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中老铁路是高质量共建“一带一路”

的标志性工程。近年来，中方以高标准、

可持续、惠民生为目标，不断提升共建“一

带一路”水平，实现了共建国家的互利共

赢，为世界经济发展开辟了新空间。

เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั เป็นัโคุรง-

การนัำาร่องในัคุวัามร่วัมมือเชิงคุุณภาพิ

แห่งการร่วัมพิัฒนัา “หนึั� งแถิบ หนึั�ง

เสำน้ัทาง” หลายปีมานีั� จีีนัไดย้ดึเป้าหมาย

การพิฒันัามาตรฐานัสูำง คุวัามยั�งยืนัและ

การก่อใหเ้กิดประโยชนัต่์อประชาชนั

พิยายามยกระดบัมาตรฐานัการร่วัมสำร้าง 

“หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” อยา่งต่อเนืั�อง

เพืิ�อใหบ้รรลุซึู� งชยัชนัะร่วัมกนััและการ

เกื�อกูลผิลประโยชนั์ระหวั่างกนััของ

ประเทศสำมาชิก เพิื�อสำร้างโอกาสำใหม่

ในัการพิฒันัาเศรษฐกิจีโลก

——12月3日下午，中共中央总书

记、国家主席习近平在北京同老挝人民革

命党中央总书记、国家主席通伦通过视频

连线共同出席中老铁路通车仪式。

ช่วังบ่ายวันััที� 3 ธนััวัาคุม ณ กรุงปัก-

กิ�ง นัายสีำ จิี�นัผิงิ เลขาธิการใหญ่คุณะ-

กรรมการกลางพิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนั

และประธานัาธิบดีจีีนัไดร่้วัมกบันัาย

ทองลุนั เลขาธิการพิรรคุปฏิิวัติัประ-

ชาชนัลาวัและประธานัาธิบดีลาวั เขา้

ร่วัมพิิธีเปิดเดินัรถิเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั -

ลาวั ผิา่นัทางวัดีิโอออนัไลนั ์ 

ยนิึ่ดตีำอ้นึ่รบั รถไฟจีนีึ่ - ลาว่
欢迎你，飞驰而来的列车

วันััที� 3 ธนััวัาคุม หลงัจีากที�ผิูน้ั ำาสูำงสุำดของจีีนัและลาวัไดอ้อก

คุำาสำั�งปล่อยขบวันัรถิ ซึู�งหมายถึิงเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั ไดเ้ริ�มเปิด

ใชง้านัอยา่งเป็นัทางการ

ณ สำถิานีัคุุนัหมิง นัายเหวันิั เผิงิอวัี� นักัศึกษาลาวัที�กำาลงัศึกษา

อยูที่�มหาวัทิยาลยัยนูันัานั เป็นัหนึั�งในัผิูโ้ดยสำารขบวันัแรกของการเปิด

เดินัรถิคุรั� งนีั�  ซึู� งระยะเวัลาตั� งแต่ลงนัามโคุรงการรถิไฟจีนัถึิงวันัั

เปิดเดินัรถิอยา่งเป็นัทางการ ตรงกบัช่วังเวัลาที�เขาเรียนัอยูที่�มณ-

ฑลยนูันัานัพิอดี

ในัปี 2558 นัายเหวัินั เผิิงอวัี� ชาวัแขวังบ่อแกว้ั สำปป. ลาวั ได้

เดินัทางมาเรียนัต่อที�นัคุรคุุนัหมิง และในัปี 2564 เขาไดเ้ขา้ศึกษาต่อ

ในัระดบัปริญญาเอกที�มหาวัทิยาลยัยนูันัานั ระหวัา่งนัั�งรถิไฟขบวันั

นีั� นัายเหวันิั เผิงิอวัี� ไดเ้ล่าคุวัามรู้สึำกใหเ้ราฟังวัา่ “เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั 

- ลาวัไดเ้ชื�อมโยงลาวักับจีีนัเขา้หากนัั อนััเป็นัประจีักษ์พิยานัถึิง

มิตรภาพิระหวัา่งประชาชนัทั�งสำองประเทศ และยงัเป็นัเสำน้ัทางแห่ง

การตามล่าหาคุวัามฝัันัในัยนูันัานัของผิมดว้ัย ต่อไปผิมก็จีะสำามารถิ

นัั�งรถิไฟจีากคุุนัหมิงกลบับา้นัไดแ้ลว้ัคุรับ” 

อีกด้านัหนึั�ง นัายเผิิงเถิิง ผิูจ้ี ัดการดา้นัสิำนัทรัพิยบ์ริษทั

กฤตพิงศ ์จีำากดั (Krittaphong Group) ในันัคุรหลวังเวัยีง-

จีนััทนัข์องลาวั อดใจีไม่ไหวัที�จีะแบ่งปันัคุวัามตื�นัเตน้ั

ดีใจีของตนัเอง เขากล่าวัวัา่ พิร้อม ๆ กบัการเปิดเดินั

รถิของเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั เขาเชื�อวัา่ “เศรษฐ-

กิจีหนัา้ด่านั” “เศรษฐกิจีจุีดสำถิานีั” ที�เกิด
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ขบวันัรถิไฟจีีนั - ลาวั แล่นัออกจีากสำถิานีัเวัยีงจีนััทนั ์สำสำป. ลาวัขบวันัรถิไฟจีีนั - ลาวั แล่นัออกจีากสำถิานีัเวัยีงจีนััทนั ์สำสำป. ลาวั

中老铁路列车从老挝万象站驶出 新华社 图中老铁路列车从老挝万象站驶出 新华社 图
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จีากเสำ้นัทางรถิไฟสำายนีั�  และสิำ�งอำานัวัยคุวัาม

สำะดวักต่าง ๆ จีะคุ่อย ๆ เสำร็จีสำมบูรณ์และ

จีะนัำามาซึู�งโอกาสำในัการพิฒันัาดา้นัต่าง ๆ  

จีงัหวัดัหนัองคุายของไทยอยู่ตรงขา้ม

กบั สำปป. ลาวั เพิียงแคุ่แม่นัำ�ากั�นักลาง เป็นั

จีงัหวัดัสำำาคุญัในัการคุา้ชายแดนัดา้นัตะวันัั

①①

ออกเฉีิยงเหนืัอของไทย เมื�อเสำ้นัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัเปิดเดินัรถิ 

ทำาใหเ้มืองหนัา้ด่านัที�มีประชากรหลายแสำนัคุนัแห่งนีั� เตม็ไปดว้ัย

คุวัามหวังัที�มีต่อการเชื�อมโยงในัภูมิภาคุ

นัางจิีรนัันัท์ สำกลุตั�งไพิศาล ที�ปรึกษาสำมาคุมการท่องเที� ยวั

จีงัหวัดัหนัองคุาย เธอเป็นัเจีา้ของร้านักาแฟที�ตั�งอยู่ริมแม่นัำ�าโขง

ซึู� งมีชื�อเสีำยงในัทอ้งถิิ�นั เธอใหคุ้วัามเห็นัวัา่ การเปิดเสำน้ัทางรถิไฟ
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หนัองคุาย การเปิดใชเ้สำ้นัทางรถิไฟจีีนั -

ลาวัจีะทำาให้คุนัไทยเดินัทางขา้มประเทศ

ไดส้ำะดวักรวัดเร็วัยิ�งขึ�นั และยงัเป็นัโอกาสำ

ในัการพิฒันัาที�สำำาคุัญยิ� งต่อธุรกิจีที� เกี�ยวั

ขอ้งกบัภาคุการท่องเที�ยวัของไทยหลงัจีาก

เกิดโรคุระบาด

เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั ดา้นัทิศเหนืัอเริ�มตน้ั

จีากนัคุรคุุนัหมิง มณฑลยนูันัานั ทางตอนัใต้

จีรดนัคุรหลวังเวัยีงจีนััทนั ์เมืองหลวังของ 

สำปป. ลาวั เป็นัเสำน้ัทางรถิไฟขา้มชาติสำายแรก

ที�ใชม้าตรฐานัของจีีนั เป็นัคุวัามร่วัมมือในั

การก่อสำร้างและบริหารร่วัมกนััระหวัา่งจีีนั

กบัลาวั พิร้อมทั�งเชื�อมต่อกบัเคุรือข่ายรถิไฟ

จีีนัโดยตรง มีระยะคุวัามยาวัทั�งสิำ�นั 1,035 

กิโลเมตร หลงัจีากเปิดเดินัรถิ การเดินัทาง

ระหวัา่งนัคุรคุุนัหมิงไปยงันัคุรหลวังเวัยีง-

จีนััทนั ์จีะใชเ้วัลาแคุ่เพิียง 10 ชั�วัโมงเท่านัั�นั

链接ข้อมูลเพัิ�มเต้มิ

②②

③③

④④

ผิูโ้ดยสำารเตรียมขึ�นัรถิไฟจีีนั - ลาวัขบวันัแรกที�สำถิานีัคุุนัหมิง ประเทศจีีนั

图①乘客在中国昆明站准备搭乘中老铁路首发列车 新华社 图

ณ สำถิานีัรถิไฟเวัยีงจีนััทนั ์เจีา้หนัา้ที�ลาวัถ่ิายรูปหนัา้ขบวันัรถิไฟ “ลา้นัชา้ง”  

图②老挝工作人员在中老铁路万象车站“澜沧号”动车组前

留影 新华社 图

สำมัผิสัำวัฒันัธรรมที�หลากหลายบนัรถิไฟจีีนั - ลาวั 

图③在中老铁路列车上感受不一样的民族文化 黄兴能 图

ผิูโ้ดยสำารชาวัไทยถ่ิายรูปที�ระลึกก่อนัขึ�นัรถิไฟที�เปิดใหบ้ริการเป็นัขบวันัแรก

图④泰国乘客在首发列车前留影 周灿 图

จีีนั - ลาวั จีะทำาให้การไปมาหาสู่ำด้านัเศรษฐกิจีการคุา้ระหวัา่ง

ไทย - จีีนัแน่ันัแฟ้นัยิ�งขึ�นั

“ตลาดจีีนักวัา้งใหญ่ หลงัจีากเปิดใช้เสำ้นัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั 

การนัำาเขา้และส่ำงออกระหวั่างลาวักับจีีนัจีะต้อง เ พิิ�มขึ� นัอย่าง

แน่ันัอนั ซึู�งไทยก็จีะไดรั้บประโยชนั์ดว้ัย” เธอกล่าวั การระบาด

ของโรคุโคุวัดิ ส่ำงผิลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจีการท่องเที�ยวั
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近日，安徽省多地受冷空气影响，

气温大幅下降。面对冷空气来袭，电力

工作者在高空中保障电力线路运行安

全。新华社 图

เมื�อเร็วั ๆ นีั�หลายพืิ�นัที�ในัมณฑล

อนััฮุุยได้รับผิลกระทบจีากอากาศ

หนัาวัเยน็ั อุณหภูมิลดลงอยา่งรวัดเร็วั

เมื�อตอ้งเผิชิญกบัอากาศหนัาวั เจีา้หนัา้

ที�การไฟฟ้ายงัคุงทำาหนัา้ที�อยา่งแขง็-

ขนััอยู่กลางอากาศท้าลมหนัาวั เพิื�อ

รับประกนััวัา่การจ่ีายกระแสำไฟจีะดำา-

เนิันัไปไดอ้ยา่งราบรื�นั

12月1日，广西壮族自治区南宁市滨湖路小学举行体育文化节开幕式，文化节期间开展了团体操展示、运动竞技比赛等丰

富多彩的活动，让孩子们走出教室、感受阳光，尽享运动乐趣。新华社 图

เมื�อวันััที� 1 ธนััวัาคุม โรงเรียนัประถิมศึกษาถินันัปินัหูในัเมืองหนัานัหนิัง เขตปกคุรองตนัเองชนัชาติจีว้ัง

กวัางสีำ ไดจ้ีดัพิิธีเปิดงานัเทศกาลวัฒันัธรรมกีฬาขึ�นั โดยในัช่วังเทศกาลวัฒันัธรรมนีั� จีะจีัดกิจีกรรมต่าง ๆ อาทิ

การแสำดงยมินัาสำติกมวัลชนั (Mass Games) และการแข่งขนัักีฬาต่าง ๆ เพืิ�อใหเ้ดก็ ๆ ไดอ้อกมานัอกหอ้งเรียนั สำัมผิสัำ

กับแสำงแดดและเพิลิดเพิลินักับกีฬาที�สำนุักสำนัานั
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位于西藏自治区日喀则市岗巴县位于西藏自治区日喀则市岗巴县

境内的曲登尼玛冰川，海拔超过5000境内的曲登尼玛冰川，海拔超过5000

米，群山环抱、冰湖相伴，景色壮米，群山环抱、冰湖相伴，景色壮

观。新华社 图观。新华社 图

ธารนัำ� าแข็งฉิวัี�ตึงนีัหม่าในัอำา-ธารนัำ� าแข็งฉิวัี�ตึงนีัหม่าในัอำา-

เภอกงัปา  เมืองรื�อคุาเจ๋ีอ (Shigatse) เภอกงัปา  เมืองรื�อคุาเจ๋ีอ (Shigatse) 

เขตปกคุรองตนัเองซีูจีา้ง (ทิเบต) เขตปกคุรองตนัเองซีูจีา้ง (ทิเบต) 

มีคุวัามสูำงอยูเ่หนืัอระดับนัำ�าทะเลมีคุวัามสูำงอยูเ่หนืัอระดับนัำ�าทะเล

มากกวัา่ 5,000 เมตร โอบลอ้มดว้ัยมากกวัา่ 5,000 เมตร โอบลอ้มดว้ัย

ขุนัเขาและทะเลสำาบนัำ�าแขง็ ทศั-ขุนัเขาและทะเลสำาบนัำ�าแขง็ ทศั-

นีัยภาพิงดงามตระการตาและมีเอก-นีัยภาพิงดงามตระการตาและมีเอก-

ลกัษณ์เฉิพิาะตวััลกัษณ์เฉิพิาะตวัั
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ยนืัหยดัคุวัามเป็นัผิูน้ัำาของพิรรคุ การบริหารจีดัการพิรรคุการเมืองที�

ใหญ่ที�สุำดในัโลกและประเทศที�มีประชากรมากที�สุำดในัโลก จีำาเป็นัตอ้ง

ยนืัหยดัคุวัามเป็นัผิูน้ัำาองคุร์วัมของพิรรคุ โดยเฉิพิาะคุวัามเป็นัผิูน้ัำาแบบ

รวัมศูนัยข์องคุณะกรรมการกลางพิรรคุฯ ยดึมั�นัในัระบอบประชาธิปไตย

แบบรวัมศูนัย ์และรับประกนัับทบาทของพิรรคุฯ ในัฐานัะผิูคุ้วับคุุมจีดั

การสำถิานัการณ์โดยรวัมและทำาหนัา้ที�ประสำานังานัทุกฝ่ัายมาเสำมอ

ยนืัหยดัในัอำานัาจีสูำงสุำดของประชาชนั พิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนัเป็นัตวัั

แทนัผิลประโยชนัพื์ิ�นัฐานัของประชาชนัจีีนัส่ำวันัใหญ่อยา่งท่วัมทน้ั โดย

ปราศจีากผิลประโยชนัพิ์ิเศษส่ำวันัตวััใด ๆ   นีั�คืุอปัจีจียัพืิ�นัฐานัสำำาหรับการ

ดำารงอยูอ่ยา่งมีชยัของพิรรคุฯ

ยนืัหยดัในัการสำร้างสำรรคุท์ฤษฎีีใหม่ การที�พิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนั

สำามารถินัำาพิาประชาชนัจีีนัในัการแสำวังหาหนัทางคุรั� งแลว้ัคุรั� งเล่า ฝ่ัา

ฟันัคุวัามยากลำาบากคุรั� งแลว้ัคุรั�งเล่า และสำามารถิบุกเบิกพิฒันัาประสำบ-

ผิลสำำาเร็จีไดคุ้รั� งแลว้ัคุรั� งเล่า ในัขณะที�พิลงัทางการเมืองอื�นัของจีีนัไม่

สำามารถิทำาไดน้ัั�นั  สิำ�งสำำาคุญัอยูที่�การยดึมั�นัในัหลกัการปลดปล่อยคุวัาม

คิุด แสำวังหาสำจัีจีะจีากคุวัามเป็นัจีริง กา้วัให้ทนััยุคุสำมยั เนัน้ัการปฏิิบติั

ไดจ้ีริง ยนืัหยดัในัการผิสำมผิสำานัหลกัการพืิ�นัฐานัของลทัธิมาร์กซ์ูใหก้บั

ส้ิ�งใดคุอืประส้บการณ์ต์ำลอดศตำว่รรษ
แห่่งการต่ำอส้้ข้องพูรรคุคุอมมิว่นึ่สิ้ตำจ์ีนีึ่

中国共产党百年奋斗的历史经验有什么？ 

2021年11月8日至11

日，中国共产党

第十九届中央委员会第六次全体

会议在北京召开，全会审议通过

了《中共中央关于党的百年奋斗

重大成就和历史经验的决议》。

一百年来，中国共产党领导人

民进行伟大奋斗，积累了

宝贵的历史经验。

ระหวัา่งวันััที� 8 - 11 พิฤศจิีกายนั

พิ.ศ. 2564 การประชุมเต็มคุณะ

คุรั� งที� 6 ของคุณะกรรมการกลาง

พิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนัชุดที� 19 จีดั

ขึ�นัที�กรุงปักกิ�ง การประชุมเตม็คุณะ

ไดพิ้ิจีารณาและผิ่านั “มติคุณะ-

กรรมการกลางของพิรรคุคุอมมิวั-

นิัสำต์จีีนัวัา่ดว้ัยคุวัามสำำาเร็จีคุรั� ง

สำำาคุญัและประสำบการณ์ทางประ-

วัติัศาสำตร์ตลอดศตวัรรษแห่งการ

ต่อสูำข้องพิรรคุฯ”

เป็นัเวัลานับัร้อยปีที�พิรรคุคุอม-

มิวันิัสำตจี์ีนัไดน้ัำาพิาประชาชนัต่อ

สูำอ้ยา่งยิ�งใหญ่และสำั�งสำมประสำบ-

การณ์ทางประวัติัศาสำตร์อนััลำ�าคุ่า

1

2
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คุวัามเป็นัจีริงเฉิพิาะของจีีนัและวัฒันัธรรมที�สืำบทอด

กนััมานัานัของจีีนัเข้าไวัด้ว้ัยกนัั โดยยืนัหยดัวั่าการ

ปฏิิบติัเป็นัมาตรฐานัเดียวัที�จีะพิิสูำจีนัค์ุวัามจีริง ยนืัหยดั

ที�จีะเริ�มตน้ัดำาเนิันัการทุกอย่างจีากสำถิานัการณ์ที�เป็นั

จีริง ตอบโจีทยข์องยคุุสำมยัและของประชาชนัอยา่งทนัั

ท่วังที และเดินัหนัา้ผิลกัดนััลทัธิมาร์กซ์ูแบบจีีนัที�เขา้

กบัยคุุสำมยัอยา่งต่อเนืั�อง 

ยนืัหยดัในัอธิปไตยของตนัเอง อิสำรภาพิเป็นัจิีต-

วัญิญาณของประชาชาติจีีนัและเป็นัหลกัการสำำาคุญั

สำำาหรับพิรรคุคุอมมิวันิัสำต์จีีนัในัการก่อตั�งพิรรคุฯ 

และสำถิาปนัาประเทศ

ยนืัหยดัในัแนัวัทางแบบจีีนั ในัการต่อสูำดิ้�นัรนันับั

ศตวัรรษ พิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนัไดย้นืัหยดัในัการดำาเนิันั-

การตามสำถิานัการณ์ของชาติมาโดยตลอด แสำวังหาและ

สำร้างแนัวัทางที�ถูิกตอ้งสำอดคุลอ้งกบัคุวัามเป็นัจีริง

ของจีีนั

ยนืัหยดัในัจิีตใจีอนัักวัา้งใหญ่  พิรรคุคุอมมิวันิัสำต์

จีีนัใชท้ศันัะจีากมุมมองของโลกเพืิ�อใส่ำใจีกบัชะตา-

กรรมและอนัาคุตของมนุัษยชาติเสำมอมา ยนืักรานั

ในัการเปิดกวัา้ง ไม่ใชน้ัโยบายปิดกั�นั ยนืักรานัในัผิล

ประโยชนัแ์ละการไดช้ยัชนัะร่วัมกนัั ไม่เล่นัเกมศูนัย์

ที�มีแต่แพิ-้ชนัะ ยนืัหยดัที�จีะดำารงไวัซึู้� งคุวัามยุติธรรม

และแผิ่ขยายคุวัามเป็นัธรรม  ตลอดจีนัยนืัอยูข่า้งคุวัาม

ถูิกตอ้งของประวัติัศาสำตร์และคุวัามกา้วัหนั้าของ

มนุัษยชาติ

ยนืัหยดัในัการบุกเบิกและสำร้างสำรรคุ์นัวัตักรรม

นัวัตักรรมเป็นัแรงผิลกัดนััที�ไม่สิำ�นัสุำดสำำาหรับการพิฒั-

นัาประเทศและคุวัามกา้วัหนัา้ของชนัชาติ

ยนืัหยดัในัคุวัามกลา้ที�จีะต่อสูำ ้คุวัามสำำาเร็จีทั�งมวัล

ของพิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนัและประชาชนัจีีนัมิใช่สิำ�งที�

ร่วังหล่นัลงมาจีากฟากฟ้าหรือมีใคุรประทานัมาให ้

แต่ไดม้าโดยการต่อสูำอ้ยา่งไม่ลดละ

ยนืัหยดัในัแนัวัร่วัมเดียวักนัั พิรรคุคุอมมิวันิัสำตจี์ีนั

ยดึมั�นัในัคุวัามสำมคัุรสำมานัสำามคัุคีุและคุวัามเป็นัพินััธ-

มิตรร่วัมกนััเสำมอมา รวัมพิลงัทั�งหมดที�สำามารถิรวัม

กนััเป็นัหนึั�งเดียวัได้

ยนืัหยดัในัการปฏิิวัติัตนัเอง คุวัามกลา้หาญในัการ

ปฏิิวัติัตนัเองอนััเป็นัเคุรื�องหมายสำำาคุญัที�ทำาใหพ้ิรรคุคุอม-

มิวันิัสำตจี์ีนัแตกต่างจีากพิรรคุการเมืองอื�นั ๆ พิรรคุ

มาร์กซิูสำตที์�ล ำ�าหนัา้ไม่ไดก้ำาเนิัดขึ�นัเอง แต่เป็นัผิลจีาก

การปฏิิวัติัตนัเองและผิา่นับททดสำอบอยา่งต่อเนืั�อง

6
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แปดปีแห่่งห่นึ่่�งแถบ ห่นึ่่�งเส้น้ึ่ทาง
在连接埃塞俄比亚和吉布提的亚吉铁路沿线，穆罕默德·古拉·哈马杜见证了铁

路为家乡带来的实惠与变化；在泰国大城府的“鲁班工坊”内，泰国小伙柴维龙正和

中国老师学习编程技术，他希望学会更多工程技能，未来能找到一份好工作；“‘一带

一路’有你有我，大小问题一起面对，互联互通，心手相牵”，老挝小伙将“一带一

路”的故事写进了歌里……“一带一路”倡议提出8年来，已有145个国家和包括19个

联合国机构在内的32个国际组织签署了“一带一路”合作文件。
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นับัตั�งแต่ที�ประเทศจีีนัไดเ้สำนัอนัโยบาย หนึั�งแถิบ

หนึั� งเสำ้นัทางในั พิ.ศ. 2556 เป็นัต้นัมา แปดปีมานีั�

แนัวัคิุดเกี�ยวักบัหนึั� งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง ก็ไดก้ลายมา

เป็นัคุวัามจีริง พิิมพิเ์ขียวัที�เคุยวัาดหวังัเอาไวัเ้กิดขึ�นัเป็นั

รูปธรรม นัโยบายหนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง กลายมาเป็นั

เวัทีคุวัามร่วัมมือระดบันัานัาชาติที�คุรอบคุลุมพืิ�นัที�

กวัา้งขวัางที�สุำด และมีสำเกลใหญ่ที�สุำดในัโลก จีวับจีนั

กระทั�งเดือนัพิฤศจิีกายนั พิ.ศ. 2564 ประเทศต่าง ๆ 

มากถึิง 145 ประเทศ รวัมทั�งองคุก์ารระหวัา่งประเทศ 

32 แห่งที�ประกอบองคุก์รสำงักดัองคุก์ารสำหประชาชาติ

จีำานัวันั 19 แห่ง ไดร่้วัมลงนัามในัเอกสำารคุวัามร่วัม-

มือภายใตน้ัโยบายหนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง

เรื�องราวัอนััน่ัาประทบัใจีเกี�ยวักบัหนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ั

ทาง เกิดขึ�นัในัประเทศตามแนัวัเสำ้นัทางอยู่ทุกเมื�อ

เชื�อวันัั

ท่าเทียบเรือในับริเวัณท่าเรือสิำนัคุา้ทณัฑบ์นั ชินัโจีวั เขตปกคุรองตนัเองชนัชาติจีว้ังกวัางสีำท่าเทียบเรือในับริเวัณท่าเรือสิำนัคุา้ทณัฑบ์นั ชินัโจีวั เขตปกคุรองตนัเองชนัชาติจีว้ังกวัางสีำ

广西壮族自治区钦州保税港区码头 新华社 图广西壮族自治区钦州保税港区码头 新华社 图

中泰专家共话中老铁路

ผู้เชีื่�ยิวชื่าญจีนีึ่ - ไทยิพูัดคุยิ

ประเดน็ึ่เส้้นึ่ทางรถไฟจีนีึ่ - ลาว

แปดปีแห่่งห่น่ึ่�งแถบ ห่น่ึ่�งเส้้นึ่ทาง
“一带一路”这8年

ต้�านึ่านึ่แห่่งอาห่ารว่างจีนีึ่ 
中国零食风云录
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โคุรงการแลนึ่ดม์ารค์ุบนึ่ “ห่นึ่่�งแถบ ห่นึ่่�งเส้น้ึ่ทาง” 
“一带一路”上的标志性工程

自中国2013年提出“一带一路”倡议，8年来，“一带一路”从理念变为实践，从蓝图变为现实。“一带一路”

已成为世界上范围最广、规模最大的国际合作平台， 不少项目已成为当地标志性工程。

นับัตั�งแต่ที�ประเทศจีีนัไดเ้สำนัอนัโยบาย หนึั� งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทางในั พิ.ศ  2556 เป็นัต้นัมา แปดปีมานีั�  

แนัวัคิุดเกี�ยวักบัหนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง ไดก้ลายมาเป็นัคุวัามจีริง พิิมพิเ์ขียวัที�เคุยวัาดหวังัเอาไวัเ้กิดขึ� นัเป็นั

รูปธรรม นัโยบายหนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง กลายมาเป็นัเวัทีคุวัามร่วัมมือระดบันัานัาชาติที�คุรอบคุลุมพืิ�นัที�กวัา้งขวัาง

ที�สุำด มีสำเกลใหญ่ที�สุำดในัโลก โคุรงการจีำานัวันัไม่นัอ้ยไดก้ลายมาเป็นัโคุรงการแลนัดม์าร์คุประจีำาทอ้งถิิ�นั

