ลายเป็นก�าลงัส�า-

คญัดา้นเทคนิคในหมู่พนกังานทอ้งถ่ิน นอก

จากท�าหนา้ท่ีเป็น “สะพาน” เช่ือมโยงการ

ส่ือสารระหวา่งคณะท�างานของอินโดนีเซีย

กบัจีนแลว้ ยงัสามารถน�าประสบการณ์ของ

ตนเองมาถ่ายทอดทกัษะการปฏิบติังานจริง

ใหแ้ก่พนกังานชาวอินโดนีเซียท่ีเพ่ิงเขา้ร่วม

โครงการดว้ย 

รถไฟควัามเร็วัสูงสายนึ่ครเมกกะ	-	เมด้นิึ่า								麦麦高铁 

ระยะเวลาการเดินทางระหวา่งนครเมกกะ

กบัเมดินาจากเดิม 4 ชัว่โมง เหลือเพียง 2 

ชัว่โมง  มีปริมาณผูโ้ดยสารต่อปีมากกวา่ 

15 ลา้นคน ซ่ึงช่วยบรรเทาการจราจรท่ีความ

คบัคัง่ในทอ้งถ่ินอย่างมาก และท�าใหก้าร

เดินทางสะดวกสบายยิง่ข้ึน 
本刊综合
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期三十而立
未来可
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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。

สามสบิม ัน่คง อนาคตคาดการณไ์ด ้

บรรยากาศยามค�่าคืนในยา่นธุรกิจหนานหนิงบรรยากาศยามค�่าคืนในยา่นธุรกิจหนานหนิง
อาเซียน เขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกวา่งซีอาเซียน เขตปกครองตนเองชนชาติจว้งกวา่งซี

广西壮族自治区南宁东盟商务区  CFP 图广西壮族自治区南宁东盟商务区  CFP 图
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จีนกบัอาเซียนประเทศต่าง ๆ เป็นบา้น

ใกลเ้รือนเคียงกนัหรือเช่ือมต่อกนัโดยมหา-

สมุทรอินเดีย - แปซิฟิก มีประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมผกูพนัโยงใยกนั มีการไปมาหาสู่

กนัเป็นระยะเวลานาน ปีน้ีตรงกบั 30 ปีครบ-

รอบการสถาปนาความสมัพนัธ์คู่เจรจาจีน - 

อาเซียนพอดี เม่ือยอ้นกลบัไปมอง 30 ปีท่ี

ผา่นมา จีนกบัอาเซียนจบัมือกนักา้วไปขา้ง

หนา้ ความสมัพนัธ์ทัง้สองฝ่ายพฒันาไปอยา่ง

กา้วกระโดด ความสัมพนัธ์หุน้ส่วนยทุธ-

ศาสตร์กเ็พิม่พนูเน้ือหาหลากหลายข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่เพียงแต่ไดส้ร้างคุณูปการส�าคญั

ใหแ้ก่ความสมัพนัธ์ฉนัมิตรและการร่วมกนั

ชนะเอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนัและกนัระหวา่งจีน

กบัอาเซียนเท่านั้น แต่ยงัเป็นเสาหลกัส�าคญั

ใหแ้ก่สนัติภาพ เสถียรภาพและการพฒันา

อยา่งรุ่งเรืองของภูมิภาคอีกดว้ย

30 ปีมาน้ี จีนกบัอาเซียนส่งเสริมการประสานยทุธศาสตร์กนั

อยา่งต่อเน่ือง ร่วมสร้างประชาคมชะตาชีวติร่วมกนัระหวา่งจีนกบั

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2546 จีนกบัอาเซียนไดส้ถาปนาความสมัพนัธ์

หุน้ส่วนยทุธศาสตร์ระหวา่งกนั ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 นายสี

จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน ไดเ้ยอืนประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้สนอ

ขอ้ริเร่ิม “เสน้ทางสายไหมทางทะเลแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 21” ได้

เปิดหนา้ประวติัศาสตร์ใหม่ของขอ้ริเร่ิม “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” 

ในปี พ.ศ. 2563  ทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัลงนามในสนธิสญัญาความ

สมัพนัธ์หุน้ส่วนเศรษฐกิจอยา่งรอบดา้นของภูมิภาค (RCEP) กลาย

เป็นมาตรวดัเสน้ชยัใหม่ของการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เป็นยาขบัเคล่ือนท่ีเขม้ขน้ส�าหรับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของโลก

30 ปีมาน้ี จีนกบัอาเซียนไดส่้งเสริมวถีิการปฏิสมัพนัธ์รูปแบบ

พิเศษเฉพาะตวัของเอเชีย สืบสานความสมัพนัธ์เพ่ือนบา้นฉนัมิตร

ระหวา่งกนั ยดึมัน่ในแนวคิดความร่วมมือท่ีเก้ือกลูประโยชนแ์ละ

ไดรั้บชยัชนะร่วมกนั ร่วมสร้างการพฒันาท่ีรุ่งเรือง ยดึมัน่ในเจต-

นารมณ์หุน้ส่วนท่ีร่วมทุกขร่์วมยากฝ่าฟันอุปสรรค  เผชิญความทา้ทาย
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กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมท่ีเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ร่วม

กนั ส่งเสริมใหผู้ค้นมีจิตใจเป็นหน่ึงเดียวกนั สร้างโครงสร้างภูมิภาค

ท่ีเปิดกวา้งและอะลุ่มอล่วยกนั ร่วมกนัรับผดิชอบคุณธรรมระหวา่ง

ประเทศ 

30 ปีมาน้ี ความสมัพนัธ์จีนกบัอาเซียนพฒันาอยา่งกา้วกระโดด

และประสบผลส�าเร็จอยา่งน่าจบัตามอง ทัง้สองฝ่ายเป็นผูน้�าการสถาปนา

ความสมัพนัธ์หุน้ส่วนยทุธศาสตร์ น�าสร้างเขตการคา้เสรีข้ึน ความ

ร่วมมือในมิติต่าง ๆ ใหลึ้กซ้ึงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง น�าพาความร่วมมือ

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมาโดยตลอด ความสัมพนัธ์จีนกบัอาเซียน

เป็นแบบอยา่งท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสุดและมีพลวตัรมากท่ี

สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลายเป็นเสาหลกัส�าคญัของสนัติภาพ

เสถียรภาพและการพฒันาอยา่งรุ่งเรืองของภูมิภาค ตั้งแต่เกิดโรค

โควดิระบาดเป็นตน้มา จีนกบัประเทศอาเซียนช่วยเหลือกนั ร่วม

ทุกขร่์วมสุข สร้างแบบอยา่งการต่อสู้กับโรคร้ายและการฟ้ืนตวั

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ระหวา่งประเทศ

ใหม่ จีนกบัอาเซียนจะส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรอยา่งรอบดา้น

ใหลึ้กซ้ึงข้ึนต่อไป เสริมสร้างความเช่ือมัน่ทางการเมืองอยา่งไม่หยดุ

ย ัง้  ส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสูก้บัโรค

ร้ายอยา่งลึกซ้ึงย ัง่ยืน พยายามเตม็ท่ีในการ

ผลกัดนัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ  แสดงศกัย-

ภาพความสมัพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายใหม้าก

ข้ึน ประสานมือเปิดยคุใหม่ของความร่วมมือ

จีน - อาเซียน

ยนือยู่บนจุดเร่ิมต้นใหม่ของประวติั-

ศาสตร์ท่ีสานต่ออดีต บุกเบิกสืบทอดไปยงั

อนาคต จีนกบัอาเซียนจะเลง็เป้าไปท่ีการ

สร้างความสมัพนัธ์หุน้ส่วนยทุธศาสตร์จีน -

อาเซียนท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน สร้างประชาคม

ชะตาชีวติร่วมกนัท่ีแนบแน่นยิง่ข้ึน
本刊综合

หยางซาน ท่าเรือตูค้อนเทนเนอร์ในนครเซ่ียงไฮ้
上海洋山港集装箱码头 新华社 图
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数说30年
กล่าวถงึ 30 ปีท่ีผ่านมาดว้ยตวัเลข

190	ล้านึ่โด้ส
1.9亿剂

3.1	แสนึ่ล้านึ่
3100亿

85	เท่ำา
85倍

ร้อยละ	14.4
14.4%

3.3	ล้านึ่ล้านึ่
3.3万亿
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ตั้งแต่โรคโควดิระบาดเป็นตน้มาหน่วยงานสาธารณสุขระหว่างจีนกบัอาเซียนไดติ้ดต่อกนัอยา่งใกล้

ชิด รวมถึงไดจ้ดัการประชุมวดิิโอคอลระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาธารณสุข 10 กวา่คร้ัง ไดส่้งคณะผูเ้ช่ียว

ชาญดา้นการแพทยไ์ปยงัประเทศอาเซียนจ�านวนหลายรอบ และไดช่้วยสร้างหอ้งทดลองเพ่ือทดสอบไวรัส 

จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จีนไดม้อบวคัซีนโควดิจ�านวน 190 กวา่ลา้นโดสใหแ้ก่ประเทศอาเซียนทั้ง

สิบประเทศ พร้อมทั้งช่วยเหลือดา้นส่ิงของท่ีจ�าเป็นฉุกเฉินในการต่อสูก้บัโควดิจ�านวนมาก

อาเซียนเป็นเป้าหมายหลกัในการลงทุนในต่างประเทศ และเป็นแหล่งท่ีมาของการลงทุนทางตรงจากนกั

ลงทุนต่างชาติท่ีส�าคญัท่ีสุดของจีน จนถึง ณ ปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 มูลค่ารวมการลงทุนสะสมระหวา่ง

จีนกบัอาเซียนเกินกวา่ 3.1 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ร่วมมือกนัสร้างเขตความร่วมมือการคา้ 20 กวา่แห่ง ความ

ร่วมมือดา้นการลงทุนระหวา่งสองฝ่ายในดา้นต่าง ๆ อาทิ ภาคการผลิต เกษตรกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน เทค-

โนโลยชีั้นสูง เศรษฐกิจดิจิทลั เศรษฐกิจสีเขียว ฯลฯ กข็ยายตวัไปอยา่งมีเสถียรภาพ

ในปี พ.ศ. 2564 ช่วงสามไตรมาสแรก มูลค่าการคา้ทั้งสองฝ่ายสูง 6.3054 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม

ข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 31.1 คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของมูลค่ารวมการคา้ต่างประเทศของจีน

และรักษาแนวโนม้การเติบโตท่ีแขง็แกร่งไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง

มูลค่าการคา้ระหวา่งสองฝ่ายจากท่ีไม่ถึง 8 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ กระโดดข้ึนมาเกินกวา่ 6.8 แสนลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ ขนาดการคา้ขยายตวั 85 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 อาเซียนกลายเป็นหุ้นส่วนการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของจีน จีนครองต�าแหน่งหุน้ส่วนการคา้ใหญ่อนัดบัหน่ึงของอาเซียนติดต่อกนัมาเป็นเวลา 12 ปี

จนถึง ณ ปลายปี พ.ศ. 2563 วสิาหกิจจีนไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรน�าเขา้สินคา้เขตการคา้เสรี

จีน - อาเซียน 3.3 ลา้นลา้นหยวน เฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อปีร้อยละ 27 สินคา้ระหวา่งสองฝ่ายร้อยละ 90 ข้ึนไป ได้

รับสิทธิพิเศษดา้นภาษีศุลกากร รวมไดรั้บการลดและคืนภาษีไป 3.149 แสนลา้นหยวน 

พร้อม ๆ กบัการร่วมสร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ท่ีคืบหนา้เป็นรูปธรรมในเชิงลึกอยา่งต่อเน่ือง เสน้

ทางรถไฟจีน - ลาว เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา - บนัดุง เสน้ทางการคา้ทะเลและบกระหวา่งประ-

เทศเสน้ทางใหม่ท่ีจีนกบัสิงคโปร์ร่วมกนัสร้างข้ึน สวนคู่สองประเทศ (Two Countries, Twin Parks) ระหวา่ง

จีนกบัอินโดนีเซีย และจีนกบัมาเลเซีย โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคญัทั้งหลายเหล่าน้ีด�าเนินงานไปอยา่ง

ราบร่ืน ไดช่้วยยกระดบัการเช่ือมโยงระหวา่งจีนกบัประเทศอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โลจิสติกส์

ขา้มแดนระหวา่งทั้งสองฝ่ายคล่องตวัมากยิง่ข้ึน

 รายงานพเิศษ特稿 /

27



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。

ประชาคมชะตาชวิีตร่วมกนั : กุญแจส�าหรบั
ความเขา้ใจความสมัพนัธ์จนี - อาเซยีน

หลวั เซ่ิงหรง นกัวจิยัและอาจารยท่ี์ปรึกษา

นกัศึกษาปริญญาโท - เอก คณะความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัยนูนาน
罗圣荣，云南大学国际关系学院研究员、博士生导师

เหลียง จ่ินหรง ผูช่้วยวจิยัสถาบนัวจิยั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มหาวทิยา-

ลยัยนูนาน
梁锦荣，云南大学国际关系研究院研究助理

รถไฟขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศอาเซียนรถไฟขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศอาเซียน
东盟国际货运班列 新华社 图东盟国际货运班列 新华社 图
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เคารพซ่ึงกนัและกนั เก้ือกลูประโยชนแ์ละกา้วสู่ชยัชนะร่วมกนั เป็นหลกั

จารึกท่ีชดัเจนของการพฒันาความสัมพนัธ์จีน - อาเซียน ระบอบการปกครอง

ความจ�าเป็นของสถานการณ์ภายในประเทศและเสน้ทางการพฒันาของจีนกบั

ประเทศอาเซียนมีความแตกต่างกนั ทั้งสองฝ่ายเคารพทางเลือกของกนัและกนั

เคารพผลประโยชนท่ี์เป็นหวัใจหลกัของกนัและกนั  และประเดน็ส�าคญัท่ีเป็น

ขอ้กงัวลของกนัและกนั ใชก้ารท�าความเขา้ใจอยา่งจริงจงัผา่นการหารือเจรจา

เพื่อบรรลุซ่ึงการพฒันาร่วมกนั

การเก้ือกลูประโยชน์และกา้วสู่ชยัชนะร่วมกนัไดเ้ติมเต็มการติดต่อทาง

เศรษฐกิจระหวา่งจีนกบัประเทศอาเซียนต่าง ๆ ส่งเสริมใหท้ั้งสองฝ่ายเปิดตลาด

กวา้งใหญ่ยิง่ข้ึน ผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระหวา่งกนัและการสร้าง

ระบบกลไกความร่วมมือใหม่ สร้างจุดเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ ขอ้เสนอริเร่ิม

“หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” เป็นเสน้ทางท่ีทุกประเทศเขา้ร่วมและเก้ือกลูประโยชน์

กา้วสู่ชยัชนะร่วมกนั ไดส้ร้างโอกาสใหม่ในการบรรลุชยัชนะใหแ้ก่ความร่วม

มือระหวา่งจีนกบัอาเซียน ปรับตวักลายเป็นแรงขบัเคล่ือนในการกระตุน้การ

ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีครบ

รอบ 30 ปีการสถาปนาความ

สมัพนัธ์คู่เจรจาจีน - อาเซียน 

เม่ือมองยอ้นเสน้ทางท่ีฟันฝ่า

อุปสรรคกนัมา 30 ปีน้ี ความ

สมัพนัธ์จีน - อาเซียน เอาชนะ

อุปสรรคและกา้วไปขา้งหนา้

จีนกบัอาเซียนตั้ งพื้นฐานท่ี

ผลประโยชนร่์วมกนั พฒันา

ร่วมกนั ยดึถือแนวคิดร่วมกนั

รับผดิชอบร่วมกนั ก่อร่างเป็น

พลงัร่วมท่ียิง่ใหญ่แขง็แกร่ง

ผลกัดนัความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สองฝ่ายให้บรรลุการพฒันา

อยา่งกา้วกระโดดจากศูนย ์

ความสัมพนัธ์คู่เจรจาจีน - 

อาเซียนยกระดับข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยเน้ือแทก้คื็อประ-

ชาคมท่ีมีชะตาชีวิตร่วมกนั 

ประชาคมชะตาชีวิตร่วมกนั

ไม่เพียงแต่สามารถเป็นตวั

อธิบายปรากฏการณ์น้ีไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเท่านั้น แต่ยงัเป็นกญุ-

แจในการท�าความเขา้ใจการ

พฒันาอยา่งรวดเร็วของความ

สมัพนัธ์จีน - อาเซียนไดอ้ยา่ง

ลึกซ้ึงอีกดว้ย

ผ็ลประโยชน์ึ่ร่วัมกนัึ่เป็นึ่เงื�อนึ่ไขแรกของการพฒันึ่าควัามสัมพนัึ่ธ์จีนีึ่	-	อาเซียนึ่
共同利益是中国—东盟关系发展的前提

จีนกบัอาเซียนตั้งอยูติ่ดกนั พ่ึงพาอาศยักนั ดว้ยเหตุน้ี ทั้งสองฝ่ายจึงก�าหนด

ใหผ้ลประโยชนร่์วมกนัเป็นเป้าหมายร่วมกนั ขอบเขตและมิติของความร่วมมือ

กข็ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งสองฝ่ายรักษาแนวโนม้การร่วมมือกนัอยา่งแขง็ขนั

