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心中有“数”

看香港
2022年是香港回归中国25周年。25年来，“一国两

制”在香港的实践取得了举世公认的成功。一路走来，并

非坦途，香港经历过亚洲金融危机、国际金融危机冲击，

遭遇新冠肺炎疫情侵袭等种种挑战；一路走来，充满希

望，出行越来越方便，发展机会越来越多，生活水平越来

越高，成为广大香港市民的切身体会与真实感受。25年

来，在中国中央政府的强力支持下，香港市民创造了更加

幸福美好的生活。

มองฮ่องกง
จาก “สถติิ”

ปี 2565 ฮ่องกงคืนสู่มาตุภูมิครบ 25 ปี ในช่วง 25

ปีมาน้ี การปฏิบติัตาม “หน่ึงประเทศ สองระบบ” ใน

ฮ่องกงประสบความส�าเร็จซ่ึงทัว่โลกต่างยอมรับ เสน้

ทางน้ีไม่ไดร้าบร่ืนตลอด ฮ่องกงประสบกบัความ

ทา้ทายต่าง ๆ จ�านวนมาก ทั้งวกิฤตการเงินในเอเชีย

และวกิฤตการเงินโลก ตลอดจนการโจมตีจากโรค

โควดิ เสน้ทางน้ี เตม็ไปดว้ยความหวงั การเดินทาง

กส็ะดวกยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ โอกาสการพฒันากย็ิง่เพิม่ข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง มาตรฐานการด�ารงชีวติกย็ิง่สูงข้ึนอยา่ง

ไม่หยดุย ั้ง กลายเป็นส่ิงท่ีประชาชนชาวฮ่องกงใน

วงกวา้งสมัผสัไดก้บัตวัเองและรู้สึกไดอ้ยา่งแทจ้ริง

ในช่วง 25 ปีมาน้ี ภายใตก้ารสนับสนุนอยา่งเตม็ท่ี

ของรัฐบาลส่วนกลางจีน ท�าใหป้ระชาชนชาวฮ่องกง

มีชีวติท่ีผาสุกและสวยงามยิง่ข้ึนกวา่เดิม

香港回归祖国20多年不平凡的历程充分证

明，实行“一国两制”，有利于维护国家根本

利益，有利于维护香港根本利益，有利于维护

广大香港同胞根本利益。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

ประวติัศาสตร์ 20 กวา่ปีท่ีไม่ธรรมดาหลงั

จากฮ่องกงกลบัคืนสู่มาตุภูมิ ไดพิ้สูจนอ์ยา่ง

แน่ชดัแลว้วา่ การปฏิบติัตาม “หน่ึงประเทศ 

สองระบบ” เอ้ือต่อการปกป้องผลประโยชน์

ขั้นพ้ืนฐานของประเทศชาติและของฮ่องกง 

ตลอดจนเอ้ือต่อการปกป้องผลประโยชน์

พ้ืนฐานของเพ่ือนร่วมชาติชาวฮ่องกงอยา่ง

มหาศาล

——สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน 

(คดัจากหนังสือ “สี จ้ินผิง ยทุธศาสตร์

การบริหารประเทศ” เล่มท่ีส่ี)
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1การคดัเลือกผูบ้ริหาร

สูงสุดของฮ่องกงกระ-

ท�าโดยผา่นการเลือก

ตัง้ของคณะกรรมการ คณะกรรม

การเลือกตั้งจากเดิม 800 คน

ในปี 2545 เพิ่มข้ึนเป็น 1,500 

คนในปี 2565

2ประเทศท่ีสามารถเดินทางเขา้ฮ่องกงไดโ้ดยไดรั้บการ

ยกเวน้วซ่ีาหรือขอวซ่ีา on arrival ได ้เพิม่ข้ึนจาก 40 

ประเทศในช่วงแรกเป็น 168 ประเทศในปัจจุบนั

3 GDP เฉล่ียต่อหวัของ

ฮ่องกงค่อย ๆ เพ่ิมข้ึน

โดยก่อนกลับคืนสู่

มาตุภูมิอยูท่ี่ 192,000 ดอลลาร์

ฮ่องกง และในปี 2564 GDP 

เฉล่ียต่อหวัของชาวฮ่องกงอยู่

ท่ี 387,100 ดอลลาร์ฮ่องกง

4ตั้งแต่กลางปี 2540 ถึงกลางปี 2564 ปริมาณประ-

ชากรฮ่องกงจาก 6.5 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนเป็น 7.4 ลา้นคน

5  ฮ่องกงมีก�าลงัดึงดูดบุคลากรเพ่ิม

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในเดือนมิถุ-

นายน 2549 รัฐบาลเขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงน�าเสนอ “แผนบุคลากรชั้น

เยีย่มเขา้ประเทศ” จนถึง ณ ปลายปี 2564 

ไดรั้บค�าขอจ�านวน 36,689 จากร่วม 100

ประเทศและพ้ืนท่ี โดยบุคลากรจ�านวน 

9,131 รายไดรั้บการจดัสรรโควตา้เรียบร้อย 

แลว้

6 ตั้งแต่ปี 2540 - 2564 ส่ิงอ�านวย

ความสะดวกดา้นวฒันธรรม สนั-

ทนาการ และกีฬาของฮ่องกง เพิม่

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หอ้งสมุดสาธารณะเพ่ิม

จาก 64 เป็น 82 แห่ง สระวา่ยน�้าเพิม่จาก 32 

เป็น 44 แห่ง อาคารกีฬาเพิ่มจาก 74 แห่ง

เป็น 102 แห่ง สนามกีฬาฟุตบอลเพิม่จาก 

291 เป็น 317 แห่ง สนามเดก็เล่นเพิม่จาก 

596 แห่งเป็น 665 แห่ง

รูจ้กัฮ่องกงอย่างแทจ้รงิผ่านตวัเลขสถติิเหล่านี้

จตุรัสดอกชงโคทองค�าในฮ่องกง

香港金紫荆广场 新华社 图

ธนาคารแห่งประเทศจีนทาวเวอร์ ฮ่องกง

香港中银大厦 CFP 图

สะพานฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า

港珠澳大桥 新华社 图

ชาวฮ่องกงฉลอง 25 ปี เน่ืองในโอกาสฮ่องกงกลบัคืนสู่มาตุภูมิ

香港市民庆祝香港回归祖国25周年 中新社 图

 新华社
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世界文化遗产丽江古城五一街上，有一座

典型纳西民居院落——“恒裕公”。这里的主

人名叫李君兴，在家中排行老六，朋友们喜欢

叫他阿六叔。

这座建于1875年的老宅见证了古城的变

迁。丽江古城申报世界文化遗产成功后，曾有

人携重金前来收购这座老宅，然而阿六叔不卖

不租，用它开起了民居博物馆，供游客免费参

观。阿六叔和妻子在古城卖小吃，维持民居博

物馆的运营。他说，传承和守护好老宅是自己

的责任。  新华社 图

เมืองโบราณล่ีเจียงซ่ึงเป็นมรดกโลก ตั้ง

อยูท่ี่เขตเมืองโบราณล่ีเจียง มณฑลยนูนาน

บนถนนอู่อีในเมืองโบราณ มีบา้นคลาสิก

น่าซี (ชนชาติน่าซี หน่ึงในชนชาติกลุ่มนอ้ย

ของจีน) ช่ือวา่ “เหิง อวี้กง” เจา้ของบา้นท่ีน่ี

ช่ือวา่ หล่ี จุนซิง เป็นลูกคนท่ีหกของครอบ

ครัวบรรดา เพ่ือน ๆ จึงชอบเรียกเขาวา่ อา

ชายหก  

บา้นโบราณหลงัน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ.

2418 ไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานการเปล่ียนแปลง

ของเมืองโบราณ หลังจากเมืองโบราณ

ล่ีเจียงประสบความส�าเ ร็จในการยืน่ขอ

ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  

เคยมีคนหอบเงินมาซ้ือบา้นโบราณแห่งน้ี

แต่อาชายหกไม่ขายและไม่ใหเ้ช่า  เขาเปิด

ท่ีน่ีเป็นพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณ ใหน้กัท่อง

เท่ียวเขา้ชมโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย อาชายหก

กบัภรรยาขายของทานเล่นในเมืองโบราณ  

เพ่ือใหพิ้พิธภณัฑเ์รือนโบราณแห่งน้ีสามารถ

ด�าเนินกิจการต่อไป เขากล่าววา่ การสืบทอด

และรักษาบา้นโบราณไวใ้หดี้น้ีเป็นหนา้ท่ี

รับผดิชอบของตนเอง
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近年来，中国各地大力打造城市绿色空间，为市民休闲健身营造良好

环境。图为江西省赣州市的一处城市湿地公园。CFP 图 

หลายปีมาน้ี แต่ละท่ีในประเทศจีนพยายามสร้างพื้นท่ีสีเขียว

ในเมือง สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีให้แก่ประชาชนในการพกัผอ่น

และออกก�าลงักาย จากภาพคือ สวนสาธารณะพ้ืนท่ีชุ่มน�้าแห่งหน่ึง

ในเมืองกา้นโจว มณฑลเจียงซี

据中国国家统计局发布数据显示，2022年

中国夏粮总产量14739万吨，比上年增加143.4

万吨，增长1%，夏粮实现增产丰收。图为山

东省荣成市大李家村村民们在晾晒小麦。

新华社 图 

      จากขอ้มูลของส�านกังานสถิติแห่งชาติจีน

เปิดเผยวา่ ในปี 2565 ผลผลิตธญัพืชฤดูร้อน

ทัว่ประเทศจีนอยูท่ี่ 147.39 ลา้นตนั เพิม่ข้ึน 

1.434 ลา้นตนัหรือคิดเป็น 1% จากปีท่ีผา่นมา 

อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ผลผลิตธญัพืชฤดูร้อนปีน้ี

อุดมสมบูรณ์และมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน จาก

ภาพคือ ชาวนาหมู่บา้นตา้หล่ีเจียเมืองหรงเฉิง

มณฑลซานตงก�าลงัตากขา้วสาลี
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近日，云南省红河哈尼族彝族自治州金平

苗族瑶族傣族自治县中国·红河蝴蝶谷的蝴蝶

进入爆发期，预计今年蝴蝶爆发的总数可达1亿

只以上。所谓“蝴蝶大爆发”，是指每年5月

至6月，蝴蝶幼虫在短时间内大量集中羽化成

蝶，在山林间、小溪边、山林小路上大量扎堆

及漫天飞舞形成的景观。新华社 图　

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ณ หุบเขาผีเส้ือหงเหอ ใน

อ�าเภอปกครองตนเองชนชาติมง้ เยา้ ไตจินผงิ

แควน้ปกครองตนเองชนชาติหย ีฮานีหงเหอ

มณฑลยนูนาน ก�าลงัเขา้สู่ช่วง “ผเีส้ือระเบิด”

คาดการณ์วา่ในปีน้ีจะมีผเีส้ือฝักตวับินมารวม

กนัมากถึง 100 ลา้นตวัข้ึนไป “ผเีส้ือระเบิด” 

หมายถึงในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของ

ทุกปี หนอนผีเส้ือจะกลายเป็นผเีส้ือท่ีกาง

ปีกบินจ�านวนมากในเวลาเพียงสั้น ๆ ท่าม

กลางป่าและภูเขา ริมล�าธารบนเสน้ทางป่า

ไมภู้เขาเลก็ ๆ  จะเกิดปรากฏการณ์ผเีส้ือบิน

วอ่นเตม็ทอ้งฟ้า
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ประเทศจนี 
ท่วงท่าแห่งความ
เป็นพลวตั

流动
中国

的

10

รายงานพเิศษ / 特稿



日前，中国发布《中共中央 国

务院关于加快建设全国统一大市场

的意见》，明确提出“加快建设高

效规范、公平竞争、充分开放的全

国统一大市场”。全国统一大市

场，关键在于“统一”，落点在

于“流动”。各类要素既畅通其流

又交汇融合，有利于不同区域形成

深度社会联结，营造出更加开放的

营商环境。本期，《湄公河》杂志

带您一起看全国统一大市场之下的

流动中国。

เม่ือยา่งเขา้เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นฤดูกาลท่ีการคา้ดอกไมเ้ร่ิม

คึกคกั ณ ตลาดสดดอกไมโ้ต่วหนานในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน การ

ซ้ือขายดอกไมย้งัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการน�าใชเ้ทคโนโลยี

การขนส่งแบบรักษาอุณหภูมิท่ีพฒันารุดหนา้ การขนส่งทางอากาศท่ีสะดวก

รวดเร็ว รวมไปถึงการส่งเสริมดา้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ดอกไมส้ดจาก

