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预制菜，吃出一场“厨房革命”
                    “การปฏวิติัครวั” ดว้ยอาหารพรอ้มปรงุ

虚拟数字人，是什么人？
มนุษยเ์สมือนจรงิ คอือะไร

傣泰民族文化，在传承中发展
วฒันธรรมชาติพนัธ์ุไท พฒันารดุหนา้โดยไม่ท้ิงรากเหงา้
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坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并

举的住房制度，让全体人民住有所居。

——习近平

ยนืหยดับา้นใชส้�าหรับพกัอาศยั มิใช่ใชม้าป่ันราคา เร่งสร้างระบบท่ีอยูอ่าศยัท่ีมี

การจดัสรรจากหลายฝ่าย หลายช่องทาง เช่าและซ้ือควบคู่กนัไป เพื่อใหป้ระชาชน

ทั้งหมดมีท่ีอยูอ่าศยั

——สี จ้ินผงิ
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深圳，
保障房
成主流

“บา้นประกนัสงัคม”
กลายเป็นกระแสหลกั
ในเมืองเซนิเจิ้น

เซินเจ้ิน เป็นเมืองน�าร่องในการปฏิรูปส่ิงส�าคญัมาโดยตลอด

และไดรั้บการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ เป็นเมืองแรกของจีน เม่ือ

เดือนสิงหาคม 2563 รัฐบาลเมืองเซินเจ้ินไดป้ระกาศจดัสรรบา้น

ใหแ้ก่ประชาชนร้อยละ 60 ไดอ้ยู่อาศยั นั่นหมายความวา่ “บา้น

ประกนัสงัคม” จะเร่ิมเขา้มามีบทบาทแทนท่ี “บา้นเชิงพาณิชย”์  

การจดัสรรบา้นโดยรัฐบาลกลายเป็นกระแสหลกัในเมืองเซินเจ้ิน

การปรับเปล่ียนนโยบายดงักล่าว ไดส้ร้างรากฐานท่ีแขง็แกร่งและ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศจีน

พร้อม ๆ กบัการท่ีเศรษฐกิจจีนเขา้สู่ช่วงเวลาใหม่ จ�าเป็นตอ้ง

มีรูปแบบอสงัหาริมทรัพยท่ี์สอดคลอ้งกบัการพฒันาในช่วงปัจจุบนั

ยคุบา้นประกนัสงัคมรูปแบบใหม่ก�าลงัจะมาถึงอยา่งเงียบ ๆ
稿件来源：《三联生活周刊》，有删减

หลงัจากเสน้ทางตลาดอสงัหาริมทรัพยข์องจีนเติบโตอยา่ง

รวดเร็วเป็นเวลา 20 ปี กก็ �าลงัเขา้สู่ยคุของการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ใหญ่ ต�าแหน่งเสาหลกัของเศรษฐกิจอสงัหาริมทรัพยค่์อย ๆ ชะลอ

ตวัลง ทรัพยากรต่าง ๆ ค่อย ๆ กา้วไปสู่บา้นประกนัสงัคมมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ

CFP 图
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ในการแข่งขนักีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 ระหวา่งวนัท่ี 4 - 13 มีนาคม นกักีฬา

พาราลิมปิกจากทัว่ทุกมุมโลกต่างมาเขา้ร่วมการแข่งขนั พวกเขาไดแ้สดงทศันะคติท่ีดี ความ

มัน่ใจในตนเอง และสปิริตท่ีกลา้หาญอย่างไม่ลดละในสนามแข่งขนั ส่ิงเหล่าน้ียงัเป็นแรง

บนัดาลใจใหก้บัผูค้นจ�านวนมากในการฝ่าฟันเพ่ือกา้วไปสู่ความฝัน  เหล่านกักีฬาผูพิ้การต่าง

ฮึดสูแ้ละพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง การเอาชนะตวัเองไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจ ทุกช่วง

เวลาท่ียอดเยีย่มต่างหยดุน่ิงอยูบ่นลานหิมะและน�้าแขง็

3月4日至13日，北京2022年冬残奥会期间，来自世界各地的残奥运动员们在赛场上展现出了乐

观自信和不懈进取的精神，激励了更多人为梦想全力以赴。残疾人运动员自强不息、突破自我的风采

令人感动，一个个精彩瞬间在冰雪赛场上定格。新华社 图

ความฝันผลบิานดว้ยความพยายามและทุ่มเท

梦想因拼搏而绽放
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新华社 图
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虚拟主播一天可录制500万字的有声书、手语数字人为听障人士解说冬奥赛事……近年来，随着人

们对虚拟内容需求的增加、消费级VR（虚拟现实）硬件快速发展，虚拟数字人发展进入快车道，而这

也折射出了虚拟世界与现实世界走向融合的大趋势，反映了人们对新技术、新业态的一种好奇与尝试。

虚拟数字人，是什么人？
มนุษยเ์สมือนจรงิ คอือะไร

มนุษยเ์สมือนจรงิ คอือะไร

“การปฏวิติัครวั” ดว้ยอาหารพรอ้มปรงุ

วฒันธรรมชาติพนัธ์ุไท พฒันารดุหนา้โดยไม่  
ท้ิงรากเหงา้

虚拟数字人，是什么人？

预制菜，吃出一场“厨房革命”

傣泰民族文化，在传承中发展

特稿·专题导读ไฮไลท์บทความพเิศษ
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เส่ียวเจ้ิง นกัข่าวดิจิทลัของส�านกัข่าวซินหวั  และนกับินอวกาศดิจิทลั

新华社数字记者、数字航天员小诤 新华每日电讯供图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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ผูป้ระกาศข่าวเสมือนจริงสามารถบนัทึกหนังสือเสียงได ้5 ลา้นค�าต่อวนั และล่ามภาษามือดิจิทลัจะ

บรรยายการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใหแ้ก่ผูพิ้การทางการไดย้นิ... สืบเน่ืองจากการพฒันาอยา่ง

รวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ มนุษยเ์สมือนจริงจ�านวนหน่ึงจึงไดก้า้วเขา้สู่วถีิชีวติของผูค้น “รายงาน

ดชันีอิทธิพลของมนุษยเ์สมือนจริงของจีน” ท่ีเพ่ิงประกาศเม่ือไม่นานมาน้ีโดยศูนย ์ MediaBig Data ของ

หอ้งปฏิบติัการส�าคญัแห่งชาติจีน และดา้นการหลอมรวมส่ือและการเผยแพร่ของมหาวิทยาลยัการ

ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศจีน (Communication University of China) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในช่วงไม่ก่ีปีมา

น้ี ความตอ้งการของผูค้นในดา้นส่ิงเสมือนจริงมีเพิม่ข้ึน  ฮาร์ดแวร์ VR (Virtualreality หรือความเป็นจริง

เสมือน) ส�าหรับผูบ้ริโภคไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็ว มนุษยเ์สมือนจริงกพ็ฒันารุดหนา้เช่นกนั

มนุษยเ์สมือนจริงเป็นคาแรคเตอร์เสมือนจริงท่ีอาศยัเทคโนโลยสีร้างข้ึนเลียนแบบมนุษย ์ดว้ยความ

กา้วหนา้ของเทคโนโลย ีAR 5G ปัญญาประดิษฐ ์(AI) การตรวจจบัการเคล่ือนไหว การเร็นเดอร์คลาวด์

(cloud rendering) จึงท�าใหค้วามสมจริง การปฏิสมัพนัธ์ และความหลากหลายของมนุษยเ์สมือนจริง

ยงัคงสร้างความประหลาดใจใหแ้ก่ผูค้นอยา่งต่อเน่ือง มีลกัษณะความเป็นมนุษยเ์พ่ิมมากข้ึน และขอบเขต

การใชง้านของมนุษยเ์สมือนจริงกก็วา้งข้ึนดว้ย

ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 ท่ีเพิง่ส้ินสุดลง “หลิงอวี”่ ผูป้ระกาศข่าวภาษามือ

AI เป็นท่ีรู้จกักนัดีของทุกคน ในการบรรยายการแข่งขนัและการรายงานข่าว ภาษามือของ “หลิงอวี”่

นั้นถูกตอ้ง ชดัเจนและเขา้ใจง่าย ในช่วงกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวไดมี้การแสดงท่าทางภาษามือทั้งหมด

2,000 ท่า  ใหบ้ริการผูค้นมากกวา่ 2.16 ลา้นคน ตามรายงานระบุวา่ “หลิงอวี”่ เป็นหุ่นยนตแ์ปลภาษา

ท่ีมีความสามารถในการฟังภาษามนุษยแ์ละรู้ภาษามือของผูพิ้การทางการไดย้นิ การปรากฏตวัของ “เธอ” 

ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระงานการแปลของผูแ้ปลภาษามือท่ีเป็นมนุษย ์ ด�าเนินการแปลดว้ยคอมพิวเตอร์

อยา่งรวดเร็ว ยิง่ไปกวา่นั้นยงัสะดวกต่อการท�าซ�้ าตอบสนองความตอ้งการแปลเน้ือหาของโปรแกรม

มนุษย์เสมือนจริงเป็นคาแรคเตอร์เสมือนจริงทีอ่าศัยเทคโนโลยสีร้างขึน้เลยีน
แบบมนุษย์ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีAR 5G ปัญญาประดษิฐ์ (AI) การ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหว การเร็นเดอร์คลาวด์ (cloud rendering) จึงท�าให้ความ
สมจริง การปฏสัิมพนัธ์ และความหลากหลายของมนุษย์เสมือนจริงยงัคงสร้าง
ความประหลาดใจให้แก่ผู้คนอย่างต่อเน่ือง มลีักษณะความเป็นมนุษย์เพิม่มาก
ขึน้ และขอบเขตการใช้งานของมนุษย์เสมือนจริงกก็ว้างขึน้ด้วย
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การแข่งขนัจ�านวนมากได ้ และใหบ้ริการแก่ผู ้

พิการทางการไดย้ินไดดี้ข้ึนและขยายวงกวา้ง

ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีแลว้ เน่ืองจากการเติบโตอยา่งรวด-

เร็วของ  “เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟัง” เช่น

E-book และละครวทิยท่ีุอาศยัเสียงเป็นหลกั ผู ้

ประกาศเสมือนจริงซ่ึงใชเ้สียง AI กป็รากฏข้ึน

ในชีวติประจ�าวนัของผูค้นเช่นกนั ผูป้ระกาศเสมือน

จริงซ่ึงใชเ้สียง AI ท่ีพฒันาข้ึนโดย Chinese Online

Digital Publishing Group สามารถผลิตค�าไดม้าก

กวา่ 5 ลา้นค�าต่อวนัในเคร่ืองเดียว ประสิทธิภาพ

การผลิตสูงกวา่ผูป้ระกาศท่ีเป็นมนุษย ์ ประหยดั

ตน้ทุนในการบนัทึกเสียงไดม้ากกวา่ 90%  และ

การันตีไดว้า่คุณภาพการบนัทึกเสียงจะเป็นมาตร-

ฐานเดียวกนั นอกจากน้ี เทคโนโลยผีูป้ระกาศ  AI 

ของเครือบริษทั Chinese Online Digital Publishing

ยงัรองรับการออกอากาศแบบคู่ แบบหลายคน 

และผูป้ระกาศภาคภาษาองักฤษ ซ่ึงสามารถตอบ

สนองความตอ้งการในดา้นการท�าคลิปเสียงท่ีมี

เน้ือหาหลากหลายมากข้ึน

      ตาม “รายงานอุตสาหกรรมเชิงลึกของมนุษย์

เสมือนจริง” ท่ีประกาศโดยองคก์รวจิยัตลาดแห่ง

ประเทศจีน “QbitAI” คาดวา่ เม่ือถึง พ.ศ. 2573 

สดัส่วนตลาดมนุษยเ์สมือนจริงของจีนจะสูงถึง 

2.7 แสนลา้นหยวน ในปัจจุบนั การเติบโตของ

มนุษยเ์สมือนจริงสะทอ้นถึงแนวโนม้ส�าคญัของ

การผสมผสานโลกเสมือนจริงกบัโลกแห่งความ

เป็นจริง และสะทอ้นถึงความสงสัยใคร่รู้และ

ความพยายามของผูค้นท่ีมีต่อเทคโนโลยใีหม่และ

รูปแบบอุตสาหกรรมใหม่
หลิง  มนุษยเ์สมือนจริง

虚拟数字人翎 图片来源于翎官方微博
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虚拟人
赋能
数字生活

มนุษยเ์สมือนจรงิ
เสรมิพลงัชวิีตดจิทิลั

เม่ือเร็ว ๆ น้ี “ชุย เส่ียวพ่าน” พนกังาน

ใหม่ดีเด่นประจ�าปี 2564 ของบริษทั Vanke

ประเทศจีนโด่งดงัข้ึนมาในโลกออนไลน ์ แต่

ทวา่พนกังานท่ีหนา้ตาหมดจดและมีความ

สามารถในการท�างานสูงคนน้ีไม่ใช่มนุษย์

จริง ๆ แต่เป็นพนกังานดิจิทลั

日前，中国企业万科公司

虚拟员工“崔筱盼”获得该公司

2021年度优秀新人而走红网络；

北京2022年冬奥会期间，AI虚

拟气象主播“冯小殊”上岗播报

观赛气象指数……越来越多虚拟

数字人走入大众视野的背后，是

人工智能产业多年发展的水到渠

成。当数字经济浪潮来袭，不断

拓展商用边界的虚拟数字人正丰

富着人们的数字生活。

AYAYI มนุษยเ์สมือนจริง

虚拟数字人AYAYI  图片来源于AYAYI官方微博
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ตรวจสอบระยะเวลาท่ีเกินก�าหนดและ

รายการต่าง ๆ ท่ีผดิปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

ส่งการแจง้เตือนไปยงัเพ่ือนร่วมงานผา่นทาง

อีเมลเพื่อกระตุน้ใหบ้ริหารงานไดอ้ยา่งทนั

ท่วงที... ตั้งแต่เขา้ท�างานในบริษทั Vanke  เม่ือ

เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ระดบัการตอบสนองต่อเอกสารท่ีไดรั้บการ

เตือนจาก “ชุย เส่ียวพา่น” คิดเป็นเจด็เท่าของการแจง้ดว้ยระบบไอที

แบบเดิม เอกสารการช�าระล่วงหนา้ เครดิต และเอกสารเกินก�าหนด

ท่ีชุย เส่ียวพา่นเร่งรัดมีอตัราการตรวจสอบสูงถึง 91.44% ดว้ยการ

ท�าซ�้ าของอลักอริธึมอยา่งต่อเน่ือง เน้ือหางานของ “ชุย เส่ียวพา่น” 

“ชุย เส่ียวพา่น” ไม่ไดเ้ป็นกรณีพิเศษเพียง

หน่ึงเดียว ในงานราตรีวนัส่งทา้ยปีเก่าของ

สถานีโทรทศันด์าวเทียมมณฑลเจียงซู  มนุษย์

เสมือนจริงท่ีมีตน้แบบมาจากเต้ิง ล่ีจวนิ นกั

ร้องชาวจีนผูล่้วงลบัไปแลว้ ไดร้้องเพลงบน

เวทีร่วมกบันกัร้องท่ีเป็นมนุษยจ์ริง ๆ  ในช่วง

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 “เฟ๋ิง เส่ียวซู”

ผูป้ระกาศข่าวพยากรณ์อากาศ AI เสมือนจริง

รับหนา้ท่ีประกาศดัชนีสภาพอากาศในการ

เขา้ชมการแข่งขนั... เบ้ืองหลงัจ�านวนมนุษย์

เสมือนจริงท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและปรากฏ

สู่สายตาสาธารณชนนั้น เป็นผลมาจากการ

พฒันาตามครรลองของอุตสาหกรรมปัญญา

ประดิษฐเ์ป็นเวลานานหลายปี เม่ือกระแสของ

เศรษฐกิจดิจิทลัมาถึง มนุษยเ์สมือนจริงท่ีขยาย

ขอบเขตของการใชง้านเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อ

เน่ืองก�าลงัสร้างความหลากหลายใหแ้ก่วถีิชีวติ

ดิจิทลัของผูค้น

แสดงฝีมือในหลากหลายแวดวง
在多个行业崭露头角

AYAYI มนุษยเ์สมือนจริง

虚拟数字人AYAYI  图片来源于AYAYI官方微博
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ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนและตอนน้ีไดข้ยายไปสู่การ

อปัโหลดและการจดัการใบอนุญาตธุรกิจ รวม

ทั้งการแจง้เตือนการรักษาขอ้มูลการประกนั

สงัคมของพนกังาน ฯลฯ

บนพ้ืนฐานของอลักอริธึมปัญญาประดิษฐ์

“ชุย เส่ียวพา่น” มนุษยเ์สมือนจริงท่ีสร้างข้ึน

โดยอาศยัเทคโนโลยโีครงข่ายประสาทเทียม

เชิงลึก ไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�า

งานและแกปั้ญหาการสร้างมาตรฐานคุณภาพ

ของงานเท่านั้น แต่ยงัช่วยใหอ้ลักอริธึมปัญญา

ประดิษฐมี์สถานะเสมือนมนุษยจ์ริงและมี

วธีิการส่ือสารท่ีอบอุ่นมากข้ึน

อนัท่ีจริงแลว้มนุษยเ์สมือนจริงไม่ใช่แนว

คิดใหม่ ยอ้นกลบัไปในปี 2550 ในเวลานั้น

แหล่งก�าเนิดเสียง “ฮตัสึเนะ มิคุ” ท่ีพฒันาจาก

โปรแกรมสงัเคราะห์เสียงกลายเป็นไอดอล

เสมือนจริงระดบัปรากฏการณ์คร้ังแรก และ

นบัตั้งแต่นั้นมาเป็นระยะเวลานานท่ีมนุษยเ์สมือนจริงส่วนใหญ่มา

จากแอนิเมชัน่และคาแรคเตอร์ในเกมซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมบนัเทิง

ภาพยนตร์และโทรทศันเ์ป็นหลกั

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา การพฒันาสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี

เป็นประโยชนต่์อการพฒันามนุษยเ์สมือนจริง คาแรคเตอร์ของมนุษย์

เสมือนจริงมีความสมจริงมากข้ึน การโตต้อบคล่องแคล่วยิง่ข้ึน และ

มีบทบาทในแวดวงต่าง ๆ มากข้ึนดว้ย

ในหอ้งถ่ายทอดสดออนไลน ์“กวน เส่ียวฟาง” พิธีกรอีคอมเมิร์ซ

เสมือนจริงไดถ่้ายทอดสดเสร็จไปแลว้หลายรายการ “กวน เส่ียวฟาง” 

ไลฟ์สดขายสินคา้ร่วมกบัพิธีกรซ่ึงเป็นมนุษยจ์ริง ดูจากผลงานการ

ไลฟ์สด ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนไหวของร่างกาย การเคล่ือนไหวของ

ศีรษะ รูปปาก หรือรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ของสีหนา้อารมณ์ “กวน

เส่ียวฟาง” แทบจะไม่แตกต่างอะไรจากมนุษยจ์ริง ๆ 

แมว้า่มนุษยเ์สมือนจริงจะเป็นเพียง “เสมือน” แต่กไ็ม่ใช่วา่จะ

มีแต่ “เปลือกภายนอก” ท่ีวา่งเปล่าอีกต่อไป “การบ่มเพาะทั้งภายใน

และภายนอก” ไดก้ลายเป็นแนวโนม้การพฒันาของตลาดมนุษยเ์สมือน

จริง

     เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐเ์ป็นส่ิงส�าคญั

ในการสนบัสนุนการพฒันามนุษยเ์สมือนจริง

อยา่งไม่ตอ้งสงสยั

      ถา้ตอ้งการใหท่้าทางการเคล่ือนไหวของ

มนุษยเ์สมือนจริงเป็นธรรมชาติและคล่อง

แคล่วมากพอ กจ็ �าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ฮาร์ด-

การสนับสนุนทางเทคโนโลยช่ีวยส่งเสริมให้ตลาดได้รับความนิยม
技术支撑推动市场火热

แวร์ท่ีทรงพลงัและอลักอริธึมปัญญาประดิษฐท่ี์ดีเยีย่มมากข้ึน คน

ในแวดวงไดย้กตวัอยา่งวา่ “การสร้างแบบจ�าลองของเสน้ขนจ�านวน

มากใหแ้ก่มนุษยเ์สมือนจริงตอ้งใชก้ารประมวลผลขั้นสูงมารองรับ

“มีการอธิบายวา่ผูใ้หญ่โดยทัว่ไปมีเสน้ผมประมาณ 100,000 เสน้ แต่

มนุษยเ์สมือนจริงจ�านวนมากมีเส้นผมมากถึง 2 - 3 แสนเสน้ เพ่ือท่ีจะ

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดขั้นสูงของการสร้างแบบจ�าลอง ในขณะเดียว
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กนั การตรวจจบัการเคล่ือนไหวในระดบัมิลลิวนิาทีกเ็ป็น