ดูแลผลประโยชนข์องอีกฝ่าย มีผลประโยชนร่์วมกนักวา้งขวางข้ึนเร่ือย ๆ  ภายใต้

สถานการณ์โควิด จีนกบัอาเซียนสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัต่อสูก้บัช่วง

เวลาท่ียากล�าบาก อยูใ่นแนวหนา้ประเทศท่ีฟ้ืนฟู ภายหลงัการระบาดโควดิ พยายาม

ปรับวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสอยา่งมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะเสริม

สร้างความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจดิจิทลั ดา้นธุรกิจออนไลน ์Big Data และ 5G

เป็นตน้ พยายามอยา่งเตม็ก�าลงัเพ่ือผลกัดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาค ใน

กระบวนการน้ี ความสมัพนัธ์หุน้ส่วนระหวา่งทั้งสองฝ่ายกา้วข้ึนสู่อีกระดบั มิตร-

ภาพระหวา่งกนัและผลประโยชนร่์วมกนัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันึ่าร่วัมกนัึ่คือแรงขบัเคลื�อนึ่การเต้บิโต้ของควัามสัมพนัึ่ธ์จีนีึ่	-	อาเซียนึ่
共同发展是中国—东盟关系发展的动力
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พฒันาความเติบโตร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย และรักษาแนวโนม้ท่ีดีในการเติบโตรุ่งเรืองของภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ในขณะเดียวกนั สนธิสญัญาความสมัพนัธ์หุน้ส่วนเศรษฐกิจรอบดา้นประจ�าภูมิภาค (RCEP) 

กบั “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ไดร่้วมส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั จีนกบัอาเซียนร่วมกนัผลกัดนัความร่วม

มือภูมิภาคและการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจร่วมกนั ซ่ึงท�าใหก้รอบความร่วมมือเหล่าน้ี

สมบูรณ์และมีเสถียรภาพยิง่ข้ึน น�าพาเศรษฐกิจภูมิภาคให้ฟ้ืนตวั ยกระดบัแรงขบัเคล่ือนภายใน

ของเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการต่อสู้กบัความเส่ียงดว้ย เสริมสร้าง

พื้นฐานการร่วมกนักา้วสู่ชยัชนะของจีน - อาเซียนให้แข็งแกร่งข้ึน  และสร้างความสมัพนัธ์หุน้

ส่วนยทุธศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึนอีก 

เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ จีนกบัอาเซียนอาศยัสถานการณ์ในแต่ละประเทศและความจ�าเป็นท่ีแทจ้ริง

ประสานมือกนัพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาค ผลกัดนัสงัคมใหก้า้วหนา้ ส่งเสริมความผาสุกของประชาชน

ในดา้นความมัน่คงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรม ประสบผลส�าเร็จอยา่งอเนกอนนัต ์

ในฐานะเป็นผูผ้ลกัดนัท่ีแน่วแน่ของความร่วมมือภูมิภาค จีนกบัอาเซียนมีแนวคิดค่านิยมร่วม

กนัจ�านวนมาก หลายปีมาน้ี อาเซียนกับจีนยึดคนเป็นท่ีตั้ง เนน้ความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมและยดึ

ผลประโยชนข์องประชาชน 2 พนักวา่ลา้นคนในภูมิภาคน้ีเป็นพื้นฐาน เพื่อผลกัดนัความร่วมมือ

ท่ีเป็นรูปธรรมในมิติต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพชีวติของประชาชนใหดี้ข้ึนอยา่ง

รอบดา้นดว้ย

ในแผนพิมพเ์ขียว 10 ปีในอนาคตของประชาคมอาเซียน ไดเ้นน้ย �้าแนวคิดความร่วมมือท่ียดึคน

เป็นศูนยก์ลาง พยายามสร้างประชาคมข้ึนเพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนมากข้ึน สร้าง

สงัคมท่ีสมานฉนัทร่์วมแบ่งปันผลประโยชนร์ะหวา่งกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดยนืของ “การยดึคนเป็น

หลกั” ของจีนอยา่งมาก ซ่ึงจะช่วยรักษาและส่งเสริมใหผ้ลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของประชาชนเป็น

อนัดบัแรกเช่นกนั  ไม่เพียงเท่าน้ี  จีนยงัจะเช่ือมโยงข้อริเร่ิมการสร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” 

ร่วมกนัเขา้กบัยทุธศาสตร์การพฒันาแผนภาพรวมของอาเซียนเขา้ไวด้ว้ยกนั ส่งเสริมการเช่ือมโยง

ของโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลกัดนัโครงการจ�านวนมากท่ีเขา้ถึงประชาชนอยา่งกวา้งขวาง เป็นประโยชน์

ต่อประชาชนและสร้างความผาสุกร�่ารวยใหคื้บหนา้ไปอยา่งราบร่ืน

แนึ่วัคดิ้ร่วัมกนัึ่เป็นึ่ทำศิทำางนึ่ำาพาการพฒันึ่าควัามสัมพนัึ่ธ์จีนีึ่	-	อาเซียนึ่
共同理念是中国—东盟关系发展的导向

แนึ่วัคดิ้ประชาคมชะต้าชีวัติ้ร่วัมกนัึ่จีนีึ่	-	อาเซียนึ่มเีงื�อนึ่ไขเกื�อหนุึ่นึ่พร้อมสมบูรณ์์
中国—东盟命运共同体的构想水到渠成
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ตั้งแต่จีนกบัอาเซียนไดส้ถาปนาความสมัพนัธ์คู่เจรจา 30 ปีมาน้ี เจตนารมณ์ความร่วมมือทั้ง

สองฝ่ายแรงกลา้ข้ึน โอกาสความร่วมมือกก็วา้งขวางข้ึน พ้ืนฐานความร่วมมือกแ็ขง็แกร่งข้ึน  ด�าเนิน

ตามแนวคิดประชาคมชะตาชีวติร่วมกนัดว้ยการปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริงต่อเน่ือง อธิบายและเพิ่ม

เติมเน้ือหาประชาคมชะตาชีวติร่วมกนั ความสัมพนัธ์จีน - อาเซียนไดก้ลายเป็นแบบอยา่งความ

ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสุดและมีพลวตัรมากท่ีสุด

ณ จุดเร่ิมตน้ใหม่ ในเสน้ทางเดินทพัใหม่  จีนกบัอาเซียนยงัจ�าเป็นตอ้งเพ่ิมพนูความมัน่คงทาง

การเมือง เศรษฐกิจและการแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรมซ่ึงเป็นสามเสาหลกั ยดึมัน่ร่วมกนัรับผดิชอบ

และแบ่งปันผลประโยชนร์ะหวา่งกนั ร่วมกนัยกระดบัความสมัพนัธ์ ร่วมกนัรักษาเสถียรภาพความ

รุ่งเรืองของภูมิภาค ท�าใหภู้มิภาคกลายเป็นพื้นท่ีแห่งการพฒันาขั้นสูงและผนืดินสีเขียวแห่งสนัติ

ท่ีย ัง่ยนื จีนกบัอาเซียนจ�าเป็นตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนัอยา่งต่อเน่ือง เร่งสร้างฝีกา้วประชาคมชะตาชีวติ

ร่วมกนัท่ีแนบแน่นยิง่ข้ึน สร้างความสมัพนัธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ท่ีสมบูรณ์เช่ือมัน่ในตวัเองยิง่

ข้ึน เตม็ไปดว้ยพลงัชีวติและพลวตัร รับมือกบัความทา้ทายในภูมิภาคและโลกไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นแรง

ขบัเคล่ือนท่ีแกร่งกลา้ใหแ้ก่เศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกและเอเชียแปซิฟิกใหก้า้วสู่ความรุ่งเรือง

ร่วมกนั

โดยเฉพาะหลายปีมาน้ี ทั้งสองฝ่ายร่วมกนัประกาศแถลงการณ์ร่วมต่าง ๆ อาทิ “แผนปฏิบติัการวา่

ดว้ยแถลงการณ์ร่วมในการบรรลุการกา้วสู่ความสัมพนัธ์หุ้นส่วนยทุธศาสตร์ท่ีสนัติและรุ่งเรือง

ระหวา่งจีนกบัอาเซียน (2021 - 2025)”  “อนาคตปี พ.ศ. 2573 ของความสมัพนัธ์หุน้ส่วนยทุธศาสตร์

จีน - อาเซียน” ส่งเสริมความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัทางการเมืองระหวา่งสองฝ่ายใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคพฒันาไปอยา่งแขง็แกร่ง การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม

ด�าเนินไปอยา่งกวา้งขวาง  พอกพนู และหลากหลาย ไดว้างรากฐานเจตนารมณ์ของประชาชนทั้ง

สองฝ่ายในความร่วมมือหลากหลายมิติและหลายระดบั ผลกัดนัความตระหนกัในการเป็นประชาคม

ชะตาชีวติร่วมกนัใหฝั้งรากลงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ท่ามกลางบททดสอบและความทา้ทายของโรคโควดิ จีนกบัอาเซียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ร่วมชะตาชีวติกนั ส่งต่อความห่วงใยและมิตรภาพในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ ท�าใหพ้ื้น

ฐานความสมัพนัธ์จีน - อาเซียนแขง็แกร่งยิง่ข้ึน ประชาชนจิตใจสอดประสานแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน ความ

ตระหนกัในการเป็นประชาคมชะตาชีวติร่วมกนัชดัเจนยิ่งข้ึน ความสมัพนัธ์จีน - อาเซียนไดย้กระดบั

ข้ึนไปอยูใ่นจุดสูงคร้ังใหม่ ประชาคมชะตาชีวติร่วมกนัจีน - อาเซียนกค่็อย ๆ เปล่ียนจากการเป็น

แนวคิดกา้วไปสู่ความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน

ทำศิทำางและอนึ่าคต้การพฒันึ่าควัามสัมพนัึ่ธ์จีนีึ่	-	อาเซียนึ่
中国—东盟关系发展的方向和前景
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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。

ประสบการณค์วาม
เพลดิเพลนิ “ดงึดดู” 
กลุ่มผูบ้รโิภค
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เม่ือไม่นานมาน้ี ประสบการณ์ความ

เพลิดเพลิน (Flow Experience) ซ่ึงท�าให้

ผูค้นรู้สึกถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ไดม้ากข้ึน 

กลายเป็นค�ายอดฮิตในหมู่ผูบ้ริโภคเกม ละคร

และอาหาร หมายถึงการใช้อุปกรณ์บาง

อยา่ง การจดัแสงไฟ และศิลปะการแสดง

ฯลฯ เพ่ือกระตุน้ประสบการณ์ทางประสาท

สมัผสัและประสาทรับรู้ของผูค้น และเพ่ือ

สร้างบรรยากาศใหผู้เ้ขา้ร่วมและหลอมรวม

เขา้ไปในสภาพแวดลอ้ม

沉
浸
式
体
验

圈
粉
消
费
者

เบ้ืองหลงัการประสบการณ์ความเพลิด

เพลิน  แทจ้ริงแลว้คือการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค สืบเน่ือง

จากการยกระดบัการบริโภคของผูค้นโดย

ทัว่ไป และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี

ความหลากหลายมากข้ึน ผูค้นจ�านวนไม่

นอ้ยจึงใหค้วามส�าคญักบัความแปลกใหม่ 

การสมัผสัประสบการณ์ และการปฏิสมัพนัธ์

โตต้อบในกิจกรรมทางวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียวมากข้ึน  ดงันั้น จึงไดเ้กิดเป็นเศรษฐ-

กิจเชิงสมัผสัประสบการณ์ข้ึนมา  การพฒันา

อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยช่ีวยส่งเสริมการ

สมัผสัประสบการณ์เทคโนโลยโีลกเสมือน

จริงไดเ้ป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัการแสดงแสง

สีเสียงท่ีวจิิตรตระการตาและโชวท่ี์จดัแสดง

ทอ้งฟ้าท่ีเตม็ไปดว้ยดวงดาวไดก้ลายเป็น

ตวัเลือกยอดนิยมส�าหรับการพกัผอ่นหยอ่น

ใจของผูค้น

CFP 图CFP 图
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เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรง

ละคร “เหอหนานเท่านั้นท่ีมี•เมืองมหศัจรรย์

แห่งโรงละคร”  (Only Henan Drama Fantasy 

City) ในอ�าเภอจงโหมว เมืองเจ้ิงโจว มณฑล

เหอหนาน นกัท่องเท่ียวทวัร์กลางคืนก�าลงั

ตั้งตารอใหล้ะครเวทีอนัยิง่ใหญ่เปิดฉากข้ึน

อยา่งสมบูรณ์แบบ แสงไฟสวา่งข้ึน “ภาพริม

แม่น�้าในเทศกาลเชงเมง้” และ “ภูเขาแม่น�้า

พนัล้ี” ซ่ึงเป็นภาพวาดโบราณท่ีส�าคญัของ

จีนฉายข้ึนบนผนงัก�าแพงท่ีมีความยาว 328 

เมตร สร้างความต่ืนตาต่ืนใจราวกบัยอ้นเวลา

กลบัไปยคุอดีตในทนัที

 “ในตอนกลางวนั ทอ้งฟ้าสีคราม เมฆ

เมืองมหัศจีรรย์แห่งโรงละครสร้างการสัมผ็สัประสบการณ์์ด้ำาด้ิ�งสู่ควัามเพลดิ้เพลนิึ่
戏剧幻城打造沉浸式体验

สีขาวและลานดินสีเหลืองธรรมดา ๆ  ช่วยเสริมกนัใหโ้ดดเด่น เกิดเป็น

ภาพท่ีกลมกลืนกนัตามธรรมชาติ  เม่ือถึงตอนกลางคืน เมืองมหศัจรรย์

แห่งโรงละครจะ ‘แปลงโฉม’ ในทนัใด โดยมีการแสดงแสงสีเสียง

อลงัการและทนัสมยัทัว่ทั้งเมือง เพียงกา้วเทา้ไปกจ็ะเปล่ียนฉาก  ช่าง

น่าท่ึงเหลือเกิน” สุน เส่ียวหลิง หญิงสาวชาวเหอหนานท่ีท�างานอยู่

ในเมืองกวา่งโจวใชโ้อกาสวนัหยดุในช่วงวนัชาติจีนเพ่ือกลบับา้น

เกิด เธอรีบมาเชค็อินท่ีเมืองมหศัจรรยท์นัที  เธอใชเ้วลา 3 วนัเขา้มา

สมัผสัประสบการณ์ในโรงละคร 21 แห่ง  และอุทานวา่ “น่าท่ึงท่ีสุด”

อยูต่ลอดเม่ือเห็นรายช่ือละครหลกัสามเร่ือง ไดแ้ก่ “เมืองมหศัจรรย”์ 

“สถานีรถไฟ” และ “หมู่บา้นหล่ีเจียชุน” “ส่ิงท่ีเห็นไม่เพียงแต่เป็น

การแสดงแสงสีเสียงเท่านั้น แต่ยงัไดเ้ห็นภาพประวติัศาสตร์หา้พนั

ปีของชนชาติจีนท่ีค่อย ๆ เผยใหเ้ห็นทีละนอ้ย ๆ บนดินแดนแห่งท่ี

ราบภาคกลางอีกดว้ย”

①①
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นบัตั้งแต่เปิดเมืองเม่ือเดือนมิถุนายนท่ี

ผา่นมา เมืองมหศัจรรยแ์ห่งโรงละคร ไดต้อ้น

รับนกัท่องเท่ียวมากกวา่ 450,000 คน และได้

กลายเป็นหนา้ต่างบานใหม่และแลนดม์าร์ก

แห่งใหม่ท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรู้วฒัน-

ธรรมของท่ีราบภาคกลางอยา่งรวดเร็ว ท่ีน่ี

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 415,000 ตร.ม. มี

ลานเป็นตาราง 56 ช่องเหมือนเขาวงกต  มีโรง

ละครนอ้ยใหญ่ทัง้หมด 21 โรง มีรายการแสดง

ละครความยาวทั้งหมดเกือบ 700 นาที  และ

มีนกัแสดงเกือบพนัคนร่วมกนับอกเล่าเร่ือง

ราวของ “ผนืแผน่ดิน อาหาร และการสืบทอด”

นบัวา่เป็นแหล่งรวมโรงละครท่ีใหญ่ท่ีสุด

และมีระยะเวลาการแสดงท่ียาวนานท่ีสุดใน

โลกปัจจุบนั

รูปแบบการแสดงของโรงละครมีตั้งแต่

การใชป้ระสบการณ์ความเพลิดเพลิน แบบเดินชม ไปจนถึงมีท่ีนัง่

แบบตายตวัใหผู้ช้มนัง่ ส่วนรูปแบบโรงละครกมี็หลากหลายครบครัน

ตั้งแต่ท่ีเป็นเวทีส่ีเหล่ียมอยูต่รงกลางและมีท่ีนัง่ลอ้มรอบแบบดั้งเดิม

เวทีอฒัจนัทร์ซ่ึงมีท่ีนัง่สามดา้น เวทีท่ีตั้งอยูต่รงกลาง เวทีแบบยมิ

เนเซียม ไปจนถึงเวทีฟรีสไตล์ท่ีสามารถเดินไดโ้ดยรอบ  เป็นการ

หลอมรวมวฒันธรรมเขา้กบัเทคโนโลยใีนเชิงลึก ผา่นการทดลองสร้าง

สรรคน์วตักรรมจ�านวนมาก เพ่ือคน้หาการแสดงท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ี