ส้นึ่ามมวยิปล��า ประเทศเซีเนึ่กลั
塞内加尔·竞技摔跤场 

ไดรั้บส่ำงมอบอยา่งเป็นัทางการเมื�อวันััที� 22 กรกฎีาคุม

พิ.ศ. 2561 มีพืิ�นัที�ก่อสำร้างราวั 1.8 หมื�นัตารางเมตร 

สำามารถิรองรับผิูช้มไดพ้ิร้อมกนัั 2 หมื�นัคุนั สำนัามมวัย

ปลำ�าแห่งนีั�เป็นัโคุรงการช่วัยเหลือสำเกลใหญ่ที�สุำดที�รัฐบาล

จีีนัมอบใหป้ระเทศเซูเนักลั ทั�งยงัเป็นัสำนัามกีฬามวัย

ปลำ�าสำมยัใหม่แห่งแรกของทวัปีอาฟริกาอีกดว้ัย

โครงการส่้งพัลงังานึ่ไฟฟ้าก�าลงัสู้งอลัต้รา เข่�อนึ่เบ-

โลมอนึ่เต้ ประเทศบราซิีล
巴西·美丽山特高压输电工程 

โคุรงการดงักล่าวัเปรียบไดก้บั “ทางด่วันัส่ำงพิลงังานั

ไฟฟ้า” ที�คุรอบคุลุมพิื�นัที�ทั�วัประเทศบราซิูล ซึู� งจีะยงั

ประโยชนัใ์หแ้ก่ประชากรบราซิูลหลายหมื�นัคุนั
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ทางรถไฟส้ายิเอธิิโอเปียิ - จีบูิต้ ีประเทศเอธิิโอเปียิ
埃塞俄比亚·亚吉铁路 

ทางรถิไฟระบบไฟฟ้าขา้มประเทศสำายแรกของ

ทวัปีอาฟริกา เชื�อมระหวัา่งประเทศเอธิโอเปียและประ-

เทศจิีบูตี ระยะทางรวัม 752.7 กิโลเมตร  

ส้ะพัานึ่มาปูโต้ ประเทศโมซัีมบิก
莫桑比克·马普托大桥 

เริ�มเปิดเดินัรถิอยา่งเป็นัทางการในัเดือนัพิฤศจิีกายนั 

พิ.ศ. 2561 สำะพิานัมาปูโต หรือ “สำะพิานัแห่งคุวัามฝัันั”

นีั�  เป็นัสำะพิานัแขวันัขนัาดใหญ่ที�สุำดในัทวัปีอาฟริกา 

มีระยะทางรวัม 3 กิโลเมตร ช่วังกลางยาวั 680 เมตร

ส้ะพัานึ่มติ้รภาพัจีนีึ่ - มลัดฟีส์้ ประเทศมลัดฟีส์้
马尔代夫·中马友谊大桥 

เริ�มเดินัรถิในั พิ.ศ. 2561 เป็นัสำะพิานัขา้มทะเลแห่ง

แรกในัประวัติัศาสำตร์มลัดีฟส์ำ

โคลมัโบโลต้สั้ทาวเวอร์ ประเทศศรีลงักา
斯里兰卡·科伦坡莲花电视塔 

โคุลมัโบโลตสัำทาวัเวัอร์ เป็นัหอคุอยส่ำงสำัญญาณ

โทรทศันั ์คุวัามสูำง 350 เมตร สูำงที�สุำดในัเอเชียใต ้ณ ขณะนีั�

นัอกจีากบริการส่ำงสำญัญาณแลว้ั หอคุอยแห่งนีั�ยงัมีประโยชนั์

ใชส้ำอยอื�นั ๆ  อีกมากมาย ไม่วัา่จีะเป็นับริการร้านัอาหาร 

ที�พิกั หา้งสำรรพิสิำนัคุา้ และจุีดชมวัวิั

图片来源：新华社
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เรื�องราว่ 
“ห่นึ่่�งแถบ ห่นึ่่�งเส้น้ึ่ทาง” ของฉันัึ่
我的“一带一路”故事
8年来，越来越多的外国朋友深入参与到“一带一路”建设中，收获满满，携

手谱写了共同发展、深化友谊的新篇章。
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ทาซุูสำ วัามวัากีจีีสำ ชาวักรีก ทำางานัในัท่าเรือพิเีรอุสำ ประเทศกรีซู

มาเกือบ 50 ปี สำำาหรับเขา ท่าเรือแห่งนีั� เปรียบเสำมือนัเป็นับา้นัหลงัที�

สำอง

นับัแต่แรกเริ�มก่อตั�งเมื�อกวัา่ 400 ปีก่อนัคุริสำตกาล ท่าเรือพิเีรอุสำคุง

สำถิานัะท่าเรือสำำาคุญัของประเทศกรีซูมาโดยตลอด แต่ชะตากรรมของ

ท่าเรือแห่งนีั�กลบัคุ่อนัขา้งผินััผิวันั จีนักระทั�ง พิ.ศ. 2551 เมื�อไชน่ัา 

คุอสำโคุ ชิปปิ� ง ลงนัามในัสำญัญาสำมัปทานักบัรัฐบาลกรีซูเป็นัเวัลา 35 

ปี ก่อนัที�จีะรับช่วังต่อในัการดูแลท่าเรือคุอนัเทนัเนัอร์หมายเลขสำอง

และสำามอยา่งเป็นัทางการในั พิ.ศ. 2553 เมื�อรัฐบาลจีีนัเสำนัอนัโยบาย 

แปดปีที�ผิา่นัมา มิตรสำหายจีากต่างประเทศจีำานัวันัมากขึ�นัเรื�อย ๆ

เขา้ร่วัมในัการสำร้างสำรรคุห์นึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทางอยา่งลุ่มลึก และได้

รับผิลประโยชนั์อยา่งเต็มที� ร่วัมมือกนััเสำริมสำร้างฉิากใหม่แห่งการ

ยกระดบัมิตรภาพิและพิฒันัา

ความเฟ่� องฟูของท่าเร่อ
一个港口的复兴

ท่าเรือพิีเรอุสำ ประเทศกรีซู

图①希腊比雷埃夫斯港  新华社 图

ทาซุูสำ วัามวัากีจีีสำ

图②塔索斯·瓦姆瓦基季斯 新华社 图
①①

②②
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“หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” ต่อประชาคุมโลก 

ไชน่ัา คุอสำโคุ ชิปปิ� งกไ็ดเ้ขา้ถืิอหุน้ักรมท่า

เรือพิีเรอุสำในัสำดัส่ำวันัร้อยละ 67 ในั พิ.ศ. 

2559 และต่อมาในัเดือนัสิำงหาคุมปีเดียวักนัั

จึีงเริ�มทำาการบริหารกิจีการกรมท่าเรือ ทั�งนีั�

บริษทั พิเีรอุสำ พิอร์ต ออโธริตี� จี ำากดั กไ็ดข้ยาย

กิจีการจีากท่าเรือคุอนัเทนัเนัอร์มาเป็นัท่าเรือ

เมล ์ เรือเดินัสำมุทร เรือบรรทุกรถิยนัต ์และท่า

จีอดซู่อมบำารุงเรือ เรียกไดว้ัา่เกิดโอกาสำทาง

การคุา้ใหม่ ๆ มากมาย

“จุีดหมายที�คุุม้คุ่า มกัไม่มีทางลดั” นีั�คืุอ

คุติพิจีนั์ที�โลวั ีหนุ่ัมชาวัจีาไมกา้ วัยั 24 ปี

เขียนัเป็นัภาษาจีีนัไวัใ้นักลุ่มเพืิ�อนัวัีแชท

ของเขา หา้ปีก่อนัหนัา้นีั�  โลวับิีนัลดัฟ้าจีาก

อีกซีูกโลกหนึั� งมาถึิงประเทศจีีนั แลว้ัจึีง

เริ�มเรียนัในัสำาขาวัิชาท่าเรือ เสำ้นัทางเดินั

สำมุทรและวัศิวักรรมนัอกฝัั�ง มหาวัทิยาลยั

เหอไห่ เมืองหนัานัจิีง

โลวัเีป็นันักัเรียนัดีเด่นัของจีาไมกา้ คุะ-

แนันัสำอบเขา้มหาวัทิยาลยัของเขาติดอนััดบั

1 ในั 10 ของประเทศ โดยทั�วัไป นักัเรียนั

มธัยมปลายที�มีผิลการเรียนัโดดเด่นัระดบั

นีั�มกัจีะเลือกสำอบเขา้มหาวัทิยาลยัเวัสำตอิ์นั-

ดีส์ำ ซึู�งเป็นัมหาวัทิยาลยัที�ดีที�สุำดของจีาไมกา้

เป็นัหลกั “ทุกคุนัอาจีไม่เขา้ใจี วัา่ทำาไมผิม

ต่อมาในั พิ.ศ. 2560 วัามวัากิจีีสำ พินักังานัดีเด่นัประจีำาท่าเรือพิเีรอุสำ 

กไ็ดเ้ดินัทางมาร่วัมการประชุมสุำดยอดคุวัามร่วัมมือระหวัา่งประเทศ

“หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” คุรั� งที� 1 ณ กรุงปักกิ�ง ประเทศจีีนั โดยในั

การประชุมยอ่ยหวััขอ้ “เชื�อมใจีประชาชนั” เขาไดบ้อกเล่าเรื�องราวั

การพิฒันัาท่าเรือพิเีรอุสำใหมิ้ตรสำหายจีากทั�วัทุกมุมโลกไดรั้บฟัง

ปัจีจุีบนัั ลูกชายสำองคุนัของวัามวัากิจีีสำไดเ้ขา้มาทำางานัในัท่าเรือ

พิเีรอุสำดว้ัย โดยลูกชายคุนัเลก็ทำางานัในัไชน่ัา คุอสำโคุ ชิปปิ�งเช่นัเดียวักบั

ตวััเขา วัามวัากิจีีสำกล่าวัวัา่ เขาและคุรอบคุรัวัรู้สึำกภูมิใจีที�ไดเ้ป็นัส่ำวันั

หนึั�งของโคุรงการคุวัามร่วัมมือจีีนั - กรีซูอยา่งท่าเรือพิเีรอุสำ และได้

ลงทุนัลงแรงไปกบัการสำร้างตำานัานับทนีั�

นึ่�าเอาเทคนิึ่คด้านึ่ท่าเร่ออนัึ่ทนัึ่ส้มยัิของจีนีึ่กลบัสู่้บ้านึ่เกดิ
把中国先进的港口技术带回家乡

ถึิงเลือกมาเรียนัเมืองจีีนั พิอผิมมาแลว้ัถึิงไดรู้้วัา่ไดทุ้นัการศึกษา

แบบเต็มจีำานัวันัจีากคุณะแพิทยศาสำตร์ มหาวัทิยาลยัเวัสำต์อินัดีส์ำ

ดว้ัย แต่ตอนันัั� นัผิมอยู่ในัจีีนัมาไดส้ำามเดือนัแลว้ั และผิมกห็ลง

รักประเทศที�มีสุำกี�หมอ้ไฟแห่งนีั� ไปแลว้ัดว้ัย หลกัสูำตรท่าเรือทาง

เดินัสำมุทรและวัิศวักรรมนัอกฝัั�ง เป็นัสำาขาวัิชาระดบัท็อปของ

มหาวัทิยาลยัเหอไห่ ซึู� งเป็นัสำายวัชิาที�ประเทศจีาไมกา้ตอ้งการ”

โลวักีล่าวัวัา่ “ถิา้เราสำามารถิใชข้อ้ไดเ้ปรียบที�เรามีชายฝัั�งทะเล

มาสำร้างท่าเรือคุุณภาพิสูำง กจ็ีะสำามารถิยกระดบัเศรษฐกิจีของประ-

เทศไดอ้ยา่งมหาศาล วัชิาเอกที�ผิมเลือกเรียนัมีคุวัามสำำาคุญัต่อการ

พิฒันัาประเทศจีาไมกา้อยา่งมาก และนีั�คืุอเหตุผิลวัา่ทำาไมผิมจึีงตดั

สิำนัใจีมาเรียนัที�จีีนั” ขณะนีั�  โลวัที ำางานัในับริษทัวัศิวักรรมชายฝัั�ง

แห่งหนึั�งในัจีาไมกา้ เขาไดใ้ชคุ้วัามรู้เฉิพิาะทางที�รำ�าเรียนัมา ร่วัมกนัั

ทำาวัจิียักบันัักเทคุนิัคุจีากจีีนั เกี�ยวักบัคุวัามเป็นัไปไดใ้นัการสำร้าง

ท่าเรือขนัถ่ิายสิำนัคุา้ 
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 “สำวัสัำดีคุรับทุกคุนั นีั�คืุอขนัมหวัานัจีากเมืองไทยนัะคุรับ อร่อย

มากเลย” เมื�อวันััก่อนั คุุณเมืองภูมิ หาญสิำริเพิชร ชายหนุ่ัมชาวัไทย

ไดท้ำาการไลฟ์สำดนัำาเสำนัอสิำนัคุา้ขึ�นัชื�อจีากเมืองไทย ซึู� งมีผิูเ้ขา้ชม

มากมาย “ไลฟ์สำดคุราวันีั� เราขายขนัมไปได ้700 กล่องภายในัเวัลา

เพิยีงชั�วัโมงเดียวั หลงัจีากนัั�นัผิมก็ทำาการไลฟ์สำดขายขา้วัสำารให้

กระทรวังพิาณิชยไ์ทยได้ถึิง 5 ตนััภายในัชั�วัโมงเดียวั เสำน่ัห์ของ

คุุณเมืองภูมิและกำาลงัซืู�อของคุนัจีีนันีั�ยอดเยี�ยมพิอกันัจีริง ๆ” 

คุุณเมืองภูมิกล่าวัติดตลก

เหตุใดคุุณเมืองภูมิจึีงกลายมาเป็นัเน็ัตไอดอลในัโซูเชียลเน็ัตเวัร์ิก

จีีนัได ้เมื�อ พิ.ศ. 2558 อาจีารยแ์นัะนัำาให้คุุณเมืองภูมิ ซึู� งกำาลงัเรียนั

ปริญญาโทสำาขาการเมืองระหวัา่งประเทศที�มหาวัิทยาลยัหนัานัจิีง

เขา้ร่วัมรายการโทรทศันั ์Who’s Still Standing และในัรายการดงักล่าวั

คุวัามขี�เล่นัเฮุฮุาของคุุณเมืองภูมิกท็ ำาใหเ้ขากลายเป็นัขวัญัใจีของคุนัดู

ช่วังก่อนัและหลงัเทศกาลชอ้ปปิ� ง 11.11 คืุอช่วังเวัลาที�คุุณเมือง-

ภูมิงานัยุง่ที�สุำด หลงัจีากเดินัทางกลบัประเทศไทยในัช่วังวันััหยดุตรุษจีีนั 

เทศกาล 11.11 ข้ามประเทศของชื่ายิห่นุ่ึ่มชื่าวไทยิ
泰国小哥的跨国“双十一”

พิ.ศ. 2563 สำถิานัการณ์โรคุระบาดโคุวัดิ - 19

กท็ ำาใหเ้ขาไม่สำามารถิกลบัจีีนัได ้แต่เขากไ็ม่

ปล่อยใหต้วััเองวัา่ง คุุณเมืองภูมิเลือกที�จีะใช้

ชื�อเสีำยงของตนัในัโซูเชียลเน็ัตเวัร์ิกจีีนั มา

ทำางานัใหแ้ก่กระทรวังพิาณิชยแ์ละธนัาคุาร

กสิำกรไทย โดยทำาหนัา้ที�ประชาสำมัพินััธ์สิำนั-

คุา้จีากประเทศไทยให้ชาวัเน็ัตจีีนัเลือกซืู�อ

สำำาหรับเขา พิาณิชยอิ์เลก็ทรอนิักส์ำมีบทบาท

สำำาคุญัมากขึ�นัเรื�อย ๆ ทั�งในัประเทศไทย

และประเทศจีีนั บริษทัหา้งร้านัจีำานัวันัมาก

ต่างตอ้งการที�จีะใชช่้องทางนีั�ในัการจีำาหน่ัาย

สิำนัคุา้ไปยงัตลาดจีีนั

ระหวัา่งที�กำาลงัวัุน่ัวัายอยูก่บัเทศกาลชอ้ป

ปิ� ง 11.11 คุุณเมืองภูมิสำงัเกตเห็นัวัา่ เจีา้ของ

สิำนัคุา้ในัไทยจีำานัวันัมาก จีดักิจีกรรมลด

ราคุากนััในัวันัันีั� เช่นัเดียวักนัั ผิูบ้ริโภคุชาวั

ไทยเขา้มาร่วัมขบวันัชอ้ปกระจุียซืู�อกระจีาย

ในัช่วังวันััที� 11 พิฤศจิีกายนักนััอยา่งคึุกคุกั 

“ผิมเชื�อวัา่หากส่ำงเสำริมคุวัามร่วัมมือใหม้าก

ขึ�นั พิาณิชยอิ์เลก็ทรอนิักส์ำไทยกจ็ีะสำามารถิ

พิฒันัาไปไดไ้กลเช่นัเดียวักนัั” คุุณเมืองภูมิ

กล่าวัทิ�งทา้ย

本刊综合

คุุณเมืองภูมิกำาลงัไลฟ์สำด

韩冰在直播 供图
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“一带一路”倡议提出8年来，一大批关系沿线国家经济发展、民生改善的合作项目火热进“一带一路”倡议提出8年来，一大批关系沿线国家经济发展、民生改善的合作项目火热进

行，这条和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路缓缓铺开。行，这条和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路缓缓铺开。

8 ปีตั�งแต่ขอ้ริเริ�ม “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” ไดถู้ิกนัำาเสำนัอขึ�นัมา โคุรงการคุวัามร่วัม8 ปีตั�งแต่ขอ้ริเริ�ม “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” ไดถู้ิกนัำาเสำนัอขึ�นัมา โคุรงการคุวัามร่วัม

มือจีำานัวันัมากที�เกี�ยวัขอ้งกบัการพิฒันัาเศรษฐกิจีและการปรับปรุงชีวัติคุวัามเป็นัอยูข่องมือจีำานัวันัมากที�เกี�ยวัขอ้งกบัการพิฒันัาเศรษฐกิจีและการปรับปรุงชีวัติคุวัามเป็นัอยูข่อง

ประชาชนัของประเทศตามแนัวัเสำน้ัทางคืุบหนัา้ไปอยา่งเฟื� องฟ ูเสำน้ัทางแห่งสำนััติ เสำน้ัทางประชาชนัของประเทศตามแนัวัเสำน้ัทางคืุบหนัา้ไปอยา่งเฟื� องฟ ูเสำน้ัทางแห่งสำนััติ เสำน้ัทาง

แห่งคุวัามรุ่งเรือง เสำน้ัทางแห่งการเปิดกวัา้ง เสำน้ัทางสีำเขียวั เสำน้ัทางแห่งการสำร้างสำรรคุ์แห่งคุวัามรุ่งเรือง เสำน้ัทางแห่งการเปิดกวัา้ง เสำน้ัทางสีำเขียวั เสำน้ัทางแห่งการสำร้างสำรรคุ์

สิำ�งใหม่ และเสำน้ัทางแห่งอารยธรรมเสำน้ันีั� คุ่อย ๆ ถูิกปูออกสิำ�งใหม่ และเสำน้ัทางแห่งอารยธรรมเสำน้ันีั� คุ่อย ๆ ถูิกปูออก

อธิบาย “ห่นึ่่�งแถบ ห่นึ่่�งเส้น้ึ่ทาง” ดว้่ยส้ถติิำ

“一带一路”
数
说

เส้้นึ่ทางแห่่งสั้นึ่ต้ ิ

 เส้้นึ่ทางแห่่งการเปิดกว้าง 

เส้้นึ่ทางแห่่งความรุ่งเร่อง

8 ปีมานีั� มูลคุ่าการคุา้สำะสำมระหวัา่งจีีนักบั

หุน้ัส่ำวันัคุวัามร่วัมมือ “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” 

มียอดทะลุ 9.2 ลา้นัลา้นัดอลลาร์สำหรัฐ วัิสำาห-

กิจีจีีนัมีมูลคุ่าการลงทุนัสำะสำมในัประเทศ

ตามแนัวัเสำ้นัทางเกินักวัา่ 1.3 แสำนัลา้นัดอล-

ลาร์สำหรัฐ

จีนักระทั�งถึิง ณ เดือนัพิฤศจิีกายนั 

2564 จีีนัไดล้งนัามเอกสำารคุวัามร่วัมมือ

ร่วัมสำร้าง “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” กบั

145 ประเทศ และ 32 องคุก์ารระหวั่าง

ประเทศรวัม 200 กวัา่ฉิบบั 

จีนักระทั�งถึิง ณ กลางเดือนัมิถุินัายนั 2564 จีีนัร่วัมกบัฝ่ัายต่าง ๆ จีดัการประชุมแลกเปลี�ยนัประสำบ-

การณ์การป้องกนััและคุวับคุุมโรคุโคุวัดิขึ�นั 100 กวัา่คุรั� ง ไดม้อบหนั้ากากอนัามยัให้แก่ประเทศต่าง ๆ 

ทั�วัโลก 2.9 แสำนักวัา่ลา้นัชิ�นั ชุดป้องกนััโรคุ 3,500 กวัา่ลา้นัชุด ชุดตรวัจีโคุวัดิ 4,500 กวัา่ลา้นัชุด และได้

มอบวัคัุซีูนัพิร้อมทั�งสำารตั�งตน้ัจีำานัวันัเกินักวัา่ 400 ลา้นัโดสำใหแ้ก่ 90 กวัา่ประเทศ โดยประเทศส่ำวันัใหญ่

กเ็ป็นัหุน้ัส่ำวันัคุวัามร่วัมมือในั “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง”
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เส้้นึ่ทางแห่่งการส้ร้างส้รรค์สิ้�งให่ม่

เส้้นึ่ทางแห่่งอารยิธิรรม

จีนักระทั�งถึิงปี 2563 จีีนัไดส้ำนับั

สำนุันัให้นัักวัิทยาศาสำตร์รุ่นัใหม่จีาก

ประเทศต่าง ๆ จีำานัวันั 8,300 กวัา่คุนั

เดินัทางมาทำางานัที�จีีนั จีดัอบรมให้

เจีา้หนั้าที� 180,000 คุนั เริ� มตั� งห้อง

ทดลองร่วัม “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง”

จีำานัวันั 33 แห่ง ร่วัมกบัประเทศ 8 ประ-

เทศ สำร้างคุวัามสำัมพิันัธ์คุวัามร่วัม

มือเขตวัิทยาศาสำตร์เทคุโนัโลยีของ

รัฐขึ�นั

 จีนักระทั�งถึิง ณ ปี 2562 จีีนัไดร่้วัมกบัประเทศตามแนัวัเสำน้ัทาง “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” จีำานัวันั

24 ประเทศ ลงนัามคุวัามตกลงการรับรองวัฒิุการศึกษาปริญญาระดบัอุดมศึกษาระหวัา่งกนัั โดยรวัมมี

มหาวัทิยาลยั 60 แห่ง จีดัการเรียนัการสำอนันัอกประเทศในั 23 ประเทศตามแนัวัเสำน้ัทาง จีีนัมีการแลก

เปลี�ยนัดา้นัการท่องเที�ยวัสำองทางกบัประเทศ “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” รวัมเกินักวัา่ 60 ลา้นัคุนั ในัช่วัง 

8 ปีมานีั�  จีีนักบัประเทศตามแนัวัเสำน้ัทาง “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” ไดร่้วัมกนััจีดังานัแสำดงโบราณวัตัถุิ 

งานัวัฒันัธรรมดั�งเดิม และกิจีกรรมต่าง ๆ เกี�ยวักบัดา้นัภาพิยนัตร์ วัรรณกรรมและตีพิิมพิข่์าวัสำาร เพิื�อ

ส่ำงเสำริมคุวัามเขา้ใจีระหวัา่งกนัั  

เส้้นึ่ทางสี้เขยีิว 

 จีนักระทั�งถึิง ณ เดือนัเมษายนั 2564 

สำมาพินััธ์ระหวัา่งประเทศวัา่ดว้ัยการพิฒันัา

สีำเขียวัของ “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” ซึู� ง

กระทรวังสิำ�งแวัดลอ้มระบบนิัเวัศจีีนัไดร่้วัม

กบัหุน้ัส่ำวันัคุวัามร่วัมมือจีีนักบัต่างประเทศ

ริเริ�มก่อตั�งขึ�นั ไดมี้หุ้นัส่ำวันัคุวัามร่วัมมือ 

150 กวัา่รายจีาก 43 ประเทศเขา้ร่วัม
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ส้้อ่นึ่าคุตำอนัึ่ส้ดใส้ 
ภายใตำน้ึ่โยบาย “ห่นึ่่�งแถบ 

ห่นึ่่�งเส้น้ึ่ทาง”
奔向“一带一路”美好未来

8年来，共建“一带一路”倡议成为推动构建人类命运

共同体的重要实践平台。政策沟通、设施联通、贸易

畅通、资金融通、民心相通，“一带一路”的朋友圈不断扩

大，为世界各国带来巨大机遇和红利。

แปดปีที�ผิ่านัมา การสำร้างสำรรคุน์ัโยบายหนึั�งแถิบ 

หนึั�งเสำน้ัทาง ไดก้ลายมาเป็นัเวัทีสำำาคุญัในัการผิลกัดนัั

ใหเ้กิดประชาคุมร่วัมชะตาแห่งมวัลมนุัษยชาติ การเชื�อม

ต่อกนััทั� งในัดา้นันัโยบาย โคุรงสำร้างพืิ�นัฐานั การคุา้

การลงทุนั และมิตรภาพิในัหมู่ประชาชนั แวัดวังมิตร

สำหายตามนัโยบาย “หนึั�งแถิบ หนึั�งเสำน้ัทาง” ขยายกวัา้ง

ขึ�นัเรื�อย ๆ คุอยนัำาพิาโอกาสำและผิลประโยชนัที์�งดงามมา

สู่ำประเทศต่าง ๆ ทั�วัโลก

①①

②②

③③

④④
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ชาวัมอมบาซูา เคุนัย่า ร้องรำาทำาเพิลงข้างรถิจีักรดีเซูลบริเวัณเสำ้นัทาง

รถิไฟมอมบาซูา ไนัโรบี ที�ผิลิตขึ�นัโดยประเทศจีีนั

图①肯尼亚蒙巴萨民众在中国承制的蒙内铁路内燃机车旁载

歌载舞 新华社 图

นักัเรียนัลาวัเรียนัในัโรงเรียนัที�ประเทศจีีนัสำร้างขึ�นั

图②老挝学生在中国帮助建设的学校中学习 新华社 图

รถิไฟกำาลงัวัิ�งขา้มสำะพิานัรถิไฟมาเซูราสำ

图③列车从马泽拉斯铁路大桥上驶过 新华社 图

ผิูแ้สำดงสิำนัคุา้ชาวัอฟักานักำาลงัยุง่อยูก่บัการแนัะนัำาสิำนัคุา้ในังานัมหกรรม

แสำดงสิำนัคุา้นัำาเขา้นัานัาชาติจีีนั คุรั� งที� 4

图④阿富汗参展商在第四届中国国际进口博览会上忙碌 

新华社 图

โรงไฟฟ้าโซูลาร์เซูลลล์อยนัำ�าไฮุบริดเขื�อนัสิำรินัธร อุบลราชธานีั ประเทศไทย

图⑤泰国乌汶府诗琳通大坝综合浮体光伏项目 新华社 图

ระบำาอินัโดนีัเซีูยในังานัเอก็ซ์ูโปจีีนั - อาเซีูยนั คุรั� งที� 18 

图⑥演员在第18届中国—东盟博览会上表演印度尼西亚舞蹈 

新华社 图
⑥⑥

⑤⑤
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零食，顾名思义，就是那些正餐之外广受欢迎的小

食。现代人的零食不仅是为了满足口腹之欲，也

是为了在短时间里提升幸福感。几十年前的中国，一块包

装简陋的水果糖足以让小孩子高兴很久。如今，从大白

兔、AD钙奶，再到良品铺子、来伊份等专业零食品牌，

陪伴中国人成长的零食不断发展，背后也折射出了中国零

食品牌由兴起，到发展，再到连接全球市场的过程。

อาหารวัา่ง ตีคุวัามตามคุำาศพัิท ์น่ัาจีะหมายถึิงของ

วัา่งหลงัมื�ออาหารหลกั  อาหารวั่างหรือของวั่างกินั

เล่นัของคุนัสำมยัใหม่นีั� ไม่เพิยีงเพืิ�อตามใจีปากเท่านัั�นั 

แต่ยงัเป็นัการเพิิ�มคุวัามสุำขในัช่วังเวัลาสำั�นั ๆ อีกดว้ัย 
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ตำำานึ่านึ่แห่่งอาห่ารว่่างจีนีึ่ตำำานึ่านึ่แห่่งอาห่ารว่่างจีนีึ่

