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เขตเมืองใหม่สงอัน มีความหมายพิ เศษ ท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีเขตใหม่โดยทั่วไป โดยมีการวาง

ต�าแหน่งในเบ้ืองตน้ คือรองรับบทบาทท่ีไม่ใช่ของเมืองหลวงแทนกรุงปักก่ิง ซ่ึงสงอนัจะรองรับการ

โอนยา้ยหน่วยราชการและองคก์ารบริหารภาครัฐ บริษัทส�านกังานใหญ่ สถาบนัการเงิน สถาบนัอุดมศึกษา

สถาบนัวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ และหากหน่วยงานใดไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดก็จะไม่รับ

อนุมติัให้เขา้สู่เขตเมืองใหม่สงอนัอย่างเด็ดขาด

——สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน 

雄安新区不同于一般意义上的新区，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地，重点承接北京疏解出的

行政事业单位、总部企业、金融机构、高等院校、科研院所等，不符合条件的坚决不能要。

——中国国家主席习近平

สถานีรถไฟสงอนัในเสน้ทางรถไฟระหวา่งกรุงปักก่ิงถึงเขตเมืองใหม่สงอนั

京雄城际铁路雄安站 新华社 图

พ.ศ. 2560 มมีติ

ให้จดัตั้งเขตใหม่

สงอัน มณฑล

เหอเป่ย

2017年，决定

设立河北雄安

新区。

พ.ศ. 2561 เร่ิม

ต้นสร้างทางรถ

ไฟระหว่างเมือง

ปักกิง่ - สงอนั

2018年，京雄

城际铁路开工

建设。

พ.ศ. 2562 จัด

ตั้ ง เขตการค้า

เสรีน� า ร่องจีน

(มณฑลเหอเป่ย) 

2019年，设立

中国（河北）

自由贸易试验

区。

พ.ศ. 2563 สถานี

รถไฟความเร็ว

สูงสงอนัเปิดให้

บริการ

2020年，雄安

站投入运营。

พ.ศ. 2564 ครอบ-

ครัวทีถู่กเวรคืน

ทีด่ินย้ายเข้าอยู่

บ้ านหลัง ใหม่ 

บรรลุซ่ึง  “ความ

ฝันแห่งชีวติอนั

สงบสุข” 

2 0 2 1 年 ， 首

批回 迁 居 民 实

现“安居梦”。

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志

เรือ่งเล่าจากปก / 封面故事
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 5 ปีแห่งการ
พฒันาเขตเมือง

ใหม่สงอนั

雄安
五年

เม่ือฤดูใบไมผ้ลิมาเยือน บรรยากาศในเมืองสงอันจะเต็มเป่ียม

ไปดว้ยชีวติชีวา

วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกลางของพรรคคอม-

มิวนิสตแ์ห่งประเทศจีน และคณะรัฐมนตรีไดอ้อกประกาศมติจดัตั้ง

เขตเมืองใหม่สงอนัข้ึนในมณฑลเหอเป่ย

เขตเมืองใหม่สงอนั ตั้งอยูท่างภาคกลางของมณฑลเหอเป่ย จดัอยู่

ในพ้ืนท่ีศูนย์กลางระหว่างกรุงปักก่ิง เทียนจิน และเมืองเป่าต้ิง

มณฑลเหอเป่ย ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา เมืองแห่งอนาคตก�าลงั

เร่ิมก่อตวัข้ึนท่ีน่ี โครงร่างการวางผงัเมืองเขตเมืองใหม่สงอนั มณฑล

เหอเป่ย และการวางแผนโครงการอ่ืน ๆ แลว้เสร็จสมบูรณ์ ทยอยออก

มาเป็นรูปเป็นร่าง สถานีรถไฟสงอันและทางรถไฟระหว่างเมือง

ปักก่ิง - เ มืองสงอนัสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน ทั้ งน้ี สถานี

รถไฟสงอนั จดัเป็นสถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ต่อมาทางด่วน

ปักก่ิง - สงอนั ในส่วนระยะของมณฑลเหอเป่ย รวมถึงทางด่วนอีก

3 สาย ด�าเนินการสร้างเสร็จและเปิดให้สัญจร โครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนนรอบเมืองในเขตเมืองใหม่ โครงข่ายถนน

เช่ือมเขตต่าง ๆ เขา้หากนั ทางเดินเชิงนิเวศ และระบบน�้าไดส้ร้างเสร็จ

ขั้นพ้ืนฐาน สามารถเปิดกรอบการท�างานในเขตเมืองใหม่ไดอ้ยา่งสมบูรณ์

ดา้นสภาพแวดลอ้ม เขตเมืองใหม่สงอนัมีอตัราการครอบคลุมพ้ืนท่ีป่า

ใหม่เพิ่มข้ึนจาก 11% เป็น 32% คุณภาพน�้าของทะเลสาบไป่หยางเต้ียน

จดัอยูใ่นระดบัท่ีดีท่ีสุดในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา โครงการส่งมอบบ้าน

หลังใหม่มากกว่า 30,000 หลงัในเขตหรงตงเสร็จส้ินลง

ในปี พ.ศ. 2564 เขตเมืองใหม่สงอนัจะเขา้มารองรับบทบาทท่ีไม่

ใช่ของเมืองหลวงของปักก่ิง และพฒันาความกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั

ทั้งน้ี หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  China Star Network และรัฐวสิาหกิจอีก 

3 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตไชน่าเทเลคอมสงอนั และโครง-

การโอนถ่ายภาระอ่ืน ๆ ต่างทยอยเขา้สู่พืน้ท่ี ในปี พ.ศ. 2565 เขตเมือง

ใหม่ไดด้�าเนินการจดัท�าโครงการส�าคญัต่าง ๆ มากถึง 232 โครงการ 

สงอนัเมืองแห่งอนาคต ก�าลงัสะสมความแขง็แกร่งและพฒันาการ

เติบโตมากข้ึนทุกวนั

จากหนา้ปกเป็นภาพเปรียบเทียบก่อนและหลงัของการก่อสร้าง

สถานีรถไฟสงอนั 本刊综合

เรือ่งเล่าจากปก 封面故事 /
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春回大地，中国各地农民抢抓农时积极

开展春耕，努力为丰收打好基础。图①为3

月30日，在安徽省庐江县现代农业示范区育

种基地，农民在小麦育种田清除杂草；图②

为3月16日，西藏自治区江孜县村民播撒种

子。新华社 图

เม่ือฤดูใบไมผ้ลิมาถึง เกษตรกรทัว่

ทุกแห่งหนในประเทศจีนต่างพากนัเร่ง

เพาะปลูกในช่วงฤดูใบไมผ้ลิกนัอย่าง

แขง็ขนั พยายามสร้างพืน้ฐานท่ีดีส�าหรับ

การเก็บเก่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ ภาพท่ี 1

ณ ฐานการเพาะปลูกต้นกล้า ภายใน

เขตสาธิตทางการเกษตรแบบโมเดิร์น

อ�าเภอหลูเจียง มณฑลอันฮุย ณ วนัท่ี

30 มีนาคม เกษตรกรก�าลงัก�าจดัวชัพืช

ในไร่ขา้วสาลี ภาพท่ี 2 เป็นรูปเกษตรกร

อ�าเภอเจียงจือเขตปกครองตนเองซีจา้ง

(ทิเบต) ก�าลงัหวา่นเมลด็พนัธ์ุพืช ภาพ ณ

วนัท่ี 16 มีนาคม 

①

②
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3月15日，四川省都江堰市钟书阁书店因其独特

的造型设计吸引民众打卡。此前，世界知名建筑网站

Architizer公布了2021年的A+Awards获奖名单，都

江堰钟书阁名列其中，该奖项是全球最具影响力的建

筑奖项之一。中新社 图

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม ร้านหนังสือจงซูเก๋อ

เมืองตูเจียงเยี่ยน มณฑลเสฉวน ดว้ยการออก-

แบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น

จึงสามารถดึงดูดผูค้นจ�านวนมากใหม้าเช็คอิน

ซ่ึงก่อนหน้าน้ี ร้านหนังสือจงซูเก๋อ ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นหน่ึงในรายช่ือผูไ้ด้รับรางวลั 

A+ Award ประจ�าปี  2564 ซ่ึงประกาศโดย

Architizer เว็บไซต์สถาปัตยกรรมช่ือดังของ

โลก ถือไดว้่ารางวลัน้ีเป็นรางวลัท่ีทรงอิทธิพล

มากท่ีสุดของโลกในด้านสถาปัตยกรรม

08
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如今，在物质生活不断丰富的同时，中国老年人

越来越注重文化生活的品质。图为在河北省石家庄市

长安区一家服饰馆，中老年模特队的队员在试装。新

华社 图

ปัจจุบนั ในขณะท่ีวตัถุเขา้มามีอิทธิพลต่อ

การใช้ชีวิตในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน แต่ผูสู้งอายุ

ชาวจีนกลับให้ความส�าคัญกบัการสัมผสัและ

เขา้ถึงวฒันธรรมมากข้ึน ณ ร้านเส้ือผา้แห่งหน่ึง

ในเขตฉางอัน เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 

ทีมนางแบบวยักลางคนถึงสูงวยัก�าลงัลองเส้ือผา้

潮剧作为一种使用中国潮州方言的地方

戏曲剧种，百年来伴随着华侨的足迹传到东

南亚、欧洲等地，并广受当地群众欢迎。图

为泰国那空沙旺府拍摄的潮剧团演员化妆前

后对比。新华社 图

อุปรากรแตจ๋ิ้ว เป็นศิลปะการร้องร�า

ทอ้งถ่ินท่ีใชภ้าษาแต้จ๋ิวเป็นส่ือกลาง 

เป็นเวลาร้อยปีท่ีอุปรากรชนิดน้ีถ่ายทอด

มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยโุรป

ผา่นรอยเทา้การเดินทางของชาวจีนโพน้

ทะเล ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากประชาชน

ในพ้ืนท่ีอยา่งกวา้งขวาง จากภาพคือก่อน

และหลงัการแต่งหน้าของนกัแสดงทีม

อุปรากรแตจ๋ิ้ว ซ่ึงถ่ายท่ีจงัหวดันครสวรรค์

ประเทศไทย

09
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โอบอุม้สไตลจ์นี 
ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
中国式兜底，
以人民为中心

在中文里有这样一个词——兜底，形容一双手在最低点提供保护。在中国，兜底保障体

系已经建立，建成世界最大的社会保障网、世界规模最大的教育体系，成为世界上减贫人口

最多的国家……幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所

扶，是政府和全社会努力的目标。

รายงานพเิศษ / 特稿
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  นกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษาซ่ิงเผนิในอ�าเภอฉี มณฑลเหอหนาน ก�าลงัชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิติ ซ่ึงฉายในนิทรรศการภาพถ่ายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจีน

中国国家博物馆的摄影展上展出的河南省淇县形盆小学学生观看3D动画电影的照片 新华社 图

โอบอุม้สไตลจ์นี ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

รองเทา้กฬีาจนีว่ิงทะยานไปขา้งหนา้

คุณเป็นคนประเภท “ชอบเขา้สงัคม” 
หรอื “กลวัการเขา้สงัคม”

中国式兜底，以人民为中心

奔跑吧！中国运动鞋

社牛or社恐，你属于哪一种？

ไฮไลท์บทความพเิศษ 特稿·专题导读
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ในโลกน้ี ย่อมมีคนจ�านวนไม่น้อยท่ีชีวิตจะตอ้ง

เผชิญกบัภาวะเกือบจะตกเหว ความยากจนขน้แคน้ท่ี

ท�าให้ส้ินหวงั ญาติผู ้ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล

จ�านวนมหาศาล ภัยพิบติัอยา่งกะทนัหนั... พวกเขาตอ้ง

การความช่วยเหลือจากสังคม ตอ้งการ “ตาข่าย” กั้น

ไม่ใหต้กเหว

มีค�าในภาษาจีนวา่ “โตวต่ี (兜底)” ซ่ึงหมายถึง ณ 

จุดท่ีต�่าสุดมีมือคู่หน่ึงคอยโอบอุม้ไว ้ ในประเทศจีน

ไดมี้การจดัตั้งนโยบายการคุม้ครองขั้นพ้ืนฐานแบบ 

“โตวต่ี” ข้ึน ประเทศจีนมีเครือข่ายประกนัสงัคมท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก และระบบการศึกษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อีก

ทั้งเป็นประเทศท่ีมีประชากรหลุดพน้จากความยากจน

มากท่ีสุดในโลก  เป้าหมายของรัฐบาลและสังคม

จีนคือ เดก็ ๆ ตอ้งไดรั้บการศึกษา ความรู้นานาตอ้งมี

ผูส้อน ท�างานตอ้งไดค่้าแรง ป่วยตอ้งมีหมอรักษา ยาม

ชราตอ้งมีคนดูแล มีหลกัประกนัท่ีอยู่อาศยั ผูอ่้อนแอ

ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ

ตาข่ายน้ีไดร้องรับผูค้นท่ียากจนท่ีสุด  ประเทศจีน

ไดช่้วยใหผู้ย้ากจนในชนบท 98.99 ลา้นคนหลุดพน้จาก

ความยากจนตามเกณฑม์าตรฐาน ในปัจจุบนั อ�าเภอ 

832 แห่ง และหมู่บา้น 128,000 แห่ง ถูกถอดออกจาก

บญัชีพ้ืนท่ียากจน ผูค้นท่ีหลุดพน้จากความยากจน

ไม่ตอ้งกังวลเร่ืองอาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม อีกทั้งได้

รับการศึกษาภาคบงัคบั การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 

และความปลอดภัยของท่ีอยู่อาศยั ตลอดจนมีน�้ าด่ืม

สะอาดเพ่ือการบริโภคดว้ย 

ตาข่ายน้ีท�าหนา้ท่ีรองรับผูท่ี้ตอ้งการความเอาใจใส่

เป็นพิเศษ  ประเทศจีนมีผูพ้ิการประมาณ 85 ลา้นคน 

รายงานพเิศษ / 特稿
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เพ่ือช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตไดต้ามปกติและสามารถ

หลอมรวมเขา้กบัสงัคม แต่ละพื้นท่ีไดท้ �างานเพื่อขจดั

อุปสรรคทางกายภาพต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง จนถึง

ปี พ.ศ. 2563 สาธารณูปโภคส่วนรวมตามหมู่บ้าน 

(ชุมชน) ต่าง ๆ ของจีน ไดแ้ก่ ทางเขา้ - ออกร้อยละ 

81.05 เคานเ์ตอร์บริการร้อยละ 56.58 และหอ้งน�้าร้อย-

ละ 38.66 ไดรั้บการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค

ส�าหรับผูพ้ิการ 

ตาข่ายน้ียงัช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัอีกดว้ย ในช่วง

เร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดโรคโควดิ - 19 ท่ีมณฑล

หูเป่ยมีชายชราอาย ุ87 ปีท่ีป่วยดว้ยโรคประจ�าตวัหลาย

โรค และถูกวนิิจฉัยว่าติดเช้ือโควดิ หลงัจากเขา้รับการ

รักษาแลว้ โรงพยาบาลไดจ้ดัเวรพเิศษคอยใหก้ารรักษา

เขาโดยเฉพาะ มีแพทยพ์ยาบาล 10 กวา่คนดูแลรักษา

อย่างดีหลายสิบวนั ในท่ีสุดก็ช่วยชีวิตชายชราไวไ้ด ้ 

เฉพาะในมณฑลหูเป่ย ผูป่้วยท่ีอายเุกิน 80 ปี มีจ�านวน

มากกว่า 3,000 รายท่ีไดรั้บการรักษาให้หายจากโรค

โควิด - 19  ทุกวนัน้ี จีนยงัคงยึดมัน่ในนโยบายการ

ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดแบบ “ปฏิบติัการ

เชิงพลวตัเพื่อใหโ้ควดิเป็นศูนย”์ เม่ือเกิดกรณีผูติ้ดเช้ือ

ในพื้นท่ี จะใชม้าตรการป้องกนัและควบคุมท่ีครอบ-

คลุม เพ่ือระงับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยไม่

พะวงถึงเร่ืองตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย เพื่อผยุงรักษาชีวติ

ของผูค้นเอาไว ้

ตาข่าย “โตวต่ี” ขนาดใหญ่ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประ-

เทศจีนน้ี สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูค้น ซ่ึงเบ้ืองหลงัคือ

แนวคิดการพฒันาท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ของจีน

เกษตรกรในอ�าเภอเฟินอ๋ี มณฑลเจียงซี ก�าลงัเกบ็กระจบัในนา

江西省分宜县农民在水中采收菱角 新华社 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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ประกนัสังคมเป็นหลกัประกนันโยบายขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รักษาความเสมอภาคทางสังคม และเสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เป็นการจดัการระบบท่ีส�าคญัอนัจะท�าใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปไดรั้บประโยชนจ์ากการ

ปฏิรูปและการพฒันา จึงนบัวา่เป็นโจทยส์�าคญัในการบริหารประเทศ

——สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，是促进经济社会发展、实现广大人民群众共

享改革发展成果的重要制度安排，是治国安邦的大问题。

——中国国家主席习近平

สวสัดกิารสงัคมช่วยค�า้จุนชวิีต

社会救助兜底
在发展过程中，总有一部分人因各种原因陷入贫困，依靠自身努力无法摆脱困境。完善的社会救助体系正是保障困难群众

基本生活的关键。在中国，社会救助是一个包含了最低生活保障、灾害救助、医疗救助、临时救助等多个救助项目在内的制度

体系，充当着重要的社会“稳定器”。

รายงานพเิศษ / 特稿
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ในกระบวนการพฒันาประเทศย่อมจะมีประชาชนบางส่วนท่ีตกอยูใ่น

สภาพยากจนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ นานา และล�าพงัแต่ความพยายามของตนเอง

กไ็ม่อาจท�าให้หลุดพน้จากความยากล�าบากได ้ดงันั้น สงัคมสงเคราะห์ท่ี

สมบูรณ์คือกุญแจส�าคัญซ่ึงเป็นหลกัประกนัในการด�ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน

ของประชาชนท่ีประสบปัญหา ในประเทศจีนสังคมสงเคราะห์คือระบบท่ี

ครอบคลุมโครงการความช่วยเหลือหลายโครงการ เช่น การประกนัการครอง

ชีพขั้นต�่า ความช่วยเหลือจากภยัพิบติั ความช่วยเหลือทางการแพทย ์และ

ความช่วยเหลือชัว่คราว สังคมสงเคราะห์ท�าหน้าท่ีเป็น “เคร่ืองมือรักษา

เสถียรภาพ” ทางสงัคมท่ีส�าคญั เป็นการประกนัการด�ารงชีวติขั้นพืน้ฐานของ

ประชาชน ขณะเดียวกนักช่็วยใหป้ระชาชนท่ียากล�าบากไดรั้บประโยชนจ์าก

การปฏิรูปและการพฒันาประเทศ

ความเจ็บป่วยเป็นสาเหตุส�าคญัท่ีท�าให้หลายครอบครัวตอ้งยากจน 

ในประเทศจีนจากเดิมท่ี “ไม่มี” พ้ืนฐานในดา้นการประกนัสุขภาพ จนกระทัง่

ไดมี้การสร้างระบบการประกนัสุขภาพขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ประชาชนท่ีอาศยั

อยูใ่นเมืองและในชนบท  จวบจนถึงปัจจุบนัจ�านวนผูท่ี้เขา้สู่ระบบประกนั

สุขภาพขั้นพ้ืนฐานในประเทศจีนมีจ�านวนถึง 1.36 พนัลา้นคนแลว้ และอตัรา

การเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพกท็รงตวัอยูท่ี่ 95% ข้ึนไป ระบบความช่วยเหลือ

ทางการแพทยไ์ดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และระบบการประกนัสุขภาพ

ของจีนกไ็ดช่้วยส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพใหแ้ก่ประชาชน

ทิศทางการปฏิรูปทางการแพทยข์องจีนยงัเผยใหเ้ห็นถึงแนวคิดการคุม้-

ครองขั้นพ้ืนฐาน โดยเม่ือไม่นานมาน้ี อวี ๋ไห่อ๋ิง ชาวเมืองฉางชุน มณฑล

จ๋ีหลินไดอุ้ม้ลูกชายวยั 3 ขวบของเขามาท่ีโรงพยาบาลเบธูนแห่งท่ีหน่ึงของ

มหาวทิยาลยัจ๋ีหลิน (Bethune First Hospital of  Jilin University) เขาตอ้งการ

ฉีด “ยาช่วยชีวติ” ใหแ้ก่ลูกชายของเขาท่ีเป็นโรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง (SMA) 

ยาฉีด Nusinersen ท่ีใชรั้กษาโรคน้ีโดยเฉพาะเป็นยาน�าเขา้ชนิดแรกท่ี

ประเทศจีนอนุญาตให้ใชใ้นการรักษาโรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง หลงัจากท่ีผู ้

ป่วยไดรั้บยาแลว้ ความสามารถในการเคล่ือนไหวจะฟ้ืนตวัในระดบัหน่ึง

แต่ดว้ยราคาเข็มละ 700,000 หยวน จึงท�าให้ผูป่้วยและครอบครัวได้แต่

หยดุมองอยูห่่าง ๆ 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 คลิปวิดีโอสั้นเก่ียวกบั “การต่อรองราคา” 