เร่ืองท่ียากในเชิงเทคนิคเช่นกนั “ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิทลัในประเทศจีน ท�าใหเ้ราสร้างความกา้วหนา้คร้ัง

ส�าคญัมากมายในดา้นปัญหาทางเทคนิคของมนุษย์

เสมือนจริง”

      การสนบัสนุนทางเทคโนโลยส่ีงเสริมความนิยม

ของตลาดมนุษยเ์สมือนจริงอยา่งต่อเน่ือง

     การไดรั้บความนิยมสะทอ้นให้เห็นได้

ในแง่ของการใชง้าน “ซีหูหมายเลข 1”

ดีไซนเ์นอร์แฟชัน่ AI ท่ีเขา้ใจ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกคน 

“เสียวผู”่  พนกังานเสมือนจริงของ

ธนาคารการพฒันาผูต่งแห่งเซ่ียงไฮ้

ท่ีสามารถใหบ้ริการทางการเงิน...  จาก

การส�ารวจของทีมเส่ินหยางซ่ึงเป็นผูอ้ �า-

นวยการบริหารของศูนยว์จิยัการส่ือสาร

มวลชนใหม่  คณะการส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัชิงหวั ประเทศจีน พบวา่

บริษทัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มนุษยเ์สมือนจริงไดเ้พิ่มข้ึนถึง 20 

เท่าในปีท่ีผา่นมา การไดรั้บความนิยม

ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากตลาดทุน ใน

ช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี มีการลงทุนทางการ

เงินหลายสิบรายการเกิดข้ึนในเสน้

ทางการแข่งขนัของ “ไอดอลเสมือน

จริง” และมียอดรวมการลงทุนทางการ

เงินท่ีเปิดเผยแลว้มากกวา่ 380 ลา้นหยวน 

บริษทัจีนหลายแห่งเช่น ByteDance และ NetEase 

ต่างทยอยเขา้สู่ตลาดมนุษยเ์สมือนจริง
เส่ียวเจ้ิง นกัข่าวดิจิทลัของส�านกัข่าวซินหวั และนกับินอวกาศดิจิทลั

新华社数字记者、数字航天员小诤 新华每日电讯供图
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ภายใตก้ารขบัเคล่ือนของเทคโนโลยแีละ

ตลาด  มนุษยเ์สมือนจริงก�าลงัเขา้สู่ชีวติของ

เราอยา่งเงียบ ๆ   อาจมาในรูปแบบของพนกังาน

บริษทัท่ีมีความสามารถสูง ดาราคนบนัเทิงท่ี

ไม่มีข่าวเชิงลบ หรือพิธีกรท่ีท�างานไดโ้ดยไม่

ตอ้งหยดุพกั...

บทบาทของมนุษยเ์สมือนจริงกคื็อการ

เป็นส่วนเสริมของโลกมนุษยม์าโดยตลอด  

พวกเขาจะอ�านวยความสะดวกในชีวติของ

คนยคุใหม่อยา่งมาก และใหบ้ริการต่าง ๆ  ใน

การใชชี้วิตและการปลอบโยนทางอารมณ์

ในบางสถานการณ์  ขณะเดียวกนัยงัสามารถ

บุกเบิกแรงงานเสมือนจริง เพ่ิมประสิทธิภาพ

การท�างานของบริษทั ลดตน้ทุนการผลิต และ

เปลีย่นแปลงวถิชีีวติของเรา
改变我们的生活

ช่วยปลดปล่อยแรงงานมนุษยไ์ด ้ ส�าหรับกลุ่ม “เจเนอเรชัน่ Z” คาแรค-

เตอร์ลิขสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึนจากมนุษยเ์สมือนจริงนั้นสอดคลอ้งกบัรสนิยม

การบริโภคของพวกเขามากกวา่

ความนิยมท่ีมีต่อมนุษย์เสมือนจริงสะทอ้นถึงแนวโนม้ส�าคญั

ของการหลอมรวมโลกเสมือนจริงกบัโลกแห่งความเป็นจริง

 แต่กย็งัมีหนทางอีกยาวไกลท่ีจะบรรลุผลในวงกวา้งอยา่งแท้

จริง ตวัอยา่งเช่น ผูป้ระกาศข่าวเสมือนจริงสามารถออกอากาศข่าว

ไดทุ้กท่ีทุกเวลาและก�าหนดเฉพาะเจาะจงได ้ ซ่ึงสะทอ้นถึงการบูรณา-

การในเชิงลึกของปัญญาประดิษฐก์บัวงการส่ือสารมวลชน แต่กย็งั

คงเผชิญกบัความทา้ทายในแง่ของการแข่งขนัในธุรกิจประเภทเดียว

กนัและความสามารถทางเทคโนโลยกีารผลิตของตนเอง

ส่ิงส�าคญัในการท่ีจะเอาชนะความทา้ทายอยูท่ี่ความเขา้ใจสถาน-

การณ์ในเชิงลึกและการยกระดบัเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ บริษทั

เทคโนโลยหีลายแห่งไดเ้ร่ิมส�ารวจ ตวัอยา่งเช่น เส่ียวเวย มนุษยดิ์จิทลั

ของ Tencent Cloud สามารถใหบ้ริการแนวทางแกไ้ขท่ีหลากหลาย

ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการเงิน การเมืองและ

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ฯลฯ

นอกจากน้ีมนุษยเ์สมือนจริงยงัขาดมาตรฐานทางอาชีพและ

อาจน�าไปสู่กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย เช่น การฉอ้โกงโดยการปลอม

แปลงเป็นบุคคลตน้แบบ ดว้ยเหตุน้ี เหอหยวน เลขาธิการของศูนย์

วจิยัการก�ากบัดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั AI ของมหาวทิยาลยั

เซ่ียงไฮเ้จียวทงไดเ้สนอแนะวา่ ในอนาคต จ�าเป็นตอ้งมีกฎหมายพิเศษ

โดยเฉพาะส�าหรับมนุษยเ์สมือนจริงท่ีมีการประกอบข้ึนมาในเชิงลึก

นอกเหนือจากการก�ากบัดูแลของรัฐบาลแลว้ ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม

ตอ้งมีแนวคิดในการร่วมมือกนัก�ากบัดูแล  เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทาง

กฎหมาย จริยธรรม และศีลธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

　本刊综合

 AI ผูป้ระกาศข่าวภาษามือ  

AI手语主播 图片来源于网络
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当“Z世代”
遇到虚拟数字人

เม่ือ “เจเนอเรช ัน่ Z” 
พบกบัมนุษยเ์สมือนจรงิ 

@ Xiao xiao ming: ส�าหรับไอดอล

เสมือนจริงแลว้ หากไม่มีทีมดูแลโดยเฉพาะ 

ช่วยบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP) ก็

จะดึงดูดความสนใจอยา่งต่อเน่ืองไดย้าก และ

สุดทา้ยแลว้ไอดอลเสมือนจริงจ�านวนมากก็

จะตกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้ท้ิง

@ Natthapon : เม่ือมนุษย์

เสมือนจริงดูแตกต่างจากมนุษย ์ผู ้

คนกจ็ะรู้สึกถึงความแปลกใหม่และ

ช่ืนชอบ แต่เม่ือ “พวกเขา” ท�าเหมือน

มนุษยจ์ริงมากเกินไป กก็ลบัท�าให้

มนุษย์เกิดความหวาดกลวั ดงันั้น 

มนุษยเ์ราจึงยงัคงตอ้งพิจารณาให้

รอบคอบเก่ียวกบัการใชม้นุษยเ์สมือน

จริงมากจนเกินพอดี

@ Rasin : โปรดทะนุถนอมเพ่ือนร่วมงานท่ีแก่งแยง่

แข่งขนักบัคุณ เพราะอยา่งนอ้ยพวกเขากย็งัเป็นมนุษย์

@ Wattana : มนุษยเ์สมือนจริงอาจไม่ช�านาญใน

ดา้นท่ีมนุษยถ์นดั เช่น ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา

และความสามารถในการสรุปหลกัเกณฑจ์ากปรากฏการณ์

ท่ีซบัซอ้น ดงันั้นจึงไม่ตอ้งกงัวลวา่ “เขาหรือเธอ” จะมา

แทนท่ีคุณได้

CFP 图
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时尚流

สายแฟช่ัน  มนุษย์เสมือนจริงสาย

แฟช่ันนิสต้า

翎
ตวัแทนคือ หลงิ KOL (Key Opinion

Leader ผู้มอีทิธิพลทางความคดิ) เสมือน

จริง ทีเ่ป็นภาพวาดความละเอยีดสูงแบบ
Hyperrealism 

短剧流
สายละครส้ัน  “ภาพลกัษณ์ + เร่ือง

ราว” ยิง่เหมือนตวัละครทีเ่ดนิออก

มาจากบทละคร

柳夜熙
ตวัแทนคือ หลิว่ เย่ซี  บิวตีบ้ลอ็ก

เกอร์เสมือนจริงจากคลปิวดิโีอ
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歌舞流
สายเพลงและการเต้นร�า  

มนุษย์เสมือนจริงสายร้อง

และเต้น

洛天依
ตวัแทนคือ ลัว่ เทยีนอ ี 

ไอดอลเสมือนจริง

功能派
สายฟังก์ช่ัน  มนุษย์เสมือนจริง

สายฟังก์ช่ันการท�างานและใช้

ประโยชน์ได้จริง

小诤
ตวัแทนคือ เส่ียวเจิง้ นักข่าวดจิทิลั

ของส�านักข่าวซินหัว และนักบิน

อวกาศดจิทิลั

分身派
สายร่างอวตาร  ร่างอวตารของ

ดาราตวัจริง

邓丽君（虚拟人）

ตวัแทนคือ มนุษย์เสมือนจริง

ที่มีต้นแบบมาจากเติง้ ลีจ่วนิ

นักร้องชาวจนีผู้ล่วงลบั 
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只需简单烹饪、不到一个小时就能做出满满一桌美味佳

肴，让你成为社交媒体上的“厨神”——这就是时下流行的预

制菜为消费者带来的变化。所谓预制菜，是指将各种食材配以

辅料，经预先加工而成的成品或半成品。作为消费市场的新热

点，预制菜不仅迎合了快节奏生活下无暇下厨的年轻消费客群

的生活方式，也折射出了中国餐饮市场家庭小型化、食品消费

便捷化和品质化等新趋势。

吃出一场“厨房革命”

“การปฏวิติัครวั” 
ดว้ยอาหารพรอ้มปรงุ  
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武瑞 绘图
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แค่เพียงปรุงง่าย ๆ  ไม่ถึงหน่ึงชัว่โมง กไ็ด้

อาหารเลิศรสเตม็โตะ๊ คุณสามารถกลายเป็น 

“เชฟขั้นเทพ” ท่ีโด่งดงับนโซเชียลมีเดียได ้ น่ี

คือ การเปล่ียนแปลงท่ีอาหารพร้อมปรุงซ่ึง

เป็นท่ีนิยมในยคุสมยัปัจจุบนัน�ามาสู่ผูบ้ริโภค 

อาหารพร้อมปรุง คือ การน�าวตัถุดิบของ

อาหารและเคร่ืองปรุงประเภทต่าง ๆ  ผา่นกรรม-

วธีิการปรุงจนกลายเป็นอาหารพร้อมปรุงหรือ

ก่ึงส�าเร็จรูป เช่น  ผดัไก่กบัถัว่ลิสง พระกระโดด

ก�าแพง เน้ือผดัพริกไทยด�า ขา้วแปดเซียน 

เส่ียวหลงเปา เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่เป็นอาหารเลิศ

รสดั้งเดิมของจีน อาหารเหล่าน้ีก็ลว้นแต่

สามารถท�าให้เป็นอาหารพร้อมปรุงไดท้ั้ง

ส้ิน ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถน�ากลบัไปบา้นแลว้แค่เพียงผา่นกรรมวธีิอีก

นิดหน่อย กส็ามารถล้ิมรสอาหารจีนดั้งเดิมได ้อาหารพร้อมปรุงมีขอ้ดี

ในการช่วยประหยดัเวลา ประหยดัวตัถุดิบ ปริมาณพอเหมาะ  รสชาติ

สดใหม่ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นอาหารของผูค้นในยคุ

“เศรษฐกิจคนข้ีเกียจ” และ “เศรษฐกิจกินใชจ่้ายในบา้น” ไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 

ขอ้แตกต่างจากอาหารหลกัเช่น “อาหารแช่แขง็” แบบเดิม ๆ ก็

คือ อาหารพร้อมปรุงมีประเภทและรสชาติหลากหลายกวา่ ความ

สามารถในการเกบ็รักษารสชาติของวตัถุดิบท�าออกมาไดส้มบูรณ์

กวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบับะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูปและอาหารกระป๋อง ซ่ึงใช้

การทอดดว้ยน�้ามนัและอุณหภูมิสูงเพื่อยดืระยะเวลาการเกบ็รักษา

อาหารพร้อมปรุงกลบัเนน้ “ประโยชนต่์อสุขภาพ” โดยอาหารพร้อม

ปรุงจะใชเ้ทคนิคโซ่ความเยน็หรือการท�าให้แห้งดว้ยการแช่เยอืก

แขง็ โดยจะยดืระยะเวลาในการเกบ็รักษาอาหารและโครงสร้างคุณค่า

ทางสารอาหารไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

“รายงานการเติบโตธุรกิจอาหารพร้อมปรุงของจีน ปี 2564 - 2565”

แสดงใหเ้ห็นวา่  ในปี 2564 ขนาดตลาดอาหารพร้อมปรุงของจีน

มีมูลค่าเกินกวา่ 3 แสนลา้นหยวน  คาดวา่ในปี 2568 ตลาด

อาหารพร้อมปรุงของจีนจะมีมูลค่าทะลุ 8.3 แสนลา้น

หยวน ปี 2564 ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปีเร่ิมตน้

ของแบรนดอ์าหารพร้อมปรุงของจีน เขา้สู่ปี 2565

ช่วงตรุษจีนกไ็ดป้ระเดิมเร่งกระแสอาหารพร้อม

ปรุงให้เป็นท่ีนิยมอย่างมาก กล่องของขวญั

อาหารฉลองคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า การท�าอาหาร

ท่ี “ไม่ตอ้งลา้ง ไม่ตอ้งหัน่ ไม่ตอ้งปรุงรส” ตั้ง

แต่รสชาติอาหารไปถึงสีสันตลอดจนจดัลง

จานอยา่งดี… อาหารพร้อมปรุงไดช่้วยแบ่งเบา

ภาระวยัรุ่นท่ีกงัวลเก่ียวกบัฝีมือการท�าอาหาร 

ทั้งในแง่วธีิท�าท่ีแสนง่ายดาย และไดผ้ลลพัธ์
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ท่ีแน่นอน ท�าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากพวกเขาอย่างรวดเร็ว จาก

สถิติการส�ารวจของเวบ็ freshhema (ซุปเปอร์มาร์เก็ตคา้ปลีกอาหาร

สดของจีน) ระบุวา่ อาหารก่ึงปรุงส�าเร็จเป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค

“เจเนอเรชั่น Z” ช่ืนชอบมากท่ีสุด ผูบ้ริโภค “เจเนอเรชัน่ Z” ซ้ือ

อาหารก่ึงปรุงส�าเร็จเป็นสัดส่วนสูงถึงสองเท่าของปริมาณหลงัจาก

ยคุทศวรรษท่ี 1965

ในฐานะสินคา้ยอดนิยมใหม่ในตลาดผูบ้ริโภค อาหารพร้อมปรุง

ไม่เพียงสอดรับกบัรูปแบบการด�ารงชีวติของกลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นท่ี

ไม่มีเวลาลงครัวท่ามกลางฝีกา้วชีวติท่ีเร่งรีบ

นอกจากน้ี ยงัสะทอ้นแนวโนม้ใหม่ของตลาด

อาหารและเคร่ืองด่ืมจีนท่ียอ่ขนาดไปยงัครัว

เรือน การบริโภคอาหารท่ีรวดเร็วข้ึนและคุณ-

ภาพสูงข้ึน

　本刊综合

อาหารพร้อมปรุงในซุปเปอร์มาร์เกต็

商超里的预制菜 供图
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今年中国春节期间，预制菜成为不少市民饭桌上的“新宠”，

甚至还远销海外。各大餐饮品牌、食品企业和零售商紧抓商

机，推出规格多样、菜式丰富、多元组合的预制年菜。

有新零售企业表示，春节期间预制菜销量增长

高达400%。

预制菜，有多“香”

อาหารพรอ้มปรงุ 

ไดร้บัความนยิมมากขนาดไหน
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ปีน้ีในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีขาล อาหารพร้อมปรุงไดก้ลายเป็น

“ส่ิงยอดนิยม” บนโตะ๊อาหารของชาวเมืองจ�านวนไม่นอ้ย และยงั

ไดส่้งไปจ�าหน่ายไกลถึงต่างประเทศดว้ย แบรนดอ์าหารและเคร่ือง

ด่ืมต่าง ๆ  รวมถึงธุรกิจอาหารและพอ่คา้ปลีกต่างควา้โอกาสทางธุรกิจ

น้ี น�าเสนออาหารพร้อมปรุงส�าหรับฉลองตรุษจีนออกมาหลากหลาย

รูปแบบ รวมถึงน�ามาจดัเป็นเซ็ตให้ไดเ้ลือกมากมาย ธุรกิจคา้ปลีก

รายใหม่ ๆ  กล่าวกนัวา่  ในช่วงตรุษจีน อาหารพร้อมปรุงมียอดจ�าหน่าย

เติบโตสูงถึงร้อยละ 400 

กลยุทธ์ใหม่ของอาหารฉลองตรุษจนี
年菜新攻略

เล่ียว หยนุฉี วยัรุ่นยคุ “เจเนอเรชัน่ Z” ในเมืองหนานชาง มณฑล

เจียงซี ปีน้ีเธอรับหนา้ท่ีส�าคญัในการจบัจ่ายอาหารส�าหรับฉลองคืน

ส่งทา้ยปีเก่าของครอบครัว “นอกจากอาหารตามธรรมเนียมท่ีขาด

ไม่ไดแ้ลว้ ยงัตอ้งเตรียมอาหารท่ีพิเศษและหรูหรา ท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ 

รสชาติตอ้งมาก่อน” ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นเมนูอาหารฉลองตรุษจีนของ

เธอกคื็อ หมูแดง เป๋าฮ้ือ ไก่ยา่ง พระกระโดดก�าแพง  

    “กบัขา้วทั้งหมดน้ีคืออาหารพร้อมปรุง เพียงใชไ้มโครเวฟหรือ

เปิดเตาอุ่นใหร้้อนกส็ามารถรับประทานไดแ้ลว้ รูปแบบหลากหลาย

ขายดี ท่ีส�าคญัก็คือ รสชาติอร่อย แค่ซ้ือพะโลอี้กไม่ก่ีอยา่ง  ผดัผกั

ไม่ก่ีอยา่ง อาหารฉลองตรุษจีนกพ็ร้อมสรรพ” เล่ียว หยนุฉีกล่าว

“ชาวจีนจ�านวนมากมีภาพในความทรงจ�าเก่ียวกบัอาหารตรุษจีน

กคื็อ ตอ้งจดัเตม็ น่ีเป็นแนวคิดในการจบัจ่ายใชส้อยท่ีอ่ิมหน�าสมบูรณ์

พร้อม ๆ กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีวยัรุ่นจ�านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ

มีความตอ้งการและความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารฉลองตรุษจีนท่ีแตก

ต่างออกไป” ในมุมมองของลู่เฟย นกัวจิยัระดบัสูงของศูนยว์จิยัพฒันา

การบริโภคและอุตสาหกรรมจิงตง อาหารพร้อมปรุงช่วยตอบสนอง

ความตอ้งการใหม่ของกลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นท่ีมีต่อการท�าอาหารเลิศรส

มีคุณค่าทางโภชนาการ รูปร่างหนา้ตาดี สะดวกรวดเร็ว และยงัตอ้ง

อร่อยดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ธุรกิจการผลิตบางส่วนต่างกล็งทุนกบัอาหาร

พร้อมปรุง ตัง้แต่ในแง่เคร่ืองมืออุปกรณ์ อาหาร ชนิดอาหาร บรรจุภณัฑ ์

จนไปถึงสีสนัการจดัลงจาน เพ่ือตอบสนอง

ผูค้นในยคุปัจจุบนัท่ีนิยม “ลงภาพโชว”์ บน

โซเชียลมีเดีย

พร้อม ๆ กบัการท่ีผูรั้บผดิชอบท�าอาหาร

ฉลองวนัตรุษจีนมีอายุน้อยลงเร่ือย ๆ พวก

เขาผูไ้ดรั้บสิทธิใหเ้ป็นคนจดัการอาหารฉลอง

ตรุษจีน กไ็ดท้ �าให้รูปแบบของอาหารคืนส่ง

ทา้ยปีเก่าเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน แต่ส่ิงท่ี

ไม่เปล่ียนกคื็อ รสชาติความเป็น “ครอบครัว”

“สวสัดกิารส�าหรับคนขีเ้กยีจ” ปลดลอ็ก

ตลาด
“懒人福利”撬动市场

ในปัจจุบนั ประเภทของอาหารพร้อมปรุง

มีมากข้ึนเร่ือย ๆ พร้อม ๆ กบัการพฒันาไป

อยา่งรวดเร็วของเทคนิคการแช่แขง็ การเกบ็

รักษาความสดใหม่ และสายโซ่แช่เยน็ ได้

ยกระดบัมาตรฐานของอาหารก่ึงปรุงส�าเร็จ

อยา่งมาก  ทัง้ในแง่ของรสชาติ คุณค่าสารอาหาร

และคุณภาพผลิตภณัฑ ์บวกกบัอิทธิพลจาก

“เศรษฐกิจในครัวเรือน” การบริโภคท่ียกระดบั

ข้ึน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

อนัเกิดจากโรคระบาดโควดิ - 19 ท�าใหมี้วสิาห-

กิจจ�านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ เขา้สู่สนามแข่งขนั

อาหารพร้อมปรุง

ในพ้ืนท่ีเพาะเล้ียง 2,083 ไร่ วสิาหกิจประ-

มงหมิงเฟ่ิงท่ีมีประสบการณ์ในการเพาะเล้ียง

เป็นเวลาร่วม 40 ปี บริษทัมีศูนยบ์ริการหนา้

ร้านในรูปแบบหอ้งครัวส่วนกลางจ�านวนมาก

เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการท�าปลา การปรุง

และจดัส่ง นายเส่ิน เยว่หมิง ผูบ้ริหารบริษทั
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เล่าวา่  ตะพาบน�้าเป็นอาหารบ�ารุงดั้งเดิมชั้น

เลิศของจีน  แต่ผูบ้ริโภคจ�านวนมากปรุงไม่

เป็น ครัวส่วนกลางไม่เพียงแต่จะช่วยแกปั้ญหา

น้ี แต่ยงัไดพ้ฒันาอาหารพร้อมปรุงส�าหรับ

บ�ารุงสุขภาพรสชาติต่าง ๆ จากเมนูอาหารดั้ง

เดิม โดยใชเ้ทคนิคแช่แขง็สูญญากาศในการ

เกบ็รักษา พยายามรักษาให้เน้ือสัมผสัไม่

เปล่ียน ไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ เขาเห็น

วา่ การท่ีครัวส่วนกลางรับผดิชอบทั้งการคิด

คน้วจิยัและการแปรรูปอาหารพร้อมปรุง รวม

ถึงจดัจ�าหน่ายผา่นช่องทางหนา้ร้านหรือออน-

ไลน ์ตลอดจนการจดัส่งอย่างมืออาชีพ ช่วย

ลดขัน้ตอนระหวา่งทาง ท�าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บ

ประทานอาหารท่ีมีคุณค่าสารอาหารท่ีปลอดภยั

มัน่ใจได ้

ในฐานะเป็นผลิตภณัฑย์อดนิยมใหม่ใน

ตลาดผูบ้ริโภค อาหารพร้อมปรุงไม่เพียงแต่

ช่วยสนบัสนุน “แบรนดด์ั้งเดิมโบราณของ

จีน” ในการน�าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่  และช่วย

กระตุน้แบรนดสิ์นคา้ใหม่ ๆ ในการส�ารวจ

บุกเบิกพ้ืนท่ีตลาดใหม่ รวมถึงการแปรรูปขั้น

สูงของสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีดอ้ยพฒันา ซ่ึง

ไดดึ้งดูดความสนใจของผูบุ้กเบิกธุรกิจและ

ตลาดทุนเพ่ิมมากข้ึน จากสถิติองคก์รคน้ควา้

และวจิยัสถิติฝ่ายท่ีสามอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

ใหม่ของจีน ระบุวา่ ในปี 2564 คาดการณ์วา่

ขนาดตลาดอาหารพร้อมปรุงของจีนจะมีมูลค่า

3.459 แสนลา้นหยวน  ในอนาคตจะเติบโต

ร้อยละ 20 ต่อปี 

ก้าวสู่โต๊ะอาหารของผู้บริโภคในต่างประเทศ
走向海外餐桌

ในซุปเปอร์มาร์เกต็ Wemart ท่ีประเทศดูไบ สินคา้ประเภทของ

ตกแต่งบา้น เช่น ป้ายกลอนคู่ตรุษจีนไดเ้พิ่มสีสนัความเป็นจีนใหแ้ก่

ซุปเปอร์มาร์เกต็ไม่นอ้ย หนา้เคานเ์ตอร์ขายอาหารของจีนมีผูบ้ริโภค

ต่างประเทศจ�านวนไม่นอ้ยก�าลงัเลือกสินคา้อยู ่ ปัจจุบนั  การฉลองตรุษ

จีนและการรับประทานอาหารจีน ไดก้ลายเป็นรูปแบบการสมัผสัวฒัน-

ธรรมจีนของผูบ้ริโภคต่างชาติจ�านวนมาก 

“ในปัจจุบนั อาหารพร้อมปรุงจ�านวนหน่ึงไดรั้บการจดัส่งจาก

จีนไปยงัดูไบ ประเภทผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย สามารถตอบ

สนองรสชาติต่าง ๆ  ของผูบ้ริโภคได”้ อู๋ ยา่ผงิ หวัหนา้แผนกการบริหาร

จดัการซุปเปอร์มาร์เกต็ Wemart กล่าว

อาหารพร้อมปรุงท่ีส่งไปดูไบลอ็ตน้ี มาจากบริษทั Guolian Aquatic

ของเมืองจา้นเจียง ประเทศจีน  อาหารพร้อมปรุง อยา่งเช่น ปลาเผา

①

②
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เก๊ียวกุง้ และสเตก็ปลา ท่ีบริษทัน้ีผลิตไดรั้บเสียงตอบรับจากผูบ้ริโภค

อยา่งกวา้งขวาง จากค�าบอกเล่าของนายไช่ จิงเหวย่ ผูบ้ริหารแผนก

ประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ ระบุว่า อาหารพร้อมปรุงของบริษทัได้

จดัจ�าหน่ายไปยงั 40 กวา่ประเทศทัว่โลก โดยหลกั ๆ จะส่งจ�าหน่าย

ไปยงัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 

ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

พร้อม ๆ  กบั “ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค” หรือ

RCEP  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีน้ี อาหารพร้อมปรุงกมี็โอกาสในการ

เติบโตคร้ังใหญ่กวา่เดิม “ประเทศสมาชิก RCEP โดยพ้ืนฐานไดแ้ก่

ประเทศรอบอ่าวแปซิฟิก และมีความใกลชิ้ดอยา่งมากกบัตลาดจีน”

นายไช่ จิงเหวย่ กล่าว RCEP ไดป้รับกฎเกณฑก์ารคา้ภายในภูมิภาค

ใหมี้ความเป็นเอกภาพเดียวกนั ซ่ึงไดท้ �าลายก�าแพงภาษีศุลกากรเดิม

และขอ้จ�ากดัท่ีไม่ใช่ภาษี ช่วยกระตุน้การไปมาหาสู่ดา้นการคา้ระหวา่ง

ประเทศสมาชิกใหข้ยายตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รสชาติอาหารจีนแทก้จ็ะ

③

อาหารพร้อมปรุง

图①预制菜 CFP 图

ลูกคา้ก�าลงัเลือกซ้ืออาหารพร้อมปรุง

图②市民选购预制菜 CFP 图

ตูแ้ช่แขง็อาหารพร้อมปรุง

图③冰冻预制菜食材 新华社 图

สามารถกา้วไปสู่โตะ๊อาหารผูบ้ริโภคต่างชาติ

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

本刊综合

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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พระกระโดดก�าแพง : เป็นอาหารประเภทตุ๋น โดยน�าเป๋า

ฮ้ือ ปลิงทะเล ซ่ีโครงหมู เห็ด มาตุ๋นในน�้ าซุปไก่ จนกลาย

เป็นอาหารเลิศรส วธีิอุ่นรับประทาน เพียงแค่ใชน้�้าอุ่นละลาย

อาหารแช่แขง็และตม้จนเดือด  เพียง 20 นาที กส่็งกล่ินหอม

โชยน�าข้ึนโตะ๊เสิร์ฟได้

今年，中国网络购物平台淘宝联合中国

农业科学院农产品加工研究所等机构共同推出

《2022年淘宝年夜饭报告》。报告显示，近年

来预制菜成为了年夜饭“宠儿”。其中，佛跳

墙、宫保鸡丁、八宝饭等预制菜最受欢迎。

预制菜

大赏

อาหารพรอ้มปรงุ

ในปีน้ี Taobao ซ่ึงเป็นเวบ็ซ้ือขายสินคา้

ออนไลนข์องจีนไดร่้วมมือกบัองคก์รวจิยั

การแปรรูปสินคา้เกษตรประจ�าสถาบนัวทิยา-

ศาสตร์การเกษตรจีน ออกตีพิมพ ์“รายงาน

สรุปอาหารฉลองตรุษจีน Taobao ประจ�าปี

2565” ในรายงานระบุว่า หลายปีมาน้ี อาหาร

พร้อมปรุงไดก้ลายเป็น “ลูกรัก” ของอาหาร

ฉลองตรุษจีน โดยพระกระโดดก�าแพง ไก่

ผดัถัว่และขา้วแปดเซียนเป็นเมนูท่ีไดรั้บความ

นิยมสูงสุด

ปลาตม้ผกักาดดอง : เมนูอาหารประจ�าโตะ๊

ฉลองวนัตรุษจีน วตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ ปลา และมี

ผกัดองเป็นส่วนประกอบ วธีิอุ่นรับประทาน เพียง

แค่ฉีกซองเคร่ืองปรุงเลก็ ๆ  ใส่ลงในปลาและผกั

กาดดองกส็ามารถปรุงรสชาติออกมาไดอ้ร่อยแบบ

ตน้ต�ารับ
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ขา้วเหนียวแปดเซียน : ประกอบดว้ยขา้วเหนียว ถัว่-

แดงบด พทุราบด ผลไมอ้บแหง้ เมด็บวั  ลูกเดือย ล�าไย

น�้าตาลทรายขาว น�้ามนัหมู ปรุงเป็นอาหารท่ีโด่งดงั

เก่าแก่

ไก่ผดัถัว่ : ใชเ้น้ือไก่เป็นวตัถุดิบหลกั ปรุง

พร้อมกบัถัว่ลิสงและพริก จนกลายเป็นอาหาร

ท่ีโด่งดงั วธีิการอุ่น เพียงน�าเขา้ไมโครเวฟ ก็

สามาถรับประทานไดท้นัที

เส่ียวหลงเปา : เป็นต่ิมซ�าดั้งเดิมท่ีใชแ้ป้งห่อดว้ย 

ไสซ่ึ้งมีหลากหลายประเภท เช่น ทะเล หมู เน้ือววั

ผกั ฯลฯ สามารถน�ามาท�าเป็นไสไ้ดท้ั้งส้ิน  วธีิอุ่น

แค่เพียงน�าไปน่ึงกรั็บประทานได ้

หมูสามชั้นผกัหัม่ชอ้ยกอน : น�าหมูสามชั้นมาตม้จนเป่ือย  แลว้น�า

ไปทอด หัน่เป็นแผน่ ๆ โป๊ะหนา้ดว้ยผกัหัม่ชอ้ยกอน ราดดว้ยน�้าซอส

แลว้ตม้ต่อจนซอสซึมเขา้เน้ือ รสชาติเคม็ ๆ หวาน ๆ มนัแต่ไม่เล่ียน

武瑞 绘图
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傣泰民族是一个分布在中国、缅甸、老挝、泰国、印度等国，拥有共同历史和民族渊源关系

的族群。他们文化同源、习俗相近，由于分布在不同的国家而形成了各具特色的地域文化。随着

经济全球化的发展，傣泰民族文化在碰撞和融合中逐步融入世界文化发展的潮流。如今，无论是

设计精妙的佛寺建筑，或是千娇百媚的“泰式微笑”文化，再或是傣泰民族文化体验经济，在传

承中发展的傣泰民族文化正散发出勃勃生机。

本期，我们邀请了中泰两国的4位专家，畅谈傣泰民族文化的过去、现在和未来。

傣泰民族文化，在传承中发展

วฒันธรรมชาติพนัธ์ุไท พฒันารดุหนา้โดยไม่ท้ิงรากเหงา้

32
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ชาติพนัธ์ุไทกระจายตวัอยูใ่นประเทศจีน เมียนมา ลาว ไทย เวียดนาม และอินเดีย เป็นตน้

เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์และตน้ก�าเนิดร่วมกนั มีรากเหงา้ทาง

วฒันธรรมร่วมกนั มีประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่เน่ืองจากอาศยักระจดักระจายกนัอยูใ่นหลาย

ประเทศ จึงท�าใหมี้วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป ในปัจจุบนัโลกาภิวตันท์าง

เศรษฐกิจส่งผลใหว้ฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไทหลอมรวมเขา้กบักระแสการพฒันาของวฒัน-

ธรรมโลก ท่ามกลางการกระทบกระแทกและหล่อหลอม ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นความเป็นชาติ-

พนัธ์ุไท ไม่วา่จะเป็นสถาปัตยกรรม วดัวาอารามอนัวิจิตร วฒันธรรม “ยิม้สยาม” อนังดงาม 

หรือแมแ้ต่ธุรกิจดา้นการเรียนรู้เพ่ือสัมผสัประสบการณ์ทางวฒันธรรมกดี็ ต่างเต็มเป่ียมไป

ดว้ยชีวติชีวา สะทอ้นใหเ้ห็นวา่วฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทนั้น  ววิฒันไ์ปโดยไม่ท้ิงรากเหงา้

แม่น�้าโขงฉบบัน้ี เราไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญชาวจีนและไทยจ�านวน 4 ท่าน มาร่วมพดูคุยเก่ียว

กบัวฒันธรรมชาติพนัธ์ุไททั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

จุดชมววิแม่น�้าโขงตลาดเกา้จอมสิบสองเชียง แควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน

云南省西双版纳傣族自治州告庄西双景景区湄公河星光夜市 新华社 图
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东南亚及中国南部

地区同属一个文化区，

这里的傣泰民族享有并

传承着共同的文化，理

解傣泰民族文化同根同

源对增进东南亚国家

与中国的友好关系

具有重要意义。

傣泰民族文化同根同源

วฒันธรรมไท - ไทย
ชาติพนัธ์ุร่วมรากเดยีวกนั

ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
泰国朱拉隆功大学经济学院功勋教授 

察提·纳素帕

ตลาดกลางคืนในเมืองเชียงรุ้ง แควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา

云南省西双版纳傣族自治州的夜市  CFP 图
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 “สงัคมและวฒันธรรมไททั้งในและนอกประเทศไทยต่างมีครอบ

ครัวและชุมชนเป็นรากฐาน  สมาชิกของครอบครัวและชุมชนมีความ

สมัพนัธ์กนัแน่นแฟ้น  มีน�้ าใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และนบัถือ

เป็นพี่เป็นนอ้ง”

ปี ค.ศ. 1968 ขา้พเจา้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั Tufts 

สหรัฐอเมริกา อาจารยท่ี์ปรึกษาได้แนะน�าใหข้า้พเจา้ศึกษาต่อเร่ือง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบเศรษฐกิจกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  เพราะ

เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผูค้นจ�านวนมาก ขา้พเจา้อยากทราบวา่

ระบบเศรษฐกิจของหมู่บา้นไทยในอดีตมีลกัษณะอยา่งไร  ขา้พเจา้

จึงชกัชวนนกัศึกษาปริญญาโทจ�านวน 5 คน  เดินทางไปสมัภาษณ์

ชาวบา้น  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  พอ่คา้และอดีตขา้ราชการ  จ�านวนกวา่ 200 คน  

ในชุมชนหมู่บา้นทัว่ทุกภูมิภาคระหวา่ง ค.ศ. 1978 - 1984  งานวจิยั

ของเราพบวา่ สงัคมชาวบา้นไทยมีความเป็นชุมชนสูง มีระบบเศรษฐกิจ

ของตวัเอง พ่ึงตวัเอง ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีน�้าใจ มีความรักในสนัติ

และมีความร่ืนเริงกระตือรือร้น  แมจ้ะมีศาสนาพทุธเขา้มา  แต่ศาสนา

พทุธบางส่วนกเ็ขา้กบัวฒันธรรมชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น ความเมตตา  

ขอ้คน้พบน้ีท�าใหข้า้พเจา้เกิดความสนใจ  อยากศึกษาวฒันธรรม

ชนชาติไทนอกประเทศไทย  เพ่ือคน้หาประกอบภาพตน้แบบของ

สงัคมและวฒันธรรมไท - ไทย ณ พื้นท่ีท่ีอิทธิพลของรัฐสมยัใหม่

และระบบทุนนิยมต่อสงัคมชาวบา้นยงัมีนอ้ยกวา่ในประเทศไทย

ในระหวา่ง ค.ศ. 1996 - 1998 ขา้พเจา้และคณะนกัวจิยัรวม 15 

คน ไดรั้บทุนวจิยัจากส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

ใหศึ้กษาสงัคมและวฒันธรรมชนชาติไทนอกประเทศไทย  เพ่ือศึกษา

ครอบคลุมชนชาติไทในอสัสมั สิบสองพนันา ใตค้ง สิบสองจุไท ลาว 

และไทใหญ่ 

งานวจิยัน้ีไดข้อ้คน้พบส�าคญัวา่ สงัคม

และวฒันธรรมไทมีลกัษณะบุพกาลเขม้ขน้

คือการด�ารงอยูข่องชุมชนในเวลาอนัยาวนาน

มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีน�้าใจเป็น

พื้นฐานของชีวิต มีพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดง

ถึงความส�าคญัของบรรพบุรุษ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ครอบ

ครัวและชุมชน

โครงการวจิยัล่าสุดท่ีท�าใหข้า้พเจา้ต่ืนตา

ต่ืนใจมาก  คือโครงการศึกษา “สังคมและ

วฒันธรรมไทโบราณจากการอ่านคมัภีร์ปู่รู้

ทัว่ และการศึกษาประวติัศาสตร์วฒันธรรม

ไทเปรียบเทียบ” ซ่ึง ดร.อุษา โลหะจรูญ และ

ขา้พเจา้ไดรั้บทุนจาก สกว. ในระหวา่งปี ค.ศ. 