ในัประเทศจีีนัเมื�อไม่กี�ทศวัรรษที�ผิ่านัมา ลูกอมผิล-

ไมที้�ห่อด้วัยรูปแบบเรียบง่ายชิ�นัหนึั�งกเ็พิยีงพิอที�จีะ

สำร้างคุวัามสุำขใหเ้ดก็ ๆ  ไดน้ัานัแสำนันัานั ทุกวันัันีั�  ตั�งแต่

ผิลิตภณัฑท์�อฟฟี�  เช่นั กระต่ายขาวั นัมแคุลเซีูยม AD 

ไปจีนัถึิงร้านัขนัมแบรนัดด์งัอยา่ง Bestore Shop และ 

Lyfen นับัเป็นัขนัมขบเคีุ�ยวักินัเล่นัที�พิฒันัาอยา่งต่อ

เนืั�องเคีุยงคูุ่กบัการเจีริญเติบโตของคุนัจีีนั อีกทั�งยงัเป็นั

การสำะทอ้นัถึิงเบื�องหลงักระบวันัการการบูมขึ�นั พิฒันัา-

การ ตลอดจีนัถึิงเชื�อมโยงกบัตลาดโลกของแบรนัด์

ขนัมกินัเล่นัจีีนั  
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กระแส้นิึ่ยิมขนึ่มลูกอมของจีนีึ่
中国零食的兴起

ในัศตวัรรษที�ผิา่นัมา ที�นัคุรเซีู�ยงไฮุเ้กิด

กระแสำนิัยมท�อฟฟี� นัมจีากองักฤษ ดว้ัยแรง-

บนััดาลใจีจีากสิำ�งนีั�  นักัธุรกิจีชาวัเซีู�ยงไฮุจึ้ีง

ตดัสิำนัใจีทำาท�อฟฟี� นัมจีีนัขึ�นั ในัปี พิ.ศ. 2502

ท�อฟฟี� นัมตรา “กระต่ายขาวั” ปรากฏิตวัับนั

ชั�นัวัางสิำนัคุา้ของร้านั เนืั�องจีากมีรสำชาติคุลา้ย

กบัท�อฟฟี� นัมองักฤษ การบรรจุีภณัฑที์�สำวัย-

งาม จึีงกลายเป็นัขนัมกินัเล่นัยอดนิัยมอยา่ง

รวัดเร็วั

ท�อฟฟี� นัม “กระต่ายขาวั” เป็นัตวััอยา่งที�

ดีของตลาดขนัมขบเคีุ�ยวัของจีีนัในัศตวัรรษ

ที�ผิา่นัมา ซึู�งรูปลกัษณ์และรสำชาติส่ำวันัใหญ่

ไดรั้บแรงบนััดาลใจีจีากขนัมกินัเล่นัของต่าง

ประเทศ ดว้ัยขอ้จีำากดัของวัตัถุิดิบและเทคุโนัโลย ีผิลผิลิตจึีงออกมา

คุ่อนัขา้งนัอ้ย แต่สิำ�งนีั�ไม่ไดเ้ป็นัอุปสำรรคุต่อการเติบโตของขนัมกินั

เล่นัจีีนัในัยคุุแรก ซึู�งไดก้ลายเป็นัส่ำวันัหนึั� งของคุวัามทรงจีำาอนััสุำด

หอมหวัานัในัวัยัเดก็ของคุนัจีีนั

นับัตั�งแต่ช่วังกลางและปลายทศวัรรษปี 1970 แห่งยคุุศตวัรรษที� 

20 คุวัามเจีริญทางวัตัถุิของคุนัจีีนัคุ่อย ๆ  สำมบูรณ์ขึ�นั เนืั�อวัวััแหง้ หมูแฮุม

กระป๋อง เยลลี�... กลายเป็นัของวัา่งที�ใคุรหลายคุนัยากที�จีะลืมเลือนั

นัอกจีากนีั� บรรดาขนัมขบเคีุ�ยวัสุำดคุลาสำสิำกที�ยงัคุงปรากฏิอยูใ่นั

ชีวัติประจีำาวันััของเดก็ ๆ  เช่นั ป� อปคุอร์นั กเ็ป็นัหนึั�งในัจีำานัวันันัั�นัดว้ัย 

เมื�อเทียบกบัขา้วัโพิดคุั�วัที�มีกลิ�นัหอมของเนัยสำดในัโรงภาพิยนัตร์ยคุุ

ปัจีจุีบนัั  ป� อปคุอร์นัในัสำมยันัั�นั ปรากฏิตวััตามชนับทและบนัทอ้งถินันัในั

เมือง แมว้ัา่จีะไม่มีเคุรื�องทำาป� อปคุอร์นัโดยเฉิพิาะ แต่ขา้วัโพิดคุั�วัที�ท ำา

จีากหมอ้แรงดนััและเตาไฟ นับัวัา่เป็นัที�น่ัาตื�นัเตน้ัไดเ้ช่นักนัั โดยมีเตา

ถ่ิานัหินั ถิงัเหล็ก และถุิงผิา้ เด็ก ๆ จีบัตาดูขา้วัโพิดที�คุั�วัเสำร็จีไหล

ออกมาจีากหมอ้ทรงกลมที�หมุนัวันัเวัยีนัไปมา กระบวันัการเฝ้ัารอซึู�ง

มีทั�งคุวัามตื�นัเตน้ัและหวัาดกลวัั จีนักระทั�งมีเสีำยงดงั “ปัง” การตั�ง

ตารอคุอยกม็าถึิงที�สุำด นัำามาซึู�งประสำบการณ์อนััหลากหลายไม่วัา่จีะ

เป็นัรสำชาติ หนัา้ตา และเสีำยงสำมัผิสัำ

นัำ�าตาลปั� นัโบราณของจีีนั

图①糖画 CFP 图

ขนัมถิั�วัเขียวั

图②绿豆糕 CFP 图

①①
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“ลูกกวัาด Pop Rocks ” ที�มีรสำเร้าใจีเป็นั

ขนัมอบกรอบที�มาพิร้อมดว้ัยแพิคุเกจีการ์ด

ไพิข่องเล่นัชนิัดต่าง ๆ ลูกอมผิลไมใ้นัรูป

ลกัษณ์ต่าง ๆ ... นับัแต่ช่วังกลางถึิงปลาย

ทศวัรรษ 1990 ในัศตวัรรษที�ผิา่นัมา อาหาร

วัา่งไม่ไดเ้ป็นัเพิียงเพิื�อบรรเทาคุวัามอยาก

ของปากอีกต่อไป แต่ยงักลายเป็นัส่ำวันัหนึั�ง

ของวัถีิิชีวัติอีกดว้ัย 

หลงัจีากการปรากฏิตวััของบะหมี�กึ� ง

สำำาเร็จีรูป ดว้ัยรสำชาติที�โดนัใจี พิวักเดก็ ๆ

แหกคุอกวัธีิการกินัดว้ัยการบิบะหมี�กึ�งสำำา-

เร็จีรูปใหแ้หลกแลว้ักินั นับัแต่นัั�นัมา ผิลิต-

ภณัฑ์ “บะหมี�กรุบกรอบ” จึีงไดแ้จีง้เกิด 

ในัปี พิ.ศ. 2541 ดว้ัยแรงส่ำงของกระแสำ

คุวัามนิัยมฟุตบอลโลก บะหมี�กรุบกรอบ

แบรนัดจี์ีนัไดเ้พิิ�มการ์ดของเล่นัลงในับรร-

เส้้นึ่ทางอาห่ารว่างของจีนีึ่ที�ต้้องเปลี�ยินึ่แปลง
中国零食的求变之路

จุีภณัฑข์นัมขบเคีุ� ยวั ซึู� งจุีดชนัวันัให้เกิดกระแสำนิัยมการสำะสำม

การ์ดขึ�นัทนััที กลายเป็นัคุวัามทรงจีำาของคุนัรุ่นัหนึั�ง ต่อมา เริ�มมี

ชานัม มนััฝัรั�งทอด และพิายไข่ พิากนััทยอยตวััออกมา ชาวัจีีนัจึีง

มีอาหารวัา่งใหเ้ลือกไดม้ากขึ�นัเรื�อย ๆ

ทุกวันัันีั�  ดว้ัยการพิฒันัาของอีคุอมเมิร์ซู การขายของอุตสำาห-

กรรมอาหารวัา่งของจีีนัไดผ้ิา่นัการเปลี�ยนัแปลงจีากช่องทางดั�งเดิม

ไปสู่ำช่องทางที�ทนััสำมยั ปัจีจุีบนัั จีะเห็นัไดว้ัา่ขอ้เด่นัของช่องทาง

การขายของอุตสำาหกรรมอาหารวั่างมีคุวัามหลากหลายและผิสำม

กลมกลืนั ช่องทางการขายในัซููเปอร์มาร์เกต็มีสำัดส่ำวันัสูำงสุำด ส่ำวันั

ช่องทางการคุา้ปลีกออนัไลนัไ์ดเ้พิิ�มขึ�นัอยา่งรวัดเร็วั ในัช่วังไม่กี�

ปีที�ผิา่นัมา แนัวัโนัม้ของการรวัมช่องทางในัอุตสำาหกรรมอาหาร

วัา่งมีคุวัามชดัเจีนัมากขึ�นั ตามรายงานัการสำำารวัจีของกวันัเอี�ยนั

เทียนัเซีู�ย (แพิลตฟอร์มที�ปรึกษาดา้นัขอ้มูลการตลาดของจีีนั) ที�

เผิยแพิร่ ณ ปี พิ.ศ. 2563 ระดบัการขายออนัไลนั์ของอุตสำาหกรรม

อาหารกินัเล่นัของจีีนัสูำงถึิง 190,304 พินััลา้นัหยวันั
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ในัปี พิ.ศ. 2562 ขนัมถิั�วัเขียวัชิ�นัหนึั�งจีากประเทศจีีนัไดรั้บการ

ตอบรับอย่างดีจีากคุณะกรรมการนัานัาชาติในังานัประกวัด 

World’s Top Tasty Awards ซึู� งจีดัขึ�นัในัประเทศเบลเยยีม นัอกจีาก

นีั�ยงัมีหมูแผิน่ั พิทุธาจีีนักรอบ หอยเชลล์... ที�ไปปรากฏิตวััในังานั

นีั�ดว้ัย

ในัช่วังไม่กี�ปีมานีั�  ขณะที�อาหารวัา่งจีีนัยงัคุงเดินัเขา้สู่ำผิูบ้ริโภคุ

ในัต่างประเทศอย่างต่อเนืั�อง อาหารวั่างจีีนัและอาหารวัา่งนัำาเขา้

ไดผ้ินัวักเขา้ไปในัทุกกระบวันัการอยา่งลึกซึู� งของห่วังโซู่อุปทานั

และเทคุโนัโลยี

ในัปีนีั�  ขนัมแบรนัด ์Bestore Shop จีากจีีนัไดป้รากฏิตวััที�งานั 

China International Import Expo คุรั� งที� 4 และเปิดตวััผิลิตภณัฑ์

ซีูรีย ์“Delicious Global Made” ซีูรียนี์ั� ประกอบดว้ัยขนัมปังปิ� ง

สำาหร่ายหมูหยอง ขนัมปังเนัยสำด มะม่วัง “ฟิลิปปินัส์ำ” อบแหง้ ฯลฯ 

วัตัถุิดิบที�ใชผ้ิลิตลว้ันัถูิกคุดัสำรรมาจีากทั�วัทุกมุมโลก ไม่วัา่จีะเป็นั

วัตัถุิดิบขนัาดเลก็ ๆ เช่นั เนัยสำด คุรีม จีนัถึิงขนัาดใหญ่เช่นัมะม่วัง

และสำาหร่าย                                                                         

อาห่ารว่างจีนีึ่เช่ื่�อมโยิงต้ลาดโลก
中国零食连接全球市场

ทุกวันัันีั�  แบรนัด์ขนัมขบเคีุ� ยวัของจีีนั

ยงัคุงแบ่งย่อยสำาขาของตนัอย่างต่อเนืั�อง 

ทำาลายกำาแพิงของห่วังโซู่อุปทานัและเทคุ-

โนัโลยี ขับเคุลื�อนัห่วังโซู่อุตสำาหกรรม

ระดบัโลกเพืิ�อพิฒันัาผิลิตภัณฑ์คุุณภาพิ

สูำงที�ตอบสำนัองคุวัามตอ้งการของผิูบ้ริโภคุ

และยงัช่วัยเบลอขอบเขตสำญัชาติของแบรนัด์

ขนัมขบเคีุ�ยวัระดบัโลกอีกดว้ัย มองในัอีก

มุมมองหนึั�ง นีั�คืุอการแสำดงใหเ้ห็นัถึิงการ

ผิสำมกลมกลืนัเข้าสู่ำตลาดนัานัาชาติของ

อุตสำาหกรรมอาหารขบเคีุ�ยวัจีีนั                      

本刊综合

ท�อฟฟี� นัมตรา “กระต่ายขาวั”

大白兔奶糖 CFP 图
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ผู้้เ้ชี่ี�ยว่ชี่าญจีนีึ่ - ไทยพูด้คุุยประเดน็ึ่เส้น้ึ่ทางรถไฟจีนีึ่ - ลาว่

中泰专家共话中老铁路

铁路，一个连接远方、放飞梦想的词语。

2021年，中国与老挝迎来建交60周年，两国人民翘首盼望的中老铁路也全

线开通运营。这是一条动力强劲的发展之路，伴随着列车飞驰，物流及关联产业迅

速崛起，园区、口岸转型蜕变；这是一条通往幸福的民生之路，中老铁路沿线地区

交通运输条件大幅提升，各地客商纷纷前来，百姓收入节节攀升；这是一条美美与

共的文化之路，中老铁路增进人员往来、旅游合作、文化交流，也为巩固中老友

好奠定更为深厚的民意基础；这更是一条繁荣合作的未来之路，2021年恰逢中

国—东盟建立对话关系30周年，中国与东盟宣布建立全面战略伙伴关系，中老铁

路将不断提升区域互联互通水平，为中国与东盟关系谱写新篇章。

本期，我们邀请中泰两国的4位专家，聚焦中老铁路开启的新时代，共话互利

共赢的美好未来。
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เสำน้ัทางรถิไฟ  เป็นัคุำาที�เชื�อมโยงแดนั

ไกลและปล่อยคุวัามฝัันัใหโ้บยบินั

พิ.ศ. 2564 เป็นัวัาระที�ประเทศจีีนัและ

ประเทศลาวัคุรบรอบ 60 ปีแห่งการสำถิาปนัา

คุวัามสำมัพินััธ์ทางการทูต และเสำน้ัทางรถิ

ไฟจีีนั - ลาวัที�ประชาชนัของทั�งสำองประ-

เทศเฝ้ัารอคุอยมายาวันัานัก็เปิดใหบ้ริการ

อยา่งเตม็รูปแบบเช่นักนัั นีั�เป็นัเสำน้ัทางแห่ง

การพิฒันัาที�มีแรงขบัเคุลื�อนัอนััแขง็แกร่ง

พิร้อมกนัักบัการพิุง่ทะยานัของขบวันัรถิไฟ

สำายนีั�  โลจิีสำติกส์ำและอุตสำาหกรรมที�เกี�ยวั

ขอ้งกเ็จีริญเติบโตขึ�นัอยา่งรวัดเร็วั นิัคุมและ

ท่าเรือเกิดการเปลี�ยนัแปลงพิลิกโฉิม นีั�เป็นั

เสำน้ัทางที�มุ่งไปสู่ำคุวัามสุำขในัการดำารงชีวัติ

ของประชาชนั สำภาพิการคุมนัาคุมของพืิ�นัที�

ตามแนัวัเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัไดรั้บการ

ปรับปรุงคุรั� งใหญ่ นักัธุรกิจีจีากถิิ�นัต่าง ๆ

เดินัทางมาที�นีั� รายไดข้องประชาชนักเ็พิิ�มสูำงขึ�นั นีั�เป็นัเสำน้ัทางแห่ง

การอยูร่่วัมกนััอยา่งกลมกลืนัทางวัฒันัธรรม เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั

ส่ำงเสำริมการไปมาหาสู่ำระหวัา่งประชาชนั คุวัามร่วัมมือดา้นัการท่อง

เที�ยวั และการแลกเปลี�ยนัทางวัฒันัธรรม  และยงัวัางรากฐานัคุวัาม

คิุดของประชาชนัในัเชิงลึกเพืิ�อกระชบัมิตรภาพิจีีนั - ลาวัใหแ้น่ันัแฟ้นั

ยิ�งขึ�นั เสำน้ัทางนีั�ยงัเป็นัหนัทางสู่ำอนัาคุตแห่งคุวัามร่วัมมือเพืิ�อคุวัาม

เจีริญรุ่งเรืองอีกดว้ัย ปี 2564 เป็นัวัาระคุรบรอบ 30 ปีการสำถิาปนัา

คุวัามสำมัพินััธ์การเจีรจีาจีีนั - อาเซีูยนั  จีีนั - อาเซีูยนัประกาศคุวัาม

สำมัพินััธ์ในัฐานัะหุน้ัส่ำวันัเชิงยทุธศาสำตร์อยา่งรอบดา้นั เสำ้นัทางรถิ

ไฟจีีนั - ลาวัจีะยกระดบัคุวัามเชื�อมโยงระหวัา่งภูมิภาคุอยา่งไม่หยดุ

ย ั�ง และจีารึกประวัติัศาสำตร์บทใหม่แห่งคุวัามสำมัพินััธ์ระหวัา่งจีีนักบั

อาเซีูยนั 

ในันิัตยสำารฉิบบันีั�  เราไดเ้ชิญผิูเ้ชี�ยวัชาญ 4 ท่านัจีากจีีนัและไทย 

มาจีบัประเดน็ัเกี�ยวักบัยคุุใหม่แห่งการเปิดเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั และ

พิดูคุุยถึิงอนัาคุตอนััสำดใสำในัการสำร้างประโยชนัร่์วัมกนััทั�งสำองฝ่ัาย

แบบ win-win
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ส้บิส้องพูนัึ่นึ่าตำอ้นึ่รบัโอกาส้ให่ม่ในึ่การพูฒันึ่า
西双版纳迎来发展新机遇

เจิี�ง กุย้หง รองประธานัสำหพินััธ์สำงัคุมศาสำตร์แห่งแคุวัน้ัปกคุรองตนัเองชนัชาติไตสิำบสำองพินัันัา
西双版纳傣族自治州社会科学界联合会副主席 郑桂红

西双版纳傣族自治州作为中老铁路上的重

要节点，随着铁路的开通，结束了不通

火车的历史，迎来了政策沟通、设施联通、贸

易畅通、资金融通、民心相通的发展新机遇。

แคุวัน้ัปกคุรองตนัเองชนัชาติไตสิำบสำอง

พินัันัา ในัฐานัะจุีดเชื�อมต่อที�สำำาคุญับนัเสำน้ั

ทางรถิไฟจีีนั - ลาวั การเปิดใชท้างรถิไฟ ไม่

เพีิยงแต่จีะยติุประวัติัศาสำตร์แห่งการไร้รถิ

ไฟเท่านัั�นั แต่ยงัเปิดโอกาสำสำำาคุญัของการ

พิฒันัาอีกดว้ัย

ประการแรกคืุอโอกาสำในัการเพิิ�มคุวัาม

เร็วัในัการเชื�อมต่อสิำ�งอำานัวัยคุวัามสำะดวัก 

เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัที�แลว้ัเสำร็จีและเปิด

ใชง้านั จีะสำร้างแรงผิลกัดนััใหม่ใหแ้ก่การ

ก่อสำร้างเสำ้นัทางรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชีย กระตุน้ัให้เกิดคุวัามเชื�อ

มั�นัและคุวัามกระตือรือร้นัที�จีะเชื�อมโยงซึู�งกนััและกนััในัหมู่ประเทศ

เพืิ�อนับา้นัอีกคุรั�ง ตลอดจีนัมีบทบาทสำำาคุญัที�จีะส่ำงเสำริมการสำร้างช่อง

ทางใหม่ดา้นัการคุา้ทางบกและทางทะเลระหวัา่งประเทศให้บรรลุ

คุวัามสำำาเร็จี ขณะเดียวักันั สิำบสำองพินัันัาจีะเป็นัจุีดเชื�อมต่อสำำาคุญั

ของการเชื�อมโยงสิำ�งอำานัวัยคุวัามสำะดวักเพืิ�อส่ำงเสำริมคุวัามร่วัมมือที�

ลึกซึู� งยิ�งขึ�นักบัประเทศเพืิ�อนับา้นัในัดา้นัพิลงังานั ดา้นันิัเวัศวัิทยา

การอนุัรักษสิ์ำ�งแวัดลอ้มและดิจิีทลั

ประการที�สำองคืุอโอกาสำในัการส่ำงเสำริมการอำานัวัยคุวัามสำะดวักทาง

การคุา้ เมื�อวันััที� 22 พิฤศจิีกายนั พิ.ศ. 2564 ประธานัาธิบดีสีำ จิี�นัผิงิ

ไดเ้ขา้ร่วัมและเป็นัประธานัการประชุมฟอรัมคุรบรอบ 30 ปีคุวัาม

สำมัพินััธ์จีีนั - อาเซีูยนั ณ กรุงปักกิ�ง ผิา่นัระบบวัดีิโอคุอนัเฟอร์เรนัซ์ู 

ประธานัาธิบดีสีำ จิี�นัผิงิชี�ใหเ้ห็นัวัา่ เราตอ้งแสำดงบทบาทอยา่งเตม็ที�

ตามขอ้ตกลงหุน้ัส่ำวันัทางเศรษฐกิจีอยา่งรอบดา้นัระดบัภูมิภาคุ เร่ง

พิฒันัาสู่ำเขตการคุา้เสำรีจีีนั - อาเซีูยนัเวัอร์ชนัั 3.0 โดยเร็วัที�สุำด ยก
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ระดบัการอำานัวัยคุวัามสำะดวักและการเปิดเสำรีดา้นัการคุา้และการ

ลงทุนั ขยายคุวัามร่วัมมือในัดา้นัใหม่ ๆ เช่นัเศรษฐกิจีดิจิีทลัและ

เศรษฐกิจีสีำเขียวั ฯลฯ เพืิ�อร่วัมกนััสำร้างเขตสำาธิตการพิฒันัานัวัตักรรม

และเศรษฐกิจีการคุา้ ทั�งนีั�  ในัการปรับโคุรงสำร้างห่วังโซู่มูลคุ่าห่วังโซู่

อุปทานั และห่วังโซู่อุตสำาหกรรมระหวัา่งประเทศ แพิลตฟอร์มที�เปิด

กวัา้งอยา่ง “เทศกาลศิลปวัฒันัธรรมประเทศในัลุ่มนัำ�าลา้นัชา้ง - แม่โขง”

ของสิำบสำองพินัันัา จีะส่ำงอิทธิพิลมากขึ�นัเรื�อย ๆ

ประการที�สำามคืุอโอกาสำในัการส่ำงเสำริมการสืำ�อสำารนัโยบาย ประ-

ธานัาธิบดีสีำ จิี�นัผิงิ ยงัชี�ใหเ้ห็นัวั่า จีีนัยนิัดีใหคุ้วัามช่วัยเหลือดา้นัการ

พิฒันัาแก่อาเซีูยนั 1.5 พินััลา้นัดอลลาร์สำหรัฐในัอีก 3 ปีขา้งหนัา้ เพืิ�อ

ใหป้ระเทศในักลุ่มอาเซีูยนัใชส้ำำาหรับต่อสูำ้กบัโรคุโคุวัดิ - 19 และ

ฟื� นัฟเูศรษฐกิจี  นัอกจีากนีั�  ยงัเสำนัอวัา่ ตอ้งร่วัมกนััสำร้างขอ้ริเริ�มหนึั�ง

แถิบ หนึั�งเสำน้ัทางที�มีคุุณภาพิสูำง และร่วัมมือพิฒันัาวัสิำยัทศันัอิ์นัโด

- แปซิูฟิกที�อาเซีูยนัเสำนัอ  จีากโอกาสำทางนัโยบายใหม่นีั� บทบาทของ

สิำบสำองพินัันัาจีะมีคุวัามชดัเจีนัยิ�งขึ�นัในัคุวัามร่วัมมือระหวัา่งจีีนั -

อาเซีูยนั และประเทศลุ่มนัำ�าลา้นัชา้ง - แม่โขง โดยเฉิพิาะอยา่งยิ�งคุวัาม

ร่วัมมือระหวัา่งจีีนั - ลาวั รวัมทั�งสำามารถิสำร้างคุวัามสำมัพินััธ์เชิงกลยทุธ์

ระหวัา่งตลาดภายในัประเทศจีีนัที�แขง็แกร่งกบัตลาดในัเอเชียใตแ้ละ

เอเชียตะวันััออกเฉีิยงใตไ้ดอ้ยา่งสำมบูรณ์ ขณะที�นัโยบายการพิฒันัา

เศรษฐกิจีที�สำำาคุญัของจีีนั คืุอ “ผินึักเศรษฐกิจีวังจีรใหญ่ในัประเทศ

เขา้กบัเศรษฐกิจีวังจีรคูุ่ทั�งในัและต่างประเทศ” จีะแสำดงบทบาทได้

ชดัเจีนัยิ�งขึ�นั

ประการที�สีำ�คืุอโอกาสำในัการเสำริมสำร้าง

การเชื�อมสำมัพินััธ์ระหวัา่งประชาชนั ในัอีกไม่

กี�ปีขา้งหนัา้ จีีนัจีะจีดัหาเทคุโนัโลยปีระยกุต์

ขั�นัสูำง 1,000 รายการใหแ้ก่อาเซีูยนั และสำนับั

สำนุันันักัวัทิยาศาสำตร์รุ่นัใหม่ของอาเซีูยนั

300 คุนัให้มาแลกเปลี�ยนัที�ประเทศจีีนัในั

ช่วัง 5 ปีขา้งหนัา้ เราคุวัรใชป้ระโยชนัจ์ีาก

ขอ้ไดเ้ปรียบของสิำบสำองพินัันัาที�มีภาษาและ

ธรรมเนีัยมประเพิณีที�คุลา้ยคุลึงกบัประเทศ

ตามแนัวัเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั พิฒันัาคุวัาม

ร่วัมมือระหวัา่งประเทศในัการป้องกนััและ

คุวับคุุมโรคุระบาด เสำริมสำร้างคุวัามสำามารถิ

ในัการสืำ�อสำารระหวัา่งประเทศและแสำดงบท

บาทที�เหมาะสำมยิ�งขึ�นัในัการบอกเล่าเรื�อง

ราวัของ “หนึั� งแถิบ หนึั� งเสำน้ัทาง” และลำา

นัำาแห่งยนูันัานั - สิำบสำองพินัันัา

ประการที�หา้คืุอเป็นัโอกาสำส่ำงเสำริมบริ-

การทางการเงินั จีากกรณีศึกษาบทบาทของ 

“ดชันีัรุ่ยลี�” (ระบบแลกเปลี�ยนัเงินัหยวันัจีีนักบั

จี�าดพิม่า) นัำาไปสู่ำการสำร้าง “ดชันีับ่อหานั” เพืิ�อ

สำร้างมาตรฐานัและยกระดบัตลาดแลกเปลี�ยนั

เงินัตราระหวัา่งเงินัหยวันัจีีนักบัเงินักีบลาวั
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ภาคุตำะว่นัึ่ออกเฉัยีงเห่นึ่อืของไทยกบัเส้น้ึ่ทางไปส้้ขุ่มทรพัูย์
黄金线路将惠及泰国东北部

ดร. จีารุวัรรณ  อุดมทรัพิย ์นักัวัจิียัภายใตโ้คุรงการ “นักัวัทิยาศาสำตร์รุ่นัเยาวั”์
中国发展中国家杰青计划泰国青年科学家JARUWAN UDOMSAB（陈慕筠）博士

老挝万象与泰国廊开府仅一河之隔，今

年，中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵

叻段）三个标段的施工协议正式签署，相信铁

路从呵叻到廊开府，再到万象与中老铁路对接

将不会遥远。目前，泰国方面已经在廊开府进

行布局，借中老铁路带动泰国东北部的经济发

展。我认为中老铁路的开通将会助力更大互联

互通。

จีากคุำากล่าวัของประธานัาธิบดีสีำ จิี�นัผิงิ

ในัพิิธีเปิดใหบ้ริการเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั

ชี�ใหเ้ห็นัวัา่ เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัเป็นัโคุรง

การที�สำำาคุญัซึู�งยงัผิลประโยชนัร่์วัมกนััมาสู่ำ

ประเทศทั�งสำองฝ่ัาย เมื�อเสำ้นัทางรถิไฟเปิด

ใชง้านั การเดินัทางจีากเมืองคุุนัหมิงไปยงั

นัคุรเวัยีงจีนััทนัจ์ีะไม่มีภูเขาอนััสูำงชนััมาขวัาง

กั�นั และระยะทางจีะไม่ยาวัไกลอีกต่อไป 

โดยทั�งสำองประเทศจีะตอ้งใชคุ้วัามพิยายาม

อย่างไม่ลดละเพืิ�อใหไ้ดผ้ิลสำำาเร็จีที�ดี จีกั

ตอ้งบริหารดูแลกิจีการพิร้อมทะนุับำารุงรักษาเสำน้ัทางรถิไฟใหอ้ยู่

ในัสำภาพิที�ดี ตลอดจีนัพิฒันัาคุวัามเจีริญของพิื�นัที�ตามแนัวัเสำน้ัทาง

รถิไฟ สำร้างเสำน้ัทางไปสู่ำขมุทรัพิยเ์พิื�อประโยชนัข์องประชาชนัทั�ง

สำองประเทศ

จีากคุำาพิดูของท่านัประธานัาธิบดีสีำ จิี�นัผิงิ ทำาให้เรามองเห็นั

โอกาสำในัการขยายเสำน้ัทางรถิไฟเพิื�อเชื�อมต่อไปยงักรุงเทพิฯ ประ-

เทศไทย ซึู�งหากเรามองในัแง่ภูมิศาสำตร์แลว้ั นัคุรเวัยีงจีนััทนั ์สำปป.