โด่งดงัไปทัว่โลกออนไลน์ หลงัจากการเจรจา 8 รอบ ยา Nusinersen ท่ี

ราคาเขม็ละ 700,000 หยวนไดถู้กก�าหนดไวใ้นบญัชีรายการเบิกค่าประกนั

สุขภาพฉบบัใหม่ในราคาเขม็ละ 33,000 หยวน หลงัจากไดรั้บการชดเชย

จากการประกนัสุขภาพ  ผูป้ระกนัตนรับผิดชอบจ่ายเพียง 12,000 หยวน  

● หลกัการประกนัค่าครอง

ชีพขั้นต�่าส�าหรับผู้อยู่อาศัย 

หรือ เรียกโดยยอ่วา่เบ้ียยงัชีพ

เป็นระบบท่ีรัฐบาลทุกระดบั

ในประเทศจีนให้ความช่วย

เหลือดา้นวตัถุในการด�ารงชีพ

ขั้นพ้ืนฐานแก่ครอบครัวท่ีมี

รายไดต่้อหวัต�่ากวา่มาตรฐาน

ค่าครองชีพขั้นต�่าในทอ้งถ่ิน 

และสถานะทางทรัพยสิ์นของ

ครอบครัวนั้น ๆ เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัการประกนัการครอง

ชีพขั้นต�า่ในทอ้งถ่ิน จนกระทัง่

ถึงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2564 จีนไดใ้ห้เงินช่วยเหลือ

เพ่ือการยงัชีพในเขตเมืองและ

ชนบทรวม 43.111 ลา้นหยวน 

ทั้งน้ี มาตรฐานค่าครองชีพขั้น

ต�่าในเขตเมืองโดยเฉล่ียอยูท่ี่

694 หยวนต่อคนต่อเดือน ส่วน

มาตรฐานค่าครองชีพขั้นต�่าใน

ชนบทสูงถึง 6,150 หยวนต่อ

คนต่อปี

ชาวบา้นของหมู่บา้นหน่ายอู มณฑลเสฉวน ยา้ยเขา้

ไปอยูใ่นโครงการยา้ยถ่ินฐานใหม่เพ่ือบรรเทาความ

ยากจนแบบรวมศูนย ์เขตอ�าเภอปู้ทวั

四川省乃乌村村民搬入布拖县县城易地扶

贫搬迁集中安置点 新华社 图
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และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ค่ารักษาพยาบาลในปี

แรกของผูป่้วยจะลดลงจากท่ีตอ้งจ่ายเองทั้งหมด 1.4 ลา้นหยวน เป็นค่าใช้

จ่ายท่ีตอ้งจ่ายเองไม่เกิน 80,000 หยวนต่อคน และค่ารักษาพยาบาลในปี

หลงั ๆ ท่ีตอ้งจ่ายเองจะไม่เกิน 40,000 หยวนต่อคนต่อปี

เครือข่ายแห่งการโอบอุม้ก�าลงัขยายลงไปสู่ทุกแง่ทุกมุมของประชาชน

รากหญา้ในประเทศจีน ตั้งแต่การด�ารงชีวติขั้นพื้นฐานไปจนถึงอาหารและ

เส้ือผา้

ในเขตซ่ือเป่ย เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง นโยบายช่วยเหลืออยา่งตรง

● การจัดซ้ือยาและเวช-

ภณัฑ์ที่มีมูลค่าสูงแบบรวม

ศูนย์ ด้วยวธีิการก�าหนดปริมาณ

“การจดัซ้ือดว้ยวธีิการก�าหนด

ปริมาณ” คือการจดัซ้ือยาแบบ

รวมศูนย์ “ทั่วทั้ งประเทศ”  

ดว้ยการเจรจากบับริษทัยาและ

ตวัแทนจ�าหน่าย วธีิการจดัซ้ือ

เป็นจ�านวนมากแบบรวมศูนย์

เช่นน้ีท�าใหไ้ดร้าคาจดัซ้ือท่ีต�่า

กวา่และช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่

สถานพยาบาลและผูป่้วยได้

บุคลากรทางการแพทยใ์นมณฑลซานตงใหก้�าลงัใจ

ผูป่้วย

图①山东省医护人员为患儿加油 新华社 图

ผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่โครงการบรรเทาความยากจน 

ก�าลังท�างานในห้องปฏิบติัการบรรเทาความ

ยากจนในเขตเมืองใหม่ฮุยเจ๋อ มณฑลยูนนาน

图②易地扶贫搬迁群众在云南省会泽新城

扶贫车间上班 新华社 图

①
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จุดท่ีช่วยให้มีงานท�าอีกคร้ังไดจุ้ดประกายความหวงัให้แก่หวงัเทา

ผูซ่ึ้งร่างกายพกิาร (ระดบัท่ี 1) และวา่งงานอยูท่ี่บา้นมานานกวา่ 5 ปี

รัฐบาลทอ้งถ่ินไดเ้สนอแผนการจา้งงานหลายรูปแบบตามสภาพ

ความเป็นอยูข่องหวงัเทา และในท่ีสุดหวงัเทากไ็ดเ้ขา้ร่วม “คอร์ส

ฝึกอบรมของชุมชน” ซ่ึงเขตซ่ือเป่ยจดัข้ึน และเขาไดส้อบผา่นการ

วดัระดบัทกัษะการท�าขนมโบราณของจีนในระดบัตน้ และระดบั

กลางตามล�าดบั อีกทั้งยงัได้รับการประเมินจากการปฏิบัติจริง 

จนกระทัง่ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองทกัษะฝีมือ

ปัจจุบนั หวงัเทามีอาชีพท�าขนมท่ีโรง-

แรมในเขตอ�าเภอ โดยใช้ทักษะท่ีเขาได้

เรียนรู้ในการท�าขนมต่าง ๆ  ใหมี้รสชาติดี เช่น

หมัน่โถวน่ึงหลากหลายแบบ หมัน่โถวเกลียว

และเก๊ียวน่ึง เป็นตน้ ท�าใหเ้ขาไดมี้งานตาม

นโยบายท่ียดืหยุน่ มีรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนื

②

本刊综合
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ทุก ๆ บา้นต่างกมี็เดก็เลก็ และคนเราทุกคนต่างก็ตอ้งชราลงทั้งส้ิน หากเราท�าให้ผูสู้งอายุมีความสุขในช่วง

บั้นปลายชีวติ ทายาทในยคุต่อไปจึงจะมีความหวงัในอนาคต หากเราท�าใหเ้ดก็นอ้ยไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม 

ประเทศจึงจะมีวนัพรุ่งน้ีท่ีดียิง่ข้ึน

——หลินหลิน ส่ือชาวจีน

家家都有小，人人都会老。让老年人拥有幸福的晚年，后来人才有可期的未来；让婴幼儿得到妥善的照顾，国家才有更

好的明天。

——中国媒体人 林霖

尊老爱幼一直以来是中华民族的传统美德。如今，随着经济社会的不断发展，老龄化基数大、速度快、区域之间不平衡，

生育率降低等问题日益明显，家庭养老育幼面临更多考验，针对“一老一小”的民生保障成为了社会关注的重点。

เอาใจใส่ดแูล “เดก็และผูส้งูอายุ” 

照顾好“一老一小”
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การเคารพผูสู้งอายแุละรักเอ็นดูเดก็นอ้ย เป็นคุณธรรมอนัดีงามท่ีสืบ-

ทอดกันมายาวนานของประชาชาติจีน จนถึงปัจจุบนั พร้อม ๆ กบัการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเศรษฐกิจและสงัคม ปัญหาฐานผูสู้งอายุขยายตวั

สูงข้ึนและเติบโตรวดเร็ว อตัราส่วนในแต่ละภูมิภาคไม่สมดุล  รวมถึงอตัรา

การเกิดต�่าลง ฯลฯ นบัวนัจะยิ่งชดัเจนยิ่งข้ึน การดูแลผูสู้งอายแุละเดก็ใน

ครอบครัวเผชิญกบับททดสอบมากข้ึน หลกัประกนัชีวติความเป็นอยูข่อง 

“ผูสู้งอายแุละเดก็” กลายเป็นประเดน็หลกัท่ีสงัคมใหค้วามสนใจ

ในปัจจุบนั ประชากรผูสู้งอายขุองจีนเพิ่มจ�านวนข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ย

ปริมาณเฉล่ียประมาณ 10 ลา้นคนต่อปี โดยเฉพาะผูมี้อายสูุงมากและผูสู้ง

อายท่ีุขาดสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและสติสมัปะชญัญะมีจ�านวนเพิ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดก่้อให้เกิดความตอ้งการท่ีสูงข้ึนในดา้นความสามารถ

และคุณภาพในการบริการผูสู้งอาย ุจะท�าอย่างไรให้การบริการการดูแล

ผูสู้งอายแุละการฝากเล้ียงเด็กเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมี

อุปทานท่ีมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินต่างกพ็ยายามจดัท�าบริการ

ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง

เม่ือไม่นานน้ี ศูนยบ์ริการดูแลผูสู้งอายแุห่งท่ี 6 ชุมชนหยนุกงั เขตเฟิงไถ

กรุงปักก่ิง หรือ ศูนย์บริการดูแลผูสู้งอายุจู เจียเฝินชุมนุมซีซานโพ ได้

เปิดด�าเนินการอยา่งเป็นทางการ ในวนัเปิดศูนยฯ์ จาง ชิวเฟิน วยั 67 ปีได้

ชวนเพ่ือน ๆ ไปทดลอง “อยู่แค่หน้าประตูบา้น กินขา้วก็ไม่ตอ้งท�าเอง

หากสุดวสิยัป่วยข้ึนมา กมี็ท่ีใหน้อนพกัรักษา ช่วยแกไ้ขปั้ญหาไดไ้ม่นอ้ยเลย

จริง ๆ” ในศูนยดู์แลผูสู้งอายไุม่เพียงแต่มีอาหารบริการ แต่ยงัมีโซนประเมิน

สุขภาพร่างกาย หอ้งพกัดูแลในช่วงเวลากลางวนั หอ้งนวดและออกก�าลงั

กาย ฯลฯ นอกจากนั้น ยงัมีบริการอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ

อาทิ บริการส่งอาหารถึงบา้น การดูแลจดัการบา้นอยา่งเป็นระบบ การช่วย

เหลือทางการแพทย ์เป็นตน้

น่ีไม่ใช่เพียงแค่ตวัอยา่งเดียว ในกรุงปักก่ิงมีศูนยดู์แลผูสู้งอายใุนชุมชน

มากถึง 1,000 กว่าแห่ง และในมณฑลเจียงซูประสบความส�าเร็จในการ

สร้างศูนยบ์ริการดูแลผูสู้งอายถึุง 18,200 แห่ง ศูนยดู์แลระหวา่งวนั 589 แห่ง

จุดช่วยเหลือดา้นอาหารผูสู้งอาย ุ7,000 กว่าแห่ง ส่วนนครเทียนจินไดใ้ช้

รูปแบบการจดัซ้ือบริการของรัฐบาล ซ่ึงไดช่้วยใหก้ารบริการดูแลผูสู้งอายุ

มีขอบเขตครอบคลุมและมีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน

เดก็มีคนเล้ียง ผูใ้หญ่มีท่ีดูแล “เล้ียงเด็ก” “สอนเดก็” ก็เป็นเร่ืองใหญ่

● ประกนัสังคมกรณชีรา-

ภาพขั้นพืน้ฐาน ในประเทศจีน

นายจา้งและลูกจา้งมีหนา้ท่ีใน

การช�าระเงินสมทบประกนัสงั-

คมกรณีชราภาพตามกฎหมาย

และหลงัจากท่ีผูป้ระกนัตนถึง

วยัเกษียณตามท่ีรัฐบาลก�าหนด

หรือออกจากงานดว้ยเหตุผล

อ่ืน ส�านักงานประกนัสังคม

จะจ่ายเงินบ�านาญชราภาพและ

ผลประโยชนอ่ื์น ๆ  ใหต้ามกฎ-

หมาย ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ป้ระกนัตน

สามารถด�ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน

ได ้ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประกนัสังคมกรณีชราภาพ

ขั้นพ้ืนฐานของจีนสูงถึง 1.025 

พนัลา้นคน ส�าหรับมณ ฑล

ยนูนาน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 การช�าระเงินบ�าเหน็จ

ชราภาพขั้นต�่าของการประกนั

สังคมกรณีชราภาพขัน้พ้ืนฐาน

ส�าหรับผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองและ

ในชนบท ถูกปรับจาก 100 หยวน

ต่อปีข้ึนเป็น 200 หยวนต่อปี 

เดก็ ๆ  โรงเรียนอนุบาลในชนบท มณฑลหูหนาน 

ก�าลงัเขา้ร่วมเชิดมงักร

湖南省，乡村幼儿园的小朋友体验舞龙

新华社 图
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อนัดบัแรกของวยัรุ่นจีนในยคุปัจจุบนัจ�านวนมาก

“ตอนตงตงเพ่ิงเขา้อนุบาล เขาเพ่ิงอาย ุ1 ขวบกว่า แมแ้ต่ชอ้นเดก็ยงั

จบัไม่อยูเ่ลย” หวงัจ่ิน ผูบ้ริหารศูนยดู์แลเดก็อ่อนม่ายต๋ีเซิน อ�าเภอฟู่ หยวน

เมืองฉวี่จ้ิง มณฑลยูนนาน ยิ้มนึกยอ้นอดีต แม่ของตงตงเป็นหมอ งาน

ยุ่งมาก เม่ือเด็กนอ้ยอายุไดห้น่ึงขวบกว่า ๆ ใครจะเป็นคนมาเล้ียง กเ็ป็น

ปัญหาหนกัอกของครอบครัวมาโดยตลอด พอศูนยรั์บเล้ียงเดก็เกิดข้ึนมา 

● ประกนัสังคมกรณคีลอด

บุตร กฎหมายของประเทศจีน

ไดบ้ญัญติัไวว้า่ ในกรณีท่ีแรง-

งานหญิงต้องหยดุงานชัว่คราว

เน่ืองจากตั้งครรภแ์ละคลอด

บุตร รัฐบาลและระบบประกนั

สงัคมจะเป็นผู ้ดูแลให้ความ

ช่วยเหลือในดา้นค่าชดเชยและ

การรักษาพยาบาล เช่น บริการ

ทางการแพทย ์เงินช่วยเหลือ

ค่าคลอดบุตร เงินชดเชยการ

ลาคลอดบุตร 

นอกจากน้ี ตาม “กฎหมาย

สญัญาจ้างแรงงาน” ของจีน 

หา้มมิใหน้ายจา้งบอกเลิกสญั-

ญาจา้งกบัลูกจา้งหญิงเพราะ

เหตุมีครรภ์ คลอดบุตร หรือ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ โดยลูก-

จา้งนั้นปราศจากความผดิหรือ

การเลิกจ้างด้วยเหตุผลทาง

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

อาสาสมคัรท่านหน่ึงของศูนยส์วสัดิการสงัคมใน

เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ ก�าลงัพาผูสู้งอายไุปซ้ือ

ผลไมใ้นซุปเปอร์มาเกต็

志愿者陪同青海省西宁市社会福利院的老

人在超市购买水果 新华社 图

รายงานพเิศษ / 特稿

20



กไ็ดแ้กไ้ขปัญหาของเธอพอดี

“แต่ละปีสามารถรับเล้ียงเดก็ได ้120 คน ตั้งแต่เปิดศูนยเ์ป็นตน้มา

โควตา้น้ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการมาโดยตลอด” หวงัจ่ิน เล่าวา่

เพื่อกระตุน้ใหอ้งคก์รดูแลเดก็เติบโตและพฒันามากยิง่ข้ึน รัฐบาล

ทอ้งถ่ินจึงไดป้ระกาศแผนด�าเนินงานการพัฒนาการบริการดูแล

เดก็อายตุ �่ากวา่ 3 ขวบ นโยบายการสนบัสนุนจ�านวนเตียงส�าหรับ

องคก์รบริการให้การดูแลและส่ิงอ�านวย

ความสะดวก  การบริการดูแลเดก็อ่อนประจ�า

ชุมชน มาตรฐานอาชีพ การปฏิรูปครบวงจร

ค่อย ๆ ไดรั้บการปรับปรุงใหส้มบูรณ์ ซ่ึง

ส่ิงน้ีท�าใหพ้วกเขามีก�าลงัใจมากยิง่ข้ึน

本刊综合
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ในประเทศจีน หลกั

ประกนัการด�ารงชีวติของ

ผูค้นในทุกดา้นท�าใหผ้ล

ส�าเร็จของการปฏิรูปและ

พฒันาเป็นประโยชน์ต่อ 

ประชาชนทุกคนอย่างเท่า

เทียมกนัมากข้ึน ขณะเดียว-

กัน ผลของหลกัประกนั

การด�ารงชีวติของประชา-

ชนยงัเป็นรากฐานส�าหรับ

การพฒันาเศรษฐกิจอยา่ง

ย ัง่ยนืในระยะยาวอีกดว้ย

——ศาสตราจารย์

ฟ่าน จ้ือหยง่ คณะเศรษฐ-

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเหริน-

หมินแห่งประเทศจีน
在中国，各方各面的民

生保障让改革发展成果更多

更公平惠及全体人民，同时

民生保障的成效也为经济长

期可持续发展奠定基础。

——中国人民大学经济

学院教授 范志勇

 “โตวต่ี” ยงัมีอกีหลายรปูแบบ

还有许多形式

ขอ้มูลเพิม่เติม 延伸阅读

兜底

ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตกวา้งใหญ่และมีประชากรมาก ผูค้นเผชิญกบั

ปัญหาต่าง ๆ นานา และนโยบาย “โตวต่ี” ยงัคงมีบทบาทในดา้นเหล่าน้ี 

中国是一个幅员辽阔、人口众多的国家，人们面对的问题多种多样，兜底的政策，还在这

样一些方面发挥着作用。
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ฤดูใบไมผ้ลิน้ี จาง เผยเฟิง ประธานสหกรณ์

เช่ียวชาญการเพาะปลูกหมินหุย้ เมืองฉางเก่อ 

มณฑลเหอหนาน มีภารกิจยุง่มาก

“โครงการประกนัการปลูกพืชเป็นเร่ืองท่ี

ดีมาก มีหลกัประกนัรองรับ ช่วยปลดเปล้ือง

ความกงัวลของพวกเราได ้เพราะรัฐบาลจะเป็น

ผูรั้บซ้ือ  แต่ก่อนเราจะกงัวลเก่ียวกบัการปลูก 

ตอนน้ีเราไม่กลวัวา่ตอ้งขาดทุนเม่ือเจอกบัภยั

ธรรมชาติ” จาง เผยเฟิง พดูอยา่งเกบ็ซ่อนความ

“ผมเป็น ‘ไรเดอร์’ ผมไดรั้บบาดเจ็บระ-

หวา่งทางไปส่งอาหาร ถือเป็นการบาดเจ็บ

จากการท�างานหรือเปล่า” จา้วเล่ียง (นามแฝง)

แรงงานจากชนบท เพราะเขาไม่มีเงินจะรักษา

ตวัในโรงพยาบาล และไร้ท่ีพ่ึง เขาจึงมาท่ีศูนย์

ช่วยเหลือทางกฎหมายเมืองคุนซาน มณฑล

เจียงซู เพื่อขอค�าปรึกษาและหวงัวา่จะไดรั้บ

ความช่วยเหลือตามกฎหมาย

ในไม่ชา้ ค �าขอรับความช่วยเหลือทางกฎ-

หมายของจา้วเล่ียง กไ็ดรั้บการอนุมติั และ

ศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมายเมืองคุนซาน ได้

มอบหมายทนายความเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ

แก่เขา จากกรณีดงักล่าวและสถานการณ์ส่วน

ตวัของจา้วเล่ียง ทนายความไดย้ืน่ค �าร้องต่อ

คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาท

ดา้นแรงงานเมืองคุนซาน  ขณะเดียวกนั ได้

หลกัประกนัรายได้
兜住饭碗 

หลกัประกนัสิทธิ
兜住权利 

สุขไวไ้ม่อยู ่“ปีน้ีเราปลูกขา้วสาลีไปแลว้กวา่

833.33 ไร่ ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกนัการ

ปลูกขา้วสาลีทั้งหมด งานน้ีลงมือปลูกไดอ้ยา่ง

สบายใจ” 

ส�าหรับเกษตรกร การปลูกธัญพืชท่ี “ข้ึน

อยูก่บัสภาพอากาศ” มีความเส่ียงระดบัหน่ึง  

การด�าเนิน “หลกัประกนัตน้ทุนเต็มจ�านวน” 