คุนหมิง จึงสามารถส่งถึงมือลูกคา้ทัว่ประเทศ หรือแม้แต่ต่างประเทศได้

ในวนัถดัไปหรือวนัเดียวกนั ส่ิงท่ีช่วยท�าใหต้ลาดคา้ดอกไมข้องท่ีน่ีขยายวง

กวา้งไดข้นาดน้ี เกิดจากความร่วมมืออนัแนบแน่นระหวา่งภูมิภาคต่าง  ๆใน

จีน และระหวา่งบริษทัต่าง ๆ  ในดา้นระบบและเทคโนโลยนีัน่เอง 

ขบวนรถไฟความเร็วจอดเรียงรายอยูบ่นลานโรงจอดอู่ฮัน่

武汉动车段存车线上的动车组 新华社 图

ประเทศจนี ท่วงท่าแห่งความเป็นพลวตั

สนทนากบัจนีเม่ือ 5,000 ปีท่ีแลว้

คนยุคใหม่ร่วมสนทนาโตะ๊กลม 
เมืองกบัชนบท จะเลอืกอะไร

流动的中国

与5000年前的中国对话

青年圆桌派丨
城市or乡村，你怎么选择？

ไฮไลท์บทความพเิศษ 特稿·专题导读
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การเคล่ือนท่ีอย่างคล่องตวัของสินคา้

ดอกไมส้ด ถือเป็นการสะทอ้นภาพรวมของ

ตลาดจีนในปัจจุบนั ประเทศจีนมีประชากร

1,400 ลา้นคน เป็นประเทศท่ีมีกลุ่มประชากร

รายไดป้านกลางขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็น

ตลาดท่ีมีภาคส่วนของตลาด (market entity)

มากกวา่ 150 ลา้นราย นอกจากน้ียงัมีโครง

ข่ายรถไฟความเร็วสูงและโครงข่ายทางหลวง

แผน่ดินขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีท่าเรือ

ระดบัโลกอีกเป็นจ�านวนมาก... กล่าวโดย

สรุปคือ จีนเป็นประเทศท่ีมีขนาดของตลาด

กวา้งขวางข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่อยา่งไรกดี็

ขนาดของตลาดท่ีใหญ่น้ี ไม่สามารถการันตี

ไดว้า่จะแสดงศกัยภาพของตลาดไดอ้ยา่ง

สมน�้าสมเน้ือ เน่ืองจากนโยบายของแต่ละ

พ้ืนท่ี ตลอดจนปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ  คอยขดัขวางไม่ใหต้ลาดจีนแสดง

ศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย

เพ่ือแกปั้ญหาความไม่เป็นหน่ึงเดียวกนัของตลาดในแต่ละพ้ืนท่ี

ก�าจดัจุดอ่อนส�าคญัท่ีคอยขดัขวางไม่ให้เศรษฐกิจด�าเนินไปโดย

สะดวก เพื่อท่ีจะส่งเสริมใหสิ้นคา้ ปัจจยัการผลิต และทรัพยากร

สามารถเคล่ือนท่ีไปอยา่งสะดวกสบายในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน เม่ือ

เร็ว ๆ  น้ี รัฐบาลจีนจึงไดอ้อกประกาศเร่ือง “ความเห็นของส�านกันายก-

รัฐมนตรี วา่ดว้ยการเร่งสร้างสรรคต์ลาดใหญ่หน่ึงเดียวทัว่ประเทศ

ของจีน” โดยไดร้ะบุชดัวา่จะ “เร่งสร้างตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ

จีน ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เป็นแบบแผน มีการแข่งขนัอยา่งยติุธรรม

และเปิดกวา้งอยา่งเตม็ท่ี”  เม่ือแนวคิด “ตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ”

ถูกน�าเสนอออกมา  กไ็ดรั้บการจบัตามองจากทั้งในและต่างประเทศ

ทนัที

ตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศคืออะไร ค�าส�าคญัของช่ือเฉพาะน้ี 

คือค�าวา่ “หน่ึงเดียว” จากขอ้มูลในประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี
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ดงักล่าว “หน่ึงเดียว” ในท่ีน้ี คือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในดา้น

กฎระเบียบและระบบพื้นฐานของตลาด การเช่ือมต่อกนัในระดบั

สูงของส่ิงอ�านวยความสะดวกในตลาด ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว

กนัในตลาดปัจจยัการผลิตและทรัพยากรเพื่อการผลิต ความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัในระดบัสูงของตลาดสินคา้และบริการ ความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการสอดส่องดูแลตลาดอยา่งยติุธรรม รวม

ไปถึงการควบคุมใหก้ารแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม และการแทรกแซง

ตลาดอยูใ่นระดบัต�่ากวา่เดิม

การสร้างตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศนั้น ค�าส�าคญัคือ “คล่องตวั”

ในประเทศจีน การเดินทางออกไปจบัจ่ายสินคา้นอกบา้น เพียง

สแกนคิวอาร์โคด้ กส็ามารถช�าระเงินได ้หากออกไปท่องเท่ียว เพียง

นัง่รถไฟความเร็วสูง ก็สามารถถึงท่ีหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจาก

น้ี อินเตอร์เน็ตยงัอ�านวยความสะดวกใหทุ้กคน “ชอ้ปกระจาย” ได้

ทัว่โลก... ในตลาดท่ีเราสามารถมองเห็นและจบัตอ้งไดน้ั้น ความ 

“คล่องตวั” สถิตอยูทุ่กหนแห่ง ความคล่องตวัผลกัดนัใหปั้จจยัการ

ผลิตทุกประเภทสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่ง

สะดวก ทั้งยงับรรจบหลอมรวมกนัไดอ้ยา่ง

เหมาะเจาะ เป็นประโยชนต่์อการเช่ือมต่อ

ทางสงัคมในระดบัลึกระหวา่งภูมิภาคต่าง ๆ

เพ่ือสร้างสรรคส์ภาวะแวดลอ้มในการคา้-

ขายท่ีเปิดกวา้งข้ึนอีกระดบั

แม่น�้าโขงฉบบัน้ี จะพาทุกท่านไปสมั-

ผสัประเทศจีนท่ีคล่องตวั ภายใตน้โยบาย

ตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ
　　本刊综合

สะพานต่างระดบัในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

四川省成都市内的立交桥 CFP 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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在“中国蔬菜之乡”山东省寿

光市，冬暖式智能蔬菜大棚里种植的

蔬菜走向中国各地，影响几亿人的餐

桌；日本罗森便利店在中国的商业布

局中，优质的营商环境为其开拓市场

带来信心。在中国，推动市场深化改

革，打通经济循环关键堵点、促进商

品要素资源畅通流动，不仅推动了国

内市场高效畅通，也让国内市场与国

际市场更好联通。

ปล่อยใหต้ลาด 
“หมุน” ไป

เวลาตีสาม ภายในศูนยโ์ลจิสติกส์สินคา้เกษตรโช่วกวงต้ีล่ี เมือง

โช่วกวง มณฑลซานตง รถขนผกัจากทัว่ประเทศสญัจรเขา้ - ออก

อยา่งเป็นระเบียบ ท่ีน่ีคือตลาดคา้ส่งสินคา้ประเภทผกัขนาดใหญ่

ท่ีสุดในจีน มีพืชผกัจ�าหน่ายท่ีน่ีกวา่ 300 ชนิด ปริมาณการซ้ือขาย

ต่อวนัเกือบ 1 หม่ืนตนั คิดเป็นมูลค่าเกือบ 1 หม่ืนลา้นหยวนต่อปี 

สินคา้ประเภทผกัท่ีเดินทางออกจากตลาดโช่วกวงไปยงัทัว่ประเทศ 

ปลายทางจะไปอยูบ่นโตะ๊อาหารของชาวจีนหลายร้อยลา้นคน

ปลายทศวรรษท่ี 1980 ตลาดโช่วกวงแห่งน้ีทดลองใหบ้ริการ

โรงเรือนปลูกผกัทนอากาศหนาวได้เป็นผลส�าเร็จ ช่วยใหช้าวจีน

ตอนเหนือมีผกัสดรับประทานในช่วงฤดูหนาวไดใ้นท่ีสุด ปัจจุบนั

โรงเรือนดงักล่าวพฒันาไปจนถึงรุ่นท่ี 7 แลว้ “แมต้อนน้ีอากาศนอก

โรงเรือนจะมีอุณหภูมิจะอยู่ท่ี 30 องศาเซลเซียส แต่ในโรงเรือน

ยงัไม่ถึง 20 องศาเลยนะ” คุณหวงั ตงโหยว่ ชาวบา้นในทอ้งถ่ินแนะน�า

ใหเ้ราฟัง ขณะพาคณะเยีย่มชมโรงเรือนปลูกผกัพลงังานไฟฟ้าใน

市场
转
起来
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หมู่บา้นไจห้ล่ี ถนนลัว่เฉิง เมืองโช่วกวง “ลอง

ดูความอจัฉริยะทางเทคโนโลยสิีครับ ในน้ี

มีเคร่ืองปล่อยลมอตัโนมติั มีม่านบงัแดด

ควบคุมดว้ยไฟฟ้า แค่กดในมือถือกช่็วยลด

อุณหภูมิใหเ้หมาะกบัมะเขือเทศไดแ้ลว้” 

ปัจจุบนั การน�าเทคโนโลยคีวบคุมดว้ยไฟฟ้า

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชนบทไดส่้งผล

ให ้“โทรศพัทมื์อถือกลายเป็นอุปกรณ์การ

เกษตรชนิดใหม่ เพียงแค่ปลายน้ิวสมัผสัก็

สามารถปลูกผกัได”้ เทคโนโลยกีารเกษตร

เรียกไดว้า่เป็นเทรนดใ์หม่ของเมืองโช่วกวง

ไปแลว้

ปัจจุบนั “โช่วกวงโมเดล” ซ่ึงหมายถึง

การใชโ้รงเรือนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ

ในการปลูกผกั ไดแ้พร่หลายไปยงั 26 มณฑลทัว่ประเทศจีน ใน

เรือนเพาะช�าสร้างใหม่ของจีนกวา่คร่ึง จะตอ้งใส่ลูกเล่นแบบโช่วกวง

ลงไปดว้ย ไม่เพียงเท่าน้ี ปรากฏการณ์ “โช่วกวงโมเดล” ยงัเป็น

เคร่ืองสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ จีนไดเ้ปล่ียนแปลงจากการส่งออกสินคา้ 

ส่งออกบุคลากร ส่งออกเทคโนโลย ีมาเป็นส่งออกมาตรฐาน ส่งออก

กลไก และส่งออกระบบท�างาน ซ่ึงนบัเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรม

ในแง่หน่ึงเช่นเดียวกนั

การเคล่ือนท่ีของปัจจยัการผลิต ไม่วา่จะเป็นสินคา้ เทคโนโลย ี

บุคลากร ลว้นช่วยทลาย “ก�าแพง” เดิม ๆ ในขณะท่ีเรายกระดบัประ-

สิทธิภาพของตลาด เรายงัไดท้ �าให้บริษทัต่างประเทศมองเห็นไป

พร้อมกนัวา่ จีนมีแนวโนม้การพฒันาในระยะยาวอยา่งไร

“ร้านลอวส์นัในสถานีรถไฟใตดิ้น แมพ้ื้นท่ีจะค่อนขา้งแคบ แต่

สินคา้นั้นหลากหลาย ช่วยใหชี้วติเราสะดวกข้ึนมาก” หวงั อวี้หลิน

ผูพ้ �านกัอยูใ่นเขตตงเฉิง กรุงปักก่ิงกล่าว

ซุม้ใหค้วามอบอุ่นแบบอจัฉริยะในหนา้หนาวเมืองโช่วกวง

寿光市冬暖式智能拱棚群 CFP 图
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ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรีเก่ียวกบั “ตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศของจีน” ระบุวา่ จีนจะสร้างสรรค์

ตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ ดว้ยการสร้างระบบพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

เป็นแบบแผน มีการแข่งขนัอยา่งยติุธรรม และเปิดกวา้งอยา่งเตม็ท่ี การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีมีเสถียรภาพ

ยติุธรรม โปร่งใส และคาดเดาได ้ถือเป็นประเดน็ส�าคญัในกระบวนการสร้างสรรคน้ี์ และในขณะเดียวกนั