ลาวั และจีงัหวัดัหนัองคุาย มิไดไ้กลกนัั ห่างกนััแคุ่แม่นัำ�าพิาดผิา่นัเท่านัั�นั

สำำาหรับคุวัามคืุบหนัา้ของโคุรงการคุวัามร่วัมมือรถิไฟคุวัามเร็วัสูำง

ไทย - จีีนัเฟสำแรกนัั�นั ในัปีนีั�ไทยและจีีนัไดล้งนัามในัสำญัญาจีดัจีา้ง

จีดัซืู�องานัดา้นัระบบและเทคุโนัโลยฯี ของขบวันัรถิไฟคุวัามเร็วัสูำง

ระยะที� 1 ช่วังกรุงเทพิฯ - นัคุรราชสีำเรียบร้อยแลว้ั ซึู� งคุาดการณ์วั่า

เสำน้ัทางรถิไฟจีากนัคุรราชสีำมา จีะสำามารถิเชื�อมต่อไปยงัหนัองคุาย

ไดใ้นัเร็วัวันัั และในัอนัาคุตอนััใกลจ้ีะสำามารถิเชื�อมต่อไปยงันัคุร

เวัยีงจีนััทนัใ์นัส่ำวันัของเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัไดเ้ช่นักนัั ปัจีจุีบนัั

ประเทศไทยไดด้ำาเนิันัการเตรียมคุวัามพิร้อมดา้นัต่าง ๆ เพืิ�อขบัเคุลื�อนั

เศรษฐกิจีในัจีงัหวัดัหนัองคุาย เชื�อมั�นัวัา่โคุรงการเสำ้นัทางรถิไฟ

จีีนั - ลาวัจีะสำามารถิขบัเคุลื�อนันัำาพิาการพิฒันัาเศรษฐกิจีใหก้บัภาคุ
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ตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอของประเทศไทย โดยสำามารถิวัเิคุราะห์โอกาสำ

ของเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวักบัการพิฒันัาเศรษฐกิจีในัภาคุตะวันัั

ออกเฉีิยงหนืัอของไทยไดด้งันีั�

ประการแรก การพิฒันัาดา้นัการท่องเที�ยวัในัภาคุตะวันััออกเฉีิยง

เหนืัอของไทย ซึู�งในัอดีตภาคุตะวันััออกเฉีิยงหนืัอมีขอ้จีำากดัดา้นัการ

คุมนัาคุม ทำาใหก้ารพิฒันัาการท่องเที�ยวัในัภาคุภูมิภาคุนีั�ล่าชา้กวัา่ภาคุ

อื�นั ๆ ของไทย ดงันัั�นั การเปิดใชเ้สำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัจีะก่อใหเ้กิด

ประโยชนัอ์ยา่งมากต่อธุรกิจีการท่องเที�ยวัในัจีงัหวัดัหนัองคุายและ

อุดรธานีัรวัมถึิงจีงัหวัดัอื�นั ๆ นักัท่องเที�ยวัสำามารถินัั�งรถิไฟจีากนัคุร

เวัยีงจีนััทนัม์ายงัภาคุตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอแลว้ัเดินัทางต่อไปยงักรุงเทพิฯ

ไดอ้ยา่งสำะดวักสำบายและจ่ีายคุ่าเดินัทางที�ถูิกกวัา่ ซึู�งหากภาคุตะวันัั

ออกเฉีิยงเหนืัอมีการเตรียมคุวัามพิร้อม และพิฒันัาส่ำงเสำริมดา้นัการ

ท่องเที�ยวัที�ดีพิอ เชื�อมั�นัวัา่นักัท่องเที�ยวัชาวัจีีนัส่ำวันัใหญ่ที�ไปเยอืนั

เวัยีงจีนััทนัแ์ลว้ัจีะตอ้งเดินัทางมาเที�ยวัต่อที�ประเทศไทยอยา่งแน่ันัอนั

ประการที�สำอง ดา้นัการส่ำงออกสิำนัคุา้เกษตรของไทยไปยงัประ-

เทศจีีนั ผิลผิลิตดา้นัการเกษตรของไทยโดยเฉิพิาะอยา่งยิ�งผิลไมไ้ทย

จีะสำามารถิส่ำงออกไปยงัประเทศจีีนัไดอ้ยา่งรวัดเร็วัและมีตน้ัทุนั

คุ่าขนัส่ำงตำ�า และในัอนัาคุตสำามารถิส่ำงเสำริมและพิฒันัาเทคุโนัโลยี

การเพิาะปลูกรวัมถึิงอุตสำาหกรรมการแปรรูปผิลิตภณัฑท์างการ

เกษตรใหก้บัภาคุตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอของไทยไดอี้กดว้ัย

ประการที�สำาม ดา้นัการส่ำงเสำริมการขยายเขตอุตสำาหกรรมเพิื�อ

การส่ำงออก (Export Processing Zone) จีงัหวัดัหนัองคุายสำามารถิ

ใชท้รัพิยากรในัพิื�นัที�มาทำาคุวัามร่วัมมือกบัวัสิำาหกิจีของจีีนัในัการ

จีดัตั�งเขตอุตสำาหกรรมเพิื�อการส่ำงออก เพิื�อเชื�อมต่อไปยงัตลาดจีีนั

และตลาดต่างประเทศผิา่นัทางเสำน้ัทางรถิไฟ อนััเป็นัการนัำาโอกาสำ

มาสู่ำการพิฒันัาอุตสำาหกรรมส่ำงออกใหก้บัผิูคุ้นัในัทอ้งถิิ�นั

ประการที�สีำ� ดา้นัการส่ำงเสำริมการพิฒันัา

เศรษฐกิจีดิจิีทลั ดว้ัยการเชื�อมต่อเสำ้นัทาง

รถิไฟจีีนั - ลาวัต่อมายงักรุงเทพิฯ ประเทศ

ไทยจีะนัำาพิาคุวัามเจีริญดา้นัต่าง ๆ มาสู่ำภาคุ

ตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอของไทย เช่นั การไหล-

เวัยีนัของผิูคุ้นัและนักัท่องเที�ยวั ศูนัยก์ลางการ

คุมนัาคุมขนัส่ำง และการไหลเวัยีนัของเงินัทุนั

จีำานัวันัมหาศาลมาสู่ำประเทศไทย ในัอนัาคุต

ที�นีั�จีะกลายเป็นัจุีดนัดัพิบ และเป็นัจุีดศูนัย์

กลางในัดา้นัต่าง ๆ  ซึู�งประเทศไทยสำามารถิใช้

ประโยชนัจ์ีากจุีดเด่นัดา้นัเทคุโนัโลยีของจีีนั 

เช่นั เศรษฐกิจีดิจิีทลั การพิฒันัาคุวัามเป็นั

เมือง และอุตสำาหกรรมภาคุบริการ ตลอดจีนั

อาศยัประสำบการณ์ดา้นัการพิฒันัาเขตทด-

ลองเศรษฐกิจีดิจิีทลัและเขตพิฒันัาเศรษฐกิจี

ของจีีนั อาศยัการเชื�อมโยงของเสำน้ัทางรถิ

ไฟไทย - จีีนัและเศรษฐกิจีดิจิีทลัมาประยกุต์

ใชใ้นัการพิฒันัาการปรับเปลี�ยนัการเขา้สู่ำ

ยคุุดิจิีทลัของประเทศไทย

เสำน้ัทางรถิไฟเปรียบเสำมือนัดั�งเแม่นัำ�า

โขงที�เชื�อมโยงนัำาพิาพิวักเรามาใกลชิ้ดกนัั

การสำร้างระเบียงเศรษฐกิจีจีีนั - ลาวั - ไทย

ที�กำาลงัก่อตวััขึ�นั จีะช่วัยส่ำงเสำริมการพิฒันัา

เศรษฐกิจี และเป็นัหนัทางนัำาพิาคุวัามมั�ง

คุั�งมาสู่ำประชาชนัของประเทศต่าง ๆ ตลอด

แนัวัเสำน้ัทางรถิไฟ
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เส้น้ึ่ทางแห่่งมิตำรภาพูที�เชี่ื�อมโยงคุว่ามด ั�งเดมิกบัคุว่ามทนัึ่ส้มยั
连接传统与现代的友谊之路

 ยวุัดี คุาดการณ์ไกล ประธานัสำถิาบนััคุลงัปัญญาดา้นัยทุธศาสำตร์ชาติ
泰国克朗邦雅智库执行主任 优瓦迪·卡坎凯

近来，在泰国，关于中老铁路的开通对邻

国泰国及东南亚各国的影响备受关注，

大家一致认为，中老铁路建成通车将促进和推

动沿线国家和地区贸易的发展，提升消费水平

和改善民生。

เมื�อเร็วั ๆ นีั�  ในัประเทศไทยไดใ้หคุ้วัาม

สำนัใจีอย่างมากกบัผิลของการเปิดทางรถิ

ไฟจีีนั - ลาวัที�มีต่อประเทศไทยและประเทศ

ในัเอเชียตะวันััออกเฉีิยงใต ้ทุกคุนัเห็นัพิอ้ง

ตอ้งกนััวัา่หากการสำร้างทางรถิไฟจีีนั - ลาวั

แลว้ัเสำร็จีกจ็ีะช่วัยส่ำงเสำริมและผิลกัดนััการ

พิฒันัาการคุา้ของประเทศและภูมิภาคุที�อยู่

ตามแนัวัเสำน้ัทางรถิไฟ ตลอดจีนัยกระดบั

การบริโภคุและทำาใหป้ระชาชนัมีสำภาพิชีวัติ

คุวัามเป็นัอยูที่�ดีขึ�นั

นัอกเหนืัอจีากที�ไดมี้การวัจิียัโคุรงสำร้างพืิ�นัฐานัดา้นัการคุมนัาคุม

ขนัส่ำงแลว้ั ดิฉินััอยากจีะแสำดงทศันัะของตนัเองเกี�ยวักบัเสำน้ัทางรถิ

ไฟสำายนีั�จีากมุมมองดา้นัแนัวัคิุด (concept) และคุวัามรับรู้

ประการแรก สำำาหรับประชาชนัของประเทศในัอาเซีูยนัแลว้ั ทาง

รถิไฟเป็นัสิำ�งใหม่และทนััสำมยั  การเดินัทางของผิูคุ้นัในัประเทศอา-

เซีูยนัโดยทั�วัไปแลว้ัมกัใชร้ถิยนัต ์สำำาหรับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ

ในัอาเซีูยนั การสำร้างรถิไฟคุวัามเร็วัสูำงมีอุปสำรรคุมากมาย แต่ละ

ประเทศมีพืิ�นัที�ไม่ใหญ่นักั แต่ตอ้งใชเ้งินัทุนัมาก การก่อสำร้างรถิไฟ

คุวัามเร็วัสูำงจึีงถืิอไดว้ัา่เป็นัการทา้ทายคุวัามแขง็แกร่งของประเทศ

อยา่งหนึั�ง  การก่อสำร้างและเปิดใชเ้สำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัเป็นัมาตรการ

ที�สำร้างสำรรคุแ์ละจีะมีประโยชนั์อยา่งมหาศาลต่อการพิฒันัาภูมิภาคุ 

ดิฉินััหวังัวัา่ในัอนัาคุตอนััใกลนี้ั�  ประเทศในัอาเซีูยนัจีะแสำวังหาการ

ลงทุนัสำร้างรถิไฟคุวัามเร็วัสูำงอยา่งแขง็ขนัั เพืิ�อใหร้ถิไฟคุวัามเร็วัสูำง

เชื�อมต่อทั�วัทั�งภูมิภาคุ

ประการที�สำอง คืุอการทำาใหผ้ิูคุ้นัไดรั้บคุวัามรู้ถึิงคุวัามปลอดภยั
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ระหวัา่งการเดินัทาง ในัประเทศไทยคุวัามปลอดภยัทางทอ้งถินันั

เป็นัเรื�องที�สำำาคุญัมาก หลายปีมานีั� รัฐบาลไดพ้ิยายามปรับปรุงดา้นั

คุวัามปลอดภยัในัการจีราจีรทางทอ้งถินันัมาโดยตลอด อยา่งไรกต็าม

อตัราการเกิดอุบติัเหตุทางการจีราจีรโดยรถิยนัตใ์นัประเทศไทยกย็งั

คุงสูำงอยูคุ่วัามเสีำยหายที�เกิดขึ�นัต่อชีวัติและทรัพิยสิ์ำนัอนััเนืั�องมาจีาก

อุบติัเหตุในัประเทศไทยยงัคุงเป็นัอนััดบัหนึั�งของโลก เสำน้ัทางรถิไฟ

จีีนั - ลาวัไดเ้พิิ�มคุวัามตระหนักัดา้นัคุวัามปลอดภยัของคุนัไทย

ประการที�สำาม นีั�เป็นัโอกาสำในัการพิฒันัาภาคุตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอ

ของประเทศไทย เป็นัเวัลานัานัมาแลว้ัที�การพิฒันัาภาคุตะวันััออกเฉีิยง

เหนืัอของประเทศไทยยงัคุงลา้หลงั อนััเนืั�องมาจีากสำภาพิภูมิประเทศ

ตามธรรมชาติ เช่นั คุวัามแหง้แลง้ การขาดแคุลนันัำ�า และการทำาการ

เกษตรแบบดั�งเดิม และยงัมีสำาเหตุจีากการขาดการลงทุนัจีากภายนัอก

ทำาใหย้ากจีนัและขาดตำาแหน่ังงานั ภาคุตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอมีพืิ�นัที�

ใหญ่ที�สุำดและมีประชากรมากที�สุำดในัประเทศไทย ดงันัั�นัการแกปั้ญหา

คุวัามยากจีนัในัภาคุตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอจึีงเป็นัหนึั�งในัคุวัามทา้ทาย

ที�ยากที�สุำดของรัฐบาลไทยทุกยคุุสำมยัที�ผิา่นัมา การเปิดใชเ้สำน้ัทางรถิ

ไฟจีีนั - ลาวัเป็นัการเปิดช่องทางใหม่ในัการเชื�อมโอกาสำของการ

พิฒันัาใหก้บัภาคุตะวันััออกเฉีิยงเหนืัอของไทยกบัจีีนั

ประการที�สีำ� เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัเป็นัเสำน้ัทางแห่งวัฒันัธรรม สิำ�ง

ดึงดูดทางวัฒันัธรรมที�โดดเด่นัของทางรถิไฟจีีนั - ลาวักคื็ุอ บริเวัณนีั�

มีกลุ่มชาติพินััธ์ุที�มีภาษาและวัฒันัธรรมคุลา้ยคุลึงกนััอาศยัอยูร่่วัมกนัั

ตวััอยา่งเช่นั ในัประเทศไทย ลาวัและจีีนั ทั�งสำามประเทศลว้ันัมีชาติ-

พินััธ์ุไตหรือไทอาศยัอยู ่ซึู�งในัประเทศจีีนักมี็

แคุวัน้ัปกคุรองตนัเองชนัชาติไตที�สิำบสำอง-

พินัันัา มณฑลยนูันัานั เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั  -    ลาวั

ช่วัยกระชบัคุวัามสำมัพินััธ์ระหวัา่งชนัชาติไต

หรือไทในัภูมิภาคุใหแ้น่ันัแฟ้นัยิ�งขึ�นั และยอ่ม

จีะส่ำงเสำริมการฟื� นัฟวูัฒันัธรรมของชาติพินััธ์ุ

ดว้ัยเช่นักนัั คุวัามหลากหลายทางชาติพินััธ์ุ

และวัฒันัธรรมของภูมิภาคุไทย - ลาวั - จีีนั

จีะดึงดูดคุวัามสำนัใจีจีากทั�วัโลก กระตุน้ัให้

ผิูคุ้นัเรียนัรู้ภาษาและวัฒันัธรรมที�เกี�ยวัขอ้ง

มากขึ�นั และยงัสำามารถินัำาวัถีิิชีวัติดั�งเดิมของ

ชนัชาติไตหรือไทมาแสำดงและเผิยแพิร่ให้

กลายเป็นัเศรษฐกิจีแบบสำัมผิสัำประสำบการณ์

เพิลิดเพิลินั (Experience Economy) ไดอี้กดว้ัย  

เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัไม่เพิียงแต่เป็นั

การเปิดเสำน้ัทางการคุา้และการลงทุนัสำายใหม่

ในัภูมิภาคุอาเซีูยนัเท่านัั�นั แต่ยงัเปิดเสำน้ัทาง

สำายใหม่แห่งการแลกเปลี�ยนัทางสำงัคุมและ

วัฒันัธรรม และยิ�งไปกวัา่นัั�นัยงัเป็นัเสำน้ัทาง

แห่งมิตรภาพิอีกดว้ัย
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满载着中老传统友谊的列车，不仅将冲破

笼罩东南亚各国的疫情阴霾，为沿线社

会经济的复苏与发展提供有力支持，也将从根本

上改变老挝长期以来的“陆锁国”不利状态，推

动老挝成为具有无限可能的“陆联国”。

รถิไฟที�เปี� ยมดว้ัยมิตรภาพิระหวัา่งจีีนั 

- ลาวั ไม่เพิยีงแต่ฝ่ัาหมอกคุวันััของโรคุระบาด

โคุวัดิ - 19 ที�ปกคุลุมประเทศต่าง ๆ ในัเอเชีย

ตะวันััออกเฉีิยงใต ้และเป็นัแรงหนุันัที�แขง็

แกร่งสำำาหรับการฟื� นัฟแูละพิฒันัาเศรษฐกิจี

สำงัคุมตลอดเสำน้ัทางเท่านัั�นั แต่จีะพิลิกโฉิม

สำภาพิ “ประเทศ Land Lock”  อนััยาวันัานั

ของ สำปป.ลาวั ใหก้ลายเป็นั “ประเทศ Land

 Link” ที�มีคุวัามเป็นัไปไดไ้ม่จีำากดั

เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัที�สำร้างเสำร็จีสำม-

อดัฉัดีแรงผู้ลกัดนัึ่ให่ม่ส้้ก่ารก่อส้รา้งทางรถไฟ
ส้ายทรานึ่ส้เ์อเชี่ยี

为泛亚铁路建设注入新动力

อี�วั ์ไห่ชิวั ผิูอ้ ำานัวัยการศูนัยไ์ทยศึกษา สำภาสำงัคุมศาสำตร์แห่งมณฑลยนูันัานั
中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国研究所所长、研究员 余海秋

บูรณ์และเปิดใชง้านัแลว้ั ไม่เพิียงแต่นัำาพิาคุวัามปรารถินัาชีวัิตที�

เจีริญรุ่งเรืองมาสู่ำชาวัลาวัเท่านัั�นั แต่ยงักระตุน้ัให้ประชาชนัของ

ประเทศโดยรอบใฝ่ัฝัันัถึิงคุวัามสุำขจีากการเชื�อมโยงถึิงกนััและกนัั  

เป็นัสำญัลกัษณ์แสำดงใหเ้ห็นัวัา่ ทางรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชียที�บ่มเพิาะ

มาอยา่งยาวันัานักวัา่คุรึ�งศตวัรรษไดรุ้ดเขา้สู่ำกา้วัยา่งที�สำำาคุญัแลว้ั

ตั�งแต่ปี พิ.ศ. 2503 คุณะกรรมการเศรษฐกิจีและสำงัคุมแห่งเอเชีย

และตะวันััออกไกล (เปลี�ยนัชื�อเป็นัคุณะกรรมการเศรษฐกิจีและ

สำงัคุมแห่งเอเชียและแปซิูฟิก หรือ ESCAP ในัปี พิ.ศ. 2517) ไดเ้สำนัอ

แผินัเคุรือข่ายรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชีย (Trans-Asian Railway : TAR) 

เป็นัคุรั�งแรก อยา่งไรกต็าม ดว้ัยผิลกระทบจีากสำถิานัการณ์ระหวัา่ง

ประเทศในัขณะนัั�นั ทำาใหแ้นัวัคิุดเคุรือข่ายรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชีย

ไม่สำามารถิเกิดขึ�นัไดจ้ีริง

ในัช่วังคุริสำตท์ศวัรรษ 1990 มีการเสำนัอแผินัรถิไฟสำายทรานัส์ำ

เอเชียอีกคุรั� ง ต่อมาวันััที� 11 มิถุินัายนั พิ.ศ. 2552 “ขอ้ตกลงระหวัา่ง

รัฐบาลวัา่ดว้ัยเคุรือข่ายรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชีย” มีผิลบงัคุบัใชอ้ยา่ง
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เป็นัทางการ

จีากขอ้ตกลงดงักล่าวั เป้าหมายของการก่อสำร้างทางรถิไฟสำาย

ทรานัส์ำเอเชียคืุอ “กลายเป็นัส่ำวันัสำำาคุญัของเคุรือข่ายการขนัส่ำงต่อ

เนืั�องหลายรูปแบบที�จีะบูรณาการประเทศต่าง ๆ ในัภูมิภาคุ ESCAP 

เขา้ดว้ัยกนัั” และ “เพิื�อกระชบัคุวัามสำัมพินััธ์ระหวัา่งสำมาชิกของ 

ESCAP พิร้อมทั�งส่ำงเสำริมการท่องเที�ยวัและการคุา้ระหวัา่งประเทศ

ในัหมู่สำมาชิก ESCAP”

ภายใตแ้นัวัคิุดการก่อสำร้างทางรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชีย เสำน้ัทาง

ที�สำำาคุญัที�สุำดคืุอเสำ้นัทางจีากสิำงคุโปร์ไปยงัคุุนัหมิง ประเทศจีีนั 

ประกอบดว้ัยทางรถิไฟสำายตะวันััออกกลางและตะวันััตก อยา่งไร

กต็าม การสำร้างเสำน้ัทางรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชียนัั�นัไม่ราบรื�นันักั

ดา้นัหนึั�ง ประเทศในัภูมิภาคุยงัมีคุวัามกงัวัลและสำงสำัยเกี�ยวักบัตน้ั

ทุนั - ผิลประโยชนัข์องการเชื�อมต่อโคุรงข่ายระหวัา่งกนัั  ขณะเดียวั

กนัั มีอำานัาจีระหวัา่งประเทศที�คุอยขดัขวัางและโนัม้นัำาในัทางที�

ไม่ถูิกตอ้ง ทำาใหโ้คุรงการคุวัามร่วัมมือที�เกี�ยวัขอ้งยากที�จีะผิลกัดนัั

ใหเ้กิดผิล ในัฐานัะที� เสำ้นัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัเป็นัเสำ้นัทางรถิไฟ

ระหวัา่งประเทศสำายแรกที� จีีนัเป็นัผิูล้งทุนัหลักและร่วัมดำาเนิันั

กิจีการดว้ัย อีกทั�งเชื�อมต่อโดยตรงกบัโคุรงข่ายรถิไฟภายในัประ-

เทศจีีนั ดงันัั�นั ทางรถิไฟจีีนั - ลาวัที�เสำร็จีสำมบูรณ์จีะเป็นัแรงผิลกัดนัั

คุรั� งใหม่ในัการสำร้างทางรถิไฟสำายทรานัส์ำเอเชีย และกระตุน้ัให้

เกิดคุวัามเชื�อมั�นัและคุวัามกระตือรือร้นัที�จีะเชื�อมโยงซึู� งกนััและ

กนััในัหมู่ประเทศเพืิ�อนับา้นัอีกคุรั�ง 

ไม่วัา่จีะเป็นัการจีบัมือร่วัมกนััต่อสูำก้บัการแพิร่ระบาดของโคุ-

วัดิ - 19 ในัปัจีจุีบนัั หรือการฟื� นัฟเูศรษฐกิจีสำงัคุมหลงัจีากโรคุระบาด

ไดจ้ีางหายไป เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวักจ็ีะ

กลายเป็นัสำายสำมัพินััธ์ที�สำำาคุญัระหวัา่งประ-

ชาชนัจีีนักบั สำปป.ลาวั และประเทศในัเอ-

เชียตะวันััออกเฉีิยงใต ้ ในัการสำร้างชุมชนั

แห่งอนัาคุตร่วัมกนััระหวัา่งจีีนักบัประเทศ

เพิื�อนับา้นั มณฑลยนูันัานัซึู�งเป็นัจุีดเริ�มตน้ั

ของรถิไฟจีีนั - ลาวั ตอ้งแบกรับหนัา้ที�คุวัาม

รับผิดิชอบทางประวัติัศาสำตร์ที�จีะส่ำงเสำริม

การเชื�อมโยงโคุรงข่ายระหวัา่งกนัั ส่ำวันัแคุวัน้ั

ปกคุรองตนัเองชนัชาติไตสิำบสำองพินัันัา 

ซึู�งตั�งอยูบ่นัพิรมแดนัระหวัา่งจีีนักบัลาวั ยิ�ง

ถืิอเป็นัศูนัยก์ลางสำำาคุญั โดยสำามารถิใชป้ระ-

โยชนั์จีากทำาเลที�ตั� งอนััเป็นัเอกลกัษณ์ได้

อยา่งเตม็ที� และแสำดงบทบาทเติมเต็มช่อง

วั่างอุตสำาหกรรมของห่วังโซู่มูลคุ่าระดบั

โลก  (Global Value Chain) ตามแนัวัทางเสำน้ั

ทางรถิไฟจีีนั - ลาวั  นีั�ไม่ใช่แคุ่คุวัามทา้ทาย 

แต่ยงัเป็นัโอกาสำ พิื�นัที�บริเวัณชายแดนัจีีนั -

ลาวักำาลงัจีะตอ้นัรับคุลื�นัลูกใหม่แห่งการ

พิฒันัาสู่ำคุวัามรุ่งเรืองร่วัมกนัั

 รายงานพเิศษ特稿 /
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พูลงัแห่่งเพูศห่ญงิ 
ส้าดแส้งเห่นึ่อืส้ถานึ่อีว่กาศจีนีึ่ 