ส�าหรับพืชอาหารหลกัสามชนิด (ขา้ว ขา้วสาลี

และขา้วโพด) ท�าใหใ้นกรณีท่ีเกิดภยัธรรมชาติ

ภยัจากแมลงศตัรูพืช และอุบติัเหตุอ่ืน ๆ  สามารถ

ชดเชยความสูญเสียในการเพาะปลูกไดเ้ตม็

จ�านวน  ซ่ึงครอบคลุมทั้งตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดย

ตรง ตน้ทุนท่ีดิน และค่าแรง ฯลฯ

ประสานกบันายจา้งอยา่งจริงจงัเพื่อยืน่เร่ือง

บาดเจ็บจากการท�างาน ในท่ีสุด จ้าวเล่ียง 

สามารถบรรลุขอ้ตกลงไกล่เกล่ียกบับริษทั 

โดยไดรั้บค่าชดเชย และไดรั้บการคุม้ครอง

สิทธิประโยชนอ์นัชอบธรรมของเขา  

การเรียกร้องค่าจา้งส�าหรับแรงงานชนบท

การปกป้องสิทธิและผลประโยชนอ์นัชอบ-

ธรรมของสตรีและเดก็... งานช่วยเหลือทาง

กฎหมายมุ่งเน้นแกปั้ญหาเร่ืองท่ีผูเ้ดือดร้อน

สนใจ อนัเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนโ์ดยตรง

และมีความจ�าเป็นมากท่ีสุด  ในปี 2564 หน่วย

งานดา้นช่วยเหลือทางกฎหมายของจีนไดช่้วย

จดัการคดีความทางกฎหมายเกือบ 1.5 ลา้น

คดี มีผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือกวา่ 1.66 ลา้นคน

และให้ค �าปรึกษาทางกฎหมายเกือบ 18.89 

ลา้นคร้ัง ซ่ึงช่วยปกป้องสิทธิประโยชนท่ี์

ถูกตอ้งตามกฎหมายของผูค้นไดอ้ยา่งมีประ-

สิทธิภาพ

ชาวบา้นของหมู่บา้นไห่ชาง เมืองป้ีเจีย มณฑลกุย้โจว ก�าลงัไถพรวนดิน

贵州省毕节市海昌村村民在田间耕作 新华社 图

本刊综合
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ระบบประกนัสงัคม
ของจนีใหป้ระโยชนแ์ก่

ประชาชนทุกคน
中国社会保障体系

惠及全体人民

增进民生福祉是发展的根本目的。在中国，亿万百姓牢牢

端稳就业“饭碗”；截至2020年底，9.99亿人拥有基本养老保

险、超过13亿人拥有医疗保险、8500万残疾人权益得到保障。

中国建成了世界上规模最大社会保障体系，发展成果更多更公平

地惠及全体人民。图片来源于新华社、CFP

การปรับปรุงความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนเป็นจุดมุ่ง-

หมายขั้นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ ผู ้คนหลาย

ร้อยลา้นคนในประเทศจีนมีงานท�าท่ีมัน่คง ณ ส้ินปี 2563

ประชากรจ�านวน 999 ลา้นคนมีประกนัสงัคมกรณีชราภาพ

ประชากรมากกวา่ 1.3 พนัลา้นคนมีประกนัสุขภาพ พลเมือง

ผูพิ้การ 85 ลา้นคนไดรั้บการประกนัสิทธิและผลประโยชน์

ต่าง ๆ  ประเทศจีนไดส้ร้างระบบประกนัสังคมท่ีใหญ่ท่ี

สุดในโลก จากการอยูร่อดสู่การพฒันา จากวตัถุสู่จิตวญิญาณ

ผลของการพฒันาจะยงัประโยชนใ์หก้บัประชาชนทุกคน

อยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน
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近年来，随着中国全民健身持续推进，大众健康意识不断增

强，穿着观念日益改变，运动服饰行业前景广阔。在这一背景下，

无论是安踏通过收购多个海外品牌，瞄准高端消费群体，还是李宁

接连亮相国际时装周，推出颇具时尚属性的系列中高端产品，一大

批中国品牌运动鞋不断推动品牌突破升级，向中高端市场发起冲击。

รองเทา้กฬีาจนี
ว่ิงทะยานไปขา้งหนา้

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ประเทศจีนไดส่้งเสริมใหป้ระ-

ชาชนทัว่ประเทศออกก�าลงักายเพ่ือสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง

ส่งผลใหม้วลชนมีความตระหนกัเร่ืองสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

แนวคิดเร่ืองการแต่งกายกเ็ปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ดงันั้น

อุตสาหกรรมชุดกีฬาจึงมีอนาคตท่ีสดใส จากสถิติพบวา่

ตลาดชุดกีฬาของจีนเพิ่มข้ึนจาก 1.65 แสนลา้นหยวน

ใน พ.ศ. 2558 เป็น 2.54 แสนลา้นหยวนในปี 2563 โดย

เพิ่มข้ึนเฉล่ียต่อปีกวา่ 1.78 หม่ืนลา้นหยวน ในบริบท

เช่นน้ี รองเทา้กีฬาแบรนดจี์นท่ีมี Anta และ Li-Ning

เป็นตวัแทน กย็งัคงส่งเสริมการพฒันาและอพัเกรดแบรนด์

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อตลาดระดับกลาง

และระดบัสูงท่ีแบรนดต่์างประเทศครองตลาดมาเป็น

เวลานาน

ท่ีผา่นมา แบรนด์จีนมีช่ือเสียงระดบัโลกในดา้น

ความสามารถในการผลิตท่ีแขง็แกร่ง และมีขอ้ไดเ้ปรียบ

ในแง่ของคุณภาพดีและราคาถูกซ่ึงก็รวมถึงรองเทา้

奔跑吧！

运动鞋
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กีฬาของจีนดว้ย อย่างไรก็ตาม รองเทา้กีฬาแบรนด์

จีนจ�านวนมากถูกตีตราว่า “ราคาถูก” และ “ไร้เทค-

โนโลย”ี

เวลาจะเป็นเคร่ืองพิสูจนเ์สมอ ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์

Anta ท่ีมุ่งเป้าไปท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคระดบัสูงโดยการเขา้ซ้ือ

กิจการแบรนดต่์างชาติจ�านวนมาก หรือการปรากฏตวั

อยา่งต่อเน่ืองของแบรนด ์Li-Ning ในแฟชัน่วคีระดบั

นานาชาติและเปิดตวัผลิตภณัฑร์ะดบักลางถึงระดบัสูง

พร้อมคุณสมบติัท่ีทนัสมยั ทั้งหมดน้ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึง

กา้วส�าคญัท่ีแบรนด์ผลิตภณัฑกี์ฬาของจีนไดก้า้วไปสู่

ระดบักลางและระดบัสูง มีการยกระดบัความสามารถใน

การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์อีกทั้งยงัเพ่ิมการใชเ้ทคโน-

โลย ีและสร้างเมทริกซ์ของแบรนด.์..ในอดีตผูส้นบัสนุน

การแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติถูกผกูขาดโดยแบรนด์

ต่างชาติ  ปัจจุบนัแบรนดกี์ฬาของจีนไดแ้สดงศกัยภาพ

ในบริบทการใชง้านท่ีหลากหลายมากข้ึน

图片来源于品牌官网 孙勇刚 制图

27

 รายงานพเิศษ特稿 /



แบรนด ์Anta เสน้ทางแห่งการฝ่าวงลอ้ม
ของรองเทา้กฬีาคู่หนึง่

一双运动鞋的突围之路

北京2022年冬奥会上，安踏赞助的

中国体育代表团鞋服一连冲上多个网络

热搜，许多同款迅速销售一空；2021年

9月，安踏首次举办创新科技大会，最

新的中底技术“氮科技”高调亮相，传

递出“专业运动”的品牌形象……近年

来，中国运动品牌安踏频频“出圈”，

完成了从中国品牌到国际化体育公司的

蜕变。现在的安踏，正如它那句“永不

止步”的口号一样，不断前行。

安
踏
A

N
TA

①
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ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักก่ิง 2022 เส้ือผา้และ

รองเทา้ของคณะนักกีฬาชาวจีนท่ีมีแบรนด ์Anta เป็นสปอนเซอร์

ไดก้ลายเป็นค�าคน้หายอดฮิตในโลกออนไลนอ์ยา่งต่อเน่ือง เส้ือผา้

และรองเทา้แบบเดียวกนักบัท่ีนักกีฬาใส่จ�านวนมากไดจ้�าหน่าย

หมดลงอย่างรวดเร็ว เม่ือเดือนกนัยายน 2564 Anta ไดจ้ดังาน

มหกรรมนวตักรรมและเทคโนโลยข้ึีนเป็นคร้ังแรก “เทคโนโลยี

ไนโตรเจน” ซ่ึงเป็นเทคโนโลยล่ีาสุดในการท�าพ้ืนรองเทา้ไดเ้ผยโฉม

อยา่งโดดเด่นและส่ือให้เห็นถึงภาพลกัษณ์แบรนด์ “กีฬาระดบั

มืออาชีพ”... ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี Anta แบรนด์กีฬาของจีน เป็นท่ี

จบัตามองของสาธารณะชนอยู่เสมอ และเปล่ียนพลิกจากแบรนด์

จีนกลายมาเป็นบริษทักีฬาระดบันานาชาติไดส้�าเร็จ ปัจจุบนั แบรนด์

Anta กย็งัคงเดินหน้าต่อไปเหมือนกบัสโลแกนของแบรนด์ท่ีว่า 

“กา้วไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง” 

จากผู้ค้าส่งสู่ผู้ค้าปลกี

从批发商到零售商

ยอ้นเวลากลบัไปในปี 2555

ในปีน้ีรายไดมู้ลค่าการซ้ือขายของ Anta ลดลง 14.4% และ

ก�าไรสุทธิลดลง 21.5% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา น่ีเป็นคร้ังแรกท่ี

ผลประกอบการของ Anta ลดลงนบัตั้งแต่เขา้จดทะเบียนในฮ่องกง

เม่ือปี 2550

ปัญหาท่ี Anta เผชิญนั้นเป็นภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกโดย

ทัว่ไปของอุตสาหกรรมแบรนดกี์ฬา จางช่ิง ผูก่้อตั้งบริษทั Beijing

Key-solution Sports Consulting กล่าววา่ “แบรนดต่์าง ๆ อาศยัการ

เปิดร้านอยา่งบา้คลัง่และกระหน�่าโฆษณาเพื่อดึงผลประกอบการ

ใหสู้งข้ึน มีการแข่งขนัระหวา่งสินคา้ชนิดเดียวกนั และผลิตภณัฑ์

สินคา้ขาดเอกลกัษณ์”  สินคา้ลน้สตอ๊ก รายไดล้ดฮวบ ร้านคา้ปิด

กิจการ และในท่ีสุดวกิฤตการณ์กป็ะทุข้ึน

แลว้จะแกส้ถานการณ์ไดอ้ยา่งไร แบรนด์ Anta เช่ือวา่ปัญหา

อยูท่ี่รูปแบบธุรกิจ หล่ีหลิง รองประธานบริษทั Anta กล่าววา่ เม่ือ

ก่อน Anta เป็นผูค้า้ส่งและจ�าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ตวัแทนจ�าหน่าย

เท่านั้น แต่จากตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งผา่นการจ�าหน่ายและการคา้ปลีก

อีกหลายชั้นกวา่จะถึงมือผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงมีความล่าชา้อยา่งมาก  
ภาพโปรโมตรองเทา้กีฬา Anta

图①②③安踏运动鞋宣传图 图片来源于安踏官方微博
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เม่ือผูบ้ริโภคเห็นสินคา้แบบใหม่ แต่ก็ไม่

สามารถซ้ือไดท้นัที บริษทักก็ม้หนา้กม้ตา

ผลิต แต่ไม่รู้วา่ตลาดเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

ไรแลว้ “ผูข้บัเคล่ือนการเติบโตของตลาด

ท่ีแทจ้ริงก็คือผูบ้ริโภค เราตอ้งให้ความ

ส�าคญักบัผูบ้ริโภคและสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีใกลชิ้ดกบัพวกเขามากข้ึน”

แนวคิดของ Anta คือการเปล่ียนจาก

ผูค้า้ส่งแบรนดเ์ป็นผูค้า้ปลีกแบรนด ์บรรดา

ผูบ้ริหารระดบัสูงไดเ้ดินทางไปท่ีเครือข่าย

ร้านคา้ของแบรนด์ Anta นับพนัแห่งใน

กวา่ 500 เมืองของประเทศจีน และด�าเนิน

การสร้างมาตรฐานการคา้ปลีกและเปล่ียน

มาใชร้ะบบดิจิทลัทุก ๆ ร้าน จากนั้นในปี 

2557 การเปล่ียนแปลงรูปแบบมาเป็นการ

คา้ปลีกของ Anta กส่็งผลต่อการขาย โดย

ท�าใหย้อดขายทะลุพนัลา้นหยวน และเอา

ชนะวกิฤตสินคา้คา้งสตอ๊กได้

ทุกวนัน้ี Anta กย็งัไม่ไดห้ยดุปฏิรูปการขายปลีก และเป้าหมาย

กคื็อการเปล่ียนร้านคา้ปลีกใหเ้ป็นการจดัการแบรนดโ์ดยตรง หล่ี

หลิงกล่าววา่ “การจดัการแบรนดโ์ดยตรงสามารถช่วยใหแ้บรนด์

เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถสร้าง

ลูกคา้เฉพาะกลุ่มและปฏิบติัตามมาตรฐานการคา้ปลีกไดดี้ยิง่ข้ึน” 

การสร้างเมทริกซ์ของแบรนด์

打造品牌矩阵

Anta  ท่ีขยายขอบเขตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยงัคงมีอีก

เร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา นัน่กคื็อจะเปิดตลาดระดบักลางถึงระดบั

สูงซ่ึงมีอตัราก�าไรท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่งไร

ในการเขา้สู่ตลาดระดบัแนวหนา้ การลบภาพลกัษณ์เดิมของ

แบรนดท่ี์อยูใ่นความคิดของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองยากท่ีสุด Anta เลง็

เป้าหมายไปท่ี FILA แบรนดอิ์ตาลีซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2454 แบรนด์

น้ีไดก้�าหนดต�าแหน่งไวท่ี้ตลาดระดบักลางถึงระดบัสูง และคร้ังหน่ึง

เคยเป็นแบรนดกี์ฬาท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก แต่ทวา่หลงัจาก

เขา้มาในตลาดจีนเม่ือปี 2548 กไ็ม่ราบร่ืนและขาดทุนติดต่อกนั

หลายปี ในปี 2552 Anta ไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้

①
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และสิทธ์ิแฟรนไชส์ของ FILA ในประเทศจีน อีกทั้งรับผิดชอบ

ในการส่งเสริมและจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการคา้ของ 

FILA ในจีนแผน่ดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า เม่ือมาอยู่ในมือของ 

Anta แลว้ FILA กฟ้ื็นคืนชีพอีกคร้ัง

หลงัจากนั้นสิทธ์ิในเคร่ืองหมายการคา้และสิทธ์ิในการด�าเนิน

กิจการของแบรนด์สกี Descente และแบรนด์ Kolon Sport ใน

ประเทศจีนก็ไดท้ยอยเขา้มาอยูภ่ายใตแ้บรนด ์Anta และต่อมาใน

ปี 2561 Anta เข้าซ้ือกิจการ Amer Sports ซ่ึงเป็นเครือบริษทั

สินคา้กีฬาท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก การท่ีไดแ้บรนด์อ่ืน ๆ

อยา่ง Arc’teryx และ Salomon เขา้มาร่วมดว้ย ท�าให ้Anta สามารถ

สร้างเมทริกซ์ของแบรนดท่ี์ครอบคลุมทั้งกีฬาระดบัมืออาชีพ กีฬา

แฟชัน่ และกีฬากลางแจง้

ปัจจุบนั Anta มีแบรนดย์อ่ยประมาณ 20 แบรนด ์เม่ือมีแบรนด์

มากมายอยา่งน้ี มีวธีิจดัการความสมัพนัธ์อยา่งไร

แนวคิดของ Anta นั้นชดัเจนมาก นั่นก็คือเน้นการจดัการท่ี

แตกต่าง  หล่ีหลิงกล่าววา่ “ขอ้ไดเ้ปรียบของเราคือส่วนเบ้ืองหลงั

ของเราจัดการรวมห่วงโซ่อุปทาน ใชค้วามไดเ้ปรียบของขนาด

เครือบริษทัในดา้นการผลิตและการขนส่ง และส่วนเบ้ืองหนา้ก็

ใชก้ารก�าหนดต�าแหน่งของแบรนด ์นวตั-

กรรมผลิตภณัฑ ์และรูปแบบการขายปลีก

ท่ีแตกต่างกนัมาตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค แบรนดเ์คร่ือง

แต่งกายจะไดรั้บผลกระทบจากวงจรชีวติ

ของคนเรา กลยุทธ์หลายแบรนด์สามารถ

กระตุน้ความตอ้งการใหม่ ๆ ของผูบ้ริโภค

ในวงจรการบริโภคและบริบทความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างกนัได”้

การแข่งขนับาสเกต็บอลท่ีจดัโดยแบรนด ์Anta

图①安踏举办的篮球比赛 图片来源于安踏官方微博

การแข่งขนักีฬาจานร่อนท่ีจดัโดยแบรนด ์Anta

图②安踏举办的飞盘运动比赛 图片来源于安踏官方微博

本刊综合
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Li-Ning (หลีห่นงิ) : มือซา้ยเนน้แฟช ัน่ 
มือขวาเนน้ใชง้านอย่างมืออาชพี

2018年纽约时装周之后，“中国李宁”因为“又潮又酷”颠覆了

人们对李宁品牌的认知，在中国引发国潮风。关于李宁品牌的潮和专

业，李宁集团副总裁洪玉儒说：“李宁品牌一直致力于专业体育，但

我们每个人长两只手，我们的左手追求潮流和时尚，右手追求专业科

技功能的体育产品，两者并不矛盾。”

左手时尚，右手专业李
宁

①

รายงานพเิศษ / 特稿

32



หลงัจากงานแฟชัน่วคีท่ีนิวยอร์กในปี พ.ศ. 2561 ยี่ห้อ “Li-Ning

China (หล่ีหนิงของจีน)” ท่ี “ทั้งทนัสมยัทั้ งเท่ห์” ไดท้ �าลายภาพ

เดิม ๆ  ของผูค้นท่ีมีต่อแบรนดห์ล่ีหนิง และไดป้ลุกกระแสนิยมความ

เป็นแบรนดข์องชาติข้ึนในจีนขนานใหญ่ ในแง่ความทนัสมยัและ

การใชง้านส�าหรับมืออาชีพของแบรนดห์ล่ีหนิงนัน้ ห่ง ยูห้รู รองประธาน

บริษทัหล่ีหนิงกรุ๊ป กล่าววา่ “แบรนดห์ล่ีหนิงพยายามพฒันาตวัเอง

ใหเ้ป็นแบรนดกี์ฬาระดบัมืออาชีพมาโดยตลอด ในขณะท่ีพวกเรา

แต่ละคนกมี็มืออยูส่องมือ มือซา้ยของพวกเราแสวงหาความทนัสมยั

และปรับใหเ้ขา้กบักระแสนิยม ส่วนมือขวาแสวงหาผลิตภณัฑกี์ฬาท่ี

มีคุณสมบติัการใชง้านเทคโนโยลีต่าง ๆ อยา่งมืออาชีพ โดยท่ีทั้ง

สองส่ิงน้ีตอ้งไม่ขดัแยง้กนั” 

ถ่ายทอดความทนัสมยั

表达时尚

รองเทา้กีฬาท่ีมีสไตล์แบบจีน เส้ือฮูด้ท่ีมีส่วนประกอบความ

เป็นจีนรุ่นต่าง ๆ ซ่ึงมีโลโกภ้าษาจีนตวัใหญ่ค�าวา่ “Li-Ning China”

และใชก้ารปักแบบซูโจวเป็นจุดเด่นหลกั ในปี พ.ศ. 2561 ผลิตภณัฑ์

“Li-Ning China” รุ่นต่าง ๆ ท่ีได ้“เปิดตวัคร้ังแรก” ในงานแฟชัน่

วคีท่ีนิวยอร์ก อาศยัการออกแบบสไตล์จีนบวกกบักระแสความ

นิยมกีฬาไดดึ้งดูดสายตาคนนับไม่ถว้น การทดลองตลาดของ 

“Li-Ning China” ประสบความส�าเร็จในการสร้างความแขง็แกร่ง

ใหก้บัแบรนด ์หลงัจากนั้น หล่ีหนิงก็ไดเ้ขา้ร่วมงานแฟชัน่วคีระ-

หวา่งประเทศหลายคร้ัง พร้อมทั้งน�าเสนอรุ่นผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบ

ร่วมกบัแบรนดลิ์ขสิทธ์ิใหญ่ ๆ ซ่ึงไดย้กระดบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์

ใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ย

“ในเวทีโลกเราจะใส่ความเป็นจีนและวฒันธรรมจีนอยูเ่สมอ 

ลายภาพบนผา้และโลโกข้องแบรนด์ต่างประเทศจ�านวนมาก 

มกัจะน�าเอาภาพวาดบางส่วนของผนังถ�้าตุนหวงไปใช ้ส่ิงเหล่าน้ี

สามารถสะทอ้นไดถึ้งส่ิงท่ีเป็นกระแสนิยมมาก ๆ” ในสายตาของ

ห่ง ยูห้รู วยัรุ่นในปัจจุบันล้วนแต่ชอบส่ิงท่ีโด่งดงัเป็นพลุแตก 

แต่ส่ิงท่ีจะจุดประกายพลุ คืออะไรกนั ภูมิหลังของท่ีถ่ายทอด

ออกมาของค�าศัพท์น้ีก็คือ ความต่ืนเตน้ และความสั่นสะเทือน 
ภาพโปรโมตรองเทา้กีฬา Li-Ning 

图①②李宁运动鞋宣传图 图片来源于李宁官方微博
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แฟชัน่วคีนิวยอร์กกคื็อจุดประกายพลุของ