สุดต่อประสาทการมองเห็น  โดยการผสมผสาน “แสง” “เสียง” “ไฟ”

และ “ภาพวาด” เขา้ไวด้ว้ยกนั และระบบดิจิทลัอจัฉริยะกไ็ดเ้ขา้มา

มีบทบาทอยา่งมาก

ในโรงละครขนาดใหญ่ทุกแห่งมีมีเดียเซิร์ฟเวอร์ท�างานร่วมกบั

อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย เคร่ืองฉายภาพหลายเคร่ืองประกอบกนัเป็น

ระบบการฉายภาพ และใชก้ารประมวลผลแบบกริด (Grid computing)

ท�าใหเ้กิดการผสมผสานการฉายภาพฉากหลงัในหลากหลายรูปแบบ

การฉายภาพ 3 มิติสะทอ้นบนภูเขา และฉายภาพวงแหวน 360° ฯลฯ 

เม่ือจ�าเป็นตอ้งเปล่ียนฉากหลงัไปตามการเปล่ียนแปลงของเน้ือเร่ือง

ตวักลางท่ีติดตั้งไวแ้ต่ละแห่งจะฉายภาพท่ีเขา้กันกับฉาก อีกทั้งยงั

ผสมผสานแสงและเงาไดอ้ยา่งสมบูรณ์

นอกจากสเปเช่ียลเอฟเฟกต์แสงและเงาท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจแลว้ 

อุปกรณ์องคป์ระกอบศิลป์บนเวทีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของโรงละคร 

ไดแ้ก่ แท่นยก แท่นหมุน เคร่ืองพลิกกลบัดา้นอจัฉริยะ เสาสลิง ฯลฯ

มีการควบคุมดว้ยระบบอจัฉริยะ ท�าใหทุ้กเวทีเปล่ียนรูปแบบไปได้

ต่าง ๆ นานา  เป็นการทลายกรอบเดิม ๆ และบุกเบิกรูปแบบใหม่ของ

ละครเวที จึงเปรียบเหมือนเมืองมหศัจรรยแ์ห่งโรงละคร

การแสดงสดเพ่ือสมัผสัประสบการณ์ความเพลิดเพลินเร่ือง “จมด่ิงในหว้งกาลเวลา” ณ 
มหศัจรรยเ์แห่งเมืองละคร เหอหนาน
图①河南·戏剧幻城大型沉浸式实景演出《下沉岁月》 CFP 图

การแสดงสดเพ่ือสมัผสัประสบการณ์ความเพลิดเพลินเร่ือง “โรงเรียนวดัแดง” ณ มหศัจรรย์
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

ทวัร์ประสบการณ์ความเพลิดเพลินภายในพิพิธภณัฑห์มีแพนดา้เฉิงตู
图③成都大熊猫博物馆里的沉浸式游览 新华社 图

②②

③③
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เม่ือหา้งสรรพสินคา้น�าประสบการณ์

ความเพลิดเพลินมาใช ้จะท�าใหผู้บ้ริโภคได้

สมัผสัประสบการณ์แบบไหนบา้ง

หา้งสรรพสินคา้ในรูปแบบประสบการณ์

ความเพลิดเพลินสร้างข้ึนมาดว้ยกระบวน

การทางเทคโนโลย ีศิลปะ และมนุษยศาสตร์

โดยบูรณาการประสาทสมัผสัในดา้นต่าง ๆ

ทั้งการมองเห็น การไดย้นิ กล่ิน รส และการ

สมัผสั เพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มการบริโภค

ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล

แฟลก็ชิปสโตร์ของแบรนดเ์คร่ืองใชไ้ฟ

ฟ้าจิงตง (JD.com) ซ่ึงตัง้อยูใ่นเมืองหนานหนิง

เขตปกครองตนเองชนชาติจว้ง กวา่งซี  แตก

ต่างไปจากหา้งสรรพสินคา้ท่ีจ�าหน่ายเคร่ือง

ใชใ้นครัวเรือนแบบดั้ งเดิม โดยไดมี้การ

สร้างโซนสมัผสัประสบการณ์แบบมีปฏิ-

สมัพนัธ์ซ่ึงมีธีมหลกัมากมาย อาทิ หอ้งครัว

ตวัอยา่งซ่ึงติดตั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวแบบ

บิวทอิ์นทั้งชุด (built in หมายถึงเคร่ืองใชท่ี้

ติดตั้งเขา้กบัพื้นท่ีนั้นโดยเฉพาะ) โซนซกั

ท�าความสะอาดและดูแลเส้ือผา้ระดบัไฮเอนด์

“บาร์ออกซิเจนระบบนิเวศ” ซ่ึงเป็นหอ้งโถง

ท่ีมีไวส้�าหรับสมัผสัประสบการณ์เคร่ืองปรับ

อากาศโดยเฉพาะ  โซนการเดินทางอจัฉริยะ

โซนแข่งขนั e-sports โซนสมัผสัประสบ-

การณ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคล โซน

ทดลองบินโดรน หอ้งเรียนอาหาร โซนเชค็-

อินสินคา้อินเทรนด ์ฯลฯ แต่ละโซนเต็มเป่ียมดว้ยกล่ินอายของเทค-

โนโลยแีละแฟชัน่ คุณเซียวซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีมาสมัผสัประสบการณ์

ท่ีหา้งสรรพสินคา้กล่าววา่  “เราไม่เพียงแต่มองเห็นและสมัผสัตวั

สินคา้ไดเ้ท่านั้น แต่ยงัไดส้มัผสัสภาพแวดลอ้มการใชง้านของผลิต-

ภณัฑไ์ดด้ว้ย ยิง่ไปกวา่นั้นเรายงัสามารถน�าเส้ือผา้ เคร่ืองใชบ้นโตะ๊

อาหาร และวตัถุดิบอาหารท่ีตอ้งการท�าความสะอาดมาท่ีร้าน เพ่ือ

ทดลองใชสิ้นคา้ เช่น เคร่ืองซักผา้พลงัลม เคร่ืองลา้งจาน เตาอบและ

หมอ้น่ึง นอกจากน้ีภายในร้านยงัจดัแสดงบริการการออกแบบแพค็-

เกจตกแต่งบา้นอจัฉริยะ เม่ือเดินชอ้ปป้ิงท่ีร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เรา

จะไม่ประสบปัญหา ‘ดูไดอ้ยา่งเดียว แต่ลองใชไ้ม่ได’้ เหมือนเม่ือ

ก่อนอีกต่อไป” 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 HAUS SHANGHAI ซ่ึงเป็นพื้นท่ี

คา้ปลีกท่ีใชป้ระสบการณ์ความเพลิดเพลินไดเ้ปิดใหบ้ริการท่ีถนน

หวฺายไห่ นครเซ่ียงไฮ ้นบัตั้งแต่เปิดตวัเป็นตน้มา การออกแบบร้าน

คา้ของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีดึงดูดแฟนคลบัจากทัว่โลกดว้ยศิลปะ

และนวตักรรม เช่น ร้านแวน่ตาแห่งหน่ึงในหา้งสรรพสินคา้ ถึงแม้

วา่ร้านจะตั้งอยูใ่นท�าเลท่ีไม่โดดเด่นในหา้ง แต่ทุก ๆ ปีทางร้านก็

ทุ่มเงินมหาศาลใหก้บัการออกแบบตกแต่ง สไตลก์ารตกแต่งความ

สวยงามของร้านคา้ปลีกทุกร้านในโลกน้ีมีไอเดียท่ีแปลกใหม่และ

แตกต่างอยูเ่สมอ ดูไปแลว้เหมือนเป็นหอ้งโถงนิทรรศการส�าหรับ

งานศิลปะการจดัวางมากกวา่ ทุก ๆ ไตรมาส ร้านคา้จะใชว้ธีิดึงดูด

ดว้ยการตกแต่งท่ีสวยงาม เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความ

แปลกใหม่ และยงัดึงดูดลูกคา้ใหห้ลัง่ไหลเขา้มาเป็นจ�านวนมากอีก

ดว้ย ถึงขนาดมีลูกคา้บางคนไม่ไดม้าเพ่ือซ้ือสินคา้ แต่มาเพ่ือใชเ้ป็น

แลนดม์าร์กจุดเช็คอินและเยีย่มชมนิทรรศการศิลปะ

 “ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน” ไดก้ลายเป็นวธีิการทางการ

ตลาดหลกัของหา้งสรรพสินคา้ไปแลว้ หา้งสรรพสินคา้จ�านวนไม่

	“เพลดิ้เพลนิึ่กบัการทำด้ลองใช้สินึ่ค้าจีริง”	ช่วัยกระตุ้้นึ่ยอด้ขายให้ร้านึ่ค้าปลกี
 沉浸式购物体验推动实体零售复苏
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นอ้ยไดส้ร้างธีมประสบการณ์ความเพลิด

เพลิน ผสมผสานเน้ือหาประสบการณ์

ความเพลิดเพลินในสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง

บริโภค และใชป้ระสบการณ์ความเพลิด

เพลินเพ่ือรับรู้ประสบการณ์ทางประสาท

สมัผสัของผูบ้ริโภค เพิ่มปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัห้างสรรพสินคา้

ใหม้ากข้ึน และกระชบัความสมัพนัธ์

กบัผูบ้ริโภคใหเ้หนียวแน่นยิง่ข้ึน  ผูป้ระ-

กอบธุรกิจจ�านวนมากเห็นวา่พฤติกรรม

ท่ีเป็นจิตใตส้�านึกของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั

คือการแสวงหาความแปลกใหม่ ซ่ึงเป็น

ความตอ้งการท่ีอยูส่่วนลึกภายในจิตใจ 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือจริง ๆ ไม่ใช่สินคา้ แต่

เป็นความแปลกใหม่ ผูป้ระกอบธุรกิจ

ตอ้งสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งต่อเน่ือง

ร้านขายของสะสมงานฝีมือ “สือชุ่ย” เมืองคุนหมิง 
มณฑลยนูนาน
图①②云南昆明拾翠手艺集合店  供图

①①

②②
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ในหอ้งโถงศาลบรรพบุรุษอายเุก่าแก่กวา่

ร้อยปี คนหนุ่มสาวจ�านวนหน่ึงท่ีแต่งกาย

ดว้ยชุดจีนโบราณอนัเป็นเอกลกัษณ์เดินไป

มาอยูต่ามตรอกโบราณ  ไม่วา่จะคน้หาและ

ตรวจสอบขอ้มูล ฝ่าด่านและถอดรหสั  พวก

เขามีความคิดและเป้าหมายท่ีต่างกนั หลงัจาก

ปะทะฝีปากกนัสกัพกัหน่ึง “ฆาตกร” กป็รากฏ

ตวัข้ึน... น่ีไม่ใช่ฉากตอนหน่ึงในภาพยนตร์

หรือละครโทรทศัน ์แต่เป็นฉากเกมไขคดี

ปริศนาของเกม “โรงเยบ็ปักมงักรหงส์” ใน

บริเวณแหล่งท่องเท่ียวแห่งหน่ึง “เกมไขคดี

ปริศนา” หมายความวา่ผูเ้ล่นแสดงบทบาท

เป็นตวัละคร และรวบรวมเบาะแสภายใต้

การแนะน�าของผูด้ �าเนินเกม เพื่อใหบ้รรลุ

“การท่ำองเทำี�ยวัเชิงวัฒันึ่ธรรม	+	เกมไขคด้ปีริศนึ่า”	

สัมผ็สัประสบการณ์์ใหม่ของเกมด้้วัยการด้ำาด้ิ�งสู่ควัามเพลดิ้เพลนิึ่
“文旅 + 剧本杀” ，沉浸式游戏新体验

ภารกิจท่ีก�าหนดไวใ้นบทละครไดใ้นท่ีสุด

ในช่วงวนัหยดุสปัดาห์ทองวนัชาติจีน เขตฮวัตู เมืองกวา่งโจวได้

ใชจุ้ดเด่นทางวฒันธรรมของกลุ่มสถาปัตยกรรมศาลเจา้บรรพบุรุษ

จือเจ้ิงไตฝ้ ูผสมผสานเขา้กบัรูปแบบความบนัเทิงท่ีก�าลงัเป็นท่ีนิยม

ของคนหนุ่มสาวในเวลาน้ี และเปิดตวัโครงการ “โรงเยบ็ปักมงักรหงส์”

ใหไ้ดส้มัผสัประสบการณ์เกมไขคดีปริศนา ณ ศาลบรรพบุรุษโบราณ

ขนาดใหญ่เป็นแห่งแรก ประสบการณ์ความเพลิดเพลินในบรรยากาศ

สถานท่ีจริงไดดึ้งดูดผูเ้ล่นมากมายใหห้ลัง่ไหลเขา้มา

ภูมิหลงัของเร่ือง “โรงเยบ็ปักมงักรหงส์” เกิดข้ึนท่ีศาลบรรพบุรุษ

จือเจ้ิงไตฝ้ ูเร่ืองราวถูกดดัแปลงและน�ามาสร้างสรรคใ์หม่ ในระหวา่ง

การท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวหลายคนไดส้มัผสัประตูกลไกทะลุมิติเวลา

“ยอ้นเวลา” กลบัไปท่ีโรงเยบ็ปักมงักรหงส์ของตระกลูซูในสมยั

ราชวงศชิ์ง พวกเขากลายเป็นคุณนาย คุณชาย ช่างปัก และคนงานของ

ตระกลูซู  นอกจากน้ียงัมีมือปราบท่ีว่าการอ�าเภออีกดว้ย พวกเขา

①①
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ประสบเหตุฆาตกรรมในตระกลูซู และไดเ้ร่ิมการเดินทางสืบหาความ

ลบัท่ีซบัซอ้นซ่อนเง่ือน

ส่ิงท่ีน่าสนใจกคื็อ เร่ือง “โรงเยบ็ปักมงักรหงส์” ไม่เพียงแต่อรรถา-

ธิบายถึงโครงเร่ืองท่ีซบัซอ้นซ่อนเง่ือนชวนฉงนสงสยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์

แบบเท่านั้น แต่ยงัผสมผสานองคป์ระกอบของมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมเขา้ไปในเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งชาญฉลาด เช่น เทคนิคการสร้าง

สรรคง์านปักด้ินทอง เทคนิคการท�าปูนป้ัน และอาหารทอ้งถ่ิน ให้

นกัท่องเท่ียวสวมบทบาทตวัละครสมมุติ หาค�าตอบ ถอดรหสั คน้หา

หลกัฐานและไขคดี ไดส้มัผสัโลกเสมือนจริง และไดเ้ขา้ใจมรดก

ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

ณ ท่ีแห่งน้ี ผูเ้ล่นสามารถเขา้ไปสมัผสัประสบการณ์การปักลายชุด

และการท�าปูนป้ันดว้ยตนเอง เพื่อให้ไดเ้บาะแสในการถอดรหสั 

ภายใตก้ารผลกัดนัของโครงเร่ืองท่ีต่ืนเตน้และชวนขบคิด จึงท�าให้

ศิลปะดั้งเดิมท่ีตามปกติธรรมดาแลว้มกัจะน่าเบ่ือเลก็นอ้ยกลบัมามี

ชีวติชีวาและน่าสนใจยิง่ข้ึน รูปแบบการเล่น

เกมท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ซ่ึงผสมผสานกระ-

แสนิยมกับมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม

ท�าใหเ้หล่านกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์

ท่ีแปลกใหม่ของวฒันธรรมดั้งเดิม

本刊综合

ภายในร้าน “เกมไขคดีปริศนา” ผูเ้ล่นจะมีบทบาทสมมติ
ท่ีแตกต่างกนั
图①②“剧本杀”门店内，玩家们在游戏中扮演不同角色 

CFP 图

②②
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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

长9.8%，其中三季度同比增长4.9%。一

系列宏观经济数据表明，前三季度中国国

民经济持续恢复发展，主要宏观指标总体

处于合理区间，就业形势基本稳定，居民

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

出了韧性和活力。

สูงกว่ัาเป้าหมายทำี�
คาด้การณ์์ไว้ั

高出预期目标

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม ส�านกังานสถิติ

แห่งชาติจีนเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) สามไตรมาส

แรกของ พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 82.3131 

ลา้นลา้นหยวน เพิม่ข้ึนร้อยละ 9.8 เม่ือ

เทียบกับปีก่อน โดยไตรมาสท่ีสาม

เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน ชุดข้อมูลจ�านวน

หน่ึงในดา้นเศรษฐกิจมหภาคแสดง

ใหเ้ห็นวา่เศรษฐกิจของประเทศจีนยงั

คงฟ้ืนตวัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองใน

ช่วงสามไตรมาสแรก ดชันีช้ีวดัส�าคญั

ในระดบัมหภาคโดยรวมอยูใ่นช่วงท่ี

เหมาะสม สภาพการจา้งงานโดยทัว่ไป

ควัามแขง็แกร่งของ
เศรษฐกจิีจีนีึ่

中国经济韧性

สร้างหลกัประกนัึ่และ
ปรับปรุงชีวัติ้ควัามเป็นึ่
อยู่ของประชาชนึ่

保障、改善民生

พลงังานึ่ขบัเคลื�อนึ่ใหม่

รวัมต้วัักนัึ่อย่างรวัด้เร็วั

新动能加速集聚

ปลด้ปล่อยพลงั

การบริโภค

释放消费潜力

中国经济高质量发展潜力十足

เศรษฐกจิจนีมีศกัยภาพเต็มเป่ียม
ในการพฒันาคุณภาพระดบัสงู

มีเสถียรภาพ รายได้ของประชาชนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง งบประมาณ