闪耀中国空间站
“她力量”

เมื�อวันััที� 26 มิถุินัายนั พิ.ศ. 2556 ยานัอวักาศบรรจุีคุนัเสิำนัโจีวั - 10 ไดล้งจีอด และหวังั ยา่ผิงิ เดินัออกจีากหอ้งโดยสำารเมื�อวันััที� 26 มิถุินัายนั พิ.ศ. 2556 ยานัอวักาศบรรจุีคุนัเสิำนัโจีวั - 10 ไดล้งจีอด และหวังั ยา่ผิงิ เดินัออกจีากหอ้งโดยสำาร

2013年6月26日，神舟十号载人飞船着陆，王亚平自主出舱 新华社 图2013年6月26日，神舟十号载人飞船着陆，王亚平自主出舱 新华社 图
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ภารกจิีนึ่อกยิานึ่ดง่ดูดส้ายิต้าชื่าวโลก

出舱活动吸引世界目光

เมื�อหวังั ยา่ผิงิกา้วัออกนัอกประตูยานัอวักาศเสิำนัโจีวั เธอเดินั

เกาะราวัไปยงัตำาแหน่ังปฏิิบติังานัประกอบชิ�นัส่ำวันั โดยทำาหนัา้ที�

ช่วัยเหลือไจ๋ี จืี�อกงัประกอบแขนักล อุปกรณ์แขวันัและอะแดปเตอร์

นัอกจีากนีั�  เธอยงัไดย้ืนับนัแขนักลเพิื�อตรวัจีสำอบการเคุลื�อนัไหวั

มาตรฐานัที�นัอกยานัอวักาศอีกดว้ัย

นับัตั�งแต่ พิ.ศ. 2527 เป็นัตน้ัมา มีนักับินัอวักาศหญิงเพีิยง 15 คุนั

ทั�วัโลกที�ไดป้ฏิิบติัภารกิจีนัอกยานัอวักาศ การที�หวังั ยา่ผิิงไดอ้อก

มา “สำเปซู วัอลก์” นัอกยานัอวักาศในัคุรั�งนีั�  จึีงกลายเป็นักระแสำดึงดูด

คุวัามสำนัใจีและเสีำยงชื�นัชมจีากผิูคุ้นัทั�วัโลก

แคุทเธอรีนั โคุลแมนั อดีตนักับินัอวักาศหญิงขององคุก์ารบริหาร

การบินัและอวักาศแห่งชาติของสำหรัฐอเมริกา หรือ “นัาซูา” ไดส่้ำงขอ้

คุวัามถึิงหวังั ยา่ผิงิวัา่ “เวัลาที�คุุณมองออกนัอกหนัา้ต่างแลว้ัเห็นัอวักาศ

เวัิ�งวัา้งที�เต็มไปดว้ัยดาวั มองเห็นัโลกดวังนีั�ของเรา กข็อใหคุุ้ณอยา่

ลืมวัา่ คุุณเป็นัตวััแทนัผิูห้ญิงทั�วัโลก ที�มองออกไปขา้งนัอกพิร้อมคุุณ

รวัมถึิงฉินััดว้ัยเช่นักนัั”

ในัการปฏิิบติัภารกิจีนัอกยานั หวังั ยา่ผิงิสำวัมชุดอวักาศใหม่เอี�ยม

ขอ้มูลจีากผิูเ้ชี�ยวัชาญระบุวัา่ ชุดประกอบภารกิจีนัอกยานัอวักาศชุด

ใหม่นีั�  ใชส้ำำาหรับนักับินัอวักาศหญิงเท่านัั�นั โดยขนัาดของชุดออก

แบบใหส้ำอดรับกบัรูปร่างของหวังั ยา่ผิงิโดยเฉิพิาะ โดยในัแง่โคุรง

สำร้าง ชุดปฏิิบติัการนัอกยานัอวักาศชุดใหม่ ออกแบบใหเ้หมาะสำม

และมีประสิำทธิภาพิยิ�งขึ�นั จึีงช่วัยใหข้อ้พิบัเข่าและตาตุ่มของผิูส้ำวัม

ใส่ำสำอดรับกบัส่ำวันัโคุง้เวัา้ของชุดอยา่งพิอดิบพิอดี เหมาะสำำาหรับนักั

บินัอวักาศหญิงซึู�งมีรูปร่างผิอมบางกวั่าผิูช้าย เมื�อตอ้งออกปฏิิบติั

ภารกิจีนัอกยานัอวักาศ ชุดอวักาศแบบใหม่ที�พิอดีตวัันีั�  จีะทำาใหพ้ิวัก

เธอเคุลื�อนัไหวัไดอ้ยา่งคุล่องตวัั ลดการสูำญเสีำยพิลงังานั เพิิ�มประสิำทธิ-

ภาพิในัการปฏิิบติังานั และช่วัยใหภ้ารกิจีลุล่วังไปอยา่งราบรื�นั

ชีวัติในัสำถิานีัอวักาศกวัา่สีำ�เดือนัต่อจีากนีั�  หวังั ยา่ผิงิยงัมีภารกิจี

พิิเศษอีกหนึั�งอยา่ง นัั�นัคืุอการ “สำอนัหนังัสืำอจีากอวักาศ” ส่ำงสำญัญาณ

โดยตรงจีากสำถิานีัอวักาศที�เธอประจีำาการมาสู่ำโลก ในัปี 2556 เมื�อคุรั�ง

ปฏิิบติัหนัา้ที�ในัยานัเสิำนัโจีวั - 10 หวังั ยา่ผิงิไดท้ ำาการบรรยายเกี�ยวักบั

เมื�อวันััที� 7 - 8 พิฤศจิีกายนั 2564 

ตามเวัลาปักกิ�ง นักับินัอวักาศจีำานัวันั 3

รายประจีำายานัเสิำนัโจีวั - 13 ไดบ้รรลุ

ภารกิจีสำำาคุญันัอกยานัอวักาศ ในัจีำานัวันั

นัั�นั นัักบินัอวักาศหญิง หวังั ยา่ผิงิ ซึู�ง

ไดเ้ดินัทางออกสู่ำอวักาศเป็นัคุรั� งที�สำอง

ถืิอเป็นันัักบินัอวักาศหญิงรายแรกของ

จีีนัที�ไดอ้อกไปเดินัหรือ “สำเปซูวัอล์ก”

นัอกยานัอวักาศ

2021年11月7日至8日，神舟

十三号3名中国航天员完

成了出舱活动等重要任务。第二次进入太

空的王亚平成为中国首位出舱行走的女航

天员。
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กิจีการอวักาศใหแ้ก่นัักเรียนัชั�นัประถิมจีำานัวันักวัา่ 60 ลา้นัคุนัได้

ฟังอยา่งสำนุักสำนัานั ถืิอเป็นัการหวัา่นัเมลด็พินััธ์ุแห่งคุวัามฝัันัลงในั

หวััใจีดวังนัอ้ยของเดก็ ๆ จีำานัวันัมาก

ข้อได้เปรียิบส้�าคญัและการฝ่ึกฝึนึ่อย่ิางยิากล�าบาก 

独特优势与艰辛训练

หวังั ยา่ผิงิเคุยพิดูเอาไวัว้ัา่ คุวัามเป็นักนััเอง ยดืหยุน่ั อดทนั และ

ละเอียดอ่อนัของเพิศหญิง เป็นัลกัษณะเฉิพิาะที�มีประโยชนัต่์อการ

บรรลุภารกิจีและการปฏิิบติังานัร่วัมกนััของทีมนักับินัอวักาศ

ผิาง จืีอเฮุ่า ผิูเ้ชี�ยวัชาญดา้นัการเผิยแพิร่ขอ้มูลวัทิยาศาสำตร์ดา้นั

เทคุโนัโลยสีำำารวัจีอวักาศ ใหข้อ้มูลวัา่ เนืั�องจีากนักัอวักาศหญิงมีรูป

ร่างเลก็ จึีงสำามารถิคุวับคุุมการเคุลื�อนัไหวัร่างกายขณะกา้วัเดินัในั

อวักาศไดดี้ และสำามารถิปฏิิบติังานัที�จี ำาเป็นัตอ้งใชคุ้วัามละเอียดสูำง

ไดอ้ยา่งคุล่องแคุล่วั การที�นักับินัอวักาศชายและนักับินัอวักาศหญิง

ทำางานัร่วัมกนัั จึีงช่วัยเพิิ�มประสิำทธิภาพิ และลดคุวัามผิดิพิลาดได้

นัอกจีากนีั� การออกปฏิิบติัหนัา้ที�ในัอวักาศของนักับินัอวักาศหญิง

ยงัเป็นัประโยชนัต่์อการวัจิียัดา้นัการแพิทยอ์ยา่งรอบดา้นัดว้ัย  หาก

ไม่มีผิูห้ญิงเขา้ร่วัมภารกิจีอวักาศ ผิลการวัจิียัทางชีวัวัทิยาศาสำตร์ในั

อวักาศ กค็ุงจีะไม่สำมบูรณ์

ในัการฝึักฝันัเพืิ�อเป็นันักับินัอวักาศนัั�นั นักับินัอวักาศหญิงและ

นักับินัอวักาศชายจีะตอ้งรับการฝึักที�มีเนืั�อหาและมาตรฐานัเหมือนักนัั

หวังั ยา่ผิงิกล่าวัวัา่ ตอนัที�เธอทำาการฝึักหนักัใตน้ัำ�า เพืิ�อเตรียมพิร้อม

สำำาหรับการออกปฏิิบติังานันัอกยานันัั�นั นักับินัอวักาศจีะตอ้งสำวัมชุด

ฝึักใตน้ัำ�าที�มีนัำ�าหนักัถึิง 200 กิโลกรัม โดยฝึักนัานั 6  -  7 ชั�วัโมงต่อคุรั�ง ซึู�ง

เป็นัภาระที�หนักัและเหนืั�อยมาก กู ่จืี�อหมิง คุรูฝึักสำมรรถิภาพิร่างกาย

ของหวังั ยา่ผิงิกล่าวัวัา่ ทุกคุรั�งที�ท ำาการฝึัก หวังั ยา่ผิงิจีะเนัน้ัฝึักกำาลงั

แขนัมากเป็นัพิิเศษ เพืิ�อใหส้ำามารถิปฏิิบติัหนัา้ที�นัอกยานัอวักาศได้

การฝึักจึีงเนัน้ัไปที�การยกลูกเหลก็ วัดิพืิ�นั และการยกนัำ�าหนักั ทุกคุรั� ง

หลงัการฝึัก แมร่้างกายจีะอ่อนัลา้ แต่หวังั ยา่ผิงิก็ยงัมีคุวัามสุำข เพิราะ

เธอรู้ดีวัา่ทกัษะของตนักา้วัหนัา้ขึ�นั คืุบใกลเ้ขา้คุวัามฝัันัไปอีกกา้วั

หนึั�ง

 “ทุกคุนัมั�นัใจีในันักับินัอวักาศหญิง ฉินััเองกม็ั�นัใจีเช่นัเดียวักนัั” 

ก่อนัที�จีะปฏิิบติัหนัา้ที�บนัยานัเสิำนัโจีวั - 13 

หวังั ยา่ผิิงเคุยพิูดเอาไวัเ้ช่นันีั�  และในัวันัันีั�  

คุวัามฝัันัของเธอก็เป็นัจีริง เมื�อไดเ้ดินัทาง

ไปยงัสำถิานีัอวักาศและไดก้า้วัออกไปปฏิิบติั

ภารกิจีนัออกจีากยานัไดอ้ยา่งราบรื�นั

พัลงัแห่่งเพัศห่ญงิ 

ในึ่แวดวงวทิยิาศาส้ต้ร์และเทคโนึ่โลยิี

女性科技工作者担当重任 

      ในักระบวันัการกา้วัถึิงฝัันัของคุรอบคุรัวั

อวักาศจีีนันัั�นั ไม่วัา่จีะเบื�องหนัา้หรือเบื�อง-

หลงั มีคุนัทำางานัเพิศหญิงคุอยรับหนัา้ที�
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สำำาคุญัเป็นัจีำานัวันัมาก พิวักเธอไดส่้ำงต่อพิลงังานับวักที�ไม่ยอ่ทอ้ต่อ

อุปสำรรคุ  และมุ่งสู่ำเป้าหมายที�ใฝ่ัฝัันัใหแ้ก่หญิงสำาวัทั�วัทุกมุมโลก

      หวัง เหวัย่เฟินั หวััหนัา้นักัออกแบบระบบนักับินัอวักาศกล่าวั

วัา่ ตนัไดเ้ขา้มามีส่ำวันัร่วัมคุดัเลือกและฝึักฝันันัักบินัอวักาศตั�งแต่

30 ปีที�แลว้ั ก่อนัหนัา้นีั�  เมื�อคุรั� งที�ยงัขาดระบบและขอ้มูล ไม่มีประ-

สำบการณ์ในัการฝึักอบรม หวัง เหวัย่เฟินัใชเ้วัลาสำามเดือนัในัการ

ร่างแผินัการผิลิตบุคุลากรนักับินัอวักาศ

     หรงอี�  หวััหนั้านัักออกแบบจีรวัดขนัส่ำงฉิางเจิีง - 2F เป็นัผิูน้ัำา

ทีมนักัวัจิียัในัการคุน้ัคุวัา้ แสำวังหาคุวัามกา้วัหนัา้สำำาคุญัในัเทคุโนัโลยี

การผิลิตจีรวัดขนัส่ำงรุ่นัต่อไป จีนัประสำบคุวัามสำำาเร็จีอยา่งยิ�งใหญ่

อู๋เฮุ่า หวััหนัา้โคุรงการปฏิิบติัการนัอกยานัอวักาศคุรั� งแรกของนักั

บินัอวักาศประจีำายานัเสิำนัโจีวั - 13 เป็นัผิูบ้ญัชาการหญิงคุนัแรก

ของการปฏิิบติัการนัอกยานัอวักาศ นัอกจีาก

นีั�  เธอยงัเป็นัผิูฝึ้ักสำอนัหญิงเพิียงคุนัเดียวั

ในัทีมฝึักอบรมเตรียมคุวัามพิร้อมในัการ

ออกปฏิิบติังานันัอกยานัอีกดว้ัย อู๋เฮุ่า เป็นั

ผิูอ้ยูเ่บื�องหลงัคุอยสำนับัสำนุันัการปฏิิบติังานั

ทุกชิ�นัของนักับินัอวักาศ  ตลอดภารกิจี 10 

ชั�วัโมงภายนัอกยานั

     ท่ามกลางภารกิจีการสำร้างสำถิานีัอวักาศ

ของจีีนั ท่ามกลางอวักาศอนััเวัิ�งวัา้ง พิลงัแห่ง

เพิศหญิง จีะสำวัา่งไสำวัยิ�งกวัา่ที�ผิา่นัมา

本刊综合

หวังั ยา่ผิงิ เคุลื�อนัไหวัในัสำถิานีัอวักาศหวังั ยา่ผิงิ เคุลื�อนัไหวัในัสำถิานีัอวักาศ

王亚平在空间站内活动 图片来源网络王亚平在空间站内活动 图片来源网络
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ห่มอ้ทรงเห่ลี�ยมลายดอกบวั่กบันึ่กกระเรยีนึ่ 
ดอกบวั่เบกิบานึ่ นึ่กกระเรยีนึ่จีะโบยบนิึ่

莲鹤方壶 ：莲花怒放，仙鹤欲飞

ดอกบวััและนักกระเรียนัประกอบขึ�นัเป็นั

ชื�อของหมอ้ทรงเหลี�ยมลายดอกบวัันักกระ-

เรียนั ดอกบวััตื�นัตระหนักดว้ัยนัำ�าที�กระเซ็ูนั

ใส่ำจีากการกระพืิอปีกของนักกระเรียนั กลีบ

ดอกไมที้�บานัสำะพิรั�งตกตะลึงดว้ัยคุลื�นันัำ�าสีำ

คุรามนับัพินััปีเช่นักนัั

หมอ้ทรงเหลี�ยมลายดอกบวัันักกระเรียนั

เป็นัภาชนัะใส่ำเหลา้ขนัาดใหญ่ ที�ฐานัล่างเป็นั

สำตัวัป์ระหลาดสำองตวััที�กำาลงัหนััไปดา้นัขา้ง

และแลบลิ�นั รอบ ๆ ตวััหมอ้ทั�งสีำ�ดา้นัมีสำตัวั์

ประหลาดอยูด่า้นัละตวัั หูจีบัที�คุอหมอ้ประ-

ดบัเป็นัลายมงักรทั�งสำองขา้ง

หมอ้ทรงเหลี�ยมดอกบวัันักกระเรียนัก่อ

กำาเนิัดในัยคุุชุนัชิวัของจีีนั (770 - 476 ก่อนั

คุริสำตกาล) มีรูปลกัษณ์ที�ดุร้าย เห็นัแลว้ัน่ัา

สำะพิรึงกลวัั ในัสำมยันัั�นั เคุรื�องทองสำมัฤทธิ�

เป็นัสำญัลกัษณ์ของการเมืองและอำานัาจี  ซึู�ง

ส่ำวันัใหญ่ใชส้ำำาหรับพิิธีเซู่นัสำรวังบูชายญั  จึีง

ตอ้งสำร้างภาพิลกัษณ์ที�มีพิลงัการป้องปราม

สูำง ดงันัั�นั ลายสำัตวัดุ์ร้ายของงูและเสืำอซึู�งมี

พิลงัในัการจู่ีโจีม ประกอบกบัปีกสำัตวัแ์ละ

莲鹤方壶是一件巨大的盛酒器，狰狞恐怖，令人望而生畏。然而方壶的顶部却展示了另外一个世界：怒放的荷花中

站着一只欲飞的仙鹤，凝重得以盛开成一种轻盈。新与旧在一个壶体中融合，这不仅反映了青铜艺术在中国春秋

时期审美观念的重要变化，更蕴含着当时百家争鸣，力求解放的时代精神。
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ดวังตาโปนัโตตามจิีนัตนัาการ เสำริมแต่งใหเ้คุรื�องสำมัฤทธิ� มีลกัษณะ

ที�สำร้างคุวัามสำะพิรึงกลวััแก่ผิูคุ้นั อนััเป็นัการแสำดงออกถึิงอิทธิพิล

และสำถิานัะของผิูเ้ป็นัเจีา้ของ

อยา่งไรกต็าม เหนืัอสำตัวัป์ระหลาดเหล่านีั� ดา้นับนัของหมอ้ทรง

เหลี�ยมแสำดงใหเ้ห็นัถึิงโลกอีกโลกหนึั�งคืุอ ท่ามกลางดอกบวัับานัมี

นักกระเรียนัตวััหนึั�งตั�งท่าจีะโบยบินั หมอ้ทรงเหลี�ยมดอกบวัันักกระ-

เรียนันีั�ถูิกคุน้ัพิบในัหลุมฝัังศพิของเจิี�งกง เจีา้แห่งก�กเจิี�งเมื�อกวัา่สำอง

พินััปีที�แลว้ั (806 - 375 ก่อนัคุริสำตกาล) เป็นัสิำ�งที�ด ำารงอยูอ่ยา่งเสำรี

ในั “บทกวัซืีูอจิีง” (ชุดรวัมบทกวัยีคุุแรกของจีีนั) ช่างฝีัมือที�ทำาหมอ้

ทรงเหลี�ยมใชภ้าพิดอกบวััเบ่งบานับนัเคุรื�องสำัมฤทธิ�  ทำาใหภ้าชนัะ

ที�หนักัแน่ันับงัเกิดคุวัามรู้สึำกโปร่งเบา

ตั�งแต่สำมยัราชวังศฮ์ุั�นั (202 ปีก่อนัคุริสำตกาล - คุ.ศ. 220) เป็นัตน้ั

มา เคุรื�องทองสำมัฤทธิ� คุ่อย ๆ ถูิกแทนัที�ดว้ัยเคุรื�องเหลก็ เคุรื�องเขินั

และเคุรื�องลายคุราม แต่จิีนัตนัาการของจีีนัในัเรื�องดอกบวััและนัก

กระเรียนัไม่เคุยหยดุนิั�ง ดอกบวััซึู�ง “เกิดแต่โคุลนัตมแต่ไม่แปดเปื� อนั”

 เป็นัที�นิัยมนัำาไปใส่ำในักวันิีัพินัธ์ของเหล่ากวั ีกลายเป็นัสำญัลกัษณ์

แห่งนิัสำยัอนััสูำงส่ำง คุุณธรรมอนััสูำงส่ำง นักกระเรียนัที�เหินับินัท่าม

กลางทอ้งฟ้ากบัแผิน่ัดินั โบยบินัสู่ำตำานัานัเทพินิัยาย กลายเป็นันัก

กระเรียนัที�สำามารถิสืำ�อสำารกบัฟ้าและแผิน่ัดินัได ้หมอ้ทรงเหลี�ยม

ดอกบวัันักกระเรียนัในัยคุุชุนัชิวั ดูเหมือนัจีะยงัอยูใ่นัยคุุริเริ�ม นัก

กระเรียนัยงัไม่อยูใ่นัสำถิานัะสำำาคุญั เมื�อมองแวับแรก คุนัทั�วัไปคิุด

วัา่มีนักตวััหนึั�งยนืัอยูบ่นันัั�นั นักตวัันัอ้ยนัำามาซึู� งทอ้งฟ้า เปลี�ยนันัำ�า

หนักัของตวััหมอ้ขนัาดใหญ่ที�หนักัอึ�งใหเ้กิดคุวัามรู้สึำกเคุลื�อนัไหวั

โบยบินัได ้ทำาใหเ้กิดคุวัามแตกต่างจีากเคุรื�องทองสำมัฤทธิ� ที�เคุร่งขรึม

ของราชวังศก่์อนัหนัา้ (หมายถึิงสำมยัยคุุราชวังศซ์ูงั - โจีวั ประมาณ 

1,600 - 256 ก่อนัคุริสำตกาล ) เห็นัถึิงกระแสำการปรับเปลี�ยนัสู่ำแนัวัใหม่

การผิสำมผิสำานัของแนัวัใหม่และเก่าในัตวััหมอ้ ไม่เพิยีงสำะทอ้นัให้

เห็นัถึิงการเปลี�ยนัแปลงที�สำำาคุญัต่อมุมมองดา้นัสุำนัทรียภาพิของศิลปะ

เคุรื�องสำมัฤทธิ� ของจีีนัในัยคุุชุนัชิวัเท่านัั�นั แต่ยงัแฝังดว้ัยคุติร้อยสำำา-

นักัแข่งประชนััในัเวัลานัั�นั อนััเป็นัจิีตวัิญญาณแห่งยคุุสำมยัของการ

ปลดปล่อย 
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ห่ลงรกั “คุว่ามงดงามของจีนีึ่”

　爱上“中国美”
美，这个人心向往的字眼，激发了更多创造，带火了更多消费。如今，中国正在成为世界审美趋势新

的塑造者，推陈出新的工业设计、奇思妙想的新兴建筑、“潮”气十足的中国品牌，新时代的“中

国设计”展示着蓬勃的创造力，给全球消费者带来更加多元的审美体验。

คุวัามงดงาม สิำ�งนีั� ที�ผิูคุ้นัใฝ่ัฝัันัหาไดช่้วัยกระตุน้ัให้เกิดการสำร้างสำรรคุ์และเกิดกระแสำการ

บริโภคุมากขึ�นั ปัจีจุีบนััประเทศจีีนักำาลงักลายเป็นัผิูส้ำร้างเทรนัดใ์หม่ในัดา้นัสุำนัทรียภาพิแห่งคุวัาม

งามของโลก การออกแบบอุตสำาหกรรมแนัวัใหม่ อาคุารรูปแบบแปลกใหม่ที�มีจิีนัตนัาการสุำดลำ�า

และแบรนัดข์องจีีนัที�เตม็ไปดว้ัยกลิ�นัอายกระแสำนิัยม “การออกแบบของจีีนั” ในัยคุุใหม่กำาลงัแสำดง

ใหเ้ห็นัถึิงพิลงัสำร้างสำรรคุอ์นััแขง็แกร่ง และนัำาประสำบการณ์สุำนัทรียภาพิแห่งคุวัามงามที�หลาก

หลายมาสู่ำผิูบ้ริโภคุทั�วัโลกมากขึ�นั  

①①
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แสำงไฟบนัรันัเวัยค่์ุอย ๆ สำวัา่งขึ�นั  พิร้อมกบัการเปิดฉิากแฟชั�นั

โชวัอ์นััยิ�งใหญ่ของแบรนัด์แฟชั�นัจีีนั มาร์คุ ฮุั�วัเฟย ที�ผิสำมผิสำานั

วัฒันัธรรมจีีนัเขา้กบัองคุป์ระกอบของเทรนัดแ์ฟชั�นันัานัาชาติ  เมื�อ

ไม่นัานัมานีั� เทศกาลแฟชั�นัเซีู�ยงไฮุว้ัีคุฤดูใบไมร่้วังและฤดูหนัาวั 

2021 กไ็ดเ้ริ�มเปิดฉิากขึ�นั ในัธีม “การเปลี�ยนั•ออกเรือ” 

ดว้ัยงานัศิลปะหตัถิกรรมที�หลากหลาย อาทิ การปักเยบ็ที�เป็นั

เอกลกัษณ์ การมดัยอ้ม การถิกัไหมพิรม  มาร์คุ ฮุั�วัเฟย พิยายามผิสำม

ผิสำานัแฟชั�นัเขา้กบัโลกแฟนัตาซีูในัตำานัานัจีีนัโบราณ “ซูานัไห่จิีง”