หล่ีหนิง เม่ือลองคิด ๆ ดู แบรนด์กีฬาจีน

ไดไ้ปเดินบนแฟชัน่วีคระหว่างประเทศ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้ปิติดว้ยตวัมนัเอง

เร่ืองหน่ึงอยูแ่ลว้

พร้อม ๆ กับการมาถึงของยุคท่ีเน้น

ความหลากหลายของแบรนด์และการ

บริโภคท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ผูบ้ริโภคมี

การแสดงออกถึงความตอ้งการในเชิงรุก

และหลากหลายมากข้ึน หล่ีหนิงก็ยิ่งให้

ความส�าคญัต่อความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภค 

ในปี พ.ศ. 2553 หล่ีหนิงได้ปรับจุดยนื

ต�าแหน่งของแบรนดเ์ป็น “หล่ีหนิงส�าหรับ

คนยคุหลงัปี ค.ศ. 1990” เพื่อควา้ตลาดวยั-

รุ่นมาครอง โดยผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ภายใต้

“Li-Ning China” ท่ีน�าเสนอออกมา หลงั

จากนั้ นก็มุ่งเป้าไปท่ีวยัรุ่นและกลุ่มนิยม

แฟชัน่ ในปัจจุบนั เป้าหมายลูกค้าได้ย่อ

ส่วนมาเนน้กลุ่มย่อยเฉพาะมากข้ึน ผลิต-

ภณัฑ์กีฬาแฟชั่น “Li-Ning 1990” ท่ีมุ่ง

เป้าไปท่ีกลุ่มเฉพาะมากข้ึนกไ็ดเ้ปิดร้านออนไซตข้ึ์น ภายใตเ้บ้ือง

หลงัการเติบโตของแบรนด์อย่างต่อเน่ือง แนวคิดการผลกัดนัให้

เกิดค่านิยมในลิขสิทธ์ิของแบรนดห์ล่ีหนิงกเ็ห็นไดช้ดัเจนข้ึนดว้ย 

แสวงหาการใช้งานแบบมืออาชีพ

追求专业

ประมาณปี พ.ศ. 2559 คนในประเทศจีนนิยมกีฬาวิง่เป็นอยา่งมาก

ความตอ้งการในสินคา้กีฬาของผูค้นไม่ใช่พืน้ฐานเพียงแค่ใส่สบาย

และสวยงามเท่านั้น แต่ยงัเน้นการดูแลความปลอดภัยในการ

ออกก�าลงักายและการเพิ่มทกัษะในการแข่งขนักีฬาใหไ้ดดี้ยิง่ข้ึน

ดว้ย ซ่ึงบริษทัหล่ีหนิงใหค้วามส�าคญัต่อการวจิยัคิดคน้ผลิตภณัฑ์

ส�าหรับนักกีฬาอาชีพมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2541 หล่ีหนิง

ไดต้ั้งศูนยพ์ฒันาออกแบบเส้ือผา้และรองเทา้แห่งแรกของประเทศ

จีน  เป็นผูน้�าในการผนัตวัเป็นบริษทัผลิตภณัฑกี์ฬาจีนท่ีมีการคิด

คน้พฒันาดว้ยตนเอง พร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์

หล่ีหนิงไม่เคยหยุดฝีกา้วกา้วบนเส้นทางการพฒันาผลิตภณัฑ์

ส�าหรับใชใ้นการกีฬาอาชีพ 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 บริษทัหล่ีหนิงไดจ้ดังานแถลง

ข่าวเปิดตวัรองเทา้แข่งวิง่ความเร็วสูงท่ีเมืองเซินเจ้ิน โดยพระเอก

ในงานแถลงข่าวดงักล่าวกคื็อ  “ไฟเหิน” กบั “มา้สวรรค”์ ซ่ึงเป็น

แฟชัน่โชวแ์บรนด ์Li-Ning 

李宁品牌主题走秀 图片来源于李宁官方微博
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รองเทา้ท่ีเน้นการวิ่งแข่งมาราธอนอาชีพ 

โดยรองเทา้สองคู่น้ีเป็นตัวแทนของเทค-

โนโลยกีารยืดหยุ่นน�้ าหนักเบาล่าสุดของ 

“หล่ีหนิงป๊ัง” รองเทา้สองรุ่นน้ีไดใ้ชว้สัดุ

ซ่ึงเบากว่ารุ่นดั้ งเ ดิมมากกว่าร้อยละ 50 

แมว้า่จะเปรียบเทียบกบัวสัดุเบาท่ีเป็นกระ-

แสนิยมหลกัในปัจจุบนั กย็งัเบากวา่ร้อยละ 

33 และมีการเดง้ตวักลบัของพลงังานสูงถึง

ร้อยละ 80 ใชพ้ลงังานลดลงร้อยละ 27 

ปลายปี พ.ศ. 2561 ทีมหล่ีหนิงได้เร่ิม

น�ารองเทา้วิ่งซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการวจิยัไป

ใหน้กักีฬาชั้นน�าทดลองใส่ ในตอนแรกเร่ิม

นั้น พวกเขาไม่ยอมเส่ียงใส่รองเทา้ใหม่

ลงแข่งขนัอย่างเป็นทางการ ทีมงานของ

หล่ีหนิงจึงแนะน�าให้พวกเขาเร่ิมจากใส่

ในการฝึกซ้อมประจ�าวนั แต่ในปัจจุบนั 

รองเทา้คู่น้ีไดก้ลายเป็นรองเทา้ท่ีขาดไม่

ไดส้�าหรับผูเ้ข้าแข่งขนัมืออาชีพจ�านวน

มากในการลงแข่งขนัอยา่งเป็นทางการใน

สนามจริง

บางทีความมุ่งมัน่ของหล่ีหนิงในเสน้

ทางกีฬาอาชีพอาจไม่ไดส้ะท้อนออกมา

เฉพาะในการลงทุนด้านการวิจัยคิดคน้

เท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นออกมาในดา้นของ

ความเอาใจใส่ดว้ย นักออกแบบแบรนด์

หล่ีหนิงหลายคนท่ีแต่เดิมท่ีไม่ชอบออก

ก�าลงักาย ลว้นแต่หันมาออกก�าลงักาย ซ่ึง

กอ็าจตรงกบัท่ีพวกเขาพูดว่า สินคา้หลาย

ตวั การท่ีคุณทดลองกบัตวัเอง เม่ือเทียบกบั

การฟังคนอ่ืนพูดว่าลองใส่แลว้รู้สึกยงัไง

นั้น มนัไม่เหมือนกนัซะทีเดียว
ภาพโปรโมตรองเทา้กีฬา Li-Ning

李宁运动鞋宣传图 图片来源于李宁官方微博本刊综合
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TOREAD : แสดง “ศกัยภาพแขง็แกร่ง” 
ดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

近年来，中国户外品牌探路者科技成色

愈发凸显，在诸多领域频现科技创新成果：

十几款产品跟随神舟十二号和神舟十三号的

航天员们遨游太空；众多装备成为科考人在

地球三极极端气候下工作的生命保障……而

通过研发赋能，将科技成果应用到大众产品

中，也成为品牌提升市场表现的新路径。

展现科技“硬实力”探
路
者

①
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ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ทีมนกัส�ารวจขั้วโลกใตค้ร้ังท่ี 38 

ของจีนจ�านวน 154 คนแรก ไดน้ั่งเรือส�ารวจตดัน�้ าแข็ง “มงักร

หิมะ” ออกเดินทางจากนครเซ่ียงไฮ ้บรรดาลูกทีมต่างใส่เส้ือผา้

และรองเท้าซ่ึงสั่งท�าข้ึนเฉพาะของแบรนด์ TOREAD ซ่ึงเป็น

แบรนด์อุปกรณ์กลางแจง้ของจีน โดยไดเ้ร่ิมเส้นทางการส�ารวจ

ทางวทิยาศาสตร์เป็นเวลา 160 กวา่วนั

หลายปีมาน้ี  แบรนด ์TOREAD มีผลงานทางเทคโนโลยรีะดบั

คุณภาพชดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ โดยปรากฏผลส�าเร็จในการสร้างสรรค์

นวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในหลากหลายดา้น ผลิตภณัฑ์

สิบกว่ารุ่นไดไ้ปท่องอวกาศพร้อมกบับรรดานักบินอวกาศของ

ยานอวกาศเสินโจว - 12 และเสินโจว - 13 อุปกรณ์จ�านวนมากได้

กลายเป็นเกราะป้องกนัชีวติใหแ้ก่บรรดานกัส�ารวจวทิยาศาสตร์ท่ี

ท�างานท่ามกลางสภาพอากาศท่ีสุดขั้ วในสามขั้วโลก (ขั้วโลกใต ้

ขั้วโลกเหนือและยอดเขาเอเวอร์เรสต)์  จากการวิจยัคิดคน้และต่อ

ยอด ไดน้�าผลส�าเร็จทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชใ้น

ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ซ่ึงก็ไดก้ลายเป็นเส้นทางใหม่ในการยกระดบั

มาตรฐานบนตลาดของแบรนด ์

“ศักยภาพแขง็แกร่ง” ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
科技“硬实力”

ตั้งแต่ในปี 2552 แบรนด์ TOREAD ไดเ้ร่ิมช่วยทีมส�ารวจ

วทิยาศาสตร์ขั้วโลกเหนือ - ขัว่โลกใตข้องจีนในการจดัหาเคร่ือง

แต่งกายและรองเทา้ทั้งหมด พื้นผวิของขั้วโลกใตเ้ต็มไปดว้ยเศษ

หิน กอ้นน�้าแขง็ หากใส่รองเทา้ธรรมดาเดิน จะท�าใหข้าแพลงได้

รับบาดเจ็บไดง่้าย รองเท้าก็มกัจะขาดง่ายด้วย ดงันั้น แบรนด ์

TOREAD จึงไดคิ้ดคน้วิจยัรองเทา้สั่งท�าเฉพาะแบบแรกข้ึนมา 

“รองเทา้บูทลุยหิมะภาคพ้ืนดิน” ซ่ึงสามารถทนสภาพแวดลอ้ม

อุณหภูมิต�่ากว่า -50 องศาเซลเซียสได ้ทนต่อความโคง้งอและแช่

ในน�้าโดยไม่ซึมได ้40,000 คร้ัง นักส�ารวจวิทยาศาสตร์สามารถ

เดินบนกอ้นน�้าแขง็และเศษหินไดอ้ยา่งปลอดภยัเป็นพิเศษ 
ภาพโปรโมตรองเทา้ Outdoor ยีห่อ้ TOREAD

图①②探路者户外鞋宣传图 图片来源于探路者官网
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ในอดีต การจะปรับปรุงพฒันาเส้ือผา้

รองเทา้และอุปกรณ์ของนักส�ารวจวิทยา-

ศาสตร์นั้น จ�าเป็นตอ้งรอความเห็นหลงัจาก

บรรดาทีมนกัส�ารวจกลบัจากการน�าไปใช้

งานในสถานท่ีจริง หลงัจากนั้น จึงปรับ

การออกแบบ ท�าตวัอยา่งและผลิตข้ึนใหม่

ตามความเห็นนั้น ๆ กระบวนการทั้งหมด

ใชเ้วลาค่อนข้างนานมาก ในปี 2553 เม่ือ

ได้จัดตั้ ง ศูนย์คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ ์

TOREAD ข้ึนส�าเร็จ ไดอ้อกแบบหอ้งทด-

ลองผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์กลางแจง้ของตนเอง

และหอ้งทดลองอุณหภูมิต�า่ท่ีเขา้ไปเดินได้

ซ่ึงมีอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส โดยหอ้ง

ทดลองห้องหลงัน้ีสามารถจ�าลองสภาพ-

แวดลอ้มหนาวสุดขั้วได ้สามารถน�าวสัดุ

และผลิตภณัฑ์เขา้ไปทดสอบอุณหภูมิต�่า

แบบขั้วโลกได ้ช่วยลดระยะเวลาการคิดคน้

และทดลองผลิตอุปกรณ์มืออาชีพส�าหรับ

ใชใ้นขั้วโลกไดอ้ยา่งมาก

ไม่ใช่เพียงแค่ขัว้โลกเหนือ - ใตเ้ท่านั้น 

แบรนด ์TOREAD ยงัไดคิ้ดคน้ผลิตเคร่ืองแต่งกายส�าหรับท�างาน

ภายในยานอวกาศ ถุงนอน ถุงมือ รวมแลว้คิดเป็นอุปกรณ์ทั้งส้ิน 

13 เซ็ต ส�าหรับยานอวกาศเสินโจว - 13 ซ่ึงไดติ้ดตามไจ๋ จ้ือกงั 

หวงั ยา่ผงิ เย ่กวงฟู่  นักบินอวกาศสามคนของจีนขณะข้ึนไปบน

อวกาศเป็นเวลา 6 เดือนเตม็ ในเดือนธันวาคม 2563 หลงัจากจีน

กบัเนปาลต่างกไ็ดส่้งทีมนักส�ารวจวดัความสูงไปส�ารวจยอดเขา

เอเวอร์เรสต ์ทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนับนัทึกความสูงใหม่ล่าสุดของ

ยอดเขาเอเวอร์เรสต ์เส้ือหนาวขนเป็ดทั้งตวัส�าหรับปีนเขาสูงซ่ึง

ผลิตโดยทีมนักวิจยัคิดคน้ผลิตภณัฑข์อง TOREAD ไดเ้ป็นหลกั

ประกนัการส�ารวจทางวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ทีมนกัส�ารวจ 

ขอบเขตการประยุกต์ใช้ขยายตวักว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง
应用场景不断拓宽

หากกล่าวว่า “อวกาศของจีน” และ “การส�ารวจขั้วโลก” เป็น

ส่วนขยายชั้นสูงท่ีต่อยอดมาจากการใช้ผลิตภณัฑก์ลางแจง้ของ 

TOREAD ถา้เช่นนั้น การน�าเอาผลส�าเร็จของงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์

ซ่ึงเป็น “แก่นเน้ือแทท่ี้แขง็แกร่ง” ไปประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑใ์น

ตลาดทัว่ไป ก็คือการถ่ายทอดแนวคิดของแบรนดท่ี์ว่า กิจกรรม

กลางแจง้ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่กิจกรรมของอาชีพเฉพาะและกลุ่มส่วน

นอ้ยเท่านั้น แต่ข้ึนอยู่กับกลุ่มคนท่ีรักช่ืนชอบในกีฬากิจกรรม

ภาพโปรโมตรองเทา้ Outdoor ยีห่อ้ TOREAD

探路者户外鞋宣传图 图片来源于探路者官网
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ประเภทน้ี

ในการน้ี TOREAD จึงพยายามอย่าง

ต่อเน่ืองในการน�าผลส�าเร็จทางวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยไีปใชใ้นผลิตภณัฑต์ลาดทัว่ไป

นอกจากรองเทา้กีฬา ในวนัท่ี 21 ธันวาคม

2564 TOREAD ยงัไดน้�าเสนอเส้ือผา้แบบ

พิเศษ นั่นก็คือชุดกนัหนาวเป๋ยโต่ว ซ่ึงรุ่น

ดงักล่าวไดมี้การเพิ่มตัวชิพจบัต�าแหน่ง

การโคจรดาวเทียมเป๋ยโต่วไวด้ว้ย ซ่ึงได้

รวมคุณสมบติัหลากหลายอยา่ง เช่น การ

วางแผนเส้นทางโคจรอตัโนมติั การคน้หา

ขอ้มูลร่องรอยการเดินทางในช่วงระยะ

ใกล้ท่ีผ่านมา การติดตั้ ง ร้ัวรักษาความ

ปลอดภยั การจบัต�าแหน่งตามจริงตลอด

เวลา เป็นตน้

ในปี 2563 สมาชิกทีมปีนเขาใส่ชุดและรองเทา้ยี่ห้อ TOREAD เพ่ือส�ารวจความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์

2020珠峰高程测量登山队队员身着探路者鞋服开展工作 新华社 图

本刊综合
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คุณเป็นคนประเภท 
“ชอบเขา้สงัคม” หรอื 
“กลวัการเขา้สงัคม”

 เจาะประเดน็เจน Z

社牛or社恐，
你属于哪一种？

本刊记者 陈创业/文

活力无限、愿意接受新事

物、有主见……是当下“Z世

代”的共有标签。不同国家、

不同文化背景下的年轻人，过

着怎样的生活，对社会有着怎

样的认知？

本期开始，《湄公河》杂

志推出“Z世代圆桌派”，邀请

中国、泰国、缅甸、老挝、柬

埔寨、越南六国青年，针对Z世

代关注的话题，分享自己的生

活经验。

本期，我们关注年轻人的社

交现象。一起来听听6位不同国

家的年轻人的社交故事，愿我们

在适度的社交中舒服自如。

CFP 图

Z世代圆桌派

รายงานพเิศษ / 特稿

40



เจเนอเรชัน่ Z หรือ Gen Z เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลงังานเป่ียมลน้

ชอบเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ และมีความคิดเป็นของตวัเอง... ส่ิงเหล่า

น้ีเป็นส่ิงท่ีบรรดาเจเนอเรชั่น Z ทุกคนมีส่วนคล้ายคลึงกนั   

(เจเนอเรชัน่ Z ในประเทศจีนหมายถึงผูท่ี้เกิดระหว่าง ค.ศ. 

1995 - 2009) คุณทราบหรือไม่วา่ คนหนุ่มสาวเจน Z ในประเทศ

ต่าง ๆ  ซ่ึงมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั พวกเขาใชชี้วติกนัอยา่งไร

และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสงัคมรอบตวัอยา่งไร

เพ่ือไขขอ้ขอ้งใจเหล่าน้ี นิตยสารแม่น�้ าโขงจึงได้จัดท�า

คอลมัน์พิเศษข้ึนมา โดยใช้ช่ือว่า “เจาะประเด็นเจน Z” โดย

คอลมัน์น้ีจะเชิญหนุ่มสาวจากจีน ไทย เมียนมา ลาว กมัพูชา

และเวยีดนามมาร่วมพูดคุยเก่ียวกบัประเดน็ท่ีคนเจน Z สนใจ 

รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวติของพวกเขา

ส�าหรับแม่น�้าโขงฉบบัน้ี เราจะมาไขขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัการ

เขา้สงัคมของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงช่วงสองปีมาน้ี คนหนุ่มสาวจ�านวน

มากมกัจะแปะแฮชแท็กให้ตวัเอง บา้งก็ว่าตนเป็นคนชอบเขา้

สังคม บา้งก็ว่าเป็นคนกลัวการเข้าสังคม คนชอบเขา้สังคม

แน่นอนยอ่มหมายถึงคนท่ีเขา้สงัคมเก่ง แมจ้ะอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีไม่คุน้เคย ก็สามารถพูดคุยกบัทุกคนไดอ้ยา่งสบายใจ ราวกบั

ไม่สนใจว่าใครจะคิดอยา่งไรกบัตน และยงัสนิทสนมกบัคน

แปลกหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว คนกลุ่มน้ีมกัเป็นจุดสนใจของผูค้น

อยูเ่สมอ ส�าหรับคนเก็บตวัหรือกลัวการเขา้สงัคมนั้น คือคน

ท่ีเป็นโรคกลวัการเขา้สังคม (Social anxiety disorder - SAD) 

นัน่เอง หากเดินไปตามถนนแลว้พบเพ่ือนท่ีไม่สนิท คนกลุ่มน้ี

อาจจะไม่กลา้ทกัทาย หรือหากเจอเพ่ือนร่วมงานในลิฟตโ์ดย

บงัเอิญ ก็อาจจะแกลง้ท�าเป็นเล่นโทรศพัท ์นอกจากน้ี ยงักลวั

การพดูในท่ีสาธารณะเป็นท่ีสุด หากถูกใครจบัจอ้งกจ็ะมีอาการ

หนา้แดง ใจเตน้แรง กระทัง่ตวัสัน่

เราลองมาฟังเร่ืองราวของคนหนุ่มสาวเจน Z จาก 6 ประเทศ

กนัว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับการเข้าสังคม ทั้ งน้ี นิตยสาร

แม่น�้าโขงหวงัวา่ผูอ่้านทุกท่านจะสามารถเขา้สังคมไดอ้ย่างมี

ความสุขเช่นเดียวกบัเจน  Z  เหล่าน้ีค่ะ
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本刊记者 胡丽仙/整理

กรเอก บตุรม ัน่ : ผมไดรู้จ้กัเพือ่นคนจนีมากมาย 
王俊宏：我结识了一大群中国朋友

ประเทศไทย 泰国 ผมช่ือกรเอก บุตรมัน่ เป็นคนไทยครับ ผมท�างานเป็นอาจารย์

สอนภาษาไทยอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดยูนนาน ผมคิดวา่ตวัเองจัด

อยู่ในประเภทชอบเขา้สังคม เพ่ือน ๆ รอบขา้ง รวมถึงนักศึกษา 

จะมองวา่ผมเป็นคนท่ีเข้ากบัคนไดง่้าย เพราะผมมกัท�าความรู้จกั

กบัคนใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ ๆ อยูเ่สมอครับ โดยเฉพาะกบัคนจีน

