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当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生

存和发展构成重大风险。新冠肺炎疫情告诉我们，人与自然是命运共同体。我们要

同心协力，抓紧行动，在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园。

——中国国家主席习近平

ปัจจุบนั อตัราการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติทัว่โลกก�าลงัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว การ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศก่อใหเ้กิด

ความเส่ียงท่ีส�าคญัต่อการอยูร่อดและการพฒันาของมนุษย ์และดว้ยการระบาดของ

โรคโควดิ - 19 ท�าใหเ้ราทราบวา่ มนุษยแ์ละธรรมชาติเป็นชุมชนท่ีมีอนาคตร่วมกนั

พวกเราจกัตอ้งร่วมมือร่วมแรงใหเ้ป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนั จกัตอ้งด�าเนินการดว้ย

ความรวดเร็ว จกัตอ้งพฒันาไปพร้อมกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมกนันั้นจกั

ตอ้งอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการพฒันา เพ่ือสร้างบา้นท่ีสวยงามดว้ยความกลมกลืนกนั

ของทุกสรรพส่ิง

——นายสี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน

ภาพหนา้ปก : หมีแพนดา้ท่ีอาศยัอยูใ่นป่า

封面图为森林里的大熊猫 CFP 图
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เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นวนัสากล

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 29 ส�าหรับธีม

ในการจดักิจกรรมในปีน้ี คือ “ร่วมสร้างประชาคมเพ่ือ

สรรพชีวติบนโลก” จีนในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในประเทศ

ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดในโลก ใน

ระยะท่ีผา่นมา ประเทศจีนจึงเดินหนา้อยา่งแขง็ขนัใน

การช่วยเหลือและคุม้ครองสตัวป่์าและพชืหายากท่ีใกล้

สูญพนัธ์ุ รวมถึงแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของพวกมนั ทั้งน้ี การ

ประยกุตใ์ชน้วตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ ยงัสามารถ

ช่วยในดา้นการฟ้ืนฟูประชากรสตัวป่์าและพืชพนัธ์ุหา

ยากและใกลสู้ญพนัธ์ุไดเ้ป็นจ�านวนมาก

ณ อุทยานแห่งชาติแพนดา้เทือกเขาฉีเหลียน ระบบ

ตรวจสอบขอ้มูลแบบไดนามิกส�าหรับท่ีอยูอ่าศยัของแพนดา้

เป็นการน�าเทคโนโลยมีาใชส้�าหรับการเฝ้าติดตามและ

คุม้ครองแพนดา้ป่า โดยระบบน้ีจะใชเ้ทคโนโลย ี“การ

จดจ�า AI” ในการตรวจสอบสตัวป่์า และฝึกความแม่นย �า

ในการจดจ�าของเคร่ืองดว้ยความช่วยเหลือจากไฟลภ์าพ

ถ่ายท่ีเกบ็ไวเ้ป็นจ�านวนมาก “เรายงัเรียกมนัว่าเทคโน-

โลยีการจดจ�าใบหน้าแพนดา้ เทคโนโลยีน้ีสามารถ

แยกแยะใบหนา้ของหมีแพนดา้ไดใ้นอตัราสูงถึง 98% 

ส่วนประสิทธิภาพในการแยกแยะสัตวป์ระเภทอ่ืน

มีอตัราสูงกว่า 80% ข้ึนไป” คุณหลิว ซิงหมิง หวัหนา้

ส�านกังานฝ่ายจดัการไป๋สุ่ยเจียง มณฑลกานซู่ อุทยาน

แห่งชาติแพนดา้เทือกเขาฉีเหลียนกล่าว

ส่วนความแตกต่างท่ีส�าคญัท่ีสุดระหวา่งเทคโนโลยี

การจดจ�า “ใบหนา้แพนดา้” กบักลอ้งอินฟราเรดทัว่ไป

กคื็อ มนัสามารถระบุสัตวป่์าต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูห่นา้

กลอ้งไดโ้ดยอตัโนมติัผา่นเทคโนโลยกีารส่ือสารเครือ-

ข่าย เทคโนโลยกีารตรวจสอบแบบไดนามิก เทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการระบุ

สายพนัธ์ุ พร้อมทั้งมีสญัญาณแจง้เตือน เพือ่ใหเ้จา้หนา้ท่ี

เทคนิคสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสตัวป่์า

เช่นแพนดา้ไดแ้บบเรียลไทมโ์ดยไม่ตอ้งออกไปนอก

พื้นท่ี ตลอดจนบรรลุถึงการอปัเดต การวเิคราะห์ และ

สถิติต่าง ๆ ของสภาพภูมิหลงัทางทรัพยากรธรรมชาติ

ไดอี้กดว้ย           本刊综合

นวตักรรมทางเทคโนโลยช่ีวยอนุรกัษแ์พนดา้ป่า
科技创新助力野生大熊猫保护

ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประชากรแพนดา้ยกัษใ์นป่าของประเทศจีนมีมากกวา่ 

1,800 ตวั และระดบัภยัคุกคามลดลงจาก “ใกลสู้ญพนัธ์ุ (EN)” เป็น “ช่องโหว ่(VU)”
ข้อมูลเพิม่เตมิ

链接

หมีแพนดา้ป่า

野生大熊猫 CFP 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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儿童是国家的未来。“六一”国际儿童节，中国各地以丰富多彩的形式为孩子们庆祝节日。改革开放以来，中国的儿童事业

迅速发展，不断完善的政策、逐步健全的制度，为中国少年儿童构建起了越来越美好的成长环境。 新华社 图 

เดก็คืออนาคตของชาติ เน่ืองในโอกาสวนัเดก็สากล “วนัท่ี 1 มิถุนายน”  ทัว่ทุกพ้ืนท่ีในประเทศจีนต่างเฉลิมฉลอง

เทศกาลใหแ้ก่เด็ก ๆ ดว้ยการจดักิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายและน่าสนใจ นบัตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดประเทศ

เป็นตน้มา กิจการเพื่อเดก็ของประเทศจีนไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการปรับปรุงนโยบายและระบบการศึกษาให้

สมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนในการเจริญเติบโตของเดก็และเยาวชน

1989年1980年

1976年

1994年

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2519

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2523

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2532
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2022年 2003年

2022年

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2565 ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2546

ภาพถ่ายเม่ือปี พ.ศ. 2565
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初夏时节，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗的草

原开始返青。当地牧民赶着马匹，来到草原上驯马，景象壮

观。 新华社 图

ในช่วงตน้ฤดูร้อน ทุ่งหญา้ในอ�าเภออูจิมคินตะวนัตก

(West Ujimqin) แควน้ซิลินโกล (Xilin Gol League) ใน

เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเร่ิมกลบัมาเขียวชะอุ่ม

อีกคร้ัง ชาวปศุสตัวใ์นทอ้งถ่ินต่างพากนัควบฝงูมา้ออก

มาฝึกท่ีทุ่งหญา้ ช่างเป็นภาพท่ีตระการตาอยา่งยิง่
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近年来，中国优质蚕茧基地县，四川省内江市东兴区大力发展蚕桑产

业。中新社 图

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี เขตตงซิง เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน ซ่ึง

เป็นฐานการผลิตหม่อนไหมคุณภาพสูงของจีน ไดพ้ฒันาอุตสาหกรรม

การผลิตหม่อนไหมอยา่งเตม็ท่ี  

日前，位于陕西省西安市的沉浸式唐风生活体验街区“长安十二时

辰”正式开放。2.4万平方米的商业空间，涵盖沉浸演艺、非遗体验等多

种业态，为游客带来“穿越唐朝”的体验。新华社 图

เม่ือไม่ก่ีวนัก่อน “ฉางอนั 12 ชัว่ยาม (Chang’an 24 Hours)” ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นเขตถนนส�าหรับเพลิดเพลินประสบการณ์วิถีชีวิตสมัย

ราชวงศ์ถังในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ไดเ้ปิดให้บริการอยา่ง

เป็นทางการ พื้นท่ีเชิงพาณิชย์ขนาด 24,000 ตารางเมตร ครอบ-

คลุมธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น ศิลปะการแสดงแบบเพลิดเพลิน

ประสบการณ์ และการสัมผัสประสบการณ์มรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรม ท�าใหน้กัท่องเท่ียวได้สัมผสัประสบการณ์ “การขา้ม

เวลายอ้นยคุไปยงัสมยัราชวงศถ์งั”
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酒店餐饮      “新玩法”

รายงานพเิศษ / 特稿
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“ลกูเล่นใหม่” ของภตัตาคารในโรงแรม

酒店餐饮      “新玩法”
从前，大部分酒店的

餐饮仅仅是配套服务之一。新

冠疫情发生以来，全球旅游业受到

影响，居民外出聚餐频次锐减，大小会议

转往线上……面对困境，不少酒店从变化的市

场环境中寻找新机遇，聚焦本地餐饮服务成为了酒店

重要的生存依托。各类酒店在菜品研发、服务水平与质量

提升、新业务拓展等方面大胆谋变，让餐饮成为拉动酒店营业额

增长的新生力量。

“ลกูเล่นใหม่” ของภตัตาคารในโรงแรม

ผ่านไป 14 ปี กบัการ
เปลีย่นแปลงของวยัรุ่นเว่ินชวน

ความเจรญิรุง่เรอืงร่วมกนัของเรา

酒店餐饮“新玩法”

14年后，少年变了模样

我们的共同富裕路

ไฮไลท์บทความพเิศษ 特稿·专题导读

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลัพาราไดซ์ในเมืองลาซา เขตปกครองตนเองซีจา้ง (ทิเบต)

西藏自治区拉萨市圣地天堂洲际酒店 CFP 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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ก่อนหน้าน้ี ภัตตาคารมักเป็นเพียง

บริการเสริมอย่างหน่ึงในโรงแรม แต่เม่ือ

เกิดโรคระบาดโควดิ - 19 จนการท่องเท่ียว

ทัว่โลกไดรั้บผลกระทบ ประชาชนส่วนใหญ่

เลือกท่ีจะงดออกไปรับประทานอาหาร

นอกบา้น การประชุมน้อยใหญ่ก็เปล่ียน

จากประชุมในสถานท่ีเป็นออนไลน.์.. 

วกิฤติคร้ังน้ีส่งผลใหโ้รงแรมจ�านวนมาก

ตอ้งแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางส่ิง-

แวดล้อมในตลาดท่ีเปล่ียนแปลง ธุรกิจ

อาหารจึงกลายมาเป็นทางรอดทางหน่ึง

ส�าหรับพวกเขา โรงแรมหลากหลายประเภท

จึงหนัมาฉีกแนวคิดคน้เมนูใหม่ ๆ ยกระดบั

คุณภาพการบริการ ขยายบริการให้กวา้ง

ข้ึน ฯลฯ โดยหวงัวา่กิจการขายอาหารจะ

กลายมาเป็นขมุพลงัใหม่ท่ีจะเพิ่มรายรับให้

แก่ธุรกิจ

ภตัตาคารหลากหลายแห่งในโรงแรม

ซ่ือเม่า เซ่ียงไฮ ้(หรือในอีกช่ือหน่ึงคือ อิน-

เตอร์คอนทิเนนทลั เซ่ียงไฮ ้วอนเดอร์แลนด)์

กลายเป็นดาวรุ่งหนา้ใหม่ในสายตาผูบ้ริโภค

จ�านวนมาก เพราะตกแต่งร้านไดส้วยงาม

และรสชาติอร่อย ส�าหรับคุณหวงั ชิงซง 

ผูอ้ �านวยการกิจการอาหารของโรงแรม 

เขามีทศันคติวา่ ลกัษณะส�าคญัของอาหาร

ในโรงแรมคือ ตอ้งสอดแทรกเอกลกัษณ์ของ

ทอ้งถ่ินลงไปดว้ย “ยกตวัอย่างเช่น กิมมิค

24 อุตุปักษ ์(คือการแบ่งลกัษณะอากาศ

ตลอดทั้งปีเป็น 24 ช่วง ตามคติจีนโบราณ)

ท่ีเราสอดแทรกเขา้ไปในเมนูอาหาร ลูกคา้

จะได้ล้ิมรสวตัถุดิบสดใหม่ในทอ้งถ่ินท่ี CFP 图

รายงานพเิศษ / 特稿
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มีตามฤดูกาลตลอด 24 ช่วงเวลา โดยเมนู

อาหารตามอุตุปักษเ์ป็นกิจกรรมพิเศษของ

โรงแรมเรา” คุณหวงักล่าว

“เม่ือแนวคิดในการบริโภคตลอดจน

ก�าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคยกระดบัข้ึน แนวคิด

เร่ืองอาหารพิถีพิถนั หรือ fine dining ก็

เกิดข้ึน แนวคิดเร่ืองไฟน ์ไดน่ิง เนน้หนกั

ไปท่ีรสชาติอาหาร คุณภาพวตัถุดิบและ

ความแปลกใหม่ในประสบการณ์การรับ

ประทาน และภตัตาคารในโรงแรมกน็บัได้

วา่มีขอ้ไดเ้ปรียบหากตอ้งลงมาเล่นในกิจการ

ไฟน ์ไดน่ิง” คุณฉินเจา นกัวจิยัอาวโุสดา้น

กิจการอาหารวิเคราะห์ พร้อมยกตวัอย่าง

ภตัตาคารใตน้�้าของโรงแรมอินเตอร์คอน-

ทิเนลทลั เซ่ียงไฮ ้วอนเดอร์แลนด์ ท่ีชวน

ให้ลูกคา้รู้สึกเหมือนอยูใ่นโลกใตบ้าดาล 

ใหป้ระสบการณ์การรับประทานอาหารท่ี

มีลกัษณะเป็นพิธีการ จนไดรั้บความนิยม

จากผูบ้ริโภค

นอกจากน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจาก

โรคระบาด หลายโรงแรมยงัน�าเสนอบริการ

จดัส่งอาหารถึงบา้นดว้ย ยกตวัอย่างเช่น

โรงแรมเหลียนหยุนในนครคุนหมิง ซ่ึงมี

ทีมพนักงานส่งอาหารเป็นของตนเอง จึง

สามารถให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่

ปรุงอาหาร บรรจุหีบห่อไปจนจดัส่งถึงมือ

ลูกคา้

ไม่ว่าจะเป็นการเบนเข็มมาให้ความ

ส�าคัญกบัตลาดภายในทอ้งถ่ิน หรือการ

เปล่ียนมาใหบ้ริการแบบออนไลน ์การสร้าง

ความแปลกใหม่ให้แก่กิจการอาหาร หรือ

การบริการเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของ

ทุกคน ธุรกิจอาหารนบัเป็นดาวดวงใหม่

ท่ียงัคงดึงดูดผูบ้ริโภคไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทั้ งยงั

เป็นแรงขบัเคล่ือนใหม่ท่ีช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถ

หลุดพน้จากวกิฤติ สร้างรายไดเ้ป็นกอบเป็นก�าใหแ้ก่กิจการ

หากมองออกไปนอกประเทศจีน กจ็ะเห็นว่าธุรกิจอาหารใน

โรงแรม ต่างเดินทางมาพบค�าตอบเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นประเทศ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นจุดหมายการท่องเท่ียวส�าคญัของโลก

ท่ีเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ หนัมาใหค้วามส�าคญักบัผูบ้ริโภคภายใน

ประเทศ พฒันาเมนูต่าง ๆ ยกระดบัส่ิงแวดลอ้มโรงแรมและการ

บริการดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น สร้างหอ้งรักษาอุณหภูมิ

สร้างระบบการบริการแบบหลีกเล่ียงการสมัผสั ฯลฯ การพฒันา

ในลกัษณะน้ี ยอ่มเป็นการวางรากฐานท่ีดีส�าหรับการพฒันาธุรกิจ

การโรงแรมในโลกยคุหลงัโควดิ - 19 

การรังสรรคป์ระสบการณ์ในการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมือน

ใครอย่างต่อเน่ือง จะกลายมาเป็นกลยุทธ์บุกเบิกตลาดเม่ือโรค

ระบาดคร้ังน้ีจบลง
本刊综合
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ภตัตาคารในโรงแรมกบั
การแสวงหาโอกาสใหม่

酒店餐饮
寻找新机遇

许多有特色的酒店，即使受到疫情影响，餐饮业绩仍然有

十分出色的表现。其中有的酒店通过提高对市场信息的捕捉能

力，创新推出系列特色餐食；有的酒店不断升级服务，为消费

者创造就餐环境新体验。如何持续将酒店餐饮潜力挖掘出来，

成为业界关注的话题。

สองปีมาน้ี แม้จะต้องพบเจอผลกระทบจากโรค

ระบาด แต่โรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์หลายต่อหลายแห่งกย็งั

ท�าผลงานไดอ้ยา่งโดดเด่นจากกิจการอาหาร ทั้งน้ี โรงแรม

บางแห่งหนัมาเนน้หนกัท่ีการรังสรรคเ์มนูใหม่ ๆ ใหท้นั

กระแส นอกจากน้ียงัพยายามยกระดบัการบริการ สร้าง

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการรับประทานอาหารให้แก่

ลูกคา้ การคน้หาศกัยภาพของภตัตาคารในโรงแรม กลาย

เป็นประเดน็หลกัท่ีธุรกิจโรงแรมใหค้วามส�าคญั

รายงานพเิศษ / 特稿
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รังสรรค์ “รสชาต”ิ อนัเป็นเอกลกัษณ์
做出特色“味道”

“ท่ีบา้นฉันชอบทานเน้ือย่างแบบมองโกเลีย

ของภตัตาคารซ่ือเหอเซฺวียนในโรงแรมจิงหลุนท่ี

ปักก่ิงกนัมาก ๆ เลยค่ะ แต่เพราะโรคระบาด กเ็ลย

พยายามเล่ียงไม่ออกไปกินขา้วนอกบา้น แต่กโ็ชค

ดีนะคะ ท่ีโรงแรมประเภทมีดาวทั้งหลาย ค่อนขา้ง

ไวใ้จได้เร่ืองความสะอาดและคุณภาพอาหาร” 

คุณหล่ี ชาวเมืองปักก่ิงกล่าวเสริมวา่ เวลาน้ีโรงแรม

หรูหลายแห่งในกรุงปักก่ิงจ�าหน่าย “อาหารปักก่ิง

แบบยอ้นยคุ” ท่ีดูดีมีเอกลกัษณ์มาก เธอและครอบครัว

จึงไปเช็กอินช่วงสุดสัปดาห์เป็นประจ�า อนัท่ีจริง

แลว้ สาวกอาหารแปลกใหม่ตามภตัตาคารในโรงแรม

อยา่งคุณหล่ี มีจ�านวนมากพอสมควร

孙勇刚 制图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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หารเสฉวน ยนูนาน และกวางตุง้” กลเมด็เช่นน้ีนอกจากจะสามารถ

กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่ออาหารตา้หล่ีได้

แลว้ ยงัดึงดูดคนทอ้งถ่ินใหม้าล้ิมลองอาหารยนูนานรูปแบบใหม่

ไดอี้กดว้ย

“อาหารของทุกโรงแรม สามารถสร้างสรรค์ให้มีเอกลกัษณ์

ได”้ ส�าหรับคุณสฺวี ่ซินซู ประธานกรรมการกลุ่มบริษทัโรงแรม

จวนิไหล โฮเทล อู๋ซีแลว้ ภัตตาคารภายในโรงแรมจะพฒันาไดก้็

เพราะการเปล่ียนแปลง โดยปัจจยัหลกัคือตอ้งใหค้วามส�าคญักบั

ความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งปรับโครงสร้างสินคา้อยา่งทนัท่วงที 