2018 - 2020  

คมัภีร์ปู่รู้ทัว่เป็นบนัทึกเอกสาร “สือดิบ”

คมัภีร์บนัทึกดว้ยอกัษรจีน  ใชอ้กัษรจีนเพ่ือ

แทนเสียง  โดยท่ีเสียงนั้นเป็นค�าไท  ประมาณ

เม่ือ 30 ปีก่อน ขา้พเจา้เคยไดรั้บทราบดว้ย

ความต่ืนใจอยา่งมาก (จากการบรรยายคร้ัง

นั้นของศาสตราจารยห์วง ฮุยคุณ ท่ีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั) วา่  ชาวเยวโ่บราณพดูภาษาไท

งานวจิยัใหข้อ้คน้พบส�าคญั คือ  1. ชนชาติ

จว้งมีวฒันธรรม Na culture คือปลูกขา้วนาด�า

ท�าใหมี้ผลผลิตสูงต่อพื้นท่ี ท�าใหช้าวไทมี

เวลาและทรัพยากรท่ีจะพฒันาสงัคมและวฒัน-

 ดนิแดนเอเชียอาคเนย์ภาคพืน้ทวปีและดนิแดนตอนใต้ของจนี  เป็นเขตวฒันธรรม

เดยีวกนั  ชนชาตไิทในดนิแดนเหล่านีล้้วนสืบสายวฒันธรรมไทร่วมกนั ความเข้าใจทั้งหมด

นี ้น่าจะมีนัยมากกับความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ ระหว่างประเทศทั้งหลายใน

เอเชียอาคเนย์กับจีนตอนใต้และประเทศจนี”
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ธรรมใหสู้งข้ึนได ้ 2. ใหค้วามส�าคญักบัผู ้

หญิงและการนบัเป็นพ่ีเป็นนอ้ง  ขา้พเจา้ได้

พบกบัเหตุการณ์ท่ีท�าใหร้ะลึก ไดซ้าบซ้ึง และ

จะจดจ�าไปตลอดชีวติ  คือ เม่ือวนัท่ี 19 พฤษ-

ภาคม 2019 ดร.อุษาและขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่ม

ชาวไทจว้งท่ีหมู่บา้นอาเอ่อ  อ �าเภอหม่ากวาน

มณฑลยนูนาน  ชาวบา้นไดม้อบภาพพิมพ์

แกะไมท่ี้ชาวบา้นท�าเองใหเ้รา  เป็นภาพชาวนา

4 คน ก�าลงัไถนาและด�านา  บนภาพมีอกัษรสือดิบอ่านวา่ “ป่ีนอ้ง” น่ี

คือความรู้สึกผกูพนัจากสายสมัพนัธ์ของวฒันธรรมนบัพนัปี 

     ขา้พเจา้ขอสรุปวา่  ดินแดนเอเชียอาคเนยภ์าคพ้ืนทวปีและดินแดน

ตอนใตข้องจีน  เป็นเขตวฒันธรรมเดียวกนั  ชนชาติไทในดินแดนเหล่า

น้ีลว้นสืบสายวฒันธรรมไทร่วมกนั ความเขา้ใจทั้งหมดน้ีน่าจะมีนยั

มากกบัความเป็นเอกภาพและมิตรภาพ ระหว่างประเทศทั้งหลาย

ในเอเชียอาคเนยก์บัจีนตอนใตแ้ละประเทศจีน  รัฐบาลจีนปัจจุบนั

ถือวา่จีนเป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบดว้ยหลายชนชาติ  จีนมีทรัพยากร

และมีความเจริญ  มัน่ใจท่ีจะเปิดออกติดต่อกบัโลกภายนอก  รับรอง

เอเชียอาคเนยเ์ป็นพื้นท่ีท่ีจีนจะมีความสมัพนัธ์อยา่งพิเศษ  เพราะ

นอกจากจะใกลชิ้ดกนัทางระยะทางแลว้  ยงัเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมดว้ย  เรียกไดว้า่เสมือนอยูใ่นครอบครัว

เดียวกนั

สงัคมและวฒันธรรมไทโบราณ โดย ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา 

察提·纳素帕著写的《傣族社会与文化史》 李文君 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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中国南方、东南亚和印度

东北部的傣泰民族，从共同

的传统根源上，长期传承着

共有的历史、语言和文化特

征。基础设施的完善和交

通运输的便利给发展带

来了希望，“民族文化

村”的理念为旅游

和文化融合指明了

方向。

傣泰民族旅游文化融合发展

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร. ด�ารงพล อินทร์จนัทร์ 

ภาควชิามานุษยวทิยา คณะโบราณ

คดี มหาวทิยาลยัศิลปากร

การท่องเท่ียวและพฒันาเชงิ
วฒันธรรมชนชาติไท - ไทย

泰国艺术大学考古学院人类学系讲师

丹隆蓬·茵占博士

สตรีในชุดไทยโบราณ

身穿泰国传统服饰的女性 CFP 图
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การท่องเท่ียวและพฒันาวฒันธรรมชนชาติ

ไท - ไทย ด�าเนินควบคู่กบัการพฒันา “การท่อง

เท่ียวเชิงวฒันธรรม”  ท่ีมีศกัยภาพ โดยหลกั

ของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่อง

เท่ียวเพ่ือแสวงหาการสมัผสัโดยตรงกบัผูค้น

ท่ีมีเช้ือชาติและภูมิหลงัทางวฒันธรรมอนัแตก

ต่างจากตวันกัท่องเท่ียว เป็นการศึกษาเรียนรู้

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความส�าคญั คุณค่า 

ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากร

วฒันธรรม น�ามาเป็นขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว

เพ่ิมคุณค่าประสบการณ์ในการเยีย่มชม ใน

ขณะเดียวกนัก่อเกิดความภาคภูมิใจในมรดก

ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ปลูกฝังสร้างจิต

ส�านึกของคนในชุมชนใหเ้กิดความรัก  หวง-

แหน รักษา เคารพวฒันธรรมของเพ่ือนบา้น

หรือของชุมชนอ่ืน รวมทั้งเคารพในวฒัน-

ธรรม ศกัด์ิศรี และผูค้นของตนเอง ตลอดจน

ดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดั

การทรัพยากรของตน และรับประโยชนต์อบ

แทนจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

การจา้งงาน การบริการน�าเท่ียว การใหบ้ริการ

ขนส่ง การใหบ้ริการท่ีพกั การขายสินคา้ท่ี

ระลึก เป็นตน้ 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ�าตอ้งประ-

กอบดว้ยองคป์ระกอบส�าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดใจ ส่ิงอ�านวย

ความสะดวก (Amenity) และดา้นคมนาคมขนส่งท่ีเขา้ถึงแหล่งท่อง

เท่ียวได ้

ส่ิงดึงดูดใจของวฒันธรรมชนชาติไท -ไทย ปรากฏในรูปแบบ

ของประเพณีวถีิวฒันธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใตแ้นวคิด “หมู่

บา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาชุมชน” ซ่ึงพบไดใ้นไทยและอีกหลาย

ประเทศของภูมิภาค อาทิเช่น ชาวไทด�า ซ่ึงปัจจุบนัพบไดใ้น 4 ประเทศ

ไดแ้ก่ จีน ลาว ไทย และเวียดนาม ซ่ึงชาวไทด�า “ไทยทรงด�า” หรือ 

“ลาวโซ่ง” ในไทยมีวถีิชีวติ ภาษาถ่ิน วฒันธรรม และประเพณีท่ีได้

อิทธิพลบางส่วนจากศาสนาพทุธ แต่ยงัคงอนุรักษป์ระเพณีและความ

เช่ือดั้งเดิมไว ้ มีการแสดงออกของ อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของไทด�า 

และยอมรับวฒันธรรมของไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัโดยไม่

สูญเสียความเป็นตวัตน เช่นเดียวกบัท่ีสงัคมคนไทยและคนไทด�าต่าง

ยอมรับความแตกต่างซ่ึงกนัและกนัเป็น “สงัคมพหุวฒันธรรม” ตวั

อยา่งเช่น หมู่บา้นวฒันธรรมไทด�า บา้นนาป่าหนาด จงัหวดัเลย ซ่ึง

อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว มาตั้งรกรากจนปัจจุบนั ถือ

ไดว้า่ บา้นนาป่าหนาดกลายเป็นศูนยว์ฒันธรรมส�าคญัของชาวไทด�า

เป็น “บา้นพิพิธภณัฑไ์ทด�า”  หน่ึงในพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

ยกยอ่ง เป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมและวถีิชีวติ กิจกรรมท่อง

เท่ียวภายในหมู่บา้น เช่น การสาธิตทอผา้การแสดงตามประเพณี

ของชาวไทด�า ตวัอยา่งต่อมาคือ หมู่บา้นวฒันธรรมผูไ้ทยบา้นโคกโก่ง

 จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวก และดา้นคมนาคมขนส่งท่ีสามารถเขา้

ถึงแหล่งท่องเท่ียวได ้ช่วยสนับสนุนให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดิน

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมขนส่งทีอ่�านวยความสะดวกมากขึน้

ย่อมสร้างความหวงั เป็นเขม็ทศิน�าทางต่อการท่องเทีย่วและการพฒันาเชิงวฒันธรรม

ภายใต้แนวคดิหมู่บ้านวฒันธรรมและภูมปัิญญาชุมชนทีด่ต่ีอไป”
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ทางสู่แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย จะพบวา่ บริเวณถ่ินฐาน

ของชนชาติไท - ไทย อาจกล่าวไดว้่าส่วนใหญ่อยูใ่นอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�้าโขง (GMS) ซ่ึงพฒันาความร่วมมือมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ปัจจุบนั

ภายใต ้ยทุธศาสตร์หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง (OBOR) หรือเสน้ทาง

สายไหมในศตวรรษท่ี 21 ของจีน และการประชุมผูน้�ากรอบความ

ร่วมมือแม่โขง - ลา้นชา้ง (MLC)  นโยบายมุ่งตะวนัออก (Look East

 policy) สู่นโยบายปฏิบติัการตะวนัออก (AEP) ของอินเดีย ในการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศต่าง ๆ ในลุ่มแม่น�้าโขงผา่นกรอบความ

ร่วมมือแม่น�้าโขง - คงคา (MGC) การพฒันาทางหลวงไตรภาคี (India-

Myanmar-Thailand Tripartite Highway) และ เสน้ทางถนน North-

South Economic Corridor และ East West Economic Corridor ถือ

ไดว้า่ ภูมิภาคน้ีเป็นจุดบรรจบของยทุธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์และ

ภูมิสงัคมวฒันธรรม พร้อมกบัการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาต่าง ๆ

ภายใตค้วามร่วมมือและสนบัสนุนของจีนอนัเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือใหทุ้กประเทศเช่ือมโยงกนั เสน้ทางคมนาคมขนส่งเหล่าน้ี นอก

จากพฒันาเศรษฐกิจแลว้ยงัเอ้ืออ�านวยต่อการเดินทางสู่แหล่งท่อง

เท่ียวอยา่งสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

ดว้ยพ้ืนฐานทางชาติพนัธ์ุของไท - ไทย ในฐานะชนชาติรากเหงา้

เดียวกนัจากหลกัฐานเชิงภาษา ประวติัศาสตร์ มานุษยวทิยา โบราณ-

คดี และวฒันธรรม แสดงสายสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทแควน้ปกครอง

ตนเองชนชาติไทสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน รวมถึงชาวจว้งใน

เขตปกครองตวัเองชนชาติจว้ง กวา่งซี กบัชาวไท - ไทยในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง รัฐบาลจีนจึงใหค้วามส�าคญัและพฒันาเป็นปากประตู

เช่ือมสมัพนัธ์กบักลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือสร้างเขต

การคา้เสรี เสริมสร้างความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ อ�านวยความสะดวก

ในการเขา้ถึงและพฒันาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของชาวไท - ไทย

ไดอ้ยา่งดี

อีกดา้นหน่ึง หลายกลุ่มคนไทในอินเดียพยายามฟ้ืนฟูภาษาและ

วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในรัฐอสัสมั ไทกลุ่ม

อ่ืน ๆ นบัถือพทุธศาสนานิกายเถรวาท ส่วนกลุ่มไทอาหมท่ีนบัถือ

ศาสนาฮินดูไวศณพนิกาย (Vaishnavism) ถือ

เป็นกลุ่มก�าลงัส�าคญั มีพลงัในการขบัเคล่ือน

ของการร้ือฟ้ืนอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุไทผา่น

การถ่ายทอดประวติัศาสตร์ พิธีกรรม ปัญญาชน

ไดจ้ดัตั้งสมาคมภาษาและวรรณกรรมไท ซ่ึง

ปัจจุบนัไม่ใชส่ื้อสารในชีวติประจ�าวนั  เน่ือง

จากใชภ้าษาอสัสมัมีส (Assamese) เป็นภาษาทาง

การของรัฐอสัสมัไปแลว้ ชาวไทอาหมพยา-

ยามเช่ือมต่อความสัมพนัธ์กบัคนไทย และ

ไต - ไทกลุ่มต่าง ๆ  ทัง้ทางวชิาการและสงัคม

วฒันธรรม เม่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และการคมนาคมเอ้ืออ�านวยความสะดวกต่อ

การเช่ือมโยงภูมิภาคน้ี  ยอ่มท�าใหก้ารท่อง-

เท่ียวเชิงวฒันธรรมระหวา่งกลุ่มคนไต - ไท

ในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย

พฒันาข้ึนอยา่งแน่นอน

ดงันั้น ชนชาติไท - ไทย กลุ่มต่าง ๆ  ในจีน

ตอนใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนั

ออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซ่ึงไดสื้บสาน  ส่ง

ต่อประวติัศาสตร์ ภาษา และลกัษณะร่วมทาง

วฒันธรรมจากรากเหงา้ดั้งเดิมอนัมีร่วมกนั

มาชา้นาน กระทัง่เช่ือมโยงสู่ยคุเครือข่ายทาง

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิสังคมวฒันธรรม การ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

ขนส่งท่ีอ�านวยความสะดวกมากข้ึนยอ่มสร้าง

ความหวงั เป็นเขม็ทิศน�าทางต่อการท่องเท่ียว

และพฒันาเชิงวฒันธรรมภายใตแ้นวคิดหมู่

บา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาชุมชนอยา่งดี

ต่อไป
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โดย คณะผูว้จิยัศูนยไ์ทยศึกษาสถาบนัวจิยัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และเอเชียใต ้(คุนหมิง) แห่งประเทศจีน 

作者：中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国所课题组

民族文化是一个民族在长期的历史发展和劳动创造中所积累起来的。傣泰民族分布在中国、缅甸、老挝、泰

国、印度等国家，在长期的历史发展过程中历经了和其他民族在血缘、文化上的融合过程，形成了具有地域差别的

傣泰民族文化。

当代傣泰民族文化的发展与变迁

พฒันาการและความเปลีย่นแปลง
ของวฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทร่วมสมยั

วฒันธรรมชาติพนัธ์ุเป็นส่ิงท่ีสัง่สมข้ึนมา

จากพฒันาการทางประวติัศาสตร์อนัยาวนาน

และการสร้างสรรคด์ว้ยแรงงาน ชาติพนัธ์ุไท

กระจายตวัอยูใ่นประเทศจีน เวยีดนาม เมียนมา

ลาว ไทย และอินเดีย เป็นตน้ จากการพฒันา

ตามกระแสธารอนัยาวนานแห่งประวติัศาสตร์

โดยผา่นกระบวนหลอมรวมทางวฒันธรรม

ของชาติพนัธ์ุไทเองหรือผสมผสานเขา้กบั

เผา่พนัธ์ุอ่ืน ทั้งในทางสายเลือดและวฒันธรรม

จึงก่อเกิดเป็นวฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทท่ีแตก

ต่างกนัในแต่ละทอ้งถ่ิน

เม่ือยา่งเขา้สู่ทศวรรษท่ี 2020 วฒันธรรม

ชาติพนัธ์ุไทตอ้งเผชิญหนา้กบัการพฒันาและการเปล่ียนแปลงใหม่ 

ภายใตย้คุสมยัแห่งโลกาภิวฒัน์ทางเศรษฐกิจ และภาวะหลากหลาย

ขั้วอ�านาจของประชาคมโลก ความเปล่ียนแปลงและการสืบทอดวฒัน-

ธรรมชาติพนัธ์ุไท ปรากฏลกัษณะพิเศษทางยคุสมยัสามประการดงั

ต่อไปน้ี

มีวฒันธรรมท่ีหลากหลายข้ึน วฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทในประเทศ

ต่าง ๆ  เกิดการหลอมรวมกบัวฒันธรรมหลกัอยา่งต่อเน่ือง วฒันธรรม

ดั้งเดิมท่ีสัง่สมมา รวมทั้งวฒันธรรมสาขายอ่ยจึงค่อย ๆ อ่อนก�าลงัลง

เกิดเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินแบบใหม่ ท่ามกลาง

ความหลากหลายของวฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทน้ี ชาวไทกลุ่มท่ีพ �านกั

อาศยัแบบคร่อมเขตแดนประเทศ หรือกลุ่มท่ีพ �านกัในทอ้งถ่ินเดียวกนั

มกัจะมีวฒันธรรมท่ีไม่แตกต่างกนันกั ยกตวัอยา่งเช่น ชนชาติไตใน
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ประเทศจีนและชนเผา่จ�านวนหน่ึงท่ีกระจาย

อาศยัอยูต่ามชายแดนลาว เมียนมา เน่ืองจาก

จดัอยูใ่นสาขาเดียวกนั ความแตกต่างทางวฒัน-

ธรรมจึงค่อนขา้งนอ้ย อยา่งไรกต็าม ชาติพนัธ์ุ

ไทในแต่ละท่ีจะไดรั้บอิทธิพลของวฒันธรรม

กระแสหลกัของประเทศนั้น ๆ ดว้ย เช่น ชน-

ชาติไตในจีนหลอมรวมเขา้กบัปัจจยัวฒันธรรม

จีน ชาติพนัธ์ุไทในเมียนมาและลาวกเ็ช่นเดียว

กนั ดว้ยเหตุน้ี ลกัษณะเด่นของความหลาก

หลายทางวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไทในยคุ

ร่วมสมยัน้ี จึงเกิดจากการหลอมรวมทางวฒันธรรมท่ีมีวฒันธรรม

ชาติพนัธ์ุไทดั้งเดิมเป็นพ้ืนฐาน เสริมเติมดว้ยวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี

แตกต่างกนั จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีทบัซอ้น หลากหลายและเปิด

กวา้ง ก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมชาติพนัธ์ุ

ไทใหม่อยา่งหน่ึงในยคุสมยัน้ี

ความไม่สมดุลในความหลากหลาย เม่ือกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 

อิทธิพลจากโลกาภิวฒันท์างเศรษฐกิจ รวมถึงความหลากหลายทาง

ขั้วอ�านาจของประชาคมโลก ส่งผลใหว้ฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไทใน

ประเทศต่าง ๆ เก่ียวพนักบัวฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทและการพฒันาทาง

เศรษฐกิจอยา่งแน่นแฟ้นกว่ายคุสมยัใด ๆ ในประวติัศาสตร์ ยกตวั

อยา่งเช่น ชนชาติไตในประเทศจีนไดป้ระโยชนจ์ากเศรษฐกิจจีนท่ี

ขยายตวัอยา่งกา้วกระโดด มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากนโยบายขจดั

                      เมืองเชียงรุ้ง แควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา

云南省西双版纳傣族自治州景洪市  CFP 图
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ความยากจน การพฒันาพ้ืนท่ีชนบท รวมถึง

นโยบายอารยธรรมเชิงนิเวศและการรับมือ

กบัโรคระบาดโควดิ - 19 ในประเทศท่ีพฒันา

อยา่งรวดเร็ว วฒันธรรมและธรรมเนียมประ-

เพณีดั้งเดิมยอ่มเปล่ียนแปลงไปมาก  เม่ือเปรียบ

เทียบกบัประเทศท่ีเปิดประเทศนอ้ยกวา่ และ

พฒันาชา้กวา่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางวฒัน-

ธรรม และการหล่อหลอมเขา้กบัวฒันธรรม

จากต่างประเทศกจ็ะล่าชา้กวา่ ดว้ยเหตุน้ี  จึง

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า วฒันธรรมในปัจจุบนัมี

ลกัษณะหลากหลายแต่ไม่สมดุล

การสืบทอดทางวฒันธรรมกา้วสู่ยคุดิจิทลั

การเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นดิจิทลั ช่วยท�า

ใหโ้ลกรอบตวัเราถูกแปลงเป็นสญัญะดิจิทลั

ไม่วา่จะเป็นตวัอกัษร เสียง ภาพ หรือคลิปวดีิโอ

สญัญะเหล่าน้ีส่งผลใหก้ารส่ือสารเชิงวฒันธรรมออกสู่โลก  รวมทั้ง

การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม สามารถท�าไดอ้ย่างกวา้งขวางและลึก