กย็งันบัวา่เป็นเป้าหมายหลกัอยา่งหน่ึงดว้ย 

ลอวส์นัเป็นหน่ึงในธุรกิจร้านสะดวก

ซ้ือขนาดยกัษจ์ากประเทศญ่ีปุ่น เป็นร้านคา้

สะดวกซ้ือทุนญ่ีปุ่นเจา้แรกท่ีเขา้มาท�าการคา้

ในจีน “หลายปีมาน้ี ประเทศจีนพยายาม

สร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มในการท�าธุรกิจท่ี

มีความเป็นตลาด มีธรรมาภิบาล และเป็นสา-

กลมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยปฏิบติัอยา่งเท่า

เทียมกนัต่อวสิาหกิจทุกประเภท ลอวส์นัได้

ขยายสาขารวดเร็วข้ึนอยา่งชดัเจน ทั้งในเมือง

ใหญ่ ส่วนภูมิภาค และระดบัอ�าเภอ” เชอ

เหวนิฮฺวา่น รองกรรมการผูจ้ดัการบริษทั

ลอวส์นั (ปักก่ิง) จ�ากดัใหส้มัภาษณ์ผูส่ื้อข่าว  

ใน พ.ศ. 2564 ร้านลอวส์นัในสถานีรถไฟใตดิ้นปักก่ิง เปิดตวั

พร้อมกนั 36 แห่งในลอ็ตแรก “ยกตวัอยา่งเช่นกรุงปักก่ิง ร้านสะดวก

ซ้ือหน่ึงร้าน เม่ือก่อนใชเ้วลาราวสามถึงส่ีเดือนคร่ึง  ตั้งแต่เซ็นสญัญา 

ไปจนเปิดร้านใหบ้ริการ แต่เด๋ียวน้ีระยะเวลาหดสั้นลงเหลือเพียง

เดือนคร่ึง” เชอ เหวินฮฺว่านใหข้อ้มูลวา่ ขั้นตอนต่าง ๆ แสนสะดวก

ประหยดัแรงไม่ชวนใหป้วดหวั แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด

โควดิ - 19 แต่ลอวส์นั (ประเทศจีน) กเ็ร่ิมท�าก�าไรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2563

และในปี พ.ศ. 2564 กท็ �าก�าไรเพิม่ข้ึนอีกระดบั “เรามีความเช่ือมัน่

วา่ เป้าหมายเปิดร้านครบ 1 หม่ืนสาขาภายใน พ.ศ. 2568 จะตอ้ง

ส�าเร็จอยา่งแน่นอน”

ข้อมูลเพิม่เตมิ

本刊综合

ผกัเมืองโช่วกวงท่ีขายไปยงัท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศจีน

在中国各地销售的寿光蔬菜 CFP 图
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ในระยะหลงั อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อจัฉริยะท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยี

สารสนเทศยคุใหม่ ก�าลงัเติบโตอยา่งมากในประเทศจีน การบริหาร

งานและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท�าใหก้ารขนส่งสินคา้

คล่องตวัยิง่ข้ึน ถือไดว้า่โลจิสติกส์อจัฉริยะ สร้างความเป็นไปไดม้าก

มายใหเ้กิดข้ึนกบัการยกระดบัอุตสาหกรรมประเภทน้ี

在浙江省台州市路桥区的运兴运

输有限公司业务大厅，大屏幕上实时

跳动着上千辆货车的行驶状况和行车

轨迹；在广东省化州市新塘村，智慧

物流让快递进村出户更便捷……近年

来，以新一代信息技术为支撑的智慧

物流在中国蓬勃发展。运作管理更高

效，货物运输更便捷，智慧物流为物

流业转型升级带来了无限可能。

ช่วยใหโ้ลจสิติกส์

 “ลืน่ไหล”

物流
畅
起来

ณ เขตพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยฉีางซิงเจอ้เจียง ช่างเทคนิคก�าลงัควบคุมคลงัสินคา้สามมิติอจัฉริยะ

浙江省长兴经济技术开发区技术人员操控智能立体仓库 CFP 图
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ณ โถงธุรกรรมของบริษทั ยฺวิน่ซิง โล-

จิสติกส์ จ�ากดั ในเขตลู่เฉียว เมืองไถโจว

มณฑลเจอ้เจียง ขอ้มูลเรียลไทมข์องรถขนส่ง

ท่ีอปัเดตอยูต่ลอดเวลา ช่วยใหพ้นกังานทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัรถไดใ้นทนัที ช่วยในการบริ-

หารจดัคิวรถไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ “ขณะ

น้ีบริษทัของเรามีรถขนสินคา้มากกวา่ 1,000

คนั ถา้อยากทราบขอ้มูลวา่ตอนน้ีรถคนัไหน

อยูท่ี่ไหนแลว้ หากเป็นเม่ือก่อนคงแทบเป็น

ไปไม่ได ้แต่เด๋ียวน้ีเม่ือเรามี ‘อินเตอร์เน็ต 

+ โลจิสติกส์’ เรากจ็ะทราบไดอ้ยา่งชดัเจน

ถึงเสน้ทางการเดินรถแต่ละคนั” โจว ชางหง

ประธานกรรมการฯ กล่าว

 “จดบนัทึกขอ้มูล โทรศพัทป์ระสานงาน แลว้ค่อยจดัรถให ้รูป

แบบการจดัการแบบนั้นมนัพน้สมยัไปแลว้” โจว ชางหงกล่าว ก่อน

หนา้น้ี การบริหารจดัการรอบรถ เป็นหนา้ท่ีของพนกังาน ซ่ึงเป็น

งานท่ีเสียเวลาและเปลืองทรัพยากรเป็นอยา่งมาก ยิง่ไปกวา่นั้นยงั

เกิดเหตุการณ์รถวา่งบ่อยคร้ัง หรือไม่กปั็ญหาการจดัสินคา้ฝากขนส่ง

ท่ีประสิทธิภาพค่อนขา้งต�่า แต่ปัจจุบนัน้ี ระบบอจัฉริยะช่วยใหก้ระ-

บวนการตั้งแต่รับออเดอร์ จดัรถ คิดค่าขนส่งสะดวกคล่องตวั เพราะ

ท�าผา่นแพลตฟอร์มออนไลนท์ั้งหมด 

แพลตฟอร์มออนไลนไ์ม่เพียงช่วยให้บริษทัสามารถจดัการได้

อยา่งสะดวกยิง่ข้ึนเท่านั้น แต่ยงัท�าให้โชเฟอร์รถขนสินคา้ไดป้ระ-

โยชนไ์ปดว้ย พาน เอินหมัน่ พนกังานขบัรถท่ีท�างานกบัยฺวิน่ซิง 

โลจิสติกส์มาแลว้หา้ปีกล่าววา่ นอกจากแพลตฟอร์มออนไลนข์อง

บริษทั ยงัมีแพลตฟอร์มออนไลนอ่ื์น ๆ ท่ีช่วยใหก้ารขนส่งสินคา้ 

ในเขตพ้ืนท่ีท่าเรือ ชิงเต่า ซานตง ตูค้อนเทนเนอร์ถูกยกข้ึนเรือบรรทุกสินคา้

山东港口青岛港内的集装箱被吊上货轮 新华社 图
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“อจัฉริยะ” มากข้ึนอีกดว้ย พาน เอินหมัน่เล่าวา่ “ก่อนออกรถผมแค่

เปิดแอปฯ โทรศพัทมื์อถือท่ีช่ือวา่ ‘ผูช่้วยรถขนส่ง’ กรอกขอ้มูลจุด

เร่ิมตน้และจุดหมายปลายทาง รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัรถอ่ืน ๆ รอ

เพียงสิบกวา่นาทีกจ็ะไดรั้บออเดอร์จากลูกคา้แลว้” สมยัก่อนส่ิงท่ี

ทุกคนกงัวลท่ีสุดคือขากลบัตอ้งวิง่รถเปล่า แต่เด๋ียวน้ีไม่ใช่ปัญหา 

และนัน่ท�าใหเ้ขามีรายไดเ้พิ่มข้ึนพอสมควร

กิจการโลจิสติกส์อจัฉริยะซ่ึงมีจุดเด่นอยูท่ี่ “อินเตอร์เน็ต + โล-

จิสติกส์” นั้น นอกจากจะช่วยก�าจดัจุดอ่อนใหอุ้ตสาหกรรมโลจิสติกส์

คล่องตวัข้ึนแลว้  ยงัช่วยใหบ้ริษทัหา้งร้านรวมทั้งประชาชนทัว่ไป

ไดรั้บความสะดวกสบายอยา่งเห็นไดช้ดั 

รถขน 5G ไร้คนขบัของซูหนิงโลจิสติกส์ ท�าการขนส่งสินคา้

แบบไร้การสมัผสัตลอดกระบวนการ ระบบประสานงานการจดัส่ง

อจัฉริยะของบริษทัเหม่ยถวน ช่วยใหผู้บ้ริโภคซ้ือผกัสดไดเ้พียงแค่

ปลายน้ิวสมัผสั... หลายปีมาน้ี “หน่ึงกิโลเมตรสุดทา้ย” ของโลจิสติกส์

หรือบริการปลายทางนั้น มีนวตักรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา การ

จดัส่งโดยไม่ใชค้น ถือเป็นเทรนดใ์หม่มาแรงอยา่งหน่ึงส�าหรับบริการ

ปลายทาง บริษทัโลจิสติกส์มากมายต่างลงทุนลงแรง เพ่ือส่งเสริม

ใหก้ารจดัส่งโดยไม่ใชค้นพฒันาข้ึนไปอีกขั้น

ส่วนในเขตชนบทนั้น โลจิสติกส์อจัฉริยะก็ช่วยใหก้ารขนส่ง

สินคา้เขา้หมู่บา้นท่ีห่างไกลสะดวกข้ึนมากเช่นกนั ณ หมู่บา้นซินถงั

เมืองฮฺวา่โจว มณฑลกวางตุง้ กล่องพสัดุลกัษณะต่าง ๆ ถูกล�าเลียง

ผา่นกระสวยขนส่ง เพ่ือรอใหช้าวบา้นมารับกลบัไปช่ืนชม และใน

ขณะเดียวกนั กล็ �าเลียงสินคา้เกษตรสดใหม่กลบัเขา้ไปอยา่งเป็น

ข้อมูลเพิม่เตมิ

ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย “ตลาดใหญ่หน่ึงเดียวของประเทศจีน” เสนอใหมี้การสร้างสรรค์

โครงข่ายขนส่งสินคา้ท่ีทนัสมยั พฒันาการวางสาธารณูปโภคพื้นฐานดา้นการขนส่งสินคา้ เร่งพฒันา

โลจิสติกส์ดิจิทลั และผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาพร้อมกนัทั้งออนไลน์และออฟไลน ์เพื่อกระตุน้ใหเ้กิด

แพลตฟอร์มใหม่ สภาวะใหม่ และโมเดลใหม่ในธุรกิจโลจิสติกส์

本刊综合

ระเบียบ เพ่ือจ�าหน่ายไปยงัท่ีอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

“ตั้งแต่มี ‘ทางด่วน’ ล�าเลียงสินคา้ พอเราได้

รับออเดอร์ทางมือถือปุ๊บ กรี็บไปเกบ็ผลไม้

มาป้อนให ้‘ทางด่วน’ ช่วยจดัการ ประหยดั

เวลาและค่าขนส่งไปไดอ้ยา่งมากมาย” เจ้ิง 

เยฺวีย่วหมิง เกษตรกรเจา้ของสวนผลไมก้ล่าว

“ทางด่วน” ท่ีเจ้ิง เยฺวี่ยวหมิงกล่าวถึง

คือเสน้ทางด่วนล�าเลียงสินคา้ดว้ยระบบ

โลจิสติกส์อจัฉริยะท่ีเพิ่งสร้างข้ึนใหม่ใน

หมู่บา้นนัน่เอง จากขอ้มูลท่ีไดรั้บมา “ทาง

ด่วนอจัฉริยะ” ท่ีว่าน้ีประกอบดว้ยสถานี

พ้ืนฐาน สายเคเบ้ิลระดบัต�่า กระสวยขนส่ง

อจัฉริยะ (หุ่นยนต)์ กล่องขนส่ง ระบบประ-

สานงานผ่านคลาวด์ และอุปกรณ์จัดส่ง

สินคา้ การสร้างโกดงัสินคา้ไวใ้นเขตอ�าเภอ

หรือเมืองรอบนอก ตั้งสถานีพ้ืนฐานในเขต

ต�าบล และตั้งจุดรับส่งสินคา้ท่ีร้านสะดวก

ซ้ือในเขตหมู่บา้นหรือหนา้หมู่บา้น ช่วยท�า

ใหสิ้นคา้ส่วนใหญ่เคล่ือนท่ีจากเขตเมือง

ไปยงัหมู่บา้นห่างไกลไดภ้ายในหน่ึงชัว่โมง

ดว้ยตน้ทุนท่ีต�่า ช่วยท�าให้ชีวติความเป็น

อยู ่และการผลิตของชาวบา้นสะดวกข้ึน
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เม่ือไม่นานมาน้ี หล่ีซิน ดุษฎีบณัฑิตจากคณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ มองเห็นช่องทางการ