เพราะคุณภาพสินคา้ท่ีมีเสถียรภาพ จะช่วยรักษาลูกคา้เอาไวใ้ห้

อยูก่บัเราไปนาน ๆ

สร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานทีแ่ปลกใหม่
创新美食体验

เม่ือแนวโนม้การบริโภคเปล่ียนแปลงไป โรงแรมเหลียนหยนุ 

เมืองคุนหมิง กไ็ม่หยดุท่ีจะแสวงหาตลาดใหม่ และขยายธุรกิจไป

ยงัขอบเขตอ่ืน ๆ “ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้มา เราไดน้�าเสนอบริการ

สัง่จองชุดอาหารฉลองตรุษจีนให้แก่ลูกคา้” คุณหลู่ เจ้ียนหมิง

หวัหน้าแผนกบริหารคุณภาพของบริษัท ยูนนาน เหลียนหยุน 

กรุ๊ป กล่าว

นอกจากการขยายขอบเขตและประเภทการให้บริการดา้น

อาหารแลว้ ยงัมีโรงแรมจ�านวนไม่นอ้ยท่ีใชแ้พลตฟอร์มออนไลน์

ส�าหรับโรงแรมแลว้ ใครสามารถจบั

กระแสความเปล่ียนแปลงในตลาดและน�า

เสนอเมนูใหม่ ๆ ออกมาก่อน กจ็ะไดรั้บ

ความสนใจจากผูบ้ริโภคไดไ้ม่ยาก

โรงแรมพลูแมน ตา้หล่ี ในมณฑลยูน-

นาน คิดลูกเล่นใหม่เก่ียวกบัอาหาร เลือก

น�าเสนอรสชาติแห่งยูนนานให้แก่ลูกคา้ 

โดยไดผ้สมผสานของดีประจ�าถ่ินเขา้กบั

ชอ็กโกแลตหรูจากฝร่ังเศสอยา่งวาลโรห์นา

โดยของประจ�าถ่ินท่ีน�ามาใส่ลงในชอ็กโกแลต

กเ็ช่น บว๊ยแกะสลกัจากเมืองตา้หล่ี วอลนตั

จากอ�าเภอย ัง่ป้ี เห็ดทรัฟเฟิลยนูนาน เป็นตน้

คุณเซฺวยี กัว๋จฺวิน้ หวัหนา้เชฟประจ�าโรงแรม

กล่าวว่า “นักท่องเท่ียวจากต่างถ่ินมกัจะ

ช่ืนชอบอาหารพ้ืนเมืองตา้หล่ีท่ีมีกล่ินไอ

ทอ้งถ่ิน โรงแรมของเราจึงท�าอาหารพื้น-

เมืองต้าหล่ีโชว์ ไม่ว่าจะเป็นขนมแป้ง

เอ่อร์ไคว ่หรือชีสหรู่ซั่น ส�าหรับลูกคา้ใน

ทอ้งถ่ินท่ีมกัชอบล้ิมลองอาหารแปลกใหม่

เรากจ็ะตอบสนองดว้ยการผสมผสานวตัถุ

ดิบในทอ้งถ่ินเขา้กบัเทคนิกการท�าอาหาร

ท่ีไม่จ�าเจ เกิดเป็นเมนูสร้างสรรคฉ์บบัอา-

①
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ในการขยบัขยายห่วงโซ่การบริการ ส่งผลให้การบริการยกระดบั

ข้ึนตลอดเวลา

โรงแรมจงเหวย กรีนเลค ในเมืองคุนหมิงก่อตั้งมาแลว้ 66 ปี

มองวา่ส่ิงส�าคญัคือตอ้งดึงดูดใจผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินใหไ้ด ้นบัตั้งแต่

เกิดภาวะโรคระบาด โรงแรมกรีนเลคก็ไดอ้าศยัประสบการณ์ท่ี

สัง่สมมาจากการจดัส่งอาหารทางไกล และการเตรียมอาหารใน

กิจกรรมส�าคญั เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมวา่อาหารชนิดใดเหมาะ

ส�าหรับจ�าหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน ์จนสุดท้ายกไ็ดส้ร้าง

บญัชีของตนในวแีชท เหม่ยถวน ต๊ิกตอก

สร้างจุดเด่นเฉพาะตน
凸显独特优势

เม่ือศูนยก์ารคา้มากมายหลายแห่งผดุข้ึนในยา่นการคา้ส�าคญั

ตามเมืองใหญ่ กเ็ป็นหมุดหมายท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ร้านอาหารและ

ภตัตาคารทัว่ไป ท่ีเคยตั้งอยา่งกระจดักระจายตวั ไดเ้ปล่ียนแปลง

โมเดลมาเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีรวบรวมภตัตาคารต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนัในท่ี

เดียว ศูนยก์ารคา้ประเภทน้ี มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแบบเดียวกบั

ภตัตาคารในโรงแรม นั่นก็คือลูกคา้ในทอ้งถ่ิน และนั่นจึงท�าให้

ธุรกิจอาหารสองประเภทน้ี ตอ้งกา้วออกสู่สนามแข่งขนัพร้อมกนั

“โรงแรมมีจุดเด่นในการแข่งขนัของตวัเอง” เม่ือพูดคุยเก่ียว

กบัการแบ่งเคก้ในตลาดระหวา่งภตัตาคารในโรงแรมกบัร้านอาหาร

ตามศูนยก์ารคา้ ผูป้ระกอบการโรงแรมจ�านวนมากแสดงความ

เห็นวา่ โรงแรมเองกส็ามารถใชจุ้ดเด่นของ

ตนใหเ้ป็นประโยชน์เช่นกนั โดยคุณหวงั

ชิงซง ผูอ้ �านวยการดา้นอาหารของบริษทั

ซ่ือเม่า เซ่ียงไฮ ้โฮเทล เช่ือมัน่วา่ โรงแรม

มีจุดเด่นในดา้นการรับจดังานเล้ียงสงัสรรค์

และงานแต่งงาน เพราะมีสถานท่ีเหมาะสม

มีทีมงานคุณภาพ ทั้งยงัสามารถสร้างผล

งานสร้างสรรค์ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะของ

โรงแรมไดอี้กดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น โรงแรม

แห่งหน่ึงในเทียนจินของเครือซ่ือเม่า โฮเทล

นั้ น เลือกตกแต่งสถานท่ีเป็นธีมราชวงั

โบราณ ดงันั้นการรับจดังานแต่งงานของ

โรงแรม จึงถูกตั้งช่ือว่า “พิธีสมรสในวงั” 

และนอกจากช่ืออนัสวยหรูแลว้ โรงแรม

ยงัจดัสรรเมนูอาหารงานแต่งท่ีสอดรับกบั

ธีมราชวงั จนไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว

ภตัตาคารในโรงแรมโฟวซี์ซัน่ซีจ่ือหู เมืองหางโจว มณฑลเจอ้เจียง

图①浙江省杭州市西子湖四季酒店餐厅 CFP 图

ภตัตาคารใตท้ะเลในโรงแรมแห่งหน่ึงของเมืองซานยา่ มณฑลไห่หนาน

图②海南省三亚市一酒店内的海底餐厅 CFP 图

②
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ภตัตาคารในโรงแรมแถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ฝ่าวิกฤติอย่างไร

东南亚国家
酒店餐饮
如何破局？

近两年来，为了稳固自身发展，东南亚国家酒店根

据自身市场定位和客户群体，对酒店餐饮的服务质量与经

营模式进行创新提升，积极推动酒店餐饮服务的智能化升

级，创新提供多样化的服务，以此吸引消费者，开拓发展

新路径。

ในระยะสองปีมาน้ี โรงแรมต่าง ๆ  ในเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต ้ต่างพากนัยกระดบับริการและรูปแบบ

การบริหารกิจการภตัตาคาร ตามต�าแหน่งทางการตลาด

ของตนและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพือ่สร้างความมัน่-

คงในการพฒันา โรงแรมต่าง ๆ เหล่าน้ี พยายาม

น�าเสนอบริการดา้นอาหารดว้ยระบบอจัฉริยะ น�าเสนอ

บริการท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดลูกคา้ และบุกเบิก

ช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ

ประเทศไทย  ดงึดูดลูกค้าในประเทศเป็นหลกั
泰国 优先稳住本地客

“โรคระบาดส่งผลกระทบต่อกิจการร้านอาหาร

本刊记者 胡丽仙 李玲 王靖中 实习记者 马艺菲/文

ตามโรงแรมในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ในฐานะท่ีกรุงเทพฯ

และพทัยาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีลูกคา้หลกัเป็นนกั

ท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนเป็นหลกั 

แต่เด๋ียวน้ี เม่ือก�าลงัซ้ือส�าคัญเหล่าน้ีขาดหายไป ร้าน

อาหารในโรงแรมกต็อ้งหนัมาดึงดูดลูกคา้ในประเทศแทน”

คุณซิดนีย ์หยาง ตวัแทนภาคพ้ืนประเทศจีนของเครือโรงแรม

สุโกศลกล่าว

สุโกศล กรุ๊ป มีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทั้งส้ิน 5 แห่ง

ก่อนท่ีจะเกิดภาวะโรคระบาด โรงแรมแต่ละแห่งมีการ

บริหารร้านอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป หาก

เป็นโรงแรมสุโกศลในกรุงเทพฯ รายไดจ้ากร้านอาหาร

นั้นเรียกไดว้า่คิดเป็นคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด โรงแรมสุโกศล

กรุงเทพฯ นั้นเป็นโรงแรมธุรกิจระดบัหา้ดาว ใหบ้ริการ

จดัการการประชุมและงานแต่งงาน นอกจากน้ี ยงัมีร้าน

อาหารจีนกวางตุง้อยู่ในโรงแรมหน่ึงร้าน ซ่ึงลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายจีน ส�าหรับโรงแรมเดอะสยาม

โฮเทล ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น�้ าเจา้พระยา กมี็การจดักิจกรรม

ผสมผสานดา้นอาหารเพ่ือตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ เช่น มี
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คลาสเรียนท�าอาหารไทย โดยเชฟโรงแรมหรู จะ

พาเลือกสรรวตัถุดิบและสอนวิธีการท�าอาหารไทย

ใหลู้กคา้ลองท�าตาม พร้อมล้ิมลองอาหารจากฝีมือ

ของตวัเอง

“ตั้งแต่เกิดโรคระบาด เครือโรงแรมสุโกศลก็

ผา่นการประเมินจนไดรั้บการรับรอง SHA Plus+ 

หรือมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัของ

ประเทศไทยอยา่งรวดเร็ว ความปลอดภยัและคุณค่า

ทางโภชนาการ คือส่ิงท่ีโรงแรมของเราใหค้วาม

ส�าคญัมากท่ีสุด” ซิดนีย ์หยางกล่าวเสริมวา่ หลงัจาก

เกิดโรคระบาด ร้านอาหารและห้องจดังานทุกแห่ง

ในเครือโรงแรมสุโกศลกด็�าเนินมาตรการต่าง ๆ อยา่ง

ทนัท่วงที ทั้งการกั้นหอ้งยอ่ย การติดตั้งฉากใส การ

จดัให้มีตะเกียบกลาง ช้อนกลาง ฯลฯ นอกจากน้ี 

ทางโรงแรมยงัดูแลพนักงานทุกคนอย่างเขม้งวด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานแผนกอาหาร และใน

โรงแรมท่ีมีบริการส�าหรับลูกค้าท่ีต้องการกกัตวั 

กจ็ะคอยบริการอาหารสามม้ือในหน่ึงวนัส�าหรับ

อาหารสไตลเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต้

东南亚美食 孙勇刚 制图
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ลูกคา้กกัตวัดว้ยเมนูอนัหลากหลาย

“ระยะหลงัมาน้ี เม่ือนโยบายดา้นการ

ควบคุมโรคระบาดของไทยผ่อนคลายลง 

การจดัประชุมและงานแต่งงานของลูกคา้

ไทยกเ็ร่ิมทยอยกลบัมา แต่ส�าหรับนกัท่อง

เท่ียวต่างชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัท่องเท่ียว

จีนนั้น ยงัคงฟ้ืนตวัไดย้าก โรงแรมจึงจ�า

เป็นตอ้งชูบริการดา้นอาหาร และยกระดบั

การบริการดา้นสถานท่ี เพ่ือรักษาฐานลูกคา้

ในประเทศ” ซิดนีย ์หยางกล่าว

เวยีดนาม เดนิหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่

ไม่หยุดยั้ง
越南 持续创造新体验

กวา่สองปีมาน้ี ร้านอาหารในโรงแรม

ของเวียดนาม พยายามบุกเบิกเส้นทาง

พฒันาใหม่ ๆ ดว้ยการปรับเมนูให้แปลก

ใหม่ และน�าเสนอบริการดา้นอาหารท่ีหลาก

หลายมากข้ึน

หลงัเกิดภาวะโรคระบาด ส่ิงแรกท่ีโรง-

แรมในเวยีดนามเลือกท่ีจะปรับตวัเขา้กบั

สภาวะใหม่ ท่ีเน้นการรับประทานอาหาร

ในบา้น กคื็อบริการจดัส่งอาหารถึงท่ี ตน้ปี

2563 โรงแรมหรูของเวยีดนาม เช่น แกรนด์

ไซ่ง่อนและเร็กซ์ โฮเทล ค่อย  ๆปรับธุรกรรม

ดา้นอาหารใหอ้ยูใ่นรูปแบบออนไลน ์ตวัอยา่ง

เช่น โรงแรมเร็กซ์ โฮเทล ซ่ึงมีทีมงานและ

ยานพาหนะส�าหรับจดัส่งอาหารให้ลูกคา้

โดยเฉพาะ นอกจากน้ี เร็กซ์ โฮเทลยงัมี

บริการส่งเชฟไปประกอบอาหารใหลู้กคา้

ถึงบา้น โดยปฏิบติัตามมาตรการควบคุม

โรคระบาดอยา่งเคร่งครัด ส�าหรับโรงแรม ร้านอาหารในโรงแรมเดอะสยามท่ีประเทศไทย

泰国The Siam酒店的餐厅 供图
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อ่ืน ๆ ก็มีจ�านวนมากท่ีเลือกกระตุน้ยอดขายดว้ยการลดราคา

นอกจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบบริการ โดยปรับเป็นออนไลน์

แลว้ โรงแรมบางแห่งในเวียดนามยงัหันมาปรับส่ิงแวดลอ้มใน

การรับประทานอาหาร เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผสั และสร้างความ

สบายใจใหแ้ก่ลูกคา้อีกดว้ย เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคมปีท่ีผา่นมา โรงแรม

ล�าดบัท่ี 4 ภายใตแ้บรนดโ์ซโจ โฮเทล คือโรงแรมโซโจ ฮานอย ได้

ท�าการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ โรงแรมดงักล่าวตั้งอยูต่รงขา้มกบั

สถานีรถไฟฮานอย ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานนับร้อยปี หอ้งพกั

โรงแรมนั้นตกแต่งเลียนแบบรถไฟอยา่งน่าต่ืนตาต่ืนใจ นอกจาก

น้ียงัใหบ้ริการแบบปลอดการสมัผสั ไม่วา่จะเป็นการจองโรงแรม 

เขา้พกั รับประทานอาหาร หรือการรับเคร่ืองใชใ้นหอ้งพกั เพราะ

สามารถสัง่การผา่นโทรศพัทมื์อถือไดโ้ดยตรง

สิงคโปร์ ดงึดูดลูกค้าด้วยแนวคดิน่าอศัจรรย์

新加坡 奇思妙想引客来

สิงคโปร์เป็นจุดหมายการท่องเท่ียวส�าคัญระดบัโลก ไดรั้บ

สมญานามวา่ “สวรรค์แห่งอาหาร” ประจ�าเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ตั้งแต่เกิดภาวะโรคระบาด เพ่ือรักษายอดรายไดไ้ปพร้อมกบั

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ร้านอาหารตามโรงแรมในสิงคโปร์

จึงพยายามคิดคน้ลูกเล่นใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

ณ โรงแรมดุสิต ธานี ลากนู่า สิงคโปร์ จุดขายในการดึงดูดลูกคา้

อยูท่ี่สีเขียวชอุ่มจากเรือนกระจก “มนัเป็นส่ิงแวดลอ้มการรับประ-

ทานอาหารท่ีเท่ห์มาก รสชาติอาหารแปลกใหม่และบริการท่ีน่า

ประทับใจ ก็เป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้ฉันหวนกลบัมาอีกคร้ัง ท่ีน่ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวดีท่ีสุดเท่าท่ีฉันเคยไปมาเลย” ชาวเน็ตผูใ้ชน้าม

แฝง Ain Gafoor เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัดุสิต ธานี ลากนู่า

สิงคโปร์ไวเ้ช่นนั้น

โรงแรมพาร์ค รอยลั ออน คิทเชนเนอร์ โรด สิงคโปร์ เป็นท่ี

ตั้งของร้านอาหารนามสไปซ์ บราสเซอร่ี ท่ีเพิ่งจะน�าเสนอเมนูธีม

ใหม่ท่ีพร้อมจะกระชากใจและทอ้งของนกัท่องเท่ียวเอาไวใ้หอ้ยู่

หมดั หากลูกคา้เขา้มาพกัต่างเวลากนั ก็จะได้ตัวเลือกดา้นอาหาร

ท่ีแตกต่างกนัไป แมแ้ต่เคร่ืองด่ืมก็ยงัเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์แห่ง

เอเชีย บาร์เทนเดอร์ภายในร้านโชวท์กัษะในฐานะ “นกัคณิตศาสตร์

ประจ�าร้านอาหาร” โดยเลือกส่วนผสมท่ี

แตกต่างและหลากหลาย มาปรุงเป็นคอ็ก-

เทลรสชาติใหม่เอ่ียม ไม่วา่จะเป็นเมนูท่ีมี

ช่ือวา่ “มิส วาคีม” ตามช่ือดอกกลว้ยไม้

แวนดา้ มิส วาคีม ดอกไมป้ระจ�าชาติของ

สิงคโปร์ โดยผสมข้ึนจากเหลา้ออร์คิด เหลา้

จิน น�้ ามะนาวและใบลกัซา หรือจะเป็น

ค็อกเทลไร้แอลกอฮอล์นาม “ไซ่ง่อนร�า-

ลึก” ท่ีใชอ้โวคาโดและกาแฟเวยีดนามเป็น

ส่วนผสม กต่็างกระตุน้ต่อมรับรสของลูก

คา้ไดอ้ยา่งน่าต่ืนเตน้

อาหารมาเลยส์ไตลใ์หม่ท่ีเสิร์ฟในโรงแรมแห่งหน่ึงในมาเลเซีย

马来西亚一酒店内供应的新派马来西亚菜 CFP 图
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เกาะติดท่องเท่ียวฟ้ืนตวัผ่านธุรกจิรา้นอาหารในโรงแรม
观察丨从酒店餐饮看旅游复苏

随着疫情防控进入常态化，旅游市场进一步复苏。酒店餐饮在迎来机遇与挑战的同时，也为旅游业未来的发展带来了启

示。本期，我们邀请到中泰相关领域专家，一起从酒店餐饮的“蝶变”探讨旅游业的复苏之路。

นวตักรรมน�าพาฝ่าขา้มขวากหนาม
创新带我们穿过荆棘

หวงั เจ๋ียรุ่ย ผูส้งัเกตการณ์โภชนการ มหาบณัฑิตสาขามานุษยวทิยาอาหาร วทิยาลยับูรพคดี

ศึกษาและการศึกษาแอฟริกา (SOAS) มหาวทิยาลยัลอนดอน
伦敦大学亚非学院饮食人类学硕士、饮食观察者 王杰瑞

เม่ือเผชิญกบัผลกระทบของโรคโควดิ - 19 โรงแรมหลายแห่งใชธุ้รกิจร้านอาหารเป็นจุดพลิกให้

ผา่นสถานการณ์แห่งความยากล�าบาก ดา้นเมนูอาหาร โรงแรมหลายแห่งโฟกสัไปท่ีตลาดทอ้งถ่ิน 

เปิดตวัชุดเมนูอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินและตรงกบัรสนิยมและนิสยัการบริโภคโภชนการของ

คนในทอ้งถ่ิน  ดา้นการบริการ โรงแรมบางแห่งน�าเสนอเมนูอาหารผ่านทางออนไลน ์บางแห่งยงั

มีบริการจดัรถขนส่งพเิศษดว้ย ซ่ึงช่วยสร้างสมัผสัประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งมาก นอกจาก

น้ี ธุรกิจบางอยา่งท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคโควดิ - 19 ไม่มากและเน้นกลุ่มลูกคา้ในทอ้งถ่ิน เช่น 

ร้านขา้งทางริมถนนต่าง ๆ จ�าพวกร้านเบเกอร่ี ร้านขายอาหาร แผงขายขนม ฯลฯ ไม่เพียงแต่น�าพา

ผูค้นมายงัโรงแรมเท่านั้น แต่ยงัเพิ่มความสะดวกและเติมสีสนัใหแ้ก่การใชชี้วติของผูค้น 

เม่ือพิจารณาถึงการฟ้ืนตวัของการท่องเท่ียวจากมุมมองของธุรกิจร้านอาหารในโรงแรม เราสามารถ

ไดข้อ้คิดหลายประการ อาทิ ใหค้วามส�าคญักบัตลาดและสถานการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีเนน้ “TO C” 

(เน้นผูบ้ริโภค) โดยมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง  โรงแรมแต่ละระดบัและ

ประเภทต่าง ๆ ควรท�าความเขา้ใจตลาดทอ้งถ่ินอีกคร้ัง ส่งเสริมการเช่ือมต่อกบัวฒันธรรมการบริโภค

ประจ�าวนัของผูค้นในทอ้งถ่ิน เจาะลึกตลาดทอ้งถ่ิน เนน้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั สร้างกระแสความ

เช่ือถือ เพื่อสร้างความใกลชิ้ดกบัชาวบา้น  การรู้จกัปรับตวัอยูต่ลอดจะเป็นอาวธุวเิศษส�าหรับธุรกิจ

โรงแรมในการพฒันาตลาดผูบ้ริโภคยคุหลงัโควดิ - 19
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โอกาสและความทา้ทายของธุรกจิรา้นอาหารในโรงแรม
酒店餐饮的机遇与挑战

นายณฐั วมิลจนัทร์ ผูอ้ �านวยการส�านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
泰王国驻昆明总领事馆商务处商务领事 龙纳德

ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ธุรกิจร้านอาหารในโรงแรมอาศยันกั

ท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาพกัผอ่นท่ีโรงแรม โดยนกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะพิจารณาเลือกพกัจากจุดเด่น

ดา้นภาพลกัษณ์โรงแรม รวมทั้งการบริการ การตกแต่ง ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงหาก

ธุรกิจโรงแรมมีการด�าเนินไปไดด้ว้ยดี ร้านอาหารภายใตก้ารบริหารของโรงแรมกจ็ะพลอยได้

อานิสงส์ไปดว้ย แต่เม่ือเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งร้านอาหาร

ในโรงแรมต่างกไ็ดรั้บผลกระทบ ดงันั้น โรงแรมและร้านอาหารในโรงแรมจะตอ้งปรับตวัต่อ

สถานการณ์ดงักล่าวและต่อการแข่งขนัระหวา่งโรงแรมและร้านอาหารดว้ยกนั โดยเฉพาะดา้น

การตลาดและการให้บริการท่ีต้องมีทิศทางออนไลนม์ากข้ึน เช่น การเปิดให้บริการเดลิเวอรี

การร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ผ่านการรีววิจาก KOL หรือการจดั

โปรโมชนัแพ็คเกจโรงแรมส�าหรับคนในพื้นท่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศในการพกัผอ่นและ

ทานอาหาร เป็นตน้ อยา่งไรกดี็ ในช่วงโควดิ - 19 ท่ีท�าใหผู้ค้นมีความรู้สึกอดัอั้นและอยากออก

นอกบา้นจะท�าใหโ้รงแรมและร้านอาหารมีโอกาสกลบัมาคึกคกัไดใ้นอนาคต 

ในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลไทยเอง ทางกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวง

พาณิชยก์ไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยอย่างต่อเน่ือง โดยไดม้อบตรา

สญัลกัษณ์ Thai Select ให้กบัร้านอาหารไทยท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นการการันตีวา่เป็นร้านอาหาร

ท่ีมีรสชาติไทยแท ้คุณภาพยอดเยี่ยม และมีการตกแต่งร้านท่ีโดดเด่น สะทอ้นเอกลกัษณ์ของ

ความเป็นไทย โดยโครงการดงักล่าวยงัขยายไปถึงร้านอาหารในต่างประเทศดว้ย อยา่งในมณฑล

ยนูนานกมี็ทั้งส้ิน 7 ร้าน 12 สาขา ซ่ึงกระผมคิดวา่ ตราสญัลกัษณ์ Thai Select จะเป็นอีกเคร่ืองมือ

หน่ึงท่ีท�าใหร้้านอาหารไทยในโรงแรมไดรั้บความไวว้างใจและดึงดูดลูกคา้ไดม้ากข้ึน
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2008年5月12日14时28分04秒，中国四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县境内发生8.0

级大地震，地震波及大半个中国以及亚洲多个国家和地区，造成近7万人遇难，1.8万人失

踪，37万余人受伤。世界各国纷纷伸出援助之手，向灾区提供支持与帮助。14年后，许多亲

历汶川地震的人，在岁月更迭中走向重生，在各行各业绽放着自己的光芒。

ผ่านไป 14 ปี กบัการ
เปลีย่นแปลงของวยัรุน่เว่ินชวน

少年变了模样

24
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เม่ือเวลา 14:28:04 น. ของวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เกิด

แผน่ดินไหวขนาด 8.0 ริกเตอร์ท่ีอ �าเภอเวิ่นชวน แควน้ปกครอง

ตนเองชนชาติทิเบตและเชียง อาป้า มณฑลเสฉวน ประเทศจีน 

แรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีส่วนใหญ่

ในประเทศจีนและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย คร่าชีวติผูค้นไป

เกือบ 70,000 คน สูญหาย 18,000 คน และบาดเจบ็กวา่ 370,000 คน

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดย้ื่นมือให้ความช่วยเหลือพ้ืนท่ีประสบ

ภยัพิบติั สิบส่ีปีต่อมา ผูค้นมากมายท่ีเคยประสบเหตุแผน่ดินไหว

ท่ีอ�าเภอเวิน่ชวนต่างมีชีวติใหม่ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป และโดดเด่น

ในแวดวงอาชีพต่าง ๆ      本刊综合

ณ อ�าเภอชิงชวน มณฑลเสฉวน ชาวเมืองเดินผา่นก�าแพงแห่งความกตญัญูและวริะยะ

四川省青川县，市民从感恩奋进墙前走过 新华社 图

25
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ในเหตุการณ์แผน่ดินไหวท่ีอ�าเภอเวิน่-

ชวนเม่ือปี พ.ศ. 2551 หนิวอวี้  วยั 11 ขวบ

ถูกแผ่นหินทบัอยู่ใตซ้ากปรักหักพงัของ

ห้องเรียนท่ีพงัถล่มลงมา หลงัจากอดทน

รอ 3 วนั 3 คืน ในท่ีสุดจึงได้รับการช่วย

เหลือ เธอกล่าววา่ “ตอนนั้นฉันอยู่ใตซ้าก

ปรักหกัพงั และคุณอาเส่ียวอวีท๋หารกอง-

ทพัปลดปล่อยประชาชนจีนมาช่วยฉัน 

เขาเอาตวัแนบติดอยูก่บัแผน่หินทั้งคืนและ

เอ้ือมมือเขา้มาดึงฉนั ในตอนนั้นเขาคือความ

หวงัทั้งหมดของฉนั”

หลงัจากไดรั้บการช่วยเหลือและรักษา

ตวัอยูห่ลายวนั หนิวอวี้ กร็อดชีวติ แต่เธอตอ้ง

สูญเสียขาขวาไปตลอดกาล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2561 หนิวอวี้มีชีวติ

ใหม่อีกคร้ัง แต่เธอตอ้งใชเ้วลา 10 ปีในการ

“ปรับตวั” ใหเ้ขา้กบัอวยัวะเทียมท่ีขาขวา

ของเธอ เพ่ือหลีกเ ล่ียงสายตาแปลก ๆ 

ของผูอ่ื้น หนิวอวี้  เคยห่อหุม้ขาเทียมของตนเองดว้ยฟองน�้าและ

กางเกง อีกทั้งยงัซ่อนความพิการของเธอไวอ้ย่างระแวดระวงั แต่

พ่อแม่ของเธอสนบัสนุนใหเ้ธอฝึกฝนและมีก�าลงัใจในการใชชี้วิต

ไม่จ�าเป็นตอ้งบงัคบัตวัเองใหเ้ป็นเหมือนเม่ือก่อน แต่ตอ้ง “พยายาม

ยอมรับในส่ิงท่ีเธอเป็นอยูต่อนน้ี”

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ความปรารถนาของหนิวอวี้

ท่ีรอคอยมายาวนานนั้นกเ็ป็นจริงข้ึนมา เธอถอดฟองน�้าท่ีพนัรอบ

ขาเทียมออก แลว้ออกไปเดินรอบถนนท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน แมว้า่

เธอจะประหม่าเลก็นอ้ย และไม่กลา้แมแ้ต่จะสบตาผูค้นท่ีผา่นไป

มา แต่เธอกย็งัพยายามยดือกและเผชิญหนา้กบั “ความไม่สมบูรณ์”

ของตนเอง

ในปีนั้นเอง หนิวอวี้ ไดเ้ขา้ร่วมในการแข่งขนั Half Marathon 

เวิน่ชวนคร้ังท่ี 1 เธอตอ้งการบอกลาตวัเองในอดีตดว้ยการใชพ้ลงัเชิง

บวก  ในระหวา่งการแข่งขนั บาดแผลท่ีเกิดจากแขนขาเทียมเสียดสี

กบัเน้ือยงัคงเจบ็อยู ่แต่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผูช้มสองขา้งถนน เธอ

กดัฟันและเดินไปขา้งหนา้ทีละกิโลเมตร หลงัจาก 3 ชัว่โมง 53 นาที  

หนิวอวี้กม็าถึงเสน้ชยั เธอกล่าววา่ “ฉนัอยากจะทา้ทายตวัเองสกัคร้ัง 

และอยากบอกตวัเองวา่เราลุกข้ึนไดแ้ลว้ และชีวติใหม่ของเรายงัตอ้ง

“ซเูปอรฮ์โีรคนขาเหลก็” 
ในงานแฟช ัน่วีค

时装周上的
“钢腿侠”หนิวอวี้   ก�าลงัเดินแฟชัน่โชว ์ในงาน Shanghai Fashion Week 

ประจ�าฤดูใบไมผ้ลิ/ฤดูร้อนปี 2022

牛钰登上2022春夏上海时装周 CFP 图
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เดินบนหนทางอีกยาวไกล” 

ในปี พ.ศ. 2564 บนรันเวยข์องเซ่ียงไฮ้

แฟชัน่วีค หนิวอวี้ เดินแฟชัน่โชวด์ว้ยขา

เทียมคร้ังแรกในชีวติของเธอไดส้�าเร็จ

ปัจจุบนัเธอเป็น Vlogger และช่างถ่าย

ภาพท่ีมีผูติ้ดตามหลายล้านคน เด็กหญิง

ท่ีน่ารักและมองโลกในแง่ดีคนน้ีในบญัชี

โซเชียลของเธอเอง เธอกล่าวดว้ยรอยยิม้

วา่ตนเองเป็น “ซูเปอร์ฮีโรคนขาเหลก็” 

เธอกล่าวว่า “ฉันอยากให้คนอ่ืนรู้ว่า

ความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ไดส่้งผลต่อ

การรักชีวติของตนเอง เรายงัสามารถเปล่ง

ประกายโดดเด่นไดเ้หมือนกนั  ฉนัหวงัวา่

ฉนัจะเป็นซูเปอร์ฮีโรใหไ้ดอ้ย่างไอรอน-

แมนคนเกราะเหล็กสุดเท่ห์ในสายตาของ

เดก็ ๆ ฉนัหวงัวา่ฉนัจะเป็นสญัลกัษณ์แห่ง

ความกล้าหาญและพลงัอนัแข็งแกร่งอยู่

ในใจของทุกคน” 

ภาพขณะท่ีหนิวอวี้ไดรั้บการช่วยเหลือจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวเวิน่ชวน

牛钰在汶川地震中被救出 图片来源于牛钰个人微博
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แชมป์พาราลมิปิก
ท่ีลกุขึ้นมาจากซาก

ปรกัหกัพงั
废墟中站起来的

残奥冠军

โทรศพัทมื์อถือของหวงัรุ่ย มีกลุ่มวแีชทกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีสมาชิก 

20 กวา่คน โดย 16 คนในนั้นเป็นนกัเรียนชั้น ม.3/3 ของโรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีต�าบลเจียนตี เมืองเต๋อหยาง มณฑลเสฉวน 

เม่ือ 14 ปีท่ีแลว้ ชั้นเรียนน้ีเดิมทีมีนักเรียนอยู ่40 คน แต่หลงัจาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีอ�าเภอเวิ่นชวน กเ็หลือนักเรียนเพียง 16 

คนเท่านั้น

เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2564 ข่าวท่ีหวงัรุ่ย ควา้เหรียญทอง

ในการแข่งขันปิงปองหญิง TT6-8 ท่ีโตเกียวพาราลิมปิกเกมส์

ท�าใหก้ลุ่มวแีชทกลุ่มน้ีคึกคกักวา่ปกติ ในสายตาของเพือ่นร่วมชั้น

เป็นเร่ืองยากท่ีจะเช่ือมโยงหวงัรุ่ย ในอดีตกบัการเป็นแชมป์พารา-

ลิมปิก แต่ถา้พูดถึงกีฬาปิงปองกพ็อมีแววอยูบ่า้ง แชมป์ใหม่ผูซ่ึ้ง

ดุดนัและเดด็ขาดในสนามแข่งเคยเป็นคนน่ิงเงียบและเกบ็ตวั มีเพียง

กีฬาปิงปองเท่านั้นท่ีเธอช่ืนชอบเป็นพิเศษ

ในช่วงท่ีเกิดแผน่ดินไหวท่ีอ�าเภอเวิน่ชวนเม่ือปี พ.ศ. 2551 โตะ๊

เรียนตวัหน่ึงช่วยกนัหวงัรุ่ยจากคานอิฐบลอ็กขนาดใหญ่ท่ีพงัลงมา 

แต่ขาขวาของเธอถูกทบัจนกลา้มเน้ือตายและตอ้งถูกตดัออก

ต่อมา แมว้า่เธอจะมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัอวยัวะ

เทียม แต่กเ็ป็นเร่ืองยากส�าหรับเธอท่ีจะปรับตวัเขา้กบัชีวติในโรงเรียน

อีกคร้ังหน่ึง เธอเคยคิดจะ “หาท่ีซ่อนตลอดชีวติ”  เม่ือปี พ.ศ. 2552

ทนัทีท่ีรู้วา่สหพนัธ์คนพิการในทอ้งถ่ินก�าลงัคดัเลือกนักกีฬาลง

แข่งขนัปิงปอง หวงัรุ่ย กรี็บสมคัรทนัที 

ตอนแรกขาเทียมท่ีหวงัรุ่ยใชห้นกัประมาณ 5 กิโลกรัม ท่ีข้อ

เข่ามีตวัลอ็ค เวลาวิง่ไปรับลูกปิงปอง ตวัล็อคมกัจะหลุดออกโดย

ไม่ทนัตั้งตวั ท�าใหรั้บน�้าหนกัไม่ไดแ้ละหกลม้บ่อยคร้ัง แมว้า่การ

เปล่ียนเป็นขาเทียมท่ีใช้ส�าหรับเล่นกีฬาจะช่วยแก้ปัญหาการ

หกลม้โดยทัว่ไปได ้แต่หากเป็นกรณีท่ีต�าแหน่งของอวยัวะท่ีถูกตดั

อยูสู่ง น�้าหนกั 2.5 กิโลกรัมกย็งัพยงุใหม้ัน่คงไดย้าก ทนัทีท่ีฝึกซอ้ม

จนเหง่ือออก ส่วนขอ้ต่อของอวยัวะเทียมกจ็ะถูกเสียดสีจนถลอก

และมีเลือดออกบ่อยคร้ัง

“ตอนแรกฉนัอยากกลบับา้นทุกวนั” ทุกคร้ังท่ีเธอตอ้งการหนี 
①
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“ในตอนแรก เรามีแค่ 16 คน ตอนน้ีกลุ่ม

เร่ิมใหญ่ข้ึน เพ่ือนร่วมชั้นท่ีแต่งงานแลว้

ต่างกพ็าครอบครัวของพวกเขาเขา้มาอยูใ่น

กลุ่ม ทุกคนต่างกมุ่็งมัน่พยายามเพ่ือกา้วไป

ขา้งหนา้ ซ่ึงมนักเ็ป็นส่ิงท่ีดีนะคะ”

ความคิดท่ีวา่ “ตอ้งพิสูจนคุ์ณค่าของตนเอง” จะกระตุน้ใหเ้ธอกา้วไป

ขา้งหนา้ เธอเพ่ิมการฝึกฝนเป็นวนัละ 8 ชัว่โมงเพ่ือใหต้ามทนัเพ่ือน

ร่วมทีม เม่ือเป็นแผล เธอกล็าหยดุคร่ึงวนัเพ่ือเร่งใหแ้ผลแหง้ตกสะเกด็

“ฝึกฝนในตอนเชา้และลาหยดุพกัในตอนบ่าย  เพ่ือจะไดใ้ชเ้วลาต่อ

ในตอนกลางคืนช่วยใหแ้ผลสมาน วนัรุ่งข้ึนกจ็ะซอ้มไดน้านข้ึน”

ความเพียรพยายามช่วยจุดประกายพรสวรรคท่ี์เธอเคยไดพิ้สูจน์

แลว้ในโรงเรียน เม่ือปี พ.ศ. 2556 เธอไดรั้บเลือกใหเ้ขา้ร่วมทีมชาติจีน

และเม่ือเธอเขา้ร่วมในเกมการแข่งขนัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สไตลก์าร

เล่นและนิสยัของเธอกก็ลา้หาญมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2559 เธอกา้วเขา้สู่

สนามแข่งขนัพาราลิมปิกเป็นคร้ังแรก 5 ปีต่อมา ในท่ีสุดเธอกไ็ดข้ึ้น

แท่นรับรางวลัสูงสุดในกีฬาพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว

หลงัจบการแข่งขนั เพ่ือนร่วมชั้นต่างพากนัแสดงความยนิดีกบั

หวงัรุ่ยในกลุ่มวีแชท และหวัใจของเธอก็เตม็เป่ียมดว้ยความต้ืนตนั 

หวงัรุ่ยควา้เหรียญทองจากกีฬาปิงปองหญิงประเภททีม TT6-8 ในการ

แข่งขนัโตเกียวพาราลิมปิก

图①王睿在东京残奥会乒乓球女子团体TT6-8级比赛中夺

金 CFP 图

หวงัรุ่ยขณะแข่งขนั

图②王睿在比赛中 CFP 图

②
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มา้นั่งส�าหรับท�าสมาธิ  3 ตวั เต็นท ์1 

หลงั และก่ิงไม ้1 ก่ิง ท�าอะไรไดบ้า้งในวดั  

ค �าตอบของพระอาจารย ์ซู่ฉวน  เจา้อาวาส

ของวดัพระอรหันต์ในเวลานั้นก็คือส่ิงน้ี

ช่วยใหเ้ดก็เกิดใหม่ถือก�าเนิดไดอ้ยา่งราบร่ืน

ในช่วงเหตุการณ์แผน่ดินไหว

ในเหตุการณ์แผน่ดินไหวท่ีอ�าเภอเวิน่ชวน

เม่ือปี พ.ศ. 2551 เมืองสือฟัง ซ่ึงอยูห่่างจาก

อ�าเภอเวิ่นชวนแค่เพียงภูเขากั้น เกิดความ

เสียหายอยา่งหนกั ศูนยสุ์ขภาพแม่และเด็ก

ของเมืองสือฟังกลายเป็นอาคารท่ีอนัตรายใน

ทนัที และเตียงของสตรีท่ีก�าลงัรอคลอดอยู่

มากกวา่ 20 คน ตอ้งยา้ยไปอยูบ่นถนน ต่อมา

ศูนยสุ์ขภาพดงักล่าวไดถู้กยา้ยไปท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึง และในไม่ชา้

โรงเรียนก็ไม่สามารถรองรับผูค้นใหม้าอาศยัได ้ โรงพยาบาลใน

ต�าบลและหมู่บา้นพงัเสียหายเกือบทั้งหมด  ส่วนโรงพยาบาลท่ียงัคง

ด�าเนินการอยูน่ั้นส่วนใหญ่กไ็ดร้ะดมไปช่วยรักษาผูบ้าดเจบ็...