ซ้ึงอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน การใชอิ้นเตอร์เน็ตช่วยใหข้อ้มูลดิจิทลั

เก่ียวกบัวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไทแพร่หลายไปยงัผูใ้ชง้านทุกคน

การเผยแพร่วฒันธรรมจึงท�าไดอ้ยา่งปราศจากระยะห่าง การส่ือสาร

รูปแบบดิจิทลันั้นมีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วทนัเหตุการณ์ ก่อให้

เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในวฒันธรรมชาติพนัธ์ุไท ทั้งยงัส่งผลกระทบ

อยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการผลิตเชิงสงัคม

และวถีิชีวติของชาติพนัธ์ุไทอีกดว้ย ปัจจุบนั ชาติพนัธ์ุไทท่ีอาศยัอยู่

ในประเทศต่าง ๆ ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการสืบทอดวฒันธรรมดั้ง

เดิม ในขณะเดียวกนักใ็ชเ้ทคโนโลยน้ีีในการผลกัดนัให้วฒันธรรม

ดั้งเดิมของตนใหเ้กิดนวตักรรมใหม่และการพฒันา

กา้วเขา้สู่ทศวรรษท่ี 2020 วฒันธรรมชาติพนัธ์ุไทท่ีพฒันาต่อเน่ือง

โดยไม่ท้ิงรากเหงา้เดิม แมจ้ะผา่นกาลเวลาท่ียาวนาน กย็งัคงเปล่งประ-

กายแห่งความอ่อนเยาวอ์ยูเ่สมอ

ระบ�านกยงูชนชาติไตในจีน

中国傣族孔雀舞 新华社 图

ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที ่2020 วฒันธรรมชาตพินัธ์ุไททีพ่ฒันาต่อเน่ืองโดยไม่ทิง้รากเหง้า

เดมิ แม้จะผ่านกาลเวลาทีย่าวนาน กย็งัคงเปล่งประกายแห่งความอ่อนเยาว์อยู่เสมอ”

รายงานพเิศษ / 特稿

42



傣泰民族文化的体验经济由来

已久，在不同国家表现形式不同，但

都在带动当地经济发展的前提下，潜

移默化地弘扬了民族文化。当前，

傣泰民族文化体验经济继续展现

出新活力。它源于消费方式和

生产方式的重大变革，也

展示了经济社会发展的方

向。因此，各国傣泰民

族文化适应体验经济的快

慢，将成为影响文化竞争

力的重要因素。

重视傣泰文化体验经济的发展

ใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิ
สมัผสัประสบการณว์ฒันธรรมไต - ไทย

อ๋ีว ์ไห่ชิว ผูอ้ �านวยการศูนยไ์ทยศึกษา 

สภาสงัคมศาสตร์แห่งมณฑลยนูนาน
云南省社会科学院泰国研究所所长、研究员

余海秋

นกัท่องเท่ียวสมัผสัประสบการณ์แต่งชุดชนชาติไตเพื่อถ่ายภาพในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว

游客在景区体验傣装旅拍 新华社 图
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เม่ือเดินเล่นท่ี “เอเชียทีค” ตลาดกลางคืน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ หนัไปมองทางไหน

คุณกจ็ะเห็นร้านนวดแผนไทย พร้อมป้าย

โฆษณาภาษาองักฤษ จีน และญ่ีปุ่น บอกราย-

ละเอียดของการบริการและราคานวด หาเกา้อ้ี

สกัตวัเอนกายนอน คุณกจ็ะไดส้มัผสัประสบ-

การณ์นวดแผนไทยแบบสบาย ๆ  และล้ิมลอง

เคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ แบบไทย ๆ ไดฟ้รี  เม่ือคุณ

อยูต่่างประเทศ คุณอาจไม่ตอ้งการนวดเพื่อ

ผอ่นคลายร่างกาย เพียงแต่ในเวลานั้น ค�าถาม

เก่ียวกบั “นวดแผนไทยคืออะไร” ไดผ้ดุข้ึน

มาในสมอง ความพึงพอใจท่ีไดรั้บการตอบ

สนองอยา่งรวดเร็ว ท�าใหคุ้ณหลอมรวมเขา้

กบัเศรษฐกิจสมัผสัประสบการณ์ไดท้นัที และ

ถูกดึงดูดอยา่งลึกซ้ึงจากวฒันธรรมน้ี

 “เศรษฐกิจสัมผสัประสบการณ์” เป็น

ส่วนขยายของเศรษฐกิจบริการ โดยใชว้ถีิชีวติ

และสถานการณ์มาสร้างการรับรู้ทางประสาท

สมัผสัและทางความคิด เพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของลูกคา้ เปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค พร้อม

ทั้งช่วยคน้หาคุณค่าใหม่และการอยูร่อดส�า-

หรับสินคา้ ปัจจุบนั เศรษฐกิจสมัผสัประสบ-

การณ์ท่ีอาศยับริการเป็นเวทีและสินคา้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก

ก�าลงัน�าโอกาสใหม่ ๆ  มาสู่การพฒันาวฒันธรรมของชนชาติไต - ไทย

หลายปีมาน้ี ตลาดเกา้จอมสิบสองเชียง ซ่ึงเป็นตลาดกลางคืนช่ือ

ดงัในแควน้ปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน

ไดก้ลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตในโลกออนไลน ์ณ ท่ีแห่งน้ี ประเพณี

ของชาวไตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก

เน็ตไอดอลจากต่างถ่ินสวมชุดชาวไตถ่ายภาพและคลิปวดีิโอ และ

ไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมชนชาติไตผา่นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย... สมั-

ผสัประสบการณ์ความเพลิดเพลินท่ีด่ืมด�่าไดก้ลายเป็นวธีิหน่ึงเพื่อ

สมัผสัวฒันธรรมไต - ไทย ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ก่อนเดินทาง

ไปสิบสองพนันา นกัท่องเท่ียวสามารถจองทริปสวมชุดชาวไตท่อง

เท่ียวและถ่ายภาพผ่านระบบออนไลนไ์ด ้โดยเลือกสไตลท่ี์แตกต่าง

กนัของเคร่ืองแต่งกายชาวไตให้เข้าคู่กบัการแต่งหนา้ท่ีสดใสตาม

ความชอบของตนเอง สาวนอ้ยทุกคนสามารถแปลงกายเป็นสาวชาว

ไตได ้ พวกเขาสามารถเลือกช่างภาพจากสตูดิโอในทอ้งถ่ิน หรือน�า

ช่างภาพมาเอง แต่นกัท่องเท่ียวจ�านวนมากมกัจะเลือกใชโ้ทรศพัท์

มือถือหรือกลอ้งเพ่ือถ่ายภาพดว้ยตนเอง แลว้ตดัต่อโดยใชแ้อปพลิเคชนั

ใคร ๆ  กส็ามารถเป็นพรีเซ็นเตอร์วฒันธรรมไต - ไทยได้

ในความเป็นจริง ไม่เพียงแต่ในตลาดเกา้จอมเท่านั้น ยงัรวมถึงหมู่บา้น

จ�านวนมากในสิบสองพนันาดว้ย ท่ีเศรษฐกิจสมัผสัประสบการณ์ของ

วฒันธรรมชนชาติไต - ไทย กก็�าลงัเฟ่ืองฟูเช่นกนั ในหมู่บา้น นกัท่อง

เท่ียวกินอยู่กบัชาวไตและไปท�างานในทุ่งนาดว้ยกนั ฉากท่ีเตม็ไป

 ปัจจุบัน เศรษฐกจิสัมผสัประสบการณ์วฒันธรรมชนชาตไิต - ไทย ยงัคงแสดงให้เห็น

ถงึความมชีีวติชีวาใหม่ ๆ ซ่ึงเกดิจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคและวถิกีารผลติ รวม

ถงึยงัแสดงให้เห็นทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิสังคมอกีด้วย”
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ดว้ยชีวติแบบน้ีมกัพบเห็นในวรรณคดีจีน ภาพยนตร์และโทรทศัน ์

อีกทั้งกลายเป็นหวัขอ้สนทนาท่ีผูค้นต่างใหค้วามสนใจอยา่งสูง

อนัท่ีจริง เศรษฐกิจสมัผสัประสบการณ์วฒันธรรมชนชาติไต -

ไทย มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และการแสดงออกแตกต่างกนัไป

ในแต่ละประเทศ แต่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมวฒันธรรมของชนชาติ

อยา่งค่อยเป็นค่อยไปบนพ้ืนฐานของการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ

ทอ้งถ่ิน ปัจจุบนั เศรษฐกิจสัมผสัประสบการณ์วฒันธรรมชนชาติ

ไต - ไทย ยงัคงแสดงใหเ้ห็นถึงความมีชีวติชีวาใหม่ ๆ ซ่ึงเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงวถีิการบริโภคและวถีิการผลิต รวมถึงยงัแสดงใหเ้ห็น

ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจสังคมอีกด้วย ดงันั้น ความรวดเร็วใน

การปรับตวัทางวฒันธรรมของชนชาติไต - ไทย 

ในประเทศต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัเศรษฐกิจสมัผสั

ประสบการณ์จะกลายเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่ง

ผลต่อการแข่งขนัทางวฒันธรรม

ตลาดน�้าในประเทศไทย

泰国水上市场 CFP 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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2月6日，中国女足连扳三球实

现逆转，击败韩国队，第九次获得亚

洲杯冠军。回顾此次征战亚洲杯，中

国女足队员王霜在小组赛进球后的一

个暖心动作，让各方关注到在云南的

一群“追风女孩”。“追风女孩”，

是云南省石林彝族自治县长湖镇维则

青联希望小学的女足队。2019年，

中国支付宝公益基金会与中国青少年

发展基金会联合多家机构共同发起

了“追风计划”。因为这一乡村校园

女足扶持项目，维则青联希望小学校

园女足队有了更多成长和进步。

中国女足王霜
和“追风女孩”

หวงัซวง นกักฬีาฟตุบอลหญงิจนีกบั 
“เดก็สาวนกัล่าฝัน”

①

本刊记者 韩成圆 实习记者 马艺菲 / 文
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     จากการแข่งขนัเอเซียนคพั เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ นกัฟุตบอลหญิง

ทีมชาติจีนท�าประตู 3 ลูกรวด พลิกเกมส์กลบัมาชนะทีมเกาหลีใต ้ควา้

ต�าแหน่งแชมป์เอเซียนคพัไดเ้ป็นคร้ังท่ี 9

เม่ือยอ้นกลบัไปดูเสน้ทางการต่อสูเ้พ่ือถว้ยรางวลัเอเซียนคพั การ

แสดงท่าทางท่ีน่ารักของหวงัซวง ทีมนกัฟุตบอลหญิงจีนหลงัจาก

ยงิฟุตบอลเขา้ประตูในการแข่งขนักลุ่มเลก็ ท�าใหห้ลายฝ่ายต่างจบั

ตามอง “เดก็สาวนกัล่าฝัน” ในยนูนาน

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม หลงัจากท่ียงิบอลลูกแรกในการแข่งขนั

ฟุตบอลหญิงชิงถว้ยเอเซียนคพักลุ่มเลก็ หวงัซวง ไดท้ �าท่า “มินิฮาร์ท”

ส่งใหใ้ครบางคน วนัต่อมา หวงัซวงไดช้ี้แจงในเวยโป๋ (เวบ็โซเซียลของ

จีน) วา่ “เพื่อนหลายคนส่งขอ้ความถามฉนัวา่ ‘มินิฮาร์ท’ หลงัจาก

ยงิบอลลูกแรกเขา้ประตูเม่ือวานนั้น ส่งใหใ้คร พวกเธอข้ีเมาทม์าก

จริง ๆ นะ ท่ีจริงแลว้ ฉนัก�าลงัสารภาพรักกบั ‘เดก็สาวนกัล่าฝัน’ นัน่

เอง เม่ือเดือนท่ีแลว้ ฉนัไป ‘โรงเรียนประถมแห่งความหวงั’ แห่งหน่ึง

ในอ�าเภอสือหลิน มณฑลยนูนาน และไดเ้ล่นบอลพร้อมกนัพดูคุย

กบัพวกหญิงสาวกลุ่มหน่ึง วนันั้นเอง พวกเราไดส้ญัญากนัวา่ หาก

ฉนัยงิประตูในการแข่งขนัชิงถว้ยเอเซียนคพัส�าเร็จ ฉนัจะส่ง ‘มินิฮาร์ท’

ใหพ้วกเขา ฉนันะเป็นเจา้แห่งการรักษาสัญญาเลยทีเดียว ดงันั้น ทุก

คนตอ้งช่วยสนบัสนุน ‘เดก็สาวนกัล่าฝัน’ กนัใหม้าก ๆ นะคะ”

“เดก็สาวนกัล่าฝัน” กลุ่มน้ี มีประวติัความ

เป็นมาอยา่งไรกนั พวกเธอมีความผกูพนักบั

ฟุตบอลอยา่งไร

“เดก็สาวนกัล่าฝัน” เป็นทีมนกัฟุตบอล

หญิงของโรงเรียนประถมแห่งความหวงั สมา-

พนัธ์เยาวชนเหวยเจ๋อ ในต�าบลฉางหู อ�าเภอ

ปกครองตนเองชนชาติหยีสือหลิน มณฑล

ยนูนาน

ปี 2562 กองทุนสาธารณกศุลอาลีเพยข์อง

จีน กบักองทุนเพ่ือการพฒันาเยาวชนจีนได้

ร่วมมือกบัหลายหน่วยงานริเร่ิม “แผนป้ันนกั

เตะ” ข้ึนมา เน่ืองดว้ยโครงการช่วยเหลือฟุตบอล

สตรีภายในโรงเรียนชนบท ท�าใหที้มฟุตบอล

หญิงในโรงเรียนประถมแห่งความหวงั สมาพนัธ์

เยาวชนเหวยเจ๋อเติบโตและกา้วหนา้อยา่งมาก

หวงัซวง ท�าท่ามินิฮาร์ทส่งใหบ้รรดา “เดก็สาวนกัล่าฝัน”

图①王霜在比赛中比心“追风女孩” CFP 图

หวงัซวงร่วมฝึกซอ้มฟุตบอลกบัทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนประถมแห่ง

ความหวงั สมาพนัธ์เยาวชนเหวยเจ๋อ

图②王霜与维则青联希望小学的女足队一起训练 供图

②
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ในปี 2564 สมาคมฟุตบอลจีนและอาลี

เพยร่์วมมือกนัสร้าง “สนามฟุตบอลสตรีจีน”

ใหแ้ก่บรรดาสตรีในแถบภูเขาในยนูนาน และ

ตัง้ช่ือวา่ “Rose Dream Stadium”

บนผวิสนามหญา้กลางสนามฟุตบอล  “ปัก”

รูปภาพดอกกุหลาบสัญลกัษณ์ของฟุตบอล

สตรีจีนซ่ึงธีมหลกัของสนามฟุตบอลแห่งน้ี

กคื็อ “จุดเร่ิมแห่งประกายแสง” และยงัเป็น

ความหวงัวา่สนามฟุตบอลแห่งน้ีจะกลายเป็น

สถานท่ีเร่ิมตน้การเดินทางแห่งความฝันของ

ฟุตบอลสตรีจีน

หลงัจากสนามฟุตบอลสร้างเสร็จ หวงัซวง

ซ่ึงเขา้ร่วมการฝึกซอ้มแบบปิดไดส่้งก�าลงัใจ

ใหแ้ก่บรรดาเดก็ ๆ ในการเตะฟุตบอลและ

ตามล่าความฝันผา่นทางวดีิโอคอล เม่ือเดือน

ธนัวาคม 2564 วนัท่ีสองหลงัจากไดรั้บต�า-

แหน่งแชมป์การแข่งขนั Chinese Women’s 

Super League หวงัซวง ไดเ้ดินทางมาท่ีโรง

เรียนเป็นการเฉพาะ และพดูคุยกบับรรดาเดก็

ผูห้ญิงเหล่าน้ี พร้อมทั้งเขา้ร่วมการฝึกสอน

ทีมฟุตบอลหญิงของโรงเรียน และสญัญากบั

พวกเธอว่า หากตวัเองยิงฟุตบอลเขา้ในการ

แข่งขนัคร้ังหนา้ จะท�าท่า “มินิฮาร์ท” ส่งให้

แก่พวกเธอ 

ก�าลงัใจจากหวงัซวงและทุกฝ่าย ท�าให้

เมลด็พนัธ์ุแห่งความรักและความฝันไดเ้ติบโต

ในจิตใจของบรรดาหญิงสาวเหล่าน้ี

 “ฉนัอยากเรียนหนังสือเก่ง ๆ ตั้งใจฝึก

ซอ้มฟุตบอล ในอนาคตจะได้กลายเป็นนกั

กีฬาฟุตบอลทีมชาติมืออาชีพ” หล่ี กุย้ฮวา ผู ้

พดูประโยคน้ี เป็นหน่ึงในสมาชิกของ “เดก็

สาวนกัล่าฝัน”

ตั้งแต่ในปี 2562 เธอไดเ้ขา้ร่วมทีมนกั

ฟุตบอลหญิงดว้ยต�าแหน่งกองหนา้ ผา่นไป 3 ปี หล่ี กุย้ฮวาเติบโต

กลายเป็นหญิงสาวสูงเพรียว ดินโคลนท่ีเธอเตะฟุตบอลในคร้ังแรก

ไดก้ลายเป็นสนามหญา้ประดิษฐสี์เขียวท่ีเรียบเนียน “ในท่ีสุด กไ็ด้

เตะบอลบนสนามฟุตบอลจริง ๆ จะไดโ้ชวฝี์มือซกัที” ยอ้นกลบัไป

มองดูประวติัการเตะฟุตบอลของตวัเอง น�้าเสียงของเธอกอ็ดไม่ได้

ท่ีจะรู้สึกต้ืนตนั

ความพยายามของบรรดาเดก็ ๆ เป็นส่ิงท่ีครูฝึกอยา่งหู่เวย ซ่ึงเป็น

ครูฝึกท่ีเคียงขา้งพวกเธอทุก ๆ วนั เห็นอยูใ่นสายตาตลอด “พวกเรา

ฝึกซอ้มทุกวนั ไม่เคยหยุด เม่ือเจอกบัวนัฝนตก พวกเราจะซอ้มท่ี

โรงอาหาร” หู่เวยกล่าว เราจะตอ้งยนืหยดัเขา้ไว ้จึงจะสร้างความ

กระตือรือร้นในการฝึกซอ้มไวไ้ด ้การฝึกซอ้มท่ามกลางฝนกไ็ม่อาจ

เป็นอุปสรรคได ้ท�าใหบ้รรดาเดก็ ๆ ยิง่มีไฟรักในฟุตบอลอยา่งมัน่คง

ยิง่ข้ึน

ในขั้นตอนการฝึกซอ้ม ลูกทีมตวันอ้ยแทบจะทุกคนต่างกเ็คยได้

รับบาดเจบ็ ก่อนท่ี “Rose Dream Stadium” จะสร้างข้ึนมา ไม่มีสนาม

หญา้นุ่ม ๆ เดก็ ๆ กต็อ้งลม้เจบ็ตวักนั” หู่เวยกล่าว รอยบาดแผลและ

ผวิด�าเกรียมบนตวัเดก็ ๆ ลว้นแต่เป็นร่องรอยท่ีท้ิงไวจ้ากการฝึกซอ้ม

①

②
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วนัแลว้วนัเล่า

การเร่ิม “แผนป้ันนกัเตะ” และการสร้าง “Rose Dream Stadium”