ส่ิงท่ีผมรู้สึกประทบัใจมากท่ีสุดหลงัจากไดม้าท�างานและใช้

ชีวติในเมืองจีน กคื็อการได้รู้จักกบัเพื่อนคนจีนมากมาย ผมชอบ

พดูคุยสนุกสนานกบัเพ่ือน ๆ ไดส้านสัมพนัธ์ทางใจกนัผา่นการ

พบหนา้ นอกจากน้ี ทุกคร้ังท่ีไดก้ลบัเมืองไทย แลว้เจอคนจีนท่ี

เดินทางมาเท่ียวประเทศไทย ผมกจ็ะคอยสังเกตวา่พวกเขาก�าลงั

มีปัญหาในการส่ือสารกบัพอ่คา้แม่คา้หรือไม่ หากรู้สึกวา่พวกเขา

ตอ้งการความช่วยเหลือ ผมก็จะอาสารีบเขา้ไปเป็นล่ามให้ทนัที

เม่ือไดเ้ห็นรอยยิ้มของนักท่องเท่ียวจีน และไดรั้บค�าขอบคุณจาก

พวกเขา ผมกจ็ะรู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับ

ในฐานะอาจารยต่์างชาติ นอกจากการสอนภาษาไทยในชั้นเรียน

แลว้ ผมยงัสนบัสนุนใหน้ักศึกษากลา้พูดกลา้ใชภ้าษาไทยในชีวติ

ประจ�าวนัดว้ย อยากให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาไทยในการพูดจาและเขา้

สงัคมไดอ้ยา่งไม่เคอะเขิน

ผมเช่ือว่าในสังคมยุคปัจจุบนั ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบเขา้

สงัคมหรือเป็นคนกลวัการเขา้สงัคมกไ็ม่ใช่ปัญหาครับ เพราะนัน่ก็

เป็นแค่ทางเลือกท่ีจะใชชี้วิตใหมี้ความสุขท่ีสุดของแต่ละคน ถึง

อยา่งไร คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันมักต้องการเป็น “ผูพู้ด”

แต่ไม่สามารถเป็น “ผูฟั้งท่ีดี” ได ้ดงันั้น น่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีพวกเรา

ตอ้งคบคิดต่อไป
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กู่หง : ฉนัเป็น “สายตลก” สรา้งความเฮฮาใหก้บั
คนรอบขา้งไดเ้สมอ

古红：我是身边人的“开心果”

本刊记者 陈创业/整理

“หวดัดีค่ะ ฉนัช่ือกู่หง อายุ 23 ปี เป็น

คนคุนหมิง เรียนจบจากมหาวิทยาลยัถงจ้ี

นครเซ่ียงไฮ ้ปัจจุบนัท�างานด้านสุคนธ-

บ�าบดัหรืออะโรมาเธอราปีค่ะ”

ถา้ถามฉนัวา่เป็นคนประเภทไหน ระ-

หวา่งชอบเขา้สงัคมหรือกลวัการเขา้สงัคม 

ฉนัวา่ ฉนัเป็นอยา่งแรกนะคะ เพราะถา้ฉนั

ประเทศจนี 中国 เจอคนท่ีถูกใจแลว้ละก ็ฉนัจะสามารถหาเร่ืองมาคุยกบัคนแปลกหนา้

ไดจ้นสนิทสนม ไม่วา่จะไปท่ีไหน ฉันมกัจะเป็น “สายตลก” มกั

จะท�าใหค้นรอบขา้งหวัเราะสนุกสนานกนัไดเ้สมอ มนัอาจจะเป็น

พรสวรรคท่ี์ติดตวัฉนัมาแต่ก�าเนิดกไ็ดน้ะ

สมยัเรียน ฉนัมกัจะออกไปหางานพิเศษท�าในช่วงปิดเทอม 

ส่วนหน่ึงกเ็พื่อทดลองเขา้สงัคมเหมือนพวกผูใ้หญ่ ฉนัเคยท�างาน

มาหลายอยา่ง เช่น แจกใบปลิว ขายเฟอร์นิเจอร์ ขายของออนไลน์

ฯลฯ งานเหล่าน้ีจ�าเป็นตอ้งอาศัยคนท่ีสามารถสนิทสนมกบัคน

แปลกหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ฉนัยงัจ�าไดว้า่หลงัสอบเขา้มหาวทิยาลยั

ฉันไปเป็นพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ทีมพนักงานขายตอนนั้น

เป็นคนหนุ่มสาวทั้งหมด ฉนัอายุน้อยท่ีสุด แต่กลบัท�ายอดขายได้

ในระดับแนวหน้า ลูกค้าในห้างมีหลากหลายรูปแบบ คุณตอ้ง

สามารถวิเคราะห์ให้ไดว้่าใครมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นลูกคา้

ของคุณ ตอ้งมองออกว่าคุยเร่ืองไหนลูกคา้ถึงจะสนใจ จะไดเ้พิ่ม

ยอดขายสินคา้ได้

เม่ือกา้วเขา้สู่สงัคมเตม็ตวั งานท่ีฉนัท�าแทบจะเรียกไดว้า่ตอ้งคุย

กบัลูกคา้ทุกวนั นอกเวลางาน บางคร้ังฉนักจ็ะมีความสุขกบัการอยู่

ตามล�าพงั แต่ถึงอยา่งไรจิตใจลึก ๆ ฉนัก็ยงัชอบเขา้สงัคมอยูดี่ ฉนั

อยากพูดคุย แลกเปล่ียนทศันะกบัคนอ่ืน ๆ ต่อให้ตอ้งอยูใ่นสภาพ

แวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคย ฉนัก็ไม่เคยรู้สึกประหม่า แต่กลบัสามารถรุก

ไดอ้ยา่งสบาย ๆ เอาจริง ๆ กอ็อกจะหนา้หนานัน่แหละค่ะ ถึงยงัไง 

คนร่าเริงกม็กัจะเป็นท่ีช่ืนชอบของทุกคนอยูแ่ลว้

เด๋ียวน้ี ส่ือสังคมออนไลนข์องจีน รวมถึงแพลตฟอร์มคลิปสั้น

พฒันาอยา่งรวดเร็ว คนเจน Z จ�านวนมากใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูใ่น

โซเชียลเน็ตเวร์ิก แต่ในชีวิตจริงพวกเขากลบัไม่ถนดัการเขา้สงัคม 

ฉนัวา่บางที เราอาจจะตอ้งใส่ใจกบัชีวติจริงใหม้ากข้ึนกวา่น้ี
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ชวิ ซูเ่วิน : รอยยิ้มของฉนั ช่วยเยยีวยาจติใจผูอ้ืน่
秋素温：我的微笑最治愈

เวลาท่ีตอ้งอยูท่่ามกลางคนแปลกหนา้ 

และทุกคนตอ้งผลดักนัแนะน�าตวั ฉนัจะกลาย

เป็นคนวาทศิลป์เลวร้ายท่ีสุดในทนัที

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ

เขา้สงัคม แต่ส�าหรับฉัน หูฟังคืออุปกรณ์

本刊记者 张莹琳/整理

เมียนมา 缅甸 หลีกเล่ียงสงัคม

ฉนัช่ือชิว ซู่เวนิ เป็นคนเมียนมาท่ีเกิดหลงัปี 2000  ฉนัมกัจะ

ถามตวัเองมาตลอดว่า คนกลวัการเขา้สังคมอย่างฉัน ควรจะท�า

อยา่งไรกบัชีวติ

โชคดีท่ี 3 ปีหลงัจากมาเรียนท่ีประเทศจีน ฉนัเลิกสนใจค�าวา่กลวั

การเขา้สงัคมแลว้ เพราะแมฉ้นัจะคุยไม่เก่ง แต่ในช่วงท่ีมาเรียนท่ี

เมืองจีน ฉนัไดรู้้จกัเพ่ือนมากมาย ฉนัมีความสุขมากกบัการคบหา

เพ่ือนใหม่ จ�าไดว้า่ตอนท่ีเพิง่เร่ิมเรียน เพ่ือน ๆ จะเขา้มาพดูคุยกบัฉนั

แต่ไม่วา่ทุกคนจะพดูอะไร ฉนักจ็ะแค่ยิม้ตอบเท่านั้น อยา่งดีกต็อบ

ค�าถามสกัประโยคสองประโยค ตอนนั้นเพ่ือน ๆ มกัจะบอกวา่ ฉนั

พดูนอ้ยและเรียบร้อยเกินไป

ถึงแมจ้ะไม่ถนดัเขา้สังคม แต่เม่ือเวลาล่วงเลยผ่านไป เพ่ือน

รอบตวัฉนักย็ิง่เยอะข้ึนทุกที เพ่ือนบางคนกต็ลกร่าเริง บางคนกช็อบ

เกบ็ตวัเงียบ ๆ พูดนอ้ยเหมือนฉนั เพ่ือน ๆ ของฉนัมีทั้งท่ีชอบเขา้

สงัคมและกลวัการเขา้สงัคม แมก้ระนั้นทุกคนต่างกมี็ขอ้ดีของตวัเอง

ทุกคนสามารถสร้างความสุขใหค้นอ่ืนได้

เพ่ือนบอกวา่ รอยยิม้ของฉนัช่วยเยียวยาจิตใจคนได ้เพราะมนั

ส่งผา่นความอบอุ่นออกมา ค�าพดูของเพ่ือนท�าใหฉ้นัรู้สึกในทนัทีวา่

การเป็นคนกลวัการเขา้สังคมไม่มีอะไรเสียหาย ไม่ตอ้งกลวัว่า

บุคลิกแบบน้ีจะน�ามาซ่ึงความล�าบาก ขอแค่กลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบั

มนักพ็อ

ส�าหรับฉนั รอยยิม้คือนามบตัรท่ีสวยงามท่ีสุดในการเขา้สังคม 

ในเมียนมากเ็ช่นกนั คนเมียนมายิม้ให้กนัเสมอ ไม่วา่อีกฝ่ายจะเป็น

คนแปลกหนา้หรือคนท่ีรู้จกัมกัคุน้ ภายในร้ัวมหาวิทยาลัยของ

ประเทศเมียนมา คนหนุ่มสาวมากมายจะจบักลุ่มกนั เล่นกีตาร์ร้องเพลง 

ทุกคนสนุกสนานกบัการพดูคุย พบปะเพ่ือนใหม่
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สพุาพร มองละไม : เพือ่นคอืท่ีปรกึษาปัญหาชวิีต
苏帕盆·梦拉麦：朋友成了我的生活顾问

ฉนัช่ือสุพาพร มองละไม เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ีสาม คณะนิเทศ

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยแห่งชาติลาว ฉนัมองว่าตวัเองเป็นคนชอบ

เขา้สงัคม อาจเป็นเพราะฉันรู้ดีวา่ตวัเองถนัดท่ีจะส่ือสารกบัผูค้น 

ในระหวา่งส่ือสารกบัผูอ่ื้น ฉนัมกัจะแสดงความมีเสน่ห์ของตวัเอง

ออกมา  และหวงัวา่คนอ่ืนจะจดจ�าภาพลกัษณ์ของฉนัได้

ฉนัคิดว่าการเข้าสังคม เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตคนเรา 

ลกัษณะนิสยัและพื้นฐานความรู้ของคนเราแต่ละคนแตกต่างกนั 

การเปิดใจแลกเปล่ียนความคิดกบัคนอ่ืนจึงเป็นส่ิงส�าคญัมาก เม่ือ

ไดอ้ยู่กบัคนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั เราก็มกัจะรู้สึกอุ่นใจ แต่เม่ือ

ตอ้งสนทนากบัคนท่ีความเห็นต่างจากเรา มนักอ็าจจะจุดประกาย

ความคิดใหม่ ๆ ให้กบัฉัน เพราะเหตุน้ี เพ่ือนจึงกลายมาเป็นท่ี

ปรึกษาในการใชชี้วติของฉนั ฉนัรับฟังเสียงท่ีแตกต่างหลากหลาย 

ไดข้อ้คิดจากคนอ่ืนมารวมกบัความคิดของตวัเอง ก่อนจะตดัสินใจ

ในทา้ยท่ีสุด

เม่ือเพิ่งรู้จกัใครสักคนเป็นคร้ังแรก ฉันจะลอบสังเกตคนคน

นั้นก่อน ถา้อีกฝ่ายเป็นคนช่างพดู ฉนักจ็ะท�าหนา้ท่ีเป็นผูฟั้ง แต่ถา้

อีกฝ่ายค่อนขา้งข้ีอาย ฉนักจ็ะเป็นฝ่ายหาหวัขอ้มาสนทนา

ฉนัเองกมี็เพื่อนท่ีโลกส่วนตวัสูงเช่นกนั ในช่วงแรกท่ีรู้จกักนั

ฉันจะให้ระยะห่างแก่เพ่ือน ต่อมาความไวเ้น้ือเช่ือใจจะค่อย ๆ 

เกิดข้ึนหลงัจากพบปะกนับ่อยคร้ัง จนกลายเป็นเพื่อนสนิทในท่ีสุด

เพ่ือน ๆ เองก็มีนิสัยท่ีเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั เม่ือมาคบหาเป็น

เพื่อนกบัฉนั

เม่ือเทียบกบัคนรุ่นพอ่แม่ของเรา ฉนัรู้สึกว่าคนลาวเจน Z จะ

มีนิสยัท่ีเปิดกวา้ง เขา้กบัคนง่าย และช่างสงัคมมากกวา่ ส่ิงเหล่า

น้ีคงเป็นอิทธิพลมาจากยคุสมยัท่ีพฒันาไป รวมถึงการเล้ียงดูของ

พอ่แม่本刊记者 杨春梅/整理

ประเทศลาว 老挝
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เฉนิซือ่ชงิเออ๋ : สามีของฉนัเป็นคนชอบเขา้สงัคม
陈氏青娥：我的先生是社牛

ฉนัช่ือเฉินซ่ือชิงเอ๋อ เป็นคนเวยีดนามเจน Z ขณะน้ีเป็นอาจารย์

สอนภาษาเวียดนามอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงในมณฑล

ยนูนาน

ฉนัรู้สึกวา่ตวัเองไม่ใช่ทั้งคนชอบเขา้สังคมและคนกลวัการเขา้

สงัคม เพราะคร้ังแรกท่ีรู้จกัเพ่ือนใหม่ ฉนัไม่เคยรู้สึกกลวั แต่กจ็ะไม่

ร่ืนเริงจนเกินไป แต่สามีของฉนัซ่ึงเป็นคนจีนเน่ียสิ เขาเป็นคนชอบ

เขา้สงัคมมาก เพราะต่อใหเ้ขาจะรู้ภาษาเวียดนามแค่ค�าทกัทายอยา่ง

เดียว แต่ทุกคร้ังท่ีเขากลบัเวยีดนามไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมกบัฉนั 

เขากม็กัจะพดูคุยอยา่งออกรสกบัคนท่ีบา้นฉนั รวมทั้งเพ่ือน ๆ ชาว

เวยีดนามของฉนั บรรยากาศกระอกักระอ่วนคืออะไร ไม่เคยรู้จกั 

ฉนัตอ้งง่วนอยูก่บัการเป็นล่ามให้เขาทั้งวนั และต่อให้ฉนัไม่อยู่

แถวนั้น เขากส็ามารถส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ ดว้ยภาษาท่าทางอยูดี่ คน

ชอบเขา้สงัคมแบบสามีฉนัน่ี น่าอิจฉามากทีเดียว

ท่ีเวยีดนาม เรายงัไม่มีค�าเรียกเฉพาะส�าหรับคนชอบหรือไม่

ชอบเขา้สังคม เราจะพูดแค่วา่คนน้ีเป็นคนมีโลกส่วนตวั คนนั้น

เป็นคนช่างสังคม แต่เม่ืออินเตอร์เน็ตพฒันาไปเร่ือย ๆ ชาวเน็ต

เวยีดนามกย็ิง่มีจ �านวนมหาศาลมากข้ึน ทุกคนต่างเล่นโซเชียลกนั

อยา่งคึกคกั ทุกคนแสดงความเป็นตวัตนอยา่งเปิดเผยโดยไม่เขินอาย

ส�าหรับในชีวติจริง ฉันก็รู้สึกว่าคนเวียดนามจ�านวนมากเป็นคน

ชอบเขา้สงัคม ยกตวัอยา่งเช่น เวลาเจอผูอ้าวุโสหรือเพื่อนใหม่เป็น

คร้ังแรก ยงัไม่ทนัไดคุ้ยสกัก่ีประโยค กอ็าจจะเจอค�าถามท�านองวา่

“มีแฟนหรือยงั” “แต่งงานหรือยงั” ซ่ึงเป็นค�าถามท่ีค่อนขา้งส่วนตวั

และแสดงถึงความสนิทสนมอย่างเป็นธรรมชาติ ค �าถามเหล่าน้ี 

คนต่างชาติอาจจะมองวา่เสียมารยาท ทั้งท่ีอนัท่ีจริงมนัคือการทกั-

ทายในรูปแบบหน่ึงส�าหรับชาวเวยีดนาม กเ็หมือนกบัท่ีคนจีนชอบ

ทกัทายกนัดว้ยประโยค “กินขา้วหรือยงั” นัน่ล่ะ本刊记者 李玲/整理

ประเทศเวียดนาม 越南
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ฉางรุ่ย : เพิม่ประสทิธิภาพการเขา้สงัคม 
常瑞：让社交变得更有效

สวสัดีครับ ผมช่ือฉางรุ่ย เป็นชาวกมัพชูา

แมว้า่คนรอบตวัผมจะมองวา่ผมเป็นคนชอบเขา้สงัคมอยา่งไม่

ตอ้งสงสยั แต่ผมกลบัรู้สึกวา่ ผมเป็น “ส่วนผสมระหวา่งคนชอบ

เขา้สงัคมกบัคนกลวัการเขา้สงัคม” มากกวา่ เพราะผมจะช่างสงัคม

หรือไม่ มกัข้ึนอยูก่บักาละและเทศะ

ตอนน้ี ผมเรียนหนงัสือและใชชี้วติในจีนมาหกเจด็ปีแลว้ ผม

ชอบท่ีจะเขา้ร่วมและบางคร้ังก็เป็นฝ่ายจดังานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง

ดา้นธุรกิจ วฒันธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรม

แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกบัคนต่างชาติต่างภาษา ผมมกัจะได้

เพ่ือนใหม่จากกิจกรรมในลกัษณะน้ี ไดฟั้งแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ

ไดซึ้มซบัความรู้หลากหลาย ในขณะเดียวกนั ผมก็ยินดีเป็นอยา่ง

ยิง่ท่ีจะแชร์ไอเดียของตวัเองใหค้นอ่ืนฟัง ช่วงเวลาท่ีผมใชชี้วติอยู่

ในจีน ผมไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมลกัษณะต่าง ๆ รวมทั้งไดแ้สดงทศันะ

หลายสิบคร้ัง ผมคิดวา่กิจกรรมเหล่าน้ีท�าใหผ้มกลายเป็นคนชอบ

เขา้สงัคม

แต่ในบางคร้ัง ผมกเ็ป็นคนกลวัการเขา้สงัคมเช่นกนั ถา้ในงาน

นั้น ๆ ไม่มีคนรู้จกั หรือหัวขอ้กิจกรรมไม่น่าสนใจ ผมก็จะเกิด

ความรู้สึกกลวัและกงัวล บางคร้ังยงัไม่ทนัเร่ิมงาน ผมกล็งัเลแลว้

ว่าควรเขา้ร่วมหรือไม่ ในกรณีแบบน้ี ความเป็นคนกลวัการเขา้

สงัคมของผมกจ็ะเผยตวัออกมา

ส�าหรับผม คนช่างสังคมอาจพูดส่ิงต่าง ๆ มากมาย แต่ค�าพดู

ของเขาอาจไม่ลึกซ้ึง ขาดสาระ ซ่ึงผมมองวา่เป็นการส่ือสารท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ ผิดกบัคนกลวัการเขา้สงัคมบางคน ท่ีแมจ้ะพดูไม่

ค่อยเก่ง แต่เม่ือตอ้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นจริง ๆ กลบัมีความคิด

และค�าพดูท่ีน่าสนใจมากมาย ส่ิงท่ีผมอยากบอกกคื็อ ไม่วา่จะเป็น

คนชอบเขา้สงัคมหรือกลวัการเขา้สงัคม ส่ิงส�าคญัท่ีสุดกคื็อ เราตอ้ง

ท�าใหก้ารส่ือสารของเรามีประสิทธิภาพ ท�าให้กิจกรรมการเขา้

สงัคมมีคุณค่ามากข้ึน本刊记者 李吒/整理

ประเทศกมัพชูา 柬埔寨
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โจว กวา้นอว่ี 
คนจนียุค “หลงัปี 95 ”

ว่ิงเขา้สู่สนามแข่ง 

中国“95后”
跑进F1赛场

周冠宇

从7岁开始接触卡丁车的少年，如愿驶上

了自己最向往的舞台。世界一级方程式赛车

锦标赛（F1）3月20日在巴林迎来新赛季揭

幕战，这项世界级运动迎来首位中国正式车

手——周冠宇。

①

Hi ชาวจนี / Hi，中国人
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‘ผมท�าได้แล้ว ผมสมควรได้รับต�าแหน่งนี’้
“我做到了，我值得拥有这个席位”