“ในตอนนั้น จู่ ๆ ฉนัก็คิดข้ึนมาไดว้่า ในวดัพระอรหนัตท่ี์อยู่

ใกล ้ๆ มีท่ีวา่งใหต้ั้งเต็นทช์ัว่คราวได”้ กุย้ เฝิงชุน ผูอ้ �านวยการศูนย์

สุขภาพแม่และเดก็เล่ายอ้นเหตุการณ์วา่ตนเองไดติ้ดต่อพระอาจารย์

ซู่ฉวนทนัทีดว้ยความหวงัวา่จะสามารถ “ยมืท่ีดิน” เป็นการฉุกเฉิน

ได ้แต่กก็งัวลว่าจะถูกปฏิเสธ เพราะขอ้หา้มหลาย ๆ อยา่งของทาง

วดัหรือทางศาสนา โดยมองวา่เป็นเร่ืองผดิศีลผดิธรรม 

เม่ือไดรั้บค�าขอร้องจากศูนยสุ์ขภาพแม่และเดก็ พระอาจารย์

ซู่ฉวนไม่ไดล้งัเลแมแ้ต่นอ้ย ท่านน�าพระสงฆไ์ปกางเตน็ท ์จดัวาง

เกา้อ้ีและโตะ๊หวาย ตม้น�้าท�าอาหาร พยายามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

30
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อยา่งสุดความสามารถ พระอาจารย์ซู่ฉวนกล่าววา่ “การเห็นคน

ก�าลงัจะตายแลว้ไม่ช่วยเหลือนั้น เป็นเร่ืองผดิศีลผดิธรรมมากกวา่

เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่ส�าคญัเท่า” 

มา้นัง่ส�าหรับท�าสมาธิ  3 ตวั ถูกน�ามาวางต่อกนัเป็นเตียงส�าหรับ

คลอดชัว่คราว ใชผ้า้เตน็ทธ์รรมดาเป็นฉากกั้น และน�าก่ิงไมม้าท�า

เป็นท่ีแขวนใหน้�้ าเกลือ เดก็ทารกคนแลว้คนเล่าถือก�าเนิดข้ึนในวดั

เก่าแก่นบัพนัปีท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัแห่งน้ี ตามสถิติ ตั้งแต่

เกิดแผน่ดินไหวจนถึงเสร็จส้ินการอพยพของศูนยสุ์ขภาพแม่และ

เดก็ในปลายเดือนสิงหาคมของปีนั้น มีทารกทั้งหมด 108 คนเกิด

ในหอ้งคลอดชัว่คราวในวดัพระอรหนัต ์เน่ืองจากมีรูปป้ันพระอร-

หันต ์108 รูปในวดัพระอรหันต ์และหอ้งคลอดชัว่คราวก็อยูใ่กล้

กบัโถงพระอรหนัตข์องวดั หลงัจากแผน่ดินไหว ทุกคนจึงเรียกเดก็

เหล่าน้ีวา่ “บุตรแห่งพระอรหนัต”์ 

“ฉันใชเ้วลา 40 วนัในวดัพระอรหนัต ์

พระสงฆก์างเต็นท์ ซ้ือเตียงและผา้ห่มให้

เรา และแพทยท์ั้งหลายกเ็อาใจใส่พวกเรา

ตลอดเวลา” เม่ือนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกคร้ัง

จาง กัว๋เฟ่ิง ซ่ึงเป็นแม่ของเจียง อวีเ่ฉิน “บุตร

แห่งพระอรหนัต”์ คนหน่ึงยงัคงต้ืนตนัอยา่ง

ยิง่ จวบจนปัจจุบนัทุกคร้ังท่ีถึงวนัเกิดของ 

เจียง อวีเ่ฉิน คุณแม่จาง กัว๋เฟ่ิงก็จะพาลูก

กลบัไปเยีย่มเยอืนท่ีวดัพระอรหนัต์

ปัจจุบนั “บุตรแห่งพระอรหนัต”์ 108 คน

น้ีกเ็ติบโตกนัหมดแลว้ บางคนยงัคงอาศยั

อยูใ่นเมืองสือฟัง และบางคนก็ตามพ่อแม่

ไปท�างานท่ีต่างเมือง แต่ตราบใดท่ียงัมีเวลา

ผูใ้หญ่กจ็ะพาเดก็ ๆ  กลบัมาท่ีวดัพระอรหนัต์

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเพ่ือฉลองวนัเกิด

ท่ีนัน่

“บุตรแห่งพระอรหนัต”์ก�าลงัฉลองวนัเกิดด้วยกนัในวดัพระ

อรหนัต ์เมืองสือฟาง มณฑลเสฉวน 

图①②四川省什邡市罗汉寺，“罗汉娃”们一起过生日 

新华社 图
①

②
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ยอ้นกลบัไปดแูผ่นดนิไหวเว่ินชวน
เม่ือ 14 ปีท่ีแลว้ พรอ้มการกา้วสู่ชวิีตใหม่

ในเหตุการณ์แผน่ดินไหวท่ีอ�า-

เภอเวิ่นชวนเม่ือปี 2551 เมือง 20 

เมือง / แควน้ปกครองตนเอง ใน

มณฑลเสฉวนไดรั้บผลกระทบ

ในระดบัต่าง ๆ  กนัโดยมีพ้ืนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบรุนแรงมากกวา่ 100,000 

ตารางกิโลเมตร

เวลาผา่นไปแลว้ 14 ปี  ผูท่ี้เคย

ไดรั้บผลกระทบจากเหตุแผ่นดิน

ไหวท่ีอ�าเภอเวิน่ชวน ปัจจุบนัน้ีมี

การเปล่ียนแปลงอะไรเกิดข้ึนใน

ชีวติบา้ง

บางคนยนือยูบ่นแท่นรับเหรียญ

รางวลัของพาราลิมปิกเกมส์ บางคน

สร้างบา้นของตวัเองต่อไป บางคน

ยงัคงเปล่ียนแปลงตนเองและช่วย

เหลือผูอ่ื้น... กาลเวลาไดบ้นัทึก

ภยัพิบติัไว ้และเป็นประจกัษพ์ยาน

แห่งการเกิดใหม่ พวกเราอาลยัทุก

ชีวิตท่ีจากไป และระลึกถึงความ

ช่วยเหลือเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั

ในช่วงเวลาวิกฤติท่ามกลางความ

เป็นความตาย และหวงัใจยิง่วา่วนั

พรุ่งน้ีจะดีกวา่เดิม

14年过去了，曾经汶川地震中的受

灾群众，如今的生活发生了哪些变化？

他们有的站上了残奥会的颁奖台；有的

继续建设着自己的家园；有的不断改变

自己，帮助他人……时光记录灾难，也

见证重生，我们缅怀生命的逝去，铭记

危急时刻的生死救援与守望相助，也期

待着更加美好的明天。 新华社 图
汶川地震					年，
回望与新生
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孙勇刚 制图
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ความเจรญิรุ่งเรอืงร่วมกนัของเรา

我们的共同富裕路

การขจดัความยากจน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน และบรรลุ

ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัตามล�าดบั เป็นแนวทางท่ีรัฐบาลจีนกบัไทยต่างพยายามท�าใหส้�าเร็จ

เช่นกนั ปัจจุบนั การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งท่ี

อ�าเภอไดก้ลายเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัส�าหรับ

ทั้งสองประเทศ  หมู่บา้นหรือต�าบลเลก็ ๆ หลายแห่ง ใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรียบของ

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ีเพื่อพฒันาผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของตลาด โดยอาศยั

การขบัเคล่ือนพฒันาก�าลงัการผลิต การสร้างมาตรฐาน การสร้างแบรนด ์และการตลาดอยา่ง

จริงจงั เพือ่ใหพ้ื้นท่ีในทอ้งถ่ินมีอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑช์ั้นน�าท่ีมีศกัยภาพทางการตลาด

ขนาดใหญ่ มีลกัษณะเฉพาะของทอ้งถ่ินท่ีชดัเจน และมีมูลค่าเพิ่มสูง ซ่ึงอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑช์ั้นน�าเหล่าน้ีจะช่วยขบัเคล่ือนการจา้งงานในทอ้งถ่ิน การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

และช่วยใหผู้ค้นมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

แม่น�้าโขงไดร่้วมมือกบัสถาบนัวจิยัเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ห่งจีน (คุนหมิง) 

เพื่อเชิญผูเ้ช่ียวชาญไทย - จีนมาจบัประเดน็ร้อนวา่ดว้ยอุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเด่นและน่า

สนใจท่ีช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั โดยแบ่งปันและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการฟ้ืนฟู

ชนบท และพดูคุยเก่ียวกบัเสน้ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัของพวกเรา

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是中泰两国政府一致努力的方向。当前，以特色产业

带动县域经济发展，已成为两国实现共同富裕行之有效的途径。不少地方以小镇或乡村为单位，按照

市场需求，充分发挥本地资源优势，通过大力推进规模化、标准化、品牌化和市场化建设，使当地拥

有一个市场潜力大、区域特色明显、附加值高的主导产品和产业。而这些主导产品和产业，带动了当

地的就业、基础设施建设，帮助人们过上更好的生活。

本期，我们与中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国研究所一起，邀请中泰专家聚焦特色产业助力

共同富裕这一热点话题，分享交流乡村振兴经验，畅谈我们的共同富裕路。
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ชาวบา้นในหมู่บา้นไป่อา อ�าเภอฉงเจียง มณฑลกุย้โจว ก�าลงัคดัเลือกพริกช้ีฟ้า

贵州省从江县摆啊村村民在分拣朝天椒 新华社 图
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ใบชาเลก็ ๆ ท่ีสรา้งอตุสาหกรรมใหญ่

小茶叶
大产业
云南省社会科学院历史研究所研究员 蒋文中

ศ. เจ่ียง เหวนิจง นกัวจิยัสถาบนัศึกษาประวติัศาสตร์ 

สภาสงัคมศาสตร์แห่งมณฑลยนูนาน

从云南省普洱市景谷傣族彝族自治县出土的世

界最早茶科植物宽叶木兰化石，到澜沧江畔至今还

遗存着的大量千年古茶树、古茶园和丰富的茶种质资

源……这是茶起源于中国的有力佐证。云南各民族在

长期对茶的栽种、加工、储存和药用、食用中积累了

丰富的经验和技艺，形成了独特和丰富多彩的茶文

化。如今，随着云南高原特色现代农业的不断发展，

云南茶叶综合产值突破千亿元大关，带动当地农民增

收致富的同时，也促进了云南农业、农村经济发展。

ไร่ชาผเูอ่อร์

普洱茶茶园 CFP 图
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จากฟอสซิลดึกด�าบรรพข์องตน้ชาวงศจ์ �าปาเก่าแก่ท่ีสุดในโลก

ซ่ึงขุดพบในอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติหยีและไตจ๋ิงกู่ เมือง

ผเูอ่อร์ มณฑลยนูนาน ไปจนถึงสวนชาโบราณ แหล่งตน้ชาท่ีอุดม-

สมบูรณ์ และตน้ชาอายุนับพนัปีจ�านวนมากท่ีหลงเหลืออยู่ริม

สองฝ่ังแม่น�้าลา้นชา้ง... น่ีคือหลกัฐานส�าคญัท่ีบ่งช้ีถึงแหล่งก�าเนิด

ตน้ชาอยูท่ี่จีน  ชนกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยัอยู่ในยนูนานเป็นคนกลุ่มแรก

ท่ีคน้พบชาป่า แลว้น�ามาเพาะเล้ียงและใชป้ระโยชน ์ กลุ่มชาติ

พนัธ์ุต่าง ๆ ในยูนนานได้สั่งสมประสบการณ์และทกัษะมายาว

นานในการเพาะปลูก แปรรูป เก็บรักษา ใชเ้ป็นยาและบริโภค

ชา ท�าใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมชาท่ีมีเอกลกัษณ์และมีสีสนั ซ่ึงสะ-

ทอ้นให้เห็นในประเพณีการบริโภคอาหารประจ�าวนัของพวกเขา

ผา่นพิธีชงชา ประเพณีชา และศิลปะการชงชาต่าง ๆ

ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950 - 1960 มณฑลยูนนานมุ่งมัน่ท่ีจะ

พฒันาอุตสาหกรรมชา ฟ้ืนฟูสวนชาเก่าแก่ และพฒันาสวนชาใหม่ ๆ

อยา่งจริงจงั  ตลอดจนมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาชาแดงใบใหญ่และ

ชาเขียวของมณฑลยนูนาน ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1970 บริษทัน�า

เขา้ - ส่งออกใบชายูนนาน เร่ิมส่งออกชาผูเอ่อร์และชาแดงดว้ย

ตวัเอง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการชาผเูอ่อร์ในตลาดส่งออก โรงงาน

ผลิตชาท่ีคุนหมิงประสบความส�าเร็จในการทดลองผลิตชาผูเอ่อร์

ดว้ยกระบวนการผลิตสมยัใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็นการผลิตชาผูเอ่อร์ดิบ

และสุก ชาแดง และชาเขียว พื้นท่ีสวนชาในมณฑลยูนนานเม่ือปี

พ.ศ. 2521 จาก 104,169 ไร่ ในปี พ.ศ. 2492 (ประมาณ 166.67 

ตารางกิโลเมตร) เพิ่มข้ึนเป็น 622,500 ไร่ (ประมาณ 996 ตาราง

กิโลเมตร) ในปี พ.ศ. 2492 ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ใน

ประเทศจีน

ดว้ยการปฏิรูปและเปิดกวา้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมอยา่งลึกซ้ึง ท�าใหใ้บชากลายเป็นส่ิงจ�าเป็นในชีวติประ-

จ�าวนัของผูค้นจ�านวนมาก และท�าให้ผูค้นต่างคน้พบคุณค่าใหม่

ของชาผเูอ่อร์อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ชาผูเอ่อร์ขายดิบขายดีตั้งแต่

เขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแม่น�้าจูเจียงแผข่ยายไปทัว่ประเทศจีน

อุตสาหกรรมใบชาของยูนนานก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพฒันา นกัชงชาก�าลงัดริปชาผเูอ่อร์

茶艺师制作冰滴普洱茶 新华社 图
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โดดเด่นในดา้นการปลูกแบบปลอดมลภาวะ

ไดรั้บความสนใจมากข้ึน พื้นท่ีสวนชาใน

มณฑลยูนนานขยายเพ่ิมเป็น 3 ล้านไร่

(ประมาณ 4,800 ตารางกิโลเมตร) มูลค่า

รวมของอุตสาหกรรมใบชาสูงถึง 100,140

ลา้นหยวน ขณะเดียวกนั สวนชาออร์แกนิก

และสวนชาสีเขียวในยูนนานมีพ้ืนท่ีมาก

ถึง 530,831 ไร่ (ประมาณ 849.33 ตาราง-

กิโลเมตร) ซ่ึงมากสุดในประเทศจีน รายได้

ต่อหวัโดยเฉล่ียของเกษตรกรผูป้ลูกชาอยู่

ท่ี 4,050 หยวน ใบชาจึงมีคุณูปการอยา่ง

สูงต่อการบรรเทาความยากจนอยา่งตรงจุด

ในยนูนาน

ปัจจุบนั มณฑลยูนนานยงัคงสร้างฐาน

การผลิตสินคา้ใบชาท่ีค�านึงถึงระบบนิเวศ

ปรับปรุงพนัธ์ุ และก�าหนดมาตรฐาน โดยมี

เป้าหมายเพ่ือผลิตใบชาท่ีปลอดภยัต่อระบบ

นิเวศ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปลอดมลภาวะ

และเป็นชาออร์แกนิก พฒันาเขตอุตสาหกรรม

การผลิตใบชาแห่งมณฑลยนูนาน ขยายอิทธิ-

พลของแบรนดแ์ละส่วนแบ่งตลาดท่ีเน้น

ไปท่ีชาผูเอ่อร์พร้อมทั้งส�ารวจและส่งเสริม

วฒันธรรมชา เพ่ือเขียนต�านานแห่งยคุใบชา

เลก็ ๆ สืบไป

อยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั

ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแห่งการเร่ิมตน้สร้างสงัคมอยู่ดีมีสุขหรือ 

เส่ียวคงัถว้นทัว่ และเป็นปีแรกท่ีมณฑลยนูนานเร่ิมกา้วสู่การเกษตร

ยคุใหม่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีราบสูง  เพ่ือบรรเทาความยากจน

ใหต้รงจุด ยนูนานพยายามอยา่งมากในการส่งเสริมใหใ้บชาเป็นแบรนด์

สินคา้เกษตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีราบสูง ในบรรดาอ�าเภอ 

129 อ�าเภอทัว่ยนูนาน มีถึง 110 อ�าเภอมีการผลิตใบชา โดย 49 อ�าเภอ

มีสวนชาท่ีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา่ 4,150 ไร่ ประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมชามีมากกวา่ 11 ลา้นคน ในจ�านวนน้ี 6 ลา้นคนเป็น

เกษตรกร  สวนชามีขนาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่และประ-

ชาชนจ�านวนมาก อีกทั้งส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีภูเขาห่างไกล

และพ้ืนท่ีท่ีชนกลุ่มน้อยกระจายอาศัยอยู่ การสร้างแบรนดใ์บชา

ของมณฑลยนูนาน ไม่เพียงช่วยเพิ่มผลประโยชนท์างเศรษฐกิจของ

ใบชาเท่านั้น แต่ยงัน�าพารายไดแ้ละความมัง่คัง่มาใหเ้กษตรกรใน

ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและเศรษฐกิจในชนบท

ของมณฑลยนูนานดว้ย

ในปี พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมใบชาของมณฑลยูนนานซ่ึง

ชาวอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติฮานีชนชาติหยหีนิงเอ่อร์ เมืองผเูอ่อร์ 

มณฑลยนูนาน ก�าลงัไลฟ์โปรโมทชาผเูอ่อร์

云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县群众通过网络直播推介

普洱茶 新华社 图
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งานปักมง้ : “ทกัษะปลายนิ้ว” สู่ “เศรษฐกจิปลายนิ้ว”
苗绣：“指尖技艺”变身“指尖经济”