ประกอบอาชีพแบบใหม่ในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี

ก่อนหนา้น้ี หล่ีซินท�างานวจิยัและพฒันาอุปกรณ์ท่ีมีความเท่ียง

ตรงสูงอยูท่ี่องักฤษ “ผมท้ิงอาชีพการงานท่ีมัน่คงเพ่ือกลบับา้นเกิด มนั

เป็นการตดัสินใจท่ีไม่ง่ายนกั” ส�าหรับหล่ีซิน การกลบัไปตั้งบริษทั

ท่ีซีอาน “ถือเป็นโอกาสอนัดีเช่นกนั” เม่ือไม่ก่ีปีก่อน เมืองซีอาน

ออกนโยบายดึงดูดทรัพยากรบุคคลหลากหลายนโยบาย โดยวางแผน

วา่จะทุ่มเมด็เงินลงทุนจ�านวน 3,800 ลา้นหยวนในระยะหา้ปี เพื่อ

ดึงดูดแรงงานชั้นดีจ�านวนหน่ึงลา้นคน

เม่ือกลบัมาถึงซีอาน หล่ีซินและเพ่ือน ๆ กไ็ดก่้อตั้งบริษทัเทค-

โนโลยร่ีวมกนั โดยเนน้ใหบ้ริการดา้นการบุกเบิกระบบขอ้มูล การ

วเิคราะห์ขอ้มูล ปัญญาประดิษฐ ์และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง “ส่ิงท่ีน่านบัถือ

ท่ีสุดคือกลไก ‘หน่ึงต่อหน่ึง’ ของท่ีน่ี” หล่ีซินใหข้อ้มูลวา่ รัฐบาล

ทอ้งถ่ินซีอาน มีการส่งเจา้หนา้ท่ีมาใหค้ �าปรึกษา เพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ผูส้นใจสมคัร นอกจากน้ี ประเดน็เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล

 สวสัดิการบุตร ฯลฯ ท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินเสนอให้ ก็ช่วยใหแ้รงงาน

ชั้นดีท่ีเดินทางเขา้มาก่อตั้งบริษทัในซีอานรู้สึกหมดห่วงไปไดม้าก

แรงงานชั้นดีท่ีก่อร่างสร้างธุรกิจ ไม่จ�ากดัแค่ในเขตเมือง แต่รวม

ไปถึงชนบทเช่นกนั

หล่ี เวย่หวั พ �านกัอยูใ่นเมืองเหอเจ๋อ มณฑลซานตง ก่อนหนา้น้ี

เขาเคยท�างานในภาคอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจการโรงแรมในเมืองอ่ืน

ต่อมาในปี 2559  เขาไปร่วมงานจบัคู่ธุรกิจ จนไดพ้บวา่ เมืองเหอเจ๋อ

บา้นเกิดของตนก�าลงัออกนโยบายดึงดูดผูล้งทุน  ความผกูพนัท่ีมีต่อ

บา้นเกิด และความมัน่ใจวา่เหอเจ๋อมีอนาคตท่ีสดใส ท�าใหห้ล่ี เวย่หวั

ตดัสินใจกลบัไปลงทุนก่อตั้งบริษทัท่ีนัน่ อยา่งไรกดี็ ในระยะแรก เขา

ตอ้งพบกบัอุปสรรคมากมาย “ผมใชชี้วตินอกบา้นมานาน พอกลบั

มาใหม่ ๆ ยงัไม่ค่อยเขา้ใจหลายอยา่งเก่ียวกบัท่ีน่ี” หล่ี เวย่หวัยอมรับ

วา่ ในช่วงแรกเร่ิม แมแ้ต่หุน้ส่วนธุรกิจของเขา กไ็ม่ค่อยแน่ใจนกัวา่

น่ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง

โชคดีท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินใหค้วามช่วยเหลือ โดยเสนอท่ีดินขนาด

在陕西省西安市，“一对一”

的人才引进政策让创新创业更加便

捷；在山东省菏泽市，政策帮扶为

返乡创业解除后顾之忧……如今，

更加健全、统一、规范的人力资源

市场体系，促进人才跨地区流动更

加顺畅。

บคุลากร 
“เคลือ่นท่ี” 

อย่างคล่องตวั

人才
动
起来
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2 หม่ืนตารางเมตรใหใ้ชโ้ดยไม่คิดค่าเช่า นอกจากน้ียงัใหผ้ลประ-

โยชนท์างภาษี เงินอุดหนุนบุคลากร ฯลฯ แรงสนบัสนุนจากหน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยให้กิจการของหล่ี เวย่หวัมีแนวโนม้ดีข้ึนตาม

ล�าดบั “ก่อนหนา้น้ี ท่ีดินของเรามีไม่ค่อยพอใช ้พอไดท่ี้ดินเพิม่มา

กเ็ลยขยายเป็น 3 หม่ืนตารางเมตร” เขากล่าว 

ข้อมูลเพิม่เตมิ

本刊综合

ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย “ตลาดใหญ่หน่ึงเดียวของประเทศจีน” เสนอใหมี้การสร้าง

ระบบทรัพยากรมนุษยใ์นตลาดใหมี้มาตรฐานและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รวมทั้งส่งเสริมใหแ้รงงาน

ลกัษณะต่าง ๆ สามารถเดินทางขา้มภูมิภาคไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

ประเทศจีนในขณะน้ี แพลตฟอร์มการ

ก่อตั้งบริษทัต่าง ๆ ก�าลงัอา้แขนรับคนทอ้ง

ถ่ินใหก้ลับบา้นมาสร้างเน้ือสร้างตวั  ดว้ย

การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรยิง่ข้ึน

หู ถิงถิง (กลาง) สาวชาวเมืองถงหลิง มณฑลอนัฮุย กลบับา้นเกิดเพื่อบุกเบิกธุรกิจ

安徽省铜陵市女孩胡婷婷（中）返乡创业 CFP 图
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中国加快建设全国统一大市场，受到海内外广泛关注。但近期也有一些声音认为，建设全国统一大

市场是“重回计划经济”“搞自我封闭的内循环”“与经济全球化背道而驰”等，这显然是误读。如何

正确认识建设全国统一大市场？需要走出哪些认知误区？本期，《湄公河》杂志将逐条回应市场关切。

สงัเกตการณ ์

แนวคดิ “ตลาดหนึง่เดยีวท ัว่ประเทศ” 
เป็นวิธีบกุเบกิท่ีถูกตอ้ง

การท่ีจีนประกาศนโยบายเร่งสร้างตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ ถือเป็นประเดน็ท่ีไดรั้บความ

สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ อยา่งไรกดี็ ในระยะหลงั เกิดเสียงวพิากษว์จิารณ์วา่การสร้างตลาด

หน่ึงเดียวน้ี คือการ “กลบัไปสู่เศรษฐกิจแบบวางแผนโดยรัฐ” เท่ากบัการ “ปิดประเทศ” หรือแม้

แต่ “ตีตนออกห่างจากโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ” เป็นตน้ ซ่ึงความเห็นเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความ

เขา้ใจผดิ

แลว้เราจะท�าความเขา้ใจแนวคิด “ตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ” ของจีนไดอ้ยา่งไร เราควรขจดั

ความเขา้ใจผดิประเภทไหนบา้ง แม่น�้าโขงฉบบัน้ี จะไขขอ้สงสยัใหแ้ก่ทุกคนทีละขอ้

การสร้างตลาดหน่ึงเดยีวของประเทศ

คือเศรษฐกจิทีว่างแผนโดยรัฐบาลกลางเพยีงล�าพงัจริงหรือ
建设全国统一大市场是中央统一计划经济？

จางเจ้ิง ศาสตราจารยจ์ากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัปักก่ิงกล่าวว่า ตลาดหน่ึงเดียวทัว่

ประเทศของจีนนั้น มีความแตกต่างจากการวางแผนเศรษฐกิจท่ีควบคุมโดยรัฐเพียงอยา่งเดียว เน่ือง

จาก “เศรษฐกิจท่ีวางแผนโดยรัฐบาลกลางเพียงล�าพงั” นั้น คือการจดัซ้ือ จ�าหน่ายและบริหารจดัการ

โดยมีรัฐเป็นศูนยก์ลาง และทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศกเ็ป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐบาล รัฐบาล

มีหนา้ท่ีสัง่การและแจกจ่ายทรัพยากรแทบทั้งหมด

“全国统一大市场”
    这样打开才正确

观
察
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แนวคิดของรัฐบาลจีนท่ีจะเร่งสร้างตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศในคร้ังน้ี หมายถึงความเป็นอนั

หน่ึงอนัเดียวกนัในดา้นบริการและมาตรฐานทางตลาด รวมทั้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดา้น

การตรวจสอบดูแลตลาดและสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภค เป็นการน�ากฎแห่งคุณค่ามาช่วยใหเ้กิด

ระบบการบริหารจดัการตลาดท่ีมีความเป็นหน่ึงเดียว เปิดกวา้ง เกิดการแข่งขนั และเป็นระเบียบ

การสร้างตลาดหน่ึงเดยีวทัว่ประเทศ เท่ากบั “ปิดประเทศ” หรือไม่
建设全国统一大市场等于搞“自我封闭的内循环”？

อ๋ีว ์เหม่ียวเจ๋ย ์เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตฯ์ ประจ�าสถาบนัวจิยัการพฒันาประเทศ มหาวทิ-

ยาลยัปักก่ิงกล่าววา่ การสร้างตลาดหน่ึงเดียวทัว่ประเทศ ไม่ใช่การปิดประตูประเทศจากโลกภาย

นอก หากแต่เป็นความพยายามท่ีจะท�าใหเ้ศรษฐกิจจีนหลอมรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประชาคม

โลกมากยิง่ข้ึน ตลาดภายในประเทศท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คือการ “เปิดประเทศอยา่งเตม็ท่ี” 

ต่างหาก ซ่ึงนัน่รวมไปถึงการขยายการน�าเขา้ผา่นแนวคิดและมาตรการท่ีเปิดกวา้ง

แคลร์ เพียร์สนั อดีตประธานหอการคา้องักฤษประจ�าประเทศจีนกล่าววา่ “แน่นอนเรามองวา่ 

‘เขตแดน’ คือก�าแพงท่ีกีดขวางไม่ใหก้ารคา้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การมีตลาดหน่ึงเดียว

ทัว่ประเทศ จึงสามารถช่วยใหค้นจ�านวนมากข้ึนไดเ้ขา้ถึงตลาดใหม่ ทรัพยากรใหม่ บริษทัต่างชาติ

เองกส็ามารถฉกฉวยโอกาสน้ีในการยกระดบัธุรกิจของตนในตลาดจีน บริษทัต่างชาติควรอาศยั

จงัหวะน้ีตามหาแรงงานชั้นดีจากประเทศจีน ซ่ึงมีอยูทุ่กหนแห่งในดินแดนแห่งน้ี 

ตลาดหน่ึงเดยีวทัว่ประเทศ จะส่งผลกระทบต่อชีวติชาวจนีอย่างไร
全国统一大市场将如何影响中国人生活？

หากเราตอ้งการซ้ือผกัผลไม ้เราจะตอ้งไปท่ีตลาดสด ถา้อยากไดข้องใชใ้นชีวติประจ�าวนั เรา

กจ็ะไปซูเปอร์มาเกต็ ถา้จะซ้ือเส้ือผา้ก็ไปเดินห้างสรรพสินคา้ ในการใชชี้วติและการท�างานใน

แต่ละวนัของเราทุกคน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตลาดท่ีแทจ้ริงอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ แต่นอกเหนือไปจาก

ตลาดลกัษณะนั้น กย็งัมีตลาดปัจจยัการผลิตและตลาดทรัพยากรท่ีอยูสู่งข้ึนไปกวา่นั้นเช่นกนั เช่น

เรายงัตอ้งสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่ตลาดท่ีดินและแรงงาน ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งในเขต

เมืองและชนบท เราตอ้งเร่งพฒันาตลาดทุนใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เร่งฟูมฟักใหเ้กิดตลาดเทค-

โนโลยแีละขอ้มูลท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั สร้างตลาดพลงังานท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัทัว่ประเทศ รวมไป

ถึงสร้างสรรคแ์ละพฒันาตลาดส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอีกดว้ย
　本刊综合
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良渚古城遗址的炭化稻谷，告诉了我们古人吃什么；二里头遗址出土的绿松石