“ผมท�าไดแ้ลว้ ผมไดรั้บคะแนนสะสมในการแข่งขนัชิงแชมป์

โลกคร้ังแรก น่ีไม่ใช่แค่เป็นการแสดงตวัตนท่ีดีท่ีสุดในการท�างาน

ท่ีตนใฝ่ฝัน แต่ยงัเป็นการยืนยนัตวัเองอีกดว้ย” โจว กวา้นอวี่ถึง

กบัสะอ้ืนไหด้ว้ยความดีใจหลงัจบเกมแข่งขนัในเวที F1 ท่ีบาห์เรน

โจว กวา้นอวีซ่ึ่งเป็นตวัแทนของทีม Alfa Romeo  ไดรั้บ 1 คะแนน

สะสมจากการติดอนัดบัท่ี 10

ยอ้นนึกถึงเกมเปิดการแข่งขนั  ส�าหรับโจว กวา้นอวี ่ส่ิงท่ีท�าให้

ยากจะลืมเลือน คือช่วงสุดทา้ยของเกม “ถา้ผมไดอ้นัดบัท่ี 11 ในการ

เปิดตวัคร้ังแรก ผมกพ็อใจ แต่ในเม่ืออนัดบัท่ี 10 อยูใ่กลแ้ค่มือเอ้ือม

ขนาดน้ีแลว้ ผมยอ่มตอ้งพยายามอยา่งเตม็ท่ี” ในท่ีสุด โจว กวา้นอวี่

กไ็ดค้ะแนนสะสมแตม้แรกตามท่ีปรารถนา

1 คะแนน เป็นหน่ึงคะแนนสะสมเหนาะ ๆ  ไดป้ลดปล่อย

ความกดดนัภายในจิตใจของโจว กวา้นอวท่ีีมีมาเกือบคร่ึงปี

โจว กวา้นอวี ่ซ่ึงติดตามทีมในช่วงปรี - ซีซนั เคยกล่าววา่ ใน

ช่วงเวลานั้น ส่ิงท่ีตนเองพบเห็นมากท่ีสุด 

หน่ึงคือ ผูฝึ้กสอนทางกายภาพส่วนบุคคล 

สองคือวิศวกรประจ�าทีม และสามคืออีมู-

เลเตอร์ส�าหรับคนขบั ช่วงเวลาแข่งขนัท่ี

ยาวนาน 2 ชัว่โมงเป็นการทดสอบคร้ังยิง่

ใหญ่ส�าหรับนกัแข่ง โจว กวา้นอวีก่ล่าววา่

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถแข่ง F1 มีจ�า-

นวนมากมายท่ีต้องท�าการปรับแต่งดว้ย

ตนเอง สมาธิตอ้งรวมศูนยช์นิดเขม้ขน้เป็น

เวลานาน ไม่วา่จะเป็นความรู้สึกต่อรถหรือ

การจดัการกบัอุปสรรคบางอย่าง ตอ้งท�า

ให้เสร็จในเวลาอันสั้ นท่ีสุด” นอกจาก

เยาวชนท่ีเร่ิมสัมผสักับรถโกคาร์ท (Go-Kart ) ตั้ งแต่

โจว กวา้นอวีอ่ายไุด ้7 ขวบ เขาไดบ้รรลุความปรารถนาและ

เขา้สู่เวทีท่ีเขาใฝ่ฝันมากท่ีสุด การแข่งขนั Formula One 

Championship (F1) โลกไดเ้ปิดฤดูกาลแข่งขนั

ใหม่ในราชอาณาจกัรบาห์เรนเม่ือวนัท่ี 20 

มีนาคม กีฬาระดับโลกน้ีได้ต้อนรับ

โจว กวา้นอวี่นักแข่งชาวจีนคนแรก

อยา่งเป็นทางการ เขากลายเป็นนกัแข่ง

ชาวจีนคนแรกท่ีท�าคะแนนสะสมใน F1 และ

เป็นนกัแข่งป้ายแดงคนท่ี 66 ซ่ึงสามารถท�าคะแนน

สะสมในการเปิดตวั F1 ของเขา

โจว กวา้นอวี่

图①周冠宇 CFP 图

โจว กวา้นอวี ่ขณะฝึกซอ้มขบัรถเพื่อเตรียมลงแข่ง F1 สเปนแกรนด์

กรังปรีซ์ 2020

图②周冠宇在2020F1大奖赛西班牙站练习赛上驾驶赛车 CFP 图
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สมรรถภาพทางร่างกายแลว้ ความคุน้เคย

กบัรถแข่งและสนามแข่งยงัเป็นการบา้น

ท่ีโจว กวา้นอวีต่อ้งท�าใหลุ้ล่วงดว้ยเช่นกนั 

ตลอดช่วงฤดูหนาว เขาเป็นหน่ึงในผูข้บัข่ี

ท่ีมีระยะทางทดสอบยาวนานท่ีสุด ในเวร์ิค-

ชอ็ป เรามกัจะได้พบเห็นเขาถือเอกสาร

ขอ้มูลต่าง ๆ สนทนาส่ือสารกบัช่างเทคนิค

นักซ่ิงดาวรุ่งยุค “หลงัปี 95”
“95后”赛车新星

ก่อนหนา้น้ี มีหลายคนตั้งขอ้สงสยัวา่

โจว กวา้นอวี ่เหมาะสมกบัสถานะนกัแข่ง

F1 หรือไม่ แต่เขาไดพ้ิสูจนต์วัเองแลว้ดว้ย

ศกัยภาพอนัแข็งแกร่ง “ส่ิงท่ีผมท�าไดคื้อ ดึงเอาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวั

เองออกมา”

โจว กวา้นอวี ่เกิดท่ีเซ่ียงไฮใ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542

ความผูกพนักบัการแข่งรถ เร่ิมข้ึนเม่ือตอนท่ีเขายงัเป็นเด็ก 

พอ่ของเขาพาเขาไปขบัรถโกคาร์ท  “จ�าไดว้า่ไปคร้ังแรก ผมไม่กลา้

ขบั รู้สึกว่ามนัมีความเร็วสูงมาก กลวัมาก ต่อมาทางครอบครัว

สนบัสนุนให้ผมลองดู เม่ือผมท�าใจกลา้นัง่อยูใ่นรถและสัมผสัถึง

ความเร็วนั้น และแลว้กต็กหลุมรักรถโกคาร์ทในทนัที”

ในปี พ.ศ. 2549 โจว กวา้นอวี่ อายุ 7 ขวบ เขาเร่ิมสัมผสักบั

รถแข่งโกคาร์ท ในไม่ชา้กก็วาดคู่ต่อสูข้องเขาบนเวทีภายในประเทศ

ของจีน เม่ืออายไุด ้10 ขวบ เขาชนะเลิศการแข่งขนัชิงแชมป์ระดบั

ประเทศทั้งหมดแปดรายการ เพื่อใหมี้ความกา้วหน้าท่ีดียิ่งข้ึนใน

วงการแข่งรถ ในปี พ.ศ. 2553 โจว กวา้นอวี่ในวยั 11 ขวบ ถูกพอ่

ของเขาส่งไปเรียนท่ีสหราชอาณาจกัร และเขา้ร่วมทีมแข่งรถโก-

คาร์ทชั้นน�าในทอ้งถ่ิน คือทีม Strawberry Racing “การแข่งขนั

ในต่างประเทศ ผมสามารถสมัผสัไดถึ้งระดบัความสามารถท่ีต่าง

กนัระหวา่งต่างประเทศกบัในประเทศ บางทีอนัดบัท่ีหน่ึงและท่ี

สิบอาจท้ิงห่างกนัเพียงแค่ 0.1 วนิาที” ไม่วา่จะเป็นความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม และสมรรถภาพความแขง็แกร่ง ทั้งน้ี ความกดดนั

อนัหนกัอ้ึงน้ีไม่อาจท�าใหโ้จว กวา้นอวี่ยอมสิโรราบ แต่กลบัเป็น

การเร่งการเจริญเติบโตของเขา
①
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ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 Ferrari 

Driver Academy ซ่ึงเป็นสถาบนัฝึกอบรม

นกัแข่งรถ Formula One ไดโ้ยนก่ิงมะกอก

ให้โจว กวา้นอวี่ ตั้งแต่นั้ นมา เขาเร่ิมใช้

ชีวติตามล�าพงัท่ีอิตาลี “ตอนนั้นเร่ิมยา้ยไป

ท่ีสนามแข่ง Formula ชีวิตเร่ิมยุ่งมากข้ึน 

ส่ิงท่ีการแข่งรถโกคาร์ทเน้นหนกัคือการ

ฝึกซ้อมในสนามแข่ง ส่วน Formula นั้น

จ�าเป็นตอ้งมีสมรรถภาพทางกายท่ีแขง็แรง

กวา่ ส่ิงส�าคัญท่ีเน้นหนักคือส่วนต้นคอ 

ก�าลงัแขน กระดูกสนัหลงัส่วนคอ เง่ือนไข

ทางกายภาพเล่ือนข้ึนไปหน่ึงถึงสองระดบั

เลยทีเดียว ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะ ส่ิงท่ีมีความสุขมากในสถาบนั

สอนขบัเฟอร์รารี คือผมไดรั้บการฝึกอบรม

อยา่งมืออาชีพมากข้ึน” 

ด้วยความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองใน

ชีวติของการเป็นนักแข่งรถ ช่ือของโจว กวา้นอวี่เร่ิมโด่งดงัข้ึน

เร่ือย ๆ ในวงการแข่งรถ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โจว กวา้นอวี่

กลายเป็นนกัแข่ง F1 คนแรกอย่างเป็นทางการในประวติัศาสตร์

จีน “วนัหน่ึง ในการแข่งขนั ถา้ไดย้นิเพลงชาติจีน นัน่หมายความ

วา่ผมไดแ้ชมป์ เพราะตอนน้ีผมเป็นนกัแข่งรถชาวจีนเพียงคนเดียว

ผมยงัปรารถนาท่ีจะใชก้�าลงัของตนเอง แสดงใหโ้ลกเห็นถึงสีสนั

ความสามารถของคนจีน บนสนามแข่ง F1 พวกเราชาวจีนมาแลว้”

ในการเปิดฤดูกาล F1 2565 ท่ีเพิง่ผา่นมา โจว กวา้นอวีท่ �าไดส้�าเร็จ

แลว้ เขาน�าเสนอต่อผูช้มจากการเปิดตวัดว้ยการแสดงสมรรถภาพ

ความแขง็แกร่งไดอ้ยา่งสวยสมบูรณ์แบบ

โจว กวา้นอวี ่ขณะขบัรถแข่ง

图①②周冠宇参赛瞬间 CFP 图

②

本刊综合
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เซยีวจุน เหยอืกสมัฤทธ์ิ
นกฮูกสดุแบว๊

最呆萌的
青铜器

鸮尊，身高将近半米，头微昂，面

朝天，双翅并拢，尾巴垂到地面，和两只

粗壮的腿，构成了三个支撑点，稳稳地站

立，通体遍布十几种形状各异的动物形

象。外形从整体上看，有一种后世少见的

动感，被现在的年轻人美誉为“最呆萌的

青铜器”。

鸮尊

CFP 图
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เม่ือมองแวบแรกดูเหมือนว่าน่ีคือสุนัขหมอบ จริง ๆ แลว้

ไม่ใช่ ช่ือของมนัคือเซียวจุน “เซียว” คือนกฮูกหรือนกเคา้แมวท่ี

รู้จกักนัทัว่ไปในประเทศจีน จุนเป็นภาชนะบรรจุเหลา้จีนโบราณ

เซียวจุน จึงเป็นเหยอืกใส่เหลา้รูปนกฮูก 

เหยอืกนกฮูกเซียวจุน มีขนาดสูงเกือบคร่ึงเมตร มีเศียรเชิดข้ึน

เลก็นอ้ย หนัหนา้มองทอ้งฟ้า ปีกสองขา้งหุบเขา้ล�าตวั หางห้อยลง

กบัพ้ืน และมีสองขาท่ีแขง็แรงก�าย �า ประกอบกนัเป็นสามขาพยงุตวั

รองรับกนัอยา่งมัน่คง ตลอดล�าตวัมีรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ ของสตัว์

มากกวา่สิบชนิด มองรูปลกัษณ์ภายนอกโดยรวมแลว้ให้ความรู้สึก

ท่ีเป็นพลวตัซ่ึงไม่ค่อยพบเห็นในยคุหลงั ๆ และไดรั้บการกล่าวขาน

จากคนรุ่นใหม่วา่เป็น “เคร่ืองทองสมัฤทธ์ิท่ีน่ารักท่ีสุด” 

เหยือกนกฮูกถูกคน้พบในหลุมฝังศพของราชินีฟู่ฮ่าวท่ีมีช่ือ

เสียงในยคุราชวงศซ์งั (ประมาณ 1,600 - 1,046 ก่อนคริสตกาล) 

ฟู่ ฮ่าวเป็นชายาของอ๋องอวูติ่งแห่งราชวงศซ์งั (พระมหากษตัริยอ์งค์

ท่ี 23 แห่งราชวงศ์ซัง) และเป็นแม่ทัพหญิงคนแรกท่ีมีทกัษะทั้ง

ทางบูแ้ละบุ๋นท่ีมีในบนัทึกประวติัศาสตร์จีน เม่ือคร้ังท่ียงัมีชีวิต

นางไดมี้ส่วนเขา้ร่วมในงานใหญ่ระดบัชาติ เป็นประธานในพิธีเซ่น

สรวง ยงัไดน้�าทพัไปพิชิตแควน้อ่ืน  ๆมีต�านานชีวติท่ีน่าสนเท่ห์ยิง่นกั

นกฮูก เป็นรูปแบบดั้ ง เ ดิมท่ีมักใช้ในงานหัตถกรรมจีน

โบราณ ในยคุประวติัศาสตร์ราชวงศซ์งัและก่อนราชวงศซ์งั จะพบ

เห็นภาชนะหิน เคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองทองสัมฤทธ์ิเป็นรูป

ทรงนกฮูกท่ีสวยงาม ผูค้นในยุคราชวงศ์ซังมีวฒันธรรมบูชานก 

ซ่ึงนกฮูกถือเป็นหน่ึงในโทเทมส�าคญัท่ีพวกเขาบูชา จากการสงัเกต

ภาชนะเหล่าน้ี รู้สึกว่ามีบางส่วนถูกแปรสภาพ มีการเสกสรรค์

ป้ันแต่งเกินจริงจนเป็นท่ีสะดุดตา ทั้งน้ี การจินตนาการเกินจริง

เหล่าน้ี คงเป็นเพราะตอ้งการเนน้ถึงพลงัสยบมารของนกฮูก

ในสมยัราชวงศซ์งั นกฮูกเป็นนกศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นช่ืนชอบและ

บูชา ผูเ้ช่ียวชาญบางคนเช่ือว่าคนในสมยันั้นถือว่า “นกฮูก” เป็น 

“นกศึกศกัด์ิสิทธ์ิ” เป็นสัญลักษณ์ของการสยบศัตรูและบรรลุ

ชยัชนะ ผูเ้ช่ียวชาญบางคนเช่ือว่าราชวงศ์ซังถือวา่ “นกฮูก” เป็น

สัญลักษณ์แห่งสถานะและอ�านาจ ผูเ้ ช่ียวชาญบางคนเช่ือวา่ 

“นกฮูก” เป็นบรรพบุรุษของราชวงศซ์งัท่ีแปลงร่างมา ส่ิงน้ีไม่เพยีง

แต่แสดงใหเ้ห็นถึงความผกูพนัท่ีไม่อาจแยกออกจากกนัไดร้ะหวา่ง

นกฮูกกบัราชวงศ์ซังเท่านั้น แต่ยงัอธิบาย

ได้ด้วยว่าท�าไมเหยือกนกฮูกสัมฤทธ์ิจึง

ถูกฝังไวก้บัหลุมฝังศพของราชินีฟู่ ฮ่าว

อนัท่ีจริง การบูชานกฮูกไม่ได้เกิดข้ึน

เฉพาะในราชส�านกัจีนยคุราชวงศ์ซงัเท่านั้น

ในต�านานเทพเจา้กรีก เทพีอะธีนา (Athena)

ซ่ึงเป็นตวัแทนของปัญญา เหตุผล และความ

ยุติธรรม พระนางมีนกฮูกตัวหน่ึงเป็นท่ี

โปรดปราน ชาวกรีกโบราณบูชานกฮูกใน

ฐานะเป็นนกท่ีสามารถล่าสัตวไ์ดใ้นเวลา

กลางคืน นกฮูกมองเห็นความจริงในความ

มืด มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิด

ไดช้ัดเจนท่ามกลางภาวะท่ีสบัสนวุน่วาย

บางทีน่ีอาจเป็นเหตุผลหน่ึงวา่ท�าไมนกฮูก

จึงถูกมอบใหเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งปัญญา

CFP 图

稿件来源：《如果国宝会说话》
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年轻人购物，有个性

购物先“种草”、二手交易成时尚、消费热衷“质价比”……当代中国青年个性鲜明、愿意追求尝试

新生事物，在成长中深受互联网、手机、媒体的影响，其线上消费习惯也深受互联网影响，呈现出“重社

交”“重环保”“重质量”等特点。

การชอปปิงของชาวจีนยุคน้ีมกัเร่ิมจาก “ปลูกหญ้า” ซ่ึงตรงกับศัพท์แสลงในภาษาไทยว่า 

“ป้ายยา” นิยมซ้ือขายสินคา้มือสอง และชอบ “เปรียบเทียบคุณภาพต่อราคา”... ชาวจีนรุ่นใหม่มี

บุคลิกเฉพาะตวัและพร้อมใจท่ีจะแสวงหาส่ิงใหม่ ๆ  พวกเขาเติบโตมาพร้อมกบัอิทธิพลจากโลก

อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์มือถือ และส่ือออนไลน ์พฤติกรรมการบริโภคก็ไดรั้บอิทธิพลอยา่งมาก

เช่นเดียวกนั โดยมีลกัษณะพิเศษคือ “เนน้โซเชียล” “เนน้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม” และ “เนน้คุณภาพ”

หนุ่มสาวชาวจนีชอปปิงตามบคุลกิภาพ

CFP 图
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“ทุกคร้ังท่ีฉนัเห็นบลอ็กเกอร์แนะน�าผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านไดจ้ริง

ฉนักจ็ะรู้สึกสนใจและอยากซ้ือมาลองใช”้ เส่ียวหวงั สาวยคุ 90 

คนรุ่นใหม่ซ่ึงท�างานในปักก่ิง ก่อนซ้ือสินคา้เธอจะกดดูคอมเมนต์

ของคนอ่ืนวา่ใชแ้ล้วดีไหม  “การดูรีวิวของผูใ้ช”้ เป็นส่ิงจ�าเป็น 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองยากท่ีเธอจะเขา้ใจผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ย ๆ กนัได้

ทั้งหมด “คนอ่ืนสามารถ ‘ป้ายยา’ ให้ฉนัได ้ถา้ฉนัใชแ้ลว้ดี ฉนัก็

จะ ‘ป้ายยา’ ให้คนอ่ืนดว้ย น่ีเป็นขั้นตอนชอปปิงท่ีต่างคนต่าง

ช่วยเหลือกนั” เส่ียวหวงักล่าว

ท่ีเส่ียวหวงัพดูถึง “ปลูกหญา้” หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ “ป้ายยา” 

นั้น เป็นค�าศพัท์ในโลกออนไลนข์องจีน ซ่ึงโดยทัว่ไปหมายถึง

การแนะน�าสินคา้หรือบริการบางอย่างแก่ผูอ่ื้นผ่านแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียและท�าให้ผูอ่ื้นรู้สึกชอบดว้ย  จากการใชส่ื้อยคุใหม่

อยา่งแพร่หลาย “การบริโภคแบบป้ายยา” จึงมีฐานธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึน

และกวา้งขวางยิง่ข้ึน

เน่ืองจากเป็นกระแสนิยมการบริโภครูปแบบใหม่ มีหลายปัจจยั

ท่ีท�าใหเ้กิด “การบริโภคแบบป้ายยา” อย่างแพร่หลาย  “ส�าหรับผู ้

บริโภค ไม่เพียงแต่ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด แต่ยงัตอ้งการ

ประหยดัเวลาและลดความยุง่ยากอีกดว้ย”  รองศาสตราจารยติ์งอิง

จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเหรินหมินแห่งประเทศจีนระบุ

วา่ การ “ป้ายยา” ใชห้ลกัจิตวทิยาเขา้มาช่วย ท�าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งแม่นย �าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

คนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัอินเตอร์เน็ต มีความใกลชิ้ด

คุน้เคยกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นทุนเดิม  ปัจจุบนั ผูค้นต่าง

ผลดักนั “ป้ายยา” จนกลายเป็นวถีิสงัคมออนไลน ์ แมว้า่จะไม่รู้จกั

กนั  แต่อาศยัการแบ่งปัน “บนัทึกป้ายยา” ท�าใหเ้ขา้ใจช่ือเสียงของ

ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ชร์ประสบการณ์การบริโภค ทุกคนกส็ามารถคน้

พบกลุ่มท่ีมีรสนิยมคลา้ยกนั เกิดความรู้สึกเป็นท่ียอมรับและเขา้

พวก หากผลิตภณัฑท่ี์ตนแนะน�ามีคนซ้ือตามและเป็นท่ียอมรับ ก็

จะมีความสุขมาก

“ป้ายยา” กลายเป็นวถิสัีงคมออนไลน์รูปแบบหน่ึง
“种草”成为一种社交方式

CFP 图
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“ไมปิ้งปองคู่น้ีท�าใหฉ้นัรู้สึกมีความสุขมากช่วงน้ี และฉนักบั