รายรับและรายจ่ายระหวา่งประเทศยงัคงสมดุล โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

มีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการยกระดับคุณภาพ

และประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  แสดงใหเ้ห็นถึงความยืดหยุน่และความ

คึกคกัมีชีวติชีวา 
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หนงัสือพิมพ ์“Financial Times” ของสหราชอาณาจกัร รายงานวา่ การส่งออกของจีนในเดือน
กนัยายน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 28 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การคา้ต่างประเทศ
ของจีนยงัคงแขง็แกร่ง

หนงัสือพิมพ ์“New York Times” รายงานวา่ ภาคการส่งออกและภาคบริการเป็นสองไฮไลท์
หลกัของเศรษฐกิจจีน การจบัจ่ายใชส้อยของประชากรกเ็พิ่มข้ึน

ส�านกัข่าว Associated Press เห็นวา่ ต่างชาติคาดการณ์วา่ ปีน้ีเศรษฐกิจจีนยงัคงเติบโตร้อยละ 
8 เป็นความเร็วท่ีสูงสุดหน่ึงในโลก

นกัวชิาการต่างประเทศจ�านวนหลายท่านกล่าววา่ แมว้า่การพฒันาของเศรษฐกิจจีนจะเผชิญกบัความ
ทา้ทายจ�านวนมาก แต่การเปล่ียนรูปแบบและยกระดบัของเศรษฐกิจจีนกย็งัคงคืบหนา้อยา่งมีเสถียรภาพ 
พลวตัรทางเศรษฐกิจเพิม่ข้ึนอยา่งไม่หยดุย ัง้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแขง็แกร่งในการพฒันาท่ีดี

สามไตรมาสแรกของปีน้ี รายไดสุ้ทธิต่อหวัเฉล่ียท่ีจดัสรรไดข้องประชากรจีนบรรลุการเติบโต

ร้อยละ 9.7 ซ่ึงไดแ้กไ้ขปัญหาแทจ้ริงท่ีประชาชนใหค้วามสนใจ อาทิ การศึกษา ประกนัสังคม 

การรักษาพยาบาล ท่ีอยูอ่าศยั การดูแลผูสู้งอาย ุฯลฯ ไดอ้ยา่งดีและถึงแก่น ซ่ึงไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่

รัฐบาลจีนสนบัสนุนการสร้างหลกัประกนัและปรับปรุงชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน ใหบ้ริการ

ประชาชนดว้ยความตั้งใจอยา่งแทจ้ริง

ตั้งแต่โควดิระบาดเป็นตน้มา พลงังานขบัเคล่ือนใหม่ของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีอุตสาหกรรม

ใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ และรูปแบบพาณิชยใ์หม่เป็นเน้ือหาหลกัปรากฏการเติบโตอยา่งรวดเร็ว

อยา่งสวนกระแส สามไตรมาสแรกของปีน้ี ยอดผลิตรถยนตพ์ลงังานใหม่และหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม

เพิม่ข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 172.5 และ 57.8 ตามล�าดบั มูลค่าการคา้ปลีกออนไลน์

สินคา้จริงเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 15.2

เดือนกนัยายนปีน้ี มูลค่ายอดรวมการขายปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคในสงัคมจีนคิดเป็น 3.6833

 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 4.4 ในเดือนมกราคมถึงกนัยายน 

มูลค่ายอดรวมการขายปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคในสงัคมคิดเป็น 31.8057 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึน

จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 16.4 สภาพแวดลอ้มการบริโภคดียิง่ข้ึน

สามไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนเพ่ิมข้ึนจาก

ช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 9.8 สูงกวา่เป้าหมายท่ีคาดการณ์ไวเ้กินกวา่ร้อยละ 6 มีการจา้ง

งานในเมืองเพิ่มข้ึน 10.45 ลา้นคน บรรลุร้อยละ 95 ของภารกิจเป้าหมายทั้งปี งบรายรับและราย

จ่ายระหวา่งประเทศปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การไดดุ้ลการน�าเขา้และส่งออกการคา้สินคา้สาม

ไตรมาสแรกเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาร้อยละ 23.7
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今
年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，一代代中国青年走进联合国，深度参

与国际事务, 共享发展机遇。如今，成长于中国飞速发展年代的“90后”“95后”“00后”青年也

走上了联合国的舞台，在一个个看似日常的工作中，书写人生价值，贡献中国力量。“เยาวชนรุ่นใหม่” ของจ
นีในสหประชาช

าติ

联合国里的中国“新青年”①①

②②
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ปีน้ีเป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการกลบัคืนสู่ท่ีนัง่อนัชอบธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติ

ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาเยาวชนชาวจีนหลายรุ่นไดเ้ขา้สู่สหประชาชาติ และมีส่วนร่วมในกิจการระหวา่งประเทศ

ในเชิงลึก ปัจจุบนัเยาวชนท่ีเกิดในยคุ “หลงั ค.ศ. 1990” “หลงั ค.ศ. 1995” และ “หลงั ค.ศ. 2000” ท่ีเติบโตข้ึนมา

ในยคุแห่งการพฒันาอย่างรวดเร็วของจีนไดก้า้วเขา้สู่เวทีสหประชาชาติ ในภาระหน้าท่ีท่ีดูเหมือนจะจ�าเจนั้น 

พวกเขาไดแ้สดงออกใหเ้ห็นถึงคุณค่าแห่งชีวติมนุษยแ์ละไดส่้งมอบพลงัใหแ้ก่ชนชาติจีน

นึ่ำาประสบการณ์์การต่้อสู้กบัโรคระบาด้มาถ่ายทำอด้สู่สาธารณ์รัฐรวันัึ่ด้า
把抗疫经验带到卢旺达

เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ส�านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่ง

สหประชาชาติ (ต่อไปน้ีจะยอ่วา่ UNHCR) ไดเ้ปิดรับสมคัรเจา้หนา้ท่ี

ช�านาญการรุ่นใหม่จ�านวน 7 ต�าแหน่ง  และมีเพียงต�าแหน่งการคุม้ครอง

ผูล้ี้ภยัในสาธารณรัฐรวนัดาเท่านั้นท่ีอยูใ่นทวีปแอฟริกา จู รุ่ยจ้ือ 

ดอ็กเตอร์จากมหาวทิยาลยัปักก่ิง คนรุ่น 90S ไดเ้ลือกจะไปท่ีนัน่

ในสาธารณรัฐรวนัดาซ่ึงเป็น “ดินแดนแห่งภูเขาพนัลูก” ชุมชน

ผูล้ี้ภยัท่ี จู รุ่ยจ้ือให้บริการมีผูอ้าศยัอยูม่ากกว่า 17,000 คน ท่ีน่ีน�้า

ประปาและไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึง นบัตั้งแต่การจดัหาเสบียงอาหารไป

จนถึงการสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกในดา้นการประปา การข้ึน

ทะเบียนทารกแรกเกิดไปจนถึงการรักษาพยาบาลผูสู้งอาย ุไม่วา่จะ

เป็นเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเลก็ จู รุ่ยจ้ือและเพ่ือนร่วมงานกใ็หก้ารช่วย

เหลือผูล้ี้ภยัอยา่งเตม็ท่ี

เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ - 19 เร่ิม

รุนแรง  จู รุ่ยจ้ือยกเลิกวนัหยดุของเธออยา่งเร่งด่วนและกลบัไปท่ี

รวนัดาเพ่ือเร่ิมท�างานทนัที หลงัจากส้ินสุดระยะเวลากกัตวั 14 วนั

จู รุ่ยจ้ือตระหนกัถึงผูค้นท่ีมีอยูเ่ป็นจ�านวนมาก อีกทั้งสภาพแวดลอ้ม

ท่ีแออดัในชุมชนและการสาธารณสุขท่ีลา้หลงั เธอจึงไดจ้ดัทีม

สาธารณสุขและอาสาสมคัรชุมชน 127 คนไวล่้วงหนา้ เพ่ือถ่ายทอด

ความรู้ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคให้แก่ผูล้ี้ภยั โดยใชว้ธีิการ

ออกตรวจเยีย่ม การส�ารวจและการประชาสมัพนัธ์ 

ในช่วงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จู รุ่ยจ้ือและ

เพ่ือนร่วมงานใชร้ถขนาดใหญ่ท่ีมีล�าโพงดงักระจายเสียงถ่ายทอด

ความรู้ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดเป็นภาษาทอ้งถ่ิน 

และขบัวนไปกระจายเสียงในชุมชนผูล้ี้ภยั 

ในบางแห่งท่ีรถเขา้ไม่ได ้พวกเขากร็ะดม

คนในทอ้งถ่ินจ�านวนหน่ึงเดินประกาศประ-

ชาสัมพนัธ์โดยใชล้ �าโพง “จากการท�างาน

เหล่าน้ี ท�าใหดิ้ฉนัตระหนกัวา่ประสบการณ์

ดี ๆ หลายอยา่ง ขอเพียงแค่ปรับเปล่ียนให้

เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั กจ็ะน�า

มาใชป้ฏิบติัไดดี้” ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

สาธารณรัฐรวนัดามีรายงานผูป่้วยติดเช้ือ

โคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่รายแรก แต่

ส�าหรับชุมชนท่ี จู รุ่ยจ้ืออยูน่ั้นไม่พบผูป่้วย

ติดเช้ือจนกระทัง่เดือนตุลาคมของปีนั้น 

ต่อมามาตรการมากมายท่ีเธอเป็นผูน้�าในการ

ด�าเนินการไดร้วบรวมอยู่ในคู่มือประสบ-

การณ์การท�างานยอดเยี่ยมในชุมชุนของ 

UNHCR

อาสาสมคัรชาวจีนในการประชุมการเปล่ียนแปลงสภาพ
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

หวงัหยวน นกัร้องวยัรุ่นชาวจีนกล่าวสุนทรพจนใ์นการ
ประชุมระดบัสูงของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
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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ความทรุดโทรมของท่ีตั้งโครงการท่ีเธอเขา้ไปช่วยเหลือ กบัแววตา

ท่ีน่าสงสารของคนในทอ้งถ่ินสะเทือนจิตใจของเธอคร้ังแลว้คร้ังเล่า

WFP ไดด้�าเนินโครงการให้เด็กผูห้ญิงท่ีมาเรียนในโรงเรียน

สามารถน�าอาหารกลบับา้นไดใ้นประเทศอฟักานิสถาน ซ่ึงท�าให้

อตัราการเขา้เรียนของเด็กผูห้ญิงเพ่ิมข้ึน 33% “ในตอนแรก ฉนัรู้สึก

วา่ส่ิงท่ีเราน�าไปนั้นเป็นเพียงอาหาร แต่ต่อมาผมคน้พบวา่ส�าหรับ

เดก็เหล่านั้น ส่ิงท่ีเราน�าไปอาจเป็นโอกาสและความฝัน” เวย่ฉา้ง ยงั

หวงัวา่จะสามารถทุ่มเทก�าลงัของเธอเพ่ือช่วยเหลือผูค้นใหม้ากข้ึน

จากขอ้มูลอย่างเป็นทางการของ WFP ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ประ-

เทศจีนเป็นประเทศท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจาก WFP มานานกวา่

20 ปี  เม่ือถึงปี พ.ศ. 2548 จีนหยุดรับความช่วยเหลือดา้นอาหาร

และในขณะเดียวกนักไ็ดก้ลายเป็นผูบ้ริจาคอาหารรายใหญ่อนัดบั

สามของโลก หลงัปี พ.ศ. 2559 ความร่วมมือระหวา่ง WFP กบัจีน

เขม้แขง็ยิง่ข้ึน ในขณะท่ีจีนบริจาคอาหาร ยงัไดแ้บ่งปันประสบการณ์

การขจดัความยากจนแก่ประเทศและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทัว่โลกอีกดว้ย

เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2559 เว่ยฉา้ง วยั 20 ปี

ไดเ้ขา้ฝึกงานท่ีส�านกังานสารสนเทศและ

การส่ือสารของส�านกังานใหญ่แห่งสหประ-

ชาชาติ ในปีต่อมาเธอสมคัรท�างานในแผนก

โลจิสติกส์ท่ีส�านกังานใหญ่ของโครงการ

อาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (World Food

Programme ซ่ึงต่อไปน้ีจะยอ่วา่ WFP)

ทุกปี  WFP ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ผู ้

คน 80 ลา้นคนใน 80 ประเทศ และเป็นแนว

หนา้ของการต่อสูก้บัความอดอยากทัว่โลก

พนกังานตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภัยตั้ งแต่แรกเร่ิม ครูฝึกจะถามว่า 

“คุณรู้วิธีหลบกระสุนขณะนั่งรถหรือไม่ 

ซ่ึงไม่เหมือนกบัการแสดงในภาพยนตร์” 

เวย่ฉา้ง โชคดีท่ีไม่เคยเจอเหตุการณ์อนัตราย

อยา่งการลกัพาตวัและการดวลปืน แต่สภาพ

นึ่ำาไปซ่�งควัามหวังัและควัามฝันึ่
带去希望与梦想

①①
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มาร่วัมกนัึ่จุีด้ประกายอนึ่าคต้ของพวักเรา
一起点亮我们共同的未来

ส่ิงท่ีต่างไปจากเจา้หนา้ท่ีวยัหนุ่มสาวของสหประชาชาติ ก็คือ

ในบางคร้ังองคก์ารสหประชาชาติกจ็ะเลือก “วยัรุ่นท่ีมีช่ือเสียง” มา

เป็นตวัแทนของเยาวชน และใหพ้วกเขาส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย

การท�าสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมในแวดวงของตน หวงัหยวน 

ศิลปินหนุ่มชาวจีนกเ็ป็นคนหน่ึงในนั้น

เม่ือเขาปรากฏตวัคร้ังแรกบนเวทีของสหประชาชาติเม่ือตน้ปี 

พ.ศ. 2560 หวงัหยวน ผูซ่ึ้งเกิด “หลงั ค.ศ. 2000” อายยุงัไม่ถึง 17 ปี 

ในเวลานั้นเขาไดเ้ขา้ร่วมการเสวนาฟอร่ัมเยาวชนคร้ังท่ี 6 ของสภา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นกิจกรรมคร้ังยิง่ใหญ่

และมีระดบัสูงสุดของสหประชาชาติท่ีเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนมีส่วน

ร่วม ในการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาตวัแทนจากประเทศจีนลว้นเป็นเจา้

หนา้ท่ีวยัหนุ่มสาวของสหประชาชาติ ดงันั้น หวงัหยวนจึงเป็นหน่ึง

ในตวัแทนบุคคลภายนอกสหประชาชาติกลุ่มแรกท่ีไดรั้บเชิญ ในปี 

พ.ศ. 2562 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดจ้ดัการประชุมระดบั

สูงเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการรับรองอนุสัญญาวา่ดว้ย

สิทธิเดก็ หวงัหยวน ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งทูตการศึกษาเยาวชนของกอง

ทุนเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ (ยนิูเซฟ) ได้

กล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องใหเ้ดก็ทุกคนมี

สิทธิไดรั้บการศึกษา

เขามีแฟนคลบันบัสิบลา้นคนบนโซเชียล

มีเดีย ซ่ึงหมายความว่าเสียงเรียกร้องของ

เขามีวยัรุ่นไดย้นิจ�านวนมากข้ึน หวงัหยวน

กล่าววา่ “พลงัของมนุษยน์ั้นไม่มีท่ีส้ินสุด 

และส่งต่อไปนบัสิบนบัร้อย ผมหวงัวา่พลงั

ของผม จะช่วยส่งต่อความรู้เก่ียวกบัสถาน-

การณ์ปัจจุบนัและเป้าหมายดา้นการศึกษา

ของเดก็ไปยงัผูค้นจ�านวนมากข้ึนได”้ 
本刊综合

ผูพ้ิทกัษส์นัติภาพของจีน
图①中国维和官兵 新华社 图

ทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยต่์อตา้นการแพร่ระบาดของ
จีนถ่ายภาพร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของสาธารณรัฐกินี
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

②②
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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。

เครือ่งศริาภรณท์องทรงตน้ไม้
พริ�วไหวทุกอริยิาบถของการ
ย่างกา้ว

一步一步
一欢喜一欢喜

花树状金步摇

图虫创意 图图虫创意 图
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ศิราภรณ์หรือเก้ียว เป็นเคร่ืองสวมประดบัศีรษะท่ีไดรั้บความ