龙形器，展示了中国龙图腾最直接最正统的根源；殷墟甲骨文记录的一份“交通事

故报告”中的“车”字，高度还原了当时发生的一场车祸……和古人“对话”，是

每个中国人重要的一课，也是维系全世界华人的精神纽带。近年来，以中华文明探

源工程为代表的重大工程不断取得进展，为中国“百万年的人类史、一万年的文化

史、五千多年的文明史”提供考古实证，帮助我们更好地了解自己。

与5000年前的

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน แหล่งโบราณสถานซานซิงตุย (三星

堆) ในเมืองกวา่งฮัน่ มณฑลเสฉวน ไดเ้ผยแพร่ผลการส�ารวจ

ทางโบราณสถานล่าสุด โดยไม่เพียงอาศยัการตรวจดว้ย

คาร์บอน - 14 เพื่อยนืยนัปีท่ีฝังศพของ “หลุมบูชายญั” 

เท่านั้น แต่ยงัเผยโฉมโบราณวตัถุช้ินใหม่เกือบ 

13,000 ช้ินดว้ย ซ่ึงไดเ้พิ่มสีสนัใหแ้ก่

อารยธรรมท่ีหลากหลายแต่เป็นหน่ึง

เดียวกนัของจีน

สนทนากบัจนีเม่ือ 5,000 ปีท่ีแลว้
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ภาพประกอบหนา้กากสมัฤทธ์ิ ซานซิงตุย

三星堆青铜面具插画 CFP 图
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ในประวติัศาสตร์อนัยาวนานของอารยธรรม

จีน มีโบราณวตัถุท่ีเป็นสมบติัล�้าค่าและแหล่งวฒัน-

ธรรมโบราณปรากฏข้ึนจ�านวนนบัไม่ถว้น ซ่ึงไม่

เพียงไดบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงของยุคสมยัเท่า

นั้น แต่ยงัน�าพาการพฒันาของอารยธรรมจีนอีก

ดว้ย  เมลด็ขา้วท่ีแปรสภาพเป็นเถา้ถ่านซ่ึงพบท่ีแหล่ง

โบราณสถานเหลียงจู่ (良渚) ท�าใหเ้รารู้วา่คนโบราณ

กินอะไร ภาชนะรูปมงักรเทอร์ควอยซ์ซ่ึงขดุพบท่ี

แหล่งโบราณสถานเออ้ร์หล่ีโถว (二里头) แสดงให้

เห็นรากเหงา้ดั้งเดิมของโทเทม็มงักรจีน  อกัษรค�า

วา่ “รถ (车)” ใน “รายงานอุบติัเหตุจราจร” ท่ีบนัทึก

ดว้ยอกัษรกระดองเต่าซ่ึงพบท่ีแหล่งโบราณสถาน

ยนิซว ี(殷墟) ไดช่้วยฟ้ืนคืนภาพสถานการณ์อุบติัเหตุ

ทางรถท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนั้นไดอ้ยา่งมาก... “บทสน-

ทนา” กบัชาวจีนโบราณเป็นบทเรียนท่ีส�าคญัส�าหรับ

ชาวจีนทุกคน และเป็นสายสัมพนัธ์ทางจิตวญิญาณ

ของชาวจีนทัว่โลก

ช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี โครงการขดุคน้ทางโบราณสถาน

ซ่ึงเป็นตวัแทนของโครงการสืบคน้ตน้ก�าเนิดอารย-

ธรรมจีนท่ีส�าคญัมีความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ือง โดย

ไดเ้ผยใหเ้ห็นความลึกลบัของซากโบราณสถาน

แต่ละแห่งกลายเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีส�าหรับ

“ประวติัศาสตร์มนุษยน์บัลา้นปี ประวติัศาสตร์วฒัน-

ธรรมนบัหม่ืนปี และประวติัศาสตร์อารยธรรมกวา่

5,000 ปีของจีน” ซ่ึงช่วยใหพ้วกเราเขา้ใจความเป็น

มาของตนเองไดดี้ข้ึน

นิตยสารแม่น�้ าโขงฉบับน้ี จะชวนไปพดูคุย

สนทนากบัประเทศจีนเม่ือ 5,000 ปีก่อน เพื่อร่วม

กนัสืบคน้ตน้ก�าเนิดของอารยธรรมจีน
หุ่นนกัรบดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต้

 秦始皇兵马俑 CFP 图　本刊综合
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遗址名片：良渚古城遗址位于如今中国浙江省杭州市，是中国太湖流域一个

早期区域性国家的权力与信仰中心。遗产构成要素包括公元前3300年至公元前

2300年的城址、功能复杂的外围水利工程和同时期分等级墓地（含祭坛）。2019

年，“良渚古城遗址”被列入《世界遗产名录》。

เหลยีงจู ่ เมลด็ขา้วยอ้นเวลา 5,000 ปี

แนะน�าแหล่งโบราณสถาน : เมืองโบราณเหลียงจู่ ตั้งอยูใ่นนครหางโจว มณฑลเจอ้เจียง เป็น

ศูนยก์ลางอ�านาจและความศรัทธาของรัฐในยคุตน้บริเวณลุ่มน�้ าทะเลสาบไท่หูของจีน แหล่ง

โบราณคดีแห่งน้ีประกอบดว้ยเมืองโบราณอายตุั้ งแต่ 3,300 - 2,300 ปีก่อนคริสตกาล โครงการ

ชลประทานรอบเมืองท่ีมีกลไกการท�างานท่ีซบัซอ้น รวมทั้ ง สุสานท่ีมีการแบ่งแยกล�าดบัชั้น 

(รวมถึงแท่นบูชา) ในช่วงเวลาดงักล่าว  ในปี 2562 “ซากปรักหกัพงัเมืองโบราณเหลียงจู่” ถูกข้ึน

ทะเบียนเป็น “มรดกโลก”

ฉากจ�าลองวฒันธรรมเหลียงจู่ซ่ึงจดัแสดงในพิพิธภณัฑเ์หลียงจู่ 

良渚博物院展示的良渚文化还原场景 CFP 图
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“กินขา้วหรือยงั” คือวธีิทกัทายเม่ือชาวจีนเจอหนา้กนั ดงั

ส�านวนท่ีวา่ “ราษฎรถือเร่ืองปากทอ้งส�าคญัเท่า

ฟ้า” ในประเทศจีนมีค�าพดูหลายค�าท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั “การกิน” ประวติัศาสตร์อาหารการกิน

อนัยาวนานของจีนไดใ้หก้�าเนิดวฒันธรรมท่ีกวา้งขวางและลึก

ซ้ึง  ขา้วนบัเป็นแหล่งอาหารหลกัของชาวจีน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น

การปฏิวติัดา้นอาหารและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมใน

ประเทศจีนท่ีมีมานานหลายพนัปี

ยอ้นเวลากลบัไปเม่ือ 5,000 ปีก่อน บรรพบุรุษของชาว

เหลียงจู่อาศยัอยูใ่นลุ่มน�้าทะเลสาบไท่หู (1 ใน 5 ทะเลสาบ

น�้าจืดท่ีส�าคญัของจีน มีพ้ืนท่ี 36,900 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเจียงซู มณฑลเจอ้เจียง และมหานครเซ่ียงไฮ)้ 

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นช้ืน มีฝนตกชุกมาก ซ่ึงเอ้ือต่อการเจริญ

เติบโตของตน้ขา้ว  ในเวลานั้น สงัคมเกษตรกรรมในเหลียงจู่ไดเ้ร่ิมเขา้สู่

ยคุการไถนาและท�านาแลว้ ซ่ึงการมีแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ได้

กลายเป็นรากฐานท่ีส�าคญัของอารยธรรมมนุษย ์ ภายใตซ้ากปรัก

หกัพงัของวดัฉือจงในเขตเมืองโบราณ เมลด็ขา้วท่ีแปรสภาพ

เป็นเถา้ถ่านประมาณ 200,000 กิโลกรัม ถือเป็นหลกัฐานส�าคญั ดว้ยการสนบัสนุน

จากเศรษฐกิจการท�านาท่ีพฒันาแลว้ สงัคมเหลียงจู่ไดส้ร้างโครงการ

ขนาดใหญ่ เช่น เข่ือน เมือง และสถาปัตยกรรมพระราชวงัขนาดใหญ่ 

ฯลฯ พฒันาการผลิตดว้ยแรงงานฝีมือท่ีมีลกัษณะแบ่งงานท่ีละเอียดอ่อนและใช้

เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดศูนยก์ลางอ�านาจและความศรัทธาของรัฐยคุตน้

สืบเน่ืองจากการอพยพของประชากรและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยี

การท�านาท่ีค่อย ๆ  สมบูรณ์ข้ึนไดส้นบัสนุนการพฒันาการเกษตรของจีนตั้งแต่นั้นมา  จนถึงสมยั

ราชวงศซ่์งใต ้(ค.ศ. 1127 - 1279) มีค �าพดูของชาวบา้นท่ีวา่ “หูหนาน หูเป่ยปลูกขา้วอุดมสมบูรณ์ ใต้

หลา้จึงมีอาหารเพียงพอ” ทั้งน้ี มณฑลหูหนานและหูเป่ยซ่ึงอยูต่อนกลางและตอนล่างของแม่น�้า

แยงซีเกียง เป็นพ้ืนท่ีหลกัในการผลิตขา้วของประเทศจีน  แน่นอนว่า การแพร่ขยายของ

วฒันธรรมการท�านาไดน้�าไปสู่การแลกเปล่ียนในลุ่มแม่น�้าเหลืองและแม่น�้าแยงซีเกียง จนในท่ี

สุดไดส่้งเสริมบูรณาการของความหลากหลายทางวฒันธรรม  ตั้งแต่นั้นมา วฒันธรรมการท�า

นาของจีนกมี็อิทธิพลอยา่งลึกซ้ึงต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภูมิภาคอ่ืน ๆ

ปัจจุบนั ในความรักของชาวจีนท่ีมีต่อแผน่ดินนั้น ยงัคงเห็นถึงอิทธิพลของการท�านาท่ีมีต่ออารยธรรม

จีน
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วิวฒันาการนบัหม่ืนปีของเมลด็ขา้วหนึง่เมลด็

一粒米的万年演变史

เม่ือกวา่หม่ืนปีท่ีแลว้ บรรพบุรุษท่ีอาศยัอยูใ่น

แหล่งโบราณสถานซ่างซาน (上山) อ �าเภอผู่เจียง 

มณฑลเจอ้เจียงไดน้�าขา้วป่ามาท�าการเพาะปลูก

ยอ้นไปเม่ือ 7,000 ถึง 

4,000 ปีก่อน ณ แหล่ง

โบราณสถาน

เหลียงจู่และ

เหอหมู่ตู ้(河姆

渡) พบเมลด็

ข้าวท่ีแปร

สภาพเป็นเถา้

ถ่านจ�านวน

มหาศาล 

สมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก (202 ปีก่อนคริสตกาล - 

ค.ศ. 8) “24 อุตุปักษ”์ (ระบบความรู้และขอ้ปฏิบติั

ดา้นเวลาท่ีชาวจีนอาศยัสังเกตจากการเคล่ือนท่ีของ

ดวงอาทิตยใ์นรอบปี) ไดถู้กรวมอยูใ่น “ปฏิทินปฐม”

เพ่ือใชเ้ป็นปฏิทินเสริมดูประกอบส�าหรับการท�านา

ปลูกขา้ว

สมยัราชวงศซ่์ง (ค.ศ. 960 - 1279) ไดน้�าเขา้

พนัธ์ุขา้วจากเมืองจามปาท่ีมีขอ้ดีชดัเจนมาเผย

แพร่ และแนวคิด “เกษตรกรรมคือรากฐานท่ี

ส�าคญั” ไดห้ย ัง่รากลึกลงไปในจิตใจของผูค้น

ช่วงคริสตท์ศวรรษ 1960 หยวน หลงผงิ 

“บิดาแห่งขา้วลูกผสม” ของจีน ได้

เร่ิมท�าการวิจยัเก่ียวกับการ

ผสมพนัธ์ุขา้ว

ปี พ.ศ. 2539

จีนไดเ้ปิดตวังาน

วจิยั “ซูเปอร์ไรซ์ 

(Super Rice)” อยา่ง

เป็นทางการ

ปัจจุบนั ชาวจีนหลายร้อยลา้นคนอาศยัการ

ปลูกขา้วเพื่อยงัชีพ

　本刊综合 孙勇刚 制图
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遗址名片：二里头遗址位于如今中国河南省洛阳市偃师区境

内，距今3800至3500年，是东亚大陆最早的广域王权国家遗存，

多项中国古代都邑和政治制度皆源于此，被考古学界誉为“最早的

中国”“华夏第一王都”。

แนะน�าแหล่งโบราณสถาน  :  เออ้ร์หล่ีโถว ตั้งอยูใ่นเขตเหยีย่นซือ เมือง

ลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน มีอายตุั้งแต่ 3,800 ถึง 3,500 ปีก่อน เป็นแหล่ง