คนขายเลยกลายเป็นเพื่อนออนไลน์ท่ีแชร์เร่ืองการตีปิงปองดว้ย

กนัอีกดว้ย” หลินหมิน สาวยุค 90 ซ่ึงท�างานในกรุงปักก่ิงกล่าว  

เม่ือเร็ว ๆ น้ี เธอไดซ้ื้อชุดไมปิ้งปองท่ีระลึกการแข่งขนัชิงแชมป์

ปิงปองโลกท่ีนครฮุสตนัผ่านแพลตฟอร์มซ้ือขายสินคา้มือสอง

ออนไลน ์ในฐานะท่ีเธอเป็นทัง้ “ผูซ้ื้อ” และ “ผูข้าย” บนแพลตฟอร์ม

ดงักล่าว เธอเคยซ้ือของใชใ้นชีวติประจ�าวนั เช่น กระทะ เลือกซ้ือ

เคร่ืองประดบัมือสองท่ีเธอชอบ และน�าส่ิงของท่ีตนเองไม่ไดใ้ช้

แลว้โพสตข์ายใหแ้ก่คนท่ีตอ้งการ

ทุกวนัน้ี ผูบ้ริโภคหนุ่มสาวชาวจีนจ�านวนมากชอบท่ีจะน�าส่ิง

ของท่ีตนไม่ไดใ้ชแ้ลว้เปล่ียนมือใหก้บัผูอ่ื้นผา่นแพลตฟอร์มซ้ือขาย

สินคา้มือสอง  อีคอมเมิร์ซสินคา้มือสองและเศรษฐกิจส่ิงของเหลือ

ใชไ้ม่เพียงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการรีไซเคิล แต่ยงัสร้างวฒันธรรม

ของกลุ่มคนข้ึนมาไดอ้ยา่งง่าย ๆ ดว้ย

“หวงัวา่คุณจะรับรู้ไดถึ้งค�าอวยพรท่ีจริงใจของฉนั” ในเดือน

เมษายน 2563 คุณจางซ่ึงอาศยัอยูใ่นนครอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย รู้จกั

กบัผูข้ายในเมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน 

ผ่านแพลตฟอร์มซ้ือขายสินค้ามือสอง

และไดซ้ื้อคียบ์อร์ดไฟฟ้ามาใหลู้กของเขา  

เม่ือคุณจางไดรั้บสินคา้ เขาพบวา่นอกจาก

เคร่ืองเล่นคียบ์อร์ดไฟฟ้าแลว้ ยงัมีกระเป๋า

นกัเรียนและขนมส่งมาพร้อมกนัดว้ย  ผูข้าย

ยงัไดส่้งค�าอวยพรมายงัครอบครัวคุณจาง 

ซ่ึงในขณะนั้ นครอบครัวของเขาก�าลงั

ประสบกบัเหตุการณ์ปิดเมืองในอู่ฮัน่ เขา

จึงรู้สึกอบอุ่นใจอยา่งมาก

การสลบัสถานะกนัระหวา่ง “ผู ้ ซ้ือ”

กบั “ผูข้าย” ไดก้ลายเป็นวถีิชีวติใหม่ของผู ้

บริโภคหนุ่มสาวชาวจีนจ�านวนมาก ทั้งยงั

ช่วยกระตุน้ให้การซ้ือขายสินค้ามือสอง

ออนไลนเ์ติบโตอยา่งรวดเร็ว

วฒันธรรมใหม่ ๆ ทีม่ากบัสินค้ามือสอง

二手交易成文化  

①
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พลงัการบริโภคของคนหนุ่มสาวท่ีเพิ่มข้ึนทุกวนั 

ยงัท�าให้พวกเขาให้ความส�าคญักบั “การเปรียบเทียบ

อตัราส่วนคุณภาพและต่อราคา” ของผลิตภณัฑ์  อีกทั้ง

เตม็ใจท่ีจะจ่ายราคาสูงเพื่อแลกกบัคุณภาพและบริการ

ท่ีเป็นเลิศ  “ผูข้ายบางรายคิดวา่การออกแบบผลิตภณัฑ์

ใหดู้ดีจะท�าใหเ้ราอยากซ้ือ แต่ความจริงแลว้ไม่ใช่ ส่ิงท่ี

เราใส่ใจมากท่ีสุดคือคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละประสบ-

การณ์การซ้ือ” หล่ี ซ่ือเหวนิ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เช่ือมัน่

วา่ นอกจากคุณภาพสินคา้ “ดีเลิศ” แลว้ ประสบการณ์

การซ้ือกส็�าคญัมากเช่นกนั

จากรายงาน “เจาะลึกการบริโภคออนไลนข์องคน

เจเนอเรชัน่ Z” ท่ีเผยแพร่โดยสถาบนัวจิยัเศรษฐกิจแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ร้อยละ 46.3 ของคนหนุ่มสาวเช่ือวา่ 

“บริการท่ีครอบคลุม รู้ใจ และเขา้ถึงได”้ เป็นส่วนส�าคญั

ของกระบวนการชอปปิง การซ้ือของแบบออฟไลน์

สามารถจบัตอ้งสินคา้ไดโ้ดยตรง และพนกังานสามารถ

แนะน�าคุณสมบติัของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งละเอียด  ขณะท่ี

การช้ือของออนไลน ์ประสบการณ์ตรงเหล่าน้ีจะหายไป 

และบางคร้ังผูข้ายไม่สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดม้ากพอ  

ผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวเติบโตข้ึนมาในยคุอินเตอร์เน็ต แต่

ยงัตอ้งการคุณภาพการบริการของชอปปิงออนไลนท่ี์ไม่

นอ้ยไปกวา่ออฟไลน ์อีกทั้งความตอ้งการเฉพาะบุคคลก็

หลากหลายมากข้ึน และใหค้วามส�าคญักบัคุณภาพการ

บริการลูกคา้ในการชอปปิงออนไลนด์ว้ย

ส�าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการของคนหนุ่มสาวท่ีเนน้คุณภาพและคุณสม-

บติัของสินคา้ ยงัควรยกระดบัประสบการณ์การชอปปิง

ออนไลนใ์หลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจ และเสริมสร้างศกัยภาพ

ในการบริการลูกคา้ เพ่ือท่ีจะชนะใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งต่อ

เน่ืองยาวนาน

本刊综合

ก่อนซ้ือต้อง “เปรียบเทยีบคุณภาพและต่อราคา”
消费热衷“质价比” 

พิธีกรก�าลงัไลฟ์ประมูลขายกลอ้งถ่ายภาพระบบฟิลม์

图①主播在直播拍卖二手老胶片相机 CFP 图

ตลาดมือสองตวัจวัอว ีเขตสานหล่ีถุน กรุงปักก่ิง ไดดึ้งดูดใจลูกคา้จ�านวนมากมาเช็คอิน

และเลือกซ้ือหนงัสือ 

图②③北京三里屯多抓鱼二手集市吸引众多市民前来购物 CFP 图

③

②
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คลืน่ดอกไม ้

ในนครคุนหมิงมีวดัหยวนทง ดา้นหลงั

วดัเป็นภูเขาหยวนทง ในอดีตเคยเป็นภูเขา

รกร้าง แต่ตอนน้ีกลายเป็นสวนสาธารณะ

ท่ีเรียกวา่ สวนสาธารณะหยวนทง

สวนสาธารณะตั้งอยูบ่นภูเขา มีเก๋งจีน

เนินสูง สระน�้า ศาลาริมน�้า ดอกไม ้ตน้ไม ้

นก และสตัวป่์า

ถนนเลียบดา้นหลงัภูเขาเป็นพืน้ท่ีขนาด

ใหญ่ของตน้ไห่ถงั (Malus spectabilis) 

ซ่ึงปกติก่ิงใบจะมีลกัษณะเห่ียวแหง้ ไม่เป็น

ท่ีดึงดูดความสนใจของผูค้น พอเขา้สู่ช่วง

เดือนมกราคมถึงเมษายน กลบัเตม็ไปดว้ย

พุม่พวงช่อดอกไม ้กลายเป็นอีกโลกหน่ึง

ของดอกไมเ้ลยทีเดียว 

วนัอาทิตย ์เราไปดูดอกไมก้นั เดินเขา้

ประตูสวนสาธารณะ เดินข้ึนเขาไปทีละ

ยา่งกา้ว  คนชมดอกไมท้ยอยเดินเคียงไหล่

กนัหลั่งไหลเข้ามามากมาย เม่ือมองไป

ยงัท้องฟ้า จะเห็นเ พียงกลีบ เ ม ฆ สีแดงแทรกผ่านแมกไม้ท่ี

หนาแน่น มองเห็นขอบฟ้าเพียงร�าไร ในยามน้ี ไม่วา่จะเป็นตน้สน

เอย ตน้ไซเปรสเอย ตน้อู๋ถง (Firmiana simplex) และตน้ไผ ่กไ็ม่อาจ

เป็นอุปสรรคท่ีจะเหน่ียวร้ังนกัท่องเท่ียวไวไ้ด ้ทุกคนปีนตรงข้ึนไปถึง

บนยอดเขา กลืนหายเขา้ไปในทะเลสีแดงของดอกไห่ถงั ดา้นหลงั

ภูเขามีถนนใหญ่ สองขา้งทางและรอบ ๆ บริเวณเต็มไปดว้ยตน้

ไห่ถงั แต่ละตน้ต่างโออ้วดความเฉิดฉายแห่งยุคของตน ดอกไม้

แต่ละดอกบนก่ิงกา้นสั่นสะทา้นในสายลม กระซิบกระซาบบอก

เล่าถึงความเบิกบานของพวกมนั ยามลมพดัโชย ดอกไมส้ัน่ไหว

แมย้ามท่ีไม่มีลม ดอกไมก้ย็งัคงสัน่ไหวราวคล่ืนน�้า ภายใตแ้สงแดด

ท่ีสาดส่อง แต่ละกลีบต่างมีเงาสะทอ้นของมนัเอง เหมือนกบั

เกลียวคล่ืนน้อยใหญ่ในทะเลท่ีมว้นตลบ ยิ่งดูยิ่งน่าหลงใหล ยิง่

รู้สึกวา่คล่ืนดอกไมน้ี้ก�าลงัทอดยาวไปทุกทิศทุกทางจรดทอ้งฟ้า 

ราวกบัว่ามีพลงัชีวิตชนิดหน่ึงท่ีขยายตวัออกไปเร่ือย ๆ นอกจาก

น้ี คุณยงัจะไดย้ินเสียงคล่ืนของกระแสน�้า ใครจะไปรู้นะ บางที

อาจเป็นเสียงพดูคุยของผูค้นใตด้งดอกไม ้บางทีอาจเป็นเสียงห่ึง ๆ

ของผึ้งในดงดอกไม ้หรืออาจเป็นเสียงขบัขานของนกขม้ินซ่ึงอยู่

ท่ีไหนสักแห่ง หรือวา่เสียงเปียโนของผูช้มดอกไม้ท่ี ส่งเสียง

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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บรรเลงมาจากท่ีไหนสักแห่ง เสียงเพลง เสียงหวัเราะ... ทั้งหมด

น้ีสอดประสานเขา้ดว้ยกนั ประกอบกบัเสียงลม เสียงของธรรมชาติ

และผูค้นช่างเสมือนเสียงของคล่ืนในทะเลยามเท่ียงคืน

ทุกคนต่างมาชมดอกไมก้นั บางคนเดินจนเหน่ือยแลว้ กเ็ลือก

มุมท่ีดีท่ีสุดนัง่ชมดอกไม ้ผา่นไปสกัพกัคงรู้สึกวา่ตรงจุดน้ีไม่ดีพอ

วา่แลว้กลุ็กข้ึน แต่ยงัคงออ้ยอ่ิงไม่อยากจากไป ค่อย ๆ เคล่ือนเทา้

ยา้ยไปจุดอ่ืนอยา่งชา้ ๆ คนส่วนใหญ่จึงเดินไปมาวนเวียนอยู่ใต้

ดอกไม ้อยูใ่ตต้น้น้ีชมสกัพกั กย็า้ยไปชมตน้นั้นบา้ง ยนืน่ิงอยู่ใตต้้น

ไม้อีกตน้เพ่งพิศอยา่งละเอียด บางคนใจกวา้งหน่อย แค่หยุดมอง

ดูอยู่กับท่ี บางคนโลภมาก เอ้ือมมือไปโนม้ก่ิงดอกไมเ้ขยา่ไปมา

หรือถึงขนาดยื่นจมูกไปดมดอม ดมแล้วดมอีก ดมซ�้ าเป็นคร้ัง

ท่ีสาม

การชมดอกไม้ของพ่อเฒ่า ช่ืนชมไปร�าพึงร�าพนัไป หรือ

กระซิบอะไรบางอย่างในปาก ส่วนการชมดอกไมข้องแม่เฒ่า 

ถือไมเ้ทา้ จูงหลานตวัเล็ก เดด็มาดอกหน่ึงดว้ยความทะนุถนอม 

แลว้เสียบไวบ้นมวยผมตวัเอง บรรดาหนุ่มสาวแต่งตัวเรียบร้อย

สะอาดสะอา้น ราวกับว่าจะไปร่วมงานใหญ่ ๆ อะไรสักอย่าง 

หลายคนสวมเส้ือสีขาว บางคนใส่เส้ือเช้ิตผา้ไหม บางคนใส่เส้ือ

《花潮》是中国现代优秀散文作家李广田（1906年10月1日一1968年

11月2日）在1962年春天所写的散文。当时，中国刚经历过连续三年的自

然灾害，生产开始复苏，而作者自己也经过一些周折的遭遇。在昆明生活

了十多年的他，面对这样一个不平常的春天，抒写出自己的情怀。笔触开

朗明丽，感情真挚动人。

 “คล่ืนดอกไม”้ เป็นบทความดีเด่นท่ีเขียนข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิปี 

พ.ศ. 2505 โดยหล่ี กวา่งเถียน (ชาตะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2449  มรณะ  2 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2511) นกัเขียนร้อยแกว้จีนยคุปัจจุบนั ในเวลานั้น 

จีนเพ่ิงประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี การผลิต

เร่ิมฟ้ืนตวั ส่วนผูเ้ขียนเองไดป้ระสบกบัอุปสรรคชีวิตบางประการ 

เขาอาศยัอยูท่ี่คุนหมิงมานานกวา่ 10 ปีแลว้ จึงไดเ้ขียนบทความแสดง

ความรู้สึกของเขาท่ีมีต่อความแปลกใหม่ของฤดูใบไมผ้ลิดว้ยปลายปากกา

ท่ีสดใสร่าเริง ใหค้วามรู้สึกท่ีจริงใจ

เช้ิตแขนสั้น ราวกับว่าฤดูร้อนได้มาถึง

เ น้ือตัวพวกเขากันแล้ว... นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาผูกผา้พนัคอสีแดงสวยงาม

ส่งเสียงร้อง กระโดดโลดเตน้ ต่ืนตะลึงกบั

ดงดอกไมท่ี้ไม่มีท่ีส้ินสุดผนืน้ี

คุนหมิงมีอากาศสดใสเสมือนฤดูใบ-

ไมผ้ลิตลอดปี มีดอกไมใ้นส่ีฤดูกาล แต่ไม่

วา่จะเป็นดอกคามิเลีย พริมูลา ดอกเหมย

หรือดอกอาซาเลีย พวกน้ีไม่มีใครโชคดี

เท่ากบัไห่ถงั ท่ีมีคนมากมายมาเยีย่มชมกนั

อยา่งคึกคกัเช่นน้ี

ระหว่างทางกลับบา้น ไดย้ินผูค้นไม่

น้อยท่ีพูดคุยถึงเร่ืองน้ี ผมเดินไปพราง 

ฟังส่ิงท่ีคนอ่ืนพดูไปพราง ในใจนึกถึงสอง

ประโยคน้ี คือ ฤดูใบไมผ้ลิเสมือนทะเล โลก

ท่ีเจริญรุ่งเรืองเสมือนดอกไม้
（文章有删节）

CFP 图
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ประสบการณค์ร ัง้แรก
ในนครคุนหมิง  

โดย นางรุ่งทิพย ์บุกขนุทด 

ผูอ้ �านวยการ การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ส�านกังานคุนหมิง

泰国国家旅游局昆明办事处处长 

素虹

2021年12月3日，中老铁

路正式通车。中老铁路北起中国

昆明，南至老挝万象，而泰国东

北部的门户廊开府与万象仅一河

之隔，与中老铁路对接便利。相

信在不久的将来，游客们有望直

接乘坐火车出国旅行，实现一日

游三国，这也将增强各国之间的

互联互通。在未来，希望泰国游

客可乘坐火车沿着这条“黄金线

路”到云南欣赏樱花、品尝过桥

米线；也希望中国游客能坐上火

车来泰国看一看。

K U N M I N G

ทิวทศันท่ี์สวยงามของทะเลสาบเตียนฉือ เมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน

云南省昆明市滇池美景 CFP 图
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ในปี 2564 เป็นคร้ังแรกท่ีดิฉันไดรั้บโอกาสจากการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ใหม้าปฏิบติังานท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ส�านกังานคุนหมิง โดยดิฉนัมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมและขบัเคล่ือน

ความร่วมมือระหวา่งไทยกบัมณฑลยูนนาน กุ้ยโจวและกว่างซี 

ทั้งในดา้นการท่องเท่ียว วฒันธรรมและการแลกเปล่ียนระหวา่ง

ประชาชน เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งประ-

เทศไทยและจีน 

เม่ือเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิง และได้

สัมผสัเท้าลงบนเมืองแห่งมิตรภาพน้ี ดิฉันมีความรู้สึกดีใจและ

ต่ืนเต้นเป็นพิเศษ  ท่ีน่ีอากาศดี มีดอกไมบ้านให้ชมทุกฤดูกาล 

อาหารอร่อย... จ �าไดว้า่วนันั้นคุนหมิงมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 15 องศา ซ่ึง

จดัว่าค่อนข้างจะหนาวไปนิดส�าหรับคนไทยท่ีเคยอยู่ในอุณห-

ภูมิ 20 - 30 องศาตลอดทั้งปี แต่ผ่านไปไม่นาน ดิฉันก็เร่ิมชินกบั

อากาศแบบน้ี และเกิดชอบความเยน็สบายเช่นน้ีข้ึน

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เรามกัจะเห็นสองขา้งทางในเมืองคุนหมิงมี

ดอกกหุลาบและดอกซากรุะสีชมพบูานสะพร่ังสวยงาม ดอกไมท่ี้

แสนสวยมกัจะท�าใหเ้บิกบานใจและอดไม่ไดท่ี้จะหยิบโทรศพัท์

ออกมากดถ่ายภาพ ชาวคุนหมิงแนะน�าวา่ ในช่วงเดือนมีนาคมของ

ทุกปี ดอกซากรุะจะบานสะพร่ังสวยงาม และจะมีดอกซากรุะให้

ชมในหลาย ๆ ท่ี เช่น สวนสาธารณะ ริมทะเลสาบ และสองขา้งถนน

เป็นตน้

ชาวคุนหมิงยงัไดแ้นะน�าอีกว่า เม่ือมาท่ีคุนหมิงเป็นคร้ังแรก

จะตอ้งไปไหวพ้ระท่ีวดัหยวนทง และล้ิมรสก๋วยเต๋ียวขา้มสะพาน

ร้อน ๆ สกัชาม วดัหยวนทงเป็นวดัเก่าแก่และมีคนมากราบไหวส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นจ�านวนมาก และในวดัยงัมีพระพทุธชินราชของไทยท่ี

มาตั้งประดิษฐส์ถานอยูท่ี่น่ี ท�าใหว้ดัหยวนทงกลายเป็นจุดเชค็อินท่ี

หา้มพลาดส�าหรับคนไทยท่ีมาเท่ียวคุนหมิง และยงัแสดงถึงความ

สมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีนอีกดว้ย โดยทุก

คร้ังดิฉันจะรู้สึกมีความสงบ สุขใจ จิตน่ิง หลงัจากท่ีไดม้ากราบ

พระพทุธชินราช และหากเพื่อน ๆ คนจีนไดมี้โอกาสไปเท่ียวเมือง

ไทย กอ็ยา่ลืมแวะไปเท่ียวเมืองโบราณอยา่งจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั

พิษณุโลก (วดัพระพทุธชินราช) และจงัหวดัสุโขทยักนันะคะ

เท่ียวสุขใจแลว้เร่ิมหิวกส็ั่งเมนูก๋วยเต๋ียวขา้มสะพานมาทานกนั

สกัชาม ซ่ึงชามใหญ่มากและใส่มีน�้าซุปท่ีหอม ๆ  โดยมีวธีิการรับ-

ประทาน คือ น�าชุดเคร่ืองเคียงท่ีเตรียมไวใ้หแ้ลว้นั้น เช่น เน้ือหมู

ไข่ ช้ินไก่ และผกัต่าง ๆ ใส่ลงไปในซุปก่อน แลว้ใส่เสน้ก๋วยเต๋ียว

สีขาวนุ่มตามไปทีหลงั อร่อยมากพร้อมกบั

ความ อ่ิมแบบจุก และแสนประทับใจ

ก๋วยเต๋ียวขา้มสะพานยนูนาน ท�าใหดิ้ฉนัเร่ิม

แอบคิดถึงก๋วยเต๋ียวหมูโบราณแถวเยาวราช

ท่ีกรุงเทพฯ ในเมืองไทย

สถานท่ีท่องเท่ียวในยนูนานท่ีดิฉนัอยาก

จะไป แต่ยงัไม่ไดไ้ปนั้นกคื็อป่าหิน ป่าหิน

ในคุนหมิงท�าใหคิ้ดเช่ือมโยงไปถึงสวนหิน

ผางาม ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีจังหวดัเลยภาคตะวนั-

ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สวนหิน

ผางามเป็นสวนหินธรรมชาติท่ีมีประติมา-

กรรมสวยงามเป็นรูปสัตวต่์าง ๆ ตามจิน-

ตนาการ และไดรั้บการขนานนามจากคน

ไทยวา่ “คุนหมิงเมืองไทย”