生活在中国贵州省的苗族，祖祖辈辈都传承着绣花的传统和技艺，形成了具有浓郁民族特色和地方特色的

苗绣文化。2006年，苗绣被列入第一批中国国家级非物质文化遗产名录，传统技艺也以创新为契机，向现代化

产品应用转型。曾经的“指尖技艺”变身“指尖经济”，帮助当地走出一条乡村振兴的新路子。

贵阳学院泰国研究中心副教授 黄强

หวงเฉียง รองศาสตราจารย ์ศูนยไ์ทยศึกษา วทิยาลยักุย้หยาง

สาวชาวมง้ก�าลงัโชวผ์ลงานผา้ปักมง้

苗族妇女展示苗绣作品 新华社 图
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จากชอบการร้องเพลง และแฝงอยู่ในเกือบทุกอณูของชีวติ เม่ือ

สาว ๆ ชาวมง้แต่งงาน พวกเขาตอ้งสวมใส่ชุดเจา้สาวท่ีปักดว้ย

ตวัเอง เพื่อเป็นการระลึกถึงบา้นเกิดและบรรพบุรุษของตน ตลอด

จนสืบทอดความงามท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของ

ชนชาติมง้ เม่ือสตรีชาวมง้ปักผา้ พวกเขาไม่เพียงแต่ใส่ใจในการ

สืบทอดประเพณีทางศิลปะของชนชาติ แต่ยงัเก่งในการใชจิ้นตนา-

การและกลา้สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ในผลงานปักผา้ของชาวมง้แทบ

หางานสองช้ินท่ีเหมือนกนัไม่ไดเ้ลย ศิลปะและเอกลกัษณ์ของงาน

ปักมง้ เป็นท่ีช่ืนชอบของบรรดาศิลปินและนักสะสม พิพิธภณัฑ์

หลายแห่งทั้งในและต่างประเทศต่างก็มีผลงานจดัเกบ็ไวเ้ช่นกนั

ชนชาติมง้ท่ีอาศยัอยูใ่นมณฑลกุย้โจว

ประเทศจีน ไดสื้บทอดประเพณีดั้งเดิมและ

ทกัษะงานฝีมือการปักผา้จากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้

เกิดวฒันธรรมอนัลุ่มลึกในการปักผา้แบบ

มง้ท่ีมีลักษณะเฉพาะของชนชาติและ

ทอ้งถ่ิน เม่ือเดือนพฤษภาคม 2549 งานปัก

ชนชาติมง้ถูกรวมอยูใ่นรายการมรดกภูมิ-

ปัญญาทางวฒันธรรมแห่งชาติจีนชุดแรก

เทคนิคการปักผา้แบบดั้งเดิมยงัอาศยันวตั-

กรรมในการเปล่ียนเป็นผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั

“ทกัษะการใชป้ลายน้ิว” ในอดีตไดถู้กเปล่ียน

เป็น “เศรษฐกิจปลายน้ิว” ช่วยใหพ้ื้นท่ีใน

ชนบทไดก้้าวสู่หนทางใหม่ในการฟ้ืนฟู

ชนบท

งานปักม้งทีโ่ดดเด่น

独树一帜的苗绣  

งานปักมง้ หมายถึงศิลปะการปักผา้ท่ี

สืบทอดกนัมาของชนชาติมง้ ซ่ึงถือเป็นการ

แสดงออกซ่ึงลักษณะเฉพาะทางประวติั-

ศาสตร์และวฒันธรรมของชนชาติมง้อีกทั้ง

ยงัเป็นการตกผลึกของความขยนัหมัน่เพียร

และภูมิปัญญาของสตรีชาวมง้

เน่ืองจากชนชาติมง้ไม่มีระบบการเขียน

เป็นของตวัเอง งานปักมง้จึงกลายเป็นส่ิง

ถ่ายทอดประวติัศาสตร์และต�านานของตน

ชาวมง้ใชง้านปักอย่างแพร่หลายในชีวติ

ประจ�าวนั เช่น เทศกาลเฉลิมฉลอง รวมทั้ง

ในพธีิหาคู่ งานสมรส งานศพ และพิธีทาง

ศาสนาต่าง ๆ ซ่ึงนับวา่มีคุณค่าในการใช้

สอยอยา่งมาก ชาวมง้ชอบงานปักไม่ต่าง

①
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งานปักม้งช่วยฟ้ืนฟูชนบท

苗绣助力乡村振兴 

หลายปีมาน้ี จีนใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่ต่อการสงวนรักษาและ

สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เดือนมิถุนายน 2564 

กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของจีนไดป้ระกาศ “แผน

พฒันาฯ 5 ปี ฉบบัท่ี 14 เพ่ือการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรม” แผนฯ ดงักล่าวเสนอให้เพิ่มการสนบัสนุนการสงวน

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในพื้นท่ียากจน เพื่อช่วยฟ้ืนฟู

ชนบท รวมทั้งส่งเสริมการสงวนรักษาและสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมใหมี้บทบาทมากข้ึนในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

อยา่งย ัง่ยนื

 ณ ภูเขาเหลยกงทางตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้ปกครอง

ตนเองชนชาติตง้และมง้ มณฑลกุ้ยโจว ลึกเขา้ไปในภูเขาท่ีอ�าเภอ

หรงเจียง แควน้เฉียนตงหนาน เป็นเขตสาธิตการสงวนรักษามรดก

ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประเภทผา้บาติกและงานปักของชนชาติ

มง้ ชาวบา้นในพ้ืนท่ีต่างสืบคน้ศิลปะงานปักผา้อยา่งกระตือรือร้น 

โดยอาศยัการตลาดเป็นตวัน�า จดัฝึกอบรมทกัษะการปักผา้ของชนชาติ

ฝึกอบรม “สาวปักผา้” มากกวา่ 20,000 คน ท�าใหส้าวชนบทมาก

กว่า 7,000 คนในทอ้งท่ีใชง้านปักและงานหตัถกรรมอ่ืน ๆ ในการ

สร้างงานสร้างธุรกิจ  รวมทั้งใช้รูปแบบ “สหกรณ์ + เกษตรกร” 

เพ่ือผลกัดนัใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมในการผลิตและส่งออกงานหตัถกรรม

เช่นงานปักมง้แบบดั้งเดิม ท�าใหก้ารตลาดเช่ือมต่อกบัมรดภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรม ช่วยให้รายได้มีเสถียรภาพ และคน้หาวิธีใหม่ใน

การใช ้“มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” แบบดั้งเดิมเพ่ือช่วยฟ้ืนฟู

ชนบท

ตามนิยามของ “อนุสัญญาวา่ดว้ย

การสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม” ขององค์การยูเนสโก 

“มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” 

หมายถึง การปฏิบติั การแสดงความคิด 

การแสดงออก ความรู้ ทกัษะ ตลอดจน

เคร่ืองมือ วตัถุ ส่ิงประดิษฐ ์และพ้ืนท่ี

ทางวฒันธรรม ซ่ึงชุมชน กลุ่มชน

และในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับวา่

เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรม

ของตน โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 5 

ดา้น (1) ประเพณีและการแสดงออก

ทางมุขปาฐะ รวมถึงภาษาท่ีเป็นส่ือ

กลางของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

(2) ศิลปะการแสดง (3) แนวปฏิบติัทาง

สงัคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ

(4) ความรู้และวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัโลก

ธรรมชาติและจกัรวาล  (5) หตัถกรรม

พ้ืนบา้นโบราณ

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接 

ชุดประจ�าชนชาติมง้

图①苗族传统服饰 CFP 图

ชุดแฟชัน่ซ่ึงมีองคป์ระกอบงานปักมง้กา้วสู่แคทวอลค์

图②具有苗绣元素的时装走进秀场 新华社 图

②
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อตุสาหกรรมสม้โอช่วยพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่

柚子因清甜的口感和清热败火的功效，深受消费者喜爱。在泰国，以披集府为代表的柚子产业，不

仅带动了当地经济发展，解决了就业问题，同时也优化了地方经济结构，为其他产业发展开拓出了一条

新路子。

柚子产业助力地方经济发展
泰国克朗邦雅智库执行主任 优瓦迪·卡坎凯

ยวุดี คาดการณ์ไกล ประธานสถาบนัคลงัปัญญาดา้นยทุธศาสตร์ชาติ

①

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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สม้โอเป็นท่ีนิยมมากในหมู่ผูบ้ริโภคเน่ืองจากมีรสหวานและมี

สรรพคุณในการแกร้้อนใน ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกสม้โออยา่งกวา้งขวาง

จากสถิติในปี 2563 มีพ้ืนท่ีปลูกถึง 128,288 ไร่ (ประมาณ 205.26 ตาราง-

กิโลเมตร) ส่วนใหญ่ปลูกในภาคกลางของประเทศไทย โดยจงัหวดั

นครปฐมและพิจิตรมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตสูงสุด

หลายปีมาน้ี จงัหวดัพิจิตรไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมส้มโออยา่ง

จริงจงั และไดก้ลายเป็นฐานการผลิตสม้โอท่ีส�าคญัของประเทศไทย  

สม้โอเมืองพิจิตรยงักลายเป็นผลิตภณัฑแ์ลนดม์าร์คท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศไทยดว้ย สม้โอทอ้งถ่ินพนัธ์ุ “ท่าข่อย” เป็นท่ีนิยมมาก เพราะ

มีผวิบาง เน้ือหนา เน้ือแน่น และไม่มีเมลด็ การพฒันาอุตสาหกรรม

สม้โอไดเ้พิม่รายไดใ้หจ้งัหวดัพิจิตรกวา่ 600 ลา้นบาท 

หลายคนท่ีท�างานในสวนสม้โอทุกวนัน้ี แต่ก่อนเคยนิยมออกไป

ท�างานท่ีกรุงเทพฯ พทัยา ระยอง ฯลฯ เพราะตอนนั้นไดค่้าจา้งรายวนั

อยา่งนอ้ย 300 บาท ขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียในบา้นเกิดนอ้ยกวา่ 100 บาท 

ซ่ึงท�าใหแ้รงงานทอ้งถ่ินจ�านวนมากยา้ยไปท�างานต่างถ่ิน แต่ปัจจุบนั

น้ีสวนสม้โอและโรงงานสม้โอในบา้นเกิดมีโอกาสท�างานจ�านวนมาก 

ซ่ึงขอ้ดีคืออยูใ่กลบ้า้นและรายไดง้าม ดึงดูด

แรงงานใหก้ลบัมามากข้ึนเร่ือย ๆ และยงัแก้

ปัญหาสงัคมบางอยา่ง เช่น เดก็หรือคนชรา

ท่ีถูกท้ิงไวใ้นชนบท

การพฒันาอุตสาหกรรมสม้โอในจงัหวดั

พิจิตรไม่เพียงแต่ช่วยขบัเคล่ือนการพฒันา

เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินและแกปั้ญหาการจา้ง

งานเท่านั้น แต่ยงัช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐ-

กิจของทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมและเปิดเสน้ทาง

ใหม่ส�าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

ดว้ย  ปัจจุบนั ช่วงท่ีสม้โอออกสู่ตลาดของ

สม้โอในสวนสม้โอท่ีประเทศไทย

图①泰国柚子果园里的柚子 CFP 图

แม่คา้ขายสม้โอท่ีตลาดน�้าประเทศไทย

图②商贩在泰国水上市场售卖柚子 CFP 图

②
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ทุกปี พาณิชยจ์งัหวดัพิจิตรจะจดังานส่ง-

เสริมสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเกรดพรีเมียมของ

พิจิตร นอกจากสม้โอแลว้ ยงัมีสินคา้พิเศษ

ของทอ้งถ่ินต่าง ๆ เช่น ขา้วและเมลด็บวัท่ี

ก�าลงักลายเป็นสินคา้เกรดพรีเมียม ซ่ึงไม่

เพียงแต่มีช่ือเสียงในตลาดภายในประเทศ

เท่านั้น แต่ยงัโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ

อีกดว้ย

สม้โอทบัทิมสยามท่ีราคาสูงท่ีสุดในปี

น้ี สามารถขายในประเทศจีนไดร้าคาถึง

ลูกละ 600 - 800 บาท ดว้ยเน้ือส้มโอท่ีมี

สีสนัสดใสเป็นมงคล ท�าให้ผูบ้ริโภคชาว

จีนช่ืนชอบอยา่งมาก เม่ือถึงเทศกาลต่าง ๆ 

มกัจะเกิดปรากฏการณ์ “สม้โอหายาก”

ปัจจุบนั การพฒันาอุตสาหกรรมสม้โอในประเทศไทยประสบ

ความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ แต่ก็ยงัมีศักยภาพมหาศาล ดา้นหน่ึง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความตอ้งการสูงมาก อีกดา้น

หน่ึง รัฐบาลไทยมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน

และสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงเกรดพรีเมียมของทอ้งถ่ิน นัน่คือ

“หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ดว้ยปัจจยัทัง้สองดา้น ใชแ้นวทางท่ีมุ่งเนน้

ตลาด น�าโดยรัฐบาล และอาศยัสวนสม้โอ เพ่ือสร้างห่วงโซ่อุตสาห-

กรรมตลอดสายท่ีเช่ือมต่อกบัตลาดต่างประเทศ รวบรวมระดมทุน

บริหารการปลูก การขนส่ง การขาย และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อ

เพิ่มความนิยมผลไมไ้ทยในระดบัสากล เพิ่มแรงผลกัดนัใหม่ให้

กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเพ่ิมประสบการณ์

การปฏิบติัใหม่เพื่อปรับปรุงชีวติของคนไทย

สม้โอในสวนของไทย

泰国果园里的柚子 CFP 图
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“หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ”์ การพฒันา
อตุสาหกรรมท่ีมีอตัลกัษณ์

开发特色产业
作为传统农业国家，泰国政府非常重视农业农村

问 题 ， 采 取 积 极 措 施 推 动 农 村 发 展 、 增 加 农 民 收

入。2001年，泰国推出“一村一品”计划，旨

在支持每个村镇利用当地自然资源、文

化传统、特有材料，发展富有文

化内涵的传统产业，生产特

色产品。“一村一品”计划

不仅是对泰国历史、文化、

艺术、传统习俗的传承，对

于提高民众生活水平、促进

乡村繁荣发展也起到了巨大

的推动作用。

“一村一品”

หมวกจกัสานแบบไทย

泰国传统手工编织帽 CFP 图
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จงัหวดัอุดรธานี ห่างจากกรุงเทพฯ เมือง

หลวงของประเทศไทยประมาณ 600 กิโลเมตร

เป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยท่ียงัมีวถีิ

เกษตรกรรม นอกจากการเพาะปลูกขา้ว

และเกษตรพืชผลอ่ืน ๆ แลว้ ชาวบา้นใน

ทอ้งถ่ินยงัอนุรักษง์านศิลปหตัถกรรมแบบ

ดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น 

การทอมือและผา้ยอ้มครามท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะ 

กระเป๋าจกัสานงานหัตถกรรมท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของหมู่บา้นหนองบุ ต�าบลสาม

พร้าว อ�าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ก่อน

หนา้น้ี เน่ืองจากไม่มีช่องทางการจ�าหน่าย 

จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะน�าผลประโยชน์มาสู่

ชาวบา้น หลงัจากรัฐบาลไทยใหก้ารส่งเสริม

โครงการ “หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ”์ 

หรือโอทอป (OTOP) อยา่งจริงจงั จึงมีธุรกิจ

จ�านวนมากลงไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ  เพ่ือท�า

การส�ารวจและคน้หาอุตสาหกรรมท่ีมีอตั-

ลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ธนัยช์นกซ่ึงเป็นคนพ้ืนถ่ิน

กล่าวแนะน�าวา่ หลายปีก่อน กลุ่มเครือเซ็นทรัล

ไทยแลนดไ์ด้ร่วมมือกบัหมู่บา้นหนองบุ

โดยสนบัสนุนทางการเงินตลอดจนวตัถุดิบ

ท่ีดีกวา่ให้กบัชาวบา้น นอกจากน้ี ยงัเชิญ

นกัออกแบบมาเป็นก�าลงัเสริม ช่วยในเร่ือง

การออกแบบ การผลิต และการจดัจ�าหน่าย

กระเป๋าจกัสาน หลงัจากหาช่องทางการตลาด

ได ้ชาวบา้นจึงเกิดความต่ืนตวัระดมก�าลงั

กนัอยา่งแขง็ขนั ยงัไดก่้อตั้งกลุ่มจกัสานข้ึน

โดยเฉพาะ

ปัจจุบนั กระเป๋าจกัสานท่ีชาวบา้นผลิตข้ึน มีวางจ�าหน่ายท่ีศูนย์

การคา้เซ็นทรัลเวลิดใ์จกลางกรุงเทพฯ งานแฮนดเ์มดท่ีประณีตและ

ดีไซนเ์ก๋ไก๋เป็นท่ีดึงดูดลูกคา้จ�านวนไม่นอ้ย ปัจจุบนั สมาชิกกลุ่ม

จกัสานมีรายไดต่้อคนต่อเดือน 5,000 - 7,000 บาท กนัยาคุณแม่ลูก

สาม ซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิกกลุ่มจกัสานกล่าวว่า “รายไดจ้ากงาน

จกัสานกระเป๋าถือเพียงพอส�าหรับส่งลูก ๆ เรียนหนงัสือ”

นอกจากกระเป๋าจกัสานจงัหวดัอุดรธานีแลว้ ในร้านผลิตภณัฑ์

โอทอป (OTOP) แห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจากทอ้งถ่ินต่าง ๆ

ทัว่ประเทศไทย เช่น ผา้ฝ้ายยอ้มครามจากจงัหวดันครสวรรค ์กระเป๋า

หวายจากจงัหวดัเชียงราย และงานหตัถกรรมกะลามะพร้าวจาก

จงัหวดัชุมพร นายพิชยั กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวแนะน�า

วา่ เพ่ือขานรับตามโครงการ “หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” ทาง

กลุ่มไดเ้ปิดตวั “โครงการสินคา้ดี” ใหก้บัหมู่บา้นทัว่ประเทศ เพ่ือ

ใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ “ท�าในหมู่บา้น” เหล่าน้ีมีช่องทางการขาย ชาวบา้น

มีรายไดเ้พิม่ข้ึน “งานหตัถกรรมพ้ืนบา้นเม่ือไดรั้บการออกแบบและ

ท�าการผลิตดว้ยความใส่ใจตลอดกระบวนการ จึงมีราคาสูงข้ึนเป็น

สองเท่าจากท่ีผา่นมา” สุนนัทาผูจ้ดัการร้านกล่าว

ในฐานะท่ีเป็นประเทศเกษตรกรรม รัฐบาลไทยใหค้วาม

ส�าคญัอยา่งยิ่งกบัปัญหาการเกษตรและชนบท  ด�าเนินมาตรการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการพฒันาชนบทและเพิ่มรายไดข้องเกษตรกร 

โครงการ “หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” เปิดตัวในปี 2544 เป้า-

หมายเพ่ือสนับสนุนแต่ละต�าบลหมู่บา้นใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

วฒันธรรมประเพณี และวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ท�าการพฒันาอุตสาหกรรม

เชิงวฒันธรรมพ้ืนบา้น สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีอุดมไปดว้ยเอกลกัษณ์

ของทอ้งถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมโครงการ  “หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ใหป้รากฏ

เป็นจริง หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยไดท้�างานร่วมกนัเพ่ือให้

การสนับสนุน กล่าวคือ กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกบัต�าบล
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หมู่บา้นท�าการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาด กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการ

ส่งเสริมต่าง ๆ ผลกัดนัการพฒันาผลิตภณัฑ ์อาทิ ใหก้าร

อบรมด้านเทคนิคและการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์

หน่วยงาน “หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ของกรมส่งเสริม

การส่งออก กระทรวงพาณิชย ์จดังานแสดงสินคา้โอทอป

ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจ�า เพ่ือจดัแสดงและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์“หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ 