โบราณสถานเก่าแก่ท่ีสุดในทวีปเอเชียตะวนัออกของรัฐท่ีอยู่ใตอ้ �านาจ

กษตัริย ์ระบอบเมืองหลวง ระบอบการเมืองการปกครองตลอดจนอีกหลาย

ระบอบของจีนโบราณลว้นมีตน้ก�าเนิดจากท่ีน้ี ในแวดวงโบราณคดีเรียก

สถานท่ีน้ีวา่ “ยคุเร่ิมแรกของจีน” หรือ “นครหลวงแห่งแรกของจีน” 

จารตีพธีิในเครือ่งสมัฤทธ์ิจนี ณ เออ้รห์ลีโ่ถว

โทเทมมงักรเทอร์ควอยซ์ซ่ึงขดุคน้ไดจ้ากแหล่ง

โบราณสถานเออ้ร์หล่ีโถว

二里头遗址出土的绿松石龙形器 新华社 图

เคร่ืองสมัฤทธ์ิซ่ึงขดุคน้ไดจ้ากแหล่งโบราณสถานเออ้ร์หล่ีโถว

乳钉纹铜爵 CFP 图
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โบราณสถานเออ้ร์หล่ีโถวในเขตเหยีย่นซือ เมืองลัว่หยาง มณฑล

เหอหนาน เป็นท่ีรู้จกัในฐานะ “นครหลวงแห่งแรกของจีน” เป็นแหล่ง

รวมโบราณสถานซ่ึงมีช่ือเสียง เช่น พระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจีน

โครงข่ายถนนสายหลกัในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ภาชนะสมัฤทธ์ิท่ีใชใ้น

จารีตพิธีท่ีเก่าแก่ท่ีสุด โทเทม็มงักรท่ีเป็นตน้ก�าเนิดดั้งเดิมและเป็น

ทางการท่ีสุด...  ทัง้หมดทัง้ปวงน้ี เม่ือเจาะลึกถึงแก่นแทแ้ห่งจิตวญิญาณ

จะพบวา่มนัคือ “จารีตพิธี” เพราะความย �าเกรงต่อผสีางเทวดา จึงใช้

วสัดุล�้าค่าท่ีสุดในการสรรค์สร้างภาชนะเคร่ืองเซ่นสงัเวยข้ึนดว้ย

ส�านึกท่ีสตัยซ่ื์ออยา่งท่ีสุด เพราะเช่ือวา่อ�านาจของกษตัริยส์ามารถ

เช่ือมโยงกบัสวรรคไ์ด ้โดยใชห้ลกัเกณฑส่ี์เหล่ียม ความสมมาตร 

และแกนกลาง เป็นตน้ ในการเนน้ย �้าเพ่ือแสดงถึงความเคารพย �าเกรง

ต่อ “ศูนยก์ลาง” ในจารีตพิธี ปัจจุบนั เรายงัคงสังเกตเห็นถึงความยดึ

มัน่ในวฒันธรรมจารีตพิธีของผูค้นในยคุสมยันั้นจากโบราณวตัถุท่ี

ขดุคน้พบท่ีไซตเ์ออ้ร์หล่ีโถว

ในสมยัโบราณของจีน มีประเพณี “ซ่อนจารีตพิธีในภาชนะ” 

กล่าวคือ ปฏิบติัตามระเบียบพิธีกรรม โดยใชเ้คร่ืองทองสมัฤทธ์ิเป็น

สญัลกัษณ์ของจารีตพิธี อนัเป็นการก�าหนดสถานะบุคคล ส่ือถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูสู้งศกัด์ิกับผูด้อ้ยกวา่ แสดงออกถึงความ

ซ่ือสตัยแ์ละเคารพย �าเกรง เคร่ืองใชใ้นพิธีกรรมจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์

อยา่งหน่ึงทางสงัคมและวฒันธรรมของระบอบสถาบนั ท่ีไซตเ์ออ้ร์

หล่ีโถวมีการขดุพบโบราณวตัถุเป็นจ�านวนมาก เช่น เคร่ืองป้ันดิน

เผา ภาชนะเคร่ืองทองสมัฤทธ์ิ เคร่ืองหยก ฯลฯ ทัง้หมดน้ี ถือเป็นระบบ

พิธีกรรมท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ เป็นการสะทอ้นถึงความซบัซอ้นทาง

สงัคมเป็นอยา่งยิง่ 

โดยเฉพาะท่ีควรค่าแก่การกล่าวถึงคือ โบราณวตัถุบางอยา่งท่ี

ขดุคน้พบในไซตเ์ออ้ร์หล่ีโถว มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมบางอยา่ง

ท่ีคลา้ยคลึงกบัพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงอ่ืน ๆ  “ขณะท่ีภายในมีการพฒันา

ค่อนขา้งสูง วฒันธรรมเออ้ร์หล่ีโถวมีการขยายขอบเขตออกไปอยา่ง

กวา้งขวางเขม้แขง็ ผา่นการสัง่สมและหลอมรวมเป็นแก่นแทอ้ารย-

ธรรมจีนยคุแรก ๆ” จา้ว ไห่เทา รองหวัหนา้ทีมงานไซตเ์ออ้ร์หล่ีโถว

ของสถาบนัโบราณคดีศึกษาแห่งสภาสงัคมศาสตร์จีน (Chinese

Academy of Social Sciences) กล่าวอธิบาย 

ในระหวา่งกระบวนการน้ี วฒันธรรมจีนได้

แปรสภาพจากลกัษณะพหุนิยมไปสู่เอกนิยม

อยา่งสมบูรณ์  เคา้โครงความเป็น “จีน” มีการ

ก่อตวัข้ึน

ตัง้แต่นั้นต่อมาอีกเป็นเวลายาวนาน วฒัน-

ธรรม “จารีตพิธี” ของจีนไดผ้า่นการพฒันา

และการปฏิรูปเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง กระ-

ทัง่กลายเป็นองค์ประกอบอนัส�าคญัของ

อารยธรรมจีน

ทุกวนัน้ี ฉากยิง่ใหญ่อลงัการของดนตรี

พิธีกรรมและจารีตพิธีในอดีต ถูกผนึกไว้

ตลอดกาลพร้อมกบัยุคสมยันั้นท่ามกลาง

สายธารแห่งประวติัศาสตร์อนัยาวไกล แต่

มรดกของ “จารีตพิธี” ยงัคงสืบสานด�ารงอยู่

“จารีตพิธี” ไร้รูปลกัษณ์ แต่มีความเป็น

จริง อารยธรรมดนตรีพิธีกรรมนบัพนัปี กลาย

เป็นกฎเกณฑท่ี์ทุกคนถือปฏิบติัดว้ยจิตส�า-

นึก ในช่วงหน่ึงแห่งจงัหวะชีวติของชาวจีน

ไดถู้กตีความวา่ มนัอาจเป็นความตา้นทาน

ท่ีหาญกลา้ในการยอ้นแยง้สวนทางภายใต้

ภาวะวกิฤตการแพร่ระบาด ปฏิบติัตนดว้ย

จิตส�านึกเช่นการเขา้คิวเป็นระเบียบเรียบ

ร้อย สุภาพมีมารยาทต่อคนเดินถนน ทุ่มเท

แรงกายแรงใจให้กับการท�างาน ความซ่ือ

สตัยสุ์จริตสร้างความน่าเช่ือถือ...  จารีตพิธี

เป็นมารยาทอยา่งหน่ึงท่ีท�าใหส้งัคมเกิดความ

อบอุ่น น่ารักมากข้ึน และยงัท�าใหก้ารอยูร่่วม

กนัของผูค้นเป็นไปอยา่งกลมกลืน สมานฉนัท์

ใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน
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         ค�าบอกเล่าจาก “โบราณวตัถุ”
文物有话说

 ฉนัคือหมอ้สมัฤทธ์ิเป็น

สญัลกัษณ์ของอาณาจกัร

และอ�านาจ

ฉนัคืออ่างสมัฤทธ์ิ คนโบราณใชฉ้นั (ใส่น�้า) เพ่ือ

ลา้งมือท�าความสะอาดก่อนและหลงังานเล้ียงใน

จารีตพิธี

ฉนัคือระฆงัราวสมัฤทธ์ิ จะพบเห็นฉนัทุกคร้ังท่ี

มีการออกศึกสงคราม การเขา้เฝ้า หรือเวลาประกอบ

พิธีกรรมต่าง ๆ ในสมยัโบราณ 

ฉนัคือเคร่ืองหยก “ฉง” 

รูปลกัษณ์ดา้นในเป็นทรงกลม

ส่วนดา้นนอกเป็นส่ีเหล่ียม 

สมยัโบราณใชฉ้นัเป็นเคร่ือง

บูชาเทพเจา้
　本刊综合
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遗址名片：殷墟遗址位于如今中国河南省安阳市，是中国商朝后期都城遗

址，距今已有3300多年历史。20世纪初，殷墟因发掘出甲骨文而闻名于世。

截至2021年底，殷墟已出土了16万多片甲骨，释读4300多字，由它演变出来

的文字，迄今仍在使用。

แนะน�าแหล่งโบราณสถาน  : ซากโบราณสถานยนิซวตีั้งอยูใ่นเมืองอานหยาง มณฑล

เหอหนาน ประเทศจีน เป็นซากเมืองหลวงยคุปลายราชวงศซ์างของจีน มีประวติัศาสตร์

ยาวนานมากวา่ 3,300 ปี ตราบจนปัจจุบนั เม่ือตอนตน้ของศตวรรษท่ี 20 โบราณสถาน

ยนิซวมีีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัเน่ืองจากการขดุพบอกัษรเจ่ียกู่เหวนิ ซ่ึงจารึกบนกระดูกสตัว์

และกระดองเต่า  ลุถึงปลายปี พ.ศ. 2564 มีการคน้พบอกัษรเจ่ียกู่เหวนิมากกวา่ 160,000 

ช้ินท่ีซากโบราณสถานยนิซว ีมีการตีความอกัขระมากกวา่ 4,300 ตวั ตวัอกัษรท่ีววิฒันา-

การมาจากอกัขระน้ี ยงัคงมีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั

ณ ยนิซวี  “จดหมาย” เม่ือ 3,000 ปีก่อน

ไมแ้กะสลกัภาษาจีน

中文木刻 CFP 图
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พระอาทิตยด์วงกลม หมายถึง “ตะวนั”

ในภาษาจีน พระจนัทร์โคง้ หมายถึง “เดือน”

ในภาษาจีน เขาสามลูกตั้งตระหง่าน หมาย

ถึง “ภูเขา” ในภาษาจีน... 123 ปีท่ีแลว้ อกัษร

เจ่ียกูเ่หวนิ ซ่ึงจารึกบนกระดูกสตัวแ์ละกระ-

ดองเต่าท่ีหลบัใหลเป็นเวลากวา่ 3,000 ปี  ได้

เดินเขา้สู่สายตาของผูค้น ราวกบัวา่เป็นจดหมาย

ฉบบัหน่ึง ซ่ึงถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารมากมาย

เก่ียวกบัการเมือง ศาสนา วฒันธรรม และ

อ่ืน ๆ  ของบรรพบุรุษราชวงศซ์างในประเทศ

จีน

อกัษรเจ่ียกู่เหวนิ เป็นระบบอกัษรท่ีเก่า

แก่ท่ีสุดท่ีพบในจีนจนถึงขณะน้ี เพราะอกัษร

ถูกจารึกบนกระดองเต่าและกระดูกสตัวอ์นั

เป็นท่ีมาของช่ือ การคน้พบอกัษรจารึกกระ-

ดูกสตัว ์ไดข้ยายเวลาของยคุประวติัศาสตร์

อารยธรรมจีนท่ีมีอกัษรบนัทึกไดไ้กลออกไปอีกนบัพนัปี ทั้งน้ี อกัษร

จารึกกระดูกสัตวย์นิซวยีงัท�าใหว้วิฒันาการของตวัอกัษรจีนโบราณ

มีความชดัเจนยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น อกัขระค�าวา่ “รถ 车” บนอกัษรเจ่ีย-