นิยมอยา่งสูงสุดในจีนสมยัโบราณ

ศิราภรณ์ช้ินน้ีเป็นโบราณวตัถุส�าคญัของจีน ขดุคน้พบ ณ สุสานรวม

ของเช้ือพระวงศร์าชวงศเ์ป่ยเยยีน (ค.ศ. 407 – 436) นามเฝิง ซู่ฝู

และภริยา ช่างฝีมือไดท้�าการดดัลวดทองท่ีมีลกัษณะคลา้ยก่ิงกา้น

ของตน้ไมใ้หเ้ป็นวงกลม จากนั้นจึงคลอ้งใบไมท่ี้ท�าจากทองตีเป็นแผน่

บางเฉียบลงไปกบัห่วงกลมเหล่านั้น แผน่ทองรูปใบไมท่ี้คลอ้งอยู่

กบักา้นใหค้วามรู้สึกพล้ิวไหว เม่ือเจา้ของศิราภรณ์สวมมนัลงบน

ศีรษะ ยามท่ีกา้วเดิน ใบไมแ้ผน่ทองเหล่าน้ีก็จะไหวระริกไปตาม

การเคล่ือนไหวราวกบัใบไมต้อ้งลม ราวกบัตน้ไมสี้ทองท่ีออกดอก

บานสะพร่ัง ส่องแสงระยบิระยบัดูงดงาม

นอกจากศิราภรณ์แลว้ เคร่ืองประดบัโบราณอีกช้ินหน่ึงท่ีขดุคน้

ณ สุสานเฝิง ซู่ฝ ูกคื็อโครงของศิราภรณ์ทอง แต่เน่ืองจากศิราภรณ์

ช้ินน้ีหลงเหลือรายละเอียดน้อย การจ�าลองใหก้ลบัสู่สภาพเดิมจึง

เป็นไปไดย้าก และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ มีการคน้พบเคร่ืองประดบั

ศีรษะลกัษณะใกลเ้คียงกนัน้ีท่ีเกาหลีและญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ยงัเป็น

ท่ีทราบกนัวา่ ในสุสานตา้โหร่วจือ เมืองชาเบอร์กนั ประเทศอฟักา-

นิสถาน ไดมี้การฝังมงกุฎทองไวต้ั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 1 ส่วน

สุสานโบราณฟูจิโนกิในเมืองนาระ ประเทศญ่ีปุ่น กไ็ดข้ดุพบมงกฎุ

ทองแดงชุบทองท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัมงกฎุจากอฟักานิสถาน

เช่นกนั โดยส่วนประกอบพ้ืนฐานในการตกแต่งนั้น ต่างกเ็ป็น

แผน่ทองค�ารูปทรงคลา้ยใบไมท่ี้โบกไหวไปมา ดีไซน์ใบไมไ้หว

ในลกัษณะน้ี เคยไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวนั

ออกเฉียงเหนือ จึงท�าใหส้นันิษฐานไดว้า่ ช่างศิลป์ในสมยัโบราณ

มีแนวคิดท่ีชัดเจนอยู่แลว้เก่ียวกบัรูปลกัษณะของมงกุฎประดบั

ศิราภรณ์ มิเช่นนั้ นอาณาจกัรท่ีห่างไกลกนัคนละซีกโลก คงไม่

สามารถปรากฏเคร่ืองสวมศีรษะท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัถึงเพียง

น้ีได ้

กวา่หกศตวรรษท่ีผ่านมา แผน่ทองรูปใบไมท่ี้เบาหววิราวกบั

ขนนกน้ี ไดเ้ช่ือมโยงประวติัศาสตร์การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม

เคร่ืองแต่งกายในทวีปเอเชียเอาไวด้ว้ยกนั แมค้วามเช่ือมโยงน้ีจะ

ชดัเจนในบางยุค และอ่อนจางในบางสมยั แต่ก็เรียกไดว้่าเป็น

ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึง

ในยุคสิบหกรัฐ (ค.ศ. 304 - 439) ได้

จนกระทัง่ราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618 - 907) 

อ�านาจปกครองบา้นเมืองเปล่ียนแปลงบ่อย

คร้ัง เกิดความแตกแยกสลบักบัความเป็น

ปึกแผน่ บา้นเมืองวุน่วายโกลาหล กองทพั

ตรึงก�าลงัไวท้ัว่ทั้งในและนอกรัฐ มีเพียง

ความงามแห่งศิลปะเท่านั้น ท่ีไดแ้พร่ออก

ไปนอกแวน่แควน้ แมจ้ะโดยไม่ตั้งใจกต็าม

ข้อมูลเพิ�มเต้มิ

ศิราภรณ์ทองรูปทรงตน้ไมมี้ความสูง

27.3 เซนติเมตร โดยรวมมีรูปทรงคลา้ย

ตน้ไมท่ี้แผก่ิ่งกา้นออกเป็นรูปพดั ออกแบบ

อยา่งวิจิตร เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของ

ชนชั้นสูงชาวเซียนเปยในจีนสมยัโบราณ 

ถูกขดุพบจากสุสานรวมของราชนิกลุแห่ง

อาณาจกัรเป่ยเยียนนามเฝิง ซู่ฝแูละภริยา

ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่ง

มณฑลเหลียวหนิง
《如果国宝会说话》

图虫创意 图图虫创意 图

图虫创意 图图虫创意 图
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生鲜平台联名老字号品牌，不

断推出新菜式新产品；服装品

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。

คอลเลคช ัน่การร่วมมือระหว่างแบรนด์
จะเป็นกระแสนยิมต่อไปไดอ้ย่างไร

联名款如何“火”下去？

①①

②②
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แพลตฟอร์มอาหารสดร่วมมือกบัแบรนดเ์ก่าแก่ออกผลิตภณัฑ์

อาหารรูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ือง แบรนดเ์ส้ือผา้จบัมือกบัแบรนด์

ภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชัน่เพ่ือกระตุน้ “ยอดซ้ือ” ของผูบ้ริโภค

แบรนด์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ในครัวเรือนร่วมมือกบัแบรนด์

แอนิเมชัน่ยอดนิยม หมีนอ้ยน่ารักและลูกไก่สีเหลืองเพ่ิมสีสนัให้

กบัเคร่ืองท�าน�้ าเตา้หู้และกระทะไฟฟ้า... ท่ีประเทศจีนผูป้ระกอบ

ธุรกิจพฒันาผลิตภณัฑ ์“คอลเลคชัน่การร่วมมือระหวา่งแบรนด”์ 

มากข้ึน ซ่ึงช่วยกระตุน้การบริโภคได้

คอลเลคชั�นึ่การร่วัมมือระหว่ัางแบรนึ่ด์้	เป็นึ่ทำี�นิึ่ยมในึ่ต้ลาด้
联名款受到市场青睐

“ดูสิ มนัคือหมู LuLu ตวัโปรดของฉนั” หล่ีฮวน หญิงสาวท่ี

เกิด “หลงั ค.ศ. 1995” เดินอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้เวร์ิลเทรดเซ็นเตอร์

ปักก่ิง ช้ีไปท่ีชุดผลิตภณัฑท่ี์ร่วมมือกบัแบรนดก์าร์ตูนรูปหมู LuLu

ท่ีวางอยูใ่นตูโ้ชวสิ์นคา้ และพดูวา่ “น่ารักมาก” “ฉนัชอบของกระ-

จุกกระจิกท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของชีวติประจ�าวนั อยา่งเช่นพวก

กระเป๋าผา้ใบ โคมไฟขนาดเลก็ แกว้น�้ า เคร่ืองเขียนท่ีวางขายใน

ร้านน้ี แถมยงัมีรูปการ์ตูนท่ีฉนัชอบอีกดว้ย ทั้งน่ารักและใชง้าน

ไดจ้ริง” หมู LuLu เป็นตุ๊กตาหมูแสนน่ารักท่ีก�าลงัฮิตอยา่งมากท่ี

ประเทศจีนในช่วงน้ี 

เส่ียวเฉียนเด็กหนุ่มท่ีเกิด “หลงั ค.ศ. 1995” ซ่ึงท�างานอยูท่ี่

กรุงปักก่ิงกล่าววา่ “ผมเพิ่งซ้ือพาวเวอร์แบงคค์อลเลคชัน่ความร่วม

มือระหวา่งแบรนดโ์ทรศพัทมื์อถือ OPPO และแบรนดน์กัสืบโคนนั

จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิรช ์JD.com” เขาช่ืนชอบการซ้ือคอล-

เลคชัน่สินคา้ท่ีร่วมมือกบัแบรนดก์าร์ตูนต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นพาว-

เวอร์แบงค ์สร้อยขอ้มือ ไปจนถึงเส้ือยดื ลว้นเป็นคอลเลคชัน่แบรนด์

ร่วมกบัไอพีอิจิเกน็

หลิว เซ่ียงตง รองผูอ้ �านวยการแผนกวจิยัเศรษฐกิจของศูนย์

แลกเปล่ียนเศรษฐกิจระหวา่งประเทศของจีนกล่าววา่ “การท่ีคอล-

เลคชัน่ความร่วมมือระหวา่งแบรนดเ์ป็นท่ีนิยมแสดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนถึงการเปล่ียนแปลงวิธีการทางการ

ตลาดของผูผ้ลิต ซ่ึงหนัมาให้ความส�าคญั

กบัแฟชัน่และองคป์ระกอบท่ีแตกต่างมาก

ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะความตอ้งการ

บริโภคของกลุ่มคนหนุ่มสาว ‘Gen Z’ ซ่ึง

เพิ่มมากข้ึน เหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความ

นิยมน้ี อยู่ท่ีผูบ้ริโภคต้องการตวัเลือกท่ี

หลากหลาย โดยเน้นสัมผสัประสบการณ์

การบริโภคสินคา้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

และมีเอกลกัษณ์มากข้ึน”

ลิปสติกลวดลายพระราชวงัตอ้งหา้ม
图①故宫中国风口红 图片来源于网络

กระบอกน�้าเกบ็ความร้อนแฟชัน่ส�าหรับออกก�าลงักาย
图②联名款时尚运动保温杯 图片来源于网络

รองเทา้ผา้ใบรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งแบรนด์
图③联名款运动鞋 图片来源于网络

③③
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ผูป้ระกอบธุรกิจใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย

เช่น การสร้างแบรนดร่์วมกบัธุรกิจรายอ่ืน

และแบรนดไ์อพียอดนิยมผนึกก�าลงัร่วมมือ

กนัท�าการตลาด ซ่ึงไม่เพียงแต่ตอบสนอง

ความตอ้งการของผู ้บริโภคท่ีต้องการตวั

เลือกท่ีหลากหลายและมีเอกลกัษณ์ แต่ยงั

สร้างการรับรู้แบรนดแ์ละช่วยเสริมใหผ้ลิต-

ภณัฑมี์คุณค่ามากข้ึน

การร่วมมือระหวา่งแบรนดข์า้มวงการ

ไดส้ร้างผลลพัธ์ในรูปแบบ “1+1>2” เม่ือ

คืนก่อนวนัเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ บริษทั 

เหอหม่า ผูจ้ดัส่งอาหารสดในเครือบริษทั

อาลีบาบา และ Beijing Yiqing Food Group

Co., Ltd. ภายใตแ้บรนด ์“ศตวรรษแห่งยีล่ี่”

ร่วมกนัเปิดตวัชุดของขวญัขนมไหวพ้ระ-

จนัทร์สไตลปั์กก่ิง 8 รสชาติ หน่ึงในนั้นคือ 

ชอ็คโกแลตไสเ้ฮเซลนทัดองเหลา้เออ้โกโถว 

กลายเป็นกระแสท่ีคนพดูถึงอยา่งมากในโลก

ออนไลน ์และยอดขายกพ็ุง่สูงดว้ย  ก่อนหนา้

น้ีบริษทัเหอหม่า  ผูจ้ดัส่งอาหารสดไดร่้วมมือ

กบัผูป้ระกอบธุรกิจในหลากหลายวงการเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์

ร่วมมือระหวา่งแบรนด ์และตลาดก็ตอบรับเป็นอยา่งดี เฉ้ียนเฉ้ียน

ซ่ึงเป็นพนกังานผูอ้ �านวยการของเหอหม่า ผูจ้ดัส่งอาหารสด กล่าววา่

การเปิดตวัผลิตภณัฑท่ี์ร่วมมือกนัระหว่างแบรนดก์็หวงัท่ีจะเพ่ิม

แนวคิดใหม่ ๆ ให้กบัอาหารแบบดั้งเดิมและท�าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ

ประสบการณ์ดา้นรสชาติท่ีแตกต่างออกไป

ผูอ้ �านวยการดา้นไอพีของบริษทัเหอหม่า ผูจ้ดัส่งอาหารสดกล่าว

วา่ “เราก�าลงัร่วมมือกบัแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในโลกออนไลน ์โดยหวงั

วา่จะไดร่้วมกนัคิดคน้อาหารท่ีมีความสร้างสรรค ์ผสมผสานจุดเด่น

ของทั้งสองฝ่ายไวใ้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ และน�าสินคา้ดีท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะและไม่มีในทอ้งตลาดมาสู่ผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนักด็ดัแปลง

ขนมสไตลจี์น ดั้งเดิมใหก้ลายมาเป็นสินคา้ตามฤดูกาลท่ีสอดคลอ้ง

กบัเทรนดข์องผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากข้ึน ท�าใหผู้บ้ริโภควยัหนุ่ม

สาวมีทางเลือกท่ีเหมาะกบัเอกลกัษณ์เฉพาะตนมากข้ึน”

จา้ว ป้ีหาน ผูจ้ดัการอีคอมเมิร์ซของแบรนดแ์ฟชัน่ SPAO กล่าว

วา่ ความพยายามทดลองเช่นน้ีไม่เพียงแต่ท�าใหผู้บ้ริโภคจดจ�าแบรนด์

ไดม้ากข้ึน แต่ยงัช่วยต่อยอดเชิงพาณิชย ์ทั้งในดา้นเน้ือหา บรรจุ-

ภณัฑสิ์นคา้และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีเป็นประโยชนใ์นการท�าการตลาดดว้ยตนเองเพื่อโปรโมทและ

สร้างช่ือเสียงของแบรนด์

การร่วัมมือกนัึ่ระหว่ัางแบรนึ่ด์้ทำี�หลากหลาย	ขบัเคลื�อนึ่ชัยชนึ่ะร่วัมกนัึ่
多样联名推动共赢

①①

50

กระแสฮอตฮติ / 时尚



การเปิดตวัคอลเลคชัน่ความร่วมมือระหว่างแบรนด ์ไม่เพียง

แต่เป็นโอกาสส�าคญัในการสร้างความรับรู้แบรนดใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภค

ไดอ้ยา่งรวดเร็วเท่านั้น แต่การใส่องคป์ระกอบทางวฒันธรรมเขา้

ไปเพิ่มมากข้ึน ยงัช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดการยก

ระดบัอุตสาหกรรมและการพฒันาอยา่งรวดเร็ว

ในงานฉลองเทศกาลตรุษจีนปี พ.ศ. 2564 ของมณฑลเหอหนาน

การแสดงเตน้ร�าชุด “งานเล้ียงยามค�่าในพระราชวงัราชวงศถ์งั” เป็น

ท่ีช่ืนชอบของผูช้ม เน่ืองจากไดผ้สมผสานสุนทรียศาสตร์ในรับชม

ของคนยคุใหม่เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวของราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618 - 907)

และท�าใหโ้บราณวตัถุท่ีอยูใ่นตูโ้ชวข์องพิพิธภณัฑไ์ดถู้กจดัแสดง

ออกมาอยา่งมีชีวติชีวา หลงัจากนั้นฮัน่ฝซ่ึูงเป็นเคร่ืองแต่งกายแบบ

ชาวฮัน่ซ่ึงเป็นคอลเลคชัน่ “งานเล้ียงยามค�่าในพระราชวงัของ

ราชวงศถ์งั” ท่ีร่วมมือระหวา่งแบรนด ์ก็ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้ง

ขวางหลงัจากเปิดตวัเช่นกนั ไม่เพียงแต่ฮัน่ฝเูท่านั้น แต่ยงัมีไอศกรีม

ร่วมมือกบัแบรนดก์บัพิพิธภณัฑ ์โบราณวตัถุร่วมมือกบัแบรนดก์บั

ผลิตภณัฑไ์อทีอีกดว้ย ขณะเดียวกนักบัท่ีผลิตภณัฑท่ี์ร่วมมือระหวา่ง

แบรนดป์ระเภทต่าง ๆ ไดป้รับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการในการ

บริโภคอยา่งรวดเร็วก็ไดท้ �าใหว้ฒันธรรมดั้งเดิมประสานเขา้กบั

วิถีชีวติสมยัใหม่ ท�าให้เร่ืองราวทางวฒันธรรมเขา้ถึงหวัใจของผู ้

บริโภคมากข้ึน

บุคคลและผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านทั้งใน

และนอกวงการกล่าววา่ ตลาดการบริโภค

มีการอพัเกรดตามยุคสมยัอยู่ตลอดเวลา 

คอลเลคชัน่ความร่วมมือระหวา่งแบรนด์

กเ็ช่นเดียวกนั ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใส่ความ

หมายแฝงทางวฒันธรรมลงไปในผลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์ เน้น