ปัจจุบนัโครงการ “หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ได้

ครอบคลุมกวา่ 5,000 หมู่บา้นใน 77 จงัหวดัของ

ประเทศไทยเกษตรกร

กวา่ 1 ลา้นคนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมหตัถกรรม

ต่าง ๆ  ภายใตก้ารสนบั-

สนุนจากโครงการดงั-

กล่าว

ศาสตราจารย์

ไพศาล อาจารยภ์าค

วิชารัฐประศาสน-

ศาสตร์ วิทยาลยับริ-

หารธุรกิจกล่าวว่า

โครงการ “หน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์” ไม่เพียงเป็นการ

สืบทอดประวติัศาสตร์ ศิลปะวฒันธรรมและขนบ-

ธรรมเนียมประเพณีของไทยเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาท

อย่างมากในการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่

ของประชาชน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและการ

พฒันาชนบท

稿件来源：《人民日报》 กระเป๋าหวายจกัสานแบบไทย

泰国传统手工藤编包 图片来源于网络
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“จกัรวาลของเจิ้ง 
ยวนเจีย๋” ความฝัน
ของเดก็หา้ยุคสมยั

迪士尼动画里的米老鼠为许多孩子带去

欢乐，而在中国，“童话大王”郑渊洁笔下的

两只小老鼠舒克和贝塔也陪伴了几代孩子童年

的梦。

郑渊洁1977年开始从事童话文学创

作，1985年一个人创办了《童话大王》杂

志，一个人撑了36年。创作出皮皮鲁、舒

克、贝塔等家喻户晓的角色，影响了“70

后”至“10后”五代人的成长。在他看

来：“对文字有一种与生俱来的热爱，

这才是天赋，发自内心的热爱是挡不住

的，没有一个作家是逼迫出来的。”如

今，67岁的郑渊洁依然在守护着孩

子们的童心。

五代孩子的梦

เจ้ิง ยวนเจ๋ีย

郑渊洁 CFP 图
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มิกก้ีเมาส์ในการ์ตูนดิสนียน์�าความบนัเทิงมาให้แก่เด็ก ๆ 

จ�านวนมาก ในขณะเดียวกนั ส�าหรับในประเทศจีน เจา้หนูสอง

ตวันามว่า ซูเค่อ กบัเป่ยถ่า ภายใตป้ากกาของเจ้ิง ยวนเจ๋ีย “ราชา

แห่งนิทานเด็ก” ก็ไดอ้ยู่เคียงคู่ความฝันในวนัเยาวข์องเดก็หลาย

ยคุสมยั

 ตั้งแต่ปี 2520 เจ้ิง ยวนเจ๋ีย ไดเ้ร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานวรรณกรรม

นิทานเดก็ โดยในปี 2528 ไดส้ร้างนิตยสาร “ราชานิทานเดก็” ข้ึน

มาเพียงล�าพงั และต่อสู้ยืนหยดัมาด้วยตนเองเป็นเวลาถึง 36 ปี 

ตวัละครผีผีหลู่ ซูเค่อ เป่ยถ่า ซ่ึงเขาสร้างข้ึนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้ง

ขวางในทุกครัวเรือน มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเดก็ ๆ 5 ยคุสมยั 

ตั้งแต่ “คริสต์ทศวรรษ 1970” จนถึง “คริสต์ทศวรรษ 2010”  ใน

มุมมองของเขา “การมีความรักในตวัอกัษรอยา่งแรงกลา้ตั้งแต่เกิด

จึงจะเรียกว่าพรสวรรค์ ความรักใฝ่หาท่ีออกมาจากกน้บ้ึงหัวใจ

เป็นส่ิงท่ีห้ามกนัไม่ได ้ไม่มีนักเขียนคนไหนเป็นนักเขียนข้ึนมา

ไดเ้พราะโดนบงัคบั”  จวบจน ณ ปัจจุบนั เจ้ิง ยวนเจ๋ีย วยั 67 ปี ก็

ยงัคงคอยดูแลหวัใจวยัเยาวข์องเดก็ ๆ อยูเ่ช่นเคย

การดูแลปกป้องความฝันของเดก็ ๆ
守护孩子梦

เพ่ือผลักดันให้ส่ิงพิมพ ์“ราชานิทานเด็ก” ด�าเนินต่อไป เจ้ิง 

ยวนเจ๋ีย ต่ืนนอนตี 4 คร่ึงทุกวนั เขาเขียนนิทานจนถึง 6 โมงคร่ึง 

โดยเขียนเป็นจ�านวน 6,000 ตวัอกัษรทุกวนั ความเคยชินน้ียนืหยดั

มาติดต่อกนัตลอดจนถึง ณ ปัจจุบนั

“หลงัจากเขียนงานเสร็จทุกเชา้ ก็เท่ากบัจดัการเร่ืองท่ีส�าคญั

ท่ีสุดในวนัวนัหน่ึงเรียบร้อยแลว้ ผมจะรู้สึกโล่งใจมาก” เจ้ิง ยวน-

เจ๋ีย กล่าว นิสัยการต่ืนนอนแต่เชา้ตรู่น้ี เขาไดรั้บอิทธิพลมาจาก

บิดา บิดาของเขาต่ืนตีส่ีกวา่ ๆ ทุกวนัเพื่อมาอ่านหนงัสือและเขียน

หนงัสือ ปกติเขามกัจะนอนประมาณสามทุ่มกว่า ซ่ึงท�าให้เวลา

ต่ืนนอนวนัรุ่งข้ึน มีพลงัสดช่ืนเตม็ท่ี

แมอ้ายุใกลจ้ะ 70 ปีแลว้ แต่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานของเจ้ิง ยวนเจ๋ีย ยงัคงเหมือนไฟท่ีลุกโชนไม่เคยมอดแผว่
ผลงานของเจ้ิง ยวนเจ๋ีย

图①②郑渊洁的作品 图片来源于网络

①

②
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ลงเลย เม่ือถูกถามถึงวา่ท�าอย่างไรถึงรักษา

จิตใจความเป็นเด็กของตวัเองไวไ้ดดี้เช่น

น้ี เจ้ิง ยวนเจ๋ีย ตอบวา่ “อาจเป็นเพราะผม

มีความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกบัเดก็ และ

มีจิตวิญญาณการอยากคน้หาโลกใบน้ีล่ะ

มั้งครับ”

ในผลงานของเจ้ิง ยวนเจ๋ีย หนูสามารถ

ขบัเคร่ืองบินและขบัรถถงัได ้และสามารถ

ท�าส่ิงต่าง ๆ เพื่อพิทกัษค์วามชอบธรรมได้

เช่น ผผีหีลู่ ซ่ึงดูเหมือนเดก็ซน ๆ คนหน่ึง 

กส็ามารถปลดปล่อยนิสัยความเป็นตวัตน

แต่ก�าเนิดได ้กล้าหาญตรงไปตรงมา เจ้ิง 

ยวนเจ๋ีย ใชป้ลายปากกาท่ีเลก็แหลมน้ีสร้าง

ความฝันในนิทานวยัเยาวใ์หก้บัคนจ�านวนไม่นอ้ย

ราชานิทานเดก็เปลีย่นแปลงชีวติ
童话大王改变的人生

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 เจ้ิง ยวนเจ๋ีย ซ้ือห้องชุดในกรุง

ปักก่ิงทั้ งส้ิน 10 ชุด เพ่ือเก็บจดหมายของนกัอ่านตวัจ๋ิวเป็นการ

เฉพาะ ในปี 2553 เขาเกิดความคิดสนุก ๆ ข้ึนมา โดยได้สุ่มหยบิ

จดหมายออกมา 10 ฉบบั และประกาศตามหาเจ้าของในเวยโป๋ 

(ทวติเตอร์จีน) ซ่ึงเจอตวัเดก็ทั้งสิบคนท่ีเป็นเจา้ของจดหมายอยา่ง

รวดเร็ว พวกเขามาจากท่ีต่าง ๆ ในประเทศจีน ท�าอาชีพแตกต่างกนั

ไป บา้งกเ็ป็นเลขานายกเทศมนตรี หวัหนา้บรรณาธิการ นกัเตน้ร�า 

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั...

มีหลายคนท่ีไดเ้ปล่ียนชีวติเพราะ “ราชานิทานเดก็”

เจ้ิง ยวนเจ๋ีย ก�าลงัแจกลายเซ็นบนผลงานหนงัสือต่าง ๆ ของเขา

郑渊洁签售系列丛书 CFP 图
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ในคริสต์ทศวรรษ 1980 หลังจาก เผงิ หยางเวย เด็กชายตวั

นอ้ยท่ีอ�าเภอโย มณฑลหูหนาน ไดอ่้านเร่ือง “การผจญภยัของซูเค่อ

และเป่ยถ่า” กมี็ความฝันอยาก “ขบัเคร่ืองบินอยา่งซูเค่อ” ในปี 2553

เผงิ หยางเวย ซ่ึงไดก้ลายเป็นนกัขบัเคร่ืองบินตวัจริง ไดรั้บหนา้ท่ี

ขบัเคร่ืองบินท่ีมีผูโ้ดยสารจริงคร้ังแรกในชีวิต และต่อมาหน่ึงปี

หลงัจากนั้น เขาพบวา่ในรายช่ือผูโ้ดยสารมีคนช่ือ “zhengyuanjie”

เขาจึงเปิดประตูหอ้งกปัตนัออกมาดูดว้ยความสงสยั และกพ็บกบั

เจ้ิง ยวนเจ๋ีย ซ่ึงนัง่อยูแ่ถวแรก

เช่นเดียวกนัในคริสต์ทศวรรษ 1980  เต้ิง เจ้ียนเผิง ซ่ึงมาจาก

หมู่บา้นชนบทในเจียงซี เขาอาศยัการเกบ็ขยะหารายได ้ทุก ๆ เดือน

เขาจะเดินขา้มเขาเป็นเวลาคร่ึงชัว่โมงเพื่อมาซ้ือ “ราชานิทานเดก็”

ในเมือง ต่อมา เขาไดอ้อกจากหมู่บา้นในชนบทและเขา้มาอยู่ใน

เมือง  เรียนจนจบดอกเตอร์ กลายเป็นศาสตราจารยด์า้นกฎหมาย 

บนหนา้แรกของหนังสือ “ประวติัพฒันาการของระบบนิติธรรม

ในจีน” ซ่ึงเป็นต�าราเรียนท่ีเขาแต่งข้ึนนั้น เต้ิง เจ้ียนเผงิ เขียนวา่ 

“ขอมอบคุณูปการความดีของหนังสือเล่มน้ีให้แก่เจ้ิง ยวนเจ๋ีย 

นิทานของเจ้ิง ยวนเจ๋ีย ไดส้ร้างความสุขสนุกสนานท่ีหาไดย้ากยิง่

ส�าหรับขา้พเจา้ในช่วงวยัเยาว”์ 

ในปี 2536 ขณะท่ีเจ้ิง ยวนเจ๋ีย ไปเซ็นหนังสือท่ีงานจ�าหน่าย

หนงัสือท่ีเจ้ิงโจว มีเด็กหญิงชั้นประถม

ศึกษาปีท่ีสองคนหน่ึงต่อแถวขอลายเซ็น 

แต่เม่ือได้ลายเซ็นแล้วก็ยงัหยุดถามเขา

ต่อวา่ “คุณลุงคะ พี่สาวท่ีอยูห่ลงัคุณลุงท�า

หน้าท่ีอะไรเหรอคะ” เขาตอบว่า “เป็นผู ้

ช่วยจะ้” เด็กสาวถามต่ออีกวา่ “เม่ือหนูโต

หนูไปเป็นผูช่้วยให้คุณลุงไดไ้หมคะ” เขา

คิดสกัพกั กต็อบวา่ “ถา้อีกหน่อยหนูเรียน

ภาษาองักฤษเก่ง ๆ ก็มาเป็นผูช่้วยใหลุ้ง

ไดจ้ะ้” ดว้ยการขอร้องของเด็กหญิง เขา

จึงเขียนค�าสญัญาน้ีลงบนหนงัสือเล่มนั้น

แรงบลัดาลใจน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติของ

เดก็ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีแต่เดิมเรียนหนังสือ

ไม่เก่ง เธอกลับสามารถสอบเขา้เรียนใน

มหาวทิยาลยัช่ือดงัไดจ้ริง ๆ และไดน้�าใบ

ปริญญาพร้อมกบัหนงัสือท่ีเขียนค�าสญัญา

ในคร้ังนั้นมาหาเจ้ิง ยวนเจ๋ีย และไดเ้ป็นผู ้

ช่วยของเขาในท่ีสุด
本刊综合

 CFP 图
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ภาชนะสะสมเบี้ยของ
อาณาจกัรเตียนโบราณ 
และววักระทิงเสอืโคร่ง
กา้วลงจากแท่นบวงสรวง
古滇国贮贝器：

走下
神坛的

战国末年开始出现，兴盛于汉代的贮贝

器，其器盖上是一个个高度写实的立体雕塑

场景，它们不仅是古滇人生活的缩影，更是

滇王和贵族们权力的表现，代表着古滇青铜

重器从神坛走向了人间。

ในหว้งเวลาเกือบ 500 ปี นบัจากช่วง

สงครามระหว่างรัฐ (475 - 221 ปีก่อน

คริสตกาล) ถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอวู่ต้ี 

(จกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตกในจีน

โบราณซ่ึงครองราชย์ตั้งแต่ 141 - 87 ปี

ก่อนคริสตกาล) อาณาจกัรเตียนซ่ึงตั้งอยู่

บริเวณทะเลสาบเตียนฉือในยนูนาน มีบนั-

ทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัอาณาจกัร

เตียนเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยเคร่ืองทอง-

สมัฤทธ์ิท่ีขุดพบ ท�าให้เราสามารถสมัผสั

ไดถึ้งความล้ีลบัของอาณาจกัรน้ี

ววักระทิงเสือโคร่งเน้ือทองสมัฤทธ์ิท่ี

ขดุพบในท่ีน้ี บอกเล่าถึงช่วงเวลาหน่ึงแห่ง

ความระทึก โดยเสือร้ายก�าลงัขบกดัหาง

ของแม่ววักระทิง แมว้่ามนัจะมีเขาใหญ่

คู่หน่ึงท่ีสามารถท่ิมแทงเสือได ้แต่แม่กระทิง

ยงัยอมอดทนยือ้ยดุกบัเสือ ทั้งน้ีเพราะตอ้ง

การปกป้องลูกน้อยไร้เดียงสาท่ีซุกอยูใ่ต้

ทอ้งแม่ น่ีคือความปรารถนาของชาวเตียน

โบราณซ่ึงอาศยัอยู่บริเวณทะเลสาบเตียน

ฉือและทะเลสาบฝู่ เซียนในยูนนานท่ีได้

บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจา้เม่ือกวา่ 2,000

ปีก่อน

ววักระทิงเสือสัมฤทธ์ิเป็นแท่นบูชา

ส�าหรับจดัวางเคร่ืองสงัเวย เป็นวตัถุมงคล CFP 图
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ส�าหรับส่ือสารกบัเหล่าทวยเทพ มนัแสดงออกถึงมุมมองต่อชีวติ

และความตายของชาวเตียนโบราณวา่ ในความตาย ไดก่้อก�าเนิด

ชีวติใหม่ ชีวติมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนเป็นวฏัจกัร เป็นค�าสรร-

เสริญต่อชีวติ และความปรารถนาต่อการสืบเผา่พงศพ์นัธ์ุ เป็นการ

เชิดชูบูชาพลงัเหนือธรรมชาติ ดว้ยส่วนลึกแห่งหว้งความคิดค�านึง

และอารมณ์รู้สึกท่ีเป็นนามธรรมน้ี ไดถู้กส่ือสารออกมาในลกัษณะ

ท่ีซ่ือ ๆ ตรง ๆ บริสุทธ์ิเรียบง่าย กาลเวลาหลายร้อยปีลบัหายชัว่

พริบตา เคร่ืองทองสมัฤทธ์ิอาณาจกัรเตียนโบราณไดค่้อย ๆ ยา้ย

จากแท่นบูชาเดินเขา้สู่สงัคมชีวติ

ภาชนะเกบ็สะสมหอยเบ้ียท่ีหล่อข้ึนในสมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนั

ตก (202 - 8 ปีก่อนคริสตกาล) เร่ืองราวของววักระทิงกบัเสือยงัคง

ถูกน�ามาแสดง แต่ตอนจบแตกต่างไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิง การบอก

เล่าเร่ืองราวของภาชนะเกบ็หอยเบ้ียววักระทิงต่อสูเ้สือ กลบักลาย

เป็นขาหลงัของเสือถูกววักระทิงท่ิมแทงทะลุ กระทิงท่ีเจาะขาเสือ

นั้นมีท่วงทีสง่างาม และววักระทิงท่ีลอ้มกรอบเสือนั้นมีความต่ืน

ตวัระแวดระวงั นอกจากน้ียงัมีลิงสองตวัท่ีต่ืนตระหนก และนกท่ี

บินหนีไป

ภาชนะสะสมหอยเบ้ียเป็นภาชนะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะในเคร่ือง

ทองสมัฤทธ์ิของเตียนโบราณ เป็นหีบสมบติัท่ีกษตัริยเ์ตียนและ

ขนุนางชนชั้นสูงใชเ้กบ็หอยเบ้ียและสมบติัล�้าค่าต่าง ๆ ช่างฝีมือท่ี

หล่อภาชนะเกบ็เบ้ียววักระทิงต่อสูก้บัเสือ คงจะตอ้งเป็นนกัส�ารวจ

ภาคสนามท่ีหาญกลา้และละเอียดอ่อน เขาสังเกตพบวา่ในระบบ

นิเวศวิทยาของธรรมชาติผูแ้ขง็แกร่งจะกินผูอ่้อนแอ อนัเป็นการ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสงัคมท่ีแทจ้ริง

มีฉากในชีวติจริงมากมายปรากฏอยู่บนภาชนะเก็บหอยเบ้ียน้ี 

อาทิ การเซ่นสงัเวย ศึกสงคราม การล่าสัตว ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่เพียงเป็น

ภาพยอ่ของวิถีชีวิตชาวเตียนโบราณเท่านั้น ท่ียิง่กวา่คือยงัเป็นการ

แสดงใหเ้ห็นถึงอ�านาจของกษตัริยเ์ตียนและเหล่าชนชั้นสูง

พื้นท่ีต่าง ๆ ในยนูนานมีการขดุพบภาชนะเกบ็สะสมหอยเบ้ีย

นับ 100 ช้ินจากร่องรอยแห่งกาลเวลา เราสามารถตีความการ

เปล่ียนแปลงของภาชนะทองสัมฤทธ์ิเตียนโบราณไดอ้ยา่งชดัเจน

ตั้งแต่การส่ือถึงความเป็นเทพไปจนถึง

การส่ือถึงความเป็นมนุษย ์ในช่วงราชวงศ์

ฮัน่ตะวนัออก (ค.ศ. 25 - 220) อาณาจกัร

เตียนโบราณล่มสลาย ดงันั้น เคร่ืองสมัฤทธ์ิ

และอาณาจกัรเตียนโบราณจึงค่อย ๆ สูญ

หายไปในผงธุลีแห่งประวติัศาสตร์ แต่ถึง

กระนั้น ในวนัน้ีหากคุณเดินอยูใ่นป่าภูเขา

ถ่ินทุรกนัดารของยนูนาน หรือดูท่วงท�านอง

และการเตน้ร�าของชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม 

คุณยงัคงสัมผสัไดถึ้งพลงัชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ

เรียบง่ายไดเ้สมอ
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在一座城市生活久了，每当被外地朋友问起“这座城市有