กู่เหวนิซ่ึงถูกคน้พบท่ีไซต์ยนิซว ีแสดงโครงสร้างของ “车” อยา่ง

ตรงไปตรงมาและกระชบั อีกทั้งยงัเห็นไดช้ดัเจนถึงความเช่ือมโยง

กบัอกัขระ “車” ในอกัษรจีนดั้งเดิม ชาวจีนท่ีไดรั้บการศึกษาในปัจจุบนั

สามารถอ่านบทกวโีบราณไดพ้อเขา้ใจเหมือนอ่านภาษาปัจจุบนั ดว้ย

อานิสงส์จากววิฒันาการน้ีเช่นกนั

นบัเป็นเวลานานหลงัจากนั้น ดว้ยการควบรวมประเทศ การอพยพ

ของประชากร การเผยแพร่เขา้มาของวฒันธรรมภายนอก แมว้า่ตวั

อกัษรจีนตวัเดียวกนัแต่ผา่นการเปล่ียนแปลงออกมาเป็นรูปลกัษณ์

ต่าง ๆ นบัตั้งแต่อกัษรเจ่ียกู่เหวนิ ไปจนถึงอกัษรแบบ จว้น 篆 ล่ี 隶

เฉ่า 草 สิง 行 ข่าย 楷 เป็นตน้ โดยยงัคงรักษาโครงสร้างของตวัอกัษร

ไวจ้นถึงทุกวนัน้ี จึงกลายเป็นอกัษรท่ีประชากรโลกถึง 1 ใน 5 ยงั

คงใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งส�าคญัยิง่ต่อทศันะของคน

จีน เช่น เกิดการรับรู้คุณค่า แนวความคิด มุมมองต่อสุนทรียศาสตร์

ภาษาจนี
中文 CFP 图
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120 ปีใหห้ลงั ณ ปัจจุบนั อกัษรจารึกกระดูกสตัว์

กลายเป็น “ความทนัสมยั” มากข้ึนเร่ือย ๆ  มีนกัวชิาการ

บางคนสร้างสต๊ิกเกอร์อีโมจิอกัษรเจ่ียกูเ่หวนิ  สถาบนั

ทางวฒันธรรมบางแห่งไดเ้ปิดตวัเหรียญกษาปณ์ท่ี

ระลึก เส้ือวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑต่์าง ๆ  เหล่า

น้ี ยงัคงรักษาสาระไวอ้ยา่งรัดกมุ มีรูปแบบเป็นท่ีนิยม

แพร่หลายมากข้ึนเร่ือย ๆ ท�าใหอ้กัษรเจ่ียกูเ่หวนิมีชีวติ

ใหม่ข้ึนมาในสงัคมสมยัใหม่ และไดก้า้วไปสู่เวทีการ

เผยแผท่ี่กวา้งขวางยิง่ข้ึน

น่ารกัจรงิ ๆ 

สขุสนัตว์นัปีใหม่

จุบ๊จุบ๊

ยอดเยีย่ม

ขอบคุณ

หล่อ

โอเค

ดใีจ

คดิถงึเธอ

สวยงาม

แจกอ ัง่เปา

รกัเธอ

หมู

ววั

ยนิดดีว้ย

ปรบมือ

สดุยอด

ราตรสีวสัดิ์

ชืน่ชอบ

สดุท่ีรกั

甲骨文表情包设计者：陈楠 教授（中国清华大学美术学院）

甲骨文表情包由陈楠工作室授权提供

孙勇刚 制图
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城市  乡村
你怎么选择

高楼林立的大城市，充满现代气息，工作

机会多、交通设施完善、教育卫生资源优越、

文化生活丰富，但同时生活压力大、节奏快、

成本高；空气清新、风景宜人的乡村，虽然没

有城市的繁华和热闹，经济有待发展，但一切

似乎又充满了机会与希望。

本期青年圆桌派，我们邀请中国、泰国、

柬埔寨、缅甸、老挝、越南6国青年，聚焦工作

与生活，谈谈他们在城市和乡村之间的选择。

คนยุคใหม่ร่วมสนทนาโตะ๊กลม เมืองกบัชนบท จะเลอืกอะไร
青年圆桌派
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เมืองใหญ่ท่ีมีตึกสูงระฟ้าเตม็ไปดว้ยบรรยากาศท่ีทนัสมยั   มีโอกาสในการท�างาน

มากมาย ส่ิงอ�านวยความสะดวกดา้นการขนส่งท่ีสมบูรณ์ ทรัพยากรดา้นการศึกษาและ

สาธารณสุขท่ีเหนือกวา่  ตลอดจนชีวติและวฒันธรรมท่ีรุ่มรวย แต่ในขณะเดียวกนั ชีวติ

กเ็ตม็ไปดว้ยความเครียด ความเร่งรีบ และตน้ทุนท่ีสูงกวา่  ในพื้นท่ีชนบทท่ีมีอากาศ

บริสุทธ์ิและทิวทศันท่ี์น่าร่ืนรมย ์ถึงแมจ้ะไม่มีเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองคึกคกั และเศรษฐกิจ

จ�าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา แต่ทุกอยา่งก็ดูเหมือนจะเตม็ไปดว้ยโอกาสและความหวงั

ส�าหรับคนยคุใหม่ร่วมสนทนาโตะ๊กลมของแม่น�้ าโขงฉบบัน้ี เราไดเ้ชิญชวนคน

หนุ่มสาว 6 ชาติจากจีน กมัพชูา ไทย เมียนมา ลาว และเวียดนาม มาพดูคุยเก่ียวกบังาน

และชีวติ รวมทั้งทางเลือกระหวา่งเมืองกบัชนบท

CFP 图
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回乡，
种出更好的

云南咖啡

กลบับา้นเกดิ เพือ่พฒันาการ
ปลกูกาแฟใหด้ขีึ้น

ฉนัช่ือฮวา รุ่นเหมย มาจากเมืองผเูอ่อร์

มณฑลยนูนาน บา้นเกิดของฉนัเป็นหน่ึงใน

พ้ืนท่ีปลูกกาแฟท่ีส�าคญัของจีน และหมู่บา้น

ตา้คายเหอท่ีฉนัอาศยัอยูน้ี่มีประวติัการปลูก

กาแฟมาอยา่งยาวนาน ทั้งคุณปู่และคุณพอ่

ของฉนัเป็นชาวไร่กาแฟ ดงันั้น เพ่ือน ๆ จึง

เรียกฉนัวา่ “ชาวไร่กาแฟรุ่นท่ีสาม”

ในความทรงจ�าของฉัน ชาวไร่กาแฟ

รุ่นคุณปู่ไดแ้กปั้ญหาปากทอ้งดว้ยการเพาะ

ปลูกกาแฟ พอถึงรุ่นคุณพอ่ การปลูกกาแฟ

แถวบา้นเรากค่็อย ๆ กลายเป็นรูปแบบการ

ปลูกขนาดเลก็ตามแต่ละครัวเรือน โดยใน

ปี 2558 เม่ือฉนัเรียนจบจากมหาวทิยาลยั 

ฉนัเลือกท่ีจะออกจากเมืองใหญ่โดยแทบ

ไม่ตอ้งคิด และกลบัมาท่ีหมู่บา้นตา้คายเหอ

ในเมืองผเูอ่อร์ เพ่ือลองคน้หาโอกาสใหม่ ๆ

ในการเพาะปลูกและการขายกาแฟยนูนาน

ร่วมกบัเพ่ือน ๆ  ชาวไร่กาแฟรุ่นใหม่  ซ่ึงอาจ

จะเป็นภาระหน้าท่ีของฉันในฐานะ “ชาว

ไร่กาแฟรุ่นท่ีสาม” ท่ีจะตอ้งปรับปรุงการ

ปลูกและผลิตกาแฟยนูนานออกมาใหดี้

หลายปีมาน้ี ฉนัไดท้�างานร่วมกบัชาวไร่กาแฟเกือบทุกวนั ท�า

การทดลองอยา่งไม่หยดุหย่อน ดว้ยสภาพอากาศของเมืองผเูอ่อร์

ฉนัไดน้�าวธีิการแปรรูปเมลด็กาแฟต่าง ๆ  เช่น การตากแดด Honey 

Process (การตากเมลด็กาแฟพร้อมเมือก) ฯลฯ สอนชาวไร่กาแฟ

ในทอ้งถ่ิน ใหเ้พิม่รสชาติแปลกใหม่ให้กบัเมลด็กาแฟของเรา และ

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา กาแฟในหมู่บา้นตา้คายเหอ ไดค่้อย ๆ  พฒันา

เป็นกาแฟคุณภาพสูงไม่วา่จะเป็นดา้นการปลูก การเกบ็หรือการ

แปรรูป

ในความเป็นจริงแลว้ คนหนุ่มสาวชาวผเูอ่อร์จ�านวนมากหลงั

จากไดเ้รียนรู้และหาประสบการณ์ในเมืองใหญ่แลว้เลือกท่ีจะกลบั

สู่ชนบท โดยใชว้ิสัยทัศน์ท่ีเปิดกวา้งและองคค์วามรู้ของตน มา

ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมกาแฟในผเูอ่อร์เพื่อน�าไปสู่ผลิต-

ภณัฑคุ์ณภาพสูง ซ่ึงฉนัคิดวา่ ชนบทของจีนมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

ลึกซ้ึงในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา และก�าลงัโอบรับคนหนุ่มสาวท่ีกลบั

มาบา้นเกิดเพ่ือเร่ิมตน้กิจการส่วนตวัดว้ยภาพลกัษณ์ท่ีเปิดกวา้งและ

ทนัสมยัมากข้ึน ชนบทไม่ไดเ้ป็นเพียงบา้นเกิดของเราเท่านั้น แต่

ยงัเป็นดินแดนอนัอุดมสมบูรณ์ส�าหรับหนุ่มสาวท่ีมีความมานะ

บากบัน่ในการบรรลุคุณค่าของตน

ประเทศจนี 中国 本刊记者 段建鑫/整理
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从乡村走出的“蜂巢王”

แบรนด ์“Host Beehive” 

ท่ีเกดิขึ้นในชนบท

ผมช่ือณฐัดนัย ตระการศุภกร เป็นคน

ไทยครับ ผมเป็นผูก่้อตั้งแบรนด ์Host Beehive

และ Little Farm in Big Forest (ไร่เลก็ในป่า

ใหญ่) ตลอดระยะเวลา 8 ปีท่ีผมไดทุ่้มเทท�า

งานอยา่งหนกั ปัจจุบนัชุมชนของเราไดส้ร้าง

แบรนดข์องตวัเองไดแ้ลว้ 4 แบรนด ์และยงั

มีอีกส่ีหา้แบรนดท่ี์ก�าลงัจะทยอยเปิดตวั

ผมมาจากหมู่บา้นเลก็ ๆ ในอ�าเภอจอม-

ทอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเติบโตในชนบท 

ดงันั้น หลงัจากท่ีเรียนจบคณะนิติศาสตร์จาก

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่แลว้ ผมกไ็ดเ้ดินทาง

ไปยงักรุงเทพฯ เช่นเดียวกบัคนหนุ่มสาวส่วน

ใหญ่ท่ีมีความใฝ่ฝันอยากจะใชชี้วติในเมือง

ใหญ่ ในท่ีสุดผมก็ไดเ้ป็นพนกังานฝ่ายการ

ตลาดของบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ แต่

ดว้ยการใชชี้วิตในเมืองท่ีเคร่งเครียดและ

เร่งรีบตลอดสามปี ท�าใหผ้มเร่ิมเกิดความ

ประเทศไทย 泰国

สงสยัวา่เราเลือกท�างานในเมืองใหญ่เพ่ืออะไร ประกอบกบัคุณพอ่

ของผมไดท้�างานร่วมกบัชุมชนมาโดยตลอด ตั้งแต่เดก็ผมกไ็ดต้าม

คุณพอ่ไปท�างานและไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัชาวบา้นอยูเ่สมอ ดว้ย

เหตุน้ีผมจึงเร่ิมคิดอยากจะท�าอะไรเพื่อชาวบา้นในชุมชนของเรา

บา้ง สุดทา้ยผมจึงตดัสินใจลาออกจากงานท่ีมีรายไดสู้งในกรุงเทพฯ

แลว้กลบัมาพฒันาบา้นเกิดของผม

หลงัจากกลบัมาบา้นเกิด ผมไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์เก่ียว

กบัการตลาดท่ีเคยท�าในกรุงเทพฯ มาบุกเบิกสร้างแบรนดน์�้าผึ้งป่าใน

ทอ้งถ่ิน ผมตอ้งส่ือสารกบัชาวบา้น ลองออกแบบแบรนดแ์ละบรรจุ

ภณัฑ ์รวมถึงหาช่องทางการขาย จนกระทัง่แบรนด ์Host Beehive 

เร่ิมฟักตวั ดว้ยความพยายามและลองผิดลองถูกทีละขั้น ในท่ีสุด 

ผมกไ็ดพิ้สูจนใ์ห้ชาวบา้นไดเ้ห็นวา่โมเดลการพฒันาอาชีพบนพ้ืน

ฐานองคค์วามรู้และวฒันธรรมในชุมชน  ซ่ึงท�าใหรุ่้นใหม่ไดเ้รียน

รู้ตวัตนและน�าองคค์วามรู้ของตวัเองผา่นการท�าแบรนดน้ี์ข้ึนมา  และ

ยงัเป็นก�าลงัหลกัของแบรนดชุ์มชนอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีท�าใหผ้มได้