ประเทศจีีนัเป็นัประเทศที�มีคุวัามสำำาคุญัในัอุตสำาหกรรมสิำ�งทอ

และการบริโภคุแฟชั�นัของโลก ปัจีจุีบนััจีีนักำาลงัมุ่งมั�นัที�จีะเป็นัประ-

เทศที�ยิ�งใหญ่ดา้นัการออกแบบแฟชั�นั การพิฒันัาอยา่งรวัดเร็วัของ

อุตสำาหกรรมการออกแบบเสืำ�อผิา้นัั�นัเป็นัผิลมาจีากห่วังโซู่อุตสำาห-

กรรมแฟชั�นัที�สำมบูรณ์ของจีีนั 

ล่าสุำด SHEIN ซึู�งเป็นัแพิลตฟอร์มอีคุอม-

เมิร์ซูแฟชั�นัของจีีนัฮิุตไปถึิงต่างประเทศแลว้ั

ขอ้มูลจีาก OneSight ซึู� งเป็นัแพิลตฟอร์ม

การจีดัการขอ้มูลโซูเชียลมีเดียและการตลาด

ในัต่างประเทศ ระบุวัา่ SHEIN ขึ�นัแท่นัอนัั

ดบัหนึั�งในับรรดาแอปพิลิเคุชนััชอ้ปปิ� งบนั

IOS ในั 54 ประเทศ

เสืำ�อผิา้ของ SHEIN ไม่เพิียงแต่ราคุา

ยอ่มเยาและอพัิเดทเร็วัเท่านัั�นั แต่ยงัช่วัยให้

คุุณคุน้ัหาสำไตลท์ั�งหมดที�คุุณตอ้งการไดที้�นีั�

หากคุุณตอ้งการเดรสำสีำฟ้า คุุณสำามารถิคุน้ัหา

สำไตลไ์ดม้ากกวัา่ 4,000 แบบ และยงัสำามารถิ

แบ่งรายละเอียดปลีกย่อยทั�งในัดา้นัคุวัาม

ยาวัเนืั�อผิา้ ลวัดลาย และรูปทรงของกระโปรง

ไดอี้กดว้ัย

การที� SHEIN สำามารถิคุำานึังถึิงคุวัามงาม

ของแฟชั�นัที�หลากหลายเช่นันีั�ได ้ กเ็นืั�องมา

จีากบริษทัไดใ้ชข้อ้ไดเ้ปรียบจีากห่วังโซู่อุป-

ทานัของจีีนั โดยมีการกำาหนัดใหห่้วังโซู่อุป-

ทานัทั�งหมดอยูที่�ประเทศจีีนัทั�งการออกแบบ

ตวััอย่างสิำนัคุา้ การจีดัซืู�อวัสัำดุผิา้ การผิลิต 

การแปรรูป การจีดัการคุลงัสิำนัคุา้ การดำาเนิันั

การอีคุอมเมิร์ซู การขนัส่ำงและการจีดัจีำาหน่ัาย

เชื�อมโยงตน้ันัำ� าและปลายนัำ�าเขา้ไวัด้ว้ัยกนัั

อยา่งเหนีัยวัแน่ันั

ความงดงามแห่่งแฟชัื่�นึ่        时尚美

พิิพิิธภณัฑซู์ูโจีวั  

①苏州博物馆 CFP 图

เทศกาลแฟชั�นัเซีู�ยงไฮุว้ัคีุฤดูใบไมร่้วัง - ฤดูหนัาวั 2021

图②2021秋冬上海时装周 CFP 图

②②
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ความงดงามทางส้ถาปัต้ยิกรรม       建筑美

สำถิานีัรถิไฟเจีียซิูง ในัมณฑลเจีอ้เจีียง 

ประเทศจีีนั ไดรั้บการปรับปรุงแลว้ัเสำร็จี

ก่อนัตน้ัเดือนักรกฎีาคุมปีนีั�  หลงัจีากเผิย

โฉิมสู่ำสำาธารณะเป็นัคุรั� งแรกก็เป็นัที�โปรด

ปรานัของผิูที้�ชื�นัชอบสำถิาปัตยกรรมจีีนั คุนั

หนุ่ัมสำาวัจีำานัวันัมากตั�งใจีมาเยี�ยมชมที�นีั�

โดยเฉิพิาะแมว้ัา่พิวักเขาจีะไม่ไดม้าขึ�นัรถิ

ไฟกต็าม นีั�คืุอสำถิานีัรถิไฟที�อยูลึ่กเขา้ไปใต้

ดินัอยา่งสำมบูรณ์แห่งแรกของจีีนั พิื�นัที�ใช้

สำอยของสำถิานีัรถิไฟอยูใ่ต้ดินั และส่ำวันัที�

อยูบ่นัดินักเ็ชื�อมต่อกบัสำวันัสำาธารณะ สำถิานีั

รถิไฟแห่งนีั� สำร้างโดย หม่า เหยียนัซูง ซึู�ง

เป็นัสำถิาปนิักชาวัจีีนั  

ที�สำถิานีัรถิไฟแห่งนีั� การมาขึ�นัรถิไฟเป็นั

เพิียงจุีดประสำงคุ์หนึั� งของชาวัเมือง หม่า

เหยยีนัซูงกล่าวัวัา่ “เรารื�อกำาแพิงและทำาให้

ที�นีั�กลายเป็นัพิื�นัที�สำาธารณะในัเมืองที�ใช้

สำำาหรับการคุมนัาคุมขนัส่ำง เป็นัระบบนิัเวัศ

ทางธรรมชาติ และเป็นัวัถีิิชีวัติทางวัฒันัธรรม

ประชาชนัยนิัดีที�จีะมาที�นีั� มาแวัะพิกั มานัดั

พิบปะกนัั และดื�มดำ�ากบัคุวัามงดงามของ

ชีวัติ”

ปัจีจุีบนัันีั�  จีีนัเป็นัตลาดการก่อสำร้างที�ใหญ่ที�สุำดในัโลก และได้

กลายเป็นั “สำวัรรคุ”์ สำำาหรับสำถิาปนิักระดบัโลกในัการแสำดงคุวัาม

คิุดสำร้างสำรรคุ์

ในัมณฑลเจีียงซีู พิิพิิธภณัฑ์เตาเคุรื�องปั� นัดินัเผิาหลวังจิี�งเต๋อ

เจิี�นัเป็นัสำญัลกัษณ์แห่งคุวัามทรงจีำาอนััพิิเศษของชนัชาติจีีนั พิิพิิธ-

ภณัฑป์ระกอบดว้ัยโคุรงสำร้างอาคุารทรงโคุง้แปดหลงั สำร้างขึ�นัโดย

อา้งอิงจีากรูปแบบของเตาเผิาเคุรื�องปั� นัดินัเผิาของจีีนัโบราณที�ใช้

ฟืนัเป็นัเชื�อเพิลิงและยงัไดแ้รงบนััดาลใจีจีากลกัษณะรูปทรงโคุง้มนั

และเรียบง่ายของเคุรื�องปั� นัดินัเผิาอีกดว้ัย

ในัมณฑลเฮุยหลงเจีียง โรงละคุรแห่งเมืองฮุาร์บินั ไดก้ลายเป็นั

สำถิาปัตยกรรมที�เป็นัแลนัดม์าร์กของเมืองฮุาร์บินั เมื�อมองจีากระยะ

ไกล โคุรงสำร้างทรงโคุง้เต็มเปี� ยมดว้ัยมนัตเ์สำน่ัห์ดูคุลา้ยยอดเขาที�

มีหิมะปกคุลุม สำอดรับกนัักบัทิวัทศันั์นัำ� าแขง็และหิมะในัทอ้งถิิ�นั 

ชาวัเมืองสำามารถิปีนัขึ�นัไปตามทางเดินัที�ดา้นัหนัา้ของโรงละคุร

ไดอี้กดว้ัย

ไม่วั่าจีะเป็นัสำนัามบินัตา้ซิูงที�กรุงปักกิ�ง กลุ่มสำถิาปัตยกรรม

ลู่เจีียจุ่ียที�นัคุรเซีู�ยงไฮุ ้หรือพิิพิิธภณัฑซู์ูโจีวั... ที�ประเทศจีีนัคุุณสำามารถิ

เห็นัผิลงานัของสำถิาปนิักซึู�งเป็นัปรมาจีารยร์ะดบัโลก อยา่ง Zaha 

Hadid และ Ieoh Ming Pei ไดอ้ย่างง่ายดาย นัอกจีากนีั�ยงัสำามารถิ

ที�จีะไดเ้ห็นัไอเดียอนััน่ัาอศัจีรรยข์องนักัออกแบบชาวัจีีนัอยา่งหม่า

เหยยีนัซูงอีกดว้ัย

①①
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ความงดงามของผลติ้ภณัฑ์์       产品美

เมื�อเร็วั ๆ นีั�  iF และ Red Dot Design Awards รางวัลัใหญ่ดา้นั

การออกแบบของเยอรมนีัไดป้ระกาศรายชื�อผิูไ้ดรั้บรางวัลัทั�วัโลก

คุรั�งล่าสุำด และการออกแบบของจีีนัก็ไดส้ำร้างสำถิิติใหม่อีกคุรั�ง  หอ้ง

ปฏิิบติัการหวััเหยี�ยนัซึู�งเป็นัหอ้งแล็บเคุลื�อนัที�เฉิพิาะกิจีแบบเตน็ัท์

พิองลมเพืิ�อตรวัจีหาโรคุติดเชื�อที�พิฒันัาโดย Beijing Genomics Institute

หรือ BGI ไดรั้บรางวัลัการออกแบบยอดเยี�ยม จีาก Red Dot Product

Design Award นัอกจีากนีั�แวัน่ัตาคุวับคุุมการบินัโดรนัหรือ DJI FPV

Drone Flying Glasses จีากบริษทั DJI เทคุโนัโลย ีและโนั�ตบุ�คุรุ่นั 

ThinkBook Plus Gen 2 i ของ Lenovo กไ็ดรั้บรางวัลั Red Dot Product

Design Supreme Award  รวัมถึิง BYD HAN EV ของบริษทั BYD

และ Aqara สำมาร์ทโฮุม อุปกรณ์เซ็ูนัเซูอร์ตรวัจีจีบัคุวัามเคุลื�อนัไหวั

ที�มีคุวัามแม่นัย ำาสูำงกไ็ดรั้บรางวัลัการออกแบบผิลิตภณัฑจ์ีาก iF อีก

ดว้ัย โดย BYD HAN EV เป็นัรถิยนัตรุ่์นัแรกของประเทศจีีนัที�ได้

รับรางวัลันีั�

เมื�อ พิ.ศ. 2554 ประเทศจีีนัไดรั้บรางวัลัการออกแบบผิลิตภณัฑ์

จีาก Red Dot Award ไม่ถึิง 20 รางวัลั ซึู� งเป็นัสำดัส่ำวันัเพิยีง 2% เท่า

นัั�นั  ต่อมาเมื�อถึิงปี 2564 กมี็สำดัส่ำวันัสูำงถึิง 28% ปัจีจุีบนััการออก

แบบทางอุตสำาหกรรมที�ยอดเยี�ยมไม่เพิียงแต่ทำาใหผ้ิูคุ้นัไดส้ำมัผิสัำ

ถึิงคุวัามสำวัยงามของผิลิตภณัฑเ์ท่านัั�นั แต่ยิ�งไปกวัา่นัั�นัยงัช่วัยเนัน้ั

ฟังกช์ั�นัการใชง้านัไดอี้กดว้ัย

เมื�อ พิ.ศ. 2562 การชงนัำ�าชาแบบไม่มีฝัาปิดแบรนัด ์“หมิงจ่ีานั” 

ของจีีนั ไดรั้บรางวัลั iF Design Award กาชง

ชาแบบไม่มีฝัาปิดออกแบบมาสำำาหรับผิูที้�ไม่

ไดดื้�มชาเป็นัประจีำา รูปลกัษณ์ของผิลิตภณัฑ์

เหมือนักอ้นัหินัลทัธิเซูนัที�วัางซูอ้นักนัั ซึู�ง

รวัมกาตม้ชาและที�กรองใบชาเขา้ไวัด้ว้ัยกนัั

ช่วัยใหก้ารลา้งใบชา การกรองชา การชงใบชา

การตม้ชาและการแบ่งชา สำามารถิบูรณาการ

เขา้ไวัใ้นัผิลิตภณัฑเ์ดียวั ทำาใหป้ระสำบการณ์

การดื�มชาเป็นัเรื�องง่ายและสำะดวักขึ�นั ผิูซืู้�อ

รายหนึั�งกล่าวัวัา่ “ดา้มจีบัเหมาะมือมาก ชอบ

การออกแบบพิวัยกามากที�สุำด เพิราะรินันัำ�า

ไดร้วัดเร็วั ดูดี และใชง้านัง่ายฉินััชอบมาก”

                                                      本刊综合

②② ③③

โรงละคุรแห่งเมืองฮุาร์บินั 

图①哈尔滨大剧院 CFP 图

ชุดนัำ�าชาที�มีไอเดียสำร้างสำรรคุ์

图②创意茶具 CFP 图

ภาพิผิลิตภณัฑที์�ไดรั้บรางวัลั Red Dot Design Awards ที�จีดัแสำดง

ในัเซีู�ยงไฮุ้

图③红点设计概念大奖作品上海站巡展 CFP 图
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 “เที�ยว่โรงแรม” ส้นุึ่กอย่างไร “เที�ยว่โรงแรม” ส้นุึ่กอย่างไร
“宅酒店”，玩什么呢？“宅酒店”，玩什么呢？

受疫情影响，人们的生活方式正在发生改变，随之而来的，是消费人群、消费习惯、消费

理念的改变。酒店，是我们旅行中最重要的消费场景之一。为顺应新消费发展趋势，酒

店业纷纷转型升级，为消费者提供更加丰富多元的体验，“宅酒店”就是其一。

①①
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“นัอนัเตม็อิ�มจีนัตื�นัเอง สำั�งอาหารเดลิเวัอรี�มากินัที�โรงแรม ถึิง

จีะไดชื้�อวัา่เป็นัการท่องเที�ยวัคุุณภาพิสูำง”

“ฉินััใหคุ้วัามสำำาคุญักบัการท่องเที�ยวัเชิงสุำขภาพิเป็นัอยา่งมาก

ฉินััมาที�โรงแรมหลายคุรั�งก็เพืิ�อแช่นัำ� าพิุร้อนัและผิอ่นัคุลายในัหอ้ง

อบซูาวัน่ัา ปีนีั�ฉินััวัางแผินัที�จีะพิาลูกชายไปสำัมผิสัำประสำบการณ์

ใหม่ของโรงแรมกบักิจีกรรม ‘พิกัคุา้งคืุนัที�พิิพิิธภณัฑ ์และสำำารวัจี

ยามคุำ�าคืุนัอนััแสำนัวัเิศษ’ ”

นีั�คืุอรูปแบบ “เที�ยวัโรงแรม” ซึู� งเป็นัเทรนัดใ์หม่ที�กำาลงัฮิุตอยู่

ในัขณะนีั�  โดยมีโรงแรมเป็นัจุีดหมายปลายทางของการพิกัร้อนั เนัน้ั

การพิกัผิอ่นัในัโรงแรมเป็นัเป้าหมายหลกัของการท่องเที�ยวั

ดว้ัยเหตุที�ไดรั้บผิลกระทบจีากโรคุโคุวัิด - 19 วัถีิิชีวัติของผิูคุ้นั

กำาลงัเปลี�ยนัแปลงไป ซึู�งสิำ�งที�จีะเปลี�ยนัแปลงตามมาคืุอ กลุ่มผิูบ้ริโภคุ

นิัสำยัการบริโภคุ และแนัวัคิุดการบริโภคุ โรงแรมเป็นัหนึั�งในัจุีดหมาย

การบริโภคุที�สำำาคุญัที�สุำดในัการเดินัทางท่องเที�ยวั เพืิ�อใหส้ำอดคุลอ้ง

กบัแนัวัโนัม้การบริโภคุรูปแบบใหม่ อุตสำาหกรรมโรงแรมกำาลงั

คุ่อย ๆ ทยอยอปัเกรด เพืิ�อให้ผิูบ้ริโภคุไดรั้บประสำบการณ์ที�หลาก

หลายและสำมบูรณ์ยิ�งขึ�นั ซึู�ง “เที�ยวัโรงแรม” ถืิอเป็นัตวััอยา่งหนึั�ง

การท่องเที�ยิวจีะไม่ล�าบากอกีต่้อไป

旅游不再折腾

หลี� เหอลี� เป็นันักัเดินัทางที�ผิลิตสืำ�อ Self-Media  เพิราะการแพิร่

ระบาดของโรคุโคุวัดิ - 19 ทำาใหเ้ธอซึู�งปกติจีะเดินัทางไปท่องเที�ยวั

ในัที�ต่าง ๆ  ทั�วัโลกทุกเดือนั ตอ้งถูิกบงัคุบัใหอ้ยูติ่ดบา้นั  ต่อมาหลี� เหอลี�

รีสำอร์ทโฮุเทล

图①度假酒店 CFP 图

 รีสำอร์ทบา้นัในัตน้ัไม ้ณ เมืองหางโจีวั

图②杭州“树屋”度假酒店 CFP 图

บา้นัของชาวัชนัชาติไป๋ในัแคุวัน้ัปกคุรองตนัเองชนัชาติไป๋ตา้หลี� 

มณฑลยนูันัานั

图③云南省大理白族自治州白族民居 CFP 图

ไดคุ้น้ัพิบวัธีิใหม่เพืิ�อการผิ่อนัคุลาย นัั�นัก็

คืุอไปพิกัร้อนัในัรูปแบบ“เที�ยวัโรงแรม” 

“วันััเกิดปีก่อนั ๆ มกัจีะไดอ้อกไปเที�ยวั 

แต่วันััเกิดของฉินััปีนีั�คุ่อนัขา้งพิิเศษ ฉินััเลือก

โรงแรมที�ชื�นัชอบแลว้ัพิกัผิ่อนัอย่างเตม็ที�

ถืิอเสีำยวัา่เป็นัวันััหยดุพิกัร้อนั ตอนัที�พิกัในั

โรงแรม ฉินััถ่ิายรูป กินั ดื�ม รู้สึำกผิอ่นัคุลาย

สำบายตวััมาก ๆ  คุวัามรู้สึำกลาพิกัร้อนัไดก้ลบั

มาอีกคุรั� ง” ก่อนัเขา้พิกัที�โรงแรม หลี� เหอลี�

และเพืิ�อนัสำาวัคุนัสำนิัท ไดเ้ตรียมตวััราวักบั

ไปพิกัร้อนัจีริง ๆ       

       ตามตารางวันััหยดุพิกัร้อนัของพิวักเธอ 

หลงัจีากเช็คุอินัเขา้พิกัตอนับ่าย 2 แลว้ั ไป

ฟิตเนัสำเพืิ�อออกกำาลงักายเรียกเหงื�อ  บ่าย 3 

ไปวัา่ยนัำ�าผิอ่นัคุลาย  4 โมงเยน็ันัำามาส์ำกหนัา้

ไปอบซูาวัน่ัาที�สำปา  5 โมงเยน็ั รับประทานั

②② ③③
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อาหารเยน็ัสุำดหรู  กลบัห้องพิกัตอนั 3 ทุ่ม 

ตดัเคุก้ฉิลองวันััเกิด เริ�มจิีบไวันัดู์หนังัตอนั 

5 ทุ่ม ไม่เมาไม่เลิก

หลี� เหอลี�เล่าวัา่ “ถึิงแมจ้ีะเป็นั ‘การเที�ยวั

โรงแรม’ แต่กถื็ิอวัา่เป็นัการพิกัร้อนัในัอีก

รูปแบบหนึั�ง เมื�อวันััหยดุสิำ�นัสุำดลง เราแชร์

และโพิสำตภ์าพิถ่ิายกนััดูในัหมู่เพืิ�อนัฝังู เป็นั

การปิดทา้ยวันััหยดุอยา่งสำมบูรณ์แบบ”

ต้อบส้นึ่องความต้้องการที�แต้กต่้างกนัึ่
满足不同需求  

“เชิญคุรับ! ที�นีั�เราให ้‘บริการพิาเดก็ทารก

เดินัเล่นั’ อยา่งมืออาชีพิ  เรามีฐานัการท่อง

เที�ยวัเชิงวัทิยาศาสำตร์ทั�วัไปและสำวันัสำนุัก

ท่องเที�ยวัธีมไดโนัเสำาร์ ที�นีั�เหมาะอยา่งยิ�ง

สำำาหรับการท่องเที�ยวัของกลุ่มพิอ่แม่ลูก และ

กิจีกรรมทีมบิวัดิ�งสำำาหรับคุนัหนุ่ัมสำาวั ผิลิต-

ภณัฑเ์พืิ�อสำมัผิสัำประสำบการณ์อนััหลากหลาย

สำามารถิตอบสำนัองคุวัามตอ้งการของผิูบ้ริโภคุที�แตกต่างกนััได”้ ฉิวัคุีุนั

ประธานับริษทั World Dinosaur Valley Tourism Co.,Ltd. กล่าวัอยา่ง

ตลกขบขนัั

เมื�อเร็วั ๆ นีั�  พืิ�นัที�ท่องเที�ยวัในัเมืองลู่เฟิง แคุวัน้ัปกคุรองตนัเอง

ชนัชาติหย ีเมืองฉู่ิสำยง มณฑลยนูันัานั ซึู�งเป็นัที�ตั�งของ World Dinosaur

Valley Hot Spring Hotel ถูิกอปัเกรดเพืิ�อสำร้างเป็นัรีสำอร์ทท่องเที�ยวั

แบบคุรบวังจีร พิวักเขาได้ดำาเนิันัการอปัเกรดสู่ำระบบดิจิีทลัหลาย

คุรั� ง โดยผิสำมผิสำานัเทคุโนัโลยแีละคุวัามรู้เกี�ยวักบัไดโนัเสำาร์เขา้

ดว้ัยกนัั รวัมทั�งเพิิ�มเติมเนืั�อหาที�ให้สำมัผิสัำประสำบการณ์เพิลิดเพิลินั

สำมจีริงหลายรายการ

“หอ้งพิกั 328 หอ้งในัโรงแรมเป็นัธีมไดโนัเสำาร์และแตกต่างกนัั

ทั�งหมด ที�นีั� ผิูเ้ขา้ชมสำามารถิเยี�ยมชมอุทยานัไดโนัเสำาร์ ฟื� นัฟฟูอสำ-

ซิูลไดโนัเสำาร์ เพิลิดเพิลินักบัการแสำดงแสำงสีำเสีำยงนัำ�าพิรุ้อนัไดโนั-

เสำาร์ และสำมัผิสัำ ‘จูีราสำสิำกยคุุรุ่งเรื�อง’ และ ‘ไดโนัเสำาร์ยคุุวักิฤติ’ ในั

โรงละคุรลอยฟ้า  คุุณยงัสำามารถิฝึักโยคุะกลางอากาศ ไปเล่นันัำ�าที�

สำวันันัำ�าและบ่อนัำ�าพิรุ้อนั รวัมทั�งเล่นักีฬาโอเรียนัเทียริง (Orienteering)

ในัพืิ�นัที�รอบ ๆ ได ้ ที�นีั� คุุณสำามารถิจีดังานัปาร์ตี�และงานัรื�นัเริงได้

ตลอดเวัลา”  

ภาพิภายนัอกของโรงแรมหลุมลึกเซีู�ยงไฮุ ้(Shanghai Wonderland Hotel)ภาพิภายนัอกของโรงแรมหลุมลึกเซีู�ยงไฮุ ้(Shanghai Wonderland Hotel)

上海深坑酒店外景 CFP 图上海深坑酒店外景 CFP 图

52

ท่องเท่ียว / 旅游



ค้นึ่พับสั้นึ่ทนึ่าการแปลกให่ม่
发现新奇玩法

นัอกจีาก “เที�ยวัโรงแรม” เพืิ�อการพิกัผิอ่นัแลว้ั ยงัมีการท่องเที�ยวั

รูปแบบใหม่เพืิ�อคุวัามอยากรู้อยากเห็นั ซึู�งไดรั้บคุวัามนิัยมอยา่งมาก

ในัหมู่คุนัหนุ่ัมสำาวั

เมื�อไม่นัานัมานีั�  “โรงแรมสุำสำานัจิี�นัซีู” ในันัคุรซีูอานัโด่งดงัมาก

บนัโลกออนัไลนั ์ การตกแต่งของ “โรงแรมสุำสำานัจิี�นัซีู” แห่งนีั�ผิสำม

ผิสำานัคุวัามทนััสำมยัและคุวัามโบราณไดอ้ย่างลงตวัั นัอกจีากการ

ตกแต่งหอ้งพิกัดว้ัย “นักัรบดินัเผิา” แลว้ั  เพืิ�อให้นักัท่องเที�ยวัไดรู้้

วัา่นักัรบและมา้ดินัเผิาจีริง ๆ นัั�นัมีสีำสำนัั  เจีา้ของโรงแรมจึีงตั�งใจีลง

ทุนัออกแบบจิีตรกรรมฝัาผินังัที�ประกอบดว้ัยกระเบื�องดินัเผิาหลาก

สีำสำนััรูปนักัรบและกองทพัิมา้ ซึู� งดึงดูดชาวัเน็ัตจีำานัวันัมากไดไ้ป

เช็คุอินั

ณ นัคุรเซีู�ยงไฮุ ้โรงแรมหลุมลึกหรือ Intercontinental Shanghai 

Wonderland ที�ตั�งอยูใ่นัหล่มลึกลงไปใตดิ้นั ไดรั้บคุวัามสำนัใจีตั�งแต่

ก่อนัที�จีะเปิดกิจีการดว้ัยซูำ� า “โรงแรมหลุมลึก” อยูลึ่กลงไปใตดิ้นัถึิง 

88 เมตร และมีขนัาดเท่ากบัสำนัามฟุตบอล 5 สำนัาม โรงแรมแห่งนีั�

สำร้างขึ�นัในัหลุมเหมืองหินัขนัาดใหญ่ที�ถูิก

ทิ�งร้างมาหลายปี และไดก้ลายเป็นัโรงแรม

ระดบัสูำงกวั่า 5 ดาวัที�อยู่ต ำ� าที�สุำดในัโลก 

“โรงแรมหลุมลึก” มีหอ้งพิกั 336 หอ้ง โดย

แต่ละหอ้งมีระเบียงสำำาหรับชมวัวิั  ซึู�งสำามารถิ

เพิลิดเพิลินักบัวัวิัหนัา้ผิา และบางหอ้งยงัสำา-

มารถิเห็นัทิวัทศันัอ์นััตระการตาของม่านันัำ�า

ตกที�ทิ�งตวััลงมา

本刊综合

รีสำอร์ทโฮุเทลรีสำอร์ทโฮุเทล

度假酒店 图片来源网络度假酒店 图片来源网络
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入夜的一餐总是以松弛和欢愉为主题的，居酒屋里微醺小酌，火锅

店里热火朝天，而在街头巷尾，烟火气满满的烧烤摊，别有一番意

趣。至于烤什么？从中国湘西的烤牛油，到泰式口味的烤肉串，不同国度，

不同城市，甚至不同街道都能自成一派，夜色下的烟火气将这座城市的故事

娓娓道来。

มื�อก่อนัเขา้สู่ำยามคุำ�าคืุนัมกั

จีะเนัน้ัคุวัามผิ่อนัคุลายและ

สำนุักสำนัานัเป็นัหลกั หาทานั

ปิ� งยา่งแลว้ัดื�มพิอกรึ� ม ๆ ในั

ร้านัเหลา้ หรือหมอ้ไฟร้อนั ๆ

ในัร้านัสุำกี� ตามตรอกซูอยเลก็  ๆ

แผิงลอยปิ� งยา่งที�คุวันััฟุ้ง  กน่็ัา

สำนัใจีไปอีกแบบ ส่ำวันัที�วัา่ยา่ง

อะไรนัั�นั  กมี็ตั�งแต่มนััวัวััยา่ง

ของแคุวัน้ัปกคุรองตนัเองชนั

ชาติถู่ิเจีียกบัชนัชาติมง้เซีูยงซีู

มณฑลหูหนัานั ไปจีนัถึิงไม้

เสีำยบปิ� งยา่งรสำชาติแบบไทย 

คุนัละประเทศ คุนัละเมือง กระ-

ทั�งคุนัละตรอกซูอกซูอย ลว้ันั

แต่เป็นัเมนูัอร่อยเด็ดสำะทา้นั

ลิ�นัทั�งนัั�นั  คุวันััไฟในัยามคุำ�าคืุนั

ไดบ้อกเล่าเรื�องราวัของเมือง

แห่งนีั�ไวั้

湘西烤牛油         泰式烤肉
มนัึ่ว่วั่ย่างเซียีงซี ีVS ห่ม้ปิ� งไทย

SV

อร่อยแดนมงักร / 美食
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มนััวัวััยา่งเป็นัสุำดยอดอาหารปิ� งยา่งของเซีูยงซีู  คุวัามพิิถีิพิิถินััในั