ความตอ้งการของลูกคา้และประสบการณ์

ของผูบ้ริโภคให้โดดเด่น ให้ความส�าคญั

กบัคุณภาพและความแตกต่าง รวมทั้งมี

การอพัเกรดให้ทนัสมัยอยา่งต่อเน่ือง จึงจะ

ส่งเสริมใหค้อลเลคชัน่ความร่วมมือระหวา่ง

แบรนดมี์ชีวติชีวาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป
本刊综合

สอด้แทำรกวัฒันึ่ธรรมเพื�อต้อบสนึ่องควัามต้้องการของผู้็บริโภค
注入文化满足消费需求

ร้าน Fresh Mart และแบรนดอ์าหารช่ือดงัร่วมกนัผลิตน�้า
เตา้หู้
图①生鲜平台联名老字号品牌推出新款豆汁 CFP 图

การแสดงร่ายร�า ชุด “งานเล้ียงยามค�่าในพระราชวงัของ
ราชวงศถ์งั”
图②舞蹈节目《唐宫夜宴》 新华社 图

②②
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น�้าซุปรสเค็มท่ีเขม้ขน้ คละเคลา้ดว้ย

กล่ินหอมของพริกไทยท่ีรสเผด็ร้อน เติม

เน้ือววัสองสามช้ิน เน้ือแกะสองสามช้ิน 

หม่ีกึงสองสามช้ิน ใส่ดอกไมจี้นสดอีกสกั

หน่อย  วุน้เส้นสักก�ามือหน่ึงพอประปราย

อยูใ่นน�้าซุป... สีสันอาหารท่ีไม่ค่อยสะดุด

ตาชามน้ี คือซุปพริกไทยเผด็ร้อนท่ีชาวเหอ

หนาน (ตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศจีน) 

ช่ืนชอบเป็นท่ีสุด ร้านซุปพริกไทยเผด็ร้อน

ท่ีมีเปิดขายอยูทุ่กหวัระแหงตามตรอกซอก

ซอยของมณฑลเหอหนาน ทุกเชา้ท่ีหนา้

ร้านจะมีคนเขา้คิวรอด่ืมซุปเป็นประจ�า เม่ือ

ผลกัประตูเขา้ไปในร้าน จะเห็นวา่มีลูกคา้

นัง่อยูเ่ตม็ร้าน ทุกคนต่างมีชามซุปอยูต่รงหนา้ ขบเค้ียวด่ืมกินอยา่ง

เอร็ดอร่อยแกลม้กบัปาท่องโก๋ พายเน้ือ และซาลาเปาทอด

ส่วนประกอบของซุปพริกไทยเผด็ร้อนจะข้ึนกบัฤดูกาลและ

ภูมิภาคต่าง ๆ แต่ท่ีพบบ่อยท่ีสุดโดยทัว่ไปไดแ้ก่ เน้ือววั (เน้ือแกะ) 

หม่ีกึง เห็ดหูหนู ดอกไมจี้น วุน้เสน้ มีน�้ าซุปกระดูกเป็นหลกั เค่ียว

กบัเคร่ืองปรุงรสอีกกวา่ 20 รสชาติ เช่น พริกไทย โป๊ยกัก๊ พริกไทย

เสฉวน ยีห่ร่า ฯลฯ สุดทา้ยเติมน�้ าและแป้งมนั คนให้เขา้กนัจนน�้า

ซุปเหนียวขน้ จากนั้นจึงเสิร์ฟข้ึนโตะ๊อาหาร น�้าซุปท่ีดีตอ้งควบคุม

เร่ืองไฟและการเค่ียวใหไ้ดท่ี้ เพ่ือใหไ้ด ้3 รสชาติ ไดแ้ก่ รสหอมของ

ซุป รสหอมของเคร่ืองเทศ และรสหอมของเสน้

ทุกวนัน้ี “ทกัษะการท�าซุปพริกไทยเผด็ร้อนรสชาติชิว ๆ” ใน

อ�าเภอซีหวั มณฑลเหอหนาน ไดรั้บเลือกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นตวัแทน

มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องชาติชุดท่ี 5 ของประเทศจีน

从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

冬阴功汤，冬天里的一碗热汤，盛满了

爱与关怀，足以抚慰人心。

ซปุพรกิไทยเผด็รอ้นปะทะตม้ย�ากุง้

胡辣汤VS冬阴功汤

ซปุพรกิไทยเผด็รอ้นซปุพรกิไทยเผด็รอ้น 胡辣汤胡辣汤

CFP 图CFP 图
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ตม้ย �ากุง้ เป็นเมนูอาหารชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ก�าเนิดในภาคกลาง

ของประเทศไทย เป็นท่ีช่ืนชอบของผูค้นทัว่ไปในเมืองไทย แบ่ง

เป็นน�้าใสและน�้าขน้ ในภาษาไทย “ตม้ย �า” หมายถึง “เผด็เปร้ียว” 

ปรุงรสดว้ยน�้ามะนาว ข่า ตะไคร้ พริกสด และส่วนผสมอ่ืน ๆ ซุป

รสเผด็เปร้ียวแซ่บจ๊ีดจ๊าด ช่วยเรียกน�้ายอ่ยไดดี้นกั

ในประเทศจีน ตม้ย �าน�้าขน้กะทิสดและรสชาติเปร้ียว ๆ เผด็ ๆ

แซ่บ ๆ สามารถดึงดูด “แฟนคลับ” ชาวจีนได้เป็นจ�านวนมาก 

ตม้ย �ากุง้สูตรดั้งเดิมตอ้งใชกุ้ง้พื้นบา้นสด หลงัจากลา้งกุง้และแกะ

เปลือกออกแลว้ ให้แยกเปลือกกุง้ มนักุง้ และเน้ือกุง้ไวต่้างหาก

เพ่ือใชใ้นภายหลงั น�้ าซุปตม้ย �าตม้ดว้ยเปลือกกุง้ท่ีคั่วหอมไดท่ี้ 

ปรุงรสดว้ยข่า ตะไคร้ ใบมะกดู และรากผกัชีเพื่อใหน้�้ าซุปเขม้ขน้

และหอมหวานยิง่ข้ึน

หวัใจส�าคญัของเคร่ืองปรุงรสในถว้ยตม้ย �ากุง้คือน�้ าพริกเผา 

มนักุง้ พริกสด หอมแดง และกระเทียม 

ท่ีแยกคัว่จนหอมและน�าไปโขลกใหล้ะเอียด

ปรุงรสดว้ยน�้าปลาชั้นดีจะไดร้สชาติท่ีตรา

ตรึงจดจ�าไม่รู้นาน เม่ือตม้น�้าแกงจนเดือด

ไดท่ี้แลว้ ใส่หอมแดง ข่า ตะไคร้ เห็ดสด 

มะเขือเทศ พริกสด จากนั้นใส่กุง้สดและ

ปลาหมึกท่ีเตรียมไวก่้อนหนา้น้ี ใส่น�้าพริกเผา

อนัเป็น “จิตวิญญาณ” ของตม้ย �ากุง้ลงไป 

บีบน�้ามะนาว ใส่น�้ากะทิสด  จะไดน้�้ าแกง

รสเปร้ียว เผด็ สดและหอม ทุกรสชาติของ

ชีวติอบอวลคละเคลา้อยูใ่นซุปถว้ยน้ี
本刊综合

เม่ือหนา้หนาวใกลเ้ขา้มา ซุปร้อน ๆ สกัถว้ยสามารถท�าใหร่้างกายและจิตใจอบอุ่นไดเ้สมอ ตั้งแต่ภาคเหนือ

ของประเทศจีนไปจนถึงภาคใตข้องประเทศไทย แมว้า่สภาพอากาศจะแตกต่างกนั แต่พวกเขาต่างมีความเคยชิน

กบัการรับประทานซุปร้อน ไม่วา่จะเป็นน�้าซุปพริกไทยรสเผด็ร้อนหรือตม้ย �ารสเปร้ียวเผด็จ๊ีดจ๊าด น�้าแกงร้อน ๆ 

สกัถว้ยในฤดูหนาว ช่วยเติมเตม็ความรักความห่วงใย และเพียงพอท่ีจะปลอบประโลมใจผูค้น 

ตม้ย�ากุง้ตม้ย�ากุง้ 冬阴功汤冬阴功汤

CFP 图CFP 图
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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。

หนึง่วนัในหว้งอวกาศ

太空
一日杨利伟 CFP 图杨利伟 CFP 图
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เวลา 9 นาฬิกาตรง เสียงค�ารามดงักึกกอ้งออกมาจากหางจรวด

เช้ือเพลิงพลงังานสูงหลายร้อยตนัเร่ิมเผาไหม ้เคร่ืองยนต์ทั้ง 8 

เคร่ือง พน่ไฟร้อนและก๊าซท่ีมีอุณหภูมิสูงและความเร็วสูงพร้อม

กนั ในเวลาชัว่ไม่ก่ีวนิาที น�้านบัพนัตนัใตแ้ท่นยงิจรวดเหือดระเหย

กลายเป็นไอน�้า 

จรวดทะยานออกไปแลว้ ผมเกร็งไปหมดทั้งตวั กลา้มเน้ือเขมง็-

ตึง ตลอดทั้งตวัหดรัดแน่นเหมือนแท่งเหลก็

ในตอนเร่ิมตน้ ยานอวกาศพุง่ข้ึนอยา่งชา้ ๆ ราบร่ืนมาก เสถียร

กวา่ลิฟตเ์สียอีก แต่เม่ือจรวดพุง่ข้ึนไปท่ีระดบัความสูงสามสิบถึง

ส่ีสิบกิโลเมตร จรวดและยานอวกาศเร่ิมสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรง 

และมีเสียงกอ้งกมัปนาท มนัท�าใหผ้มรู้สึกเจบ็ปวดมาก ส่ิงไม่คาด

คิดเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงเรโซแนนซ์ในรูปของเสน้โคง้ ความ

รู้สึกเจบ็ปวดเร่ิมรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ และอวยัวะภายในดูเหมือนจะ

แตกสลาย ผมแทบทนไม่ไหว รู้สึกเหมือนก�าลงัจะตาย

หลงัจากเสียงกมัปนาทต่อเน่ืองเป็นเวลา 26 วนิาที มนัค่อย ๆ 

ลดลง ผมค่อย ๆ หลุดโล่งออกจากสภาวะท่ีอึดอดัอย่างท่ีสุดนั้น 

ความรู้สึกไม่สบายต่าง ๆ หายไป รู้สึกโปรงโล่งเบาสบายแบบท่ี

ไม่เคยมีมาก่อน เหมือนปลดภาระท่ีหนกัอ้ึงลง ราวกบัเกิดใหม่อีก

คร้ัง ผมยงัพบวา่ระหวา่งกระบวนการน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมาก แต่

จุดท่ีเจ็บปวดอย่างท่ีสุด คือช่วงสั้น ๆ เม่ือสักครู่ท่ีผ่านมา จนผม

คิดวา่ตวัเองคงตอ้งจบส้ินชีวติแลว้จริง ๆ

หลงัจากยานอวกาศโคจรกลบัมาแลว้ ผมไดบ้รรยายถึงกระบวน

การท่ีรู้สึกยากล�าบากในตอนนั้นอยา่งละเอียด จากการศึกษาวเิคราะห์

เจา้หนา้ท่ีเช่ือวา่เสียงกอ้งของยานอวกาศท่ีส�าคญัน่าจะมาจากการ

สัน่สะเทือนของจรวด จากนั้นพวกเขาไดป้รับปรุงกระบวนการ

ทางเทคนิค ท�าการแกไ้ขปัญหาน้ี ดงันั้น ระหว่างการบินโคจร

ของ “เสินโจว - 6”  สถานการณ์มีการปรับ

ดีข้ึนอย่างมาก และไม่ปรากฏเช่นนั้นอีก

ในการโคจรอวกาศเท่ียวต่อ ๆ มา

ระหวา่งท่ีตกอยู่ในสภาวะท่ีสุดจะทน

อยู่ในอวกาศ 26 วินาทีนั้น ไม่เพียงแต่ผม

ท่ีรู้สึกวา่เวลาผา่นไปอยา่งเน่ินนานเท่านั้น 

แต่เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ภาคพ้ืนดินก็ตกอยูใ่น

ความตึงเครียดอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน 

เพราะดูจากหน้าจอขนาดใหญ่ ภาพท่ีส่ง

กลบัมาโดยยานอวกาศนั้นเหมือนภาพน่ิง

เน้ือตวัผมไม่ขยบัเขยื้อนเลย ดวงตาไม่กะ-

พริบ ทุกคนต่างวติกกงัวลวา่มีอะไรเกิดข้ึน

กบัผมหรือไม่

ต่อมา เม่ือแฟร่ิงถูกเปิดออก แสงจาก

ภายนอกส่องเขา้ห้องเคบิน ผ่านทางช่อง

หนา้ต่าง แสงแดดเจิดจา้จนผมตอ้งกระพริบ

ตาถ่ี ๆ ชัว่ขณะนั้น ใครบางคนในหอ้งบญั-

ชาการตะโกนวา่ “ดูสิ เขากระพริบตาแลว้ 

ล่ีเหว่ยยงัมีชีวิตอยู่” ทุกคนปรบมือด้วย

ความยนิดีปรีดา

ในเวลาน้ี ผมเร่ิมรายงานถึงสถานะของ

ยานอวกาศต่อเจา้หน้าท่ีภาคพ้ืนดินเป็น

คร้ังแรก “รายงาน เสินโจว - 5 แฟร่ิงเปิดได้

ตามปกติ”

节选自《天地九重》，有删改
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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。

พบกนัท่ีอนัหนงิ  – สบืสานวฒันธรรมจนีดว้ยมีดและกรรไกรพบกนัท่ีอนัหนงิ  – สบืสานวฒันธรรมจนีดว้ยมีดและกรรไกร

 “ขั้นแรก พบัคร่ึงเป็นมุมฉาก แลว้พบั

ทบคร่ึง... ตดัแนวทแยงตรงน้ี แลว้คล่ีออก 

คุณเห็นไหมวา่ เพียงแค่พบัทบคร่ึง คุณก็

สามารถตดักระดาษออกมาเป็นรูปดาวหา้

แฉกไดแ้ลว้” ในช่วงบ่ายของวนัหยุดสุด

สปัดาห์ เก่ิงหมิงฝู่  ผูสื้บสานทกัษะการตดั

กระดาษอนัหนิง ในเมืองอนัหนิง มณฑล

ยนูนาน ก�าลงัสอนนกัเรียนมัธยมตน้สอง

คนท่ีมาท่ีบา้นของเขาเพื่อขอเรียนรู้ทกัษะ

การแกะสลกักระดาษ

การแกะสลกักระดาษเป็นการตดักระ-

ดาษอีกประเภทหน่ึง จดัเป็นงานศิลปหตัถ-

กรรมของจีนโบราณ การสร้างสรรงานตดั

กระดาษโดยทัว่ไปจะเป็นแบบสมมาตร และ

 遇见安宁｜ 遇见安宁｜一刀一剪传承中华文化一刀一剪传承中华文化

รูปภาพเรียบง่าย ส่วนท่ีเป็นภาพซบัซอ้นและไม่สมมาตร สร้างสรรค์

ดว้ยการใชมี้ดแกะสลกั” เก่ิง หมิงฝู่ ยนืพิงหนา้โตะ๊ท�างาน บอกเล่า

เก่ียวกบัท่ีมาของการแกะสลักกระดาษ เห็นเขาใชมื้อซ้ายหมุน

แผน่กระดาษสีแดงไปเร่ือย ๆ  มือขวาใช้มีดบรรจงกรีดลงบน

กระดาษ และแล้วลวดลายบนปีกผีเส้ือ หนวดเส้นเรียวละเอียด

ค่อย ๆ ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปร่าง “ในการสร้างสรรคง์าน

แกะสลกักระดาษ ตอ้งก๊อปป้ีลวดลายลงบนกระดาษสีแดงก่อน 

จากนั้นจึงลงมือตดัลวดลายหรือแกะสลกัดว้ยกรรไกรหรือมีด” 

ผเีส้ือตวัหน่ึงส�าเร็จเป็นรูปร่าง เก่ิง หมิงฝู่ ใชคี้บหนีบจบังานข้ึนมา 

“งานช้ินหน่ึงตอ้งมีความเช่ือมโยงเขา้ส่วนเดียวกนั” 

ปีน้ี เก่ิง หมิงฝู่ มีอาย ุ80 ปีแลว้ ความรักในการตดักระดาษของ

เขามีตน้ก�าเนิดมาจากวชิาตดักระดาษในชั้นเรียนสมยัเป็นนกัเรียน

หลงัจากเกษียณอาย ุเขาไดอ้าศยัความรักในการศึกษาคน้ควา้เพิ่ม

เติมด้วยตวัเอง ผลงานสร้างสรรของเขา เช่น “12 นักษตัรจีน”  

“มงักรจีน” เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงใหเ้มืองอนัหนิง