ท�าให ้“เดก็สาวนกัล่าฝัน” วิง่ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน

หลงัจากเร่ิมด�าเนิน “แผนป้ันนกัเตะ” ครูฝึกต่างชาติจ�านวนไม่

นอ้ยเคยเขา้มาในโรงเรียน ท�าใหบ้รรดานกัเรียนไดเ้ห็นมุมมองการฝึก

ซอ้มและเรียนรู้จากโลกภายนอกท่ีกวา้งข้ึนและหลากหลายมุมข้ึน

การฝึกฝนร่างกายในแต่ละวนั จากการวิง่ในลู่วิง่ท่ีน่าเบ่ือกลายเป็น

การปฏิสมัพนัธ์เล่นเกมส์ บรรดาเดก็ ๆ มีความสุขในการฝึกซอ้ม

มากยิง่ข้ึน

หล่ี กุย้ฮวา กล่าววา่ ตอนเลก็ ๆ เม่ือเห็นเพ่ือนนกัเรียนมธัยมเตะ

ฟุตบอล กรู้็สึกวา่น่าสนุกและต่ืนเตน้มาก ภาพเหง่ือท่ีกระเซ็นจาก

การวิง่อยา่งสุดก�าลงับนสนามฟุตบอลกลายเป็นแรงบลัดาลใจใหเ้ธอ

สนใจกีฬาฟุตบอล เพราะหวงัซวง เพราะ “แผนป้ันนกัเตะ” เธอจึง

มีเร่ืองราวเช่ือมโยงกบัฟุตบอลมากข้ึน ในทีมฟุตบอล มีเดก็จ�านวน

ไม่นอ้ยกล่าววา่ “แมว้า่ในอนาคตจะไม่ไดเ้ป็นนักกีฬาฟุตบอลมือ

อาชีพกไ็ม่เสียใจ เพราะตอนน้ีฉนัไดพ้ยายามอยา่งเตม็ท่ี เพียงแค่น้ี

กมี็ความสุขมากแลว้”

ในอนาคต กิจกรรมต่าง ๆ เช่น “การแข่ง

ขนัของสมาพนัธ์นกัเตะล่าฝัน” จะจุดประกาย

แห่งความหวงัใหแ้ก่บรรดาเดก็ ๆ  ท่ีก�าลงัตาม

ล่าความฝันเช่นน้ีใหม้ากข้ึน “เดก็สาวนกัล่าฝัน”

ของยนูนานจะเปล่งประกายแสงท่ามกลาง

ไฟรักในฟุตบอลเช่นน้ีต่อไป

③

หวงัซวงร่วมฝึกซอ้มฟุตบอลกบัทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนประถมแห่ง

ความหวงั สมาพนัธ์เยาวชนเหวยเจ๋อ 

图①②③王霜与维则青联希望小学的女足队一起训练 供图
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一个家族几代

传承的荣耀，在沉

睡了两千多年后，

重见天光。大克鼎

的 内 壁 铸 有 金 文

290个字，这些字

迹让久远的年代逐

渐清晰起来。大克

鼎，一本打开的青

铜之书，一段带着

体温的口述历史。

一本打开的青铜之书
ตา้เค่อต่ิง :  บนัทึกต�านานบนหมอ้สมัฤทธ์ิ 

CFP图
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ตา้เค่อต่ิง เป็นสมบติัล�้าค่าแห่งพิพิธภณัฑเ์ซ่ียงไฮ ้ตวัหมอ้มีความ

สูง 93.1 ซม. เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 75.6 ซม. หนกั 201.5 กก. อยา่งไร

กต็าม คุณค่าของมนั ไม่ใช่ขนาดอนัมหึมาหรือรูปทรงท่ีเก่าแก่เรียบ

ง่าย แต่เป็นความล้ีลบัของตวัอกัษรท่ีซ่อนอยูบ่นผนงัดา้นใน ซ่ึงน�า

เราไปสู่การเขา้ใจราชวงศโ์จวของจีน (1,046 - 256 ก่อนคริสตกาล 

โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือโจวตะวนัตกและโจวตะวนัออก)

หนงัสือเคร่ืองทองสมัฤทธ์ิเล่มน้ี เปิดบทน�าดว้ยค�าสรรเสริญ

ขนุนางผูห้น่ึงช่ือ “เค่อ” เพิง่ไดรั้บการแต่งตั้งจากจกัรพรรดิแห่งโจว

การแต่งตั้งน้ี เป็นผลพลอยไดจ้ากคุณความดีสมยัปู่ของเขาท่ีไดช่้วย

ราชการกษตัริยแ์ห่งโจว ในช่วงราชวงศโ์จวตะวนัตก (1,046 - 256 

ก่อนคริสตกาล) ต�าแหน่งขนุนางเป็นระบบสืบทอดในวงศต์ระกลู

จากรุ่นสู่รุ่น บนเคร่ืองทองสมัฤทธ์ิจึงมกัปรากฏค�าสรรเสริญคุณความดี

ของบรรพบุรุษ ซ่ึงเป็นจารีตประเพณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกนัในสงัคม

ยคุนั้น

หมอ้สมัฤทธ์ิเป็นภาชนะท่ีใชใ้นพิธีกรรมส�าคญัสมยัราชวงศโ์จว

ราชส�านกัและขนุนางชั้นสูงมกัจารึกเหตุการณ์ส�าคญั ๆ ลงบนเคร่ือง

ทองสมัฤทธ์ิ เช่น ระฆงั หมอ้มีขา เป็นตน้ อกัษรเหล่าน้ีเรียกวา่ “จารึก

หมอ้สมัฤทธ์ิ” หรืออกัขระสมัฤทธ์ิ

ระฆงัและหมอ้สมัฤทธ์ิขาตั้งเหล่าน้ีถือเป็นหนงัสือสมัฤทธ์ิท่ี

บนัทึกประวติัศาสตร์เล่มหน่ึง

ท่ีผนงัดา้นในของหมอ้ตา้เค่อต่ิงจารึกอกัขระสมัฤทธ์ิ 290 ตวั ร่อง

รอยของอกัขระเหล่าน้ีช่วยท�าให้เร่ืองราวอนัไกลโพน้นั้นค่อย ๆ ชดั

เจนข้ึน เน้ือหาสาระภายในหมอ้ตา้เค่อต่ิงเก่ียวขอ้งกบัระบบขนุนาง

ประเพณีพิธีกรรม ระบบท่ีดินในสมยัโจวตะวนัตก นบัเป็นหนงัสือ

สมัฤทธ์ิ ซ่ึงบอกเล่าประวติัศาสตร์ช่วงหน่ึงท่ีสมัผสัไดถึ้งความอบอุ่น

แห่งอดีต

ในสมยัราชวงศโ์จวตะวนัตก เทคโนโลยทีองสมัฤทธ์ินั้นวจิิตร

บรรจง การจารึกสามารถสะทอ้นอารมณ์สุนทรียข์องปลายพูก่นัได้

อยา่งเตม็ท่ี อกัขระบนหมอ้ตา้เค่อต่ิงเป็นตวัแทนลกัษณะของอกัขระ

สมัฤทธ์ิในยคุราชวงศโ์จวตะวนัตกตอนปลาย ตวัอกัษรมีความชดัเจน

ส�านวนวรรณกรรมคลาสสิค ท�าใหห้มอ้ตา้เค่อต่ิงมีสถานะค่อนขา้ง

สูงในประวติัศาสตร์การประดิษฐอ์กัษรพูก่นัจีน

ตอนทา้ยของอกัขระในหมอ้ ขนุนางเค่อ

ไดก้ล่าวบนบานซ�้าแลว้ซ�้าเล่า เพ่ือสวดออ้น

วอนขอใหลู้ก ๆ และหลาน ๆ ของเขาไดรั้บ

เกียรติยศน้ีตลอดไป ทั้งปวงน้ีเป็นเพียงความ

คาดหวงัท่ีงดงามสวยหรู เพราะไม่นานหลงั

จากนั้นหมอ้ตา้เค่อต่ิงถูกหล่อเสร็จราชวงศ์

โจวกเ็ส่ือมถอย  ในยามท่ีสงัคมวุน่วาย ลูก

หลานของขนุนางเค่อจะสามารถอยูอ่ยา่งสงบ

สุขไดอ้ยา่งไร

ในราชวงศต่์อมา อกัษรจีนคลาสสิคเส่ียว

จว้นถูกใชแ้ทนท่ีอกัขระสมัฤทธ์ิ เคร่ืองทอง

สมัฤทธ์ิค่อย ๆ  ถอยออกจากหนา้ประวติัศาสตร์

ปิดฉากหนา้หน่ึงของหนงัสือสมัฤทธ์ิอยา่ง

ส้ินเชิง จมอยูใ่นผงธุลีแห่งประวติัศาสตร์นบั

แต่นั้นมา

จนถึงปี พ.ศ. 2433 หมอ้ตา้เค่อต่ิงถูกพบ

ท่ีหอ้งใตดิ้นแห่งหน่ึงในอ�าเภอฝู่ เฟิง มณฑล

ส่านซี  หนงัสือสมัฤทธ์ิเล่มน้ีซ่ึงนอนหลบัใหล

มานานกวา่สองพนัปี จึงไดเ้ห็นแสงสวา่งของ

ทอ้งฟ้าอีกคร้ัง ร่องรอยอกัขระเหล่านั้นค่อย ๆ

ท�าใหย้คุสมยัอนัไกลโพน้มีความกระจ่างข้ึน

บอกเล่าอยา่งเนิบนาบถึงช่วงหน่ึงแห่งประ-

วติัศาสตร์

　　稿件来源：《如果国宝会说话》
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คุณค่าของ
 “นกัล่าลม”
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过去3年多时间里，中国大学生苏镝坷专往刮风下雨

的地方跑。哪儿的风暴厉害，他越可能出现在那里。在

苏镝坷看来，“追风人”对风暴的热爱不止停留在追求刺

激上，自己和同伴的每一次追风，都是在记录历史。“如

果我们的存在，能够帮助到更多人及时获得潜在的灾害信

息，我便觉得我们这个群体的存在就是有价值的。”苏镝

坷说。

ช่วงเวลากวา่สามปีท่ี ซู ต๋ีเข่อ นกัศึกษามหาวทิยาลยั

ชาวจีนมุ่งเนน้ไปยงัสถานท่ีซ่ึงมีฝนตกลมพดัแรง 

ท่ีใดมีพายฝุนฟ้าคะนองรุนแรง ยิง่มีความเป็นไป

ไดท่ี้เขาจะตอ้งไปปรากฏตวัท่ีนัน่ ในเดือนกรกฎาคม

ปีท่ีแลว้ เม่ือพายไุตฝุ้่ น “ดอกไมไ้ฟ” เขา้ใกลแ้นวชาย

ฝ่ังของจีนมากข้ึนเร่ือย ๆ ซู ต๋ีเข่อและสหายอีก 4 คน

ข้ึนรถเก๋งสีขาว พวกเขาจะ “ดกัจบั” แกนกลางของ

พายไุตฝุ้่ น  

ในระหวา่งทางท่ีรถแล่นไปกถู็กลมพดัจนสัน่

สะเทือน ฝนซดักระหน�่าจนแทบลืมตาไม่ข้ึน ซู ต๋ีเข่อ

รีบวดัความเร็วลมท่ามกลางพายฝุน เขาตะโกนเสียง

ดงัวา่ “เราก�าลงัไล่ล่าพายไุตฝุ้่ น ‘ดอกไมไ้ฟ’ ขณะ

น้ีก�าลงัแรงลมอยู่ประมาณระดบั 8 เร่ิมรู้สึกยนืไม่

ติดแลว้”

ลกึเข้าไปใจกลางพายุ
深入风暴中心

ซู ต๋ีเข่อไม่รู้สึกแปลกกบัเหตุการณ์ท่ีอยูต่รงหนา้

ในแวดวงของผูท่ี้ช่ืนชอบอุตุนิยมวทิยา เขาเป็นท่ี

รู้จกัในนาม “นกัล่าลม” เขาล่าพายมุาแลว้หลายร้อย

ลูก ไล่ล่าไปทัว่กวา่ 12 มณฑลและเขตปกครองตน

เองในประเทศจีน รวมถึงเขตปกครองตนเองมอง-

โกเลียใน มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลซานตง และนกัล่าลมมืออาชีพ ติดตามถ่ายภาพพายฝุนฟ้าคะนอง

专业“追风人”跟踪拍摄雷暴 CFP 图

พายซูุเปอร์เซลล์

超级单体风暴 CFP 图
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มณฑลเจอ้เจียง เป็นตน้ พายฝุนฟ้าคะนอง

ท่ีมกัไม่ปรากฏในการพยากรณ์อากาศคือ

เป้าหมายของเขา

สมยัท่ีซู ต๋ีเข่อยงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ เขาไดเ้ห็นภาพ “Typhoon Haiyan”

ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการประกวดภาพ

ถ่ายส่ือมวลชนนานาชาติประจ�าปี 2014 หลงั

จากนั้น เขาคน้หาข่าวและความรู้ดา้นอุตุนิยม

วทิยาท่ีเก่ียวกบัพายไุตฝุ้่ นเพิม่มากข้ึน จึงได้

ตกหลุมรักไตฝุ้่ น และดว้ยเหตุน้ีเขาจึงเลือก

การถ่ายภาพเป็นวชิาเอกในระดบัมหาวทิยาลยั

“พายฝุนและน�้าท่วมนบัเป็นสตัวร้์าย สตัว์

ร้ายมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร” ซู ต๋ีเข่อเช่ือวา่ ดาว

เทียมบนทอ้งฟ้าและเครือข่ายสงัเกตการณ์

บนภาคพ้ืนดินครอบคลุมไม่ทัว่ถึง ดงันั้น นกั

ล่าลมจึงตอ้งลงลึกเขา้ไปในใจกลางพายุ

เม่ือคร้ังท่ีไล่ล่าพายไุตฝุ้่ น “ดอกไมไ้ฟ”

นบัเป็นคร้ังแรกท่ีซู ต๋ีเข่อเขา้ถึงใจกลางของ

พายไุตฝุ้่ น ขณะท่ีซู ต๋ีเข่อสงัเกตพบพายไุต้

ฝุ่ น “ดอกไมไ้ฟ” มนัเป็นเพียงกอ้นเมฆท่ีจบั

ตวัหนาแน่นดงัในแผนภูมิพยากรณ์อากาศ

เท่านั้น ยงัไม่ไดถู้กตั้งช่ือ วนันั้น เขาเพิง่เสร็จ

จากการติดตามพายคุะนองในซานตง นัง่อยู่

บนรถไฟความเร็วสูงเพ่ือรีเฟรชขอ้มูลสภาพ

อากาศ

ดูจากภาพกลุ่มเมฆดาวเทียม พายไุตฝุ้่ น

“ดอกไมไ้ฟ” เติบโตขยายใหญ่ข้ึนเร่ือย ๆ มี

“ตาพาย”ุ ไตฝุ้่ นท่ีชดัเจน เคล่ือนตวัจากมหา-

สมุทรแปซิฟิกไปยงัภาคพื้นดิน น�ามวลน�้า

จากมหาสมุทรส่งไปยงัแผน่ดินอยา่งต่อเน่ือง

ภายในเวลา 24 ชัว่โมง ท�าใหเ้มืองเจ้ิงโจว มณฑล

เหอหนาน มีปริมาณน�้าฝนท่ีตกลงมาเท่ากบั

หน่ึงปีท่ีผา่นมา

เม่ือพายไุตฝุ้่ น “ดอกไมไ้ฟ” ข้ึนบก ซู ต๋ีเข่อและเพื่อนร่วมทีม

จอดรถในท่ีโล่งแจง้ ทนัทีท่ีออกจากประตูรถ เมด็ฝนกระแทกลงบน

ร่างกายจนรู้สึกเจบ็ราวกบัถูกเขม็ท่ิมแทง ขณะนั้น การอ่านค่าความ

เร็วลมพบวา่มีความเร็วลมสูงถึงระดบั 9 - 10

ไม่ก่ีนาทีต่อมา ทุกคนกต็อ้งถอยกลบัไปข้ึนรถ และรถกถู็กลม

พดัจนโยกคลอนตลอดเวลา “ในเวลาน้ี คุณไดแ้ต่บอกตวัเองวา่ให้

เช่ือในวทิยาศาสตร์ เช่ือในการออกแบบจุดศูนยถ่์วงของรถ เช่ือทิศ

ทางลมและความเร็วลมท่ีเราค�านวณ และเช่ือในความปลอดภยัของ

ต�าแหน่งท่ีเราเลือก” ซู ต๋ีเข่อกล่าว 

ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความเส่ียง
帮人们避开风险

ความช่ืนชอบของนกัล่าลมท่ีมีต่อพายคุะนองไม่ไดห้ยดุอยูเ่พียง

ความต่ืนเตน้ของการไล่ล่า ท่ีเมืองทงเหลียว เขตปกครองตนเอง

มองโกเลียใน ซู ต๋ีเข่อไดถ่้ายภาพพายซูุเปอร์เซลล ์(supercell storm)  ท่ี

หมุนอยา่งรุนแรงในอากาศราวกบักระแสน�้าวน ต่อมา รูปภาพน้ีได้

ถูกน�าไปข้ึนหนา้ปกวารสารวชิาการ

เม่ิง จ้ือหยง่ ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยัปักก่ิงกล่าววา่ “น่ีเป็น

ภาพพายซุุปเปอร์เซลลท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีน ซ่ึงถูก

ถ่ายภาพไวโ้ดยช่างภาพชาวจีน”

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคมปีท่ีผา่นมา หลงัจากสงัเกตแผนท่ีเรดาร์

ซ�้ าแลว้ซ�้ าเล่า ซู ต๋ีเข่อไดโ้พสต์ค �าเตือนล่วงหน้าบนโซเชียลมีเดีย

ส่วนตวัของเขา เพื่อเตือนผูค้นในเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ใหร้ะมดั

ระวงั มีความเป็นไปไดท่ี้พายทุอร์นาโดจะเกิดข้ึนท่ีนัน่ “น่ีไม่ใช่เร่ือง

ลอ้เล่น” เขากล่าวในโซเชียลมีเดียตอนนั้น

แปดชัว่โมงต่อมา พายทุอร์นาโดระดบั 9 ไดป้ะทุข้ึนในเขตไช่-

เต้ียน เมืองอู่ฮัน่ มีผูค้นจ�านวนมากไดรั้บบาดเจบ็ “เกิดความตระหนกั

ในทนัทีวา่ผูช่ื้นชอบอุตุนิยมวทิยานั้นมีความส�าคญัอยา่งไร” เขาเขียน

วา่ “เราใชว้ธีิการของเราเองเพ่ือชดเชยรายละเอียดท่ีอาจจะตกหล่น

จากนกัพยากรณ์อากาศมืออาชีพ เตือนใหผู้ค้นรอบตวัเราทราบวา่ 

ขอเพียงเราส่งขอ้มูลต่อไปยงัคนอ่ืน ๆ บางทีเราอาจช่วยพวกเขา

หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือภยัพิบติัทางสภาพอากาศคร้ังใหญ่

มาถึง”
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ภาพยนตร์สารคดีเก่ียวกบันกัล่าลมและพายคุะนองท่ีมีซู ต๋ีเข่อ

เป็นผูอ้ �านวยการสร้างและก�าลงัอยูใ่นระหวา่งการถ่ายท�า ในความ

เห็นของเขา ทุกคร้ังท่ีเขาและเพ่ือน ๆ ไล่ล่าลม นัน่คือพวกเขาก�าลงั

บนัทึกประวติัศาสตร์  “เราพยายามอยา่งเต็มท่ีดว้ยก�าลงัอนันอ้ยนิด

โดยหวงัวา่จะช่วยใหผู้ค้นหลีกเล่ียงภยัพิบติั ลดความสูญเสีย” ซู ต๋ีเข่อ

กล่าว “หากส่ิงท่ีพวกเราท�าอยูส่ามารถเผยแพร่ ขอ้มูลเก่ียวกบัภยัพิบติั

ท่ีอาจเกิดข้ึนไปสู่ผูค้นจ�านวนมากไดอ้ยา่งทนัท่วงที หรืออยา่งนอ้ย

จะมีคนรับรู้เพิม่ข้ึนเพียงคนเดียวกต็าม ผมคิดวา่การด�ารง

อยูข่องกลุ่มเรานั้นมีคุณค่าแลว้”
      稿件来源：《新周刊》，有删减       

ซู ต๋ีเข่อ วดัความแรงของกระแสลม

苏镝坷在测量风暴数据 图片来源网络
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时尚青年爱
ชาวจนีรุ่นใหม่ชอบเดนิตลาด