什么好玩的”时，你会不会一时语塞，或想起的都是大众熟知

的地点？如果花一个下午的时间，有专业人士的带领，你愿不

愿意用另一种“打开方式”去重新认识自己的城市？

近两年，受新冠肺炎疫情影响，本地游成为主流。与此

同时，年轻人不再满足于走马观花式的旅游，一种新兴旅游方

式“Citywalk”逐渐在中国走红。

เดนิเท่ียวในเมือง ใชฝี้กา้ว
วดัขนาดของเมือง

用脚步丈量一座城
Citywalk
เดนิเท่ียวในเมือง ใชฝี้กา้ว

วดัขนาดของเมือง

用脚步丈量一座城
Citywalk

①
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ใช้การสัญจรด้วยการเดนิเพ่ือปฏิสัมพนัธ์กบัเมืองในเชิงลกึ
用行走和城市深度互动

Citywalk คืออะไร ความหมายตรงตามตวัอกัษร มนัหมายถึง

การเดินในเมืองหรือการเดินเล่นในเมือง โดยมีผูร่้วมเดินทางสองสาม

คน ภายใตก้ารน�าของผูเ้ช่ียวชาญคอยบรรยายใหค้วามรู้ เดินไปตาม

เสน้ทางท่ีทรงเอกลกัษณ์โดยมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ สมัผสักบั

ความมีชีวิตชีวาและพลงัชีวิตของเมืองแห่งน้ีทั้งในมุมดา้นประ-

วติัศาสตร์ ภูมิประเทศ วฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ ผูเ้ขา้ร่วมไม่

เพียงแต่เป็นนกัท่องเท่ียวต่างถ่ิน คนในทอ้งถ่ินเองกส็ามารถอาศยั

การเดินน้ีเพื่อท�าความรู้จกักบัทอ้งถ่ินของตวัเองใหม่อีกคร้ัง

“แมว้า่พวกเราล้วนแต่อาศัยอยู่ในกรุงปักก่ิง แต่แทจ้ริงแลว้

รู้จกัปักก่ิงไม่ไดดี้เท่าไหร่” ตั้งแต่ปีท่ีแลว้เป็นตน้มา เถียนหยวน 

หญิงชาวปักก่ิงไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม Citywalk มาไม่ก่ีคร้ัง กต็กหลุม

รักการท่องเท่ียวในเมือง “เช่นพระราชวงัตอ้งหา้มซ่ึงเป็นสถานท่ี

ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีของทุกคนเช่นน้ี หากเท่ียวชมทัว่ไป ค�าบรรยายก็

น่าเบ่ือเหมือนกนัไปหมด แต่อาจารยท่ี์มาบรรยายในกิจกรรรม 

Citywalk มีการศึกษาเชิงลึกและมีความรู้เก่ียวกบัพระราชวงัตอ้ง

หา้มในระดบัท่ีลึกซ้ึงมาก เขาจะพาเดินในเส้นทางท่ีแตกต่างออก

ไป เล่าเร่ืองท่ีแตกต่างไปจากเดิม”

ฉี เจีย ซ่ึงเรียกฉางซาแห่งหูหนานบา้นเกิดของตนเองวา่คือ 

“คนแปลกหนา้ท่ีคุน้เคยท่ีสุด”  16 ปีหลงัจากออกมาจากฉางซาแลว้

ไดก้ลบัมาอีกคร้ัง เธอชอบพาลูกวยัสองขวบคร่ึงเขา้ร่วมกิจกรรม

เดินเท่ียวในเมือง “มุมถนนของเมืองท่ีปกติถูกมองขา้มไดง่้ายดาย

ท่ีสุดหรือจุดท่ีฟังแลว้คุน้หูอย่างมาก คิดไม่ถึงวา่เม่ือขดุคน้ในเชิง

ลึกแลว้จะกลายเป็นสถานท่ีซ่อนสมบติัอนัล�้ าค่าไว”้ ในมุมมอง

ของเธอ “ส่ิงท่ีเธอช่ืนชอบมากกว่ากคื็อช่วงเวลาอนังดงามท่ีเธอ

ไดร่้วมประสบกบัเพื่อนร่วมเดินทางท่ีต่างกนัออกไป  สภาพเมือง

อนัหลากหลายท่ีไดเ้ห็นร่วมกนั และความทรงจ�าจากการเดินทาง

คร้ังน้ี”

เม่ืออาศยัอยูใ่นเมืองเมืองหน่ึงเป็น

เวลานาน เม่ือถูกเพื่อนต่างถ่ินถามวา่

“เมืองน้ีมีอะไรน่าเท่ียวบา้ง” คุณมกั

จะตอบไม่ถูกใช่หรือไม่ หรือนึกถึง

สถานท่ีท่ีคนทัว่ไปรู้จกัอยา่งดีอยูแ่ลว้

ใช่ไหม หากใชเ้วลาช่วงบ่ายของวนั

หน่ึง มีผูเ้ช่ียวชาญพาเท่ียว คุณจะยอม 

“เปิดใจ” เพ่ือท�าความรู้จกักบัเมืองของ

คุณในรูปแบบใหม่หรือไม่

สองปีมาน้ี เน่ืองจากผลกระทบ

ของโรคโควิด การเท่ียวในพื้นท่ีตวั

เองกลายเป็นกระแสหลกัในสังคม 

ในขณะเดียวกนั วยัรุ่นกไ็ม่ชอบการ

ท่องเท่ียวแบบชะโงกทวัร์อีกต่อไป 

“Citywalk (การเดินเท่ียวในเมือง)”  

ซ่ึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเติบโต

ข้ึนใหม่ ค่อย ๆ เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก

ในประเทศจีน นกัท่องเท่ียวก�าลงัถ่ายรูปภูมิทศันข์องเมือง

图①游客拍摄城市景观 CFP 图

ผูช่ื้นชอบ Citywalk เดินทางชมเมืองโดยการป่ันจกัรยาน

图②Citywalk爱好者通过骑行方式游览城市 CFP 图

②
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แสดงมุมลกึอกีด้านของประวตัศิาสตร์เมือง
展示城市历史深处的另一面

เซียวเซียว วยัรุ่นชาวฉางซาลาออกจากงานท่ีกรุงปักก่ิงและ

กลบัมาบา้นเกิดพบว่า เมืองฉางซาไดรั้บการปรับปรุงใหม่จนไม่

เหมือนกบัฉางซาในความทรงจ�าของเธอแลว้ ดงันั้น เธอจึงลองวาง

เสน้ทางท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่คนกลุ่มนอ้ยแต่น่าสนใจข้ึน พาเพื่อน ๆ

ต่างถ่ินไปเยีย่มชม หลงัจากไดรั้บเสียงตอบรับและเสียงเชียร์มาก

ข้ึนเร่ือย ๆ เซียวเซียวกบัเพื่อนนกัเรียนสมยัเรียนหนงัสือจึงร่วมกนั

จดักิจกรรม Citywalk ทอ้งถ่ินฉางซาข้ึนในปี 2562 อยา่งเป็นทางการ

พร้อมทั้งตั้งสตูดิโอจ่ิวเออ้ เน้นลักษณะพิเศษเฉพาะตวัทอ้งถ่ิน

ของฉางซา สตูดิโอของเซียวเซียวไดน้�าเสนอเส้นทาง Citywalk 

รวมทั้งส้ิน 20 สาย  ทั้งวางเส้นทางตามล่าหาของอร่อยในเมืองท่ี

นิยมในโซเชียล ทั้งวางเส้นทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัความทรงจ�า

เมืองโบราณฉางซา 

แตกต่างกบัการเดินไปเร่ือยโดยไม่มีเป้าหมาย ส�าหรับเธอแลว้

การวางเส้นทาง Citywalk ตอ้งสามารถช่วยให้ทุกคนเขา้ถึงภูมิ-

ประเทศ วฒันธรรมของเมืองและประเพณีนิสัยใจคอของผูค้นใน

เมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน “ขณะท่ีพานกัท่องเท่ียวต่างถ่ิน

เท่ียวนั้น พวกเราจะเน้นถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดท่ีมีต่อ

ฉางซา ส่วนใหญ่จะเนน้ถ่ายทอดเผยแพร่ หากเป็นการพาคนใน

พ้ืนท่ีเท่ียว พวกเราจะเน้นไปท่ีการพดูคุยกบัทุกคนเก่ียวกบัอดีต 

ปัจจุบนัและอนาคตของเมือง”

ในฐานะเป็นผูป้ระกอบอาชีพด้านการท่องเท่ียว ในขณะท่ี

อนั หลินหลิน ดูแลเกสตเ์ฮาส์ท่ีรอบกรุงปักก่ิงอยูน่ั้น เธอกช็อบจดั 

Citywalk ข้ึนในช่วงสุดสปัดาห์ เน่ืองจากการสั่งสมประสบการณ์

ในวงการน้ีมาตั้งแต่แรกเร่ิม เธอไดร่้วมกบับรรดานกัวชิาการและ

นกัวิจยัระดมสมองคิดคน้เส้นทางท่ีสมบูรณ์จ�านวน 7 สาย อาทิ 

เสน้แกนกลางกรุงปักก่ิง ซอยบา้นโบราณแปดแห่งส�าคญัของปักก่ิง

เป็นตน้

ในมุมมองของอนั หลินหลิน การออกแบบเสน้ทาง Citywalk 

และการออกแบบค�าบรรยายเป็นทั้งจุดส�าคญั และเป็นทั้งความ

ยากล�าบาก เธอเล่าโดยใชก้รณีการออกแบบเสน้ทางเสน้แกนกลาง

กรุงปักก่ิงเป็นตวัอยา่ง “เสน้ทางท่ีมีความยาวประมาณ 7.8 กิโลเมตร

จะเดินทีเดียวให้จบจะเหน่ือยมากเกินไป ดงันั้น ฉันจึงออกแบบ

ใหแ้บ่งออกเป็นสองเส้นทาง ไดแ้ก่ เส้น

แกนกลางจากทางใตไ้ปถึงตอนกลาง เสน้

แกนกลางจากทางเหนือไปถึงตอนกลาง 

โดยหวัใจหลกัเน้นการเปรียบเทียบอดีต

กบัปัจจุบนั เสน้แกนกลางใตไ้ปกลางเนน้

ไปท่ีวฒันธรรมประเพณีโบราณชาวปักก่ิง 

ส่วนเส้นแกนกลางเหนือจรดตอนกลาง

เนน้ไปท่ีวฒันธรรมในพระราชส�านกั”

เร่ิมเห็นรูปร่างของตลาดภายในประเทศ

国内市场初具雏形

ในมุมมองของเกา ต๋าหม่ิน ผูริ้เร่ิมก่อ-

ตั้งบริษทัวฒันธรรมการท่องเท่ียวศิลปะ

หางโจว เมืองทุกเมืองต่างกมี็ความทรงจ�า

ประวติัศาสตร์ท่ีทรงเอกลกัษณ์ของตวัเอง

มรดกทางวฒันธรรม และอาคารสถานท่ี

ทางศิลปะวฒันธรรม ในทางทฤษฎี ลว้น

แต่สามารถคน้หาเน้ือหาดา้นวฒันธรรม

เชิงลึกได ้แลว้จึงปรับเป็นผลิตภัณฑห์รือ

กิจกรรมอีกต่อหน่ึง “เมืองท่ีมีพ้ืนฐานวฒัน-

ธรรมลึกซ้ึงและหลากหลาย รวมถึงมีประ-

ชากรจ�านวนมาก การจัดท�าการเดินทาง

เรียนรู้วฒันธรรมของเมืองกจ็ะมีความเป็น

ไปไดสู้ง และกลายเป็นโครงการท่ีย ัง่ยืน

ไดง่้ายยิง่ข้ึน”

การเดินเท่ียวในเมืองเช่นน้ี สามารถ

ดึงดูดคนเขา้ร่วมไดม้ากเท่าไหร่ เขาสงัเกต

ไดว้่า ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละเมือง 

ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนท่ีและผู ้

ช่ืนชอบดา้นวฒันธรรมในเมืองรอบขา้ง 

ซ่ึงรวมไปถึงชาวเมืองอาวุโส “ชาวเมือง

จ�านวนมากอาจจะยงัไม่ทนัสังเกตเห็นวา่

เบ้ืองหลงัสถานท่ีท่ีพวกเขาเดินผา่นเพือ่ไป

จบัจ่ายซ้ือกบัขา้วในทุก ๆ วนั แฝงไวด้ว้ย
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เร่ืองราวทางวฒันธรรมท่ีส�าคัญมากมาย หลังจากทุกคนมาเสาะหาวฒันธรรมของเมืองร่วมกนั 

พวกเขายงัสามารถแสดงบทบาทในฐานะตวัเอกของเร่ืองในการพาญาติสนิทมิตรสหายไปสมัผสักบั

เมืองของตนเองอย่างถูกตอ้งแม่นย �ายิง่ข้ึน” เกา ต๋าหม่ิน กล่าววา่ รูปแบบโครงการการเดินเท่ียวทาง

วฒันธรรมของชาวเมืองมีความหลากหลายและยืดหยุ่น มีทั้งคนหนุ่มสาวและผูสู้งอาย ุมีการ

เดินทางตั้งแต่ไม่ก่ีชัว่โมงไปจนถึงเป็นวนั ราคากม็กัจะยอ่มเยาว์

เซียวเซียวเห็นวา่ ตลาด Citywalk ภายในประเทศเพ่ิงจะเร่ิมก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างข้ึน

มา หากใชต้วัเลข 100 คือปริมาณความอ่ิมตวั หลายปีมาน้ีอาจจะพฒันาจาก 0 ถึง 20 เท่านั้น 

ในมุมมองของเธอ โครงการน้ีเป็นโครงการจากอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลกั ถา้ตอ้งการท�า

ก�าไรท่ีแทจ้ริงยากมาก แต่ทว่าในฐานะเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบการวจิยัศึกษา

คุณค่าทางวฒันธรรม เธอยงัปรารถนาท่ีจะใชรู้ปแบบการเดินเท่ียว

ชมเมืองเพ่ือท�าให ้“วฒันธรรม” กลายเป็นหน่ึงในพ้ืนฐานของรูป

แบบการด�ารงชีวติยคุปัจจุบนั อีกทั้งยงัปรารถนาท่ีจะใชจุ้ดน้ีคง

ความทรงจ�าเก่ียวกบัเมืองอนัล�้าค่าซ่ึงอาจค่อย ๆ จาง

หายไปในกระบวนการพฒันาเมืองอีกดว้ย” 

      稿件来源：《中国青年报》

 CFP 图

กระแสฮอตฮติ时尚 /

57



อาหารเชา้ใน
ยูนนานเริม่ตน้
ดว้ย “หม่ี”

本刊记者 王靖中/文

云南的清晨，是在一口口被热气笼罩的

大锅中显露真容的。对于云南人来说，一碗清

晨的米线是一天“元气”的来源。同样，烧饵

块和米浆粑粑也是云南人餐桌上米食早餐的代

表。特别是寒风凛冽的冬季，站在路边卖饵

块的小车旁，来一份加了油条、香肠与荷包

蛋的烧饵块，同时在炭火旁暖一暖双手，是

上班人清早最好的慰藉。

早餐
从
开始

 ในประเทศจีน วิถีปกติในชีวิตท่ี

ทุกคนรู้ดี คือ อาหารเชา้ตอ้งกินให้อ่ิม 

การ “กินอ่ิม” กล่าวไดว้่าเป็นมาตรฐาน

และเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับ

ชาวจีนในการรับประทานอาหารเชา้
หม่ีเส้ียนขาหมูเมนูเด่นของยนูนาน

云南特色美食猪脚米线 CFP 图
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แต่เดิมมาประเทศจีนมีวฒันธรรม “ขา้วใตแ้ละหม่ีเหนือ” 

(กล่าวคือ ทางภาคใตป้ลูกขา้วกินขา้ว ทางภาคเหนือปลูกขา้วสาลี

กินเส้นบะหม่ี) ตั้งแต่ราชวงศฉิ์นและฮัน่ในจีนโบราณ เน่ืองจาก

ความแพร่หลายของการใชโ้ม่หิน ท�าใหส้อง “ก�าลงัหลกั” ในอาหาร

เชา้แบบจีนสมยัใหม่เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างข้ึน โดยทางภาคเหนือจะ

เป็นเสน้บะหม่ี ทางภาคใตก้ลบัแตกแขนงออกมาเป็นหม่ีประเภท

ต่าง ๆ เช่น ขนมจีน เสน้เลก็ เสน้หม่ี ก๋วยเต๋ียว เป็นตน้

ส่วนในยูนนาน โฉมหนา้แทจ้ริงแห่งยามเชา้ตรู่ จะถูกเผยให้

เห็นผ่านไอกรุ่น ๆ จากซุปในหมอ้ใหญ่ ซ่ึงในหมอ้ใหญ่น้ีจะมี

น�้ าแกงท่ีเดือดกรุ่น เช่น ซุปไก่ ซุปเน้ือ และซุปเน้ือแกะ มีขนมจีน

ใหม่สด สีขาวสะอาดวางอยู่ข้าง ๆ และเคร่ืองปรุงต่าง ๆ เช่น 

พริกข้ีหนู น�้ามนัพริก ผกัดอง ผกัชี ตน้หอมหัน่ฝอย... ส�าหรับชาว

ยนูนานแลว้ ส่ิงส�าคัญท่ีสุดของการกินเสน้หม่ีคือน�้าซุปใส ๆ แต่

รสชาติเขม้ขน้กลมกล่อม อนัเป็นท่ีมาของความกระปร้ีกระเปร่า

ในวนันั้ น ร้านเหวินซันเหอเ ซียนจวี ท่ีตั้ งอยู่ในใจกลางนคร

คุนหมิง เป็นท่ีข้ึนช่ือเพราะน�้าซุปไก่

ท่ีคุนหมิง การสัง่ขนมจีนจะไม่เหมือนกินบะหม่ีในแถบกงัหน�า

คุณตอ้งเช่ียวชาญการใชศ้พัท์สแลง เช่น ซุปกวา้ง (หมายถึงซุป

มาก) ซุปแน่น (ซุปน้อย) หนักเขียว (ใส่ตน้หอมมากหน่อย) ไม่

เขียว (ไม่ใส่ตน้หอม) พ่อครัวอาหารเชา้ในคุนหมิงจะถามคุณแค่

วา่ “ใหญ่หรือเล็ก” ส่วนเคร่ืองปรุงรสข้ึนอยู่กบัคุณ ซ่ึงอาจกล่าว

ไดว้า่เป็นแบบสบาย ๆ ตามแต่ใจคุณปรารถนา 

ถา้หากวา่ขนมจีนกินไม่อ่ิม คุณอาจขอให้พ่อครัวเปล่ียนเป็น

เอ่อซือ (ลักษณะเป็นเส้น ๆ ท�าจากขา้ว)

เอ่อซือกบัขนมจีนเหมือนกนัคือ ท�ามาจาก

ขา้วเจา้ เพียงแต่กรรมวิธีการผลิตต่างกนั 

ตวัเสน้ของเอ่อซือจะแขง็กวา่ เหนียวหนึบ

กวา่ และอ่ิมง่ายกวา่

ในท�านองเดียวกนั เอ่อไคว่หรือขนม

แป้งขา้วยา่งกบัหม่ีเจียงปาปาหรือแพนเคก้

น�้านมขา้ว (อาหารทั้งสองอยา่งลว้นท�ามา

จากขา้ว) ถือเป็นเอกลกัษณ์อาหารเชา้บน

โตะ๊อาหารของชาวยนูนาน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในฤดูหนาวท่ีลมเยน็ยะเยือก ขณะยืน