เขาเคยเขา้ร่วมในนิทรรศการศิลปะระดบันานาชาติหลายแห่ง

ปัจจุบนัน้ี ทุกวนัพุธและวนัศุกร์ เขาจะไปโรงเรียนประถม

อนัหนิงเพื่อสอนทกัษะการตดักระดาษใหก้บันกัเรียนชั้นประถม

ศึกษา “ผมหวงัว่าจะหว่านเมล็ดพนัธ์ุลงในหัวใจของเด็ก ๆ เพ่ือ

ใหพ้วกเขามีโอกาสไดส้ัมผสัและหลงรักทกัษะการตดักระดาษ”
安宁市委宣传部供稿供图
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友好昆明丨昆明为红嘴鸥体检

เม่ืออุณหภูมิลดลง นกนางนวลปากแดง นบัพนันบัหม่ืนตวัได้

บินจากไซบีเรียไปยงันครคุนหมิง มณฑลยนูนาน เพ่ือหลบหนาว 

กลายเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามของคุนหมิง “นครแห่งวสนัตฤดู”

จากการวจิยัของนกัวทิยาศาสตร์พบว่า การบินอพยพของนก

นางนวลปากแดง ช่างเป็นระยะทางท่ีแสนหฤโหด เพราะในระหวา่ง

ทาง พวกมนัไม่เพียงแต่จะประสบภยัธรรมชาติ เช่น ลมพาย ุฝนฟ้า

คะนอง หากยงัไดรั้บบาดเจบ็จากการท�าร้ายของนกล่าเหยือ่และสตัวป่์า

แต่ละคร้ังของการอพยพ จะมีเพียงนกนางนวลปากแดง ส่วนหน่ึง

เท่านั้นท่ีไปถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งราบร่ืน จิตวิญญาณแห่ง

ความอดทน ยดึมัน่ และกลา้หาญของนกนางนวลปากแดง ไดก้ระตุน้

ผูค้นในคุนหมิงเกิดความซาบซ้ึงใจ ชาวคุนหมิงจึงใชก้ารกระท�าของ

ตวัเองในการปกป้องคุม้ครองพวกมนัเสมอมา

ล่าสุด เมืองคุนหมิงไดเ้ปิดตวังานบนัทึกแหวนนกนางนวลปาก

แดง เจา้หนา้ท่ีชัง่น�้ าหนกันกนางนวลปากแดง วดัความยาวล�าตวั 

ความยาวของปีก ความยาวของปาก ความยาวเทา้ และความยาวหาง

โดยบนัทึกทีละตวั แลว้วางบนวงแหวนโลหะรูปตวั G พร้อมท่ีอยู่

ทางไปรษณีย ์ตวัเลขเฉพาะและแหวนสีน�้ าเงิน หลู่ หงหลิน หวัหนา้

แผนกสตัววทิยาของศูนยอ์นุรักษแ์ละกูภ้ยัสตัวแ์ละพืชใกลสู้ญพนัธ์ุ 

คุนหมิง (Kunming Endangered Animal and Plants Containment 

and Rescue Center) กล่าววา่ “เราไดมี้การตรวจประเมินสภาพร่างกาย

ของนกนางนวลปากแดงทุกปี ซ่ึงในปีน้ีนกนางนวลมีสภาพร่างกาย

ท่ีดี ในช่วงหนา้หนาว น�้าหนกัของนกนางนวลโดยทัว่ไปจะเพิม่ข้ึน 

50 - 150 กรัม โดยน�้ าหนกัตวัดงักล่าวเพียงพอท่ีจะให้พวกมนับิน

กลบัไปไซบีเรียในฤดูใบไมผ้ลิปีหนา้”
昆明市委宣传部供稿、新华社 图

คุนหมิงท่ีเป็นมิตร - คุนหมิง
ตรวจสขุภาพใหน้กนางนวลปากแดง

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。
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เยีย่มชมอวี�ซ ี– อวี�ซโีอบรบัยุคใหม่แห่งการพฒันาเยีย่มชมอวี�ซ ี– อวี�ซโีอบรบัยุคใหม่แห่งการพฒันา
กบัเสน้ทางรถไฟจนี - ลาวท่ีก�าลงัจะเปิดใหบ้รกิารกบัเสน้ทางรถไฟจนี - ลาวท่ีก�าลงัจะเปิดใหบ้รกิาร

走进玉溪｜走进玉溪｜中老铁路开通在即 玉溪拥抱发展新时代中老铁路开通在即 玉溪拥抱发展新时代

“ดว้ยรถไฟสายน้ี  เราสามารถเดินทางไป

ต่างประเทศไดต้ามใจตอ้งการ ในขณะเดียวกนั

สินคา้เกษตรของอวี้ซีกจ็ะจ�าหน่ายไดม้ากข้ึน

นอกจากน้ี ทิวทศันท่ี์สวยงามของหยวนเจียง

จะสามารปรากฏสู่สายตาและดึงดูดนกัท่อง

เท่ียวไดม้ากยิง่ข้ึน” 

ในปลายปี 2564 เสน้ทางรถไฟจีน - ลาว

กจ็ะสามารถเปิดใหบ้ริการ ทั้งน้ี เส้นทาง

รถไฟจีน - ลาวในส่วนของเมืองอวี้ซี มีความ

ยาวรวม 145.79 กิโลเมตร และได้สร้าง

สถานีรถไฟในเขตเมืองรวม 5 สถานี ไดแ้ก่

สถานีอวี้ ซี สถานีเหยียนเหอ สถานีเออร์

ซาน สถานีฮฺวา่เน่ียน และสถานีหยวนเจียง

ท�าให้เมืองอวี้ ซีซ่ึงมีท�า เลท่ีโดดเด่นและ

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。

ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการขนส่งยิ่งมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน และน�า

ความสะดวกสบายและโอกาสมาสู่ชีวิตของผูค้นตลอดเสน้ทาง

มากข้ึน

คุณหล่ี ซินหยาง รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารชุมชน

กานจวงกล่าววา่ “สถานีหยวนเจียงเป็นสถานีท่ีรองรับทั้งผูโ้ดยสาร

และการขนส่งสินคา้  ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรม

การแปรรูป การกระจายสินคา้ การซ้ือขาย และการขนส่งสินคา้

ทางการเกษตรทั้งในพื้นท่ีและอ�าเภอใกลเ้คียง” 

ส�าหรับความร่วมมือระหวา่งเมืองอวี้ซีและลาวนั้น มีประวติัศาสตร์

ความเป็นมาอนัยาวนาน โดยในปี พ.ศ. 2552 อวี้ ซีไดส้ถาปนา

เมืองพ่ีเมืองนอ้งกบัเมืองจ�าปาสกั สปป. ลาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2559

เมืองอวี้ซีและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาวไดล้ง

นามในขอ้ตกลงการฝึกอบรมบุคลากรระดบัปริญญาตรี และขอ้

ตกลงการฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษาระดบัมธัยมศึกษาอยา่งเป็น

ทางการ ตลอดช่วงหลายปีท่ีผา่นมา อวี้ซีไดด้ �าเนินการอบรมกลุ่ม

บุคลากรทางดา้นภาษาและบุคลากรทางวิชาชีพดา้นเทคนิคให้

กบัลาว ในอนาคตเม่ือเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเปิดใหบ้ริการ อวี้ซีจะ

ไดโ้อบรับยคุใหม่แห่งการพฒันา และความร่วมมือกบัลาวจะ

กา้วไปสู่อนาคตท่ีดีกวา่เช่นกนั
玉溪市委宣传部供稿供图
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 ช่วง 40 ปีกบัการสถาปนาเมืองพีเ่มืองเมืองนอ้ง 103 คู่ ช่วง 40 ปีกบัการสถาปนาเมืองพีเ่มืองเมืองนอ้ง 103 คู่
ประสานมือกบัท ัว่โลกร่วมบรรเลงบทเพลงแห่งมิตรภาพประสานมือกบัท ัว่โลกร่วมบรรเลงบทเพลงแห่งมิตรภาพ

40年103对友城 携手世界奏响友谊乐章40年103对友城 携手世界奏响友谊乐章

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นวนัครบรอบ 40 ปีแห่ง

การพฒันาความสัมพนัธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างประเทศของ

มณฑลยูนนาน เม่ือ 40 ปีท่ีแลว้ นครคุนหมิงและเมืองฟูจิซาวะ 

ประเทศญ่ีปุ่น ไดล้งนามสถาปนาเป็นเมืองพ่ีเมืองน้องระหวา่ง

ประเทศแห่งแรกในมณฑลยนูนาน

ตลอดระยะ 40 ปีท่ีผ่านมา ความสัมพนัธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง

ระหว่างประเทศของมณฑลยูนนานได้เชิดชูหลักแห่ง “ความ

สนัติภาพ การพฒันา ความร่วมมือ และรับผลประโยชนร่์วมกนั” 

โดยเสมอมา ตลอดจนยึดมัน่ในหลกัการ “เสริมสร้างมิตรภาพ

ระหวา่งประชาชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษา

สนัติภาพของโลก และส่งเสริมการพฒันาร่วมกนั” และไดบ้รรลุ

การสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องระหวา่งประเทศรวม

16 เมือง/แควน้ ในมณฑลยนูนานกบัต่างประเทศครบถว้นทุกเมือง/

แควน้ ปัจจุบนั ทัว่ทั้งมณฑล แควน้ เมือง และอ�าเภอต่าง ๆ ของ

มณฑลยนูนาน ไดส้ถาปนาความสมัพนัธ์เมืองพ่ีเมืองนอ้งระหวา่ง

ประเทศกบั 36 ประเทศ ใน 5 ทวีปทัว่โลก รวมทั้งส้ิน 103 คู่ ส่ิง

เหล่าน้ีจะเป็นการสร้างสะพานมิตรภาพใหโ้ลกไดเ้ขา้ใจยูนนาน

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。

และน�ายนูนานออกไปให้ทัว่โลกไดรั้บรู้

มากข้ึน ส่ิงท่ีน่ากล่าวถึงก็คือ  หลงัจาก

ความพยายามอยา่งไม่ลดละ การสถาปนา

เมืองพ่ีเมืองนอ้งระหวา่งประเทศของมณฑล

ยนูนานกบัเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตมี้จ�านวนมากถึง 49 คู่

ในอนาคต สมาคมประชาชนยนูนาน

เพ่ือมิตรภาพกบัต่างประเทศจะยงัคงพฒันา

และปรับปรุงรูปแบบการท�างานเพ่ือส่ง-

เสริมความสมัพนัธ์เมืองพ่ีเมืองนอ้งระหวา่ง

ประเทศต่อไป ทั้งน้ี เพือ่บรรลุเป้าหมายใน

การเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและการปรับปรุง

คุณภาพ อีกทั้งการใชป้ระโยชนจ์ากความ

สมัพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งระหวา่งประเทศ

ในการพฒันาการทูตระดบัเมือง การทูต

สาธารณะ และการทูตพลเรือนอยา่งจริงจงั

สร้างความเขา้ใจและมิตรภาพท่ีลึกซ้ึงยิ่ง

ข้ึนระหว่างประชาชนของทั้งสองเมือง

อยา่งต่อเน่ือง
云南省人民对外友好协会供稿供图
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泰中教育合作大有可为

ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์

อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่าง

ประเทศ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกริก 

ศกัยภาพในการท�าความร่วมมือ
ดา้นการศกึษาไทย - จนี

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

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。

ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและจีนมีมาอย่าง

เน่ินนาน คนไทยมากถึงร้อยละ 10 มีเช้ือสายจีน โดยเฉพาะเต่ียของ

ผมกม็าจากเมืองจีน ส่วนแม่ผมเป็นคนไทย สมยัเดก็ฐานะทางบา้น

ของผมค่อนขา้งยากจน แต่ผมโชคดีท่ีไดรู้้จกักบัผูมี้อุปการคุณ

คอยส่งเสริมสนับสนุนผม จนกระทัง่ผมจบการศึกษาจากคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน

ค่อนขา้งดี และเรียนต่อคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล จนส�าเร็จ

การศึกษาแพทยศ์าสตร์บณัฑิต  

หลงัจากผมเรียนจบแลว้ เร่ิมท�างานในต�าแหน่งแพทยท่ี์เทศบาล

ต�าบลเมืองพลเป็นเวลากว่า 12 ปี ในการท�างานดา้นการแพทย ์

ผมเคยไดรั้บรางวลัจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ

แพทยสมาคมฯ แห่งประเทศไทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2516  ได้

รับรางวลัรามอนแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ สาขาผูน้�าชุมชน 

รางวลัดงักล่าวน�าความภาคภูมิใจมาสู่ผมและเป็นแรงบนัดาลใจ

ใหผ้มไดต่้อยอดพฒันางานในดา้นต่าง ๆ ต่อไป 

ส�าหรับเสน้ทางการท�างานดา้นการเมืองของผม ผมเคยด�ารง

ต�าแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวง คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวทิยาลยั รัฐมนตรีว่าการ

泰国外交部前部长、泰国格乐大学校长 

杨金泉博士 
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กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี

การไดมี้โอกาสท�างานดา้นการเมืองท�าใหผ้มไดเ้รียนรู้และเขา้ไป

มีบทบาทในดา้นการพฒันาประเทศไทย 

หากกล่าวถึงบทบาทดา้นการพฒันาการศึกษาแลว้ คงตอ้งเล่า

ยอ้นไปถึงตอนท่ีผมท�าหนา้ท่ีในฐานะขา้ราชการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุขและเทศบาล ผมไดเ้ร่ิมก่อตั้งโรงเรียนเพื่อตอบสนอง

ความจ�าเป็นของราษฎร โดยใชช่ื้อวา่โรงเรียนพลพาณิชยการ ซ่ึง

ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นวทิยาลยัเทคโนโลยีพลพิชยการ และยงัไดจ้ดั

ตั้งวทิยาลยับณัฑิตเอเชีย เปิดสอนระดบัปริญญาตรี - เอก ขณะเดียว

กนั ผมก็ไดรั้บเกียรติ เชิญให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัของรัฐ

หลายแห่ง ปัจจุบนั ผมเป็นนายกสภามหาวทิยาลยันครพนม นายก

สภาสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ และอธิการบดีมหาวทิยาลยั

เกริก 

ช่วงท่ีผมอยูใ่นแวดวงการเมือง ไดมี้โอกาสไปเยอืนประเทศ

จีนหลายคร้ัง เห็นความเจริญกา้วหนา้ และการเติบโตทางวชิาการ

ของจีน รวมถึงดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทดัเทียม

กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีพฒันาแลว้ ท�าให้ผม

สนใจประเทศจีนมากข้ึน วา่ประเทศจีนจดั

ระบบการศึกษาอย่างไรถึงไดพ้ฒันาได้

อยา่งรวดเร็ว  

เม่ือไดรั้บเชิญใหม้าด�ารงต�าแหน่งอธิ-

การบดี มหาวิทยาลยัเกริก ร่วมกบัเพ่ือน

ชาวจีนท่ีมีประสบการณ์ ท�าใหผ้มมัน่ใจวา่ 

การศึกษาหาความรู้และความร่วมมือทาง

การศึกษากบัประเทศจีน เป็นความส�าคญั

อยา่งยิง่ ผมจึงตั้งความหวงัวา่ จะท�าใหก้าร

ศึกษา โดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาเป็นเคร่ือง

มือส่งเสริมความเขา้ใจและความสมัพนัธ์

คณะชาวไทยไดเ้ขา้เยีย่มชมมหาวทิยาลยักวา่งซี
泰国访华团访问广西大学 新华社 图
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ระหวา่งไทยกบัจีน ซ่ึงโชคดีมากท่ีความฝัน

ของผมเป็นความจริง มหาวิทยาลยัเกริก

ไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นมหาวทิยาลยั

หลกัสูตรนานาชาติภาษาจีน  เราไดก่้อตั้ง

วทิยาลยันานาชาติท่ีสอนปริญญาตรี - เอก

เป็นภาษาจีน บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

คุณวุฒิจากประเทศจีนมาสอนอย่างเต็ม

ภาคภูมิ ถูกตอ้งตามกฎเกณฑข์องกระทรวง

อุดมศึกษาของไทย 

 หลายปีมาน้ี ผมไดเ้ดินทางไปเยีย่มชม

และร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศจีน

เกินกวา่ร้อยแห่ง ไดท้ �า  MOU เพ่ือท�าความ

ร่วมมือเกินร้อยแห่ง และส่ิงท่ีท�าให้ผม

ประทับใจคือ การศึกษาของจีนในวนัน้ี

ตั้ งแต่โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม 

วทิยาลัย เทคนิคอาชีพ ถึงมหาวิทยาลยั 

มีความเข้มข้นในวิชาการและมีการเนน้

เร่ืองคุณธรรมและระเบียบวินัยมากเป็น

พิเศษ ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีน่าช่ืนชมของการศึกษา

ในประเทศจีนวนัน้ีคือ การมีระบบแบบแผน

เป็นของจีนเอง แต่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทาง

วทิยาศาสตร์และวชิาการระดบัสากล ความ

เป็นตัวของตวัเอง และการพ่ึงตนเองได้

ในแวดวงการศึกษาของจีนนั้น เป็นตวัอยา่ง

ท่ีดีเลิศในการพฒันาประเทศ อีกทั้งไดเ้ห็น

การศึกษามีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศ

ความเป็นอยูข่องประชาชน การแกไ้ขปัญหา

ความยากจนของประชาชนอยา่งเป็นรูป-

ธรรมดว้ย ซ่ึงผมคิดวา่ มหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

ในเมืองไทย สามารถน�าแนวความคิดและ

ตวัอยา่งท่ีดีมาพฒันาประเทศของเราได้

ประเทศจีนนอกจากมีระบบการศึกษาท่ีกา้วหนา้แลว้ กย็งัมีการ

ปฏิรูปและเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษาอยา่งสม�่าเสมอ อย่างเม่ือ