การเลือกวัตัถุิดิบ ใส่ำใจีเลือกเคุรื�องเคีุยง ละเอียดละออคุดัสำรรเตาปิ� ง 

คุวับคุุมไฟอยา่งพิอเหมาะ แมจ้ีะเรียกไขมนัับนัตวััวัวััทั�งหมดวัา่เป็นั

มนััวัวัั แต่มนััวัวััยา่งดั�งเดิมของเซีูยงซีูจีะใชแ้คุ่มนััวัวััส่ำวันัอกของวัวัั

เท่านัั�นั มนััวัวััในัส่ำวันันีั�จีะมีลกัษณะเป็นัเมด็ ๆ  ขนัาดใหญ่เท่ากบัเมลด็

ถิั�วัลิสำงเท่านัั�นั แต่กลบัมีกลิ�นัหอมอบอวัลเขม้ขน้ัมาก  หลงัจีากใช้

ไมไ้ผิเ่สีำยบเรียบร้อยแลว้ั ทานัำ�ามนััเรพิซีูดของเซีูยงซีู พิริกฮุวัาเจีียวั 

เมลด็ขา้วัโพิดคุั�วั และหมกัดว้ัยเคุรื�องเทศผิสำมระหวัา่งเร่วัดง ลูกกระ-

วัานัและซิูนันัามอนัจีีนั คุรึ� งชั�วัโมงหลงัจีากนัั�นั กส็ำามารถิยา่งบนั

เตาไดเ้ลย

มนััวัวััจีะยา่งใหอ้ร่อย ตอ้งผิา่นัเตายา่งที�ทำาขึ�นัมาเฉิพิาะสำองเตา

การยา่งรอบแรกตอ้งวัางบนัเตาแผิ่นัเหลก็ที�มีรูเลก็ ๆ เตม็พืิ�นัที� เพืิ�อ

ป้องกนััตอนัที�นัำ�ามนััไหลออกมาแลว้ัไปติดกบัไฟ และใหม้นััวัวััได้

รับคุวัามร้อนัอยา่งสำมำ�าเสำมอ เตายา่งคุรั� งที�สำองเมื�อเปรียบเทียบกบั

หมูปิ� งไทยเป็นัอาหารเลิศรสำที�เห็นัไดท้ั�วัไปตามตรอกซูอยของ

ไทย เป็นัไดท้ั�งอาหารเชา้ทานัเล่นั และกินัพิร้อมกบัขา้วัเหนีัยวัเป็นั

อาหารมื�อหลกั ระหวัา่งที�ไฟลุกและดับ นัำ� าซูอสำหมกัเนืั�อที�เคุ็ม ๆ

หวัานั ๆ  หอมอร่อยกซึ็ูมเขา้ไปในัเนืั�อหมู เมื�อทานัคูุ่กบันัำ�าจิี�มเปรี� ยวั ๆ

เผิด็ ๆ แบบไทย รสำชาติทำาใหผ้ิูคุ้นัต่างติดใจีไม่ลืม

หมูปิ�งไทยตน้ัตำารับ นัำ�าหมกัเป็นัหวััใจีสำำาคุญั นัำาพิริกไทยผิสำมผิสำานั

กบัรากผิกัชี กระเทียม และนัำ�าตาลทรายแดงที�โขลกรวัมกนััแลว้ัใส่ำ

ลงบนัหมูที�หั�นัเรียบร้อยแลว้ั  หลงัจีากนัั�นั ใส่ำไข่ไก่ กะทิ นัำ�าปลา

นัำ�ามนััหอย เนัยคุนัจีนัเขา้กนัั กลิ�นัหอมของเคุรื�องปรุงที�ทรงเอกลกัษณ์

แบบไทยกจ็ีะโชยออกมา หลงัจีากหมกัไวัเ้ป็นัเวัลาหนึั�งแลว้ั กใ็ชไ้มไ้ผิ่

เสีำยบเนืั�อหมู และวัางบนัเตาถ่ิานั ทานัำ�า กะทิและพิลิกไปมากลิ�นัหอม

ของไมเ้สีำยบเนืั�อหมูหอมฉุิยท่ามกลางไฟในัเตาปิ� งยา่ง ส่ำวันันัำ�าจิี�ม

เตาปิ� งยา่งอื�นั ๆ แลว้ั ดูจีะคุ่อนัขา้งเลก็ คุวัาม

กวัา้งไม่เกินัฝ่ัามือ แต่สำามารถิทำาใหอุ้ณหภูมิ

ไฟจีากถ่ิานัรวัมศูนัยค์ุวัามร้อนัไดดี้  เมื�อหยบิ

ไมเ้ลก็ ๆ  มาพิลิกกลบัไปมาอยา่งรวัดเร็วับนั

เตาปิ� ง กรั็บรองไดว้ั่าไดรั้บคุวัามร้อนัสำมำ�า

เสำมอทั�วัชิ�นั โปรยเคุรื�องปรุงลงทั�วัชิ�นัเนืั�อ  

ในัเวัลานีั�  มนััวัวัักจ็ีะเหลืองอร่าม กลิ�นัหอม

โชย พิอตอนัเอาขึ�นัจีากเตา  ก็โรยตน้ัหอม

สีำเขียวัซูกักำามือ เมื�อวัางบนัโต�ะ อาหารจีานั

นีั�ไดก้ลายเป็นัผิลงานัทางศิลปะที�สำวัยงาม

น่ัามอง หยบิเขา้ปากตอนัร้อนั ๆ ปลายลิ�นั

สำมัผิสัำเบา ๆ หนัังกรอบ ๆ เกรียม ๆ หอม

ละมุนัไปทั�งปาก

มนัึ่ววัย่ิางเซีียิงซีี       湘西烤牛油

แบบไทยที�ทำาจีากขา้วัคุั�วั พิริกป่นั นัำ�ามะนัาวั 

นัำ�าปลา ตน้ัหอมที�ผิสำมเขา้กนัักเ็ป็นักุญแจี

ที�ทำาใหห้มูปิ� งนีั� เสำร็จีสำมบูรณ์ พิอกดัเขา้ไป

เนืั�อสำัมผิสัำนุ่ัมลิ�นั รสำชาติเผิด็เปรี� ยวัหอม

หวัานั นักัชิมมกัจีะไดรั้บคุวัามสุำขระหวัา่ง

กินัหมูปิ� งไมแ้ลว้ัไมเ้ล่า

  ห่มูปิ� งไทยิ    泰式烤肉

มนััวัวััยา่งเซีูยงซีู

图①湘西烤牛油 图片来源于网络

หมูปิ� งไทย

图②泰式烤肉 CFP 图
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ส้รรเส้รญิตำน้ึ่ไป๋ห่ยาง

白
杨
礼
赞

เหมาตุน้ั (ชาตะ 4 กรกฎีาคุม พิ.ศ. 2439 มรณะ

27 มีนัาคุม พิ.ศ. 2524) เกิดในัมณฑลเจีอ้เจีียง ประ-

เทศจีีนั เป็นันักัประพินััธ์ชาวัจีีนัร่วัมสำมยัที�มีชื�อเสีำยง

และยงัมีงานัที�เกี�ยวัข้องอื�นั ๆ อีกหลายดา้นั เช่นั 

นักัวัจิีารณ์วัรรณกรรม นักักิจีกรรมทางวัฒันัธรรม

และนักักิจีกรรมทางสำงัคุม โดยผิลงานัที�สำร้างชื�อ

เสีำยงใหเ้ขา ไดแ้ก่ ผิลงานันัวันิัยายเรื�อง “เที�ยงคืุนั”

และ “หนัอนัไหมในัฤดูใบไมผ้ิลิ” ผิลงานัการวัจิีารณ์

วัรรณกรรม ไดแ้ก่ “บนััทึกปกิณกะจีากการอ่านั

茅盾（1896年7月4日—1981年3月27日），出生于中

国浙江省，中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家

以及社会活动家。他的代表作有小说《子夜》《春蚕》，

文学评论《夜读偶记》以及散文《白杨礼赞》等。1981年

3月14日，茅盾出资设立茅盾文学奖，以鼓励当代优秀长篇

小说的创作。

《白杨礼赞》写于20世纪中期第二次世界大战、中国

抵抗日本侵略战争时期。作者看到了抗日军民团结战斗的

精神风貌，留下了深刻的印象，并借礼赞西北高原上的白杨

树，来表达对北方抗日军民的赞美。
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หนังัสืำอกลางคืุนั” ผิลงานัวัจิีารณ์ร้อยแกว้ั ไดแ้ก่ “สำรรเสำริญตน้ัไป๋หยาง” เป็นัตน้ั และในัวันััที� 14 มีนัาคุม พิ.ศ. 2524

เหมาตุน้ัไดจ้ีดัตั�งทุนัสำนับัสำนันััรางวัลัวัรรณกรรมเหมาตุน้ัขึ�นั เพิื�อส่ำงเสำริมผิูป้ระพินััธ์นัวันิัยายร่วัมสำมยัที�มีคุวัาม

คิุดสำร้างสำร้างและโดดเด่นั

สำำาหรับผิลงานัเรื�อง “สำรรเสำริญตน้ัไป๋หยาง” เป็นับทประพินััธ์ร้อยแกว้ัที�เหมาตุน้ัเขียนัขึ�นัในัปี พิ.ศ. 2484 ซึู� ง

ไดป้ระพินััธ์ขึ�นัในัช่วังสำงคุรามโลกคุรั� งที�สำองในัช่วังกลางศตวัรรษที� 20 ระหวัา่งการต่อตา้นัญี�ปุ่นัของจีีนั โดยผิู ้

ประพินััธ์ไดเ้ห็นัถึิงจิีตวัญิญาณของกองทพัิทหารและพิลเรือนัที�รวัมตวัักนััในัการต่อตา้นักองทพัิญี�ปุ่นั  ซึู� งเขาได้

ฝัากร่องรอยคุวัามประทบัใจีไวัไ้ดอ้ยา่งลึกซึู� ง โดยใชก้ารบรรยายสำรรเสำริญยกย่องตน้ัไป๋หยางบนัที�ราบสูำงทาง

ตะวันััตกเฉีิยงเหนืัอมาเปรียบเทียบ เพืิ�อแสำดงคุวัามชื�นัชมต่อทหารผิูก้ลา้หาญรวัมถึิงบรรดาเหล่าพิลเรือนัที�เคีุยงขา้ง

สูำร้บในัสำงคุรามต่อตา้นัญี�ปุ่นัภาคุเหนืัอ 

ป่าตน้ัไป๋หยางป่าตน้ัไป๋หยาง

白杨树林 CFP 图白杨树林 CFP 图
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ตน้ัไป๋หยาง เป็นัไมย้นืัตน้ัที�พิุง่ทะยานั

ขึ�นัสู่ำยอดสูำง มีลำาตน้ัตั�งตรง กิ�งกา้นัตรง โดย

ทั�วัไปจีะสูำงประมาณสิำบฟุต ราวักบัวัา่มนัั

ถูิกตดัแต่งดว้ัยฝีัมือคุนั ในัคุวัามสูำงราวัสำาม

เมตรนีั�ไม่มีแตกกิ�งผิา่กอเลย กิ�งกา้นัทั�งหมด

นัั�นัพิุง่ตรงขึ�นัไป และอยูเ่กาะกลุ่มกนัั ราวั

กบัวัา่พิวักมนััถูิกจีบัมดัเขา้ดว้ัยกนััเป็นัช่อ

ไม่เอนัเอียงออกนัอกทิศทาง ใบกวัา้งของ

มนัักชู็ขึ�นัเช่นักนัั โดยแทบไม่มีใบไหนัเฉีิยง

ออกนัอกแนัวั  จึีงไม่ตอ้งพิดูถึิงเรื�องใบตก

หอ้ยยอ้ยลงเลย ผิวิัที�เรียบเป็นัมนััเงาและมี

วังแหวันัรัศมีสีำเงินั เจืีอเฉิดโทนัสีำเขียวัจีาง ๆ

นีั�คืุอตน้ัไมช้นิัดหนึั�งที�หยดัยนืัอยา่งทระนัง

ท่ามกลางคุวัามกดดนััของสำายลมและหิมะ

ภาคุเหนืัอตั�งแต่ขนัาดลำาตน้ัใหญ่เท่าฝ่ัามือ

มนัักพ็ิยายามเจีริญงอกงามอยา่งไม่หยดุย ั�ง

จีากหนึั�งฟุต สำองฟุต กระทั�งสูำงตระหง่านั

เสีำยดฟ้า ต่อสู่ำตา้นัทานัลมตะวันััตกเฉีิยงเหนืัอ

อยา่งไม่ยอ่ทอ้หยดุย ั�ง 

นีั�คืุอตน้ัไป๋หยาง ตน้ัไมที้�พิบไดท้ั�วัไป

ในัแถิบภาคุตะวันััตกเฉีิยงเหนืัอ  แต่กไ็ม่ใช่

ตน้ัไมธ้รรมดาอยา่งที�คิุด

ตน้ัไป๋หยางไม่มีทวัดทรงที�ออ้นัแอน้ั ไม่

มีกิ�งกา้นัที�ขดงอ บางทีคุุณอาจีบอกวัา่มนัั

ไม่สำวัยหากคุวัามงามหมายถึิงประเภทที�มี

“กิ�งกา้นัพินััเลื�อย หรือ เอนัเอียงยื�นัออกดา้นั

ขา้ง” ถิา้เช่นันัั�นัแลว้ั ตน้ัไป๋หยางกไ็ม่จีดัอยู่

ในัประเภทหญิงงามท่ามกลางหมู่ไม ้หาก

แต่มนัักลา้แกร่ง ตรงไปตรงมา เรียบง่าย จีริงจีงั โดยไม่ขาดซึู�งคุวัาม

อ่อนัโยนั ยิ�งไม่ตอ้งพิูดถึิงคุวัามเขม้แขง็ แน่ัวัแน่ัและตั�งตระหง่านั

มนััคืุอบุรุษที�ยิ�งใหญ่ในัหมู่ไม ้เมื�อคุุณเดินัไปบนัที�ราบสูำงที�หิมะ

กำาลงัเริ�มละลาย มองเห็นัตน้ัไป๋หยางที�ยืนัตน้ัเด่นัเป็นัตระหง่านั

เรียงรายเป็นัทิวัแถิวัอยา่งภาคุภูมิบนัพิื�นัที�ราบแลว้ัคุุณจีะไม่คิุดวัา่

มนััเป็นัเพิยีงแคุ่ตน้ัไม ้หรือคุุณจีะไม่คิุดถึิงคุวัามเรียบง่าย เขม้งวัดจีริงจีงั

ไม่ยน่ัยอ่ทอ้แท ้เฉิกเช่นัอตัลกัษณ์ของเกษตรกรในัภาคุเหนืัอเลยหรือ

คุุณจีะไม่คิุดบา้งหรือวัา่บนัดินัแดนัอนัักวัา้งใหญ่แนัวัหลงัแห่งสำมรภูมิ

มีทหารรักษาการณ์ที�แขง็แกร่งและแน่ัวัแน่ัที�ยืนัตระหง่านัเหมือนั

ตน้ัไป๋หยางนีั�อยูทุ่กหนัแห่ง เพืิ�อคุอยปกป้องบา้นัเกิดเมืองนัอนัของ

พิวักเขา หรือคุุณจีะไม่คิุดไกลไปอีกสำกันิัดวัา่กิ�งกา้นัและใบที�เกาะ

กลุ่มสำามคัุคีุกลมเกลียวักนัั พิยายามกา้วัรุดหนัา้ไปของตน้ัไป๋หยาง

นัั�นั ดูราวักบัจีะเป็นัสำัญลกัษณ์ทางจิีตวัิญญาณ และเจีตจีำานังที�จีะ

เขียนัประวัติัศาสำตร์ของจีีนัใหม่ดว้ัยหยาดเลือดบนัที�ราบสูำงของจีีนั

ตอนัเหนืัอในัปัจีจุีบนััหรือไม่

ตน้ัไป๋หยางเป็นัตน้ัไมที้�ไม่ธรรมดา พิบมากในัแถิบตะวันััตกเฉีิยง

เหนืัอ ผิูคุ้นัมองไม่เห็นัคุุณคุ่าของมนัั  คุลา้ยกบัชาวันัาทางเหนืัอ  ซึู�ง

มีพิลงัชีวัติที�แขง็แกร่ง ไม่อาจีหกัโคุ่นัได ้และกดขี�ข่มเหงไม่ได ้ เฉิก

เช่นัเดียวักบัเกษตรกรในัภาคุเหนืัอ ฉินััชื�นัชมสำรรเสำริญตน้ัไป๋หยาง

เพิราะมนััไม่เพิียงเป็นัสำญัลกัษณ์ของชาวันัาภาคุเหนืัอเท่านัั�นั โดย

เฉิพิาะอยา่งยิ�งเป็นัสำญัลกัษณ์ทางจิีตวัญิญาณที�สำตัยซื์ู�อ เขม้แขง็ และ

มุ่งมั�นักา้วัไปขา้งหนัา้ อนััเป็นัสิำ�งที�ขาดไม่ไดใ้นัการต่อสูำเ้พิื�อปลด

ปล่อยประชาชาติของเราในัวันัันีั�

ปล่อยใหพ้ิวักเขาที�ดูหมิ�นัดูแคุลนัประชาชนั พิวักที�ดื�อรั�นัลา้หลงั

ไป ปล่อยใหพ้ิวักเขาสำรรเสำริญไมห้นัานัมู่เนืั�อทอง (Phoebe zhennan)

ผิูสู้ำงศกัดิ�  (ที�ตั�งตรงและงดงามเช่นักนัั) แต่ตั�งขอ้รังเกียจีกบัตน้ัไป๋

หยางที�ปลูกง่าย และพิบเห็นัไดท้ั�วัไปนีั� เถิอะ ส่ำวันัฉินััขอส่ำงเสีำยงดงั

สำรรเสำริญตน้ัไป๋หยาง 
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“คุว่ามฉัลาดทางส้งัคุม” มิติำส้ำาคุญัของการส้รา้งคุนึ่เก่ง
社会智力，人才培养的重要维度

อุบลรัตนั ์ญาณะ 

อาจีารยป์ระจีำาสำำานักัวัชิาจีีนัวัทิยา 

มหาวัทิยาลยัแม่ฟ้าหลวัง
泰国皇太后大学汉学院教师 吴碧兰

社会智力指的是在人际交往、人际关系、

团队合作与说服方面的能力，由对他人

的理解、社会认知策略、社交技能以及与他人

互动技能组成。社会智力的培养，对提高人的

素质有重要的意义和必要性。

คุวัามฉิลาดทางสำังคุม (Social Intelligence) หมายถึิง คุวัาม

สำามารถิในัการสืำ�อสำารระหวัา่งบุคุคุล การรักษาคุวัามสำมัพินััธ์ระหวัา่ง

บุคุคุล การทำางานัร่วัมกบัผิูอื้�นั และการโนัม้นัา้วัใจีผิูอื้�นั ซึู�งจีะประ-

กอบไปดว้ัย คุวัามเขา้ใจีผิูอื้�นั กลยทุธ์การรับรู้ทางสำงัคุม ทกัษะทาง

สำงัคุม และทกัษะการปฏิิสำมัพินััธ์กบัผิูอื้�นั คุวัามฉิลาดทางสำงัคุมถืิอ

วัา่เป็นัแนัวัคิุดที�สำำาคุญัยิ�งอนััหนึั�งในัการดำารงชีวัติของมนุัษย ์และ

เป็นัหนึั�งในัมิติที�สำำาคุญัที�สุำดของคุวัามสำำาเร็จีของมนุัษย์

กวัา่ 40 ปีของการปฏิิรูปเศรษฐกิจีอยา่งต่อเนืั�อง สำงัคุมจีีนัได้

เผิชิญกบัการแข่งขนััที�ดุเดือดทั�งตลาดภายในัประเทศและต่างประ-

เทศ การจีะสำร้างคุนัเก่งจึีงจีำาเป็นัตอ้งสำอดรับกบันัโยบายสำงัคุม

เศรษฐกิจีสำมยัใหม่และคุวัามตอ้งการทางสำงัคุมเป็นัสำำาคุญั ซึู� งกจ็ีะ

คุรอบคุลุมถึิงการพิฒันัาทกัษะคุวัามรู้ต่าง ๆ และการเตรียมคุวัาม

พิร้อมทางดา้นัร่างกาย จิีตใจี สำงัคุมและอารมณ์ การเสำริมสำร้างคุวัาม

ร่วัมมือและคุวัามช่วัยเหลือจีากทุกฝ่ัายมีคุวัามสำำาคุญัอยา่งยิ�งต่อ

ประเทศ โดยเฉิพิาะการพิฒันัาคุุณภาพิชีวัติของเยาวัชนั เราต่างรู้ดี

วัา่ เยาวัชนัคืุออนัาคุตและคุวัามหวังัของชาติ การขบัเคุลื�อนัทางสำงัคุม

กำาลงัจีะถูิกแทนัที�โดยคุนัรุ่นัใหม่ นิัสิำตนักัศึกษากำาลงัจีะเติบโตกลาย

เป็นักำาลงัสำำาคุญัของสำงัคุม และการเติบโตของพิวักเขาจีะส่ำงผิลโดย

ตรงต่อคุวัามเจีริญกา้วัหนัา้ของประเทศชาติในัอนัาคุต

ระบบการศึกษาของจีีนัเริ�มใหคุ้วัามสำำาคุญักบัการพิฒันัาคุวัาม

ฉิลาดทางอารมณ์และคุวัามฉิลาดทางสำังคุมของสิำตนัักศึกษา

อยา่งจีริงจีงัมากขึ�นั โดยเนัน้ัการปลูกฝัังและส่ำงเสำริมคุวัามฉิลาด

ทางอารมณ์และคุวัามฉิลาดทางสำงัคุม มหาวัทิยาลยัหลายแห่งมีการ

จีดักิจีกรรมส่ำงเสำริมการเรียนัรู้และการปรับตวััใหเ้ขา้กบัวัฒันัธรรม

และสิำ�งแวัดลอ้มภายในัรั� วัมหาวัทิยาลยัสำำาหรับนิัสิำตนักัศึกษาใหม่

เป็นักิจีกรรมเสำริมสำร้างคุวัามสำมัพินััธ์ระหวัา่งบุคุคุล การอยูร่่วัมกนัั

อยา่งสำนััติ และการบูรณาการเขา้กบัสำงัคุมกระแสำหลกั แต่ทวัา่กิจี-
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กรรมเหล่านีั�จีะสำามารถิปลูกฝัังคุวัามฉิลาด

ทางสำงัคุมของนิัสิำตนักัศึกษาอยา่งเหมาะสำม

ไดห้รือไม่นัั�นั ยงัไม่มีคุำาตอบที�แน่ัชดั และ

จีำาเป็นัตอ้งศึกษาคุน้ัคุวัา้กนััต่อไปในัอนัาคุต

นัอกจีากนีั�  การพิฒันัาระดบัคุวัามฉิลาดทาง

สำงัคุมของนิัสิำตนักัศึกษาภายใตร้ะบบการ

ศึกษาที�มุ่งเนัน้ัการสำอบ ยงัคุงเป็นัประเดน็ั

ที�ทุกคุนัจีบัตาและวัพิิากษว์ัจิีารณ์

ในัปัจีจุีบนัั การพิฒันัาเศรษฐกิจีและ

สำงัคุมของประเทศกำาลงัรุดหนั้าอยา่งกา้วั

กระโดด และเทคุโนัโลยสีำารสำนัเทศกำาลงั

มีบทบาทสำำาคุญัในัการดำารงชีวัติของผิูคุ้นั

มากขึ�นั กล่าวัอีกนััยหนึั� งคืุอ เทคุโนัโลยี

สำารสำนัเทศมีบทบาทสำำาคุญัในัทุกมิติของ

ชีวัติ โดยเฉิพิาะการติดต่อสืำ�อสำาร สืำ�อสำงัคุม

ออนัไลนั์มีบทบาทสำำาคุญัในัชีวัติประจีำาวันััของมนุัษย ์และมนััจีะ

เปลี�ยนัแปลงวัธีิการสืำ�อสำารของผิูคุ้นัไปตลอดกาล ผิูคุ้นัจีะสืำ�อสำารกนัั

ผิา่นัเคุรือข่ายอินัเทอร์เน็ัตมากขึ�นั และบางคุนัถึิงกบัเพิิกเฉิยต่อการ

สืำ�อสำารในัชีวัติจีริงเลยก็มี เมื�อเวัลาผิา่นัไป มนุัษยจ์ีะขาดทกัษะทาง

สำังคุมในัการสืำ�อสำารและโตต้อบระหวัา่งกนัั หากไม่ไดรั้บการจีดั

การอยา่งเหมาะสำมแลว้ัล่ะก ็ อาจีส่ำงผิลกระทบต่อการพิฒันัาประ-

เทศและคุวัามสำามารถิในัการแข่งขนััระดบัสำากลกเ็ป็นัได้

ผิลการศึกษาจีำานัวันัมากชี�ให้เห็นัวั่า คุวัามฉิลาดทางปัญญา เป็นั

เพิียงปัจีจียัหนึั�งเท่านัั�นัที�ทำาให้คุนัประสำบคุวัามสำำาเร็จี  แต่สำำาคุญั

กวัา่นัั�นัคืุอ ผิูที้�มีคุวัามสำามารถิในัการจีดัการคุวัามสำมัพินััธ์ระหวัา่ง

บุคุคุล การประสำานังานั และการปรับตวััเขา้กบัสำภาพิแวัดลอ้มทาง

สำงัคุมเท่านัั�นัที�จีะเป็นัผิูที้�ประสำบคุวัามสำำาเร็จีไดอ้ยา่งแทจ้ีริง

จีากการสืำบคุน้ัฐานัขอ้มูลในัวัารสำารภาษาจีีนัตั�งแต่ปี พิ.ศ. 2522

ถึิงปี พิ.ศ. 2562 ผิูเ้ขียนัพิบวั่ามีบทคุวัามที�มีคุ ำาสำำาคุญัที�ประกอบดว้ัย

คุำาวัา่ “คุวัามฉิลาดทางสำงัคุม” อยู่เพิียง 48 ฉิบบั และมีการตีพิิมพิ์

บทคุวัามทางวัชิาการเป็นัคุรั�งแรกเมื�อปี พิ.ศ. 2544 จีะเห็นัไดว้ัา่การ

พิฒันัางานัวัจิียัเกี�ยวักบัคุวัามฉิลาดทางสำังคุมในัประเทศจีีนัยงัคุง

อยูใ่นัขั�นัเริ�มตน้ั ทั�งปริมาณบทคุวัามที�ไดรั้บการตีพิิมพิที์�มีไม่ถึิง 50

ฉิบบัและการศึกษาคุวัามฉิลาดทางสำังคุมของนักัศึกษาระดบัปริญ-

ญาตรีที�กมี็จีำานัวันันัอ้ยมากเช่นักนัั จีีนัจึีงตอ้งใหคุ้วัามสำำาคุญักบัการ

พิฒันัางานัวัจิียัในัดา้นันีั� ใหม้ากขึ�นั เมื�อทุกคุนัเลง็เห็นัคุวัามสำำาคุญั

และคุวัามจีำาเป็นัของการปลูกฝัังคุวัามฉิลาดทางสำังคุมเพืิ�อคุุณภาพิ

ชีวัติที�ดีขึ�นั เช่นันัั�นัแลว้ัเราจึีงคุวัรพิิจีารณาวัา่จีะพิฒันัาระดบัคุวัาม

ฉิลาดทางสำงัคุมของกลุ่มคุนัรุ่นัใหม่ได้อย่างไรใหส้ำอดคุลอ้งกบั

บริบทของสำงัคุมจีีนั ดงันัั�นั วัธีิการส่ำงเสำริมคุวัามฉิลาดทางสำงัคุม

ของนักัศึกษาระดบัปริญญาตรีจึีงเป็นัหวััขอ้สำำาคุญัในัการต่อยอดงานั

วัจิียัในัอนัาคุตไดด้ว้ัยประการทั�งปวัง
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คุุนึ่ห่มิงเมืองแห่่งมิตำรภาพู : เส้น้ึ่ทางรถไฟจีนีึ่ - ลาว่ คุุนึ่ห่มิงเมืองแห่่งมิตำรภาพู : เส้น้ึ่ทางรถไฟจีนีึ่ - ลาว่ 
นึ่ำาอะไรมาส้้น่ึ่คุรคุุนึ่ห่มิงนึ่ำาอะไรมาส้้น่ึ่คุรคุุนึ่ห่มิง