ซ้ือขนมแป้งขา้วย่างท่ีขา้งรถเข็นริมถนน 

เพิ่มพิเศษปาท่องโก๋ ไส้กรอกและไข่ดาว 

ขณะเดียวกนักถื็อโอกาสเอาสองมือองัเตา

ไฟเพื่อไล่ความหนาวเยน็จนเหน็บชา นบั

เป็นการปลอบประโลมใจท่ีดีท่ีสุดส�าหรับ

คนท�างานประจ�านอกบา้น

ปัจจุบัน วฒันธรรมการ “กินอ่ิม” ยงั

คงเป็นหน่ึงในเกณฑส์�าคญัของอาหารเชา้ 

แต่ผูค้นมีส่ิงใหม่ ๆ ใหแ้สวงหา นั่นเป็น

เพราะมีทางเลือกมากข้ึน เป็นการกินดว้ย

ความเบิกบานและสบายใจ

เอ่อไควย่า่ง

烧饵块 新华社 图
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ความทา้ทายและศกัยภาพ
ความร่วมมือดา้นเศรษฐกจิและ

การคา้ไทย - จนี
泰中经贸合作未来可期

พล.อ. สุรสิทธ์ิ  ถนดัทาง

ผูอ้ �านวยการ ศูนยว์จิยัยทุธศาสตร์ไทย - จีน 

(TCSC) ส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.)
苏拉西·塔纳唐上将

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任

近年来，泰中两国持续推进务实合作，深化共建“一带一路”倡议

同“泰国4.0”和东部经济走廊等发展战略对接，促进双边经贸合作领

域取得显著成果。今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系十周年，泰中

两国将通过大力实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）来加强

协同创新。同时，随着中老铁路的开通运营以及泰中铁路的推进建设，

泰中两国乃至东盟的经贸合作发展将迎来美好的未来。

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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ไทยและจีนก�าลงัผลกัดนัและส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบติั

อยา่งต่อเน่ือง เนน้ส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึกตามยทุธศาสตร์การ

พฒันาของทั้งสองประเทศ เช่น โครงการ Belt and Road Initiative 

“Thailand 4.0” และ Eastern Economic Corridor (EEC) ส่งผลให้

ทั้งสองฝ่ายบรรลุผลส�าเร็จดา้นความร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจ

โดยผูป้ระกอบการชาวจีนมากกว่า 170 รายไดเ้ปิดธุรกิจในนิคม

อุตสาหกรรมระยอง ไทย - จีน ในจงัหวดัระยอง ทั้งน้ี ปีน้ีเป็นวนั

ครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งความร่วมมือเชิงกลยทุธ์ท่ีครอบคลุม

ระหวา่งจีนและไทย เราทั้งสองประเทศจะตอ้งยนืหยดัเพ่ือเสริมสร้าง

นวตักรรมใหม่โดยน�าขอ้ตกลงความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดบัภูมิภาค (RCEP) มาใชอ้ยา่งจริงจงั จากการเปิดให้บริการของ

เสน้ทางรถไฟลาว - จีน และการรถไฟไทย - จีน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้าง ศกัยภาพเหล่าน้ีจะน�ามาซ่ึงอนาคต

ท่ีสดใสของความร่วมมือดา้นความรู้ในการ

พฒันา ความร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจ

ระหวา่งไทยและจีน ตลอดจนอาเซียนอยา่ง

ไม่ตอ้งสงสยั

จากภูมิหลงัข้างต้น ผมอยากแบ่งปัน

ความประทบัใจเก่ียวกบัความร่วมมือดา้น

เศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งไทย - จีน เพื่อ 

สาวไทยคนหน่ึงในกรุงเทพฯ (ขวา) ก�าลงั “รับ” ดอกไมท่ี้ชาวสวน

ดอกไมใ้นยนูนาน “ส่งให”้

泰国曼谷的一位女士（右）“接过”云南花农“递出”的一

支鲜花（拼版照片）新华社 图
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รองรับอุตสาหกรรม S-curve ของไทย 

ตวัอย่างเช่น นิคมอุตสาหรรมบ่อทอง 33

ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีไดเ้ร่ิมลงนามใน MOU

ระหวา่งการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กบับริษทับ่อทองอินดสัตรีแอนดเ์ทคโน-

โลยจี �ากดั ตั้งแต่ 2561 ถึง 2563 ไดเ้สร็จส้ิน

การลงทุนเฟสแรกแล้วด้วยเ งินลงทุน 

1,700 ลา้นบาท ผลผลิตหลกัไดแ้ก่ สินคา้

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อุปกรณ์  ยานยนต์และอุปกรณ์ พลาสติก

ชีวภาพ เป็นตน้ เม่ือการลงทุนเสร็จสมบูรณ์

จะมีมูลค่าการผลิตถึงกวา่ 49,000 ลา้นบาท

มีการจา้งงานกวา่ 11,200 อตัรา นอกจากน้ี

ยงัมีความร่วมมือระหว่างไทย - จีนร่วม

พฒันานิคมอุตสาหกรรมใน EEC อีก 33 แห่ง เน้ือท่ี 100,000 ไร่ 

แลว้เสร็จเม่ือปี 2564

จากความร่วมมือองค์ความรู้ดา้นการพฒันาระหวา่งไทยและ

จีน โดย China Academy of  Social Science (CASS) และส�านกังาน

การวิจยัแห่งชาติ (วช.) ได้มีการลงนามร่วมใน MOU ว่าดว้ย

โครงการวิจยัและพฒันามาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะศูนย์

วจิยัยุทธศาสตร์ไทย - จีน และคลังสมองชั้นแนวหน้าของจีน 

(China Top Think Tanks) อีกกวา่ 10 แห่ง อาทิ International and 

World Economy Program (IWEP_CASS) China Academy of 

Science (CAS) ฯลฯ ไดแ้ลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญและนักวิจยัและ

ร่วมจดัสมัมนาวจิยัเชิงยทุธศาสตร์ร่วมจีน - ไทย เป็นประจ�าทุกปี

จากโครงการแลกเปล่ียนระหว่างไทยและจีนในปัจจุบนั โดย

เฉพาะระบบ Biological, Circular Economy และ Green Economy 

โดยเนน้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัโควิด จุดเนน้คือ การร่วมมือ

①
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ระหวา่งภาคธุรกิจเอกชนกบัภาคอุดมศึกษาของไทย โดยเฉพาะกบั

มหาวทิยาลยัราชภฏัในการน�าองคค์วามรู้สู่ภาคปฏิบติัในทอ้งถ่ิน

และชุมชน ดว้ยการใหทุ้นการศึกษาวจิยัภาคการปฏิบติัหรือภาคสนาม

การเปิดโอกาสสร้างโรงเรียนในโรงงาน 

จากภูมิประเทศ มณฑลยนูนานเป็นมณฑลท่ีใกลป้ระเทศไทย

มากท่ีสุด ส่งผลใหค้วามร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจระหวา่ง

ไทยและจีนมีความไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีโดดเด่น ไทยและ

ยนูนานจะมีบทบาทส�าคญัในการกระชบัความร่วมมือองคค์วามรู้

ดา้นการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความร่วมมือในการวจิยั

และพฒันาระบบโลจิสติกส์ทั้งในดา้นกระบวนการและเน้ือหา 

เช่น ระบบศุลกากร ระบบแลกเปล่ียนทางการเงิน การแลกเปล่ียน

ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาในดา้นการผลิตและการพฒันาสินคา้เกษตร 

โดยความร่วมมือขา้งตน้ จะช่วยลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งของ

กนัและกนั เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการ

คา้ใหท้ั้งสองฝ่ายย ัง่ยนื

ในฐานะท่ีเป็นเสมือนคลงัสมองของรัฐบาล ศูนยว์จิยัยทุธศาสตร์

ไทย - จีน (TCSC) จะร่วมมือกบัส่ือเป็น

สะพานเช่ือมระหวา่งความรู้และผูมี้อ �านาจ

ตดัสินใจในปรากฏการณ์ new-normal 

และพฒันาวิสัยทศัน์ส�าหรับความร่วมมือ

จีน - ไทยและจีน - อาเซียน เราหวงัวา่

แพลตฟอร์มน้ีจะพฒันาทีมท่ีแขง็แกร่ง ดว้ย

คุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญหลกัท่ีหลากหลาย 

และความหลากหลายของเคร่ืองมือในการ

เผยแพร่องคค์วามรู้เหล่าน้ี 

 พนกังานก�าลงัท�างานในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย - จีน

图①工作人员在泰中罗勇工业园工作 新华社 图

นกัศึกษาไทยจ�าลองการขบัรถไฟความเร็วสูงของจีน

图②泰国学生模拟驾驶中国高速铁路动车 新华社 图

②
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เยีย่มชมอว้ีซ ี｜	การพฒันาอตุสาหกรรม
ชวีเภสชัภณัฑท่ี์มีคุณภาพสงู

走进玉溪｜生物医药产业高质量发展

近日，玉溪沃森生物技术有限公司收到摩

洛哥卫生部授权签发的13价肺炎球菌多糖结合

疫苗首笔100万剂的采购订单。据悉，该企业

采用VR、数字孪生、工业互联网、智能制造等

技术，建成疫苗数字化工厂，目前已有7个品

种9个品规的产品上市销售，竖起了玉溪现代

生物医药产业发展的新标杆。

ล่าสุด Yuxi Watson Biotechnology 

Co., Ltd. (เรียกโดยย่อว่า Yuxi Watson) 

ไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงสาธารณสุข

โมร็อกโกเ พ่ือสั่งซ้ือวัคซีน 13-Valent 

Pneumococcal Polysaccharide Conjugate 

ล็อตแรกจ�านวน 1 ลา้นโดส โดยวคัซีน

จ�านวนดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัโมร็อกโกตาม

ระยะเวลาท่ีก�าหนดในใบสัง่ซ้ือ

ตามขอ้มูลระบุวา่ บริษทั Yuxi Watson

ไดใ้ชเ้ทคนิค VR เทคนิคดิจิทลัทวนิ อิน-

ดสัเทรียล อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงค ์( IIoT) 

การผลิตอจัฉริยะ และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ เพ่ือ

สร้างโรงงานดิจิทลัวคัซีน ปัจจุบนั บริษทั

มีผลิตภัณฑ์ในตลาด 7 สายพันธ์ุ 9 เกรด อันเป็นตัวก�าหนด

มาตรฐานส�าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมชีวเภสชัภณัฑท่ี์ทนัสมยั

ของเมืองอวี้ซี

ในขณะเดียวกนักบัการพฒันาการแพทยแ์ผนตะวนัตก เมือง

อวี้ซียงัไดคิ้ดคน้และส่งเสริมการแพทยพ์ื้นบา้นแผนโบราณไปสู่

ทัว่โลก เห็นไดจ้ากโรงงานผลิตยาท่ีทนัสมยัของ Sailing Pharmaceutical

Technology Group Co. , Ltd. ขวดยาท่ีมีสรรพคุณในการสมานกระดูก

“Henggu” ท่ีท�าจากสูตรยาโบราณของชนชาติหยทีางภาคใตข้อง

ยนูนาน ถูกบรรจุและจดัส่งจากเมืองอวี้ซีไปยงัสถาบนัการแพทย์

และโรงพยาบาลมากกว่า 2,000 แห่ง และร้านขายยาเชนใหญ่

จ�านวนหน่ึงในประเทศจีน และยงัไดส่้งไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ

อีกดว้ย

ในปี 2564 อุตสาหกรรมชีวเภสชัภณัฑแ์ละอุปกรณ์การแพทย์

ของเมืองอวี้ซีบรรลุมูลค่าการส่งออก 1.21 หม่ืนลา้นหยวน เพิ่มข้ึน

จากปีท่ีผา่นมา 51.69%  

ปัจจุบนั เมืองอวี้ซีมีสถานประกอบการดา้นชีวเภสัชภณัฑ ์19 

แห่งซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีขนาดเกินกวา่ท่ีก�าหนด (องคก์รท่ีมีขนาดเกิน

กวา่ท่ีก�าหนด (Enterprises above designated size) หมายถึงวสิาหกิจ

ท่ีมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจต่อปี 20 ลา้นหยวนข้ึนไป)

玉溪市委宣传部供稿

字剑飞 图
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นกแกว้ออนไลน์

电
子
话
痨

有的人在生活里是个“社恐患者”，狠少主动开口与人攀淡，但是在

网上却能淡天说 ，这样的人被称 “电 话痨”。

在通讯发达的现代社会中，“电 话痨”并不少见。许多人表示，自

己从小就不擅长和别人交流，尤其是 碰到 辈就不会说话，因此 直被家

人误认 内向、孤僻，但是网络世界中的自己却十分外向活泼。这或许是因

为，在网络世界中不像在现实生活中那样拘束，没有面对面带来的紧张

感，而旦让人们有允足的时间来组织语言。

มีบางคนในชีวิตจริงเป็น “คนกลวัการเขา้สงัคม” ไม่ค่อยเป็นฝ่ายเร่ิมเอ่ยปากคุยกบั

ใคร แต่บนอินเตอร์เน็ตกลบัพดูน�้าไหลไฟดบั คนเช่นน้ีเรียกวา่ “นกแกว้ออนไลน”์

ในสงัคมสมยัใหม่ท่ีการส่ือสารโทรคมนาคมพฒันาไปอยา่งมาก “นกแกว้ออนไลน”์ 

เห็นอยูไ่ดไ้ม่นอ้ย หลายคนต่างกล่าวว่า ตวัเองตั้งแต่เลก็ก็ไม่ถนดัท่ีจะพูดคุยกบัคนอ่ืน 

โดยเฉพาะเม่ือเจอกบัผูใ้หญ่ ยิง่ไม่กลา้พูด ดงันั้น จึงโดนคนในครอบครัวเขา้ใจผิดคิดวา่

เป็นคนค่อนขา้งเก็บตวั สันโดษ แต่ตวัเองในโลกอินเตอร์กลบัเป็นคนกลา้แสดงออก

ร่าเริงมาก น่ีอาจเป็นเพราะในโลกอินเตอร์เน็ตไม่มีขอ้จ�ากัดเช่นในชีวติจริง ไม่มีความ

รู้สึกประหม่าเหมือนเวลาเผชิญหนา้กนัตรง ๆ อีกทั้งยงัมีเวลามากเพียงพอให้คนไดเ้รียบ

เรียงค�าพดูดว้ย
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笑笑：大家好！《湄公河》杂志6月刊与大家见面了。

本期我们收到了来自云南大学滇池学院泰语教师高喜墨的来

信，一起来看看吧！

ยิ้มยิ้ม : สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสาร

แม่น�้ าโขงฉบบัเดือนมิถุนายนมาพบกับท่านผูอ่้าน

แลว้ค่ะ นิตยสารฉบบัน้ี เราไดรั้บจดหมายแสดงความ

คิดเห็นจากคุณเกา ส่ีโม่ว อาจารยส์อนภาษาไทยของ

วทิยาลยัเตียนฉือมหาวทิยาลยัยนูนาน โดยมีขอ้ความ

ดงัน้ีค่ะ

高喜墨：大家好！作为《湄公河》杂志的忠实读者，我

很荣幸能借这个平台和大家交流。

เกา ส่ีโม่ว : สวสัดีครับท่านผูอ่้านทุกท่าน ผมรู้สึก

ดีใจและเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีไดม้าแสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นในฐานะผูติ้ดตามอ่านนิตยสารแม่น�้าโขง

คนหน่ึงครับ

《湄公河》杂志是泰语学习者的老朋友，作为一名泰语

教师，我认为《湄公河》杂志对老师和学生来说都是最好、

最方便的泰语学习书籍，让我们可以在其中学习到大量的新

词。不仅如此，文章中蕴含的各种想法和提示，也值得我们

思考和回顾。

นิตยสารแม่น�้าโขงถือวา่เป็นเพือ่นสนิทของผูเ้รียน

ภาษาไทยทั้งหลาย ในฐานะเป็นอาจารยส์อนภาษาไทย 

ผมรู้สึกวา่นิตยสารเป็นหนงัสือเรียนภาษาไทยท่ีดีและ

หาอ่านไดส้ะดวกมากส�าหรับทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษา

จีน ซ่ึงพวกเราสามารถเรียนรู้ค�าศพัทใ์หม่ ๆ จากนิตยสาร

เล่มน้ีไดเ้ป็นจ�านวนมาก นอกจากน้ี เน้ือหาอนัหลาก

หลายในนิตยสารยงัแฝงไวซ่ึ้งขอ้คิดขอ้เตือนใจต่าง ๆ 

ใหเ้ราไดคิ้ดและทบทวนอีกดว้ย

泰国朋友们可以通过杂志，了解到“全面建成小康社

会”“一带一路”倡议背后生动的中国故事。可以说，《湄

公河》杂志是深入了解中国的一扇窗口。

เพ่ือน ๆ ชาวไทยกส็ามารถรับรู้เร่ืองราวท่ีน่าประทบั-

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

本刊记者 胡丽仙/整理
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เสียงและภาพไวด้้วยกัน อนัจะน�าประสบการณ์การ

อ่านท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนให้กบัผูอ่้าน และน�าเร่ืองราว

ต่าง ๆ ของจีนและไทยมาสู่ผูอ่้านทั้งสองประเทศให้

มากข้ึน

ใจต่าง ๆ ของจีนภายใตภู้มิหลงั “สังคมอยูดี่มีสุขถว้น

ทัว่”  ขอ้ริเร่ิม “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” ผา่นนิตยสาร 

อาจกล่าวไดว้่า นิตยสารแม่น�้ าโขงถือเป็นหนา้ต่างใน

การท�าความรู้จกักบัประเทศจีนอยา่งลึกซ้ึง

《湄公河》杂志紧跟时代步伐，不断升级改版。配图色

彩丰富、主题鲜明，带来独特阅读体验；纸张质感十足，同

时又体现了“经济环保”理念；相比以前，泰语文字呈现多

样，让人耳目一新；杂志还上线了电子版，给读者们带来了

不少便利。

นิตยสารแม่น�้าโขงกา้วทนัต่อยคุสมยั โดยไดมี้การ

ปรับปรุงและอัปเกรดอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรูปภาพ

ประกอบท่ีมีหลากหลายสีสันและอิงประเดน็มากยิง่

ข้ึนนั้น ไดน้�ามาซ่ึงประสบการณ์การอ่านท่ีไม่เหมือนใคร

เน้ือกระดาษให้สัมผสัท่ีดีเยี่ยม ยงัสะทอ้นให้เห็นถึง

แนวคิด “การประหยดัและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวด-

ลอ้ม” อีกทั้งตวัอกัษรภาษาไทยไดเ้ปล่ียนไปใชฟ้อนต์

ท่ีสะดุดตาและหลากหลายยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท�า

นิตยสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย ซ่ึงได้เอ้ืออ�านวย

ความสะดวกแก่ผูอ่้านไม่นอ้ย 

感谢《湄公河》杂志团队制作出如此高品质的刊物分

享给社会，并且成为连接中泰两国人民友谊的纽带。希望未

来，杂志能不断探索从纸媒时代的单纯以文字为主，转向融

合文字、声音、视觉的融媒体传播，为读者带来更丰富的阅

读体验，也让更多的中泰故事走进两国读者心中。

ขอขอบคุณทีมงานนิตยสารแม่น�้ าโขงท่ีไดจ้ดัท�า

ส่ิงพิมพคุ์ณภาพสูงเช่นน้ีเผยแพร่สู่สงัคม และกลายเป็น

สะพานเช่ือมมิตรภาพระหวา่งประชาชนชาวจีนและ

ไทย ในอนาคต หวงัวา่นิตยสารแม่น�้ าโขงสามารถท่ี

จะพฒันาสร้างสรรค์ต่อไป เพ่ือเปล่ียนแปลงจากยุค

ส่ือส่ิงพิมพท่ี์เนน้การใชต้วัหนงัสือในการส่ือสารเป็น

หลกันั้น มาเป็นดิจิทลัมีเดียท่ีผสมผสานทั้งตวัหนงัสือ  CFP 图
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