อาหารในตลาดโตรุ่้งท่ีไม่เหมือนใคร

别具特色的美食夜市 CFP 图
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ปัจจุบนั “ตลาด” ในประเทศจีน  ก�าลงักลายเป็น “พ้ืนท่ีอินเทรนด”์

ท่ีคนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ สมยัก่อน คนจีนเดินทางไปตลาดเพ่ือซ้ือสินคา้

จ�าเป็นส�าหรับชีวติประจ�าวนั เช่น เน้ือสตัว ์พืชผกั เส้ือผา้หรือเคร่ือง

ไมเ้คร่ืองมือต่าง ๆ แต่ในปัจจุบนั การเช่ือมโยงระหวา่งตลาดกบั

แฟชัน่ก่อใหเ้กิดตลาดรูปแบบใหม่ท่ีเขา้ถึงคนหนุ่มสาว โดยในตลาด

จีนสมยัน้ี ไม่เพียงแต่จะหาซ้ือสินคา้อินเทรนดแ์ละสินคา้แปลกใหม่

ไดเ้ท่านั้น ยงัไดล้ิ้มรสกาแฟแบรนด์เล็ก ๆ อนัเป็นท่ีช่ืนชอบเฉพาะ

กลุ่ม รวมถึงขนมเบเกอร่ีโฮมเมด ตกกลางคืนกย็งัมีดนตรีใหน้ัง่ฟังอีก

ดว้ย ตลาดลกัษณะต่าง ๆ กลายมาเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับการสงัสรรคท่ี์

คนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ 

สินค้าชนิดใดกข็ายในตลาดได้
万物皆可市集

เหตุใดคนรุ่นใหม่ถึงชอบเดินตลาด ดูเหมือนคียเ์วร์ิดท่ีทุกคนเห็น

พอ้งส�าหรับค�าถามน้ี น่าจะเป็น “อินเทรนด”์ “สนุก” และ “เท่ห์”

อลนั นกัวาดภาพประกอบชาวเฉิงตูช่ืนชอบการออกร้านในตลาด

ธีมต่าง ๆ เธอตั้งช่ือบูธของเธอวา่ “หอ้งน้อยอศัจรรย”์ เม่ือไปออก

ร้าน เธอจะนัง่หนา้บูธท่ีตกแต่งอยา่งพิถีพิถนั พลางวาดภาพเหมือน

แนวการ์ตูนใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นเทคนิคเฉพาะท่ีท�าใหร้้านของเธอได้

รับความนิยม “เวลาไปออกร้านในตลาด ฉนัจะรับวาดรูปแค่วนัละ

20 - 25 รูปเท่านั้น เพราะไม่อยากใหคุ้ณภาพงานเสีย การวาดรูปแบบ

น้ียงัท�าใหฉ้นัไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ท่ีมีรสนิยมไปในแนวทางเดียวกนั

อีกดว้ยค่ะ เด๋ียวน้ีตลาดกลายเป็นช่องทางการเขา้สงัคมรูปแบบใหม่

在中国，市集如今已成为年轻人喜爱的“潮流聚集地”。以前，

老一辈人赶集主要是购买生活必需品，如蔬菜肉类、衣裤鞋帽和生产

工具等。现在，传统市集与时尚接轨，摇身变成年轻人喜欢的样子。

在市集中，年轻人不仅可以买到潮流单品和新奇小物，还能够品尝到

小众咖啡、手工烘焙食品，甚至还能在夜幕降临后欣赏一场音乐演

出。不同主题的市集已成为年轻人青睐的社交平台。

ส�าหรับฉนัไปแลว้” เธอเล่า

ซือเหยา เดก็หนุ่มจากมณฑลส่านซีมกั

จะน�าสินคา้ท่ีออกแบบเอง ทั้งสร้อยคอ แหวน

ของตกแต่งไปออกร้านในตลาดตามเมืองใหญ่

เช่นกนั “ผมสร้างสตูดิโอออกแบบสินคา้มา

ตั้งแต่ปี 2560 ปกติปีหน่ึง ๆ วิง่ออกตามตลาด

20 - 30 แห่ง ยอดขายท่ีไดจ้ากการไปออกร้าน

ในตลาด คิดเป็นหน่ึงในสามของยอดขายทั้ง

ปี” ซือเหยาเช่ือว่า การท่ีนักออกแบบและ

ศิลปินทั้งหลายมองดูโลกใบน้ีจากแง่มุมของ

ตน แลว้น�าความหมายอนังดงามท่ีไดไ้ปผลิต

เป็นผลงาน จะยิง่ไดรั้บความนิยมในหมู่คน

รุ่นใหม่

ขณะน้ีเจเนอเรชัน่ Z เป็นก�าลงัซ้ือหลกัใน

ตลาดสินคา้แฟชัน่ แนวโนม้การบริโภคของ

คนรุ่นน้ี เปล่ียนแปลงไปจากรุ่นก่อน ๆ อยา่ง

ใหญ่หลวง จากการส�ารวจพบวา่ สินคา้ท่ีมกั

จะไดรั้บความนิยมจากคนจีนรุ่นใหม่ คือสินคา้

ท่ีอยูใ่นกระแส มีความน่าสนใจ และมีสตอร่ี

แบรนด์เฉพาะกลุ่มได้รับความนิยม
小众品牌放光彩

หวงั อ้ีฝาน ผูก่้อตั้ง Picha Coffee ขบัรถ
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CRV ท่ีดดัแปลงเป็นร้านคา้ไปเร่ขายตามตลาด

ต่าง ๆ เขาจดทะเบียนแบรนด ์Picha Coffee

คร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ต่อมา

เม่ือโควดิ - 19 ระบาด กิจการร้านกาแฟตอ้ง

หยดุชะงกั Picha Coffee จึงกลายสภาพจาก 

“ร้านคาเฟ่” มาเป็น “รถกาแฟ” เคล่ือนท่ี อยาก

จะจอดตรงไหนกจ็อด อยากจะขายท่ีไหนก็

ขาย

ส�าหรับหวงั อ้ีฝาน การออกร้านตามตลาด

ต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสของตนในการประชา-

สมัพนัธ์แบรนด ์ เขาเช่ือวา่ แบรนดเ์ฉพาะกลุ่ม

ช่วยท�าใหค้นจีนรุ่นใหม่มีตวัเลือกมากข้ึน 

“แบรนดเ์ฉพาะกลุ่ม มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี

แตกต่างจากแบรนดก์าแฟแฟรนไชส์ทัว่ไป

พวกเขาเนน้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ผูก่้อตั้งกาแฟ

แบรนดเ์ฉพาะกลุ่มเหล่าน้ีมกักลา้ท่ีจะแหวก

แนว คิดคน้กาแฟรสชาติใหม่ ๆ เพื่อท�าให้

กาแฟของตนโดดเด่น กลายเป็น “สินคา้เชก็

อิน” และ “เคร่ืองด่ืมส�าหรับการสงัสรรค”์ 

อยา่งหน่ึง

ส�าหรับอลนั การวาดรูปการ์ตูนคือเทคนิค

ในการเรียกลูกคา้ ท่ีมีเป้าหมายอยูท่ี่การเปล่ียน

กลุ่มลูกคา้ในอนาคต “เรามาทดลองเบ้ืองตน้

ดว้ยการออกร้านในตลาด ก่อนจะค่อย ๆ คดั

สรรกลุ่มลูกคา้ เพ่ือให้เวลาท่ีเสียไปกบัส่ิงท่ี

ไดม้าคุม้ค่ามากข้ึน”

ในฐานะท่ีตลาดเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ท่ี

คนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ ตลาดจึงไดก้ลายมาเป็น

สถานท่ีทดลองสินคา้ของแบรนดม์ากมาย

ท่ีตดัสินใจลงมาสมัผสัผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาว

พวกเขาลงมาแสวงหาแนวทางท่ีคนรุ่นใหม่ช่ืนชอบ เพ่ือน�าไปปรับ

ปรุงและสร้างนวตักรรมต่อไป

การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมและการบริโภค
文化与消费结合

ตลาดนั้นสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ใหเ้ขา้มาเยีย่มชม พร้อม ๆ กบั

ดึงดูดแบรนดอ์อริจินอลกลุ่มใหญ่ใหม้าออกร้าน หลายปีท่ีผา่นมา

ธุรกิจรูปแบบตลาดจึง “ผลิดอกออกผล” ไปทัว่ประเทศจีน

ตลาดสือชุ่ย ถนนซุ่นเฉิงในเมืองคุนหมิงซ่อนตวัอยูใ่นหลืบหน่ึง

ของยา่นธุรกิจ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในการไปสมัผสั

วฒันธรรมยนูนาน สินคา้ท่ีขายในตลาดแห่งน้ีมีมากมาย อาทิ สินคา้

มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม เช่น เคร่ืองจกัสาน ผา้มดัยอ้ม หรือ

สินคา้ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากโรงเรียนทหารบกยนูนาน (ตั้งอยูริ่ม

ทะเลสาบชุ่ยหู เมืองคุนหมิง เป็นโรงเรียนทหารท่ีลือช่ือแห่งหน่ึง

ท่ีก่อตั้งข้ึนในจีนยคุใกล)้ และสถานท่ีส�าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของคุนหมิงมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ นอกจากน้ียงัมี

สินคา้เด่นของยูนนาน เช่น กลว้ยไมห้วายโนบิเล่ ทรัฟเฟิลอดัเมด็

ฯลฯ “เราพยายามตอบสนองความตอ้งการในการจบัจ่ายของลูกคา้ 

①
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ไปพร้อมกบัช่วยใหพ้วกเขาสัมผสัถึงสินคา้ดี ๆ ชีวิตดี ๆ ท่ียนูนาน

ดว้ยการใชว้ฒันธรรมยนูนานเขา้มาเสริม” ในมุมมองของเฉินลู่ ผูจ้ดัการ

ตลาดสือชุ่ย วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสืบทอดดว้ยการเขา้มาสมัผสัเรียนรู้

ดงันั้นถา้อยากจะบรรลุเป้าหมายในการ “หลอมรวมวฒันธรรมกบั

การบริโภคเขา้ดว้ยกนั” ตลาดจึงเป็นช่องทางท่ีดีอยา่งยิง่

เม่ือตลาดพฒันามาถึงจุดน้ี จึงไม่ไดห้ยดุอยูท่ี่รูปแบบ “แบกะดิน”

มีเพียงโตะ๊หน่ึงตวักบัเกา้อ้ีหน่ึงตวัเหมือนสมยัแรกเร่ิม ตลาดบางแห่ง

มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นมืออาชีพ มีคนวางแผนจดังานโดยเฉพาะ

ซ่ึงจะวางแผนจากส่วนกลางวา่ตลาดของตนตอ้งการสินคา้และกิจกรรม

ประเภทไหน และจะประชาสมัพนัธ์แบรนดต่์าง ๆ อยา่งไร

ในมุมมองของคุณฟาง แบรนด์เมเนเจอร์ของเขตศิลปะหงต่ิง

ในเมืองเซ่ียเหมิน ซ่ึงคอยติดตามแนวโนม้และมีส่วนร่วมในธุรกิจ

ตลาดมาเป็นระยะเวลายาวนานนั้น ธุรกิจรูปแบบตลาดท่ีก�าลงัฮิต

จนผดุเป็นดอกเห็ดในขณะน้ี ท�าให้ทั้งผูบ้ริโภคและแบรนดสิ์นคา้

ต่างมีความคาดหวงักบัคุณภาพของตลาดมากข้ึนทุกที “ถา้ตลาดไม่

สามารถพลิกแพลง สร้างความแตกต่างได ้เม่ือธุรกิจประเภทน้ีเร่ิม

อ่ิมตวั กค็งจะดึงดูดทรัพยากรดี ๆ ไดย้ากข้ึน หากตอ้งการท่ีจะเติบโต

ในระยะยาว ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานของตลาด

จะตอ้งร่วมมือกนัคดัเลือกและบ่มเพาะให้

เกิดแบรนดสิ์นคา้คุณภาพสูงอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือเป็นทางเลือกใหแ้ก่คนจีนรุ่นใหม่  ซ่ึงถือ

เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความส�าคญัอยา่งยิง่
本刊综合

③②

ตลาดนดักาแฟในสวนสาธารณะ

图①②公园里的咖啡市集 李吒 图

สินคา้สร้างสรรคท์างวฒันธรรมในตลาด

图③市集上的文创产品 杨峥 图
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《人世间》是中国当代作家梁晓

声创作的长篇小说，2017年12月首

次出版后，于2019年8月获中国第十

届茅盾文学奖（中国具有最高荣誉

的文学奖项之一）。小说以周家三

代人的人生经历折射出近半个世纪

家国、制度、情感结构、道德伦理

的嬗变。贯穿其中的，既有中国社

会发展的“光荣与梦想”，也直面了

改革开放进程的艰难和复杂。

โลกมนุษย์

“โลกมนุษย”์ เป็นนวนิยายท่ีเขียนโดยนกัเขียนชาวจีนร่วมสมยั

เหลียง เส่ียวเซิง หลงัจากการตีพิมพ์คร้ังแรกในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2560 และไดรั้บรางวลัวรรณกรรมเหมาตุน้ คร้ังท่ี 10 (หน่ึงในรางวลั

วรรณกรรมเกียรติยศสูงสุดในประเทศจีน) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

นวนิยายเร่ืองน้ีสะทอ้นถึงสภาพการผนัแปรของประเทศ ระบอบการ

ปกครอง โครงสร้างความรักความผกูพนัธ์ของผูค้นในสงัคม ตลอดจน

คุณธรรมจริยธรรมในช่วงคร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมา โดยอิงประสบการณ์

ชีวติผา่นคนในตระกลูโจวสามชัว่อายคุน การด�าเนินเร่ืองมีทั้ง “ความ

รุ่งโรจนแ์ละความใฝ่ฝัน” ของพฒันาการสงัคมจีน ยงัสะทอ้นภาพความ

ยุง่ยากและความซบัซอ้นของกระบวนการปฏิรูปและการเปิดประเทศ

อีกดว้ย  

โจว ป่ิงคุน หยดุฟังเสียงบ่นพึมพ�าของแม่ กลบัไปร้ือคน้หีบหนงัสือ

อีกคร้ัง หนงัสือส่วนใหญ่ในหีบเป็นหนงัสือท่ีเขาเคยอ่านมาหมดแลว้

และยงัคดัลอกประโยคเดด็หลายค�าท่ีตนช่ืนชอบลงในสมุดโนต้เล่ม

เลก็ดว้ย

ในบรรดานกัเขียนเหล่านั้น เขาช่ืนชอบฮิวโก ้(Hugo) และตอล-

สตอย (Tolstoy) มากท่ีสุด โดยเฉพาะฮิวโก ้ซ่ึงใชภ้าษาท่ีกระตุน้แรง

บนัดาลใจและวาทศิลป์ท่ีมีพลงั นวนิยายของฮิวโกท้�าใหเ้ขาหลงใหล 

เพราะเขารู้สึกวา่หวัจิตหวัใจของเขาช่างขาดแรงบนัดาลใจ  เขาปรารถนา

ท่ีจะเป็นคนกระตือรือร้น ในความเป็นจริงเขากลบัไม่พบส่ิงใดท่ีคู่

ควรค่าแก่การทุ่มเทความกระตือรือร้น

60

อาหารสมอง / 悦读



ตั้งแต่เร่ิมมีช่ือเสียงเลก็นอ้ย เขามกัจะเตือนตวัเองใหพ้กกรับไม้

ติดตวัไปเสมอ (กรับไมเ้ป็นศิลปะการขบัแบบจีนดั้งเดิมท่ีนกัแสดง

ใชก้ารถ่ายทอดอารมณ์บอกเล่าเร่ืองราวดว้ยการขบัขานควบคู่ไปกบั

จงัหวะของกรับไมไ้ผ)่ เพราะลูกคา้ในหา้งร้านมกัจะขอใหเ้ขาขบักรับ

ไมส้กัตอนหน่ึง ถา้เขาท�าใหอี้กฝ่ายมีความสุข อยา่งนอ้ยพวกเขาจะ

ไดส้ัง่ซ้ือซีอ๊ิวท่ีผลิตในโรงงานของเขาเพ่ิมข้ึน แทนท่ีจะสัง่ซ้ือซีอ๊ิว

จากโรงงานอีกแห่ง

เพ่ือเพิม่ยอดขายของซีอ๊ิวเหล่านั้น เขาขบักรับไมด้ว้ยท่วงทีอ่ิมเอม

แต่เม่ือตอ้งอยูต่ามล�าพงัคนเดียว อารมณ์คึกคกัราวกบักินยากระตุน้

กจ็ะหายไปส้ิน ส่ิงท่ีเกิดตามมาในจิตใจคือความวา่งเปล่าซ่ึงดูเหมือน

จะประดงัเขา้มาจากทุกทิศทุกทาง 

วนัวานในอดีต การอ่านหนงัสือเป็นวธีิท่ีดีในการก�าจดัความวา่ง

เปล่าใหอ้อกไปชัว่คราว แต่ตอนน้ี เขาตดัสินใจแยกตวัออกจาก “ฮิว

โก”้ มาพกัหน่ึงแลว้ พี่ชายพี่สาวไดเ้กบ็หนังสือเรียนชั้นมธัยมตน้

และมธัยมปลายไวไ้ม่นอ้ย น่ีแหละคือส่ิงท่ีเขาก�าลงัคน้หา

หญิงชราฉว ีซ่ิวเจิน เป็นผูจุ้ดแสงไฟข้ึนในใจเขา แสงไฟดวงนั้นคือ

มหาวทิยาลยั เขาไม่รู้วธีิอ่ืนใด นอกจากการไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยั ซ่ึง

ถือไดว้า่เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบชีวิตท่ีถูกตอ้ง กล่าวคือช่วยให้

ชีวติรู้สึกหงุดหงิดและทอ้แทน้้อยลง มีความพึงพอใจกบัชีวติมาก

ข้ึน อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2516  มหาวทิยาลยัยงัคงเป็นสถานท่ี

ซ่ึงความรู้และความคิดมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัมากท่ีสุด  

หลงัจากท่ีไดอ่้านหนงัสือจ�านวนหน่ึงแลว้

เขาตระหนกัวา่หากตลอดชีวติของบุคคลหน่ึง

ขาดความรู้และความคิด ถา้เช่นนั้น ชีวติกจ็ะ

ไม่มีคุณค่าอะไร เทียบไม่ไดก้บัเมด็ถัว่เหลือง

ถัว่เหลืองนบัตนัยงัสามารถบีบคั้นออกมาเป็น

น�้ ามนัถัว่เหลืองหรือหมกัเป็นซีอ๊ิวได ้แต่คน

ท่ีไม่มีความรู้และความคิด นอกจากพละก�าลงั

และทกัษะทางร่างกายแลว้ จะไม่สามารถบีบ-

เคน้อะไรออกมาได ้ส่วนคนท่ีถูกเคน้จนหมด

ทกัษะและเร่ียวแรง จะถูกลิขิตใหก้ลายเป็น

คนเศร้า

    (คดับางตอนมาจากตอนท่ีสิบสาม ภาคท่ี 

1 ของ “โลกมนุษย”์ ส�านกัพิมพชิ์งเหนียน)

（摘编自中国青年出版社《人世间》上部第十三章）

ภาพจากละครเร่ือง “โลกมนุษย”์ ซ่ึงดดัแปลงมาจากนวนิยายเร่ืองเดียวกนั

由小说《人世间》改编的同名电视剧剧照  图片来源于网络

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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近日，昆明市产业发展暨招商引资、项目建

设工作会议召开。会议强调，要认真落实省委、

省政府部署要求，推动产业发展实现大提升、招

商引资实现大突破、项目建设实现大发展，坚决

打好经济工作翻身仗，真正当好云南省经济社会

发展排头兵。

友好昆明｜促进产业发展，他们这样做

คุนหมิงเมืองแห่งมิตรภาพ
ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม พวกเขาท�าเช่นนี้