เร็ว ๆ น้ี ประเทศจีนก็ไดอ้อกนโยบายเก่ียวกบัการกวดวิชาท่ีเกิน

จ�าเป็น และจ�ากดัการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัเรียนในวยัต่าง ๆ เพื่อ

ใหอ้นุชนรุ่นใหม่ ใชเ้วลาในการสร้างคุณภาพชีวติให้แก่ตนเอง

ไดดี้ข้ึน 

หลายปีมาน้ี รัฐบาลจีนใหค้วามส�าคญักบัการศึกษาระดบัอุดม

ศึกษาเป็นอยา่งมาก และกไ็ดส้นบัสนุนใหไ้ปเรียนต่อต่างประเทศ

อยา่งมากเช่นกนั ส�าหรับประเทศไทยนอกจากจะมีความใกลชิ้ด

ทางภูมิศาสตร์กบัจีนแลว้ เรายงัมีความสัมพนัธ์กนัทางสายเลือด 

ทางประวติัศาสตร์  ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีก็คลา้ยคลึงกนั  

การมาศึกษาต่อท่ีประเทศไทยจึงเป็นอีกหนทางเลือกหน่ึงของนกั

ศึกษาจีน และในขณะเดียวกนั มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในไทยจะตอ้ง

ปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดจีนดว้ย 

 ตามสถิติ นกัศึกษาจีนมากกวา่ 9 ลา้นคนประสงคท่ี์จะเขา้ศึกษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษา แต่มหาวิทยาลยัในจีนสามารถรองรับได้

ประมาณ 6 ลา้นคน แสดงว่าตลาดการศึกษายงักวา้งมาก  ดงันั้น 

ถา้มหาวทิยาลยัในเมืองไทย ไดมี้การเตรียมพร้อมอยา่งเหมาะสม

ทั้งในเร่ืองคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งได้รับความสะดวกจาก

นโยบายรัฐบาลไทย จะสามารถให้ความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหวา่งไทย - จีนไดดี้ข้ึนในอนาคตอยา่งแน่นอน 

 การปฏิรูปประเทศจีนด้านการศึกษา การพฒันาประเทศ 

รวมทั้งความฝันท่ีจะท�าใหป้ระเทศจีนเขา้สู่สงัคมนิยมท่ีมีเอกลกัษณ์

ของจีน มีความส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยา่งยิง่ อีกทั้ง

นโยบายหน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทางท่ีเป็นข้อริเร่ิมภายใตก้ารน�าของ

ท่านสี จ้ินผงิ กน่็าต่ืนเตน้ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ผมในนามของผู ้

บริหารการศึกษา จะตอ้งผลิตบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น

ก�าลงัส�าคญัในการพฒันาข้อริเร่ิมหน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทางใหเ้ป็น
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รูปธรรม ทัง้น้ี เพ่ือประโยชนแ์ละสร้างอนาคตท่ีมัง่คัง่ร่วมกนัระหวา่ง

ไทย - จีน 

แมผ้มจะเร่ิมตน้จากอาชีพการเป็นแพทย ์ แต่ในใจลึก ๆ  แลว้

ผมกย็งัตระหนกัอยูเ่สมอวา่การศึกษานั้นส�าคญัมากแค่ไหน ส�าหรับ

ประเทศไทย เรายงัตอ้งเร่งรัดพฒันาการศึกษาใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การศึกษาในชนบทของประเทศไทย ซ่ึงผมคิดวา่เป็นอนาคต

ท่ีส�าคญัของประเทศ ประเทศจีนประสบความส�าเร็จในการพฒันา

ประเทศ  มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัสองของโลก ใน

ขณะเดียวกนัประเทศจีนก็ใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาการศึกษา

ควบคู่กนัไปอีกดว้ย ถือว่าเป็นการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง จึงหวงัวา่ประเทศไทย

จะไดร่้วมมือ เรียนรู้และพฒันาประเทศ ไป

สู่ความส�าเร็จท่ีย ัง่ยนืร่วมกบัประเทศจีนต่อไป 

นกัศึกษาชาวไทยท่ีเรียนจบจากจีนก�าลงัควบคุมโมเดล
รถไฟในหอ้งเรียน
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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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。

“โมเดลเศรษฐกจิ BCG” สรา้งโอกาส
ความร่วมมือไทย - จนี

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心副主任 陈丰媛

อรสา รัตนอมรภิรมย ์ผูช่้วยผูอ้ �านวยการศูนยอ์าเซียน - จีนศึกษา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

“BCG经济模式”为泰中合作带来机遇

ตามเป้าหมายระยะยาวของยทุธศาสตร์ 

“ไทยแลนด ์4.0” ในปีน้ี รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิม

แผนปฏิบติัการตามโมเดลการพฒันาเศรษฐ-

กิจรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ “โมแดลเศรษฐกิจ

BCG” (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ซ่ึงผสมผสาน

การพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวยีน - เศรษฐกิจสีเขียว

เขา้ดว้ยกนั  โมเดลเศรษฐกิจน้ีจะยึดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และอาศยักลไกดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวติักรรม เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ ทั้งน้ี “โมแดลเศรษฐกิจ

BCG” จะเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกัของไทยในอีก 10 ปีขา้ง

หนา้ ซ่ึงจะน�ามาซ่ึงโอกาสใหม่ ๆ ส�าหรับความร่วมมือไทย - จีน

“โมแดลเศรษฐกิจ BCG” ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้ไดเ้ปรียบ

ของประเทศไทยดา้นท�าเลท่ีตั้งซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส�าคญัในภูมิภาค

และมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง 4 อุตสาหกรรมท่ีโดดเด่น

ของไทยในปัจจุบนั 4 คือ การเกษตรและอาหาร พลงังานและวสัดุ

ชีวภาพ สุขภาพและการแพทย ์และการท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงเป็น
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ส่วนส�าคญัของเศรษฐกิจไทยและมีศักยภาพแข่งขนัสูง ปีท่ีแลว้ 

“โมเดลเศรษฐกิจ BCG” มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 113,000 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ประเทศไทย และเก่ียวขอ้งกบั

การจา้งงานและอาชีพของผูค้นมากกวา่ 16.5 ลา้นคน ทั้งน้ี รัฐบาล

ไทยตั้งเป้าวา่ภายในปี พ.ศ. 2570 “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” จะบรรลุ

ตวัช้ีวดั 4 ประการ ไดแ้ก่ การเพิ่มอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด

ความเหล่ือมล�้าทางสังคม สร้างความยัง่ยนืของธรรมชาติและส่ิง-

แวดลอ้ม และการพ่ึงพาตนเองใหม้ากข้ึน

เพ่ือใหบ้รรลุการพฒันาตาม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” รัฐบาล

ไทยจะเพิ่มงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันา (R&D) เป็น 2 เท่า 

โดยภายในปี พ.ศ. 2570 คาดวา่ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาจะ

มีสดัส่วนถึงร้อยละ 2  ของ GDP ประเทศไทย นโยบายน้ีจะช่วยยก

ระดบัประสิทธิภาพดา้นการวิจยัและพฒันาทั้งในภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนส่งเสริมการบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ขณะเดียวกนั คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI) 

ไดใ้หสิ้ทธิพิเศษเฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น นกัลงทุน

และวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทางชีวเคมี การผลิตก๊าซชีวภาพ

และพลงังานชีวมวล การผลิตอาหารและอาหารสตัว ์บริษทัใหบ้ริการ

ดา้นพลงังานและรีไซเคิล จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเป็นเวลา 8 ปี

ส่วนวสิาหกิจในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ นาโนเทคโนโลย ีเทคโนโลยี

ดิจิทลั และเทคโนโลยีวสัดุขั้นสูง สามารถขอยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคลนานถึง 10 ปี ขณะท่ีบางโครงการยงัสามารถขอรับสิทธิ

พิเศษเพิ่มเติมได ้หากทิศทางการวิจัยพัฒนาและสถานท่ีตั้งของ

โครงการ สอดคลอ้งกบันโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล

นอกจากน้ี บริษทัต่างชาติท่ีไดรั้บอนุมติัการลงทุน สามารถซ้ือ

ท่ีดินในประเทศไทยเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการและมีกรรมสิทธ์ิครอบ

ครองท่ีดินดงักล่าว ส่วนบริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมและบริษทั 

R&D จะไม่ถูกจ�ากดัสดัส่วนการถือหุน้ของต่างชาติ  ส�านกังาน BOI 

ยงัใหว้ซ่ีาอจัฉริยะ (Smart Visa) แก่ผูล้งทุน ผูเ้ช่ียวชาญ และผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในอุตสาหกรรมไฮเทคต่างชาติ ซ่ึง

วซ่ีาประเภทน้ีมีอาย ุ4 ปีโดยไม่ตอ้งมีใบอนุ-

ญาตท�างานเพิม่เติม  สิทธิพิเศษเหล่าน้ีจะมี

ส่วนช่วยดึงดูดบริษทัจีนในอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มาลงทุนในไทยมากข้ึนใน

อนาคต

ประเทศไทยถือเป็นส่วนส�าคญัของ

ห่วงโซ่อุปทานโลก เป็นจุดหมายการลงทุน

ท่ีส�าคญัในอาเซียน ส�าหรับนักลงทุนจีน

ปัจจุบนัยงัเป็นหน่ึงในตลาดเป้าหมายส�าคญั

ของบริษทัจีนทั้งดา้นสินคา้และบริการอีก

ดว้ย ซ่ึงกลายเป็นแรงผลกัดนัหลกัของจีนท่ี

เขา้มาลงทุนในประเทศไทย

เม่ือผนวกรวม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

ของไทยกบันโยบาย “แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคม 5 ปี ฉบบัท่ี 14” และนโยบาย 

“เศรษฐกิจวงจรคู่” ของจีนแลว้ จะน�ามาซ่ึง

โอกาสใหม่ ๆ ส�าหรับบริษทัจีนและไทย 

ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีไดป้ระโยชน์หลกั ไดแ้ก่

เกษตรกรรมและการแปรรูปอาหาร เทคโน-

โลยชีีวภาพ การรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทาง

การแพทย ์ดิจิทลัและซอฟตแ์วร์ ยานยนต์

ไฟฟ้าและช้ินส่วนอะไหล่ ปัญญาประดิษฐ ์

อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยกีารช�าระเงินและ

โลจิสติกส์

กงัหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้าก�าลงัหมุนตามแรงลม
บนภูเขาเออ้ส่ือซ่ือมณฑลเจอ้เจียง 
浙江省山峦上的风力发电项目  CFP 图
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ในภาษาจีนปัจจุบนั ค�าวา่ 飒 (อ่านวา่ sà) นั้น

เดิมเป็นหน่วยค�า ไม่สามารถท�าหนา้ท่ีในฐานะค�าโดด

ได ้แต่เม่ือไม่นานมาน้ี ค �าวา่ 飒 ไดว้วิฒันาการจนกลาย

เป็นค�าพยางคเ์ดียว และมีความหมายใหม่เพิม่ข้ึนอีก 2 ความ

หมาย หน่ึงในนั้นใชเ้ป็นค�าคุณศพัท ์หมายถึง 飒爽 ซ่ึงแปลวา่

องอาจ สง่างาม ส่วนอีกความหมายหน่ึงนั้น เป็นค�าอุทานท่ีส่ือ

ถึงอารมณ์สะใจเม่ือผูพ้ดูไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือ พ.ศ. 2563 

ช่วงท่ีจีนก�าลงัรับมือกบัโรคระบาดโควดิ - 19 นั้น ผูห้ญิงจาก

หลายภาคส่วนต่างออกมาช่วยกนัท�างานอยา่งแขง็ขนั ความ

ทะนงองอาจของพวกเธอ ท�าใหค้ �าวา่ 飒 กลายมาเป็นศพัทฮิ์ต

ค�าใหม่ นอกจากน้ี ค �าอุทาน 飒 ยงัแพร่หลายในหมู่วยัรุ่นจีน 

รวมทั้งในอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการแข่งขนั

กีฬา แอนิเมชัน่และเกมต่าง ๆ  ในจ�านวนนั้น นกักีฬาปิงปอง

จากประเทศจีนมกัจะร้องออกมาวา่ 飒 ในระหวา่งแข่ง-

ขนั เพ่ือเรียกขวญัและก�าลงัใจใหต้นเอง

　本刊综合

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。
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本刊记者 蔡梦/整理

读者反馈

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

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！

ยิม้ยิม้ : สวสัดีค่ะผูอ่้านทุกท่าน  นิตยสาร “แม่น�้า-

โขง” ฉบบัเดือนพฤศจิกายนกลบัมาพบกบัท่านผูอ่้าน

อีกคร้ังนะคะ นิตยสารฉบบัน้ีเราไดรั้บจดหมายจาก

อาจารยฉิ์น ซ่ิวหง คณบดีวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรม

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ห่งมหาวทิยาลยัชนชาติ

กวา่งซี โดยเน้ือหาจดหมายมีขอ้ความดงัน้ีค่ะ

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。

ดิฉนัรู้จกันิตยสารแม่น�้าโขงคร้ังแรกเม่ือ 19 ปีก่อน

จากการแนะน�าของอาจารยท่ี์ปรึกษาของดิฉนั ศาสตราจารย์

ฝางอิง และศาสตราจารยเ์จียแยนจอง (ยรรยง จิระนคร) 

บรรณาธิการภาคภาษาไทยของนิตยสารแม่น�้าโขงใน

ตอนนั้น ดิฉนัโชคดีท่ีไดเ้ป็นผูแ้ปลพาร์ทไทมค์นหน่ึงให้

กบันิตยสารแม่น�้าโขง นบัแต่นั้นมา กเ็ป็นผูอ่้านท่ีจงรัก-

ภกัดีต่อนิตยสารแม่น�้าโขงมาโดยตลอด

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。

ก่อนอ่ืน ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 20

ปีของนิตยสารแม่น�้ าโขงท่ีก�าลังจะมาถึง เราไดเ้ห็น

ถึงการเติบโตและการเปล่ียนแปลงของนิตยสาร ซ่ึงรวม

ถึงการอปัเดตคอลมันแ์ละเน้ือหา การปรับสดัส่วนของ

ภาษาไทยและจีน การแปลท่ีมีส�านวนความเป็นเจา้ของ

ภาษาของทีมแปล ความรวดเร็วในการจดัส่งไปยงัต่าง

ประเทศ นอกจากนิตยสารในรูปแบบส่ิงพมิพแ์ลว้ยงัได้

จดัท�าในรูปแบบดิจิทลัอีกดว้ย เป็นตน้ ดิฉันเคยเห็น

นิตยสารแม่น�้าโขงวางอยูบ่นชั้นหนังสือหยิบอ่านฟรี

ในสถานท่ีสาธารณะหลายแห่งในประเทศไทย  ซ่ึงเป็น

การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยมและอิทธิพลของนิตยสา

รเล่มน้ีในประเทศไทย

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。

ประการท่ีสอง ดิฉันต้องขอขอบคุณ นิตยสาร

แม่น�้าโขง เม่ือคร้ังท่ียงัเป็นนิตยสารในรูปแบบเทียบ

สองภาษา ซ่ึงฉนัไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลหลกัในการเรียนรู้และ

ฝึกการแปล ปัจจุบนัน้ี  “แม่น�้าโขง” ไดก้ลายเป็นแหล่ง

อ้างอิงท่ีขาดไม่ไดใ้นงานสอนของดิฉนั และเป็นช่อง

ทางส�าคญัส�าหรับผูอ่้านชาวไทยในการรู้จกัจีน มีความ

รู้ความเขา้ใจจีน ทุกวนัน้ี ผูค้นนิยมอ่านข่าวสารขอ้มูล

ผา่นอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์มือถือและแทบ็เลต็

ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตวักวา่ ดิฉนัจึงอยาก

ใหนิ้ตยสารน�าเสนอในรูปแบบท่ีสะดวก แปลกใหม่

และโดดเด่นกวา่ เพ่ือดึงดูดผูอ่้านไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน ตวั

อยา่งเช่น ดิฉนัหวงัวา่สกัวนัหน่ึงจะไดฟั้งนิตยสารแม่-

น�้าโขงในรูปแบบนิตยสารเสียง   

最后，祝愿《湄公河》把中国故事讲得越来越好。

สุดทา้ยน้ี ขออ�านวยพรให ้นิตยสารแม่น�้าโขง ท�า

หนา้ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจีนไดดี้ข้ึนเร่ือย ๆ
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