友好昆明丨友好昆明丨中老铁路为昆明带来什么？中老铁路为昆明带来什么？

因为工作原因，昆明市民张先生经常往返于

昆明和西双版纳两地。“以前坐飞机，要

提前2个多小时到机场候机，现在坐动车只要3个

半小时，更实惠更快捷。”张先生认为，中老铁

路的开通将促进沿线地区的发展，昆明作为云南

省的省会城市，一边连着中国铁路网，一边连着

中老铁路，将迎来更好的发展机遇。

ในัวันััที� 3 ธนััคุวัาม เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั -

ลาวัเปิดเดินัรถิอยา่งเป็นัทางการ

ดว้ัยเหตุผิลดา้นัการทำางานั นัายจีาง ชาวั

เมืองนัคุรคุุนัหมิง มกัจีะเดินัทางไปกลบั

ระหวัา่งคุุนัหมิงกบัสิำบสำองพินัันัาเป็นัประ-

จีำา “แต่ก่อนันัั�งเคุรื�องบินั ตอ้งไปสำนัามบินั

ล่วังหนัา้ 2 ชั�วัโมงกวั่า ปัจีจุีบนัั นัั�งรถิไฟ

ใชเ้วัลาเพิียงแคุ่ 3 ชั�วัโมงคุรึ� งทั�งประหยดั

ทั�งสำะดวักรวัดเร็วั” นัายจีาง เห็นัวัา่การเปิด

เสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวัจีะช่วัยส่ำงเสำริมการ

พิฒันัาในัพืิ�นัที�ตามแนัวัรถิไฟ ทั�งนีั�  คุุนัหมิง 

ในัฐานัะเป็นัเมืองเอกของมณฑลยนูันัานั 

ดา้นัหนึั�งเชื�อมต่อกบัเคุรือข่ายรถิไฟของจีีนั

อีกดา้นัหนึั�งเชื�อมต่อเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั 

จีะตอ้งนัำามาซึู�งโอกาสำการพิฒันัาที�ดียิ�งขึ�นัแน่ันัอนั

คุุนัหมิงในัวันัันีั�  คุ่อย ๆ เติบโตกลายเป็นัหนึั�งในัเมืองศูนัยก์ลาง

ที�สำำาคุญัของภาคุตะวันััตกเฉีิยงใตข้องจีีนั มาตรฐานัการบริโภคุใช้

สำอยของประชากรยกระดับสูำงขึ� นัอย่างต่อเนืั�อง เคุรือข่ายรถิไฟ 

เคุรือข่ายการบินั เคุรือข่ายพิลงังานั กระจีายตวััเตม็พิื�นัที� นัคุรแห่ง

ประวัติัศาสำตร์วัฒันัธรรมที�โด่งดงั “นัคุรแห่งบุฟผิาฤดูใบไมผ้ิลิ

ของโลก” “เมืองแห่งสุำขภาพิที�ดี” ไดก้ลายเป็นันัามบตัรของเมือง

ที�มีชื�อเสีำยงโด่งดงัไปทั�วัจีีนัตลอดจีนัทั�วัโลก งานัเอก็ซ์ูโปจีีนั - เอเชียใต้

งานัแสำดงสิำนัคุา้นัำาเขา้และส่ำงออกนัคุรคุุนัหมิงของจีีนั งานัเจีรจีา

การคุา้และการลงทุนัรวัมถึิงงานัจีดัแสำดงสิำนัคุา้เอเชียใตแ้ละเอเชีย-

ตะวันััออกเฉีิยงใต ้การประชุมคูุ่ภาคีุ “สำนัธิสำญัญาวัา่ดว้ัยคุวัามหลาก

หลายทางชีวัภาพิ” คุรั� งที� 15 เวัทีคุวัามร่วัมมือการแลกเปลี�ยนัต่าง ๆ  

เหล่านีั�ทำาใหน้ัคุรคุุนัหมิงมี “กลุ่มเพืิ�อนั” กวัา้งขวัางขึ�นัเรื�อย ๆ  

การเปิดเดินัรถิเสำน้ัทางรถิไฟจีีนั - ลาวั จีะช่วัยใหน้ัคุรคุุนัหมิง

กลายเป็นั “แนัวัหนัา้” ที�เชื�อมกบัเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวันััออกเฉีิยง-

ใต ้จีะช่วัยเร่งคุวัามเร็วัในัการสำร้างคุุนัหมิงใหเ้ป็นัศูนัยก์ลางเศรษฐกิจี

การคุา้ระหวัา่งประเทศประจีำาภูมิภาคุ ศูนัยก์ลางการสำร้างสำรรคุ์

นัวัตักรรมเทคุโนัโลย ีศูนัยก์ลางการบริการดา้นัการเงินั และศูนัย์

กลางการแลกเปลี�ยนัดา้นัวัฒันัธรรม

昆明市委宣传部供稿 陈飞 图
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เยี�ยมชี่มเมืองอนัึ่ห่นึ่งิ รบัเลี�ยงแปลงผู้กั... ชี่าว่กรงุส้มัผู้สั้เยี�ยมชี่มเมืองอนัึ่ห่นึ่งิ รบัเลี�ยงแปลงผู้กั... ชี่าว่กรงุส้มัผู้สั้
กบัชี่วิี่ตำชี่นึ่บทไดที้�อนัึ่ห่นึ่งิกบัชี่วิี่ตำชี่นึ่บทไดที้�อนัึ่ห่นึ่งิ

遇见安宁｜遇见安宁｜认领菜园，城市居民享受田园生活认领菜园，城市居民享受田园生活

云南省安宁市禄脿街道朱家箐村，将村

里的闲置土地建设成15㎡/块的标准菜

园，种植应季蔬菜，对外提供认领出租。村

民邬国善是生态菜园项目的受益者之一。“我

每天来生态菜园管护蔬菜，实现了在家门口

就业。”对于城市居民来说，可以在快节奏的

城市生活之余，来到自己专属的菜园里采摘蔬

菜，感受田园生活的快乐。

ณ หมู่บา้นัจูีเจีียชิ�ง ถินันัลู่เปียวั เมือง

อนััหนิัง มณฑลยนูันัานั  ในัช่วังตน้ัฤดูหนัาวั

สำวันัผิกัออแกนิัคุแห่งหนึั�งในัหมู่บา้นักำาลงั

คึุกคุกัเป็นัพิิเศษ ชาวับา้นับา้งกย็ุง่อยูก่บัการ

ดูแลผิกัตามฤดูกาล บา้งกล็งมือหวัา่นัเมลด็

พินััธ์ุเพิาะปลูกใหม่... มีนักัท่องเที�ยวัผิูชื้�นั

ชอบผิกัออแกนิัคุมาเยี�ยมเยอืนัมิไดข้าดสำาย

บา้งกก็ำาลงัเกบ็ผิกัสำด  บา้งกก็ำาลงัคุดัเลือก

เมลด็พินััธ์ุ

ในัอดีตสำวันัผิกัออแกนิัคุแห่งนีั� เคุยเป็นั

พืิ�นัที�รกร้างวัา่งเปล่าไม่ไดรั้บการดูแล ชาวั

บา้นันัำาขยะหรือของเหลือใชม้าทิ�ง  และแลว้ั

โคุรงการ “สำวันัสำาธิตเกษตรเชิงนิัเวัศ” ก็

ไดน้ัำาคุวัามเปลี�ยนัแปลงมาสู่ำชาวัทอ้งถิิ�นั โคุรงการนีั�ไดน้ัำาพิื�นัที�ที�

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนัใ์นัหมู่บา้นัมาสำร้างเป็นัสำวันัผิกัมาตรฐานัขนัาด

15 ตารางเมตรต่อแปลง และทำาการปลูกผิกัตามฤดูกาลแลว้ันัำาออก

ใหน้ักัท่องเที�ยวัเช่าเพิื�อรับเลี�ยงดูแลแปลงผิกั

“เรามีสำวันัผิกัทั�งหมด 137 แปลง ปัจีจุีบนัั เราใหเ้ช่าในัราคุา 1,000

หยวันั/แปลง/ปี” คุุณเฉิินัหยนิั หวััหนัา้หมู่บา้นักล่าวัอยา่งมีคุวัามสุำข

อู่ กั�วัซู่านั ชาวับา้นัวัยั 74 ปี เป็นัหนึั�งในัผิูไ้ดรั้บผิลประโยชนั์

จีากโคุรงการสำวันัผิกัออแกนิัคุ แมว้ัา่คุุณตาจีะอายมุากแลว้ัแต่สุำข-

ภาพิของท่านัยงัคุงแขง็แรงและยงัคุงทำางานัในัสำวันัอยูต่ลอด ปัจีจุีบนัั

การดูแลสำวันัผิกัเป็นัเรื�องง่าย คุนัในัคุรอบคุรัวัของคุุณตากค่็ุอนัขา้ง

อุ่นัใจีที�จีะใหคุุ้ณตาทำาอาชีพินีั�  “ผิมมาที�สำวันัผิกัออแกนิัคุเพิื�อดูแล

ผิกัทุกวันัั ผิมมีรายไดจ้ีากการดูแลสำวันัมากกวัา่ 1,000 หยวันัต่อเดือนั

พิดูไดว้ัา่ผิมมีงานัมาให้ทำาถึิงหนั้าบา้นัจีริง ๆ คุรับ” ยงัมีชาวับา้นั

มากกวัา่ 30 คุนัที�ทำาอาชีพิดูแลสำวันัผิกัเช่นัเดียวักบัคุุณตาอู่

สำำาหรับชาวักรุงแลว้ั การเช่าสำวันัผิกัและมีโอกาสำมาเที�ยวัที�สำวันั

ผิกัในัวันััหยดุเพืิ�อเกบ็ผิกัและสำมัผิสัำคุวัามสุำขของการใชชี้วัติในัชนับท

อนััเรียบง่าย  ละทิ�งคุวัามวัุน่ัวัายจีากชีวัติในัเมืองอนััเร่งรีบซึู�งพิวัก

เขาตอ้งเผิชิญอยูเ่ป็นัประจีำาทุกวันัั 

安宁市委宣传部供稿 黄玉洁 图
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เยี�ยมชี่มเมืองอวี่�ซี ีเยี�ยมชี่มเมืองอวี่�ซี ี
ประต้ำหิ่นึ่แห่่งหุ่บเขาที�ซีอ่นึ่ลก่อย่้ในึ่ภเ้ขาอา้ยห่ลาว่ประต้ำหิ่นึ่แห่่งหุ่บเขาที�ซีอ่นึ่ลก่อย่้ในึ่ภเ้ขาอา้ยห่ลาว่

走进玉溪｜走进玉溪｜新平：哀牢山深处的石门峡新平：哀牢山深处的石门峡

石门峡位于云南省玉溪市新平县嘎洒镇，深藏于哀牢山东面的半山腰

中。峡谷里面到处都能见到令人赞叹、耳目一新的美景。有充满传

说的怪石，飞跃而下的涧水，写满沧桑和历史的古树老藤，还有歌唱的小

鸟，长在树下的野生蘑菇。人在谷中走，呼吸着清新、湿润、富含氧气的

空气，疲惫的身心得到了真正的放松，真惬意！

ซืูอเหมินัเซีูย หรือหุบเขาประตูหินั ตั�งอยูที่�ต ำาบลกาส่ำา อำาเภอ

ซิูนัผิงิ เมืองอวัี�ซีู มณฑลยูนันัานั ดินัแดนัแห่งนีั� ซู่อนัตวััลึกอยู่ในั

หุบเขาทางทิศตะวันััออกของภูเขาอา้ยหลาวั “ซิูนัผิงิซืูอเหมินัเซีูย 

หรือหุบเขาประตูหินัแห่งซิูนัผิงิ”  ไดรั้บการตั�งชื�อขึ�นัตามประตูหินั

ธรรมชาติทั�งหา้ในัหุบเขา

ภูมิทศันัห์ลกัของหุบเขาประตูหินั คืุอ ลำาธารทอดตวััยาวัระหวัา่ง

กลางภูเขาหินัสำองลูก ซึู� งนัำ�าในัลำาธารบางช่วังกไ็หลเชี�ยวั บางช่วัง

กไ็หลระรินั บางช่วังไหลคุดเคีุ�ยวั บางช่วังไหลเป็นัแนัวัตรง บางช่วัง

ไหลดั�งนัำ�าตก บางช่วังกลบัไหลลงมาคุลา้ย

ม่านัไข่มุก สำอดประสำานัเคีุยงขา้งกบัขนุัเขา

และป่าไมไ้ดอ้ยา่งงดงาม นัำ�าใสำในัลำาธารช่วัย

หล่อเลี�ยงให้ป่าเขาเขียวัขจีีขึ�นั ส่ำวันัคุวัาม

บริสุำทธ์ของป่าเขาช่วัยทำาใหน้ัำ�าในัลำาธารใสำ

ขึ�นัเช่นักนัั

     ณ หุบเขาแห่งนีั�  เราสำามารถิพิบเห็นัทิวั-

ทศันัที์�น่ัาตื�นัตาตื�นัใจีและคุวัามสำดชื�นัได้

ทั�วัทุกแห่งหนั หินัรูปร่างแปลกประหลาด

ซึู�งมีตำานัานัเล่าขานัต่าง ๆ สืำบมา กระแสำนัำ�า

ที�ไหลตกลงมาสำาดกระเซ็ูนั ตน้ัไมแ้ละเถิา

วัลัยดึ์กดำาบรรพิเ์ตม็ไปดว้ัยคุวัามผินััผิวันัแห่ง

ประวัติัศาสำตร์ เสีำยงนักร้องเพิลงคุลอ ใต้

ตน้ัไมที้�มีเห็ดป่าขึ�นัอยูท่ ั�วัไป ระหวัา่งเดินั

อยูใ่นัหุบเขาใหคุ้วัามรู้สึำกราวักบัเดินัอยูใ่นั

ภาพิวัาด ชั�วัขณะนัั�นัคุวัามทุกขท์ั�งมวัลกลบั

มลายหายไป การไดสู้ำดอากาศบริสุำทธิที�แสำนั

สำดชื�นัและอุดมไปดว้ัยออกซิูเจีนัเช่นันีั�  ทำา

ใหร่้างกายและจิีตใจีที�อ่อนัลา้สำามารถิผิอ่นั

คุลายไดอ้ยา่งแทจ้ีริง

玉溪市委宣传部供稿供图
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近来，“气氛组”成 中国流行度极

高、热度 断攀升的新晋流行语。如“考研气

氛组”“努力气氛组”“赶 铁气氛组”等。

所谓“气氛组”，是指菅造气氛的人。“气

氛组” 词起源于酒 ，本来是酒 里的 种分

工，在法律充许范围内发挥 定的暖场作用。

后来，“气氛组”的适用范围从酒 扩展至生

活中的各种场合，现在可以引申 在各种

场合中活跃、带动气氛的人。比如，“朋

友圈气氛组”指的是那些微信朋友圈半年不发

条，却经常活跃于朋友圈、频频点赞的人，

以此增添朋友圈动态热闹气氛。随着“气

“气氛组”“ผู้้ส้้รา้งบรรยากาศ
และส้รา้งส้สี้นัึ่”
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เมื�อเร็วั ๆ นีั�  “气氛组” หรือผิูส้ำร้างบรรยากาศและ

สำร้างสีำสำนัั ไดก้ลายเป็นัคุำาศพัิทใ์หม่ที�ไดรั้บคุวัามนิัยม

อยา่งสูำงและนิัยมเพิิ�มสูำงขึ�นัอย่างต่อเนืั�องในัประเทศ

จีีนั เช่นั “ผิูส้ำร้างบรรยากาศ ในัการสำอบเขา้ระดบับณัฑิต

ศึกษา” “ผิูส้ำร้างบรรยากาศคุวัามขยนัั” “ผิูส้ำร้างบรรยา-

กาศการใชร้ถิไฟใตดิ้นั” เป็นัตน้ั

 “气氛组” หมายถึิงผิูส้ำร้างบรรยากาศ คุำาศพัิทนี์ั�เดิมที

มีที�มาจีากผิบับาร์ โดยเป็นัการแบ่งหนัา้ที�กนััอยา่งหนึั�ง

ซึู� งกคื็ุอหนั้าที�กระตุน้ับรรยากาศโดยอยูใ่นัขอบเขตที�

กฎีหมายอนุัญาต ต่อมาคุำาศพัิทนี์ั�ไดแ้พิร่หลายไปสู่ำแวัดวัง

ต่าง ๆ ในัชีวัติประจีำาวันัันัอกเหนืัอจีากผิบับาร์ ปัจีจุีบนัั

คุำาศพัิทค์ุ ำานีั�ยงัใชใ้นัคุวัามหมายวัา่คุนัที�กระตุน้ัหรือสำร้าง

บรรยากาศในัสำถิานัการณ์ต่าง ๆ  เช่นั “ผิูส้ำร้างบรรยากาศในั

โซูเชียลมีเดีย” หมายถึิงคุนัที�นัานัทีปีหนัจีะโพิสำตใ์นั WeChat

Moments สำกัคุรั� งหนึั�งแต่มกัจีะกดไลคุใ์นั Moments ของคุนั

อื�นัอยูเ่สำมอ เพืิ�อเพิิ�มบรรยากาศคุวัามคึุกคุกัและมีชีวัติชีวัา

ในักลุ่ม สืำบเนืั�องจีากคุวัามฮิุตอย่างต่อเนืั�องของคุำาวัา่

“气氛组” หรือผิูส้ำร้างบรรยากาศและสำร้างสีำสำนัั  จึีงไม่

เพิยีงแต่ขยายบริบทการใชไ้ปสู่ำแวัดวังต่าง ๆ  ที�กวัา้งขึ�นั

แต่ยงัขยายคุวัามจีากคุนัให้หมายรวัมไปถึิงสิำ�งของได้

ดว้ัย เช่นั “新年气氛组” หมายถึิง “ผิูส้ำร้างบรรยากาศหรือ

สำร้างสีำสำนััแปลกใหม่ในัเทศกาลปีใหม่”  

ปัจีจุีบนััคุนัหนุ่ัมสำาวัชาวัจีีนัเชื�อวัา่ถึิงแมก้ารสำร้าง

บรรยากาศที�เหมาะสำมจีะเป็นัสิำ�งสำำาคุญั แต่กไ็ม่คุวัรจีะ

ทำาแบบผิวิัเผินิั เมื�อเปรียบเทียบกบั “ผิูส้ำร้างบรรยากาศ”

แลว้ั “ผิูล้งมือทำาอยา่งแทจ้ีริง” กลบัช่วัยเพิิ�มคุุณคุ่าให้

กบัชีวัติที�สำนุักสำนัานัไดม้ากกวัา่

“气氛组”

氛组” 断走红，不仅其适用场合 断扩

展，所指对象乜从人扩展至物，如“新年气氛

组”就是指彰显了新年别样韵味的事物。

如今，更多中国年轻人认 菅造合适的

气氛固然重要，但无论何时仟万 要浮于表

面，与“气氛组”相比，“实干组”更

能为有趣的生活增添价值。
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笑笑：大家好！《湄公河》杂志12月

刊与大家见面了。本期我们分别收到了来自

中泰两国高校泰语教师的来信，让我们一起

来看看吧！

ยิ�มยิ�ม : สำวัสัำดีคุ่ะท่านัผิูอ่้านัทุกท่านั 

นิัตยสำารแม่นัำ� าโขงฉิบบัเดือนัธนััวัาคุม

มาพิบกับท่านัผิูอ่้านัแลว้ัคุ่ะ นิัตยสำาร

เดือนันีั� เราได้รับจีดหมายแสำดงคุวัาม

คิุดเห็นัจีากอาจีารยที์�สำอนัภาษาไทยในั

มหาวัทิยลยัในัจีีนัและไทย โดยมีเนืั�อหา

สำรุปดงันีั� คุ่ะ

刁婵（中国籍）：我是海南热带海洋学

院的泰语老师，也是《湄公河》杂志的忠实

读者。自我们学校泰语专业订购《湄公河》

杂志以来，每一期我都会细细品读，学习杂

志里的新事物新内容，通过杂志了解中泰最

新资讯，并更新、丰富我的泰语词汇库。

本报记者 胡丽仙/整理

读者反馈

คุว่ามคุดิเห็่นึ่ของผู้้อ่้านึ่
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คุุณเดียวัฉิานั (ชาวัจีีนั) : ฉินััเป็นัอาจีารยส์ำอนัภาษา

ไทยที� Hainan Tropical Ocean University และเป็นัแฟนั

ประจีำาของนิัตยสำารแม่นัำ�าโขง  ตั�งแต่สำาขาวัชิาภาษาไทย

ของเราไดส้ำมคัุรเป็นัสำมาชิกนิัตยสำารแม่นัำ�าโขงเป็นัตน้ั

มา ฉินััก็จีะตั�งใจีอ่านันิัตยสำารทุกฉิบบัอย่างละเอียด

และไดศึ้กษาเรียนัรู้เนืั�อหาและสิำ�งใหม่ ๆ ในันิัตยสำาร

อยูเ่สำมอ ฉินััไดรั้บรู้ข่าวัสำารใหม่ ๆ  ของจีีนัและไทยผิา่นั

นิัตยสำาร อีกทั�งยงัไดเ้พิิ�มพินูัคุำาศพัิทภ์าษาไทยของฉินััดว้ัย

《湄公河》杂志内容新颖，每一期都能让人耳目一新，

并从中获得满满的正能量，给我带来很好的阅读体验。

เนืั�อหาในันิัตยสำารแม่นัำ�าโขงมีคุวัามแปลกใหม่และ

ทนััสำมยั ทำาใหฉ้ินััไดรั้บคุวัามรู้ใหม่ ๆ จีากการอ่านัทุก

คุรั�ง และกไ็ดเ้พิิ�มพิลงับวักใหก้บัฉินััเสำมอ ฉินััรู้สึำกเพิลิด

เพิลินักบัการอ่านันิัตยสำารเป็นัอยา่งมาก

作为一名泰语专业的老师，由于对学习泰语有更大、更

热切的需求，为此，我希望《湄公河》杂志能在目前电子版

和纸质版杂志同时发行的基础上，增加视听功能，以方便广

大读者和泰语爱好者们阅读和学习。

ในัฐานัะที�เป็นัอาจีารยส์ำอนัวัชิาภาษาไทย ฉินััจึีงอยาก

เรียนัรู้ภาษาไทยให้มากขึ�นั ดงันัั�นั ฉินััจึีงหวังัเป็นัอยา่ง

ยิ�งวัา่ นิัตยสำารแม่นัำ�าโขงนัอกจีากจีะจีดัทำาในัรูปสิำ�งพิิมพิ์

และฉิบบัดิจิีทลัแลว้ั จีะสำามารถิเพิิ�มเป็นัรูปแบบนิัตยสำาร

เสีำยงดว้ัย เพืิ�อใหผ้ิูอ่้านัและผิูที้�ชื�นัชอบภาษาไทยสำามารถิ

รับอ่านัรับฟังและเรียนัรู้ไดส้ำะดวักขึ�นั

温敏惠（泰籍）：我是《湄公河》杂志10多年的忠实读

者，从杂志使用普通纸张印刷，到铜版纸印刷，再到增加电

子版，我见证了杂志的变化。

ฐิดากาญจีนั ์วัรวัวิัฒันั ์ : ฉินััเป็นัแฟนัคุลบันิัตยสำาร

แม่นัำ�าโขงมานัานักวัา่ 10 ปีแลว้ั เริ�มเปิดอ่านัจีากกระดาษ

ธรรมดา ไปสู่ำกระดาษมนัั จีนัปัจีจุีบนััพิฒันัาเป็นัรูปแบบ

ดิจิีทลั  โดยฉินััไดเ้ห็นัการเปลี�ยนัแปลงของนิัตยสำาร

当我还在昆明理工大学担任泰语老师时，就受益于《湄

公河》杂志的大力支持——每个月，杂志社都会向老师和学

生们提供杂志作为学习教材。

สำมยัที�ฉิันัทำางานัเป็นัอาจีารยส์ำอนันักัศึกษาจีีนัที�

มหาวัทิยาลยัวัทิยาศาสำตร์และเทคุโนัโลยแีห่งคุุนัหมิง  

ไดรั้บการสำนัับสำนุันัจีากทางนิัตยสำาร  ซึู� งมีการจีดัส่ำง

นิัตยสำารรายเดือนัมาเป็นัสืำ�อการเรียนัการสำอนัใหแ้ก่

อาจีารยแ์ละนักัศึกษาทุกเดือนั

我目前正在攻读博士学位，《湄公河》杂志依然是我

每个月的必读刊物。杂志的内容丰富，涵盖泰中两国最新资

讯；内容通俗易懂，可以有效帮助读者们提升翻译技巧。

ปัจีจุีบนััฉินัักำาลงัศึกษาปริญญาเอก กย็งัคุงติดตามอ่านั

นิัตยสำารแม่นัำ�าโขงอยูทุ่กเดือนั นิัตยสำารแม่นัำ�าโขงมีประ-

เดน็ัที�หลากหลาย  มีขอ้มูลที�ทนััเหตุการณ์ทั�งในัไทยและ

จีีนั  อีกทั�งเนืั�อหาอ่านัง่ายและเขา้ใจีเร็วั ซึู� งไดช่้วัยเพิิ�ม

ทกัษะดา้นัการแปลใหก้บัผิูอ่้านัดว้ัยอีกทาง

感谢《湄公河》杂志团队制作出如此高品质的刊物分

享给社会，并且成为连接泰中两国人民之间友谊的纽带。在

此，我祝愿《湄公河》杂志能携手读者共同进步，打造精品

刊物。

ขอขอบคุุณทีมนิัตยสำารแม่นัำ�าโขงทุกคุนัที�ผิลิตงานั

ดี มีคุุณภาพิ แบ่งปันัสู่ำสำงัคุม  และเป็นัสำายสำมัพินััธ์ที�เชื�อม

มิตรภาพิไทย - จีีนั  ณ โอกาสำนีั�  ขอใหนิ้ัตยสำารแม่นัำ�า

โขงนัำาพิาผิูอ่้านัร่วัมพิฒันัา  และจีดัทำานิัตยสำารที�มีคุุณ-

ภาพิสูำงตลอดไป  
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