เม่ือเร็ว ๆ  น้ีไดมี้การจดัประชุมการพฒันา

อุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุน และโครง

การข้ึนท่ีนครคุนหมิง ท่ีประชุมเนน้ย �้าวา่  ตอ้ง

ด�าเนินการตามขอ้เรียกร้องของคณะกรรมการ

พรรคระดบัมณฑล และรัฐบาลส่วนมณฑล

อยา่งจริงจงั ส่งเสริมการปรับปรุงท่ีส�าคญั

ในการพฒันาอุตสาหกรรม ความกา้วหนา้

ท่ีมีนยัส�าคญัในการส่งเสริมการลงทุน บรรลุ

การพฒันาโครงการท่ีส�าคญั ยนืหยดัต่อสูก้บั

การพลิกโฉมเศรษฐกิจ เป็นแนวหนา้ท่ีดีใน

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของมณฑล

อยา่งแทจ้ริง

ท่ีประชุมเนน้ย �้าวา่ ตอ้งเลง็เป้าหมายให้

ถูกตอ้งไม่เอนเอียง จบัใหม้ัน่ลงหลกัปักฐาน

โดยไม่ลงัเล ยึด “หลกัเสาค�้า” ของการพฒันาอุตสาหกรรมใหแ้น่น

กมุ “เสน้สายชีวติ” ของการส่งเสริมการลงทุน ถือ “กญุแจส�าคญั”

ของการพฒันาโครงการน้ีไว ้ท�างานพลิกโฉมเศรษฐกิจอยา่งเดด็

เด่ียว ตอ้งเล็งเห็นประเดน็ส�าคญั เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบั

อุตสาหกรรมดั้งเดิม พฒันาและเสริมสร้างอุตสาหกรรมหลกัใหม่ 

มุ่งเนน้ท่ีการบ่มเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่ พฒันาเศรษฐกิจแบบเปิด

อยา่งจริงจงั ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของเขต

นิคม ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมให้บรรลุผลท่ีสูงข้ึน จ�าเป็น

ตอ้งด�าเนินการส่งเสริมการลงทุนอยา่งแม่นย �า จบัตาดูเป้าหมายอยา่ง

ใกลชิ้ด ระดมเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด เน้นประเดน็ส�าคญั ใชน้โยบายท่ี

แม่นย �า คิดคน้วธีิการ ปรับปรุงผลลพัธ์ในทางปฏิบติั ใชส้ติและก�าลงั

ใชค้วามคิดแนวรุก เพิ่มประสิทธิภาพบริการ เป็นมิตรกบันกัธุรกิจ 

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือใหบ้รรลุความกา้วหนา้คร้ังส�าคญั ตอ้งลงลึกเขา้

ถึงโครงการ “หา้เป้าหมาย” จดัการกบัโครงการท่ียากล�าบากในการ

วางแผนและตระเตรียม ลงมือก่อสร้าง ก�าหนดการก่อสร้าง ระยะ

เวลาแลว้เสร็จและประสิทธิภาพ เพ่ิมทุนและขยายการผลิต ส่งเสริม

การพฒันาโครงการเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีโดดเด่น 
昆明市委宣传部供稿

新华社 图
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初春时节，云南省安宁市温泉街道田野里的

大片油菜花迎着暖阳盛开。花田里，来自昆明市

的摄影爱好者郑兵惊喜地发现，这里的油菜花是

彩色的，“色彩斑斓，非常漂亮”。除了具备观

赏性，彩色油菜花的经济价值也更高——同等条

件下，比普通菜籽油更清澈，口感更好；比普通

油菜花出油率更高，含油量45%左右；可以制

作成彩色油菜花香皂、护手霜等加工产品。

遇见安宁｜油菜花也可以五颜六色

พบกนัท่ีอนัหนงิ ดอกคาโนล่าหลากสสีนั

ในตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ทุ่งดอกคาโนล่าขนาด

ใหญ่บานสะพร่ังท่ามกลางแสงแดดอนัอบอุ่น

ในทอ้งทุ่งนาบนถนนเวนิฉวน เมืองอนัหนิง 

มณฑลยนูนาน 

ท่ามกลางทุ่งดอกไม ้ เจ้ิงปิง ผูค้ลัง่ไคล้

การถ่ายภาพจากนครคุนหมิงรู้สึกต่ืนเตน้ดีใจ

ท่ีพบวา่ดอกคาโนล่าท่ีน่ีมีหลากสีสนั “แซมสี

ด่างดวง สวยงามมาก” เม่ือน�าโดรนข้ึนเกบ็ภาพ

จากมุมสูงบนทอ้งฟ้า จะเห็นดอกคาโนล่าท่ี

มีสีสนัเสมือนริบบ้ินหลากสี ท�าใหเ้จ้ิงปิงไดรั้บ

ประสบการณ์การสมัผสัดว้ยสายตาท่ีวิเศษ

สุด ในหมู่บา้นเลก็ ๆ ของเต้ียนจง ดอกคาโนล่าหลากสีสนับนพืน้ท่ี

ประมาณ  40 ไร่ ก่อตวัเป็นภาพ “เสน้รุ้งแนวคู่” ท่ีปรากฏใหเ้ห็นมี 15 

สี เช่น ชมพ ูม่วงและสม้ เป็นตน้ ในหมู่บา้นมู่หยาง มีดอกคาโนล่า 5 สี 

คือ แดง ชมพเูขม้พีช ชมพอู่อน ขาวซากรุะ ประกอบกนัข้ึนเป็นภาพ

ขบวนรถไฟ...  ลวดลายรูปภาพเหล่าน้ีบ่งบอกถึงการฟ้ืนฟูชนบทและ

ชีวติแสนสุข

นอกจากจะเป็นไมป้ระดบัแลว้ ดอกคาโนล่าหลากสียงัมีประโยชน์

ทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวา่อีกดว้ย ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั จะไดน้�้ามนัท่ีมี

ความใสกวา่ รสชาติดีกวา่น�้ามนัคาโนล่าธรรมดา โดยใหผ้ลผลิตน�้ามนั

สูงกวา่น�้ามนัคาโนล่าธรรมดา โดยมีปริมาณน�้ามนัประมาณ 45%  และ

ยงัสามารถน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เช่นสบู่คาโนล่าหลากสี

ครีมบ�ารุงมือเป็นตน้ ดอกคาโนล่าหลากสีน้ีนบัเป็นปีแรกของการปลูก

แบบทดลองบนพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ในเมืองอนัหนิง นครคุนหมิง โดย

ศูนยเ์ตียนไถมหาวิทยาลยัเกษตรยนูนาน บางทีในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

เราอาจไดเ้ห็นทุ่งคาโนล่าท่ีมีสีสนัมากกวา่น้ีไดท่ี้ยนูนาน
安宁市委宣传部供稿

谢钢 图
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1910年，滇越铁路通车，盘溪站是滇越铁

路通车时的第一批车站之一。滇越铁路的开通让

盘溪热闹起来，商人、马帮、劳力、铁路工人、

外国人等都聚集在此，形成了繁华的集市。很多

新鲜的事物，随着铁路传到盘溪，许多当地人也

因铁路走出国门，途经越南，去到世界各地，打

开了视野。

走进玉溪｜百年米轨记忆
เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ี ร�าลกึรอ้ยปีรางรถไฟ 1 เมตร

เม่ือไปถึงอ�าเภอหวัหนิง เมืองอวี้ซี คุณ

จะตอ้งไปท่ีต�าบลผานซีสกัคร้ัง เพ่ือดูรางรถ

ไฟ 1 เมตรท่ีมีอายนุบัศตวรรษ

ในปี พ.ศ. 2453 การรถไฟสายยนูนาน -

เวยีดนามเปิดใหส้ญัจร สถานีผานซีเป็นหน่ึง

ในสถานีแรก ๆ  ท่ีรถไฟสายยนูนาน - เวยีดนาม

เปิดสญัจร ในเวลานั้น ทอ้งท่ีต่าง ๆ  ในยนูนาน

ยงัไม่มีถนนทางหลวงส�าหรับการขนส่ง การ

เปิดรถไฟยนูนาน - เวยีดนาม ท�าใหผ้านซี

คึกคกัข้ึนมา นกัธุรกิจ กองคาราวาน แรงงาน คนงานรถไฟ ชาวต่าง

ชาติ ฯลฯ ทั้งหมดมารวมตวักนัท่ีน่ี โกดงัสินคา้หยนุซุ่น บริษทัเป่าล่ี

และกิจการร้านคา้กวา่ 10 แห่งไดถื้อก�าเนิดข้ึน ก่อตวัเป็นตลาดการคา้

ท่ีคึกคกัเจริญรุ่งเรือง ผกัสดผานซีถูกส่งไปจ�าหน่ายยงันครคุนหมิง

และสถานท่ีอ่ืน ๆ โดยผา่นทางรถไฟ เร่ืองราวแปลกใหม่มากมาย ถูก

ส่งผา่นตามทางรถไฟไปถึงผานซี ผูค้นในทอ้งถ่ินจึงออกจากผานซี

ไดเ้ปิดโลกทศันก์า้วออกจากประตูบา้น ผา่นเวียดนาม ไปสู่ทุกหน

แห่งทัว่โลก 

ในศตวรรษท่ี 21 การขนส่งบนทางหลวงของอวี้ซี และโครงสร้าง

พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ไดรั้บการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ขอ้ไดเ้ปรียบของรถ

ไฟสายยนูนาน - เวยีดนามในการขนส่งล�าเลียงค่อย ๆ ลดลง อยา่งไร

กต็าม รางรถไฟ 1 เมตรอนัเป็นประจกัษพ์ยานถึงความเจริญของผานซี

น้ี ยงัคงเป็นภูมิทศันท่ี์สวยงามสายหน่ึง กล่าวส�าหรับคนผานซีรุ่น

ก่อนแลว้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนหลายรุ่น ท้ิงความทรงจ�าไว้

ใหอ้ยา่งเป่ียมลน้
玉溪市委宣传部供稿

施锦泉 图
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定闹钟，是狠多人的习惯，其中最重要的 个就是起床闹钟了。

闹钟 响，马上起床，这似乎没什么好说的。但对于狠多自制力较差的“起床困难

户”来说， 个闹钟似乎狠难把自己从被窝里拉起来。于是，就出现了“阶梯式起床”。

阶梯式起床，就是定狠多个闹钟，闹钟不停地响，然后不停地被关掉，每个闹钟

代表 个时间段， 点点、阶梯式迫使自己起床的方法。

比如，第 个闹钟，通常是理想的起床时间，只要能准时起床，就可以从容地完

成洗漱、穿衣、吃早餐、按时到达公司或学校等多个步骤。最后 个闹钟，相当于最

后时限，冉不起床， 切都将来不及了。

การตัง้นาฬิกาปลุกเป็นนิสยัของหลาย ๆ

คน โดยเฉพาะการปลุกใหต่ื้นนอนตอนเชา้

ทนัทีท่ีเสียงนาฬิกาปลุกดงัข้ึน ตอ้งรีบ

ลุกจากท่ีนอน ดูเหมือนเป็นเร่ืองท่ีไม่ตอ้ง

บอกกล่าวอะไรกนั แต่ส�าหรับ “ผูท่ี้ลุกจาก

ท่ีนอนยาก” ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีระบบ

การควบคุมตนเองต�่า นาฬิกาปลุกท่ีดงัคร้ังเดียวยากท่ีจะดึง

ตวัเองออกจากเตียงได ้จึงท�าใหมี้ปรากฏการณ์ “การปลุก

แบบขั้นบนัได” เกิดข้ึน

การปลุกแบบขั้นบนัได คือการตั้งนาฬิกาปลุกหลาย ๆ ตวั 

นาฬิกาปลุกจะดงัไปเร่ือย ๆ จากนั้นกจ็ะทยอยปิดไปเร่ือย ๆ  เช่น

กนั นาฬิกาปลุกแต่ละตวับ่งบอกแต่ละช่วงเวลา เป็นวธีิการปลุก

ตวัเองใหต่ื้นนอนแบบขยบัเล่ือนเวลาไปเร่ือย ๆ ท่ีละขั้น

ตวัอยา่งเช่น นาฬิกาปลุกเรือนแรก มกัจะเป็นเวลาท่ีเหมาะสม 

ท่ีสุดในการต่ืน ตราบใดท่ีคุณสามารถต่ืนตรงเวลา คุณกส็ามารถ

ท�ากิจวตัรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสบายใจ เช่น ลา้งหนา้ ช�าระร่างกาย

แต่งตวั รับประทานอาหารเชา้ ไปถึงท่ีท�างานหรือโรงเรียนตรง

เวลา นาฬิกาปลุกคร้ังสุดทา้ย เท่ากบัส้ินสุดเขตจ�ากดั หากคุณ

ยงัไม่ต่ืน ทุกอยา่งจะสายไม่ทนัการ
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笑笑：大家好，《湄公河》杂志3月刊与大家见面了。

本期我们收到了在中国工作的泰国读者的来信，让我们一起

来看看吧。

ยิม้ยิม้ : สวสัดีค่ะ ท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสาร “แม่-

น�้าโขง” ฉบบัเดือนมีนาคมมาพบกบัท่านผูอ่้านแลว้ค่ะ

นิตยสารฉบบัน้ีเราไดรั้บจดหมายแสดงความคิดเห็นจาก

ผูอ่้านชาวไทยท่านหน่ึงท่ีท�างานอยูใ่นประเทศจีน โดย

เน้ือหาจดหมายมีดงัน้ีค่ะ

李温馨：5年前，当我刚到泰王国驻广州总领事馆工作

时，第一次接触到《湄公河》杂志。杂志封面上的“湄公

河”三个字，如同连接泰中友谊的澜沧江—湄公河一般让人

倍感亲切。虽然此后工作变动，但从那时起养成的每月阅读

杂志的习惯一直延续至今。

ขวญัฤทยั มุทาพร : ดิฉนัเร่ิมอ่านนิตยสาร “แม่น�้าโขง” 

คร้ังแรกเม่ือ 5 ปีก่อน ขณะเร่ิมเขา้มาท�างานใหม่ ๆ ท่ี

สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครกวา่งโจว ท่ีปกนิตยสาร

เขียนค�าว่า “แม่น�้าโขง” สามค�าเอาไว ้ดุจดัง่แม่น�้าลา้น

ชา้ง - แม่โขงท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัไทย ท�า

ใหผู้อ่้านรู้สึกเป็นกนัเองและอบอุ่นใจมากข้ึน ถึงแม้

วา่ตอนน้ีดิฉันไม่ไดท้�างานท่ีนั้นแลว้ก็ตาม แต่ดิฉนัก็

ยงัคงคอยติดตามอ่านนิตยสาร “แม่น�้าโขง” ทุกฉบบั

ตลอดมา 

《湄公河》杂志从政治、经济、文化、泰中交流等方

面向读者全方位介绍了中国，这为像我一样刚到中国的泰国

人提供了一条便捷、全面了解中国的途径。杂志电子版上线

后，我不仅能在手机上浏览杂志，还能在微信视频号上看

到《湄公河》杂志的相关视频。值得一提的是，《湄公河》

杂志视频号“澜湄趴”的内容也很新颖，我非常喜欢。现代

生活中，人们越来越离不开手机，“澜湄趴”视频号能让在

中国工作生活的泰国人通过短视频更直观地了解中国，从而

更好地为促进泰中友好关系服务。

 นิตยสาร “แม่น�้าโขง” ไดแ้นะน�าข่าวสารในดา้นต่าง ๆ

มากมาย ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม

หรือความร่วมมือกนัระหวา่งจีนและไทย ซ่ึงเป็นช่อง

本刊记者 蔡梦/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
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ทางท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก ท�าใหผู้ท่ี้เพิ่งมาจีนได้

ไม่นานอยา่งดิฉนัไดเ้รียนรู้และเขา้ใจจีนมากยิง่ข้ึน หลงั

จากท่ีนิตยสารมีรูปแบบออนไลน ์ ดิฉนัไม่เพียงสามารถ

ติดตามข่าวสารไดท้างมือถือ แถมยงัสามารถรับชมวดีิโอ

ผา่นทางช่อง “หลานเหมยพาร์” ซ่ึงเน้ือหาของวดีิโอก็

แปลกใหม่และหลากหลาย ดิฉนัชอบส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก

เพราะท�าใหค้นไทยท่ีท�างานหรือใชชี้วติในจีนสามารถ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกและเขา้ใจจีนมากข้ึน เหมาะ

ส�าหรับยคุปัจจุบนัท่ีผูค้นตอ้งพ่ึงพามือถืออยูต่ลอดเวลา

อีกทั้งยงัเป็นการกระชบัสมัพนัธไมตรีของทั้งสองประ-

เทศไดอี้กดว้ย

薇薇：2年前，刚到中国陕西省西安市工作时，面对突

如其来的新冠肺炎疫情，不会中文的我，内心承受了巨大的

压力。后来，我的泰国朋友向我推荐了《湄公河》杂志，我

从中了解到了中国的防疫政策，以及中国人民为防疫作出的

努力，杂志全面且及时的信息让我悬着的一颗心渐渐放了下

来。从此，我便成为了《湄公河》杂志的忠实粉丝。

ววีี ่ภาวณีิ : เม่ือ 2 ปีก่อน ดิฉนัไดม้าท�างานท่ีเมือง

ซีอาน มณฑลส่านซี และตอ้งเผชิญหนา้กบัการระบาด

อยา่งฉบัพลนัของโรคโควดิ ดิฉนัพดูภาษาจีนไม่ได ้ท�า

ใหจิ้ตใจของดิฉนัไดรั้บแรงกดดนัอยา่งมหาศาล หลงั

จากเพ่ือนคนไทยแนะน�าให้อ่านนิตยสาร “แม่น�้าโขง”

ดิฉนัไดเ้รียนรู้เน้ือหาเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของจีนจากนิตยสารน้ี และความพยายามของ

ประชาชนจีนเพ่ือป้องกนัโรคระบาด ขอ้มูลท่ีครอบคลุม

และทนัเหตุการณ์จากนิตยสารท�าใหดิ้ฉนัค่อย ๆ ผอ่น

คลายและสบายใจข้ึน จากนั้นมา  ดิฉนักก็ลายเป็นแฟน

ประจ�าของนิตยสาร “แม่น�้าโขง”

《湄公河》是一本很全面的杂志，无论内容还是图片都

引人入胜。让我印象深刻的是2021年9月刊关于中国西藏自

治区的文章，文章从西藏的解放、脱贫、交通、文化传承等

方面介绍了西藏70年来的发展变化。我曾去过西藏，那里环

境优美，民风淳朴，现在回想起来，正如杂志中的一个个故

事一样，西藏的发展和变化值得更多人去了解。

นิตยสาร “แม่น�้าโขง” เป็นนิตยสารท่ีมีเน้ือหาครอบ

คลุมทัว่ทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นเน้ือหาหรือรูปภาพประ-

กอบต่างกน่็าสนใจ ส่ิงท่ีท�าใหฉ้นัประทบัใจคือบทความ

เก่ียวกบัเขตปกครองตนเองซีจา้ง (ทิเบต) ในฉบบัเดือน

กนัยายน 2564 บทความน้ีไดแ้นะน�าดา้นการพฒันาและ

เกิดการเปล่ียนแปลงของซีจา้งในช่วง 70 ปีท่ีผา่นมาน้ี 

จากแง่มุมของการปลดปล่อย การหลุดพน้จากความยากจน

การคมนาคม  การสืบทอดทางวฒันธรรม  การพฒันา 

เป็นตน้  ดิฉนัเคยไปเท่ียวซีจา้ง ท่ีนัน่มีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีสวยสดงดงาม ประชาชนท่ีซ่ือสัตยแ์ละเรียบง่าย เม่ือ

หวนคิดข้ึนมา เร่ืองราวแต่ละเร่ืองเป็นจริงเหมือนท่ีเล่า

ในนิตยสาร การพฒันาและการเปล่ียนแปลงของซีจา้ง

ควรค่าท่ีผูค้นจะไดส้มัผสัและรับรู้
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