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

เสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเปิดใหบ้ริการอยา่ง

เป็นทางการ โดยทางเหนือเร่ิมตน้วิง่จาก

เมืองคุนหมิง ประเทศจีน และไปส้ินสุดทาง

ใตท่ี้กรุงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว ซ่ึงจงัหวดั

หนองคาย ประตูเขา้สู่ภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือของประเทศไทยกบักรุงเวยีงจนัทน์

ห่างกนัเพียงแม่น�้ากั้น และสามารถเช่ือมโยง

กบัเส้นทางรถไฟจีน - ลาวไดอ้ยา่งสะดวก

สบาย ในอนาคตอนัใกล ้นักท่องเท่ียวก็

สามารถนัง่รถไฟเดินทางไปเท่ียว 3 ประเทศ

ไดใ้นวนัเดียว ในขณะเดียวกนัยงัไดช่้วย

เพิม่การเช่ือมโยงระหวา่งประเทศในดา้นต่าง ๆ

ใหม้ากข้ึนอีกดว้ย ในอนาคต นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยกจ็ะสามารถนัง่รถไฟไปตาม “เสน้ทาง

ทองค�า” สายน้ีไปเยีย่มชมดอกซากรุะ และ

ล้ิมรสก๋วยเต๋ียวขา้มสะพาน... ไดท่ี้ยนูนาน

และนกัท่องเท่ียวชาวจีนกส็ามารถนัง่รถไฟ

ไปเมืองไทย เพือ่ไปชิมก๋วยเต๋ียวหมูโบราณ

แถวเยาวราชท่ีกรุงเทพฯ หรือไปเยี่ยมชม

ความแตกต่างของสวนหินผางาม ณ จงัหวดั

เลยในเมืองไทยไดเ้ช่นกนั
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คุนหมิงเมืองแห่งมิตรภาพ丨ส�าเรจ็แลว้สแกนใบหนา้
โดยสารรถไฟใตด้นิ

友好昆明丨地铁实现“刷脸乘车”

从一开始的购票乘地铁、刷卡乘地铁到后

来的扫码乘地铁，再到现在的“刷脸乘车”全

覆盖，支付方式的迭代优化着大众乘坐公共交

通的体验，也获得大量市民点赞。

คุณต่ง หญิงสาวชาวคุนหมิงใส่หนา้-

กากอนามยัยืนอยู่หน้าเคร่ืองจดจ�าใบหนา้ 

สายตาจอ้งไปท่ีเคร่ืองสแกนประมาณ 1 - 2

วนิาที ประตูทางออกก็เปิดออกอยา่งรวด-

เร็ว เธอเดินมาพร้อมกับพูดว่า “เร็วมาก

จริง ๆ ค่ะ”

เม่ือเร็ว ๆ น้ี สถานีรถไฟใตดิ้นทุกสถานี

ในเมืองคุนหมิงได้เปิดให้บริการ “สแกน

ใบหนา้โดยสารรถ” เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

โดยผูโ้ดยสารเพียงดาวโหลดแอปพลิเค-

ชนัรถไฟใตดิ้นเมืองคุนหมิงและแอปพลิ-

เคชันธนาคารไชน่าคอนสตรัคชั่นแบงค ์

หลงัจากนั้นท�าการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศพัทมื์อถือและ

ยนืยนัตวัตนด้วยช่ือจริง และผกูบตัรธนาคาร เพียงเท่าน้ีกส็ามารถ

สแกนใบหนา้โดยสารรถไฟใตดิ้นไดแ้ลว้ “สามารถสแกนใบหนา้

ไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดหน้ากาก ทั้งสะดวกและปลอดภัยมากเลย

ค่ะ” คุณต่งกล่าวเสริม

เมืองคุนหมิงไดเ้ปิดให้บริการรถไฟใตดิ้นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 

28 มิถุนายน 2555 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัมีรถไฟใตดิ้นสายต่าง ๆ 

ทั้งส้ิน 5 สายไดแ้ก่รถไฟใตดิ้นสาย 1 สาย 2 เฟสแรก (รวมสาขา

สาย 1) สาย 3 สาย 4 และสาย 6 ทั้งน้ี การโดยสารรถไฟใตดิ้นของ

เมืองคุนหมิงมีพฒันาการเร่ิมตั้งแต่การซ้ือตัว๋ข้ึนรถไฟในระยะแรก 

ต่อมาสามารถสแกนบตัรโดยสาร แลว้พฒันามาเป็นสแกนมือถือ

เขา้สถานี จนปัจจุบนัสามารถ “สแกนใบหนา้โดยสารรถ” ไดอ้ย่าง

ครอบคลุมเต็มรูปแบบ การยกระดบัวธีิช�าระเงินท่ีผา่นมาไดส้ร้าง

ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  การด�าเนินการ

ดงักล่าวไดรั้บการช่ืนชมจากสาธารณชนทัว่ไป
昆明市委宣传部供稿

局部 图
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พบกนัท่ีอนัหนงิ｜ความเขยีวขจกีบั
บ่อน�า้พรุอ้นท่ามกลางป่าเขา

遇见安宁｜绿，一池温泉在林中

在森林的怀抱里，选一处温泉池，洗去

身体和心灵的疲惫。呼吸着清新空气，入目是

满眼青绿，偶尔还能听到远处古寺悠远的钟

声……人们在用心守护着这片秘境，大自然也

慷慨地回馈以森林和温泉。

วนัป่าไมโ้ลกซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 21 มีนาคม

2565 ณ เวลาน้ี กาลระยะชุนเฟินหรือวสนัต-

วษุิวตักเ็พิง่ผา่นพน้ไป (ชุนเฟินในปีน้ีตรง

กบัวนัท่ี 20 มีนาคม จดัเป็นปักษท่ี์ส่ีของ

ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ) หากนบัตาม 24 อุตุปักษ์

ของจีนแลว้นัน่หมายความวา่ฤดูใบไมผ้ลิ

ไดผ้า่นพน้ไปคร่ึงหน่ึงแลว้

โลกจะอบอุ่นข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิ ทุก

สรรพส่ิงต่างฟ้ืนคืนชีพเตม็ไปดว้ยชีวติชีวา

ณ ถนนแหล่งน�้ าพุร้อนในเมืองอันหนิง 

มณฑลยนูนาน ซ่ึงมีอตัราการครอบคลุมของป่าไมสู้งถึง 80.11% 

ท่ีน่ีจึงเตม็ไปดว้ยความเขียวขจี

เดือนมีนาคมเป็นช่วงท่ีบ่อน�้ าพุร้อนในเมืองอนัหนิงสวยงาม

ท่ีสุด สายลมแห่งฤดูใบไมผ้ลิไดพ้ดัพาความเขียวขจีมาสู่ทุ่งนาและ

ป่าเขาในพ้ืนท่ีถงัหลางชวน น�าพาใหบ่้อน�้าพรุ้อนในอนัหนิงกลาย

เป็น “อ่างน�้าท่ามกลางป่าเขา” และ “บาร์ออกซิเจนตามธรรมชาติ” 

สมดัง่ช่ือ (ถงัหลางชวน เป็นหน่ึงในสาขาแม่น�้าจินซาท่ีไหลผ่าน

เมืองอนัหนิง)

ในออ้มกอดแห่งป่าเขาให้เราเลือกบ่อน�้ าพรุ้อนสักแห่งเพ่ือ

ช�าระลา้งความเหน่ือยลา้ของร่างกายและจิตใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิ 

สายตาทอดมองความเขียวขจี ไม่แน่ว่าคุณอาจจะไดย้ินเสียง

ระฆงัของวดัโบราณดงัมาแต่ไกล... เม่ือผูค้นเฝ้ารักษาสถานท่ีล้ีลบั

แห่งน้ีไวด้ว้ยหัวใจของเขา เม่ือนั้นธรรมชาติจะให้รางวลัเป็นไม้

ป่าและน�้าพรุ้อนกลบัคืนสู่ผูค้น
安宁市委宣传部供稿

田忠 图

张永丽 图
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เยีย่มชมอว้ีซ｜ีชมุชนเก่ากลายร่างเป็นบา้นแสนงาม
走进玉溪｜老旧小区变身美丽家园

“变化太大了。原来空间狭小、环境脏

乱，很多人买个菜都要绕道。连片改造后，环

境优美、四通八达，出门再也不用绕路了。”

黄子忠今年72岁，已在玉溪市红塔区共美家园

小区住了10多年。他说，晚年享受到这样的高

品质生活，很满足。

ยามเม่ือลมแห่งวสนัตฤดูมาเยอืน ดอก-

ไม้ใบหญ้าพากันส่งกล่ินหอมอบอวล 

หากเดินเขา้ไปในชุมชนกง้เหมยเจียหยวน 

เขตหงถะ เมืองอวี้ ซี เราจะสะดุดตากบั

ทศันียภาพท่ีกวา้งไกลสะอาดตา ศาลาท่ี

จดัไวส้�าหรับการพกัผอ่นของผูค้น การแบ่ง

สรรพ้ืนท่ีจอดรถอย่างเป็นระเบียบ สวน

หยอ่มท่ีสวยงาม ท่ีน่ีคุณสามารถเห็นการ

ปรับเปล่ียนของพื้นท่ีท่ีสามารถจบัตอ้งได้

และยงัสัมผสัรับรู้ไดถึ้งไออุ่นท่ีอบอวลไป

ทัว่เมือง

“ท่ีน่ีเปล่ียนแปลงไปมากครับ เม่ือก่อน

พ้ืนท่ีค่อนขา้งแคบและเลก็ สภาพแวดลอ้ม

สกปรกรกรุงรัง ขนาดจะไปซ้ือกบัขา้วยงั

ตอ้งเดินออ้ม ๆ หลงัจากได้รับการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

สภาพแวดลอ้มก็สวยงามข้ึน ทางเดินก็ถูกขยายให้กวา้งข้ึน จะไป

ไหนกไ็ม่ตอ้งเดินออ้มเหมือนเม่ือก่อนแลว้ครับ” คุณฮวง จึจง อาย ุ

72 ปีอาศยัอยูท่ี่น่ีมานานกวา่ 10 ปี คุณปู่กล่าววา่ รู้สึกพึงพอใจมาก

กบัการไดใ้ชชี้วติบั้นปลายในสภาพแวดลอ้มท่ีดีเช่นน้ี ไม่เพียงแต่

คุณปู่ฮวงเท่านั้นท่ีรู้สึกเช่นน้ี ผูอ้ยูอ่าศยัหลายคนต่างกรู้็สึกเช่นเดียว

กบัคุณปู่ พวกเขาต่างยกยอ่งชมเชยสภาพแวดลอ้มท่ีดีของชุมชน

กง้เหมยเจียหยวน

เป็นเวลานานแลว้ท่ีชุมชนเก่าของเมืองอวี้ ซีประกอบไปดว้ย 

ถนนสายเก่า บา้นเรือนทรุดโทรม ส่ิงอ�านวยความสะดวกลา้หลงั

และสภาพแวดลอ้มท่ีย �่าแย ่ฯลฯ ประชาชนในชุมชนตอ้งประสบ

กบัปัญหาการระบายน�้ า จอดรถไม่สะดวก ไม่มีท่ีให้พกัผ่อน

หย่อนใจ จะเดินทางออกไปไหนก็ล�าบาก การป้องกันอัคคีภยั

ไม่ไดม้าตรฐาน ทั้งน้ี เมืองอวี้ ซีไดน้�าประสบการณ์จากท่ีต่าง ๆ

มาพฒันาปรับปรุง อีกทั้งยงักลา้ท่ีคิดคน้อยา่งสร้างสรรค ์ทุกวนัน้ี

ปัญหา “สภาพแวดลอ้มท่ีสกปรกและวุน่วาย” ของยา่นท่ีอยูอ่าศยั

เก่าแก่หลายแห่งในเมืองอวี้ ซีไดรั้บการแกไ้ขปัญหาอยา่งครอบ-

คลุมจากการส�ารวจเส้นทางแห่งการปรับเปล่ียนยา่นเมืองเก่าจน

กลายเป็น “ประสบการณ์แห่งอวี้ซี” 

玉溪市委宣传部供稿供图
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สแลชเชอรส์ มนุษยห์ลายอาชพี 斜杠
青年“外卖小哥/美术设计/自媒体搏主”，“90后”小伙

陈建自我介绍的时候，习惯称自己 “斜杠青年”——每

条“/”，隔开的是不同的职业与多份收入。

“斜杠青年”，指的是不满足专 职业生活方式、拥有

多 职业和身份的青年人群。“斜杠青年” 词来源于英

文“Slash”，“斜杠”概念进入中国后与青年文化 拍

即合，迅速成 年轻群体的 种流行风尚与生活态度。

受疫情影响，职场人的生活状态乜有所改变。越来越

多年轻人加入“斜杠青年” 列，在增加自身

收入的同时，乜为城市发展注入新的活力。

“เดลิเวอร่ีแมน / ดีไซเนอร์ / บล็อกเกอร์” 

เม่ือเฉินเจ้ียน ชายหนุ่ม “ยคุ 90” แนะน�าตวัเอง เขามกัเรียก

ตวัเองวา่ “สแลชเชอร์สหรือ Slashers” ซ่ึงเคร่ืองหมาย 

“ทบั” ( / ) เป็นสัญลักษณ์ของการจ�าแนกอาชีพ

ท่ีแตกต่างและรายไดท่ี้หลากหลาย

“สแลชเชอร์ส หรือ Slashers” หมายถึง คน

หนุ่มสาวท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพเดียว แต่มี

อาชีพและตวัตนท่ีหลากหลาย ค�าวา่ “Slashers”

มาจากภาษาองักฤษว่า “Slash” หลงัจากท่ี

แนวคิด “Slashers” เขา้สู่ประเทศจีน กห็ลอม

รวมเขา้กับวฒันธรรมของคนหนุ่มสาว

และกลายเป็นแฟชัน่และรูปแบบชีวิตท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง

รวดเร็ว นอกจากนั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โควดิ - 19 ท�าใหส้ภาพความเป็นอยูข่องคนวยัท�างานเปล่ียน

ไป  มีคนหนุ่มสาวจ�านวนมากท่ีผนัตวัเองเป็นชาว “สแลช-

เชอร์ส” ซ่ึงไม่เพียงแต่เพิม่รายไดใ้หต้วัเองเท่านั้น แต่ยงัเป็น

พลวตัใหม่ใหแ้ก่การพฒันาเมืองอีกดว้ย

             本刊综合

ค�ำจนีวนันี้新语时谭 /
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笑笑：大家好！《湄公河》杂志4月刊与大家见面了。

本期，我们收到了中泰两国读者的来信，一起来看看吧！

ยิ้มยิ้ม : สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสาร

แม่น�้าโขงฉบบัเดือนเมษายนมาพบกบัท่านผูอ่้านแลว้

ค่ะ นิตยสารฉบบัน้ี เราไดรั้บจดหมายแสดงความคิด

เห็นจากผูอ่้านชาวไทยและชาวจีนสองท่าน โดยเน้ือหา

จดหมายมีขอ้ความดงัน้ีค่ะ

中国泰语专业学生曾千畅：我是云南省昆明市外国语

学校泰语班的一名学生，现在读高二。第一次翻阅《湄公

河》杂志，是在我高一入学的时候。在我们的教室里，《湄

公河》杂志一直摆放在书架最显眼的位置。《湄公河》杂志

一直以来都是我非常喜欢的课外读物，从刚开始学泰语时只

能从插图中感受泰国文化，到逐渐可以根据拼读规则尝试阅

读，再到现在可以通过杂志的中泰双语对照进行阅读，杂志

对提高我的泰语水平有很大的帮助。

เจิง เชียนช่าง นักเรียนจีนวิชาเอกภาษาไทย : ผม

เป็นนกัเรียนเอกวิชาภาษาไทยมธัยมศึกษาป่ีท่ี 5 ของ

โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิงมณฑลยนูนาน ผม

เปิดอ่านนิตยสารแม่น�้ าโขงคร้ังแรกตอนผมเขา้เรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ใหม่ ๆ ในหอ้งเรียนของเรา มกัจะมี

นิตยสารแม่น�้าโขง วางเรียงบนชั้นวางหนงัสือในจุดท่ี

เห็นเด่นชดัเสมอ นิตยสารแม่น�้าโขงเป็นส่ิงพิมพน์อก

ต�าราเรียนท่ีผมชอบอ่านมากท่ีสุด ในขณะท่ีผมเพิ่งเร่ิม

เรียนภาษาไทยแรก ๆ นั้น ผมท�าได้แค่เพียงดูรูปภาพ

เพื่อเรียนรู้ว ัฒนธรรมไทย บางคร้ังก็พอจะแกะอ่าน

ตวัสะกดได ้ปัจจุบันผมสามารถอ่านเทียบภาษาจีน

และภาษาไทยไปพร้อมกนั ตลอดเวลาท่ีผา่นมา นิตยสาร

แม่น�้ าโขงได้ช่วยพัฒนาระดับภาษาไทยของผมได้

มากทีเดียวครับ

《湄公河》杂志词汇量丰富，栏目设置合理，从中泰两

国时事政治到文化科技均有涉及。对于喜爱中国的泰国友人

本刊记者 胡丽仙/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

66

ความคดิเห็นผูอ่้าน / 读者反馈



来说，杂志能帮助他们进一步了解中国；对于像我这样正努

力学习泰语的中国学生来说，杂志无疑是泰语学习中的良师

益友。

นิตยสารแม่น�้ าโขงใชศ้พัทส์�านวนท่ีหลากหลาย 

และจดัคอลมันไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ เน้ือหาครอบคลุมทั้ง

ในดา้นเหตุการณ์บา้นเมืองปัจจุบนั วฒันธรรมและ

เทคโนโลยขีองทั้งไทยและจีน ทั้งน้ี ส�าหรับชาวไทย

ท่ีช่ืนชอบประเทศจีนนั้น นิตยสารแม่น�้าโขง สามารถ

ช่วยใหพ้วกเขาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประเทศจีนมากข้ึน และ

ส�าหรับนกัเรียนท่ีก�าลงัมุ่งมัน่เรียนภาษาไทยอยา่งผม 

นิตยสารแม่น�้ าโขงถือได้ว่าเป็นครูและเพ่ือนท่ีดีใน

การเรียนภาษาไทยของผมมากครับ

最后，我衷心祝愿《湄公河》杂志越办越好，让更多的

人能够与之相识！

สุดทา้ยน้ี ผมขออวยพรให้นิตยสารแม่น�้าโขง จดั

ท�าไดดี้ยิ่ง ๆ ข้ึน และเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวาง

มากข้ึน

泰国媒体制作人查德万•伟拉万：《湄公河》是一本非

常棒的杂志！它通过新颖的内容、优美的词句、创新的表达

等，展现出了中国各地历史文化、科技发展、人民生活方式

等内容，让我对中国有了更深入的了解。同时，杂志又以中

国的视角介绍泰国旅游景点、风俗文化，从中国的视角反观

祖国文化也让我耳目一新。平时，我对各个国家的文化尤其

是澜沧江—湄公河流域国家的相近文化非常感兴趣，《湄公

河》杂志恰好满足了我的阅读需求。未来，希望《湄公河》

杂志能给读者带来更多更丰富的内容。

นายชชัวาล วลิาวรรณ ผูผ้ลิตส่ือชาวไทย : นิตยสาร

แม่น�้าโขง เป็นนิตยสารท่ียอดเยี่ยมเล่มหน่ึง โดยผา่น

การน�าเสนอเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ การใชค้ �าท่ีสละสลวย

และการแสดงออกรูปแบบท่ีมีความสร้างสรรค ์ฯลฯ 

สะทอ้นให้เห็นถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม การ

พฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอีกทั้งวถีิชีวติ

ความเป็นอยูข่องผูค้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ของจีน เป็นตน้ 

ซ่ึงท�าให้ผมไดเ้ขา้ใจจีนมากข้ึน ในขณะเดียวกนั ส่ิงท่ี

ท�าให้ผมรู้สึกแปลกใหม่อีกเร่ืองหน่ึงก็คือ นิตยสาร

แม่น�้าโขง ยงัไดมี้การน�าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวและ

ประเพณีวฒันธรรมของประเทศไทยผ่านมุมมองชาว

จีน ปกติแล้วผมเป็นคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองราว

ของวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะวฒันธรรม

ลุ่มแม่น�้ าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขงท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั

นิตยสารแม่น�้ าโขงสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ในการอ่านของผมพอดี ในอนาคตผมหวงัวา่ นิตยสาร

แม่น�้าโขงสามารถท่ีจะน�าเสนอเร่ืองราวท่ีหลากหลาย

มากข้ึนใหก้บัท่านผูอ่้าน
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