เร่ิมมองเห็นภาพท่ีเจริญรุ่งเรืองของการพฒันาชนบทของเรา

本刊记者 胡丽仙/整理
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อยากเปิดโรงเรยีนใหเ้ดก็ ๆ ในชนบท

ฉนัช่ือ GiGi เป็นบลอ็กเกอร์คลิปวดีิโอ

สั้นท่ีมีผูติ้ดตามหลกัลา้นคน ในคลิปวดีิโอ

ท่ีฉนัถ่าย คุณไม่เพียงแต่สมัผสัไดถึ้งเสน่ห์

ของวฒันธรรมดั้งเดิมของกมัพชูา เพลิดเพลิน

กบัทิวทศันท่ี์สวยงาม แต่ยงัรู้สึกถึงความ

เบิกบานจากชีวิตชาวกมัพชูาท่ีเป่ียมดว้ย

ความสุข

“ชนบท” เป็นเน้ือหาท่ีน�าเสนอบ่อยใน

คลิปของฉนั คลิปท่ีมียอดววิจ�านวนมาก ลว้น

มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัชีวติในชนบทเป็นฉาก

หลงั ดงันั้น ถา้ใหฉ้นัเลือกระหวา่งเมืองหรือ

ชนบท ฉนัจะเลือกชนบท

ปัจจุบนั ฉนัอาศยัอยูท่ี่จงัหวดัเสียมราฐ

และมีงานท�าหลายอยา่ง ในจ�านวนงานต่าง ๆ

นั้น หลายงานเก่ียวขอ้งกบัชนบท ดว้ยเหตุน้ี ฉนัจึงคน้พบความงาม

ของชีวติในชนบทไดง่้าย แน่นอนวา่ ท่ีฉนัเลือกชนบทกด็ว้ยเหตุผล

ส�าคญัอีกอยา่งหน่ึง เพราะฉนัเองกเ็ป็นเดก็ท่ีมาจากชนบท  ชีวติใน

ชนบทท�าใหค้วามทรงจ�าในวยัเดก็ของฉนัน่าจดจ�าและลึกซ้ึง แต่ก็

จ �ากดัมุมมองของฉนัดว้ย เพราะหลายคนท่ีอาศยัอยูใ่นชนบทมีชีวติ

ท่ียากล�าบากมาก เน่ืองจากไม่ไดรั้บการศึกษาท่ีดี

ดงันั้น ฉนัจึงคิดเสมอท่ีจะตั้งโรงเรียนประถมในชนบท เพ่ือให้

เดก็ ๆ สามารถเรียนภาษาจีน ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้

อ่ืน ๆ ไดฟ้รี  ในอนาคต เดก็ ๆ จะไดอ้าศยัความรู้หรือทกัษะท่ีเล่า

เรียนเพ่ือท�ามาหากินไดง่้ายข้ึน หรือแมก้ระทัง่ช่วยใหท้ั้งครอบครัว

มีชีวติท่ีดีข้ึนดว้ย  เดก็ ๆ คือความหวงัของประเทศ เม่ือเดก็ ๆ ได้

รับการศึกษาและกลายเป็นคนท่ีมีความสามารถ สงัคมจึงจะพฒันา

และประเทศชาติถึงจะรุ่งเรืองได้

กมัพชูา 柬埔寨

我想为孩子们
在乡村

创办一所学校
本刊记者 李吒/整理
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ในปี พ.ศ. 2550 ผมในวยัเพียง 16 ปี ออก

จากบา้นเกิดมาพร้อมกบัความฝันท่ีจะเป็น

เชฟ มาถึงมณฑลซานตงประเทศจีนเพียง

ล�าพงั  ผา่นไป 15 ปี จากซานตงผมไดเ้ดิน

ทางไปทัว่เมืองจีน จนมาถึงเมืองเม่ิงต้ิง ต�า-

บลเลก็ ๆ อนัสวยงามบริเวณพรมแดนจีน 

- เมียนมา และท�างานเป็นผูจ้ดัการร้านอาหาร

สไตลอ์าเซียนช่ือ “เซียงเยียวเ์ส่ียวจู”้  เม่ือ

มองยอ้นกลบัไป ผมมกัจะคิดเสมอวา่ ถา้

ผมเลือกอยูเ่มืองเลก็ ๆ ท่ีบา้นเกิดในเมียนมา

ผมคงยงัจะใชชี้วติเรียบง่ายและจ�าเจไม่ต่าง

จากชีวติพอ่แม่ของผม

ส�าหรับผม การท�าตามความฝันในเมือง

จีนนั้นไม่ไดร้าบร่ืนนกั ชีวติมีครบทุกรส-

ชาติ แต่ผมกเ็ติบโตข้ึนและไดท้�าความฝัน

ท่ีจะเป็นเชฟใหเ้ป็นจริง

ส่ิงท่ีผมยงัจ�าไดดี้ คือผมมาท่ีต�าบลเม่ิง-

ต้ิงคร้ังแรกในฤดูใบไมร่้วงปี พ.ศ. 2552 เม่ือผมรู้ว่า “เซียงเยยีว์

เส่ียวจู”้ ก�าลงัรับสมคัรพนักงาน ผมไม่ลงัเลเลยท่ีจะสมคัรเป็นผู ้

ช่วยเชฟในร้าน ผา่นไประยะหน่ึง เจา้ของร้านเห็นว่าฉนัเป็นคน

ขยนั แน่วแน่ และเขา้ใจทกัษะการท�าอาหาร จึงยอมใหผ้มจบัตะ-

หลิวและเรียนรู้วธีิการท�าอาหารจากเธอ  ในเวลาไม่ถึงหน่ึงปี ผม

ไดเ้ป็นเชฟของร้านและพฒันาเมนูซิกเนเจอร์มากมาย ไม่วา่จะเป็น

สไตลจี์นหรืออาเซียน ผมกท็�าไดห้มด

ดว้ยความฝันและทางเลือกแต่แรกของผม ท่ีผลกัดนัใหผ้มมา

ท่ีเมืองจีน เพ่ือสร้างคุณค่าของชีวติและกา้วขา้มตวัเองอยา่งต่อเน่ือง

แมว้า่ตอนเพิง่มาเมืองจีน ผมจะเรียนแค่ระดบัชั้นประถมในเมียนมา

แต่ตอนน้ีผมสามารถพดูภาษาจีนไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและใชซ้อฟต-์

แวร์แอปพลิเคชนัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งช�านาญ... ดงันั้น การท�างานหนกัใน

เมืองท�าใหผ้มตระหนกัอยา่งลึกซ้ึงวา่ ไม่ตอ้งกลวัท่ีจะเร่ิมตน้จากจุด

ท่ีต�่า ตราบเท่าท่ีคุณยงัมีความฝันและมุมานะพยายามอยา่งแน่วแน่

พวกเราท่ีมาจากชนบทกส็ามารถหาลู่ทางท�ามาหากินของตนเอง

ในเมืองได้

เมียนมา 缅甸

เติมเต็มความฝัน
เป็นเชฟในเมืองจนี
在中国城镇圆厨师梦
本刊记者  张莹琳/整理
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ฉนัช่ือเก่ิน ตะวะ มาจากแขวงอุดมไซ

ประเทศลาวค่ะ ปัจจุบนัเรียนอยูท่ี่มหาวทิยา-

ลยัจ้ีหนานในเมืองกวา่งโจว มณฑลกวางตุง้

ซ่ึงขณะน้ีฉนัไดเ้ซ็นสญัญาวา่จา้งกบัวทิยา-

ลยัวชิาชีพภาษาต่างประเทศไห่หนานเรียบ

ร้อยแลว้ พอไดรั้บปริญญาบตัรบณัฑิตใน

เดือนกรกฎาคมน้ี ฉนักจ็ะเดินทางไปท�างาน

ในมณฑลไห่หนาน

หากถามฉนัวา่จะเลือกท�างานในชนบท

หรือในเมือง ค�าตอบของฉนัคือจะเลือกอยู่

ในเมือง ฉนัมาจากหมู่บา้นเลก็ ๆ ในอ�าเภอ

เมืองฮุนแขวงอุดมไซ ในอดีต การเดินทาง

จากหมู่บา้นของเราไปยงัตวัเมืองเมืองฮุน

ตอ้งเดินเทา้ลงดอยประมาณ 6 ชัว่โมง ฉนั

จ�าไดแ้ม่นถึงการใชชี้วติในพ้ืนท่ีภูเขาท่ีห่าง

ไกลจากเมืองและการเดินทางท่ียากล�าบาก

และในฐานะท่ีเป็นลูกสาวคนโต ฉนัมกัจะ

ตอ้งไปช่วยคุณพอ่คุณแม่ท�าไร่ท�านา ซ่ึงท�าใหฉ้นัไดรู้้ซ้ึงถึงความ

เหน็ดเหน่ือยของการใชแ้รงงานท�างานหนกัมาตั้งแต่เดก็ และตั้งแต่

นั้นมา ฉนักไ็ดต้ั้งเป้าไวแ้ลว้วา่ตอ้งตั้งใจเรียนหนงัสือ เพื่อเดินออก

ไปจากชนบท และเปล่ียนโชคชะตาของฉนั

ซ่ึงความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส�าเร็จกอ็ยูท่ี่นัน่ ในท่ีสุด เม่ือ

ปี 2561 ฉนักไ็ดรั้บทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน และไดเ้ขา้ศึกษา

วชิาเอกการสอนภาษาจีนท่ีมหาวทิยาลยัจ้ีหนาน ในช่วงเวลาท่ีฉนั

เล่าเรียนในกรุงปักก่ิงและมณฑลกวางตุง้น้ี ฉนัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ

มากมาย และไดข้ยายมุมมองของฉนัใหก้วา้งข้ึน อีกทั้งยงัท�าใหฉ้นั

ไดรู้้สึกถึงความสะดวกสบายของการใชชี้วติในเมือง และชอบชีวติ

แบบน้ีมากยิง่ข้ึน

เพ่ือนรอบตวัของฉนั หลงัจากจบการศึกษาท่ีจีนแลว้ ส่วนใหญ่

จะกลบัไปลาวแลว้เขา้ท�างานในหน่วยงานของรัฐ หรือวสิาหกิจ

จีนในลาว แต่ส�าหรับฉันแลว้ ฉันอยากจะเรียนต่อ เพื่อเพิ่มองค์

ความรู้และยกระดบัวฒิุการศึกษาของตน ดงันั้น ฉนัตดัสินใจท�างาน

ในเมืองท่ีประเทศจีนก่อน แลว้ค่อยหาโอกาสท่ีจะเรียนต่อ

ประเทศลาว 老挝

ฉนัอยากจะใชช้วิีตในเมือง
我想努力

留在城市生活
本刊记者 杨春梅/整理
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ฉนัช่ือหร่วน ฮุ่ยยงิ เป็นนกัศึกษาระดบั

มหาบณัฑิตสาขาวศิวกรรมอาหารท่ีมหาวทิ-

ยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีีนตะวนั-

ออก  ฉนัมาจากอ�าเภอ  Quỳnh Phụ   จงัหวดั

ทา้ยบ่ิญ (Thái Bình) ประเทศเวยีดนาม  ท่ี

บา้นเกิดของฉนั แมว้า่ผูค้นจะมีชีวติท่ีมัน่คง 

แต่กมี็ช่องวา่งใหพ้ฒันาไดอี้กไม่มาก  ตวัอยา่ง

เช่น สาขาวชิาเอกท่ีฉนัเรียนอยูใ่นขณะน้ี 

ยากท่ีจะหางานไดต้รงสายในบา้นเกิดของ

ฉนั  ฉะนั้น เม่ือเรียนจบแลว้ ฉนัอยากไปใช้

ชีวติและท�างานในเมืองใหญ่ของเวยีดนาม

กรุงฮานอยเป็นเมืองแรกท่ีฉนัเลือก ฮานอย

เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของ

เวยีดนามตอนเหนือ มีบริษทัขา้มชาติหลาย

แห่งตั้งอยูท่ี่น่ี  ฉนัพดูภาษาจีนไดดี้  และหวงั

เป็นอยา่งยิง่วา่ในอนาคตจะสามารถไปใชชี้วติในเมืองได ้แน่นอน

วา่ ทรัพยากรทางการศึกษาในเมืองใหญ่ย่อมดีกว่าในเขตชนบท

ดว้ย การพฒันาตนเองและการศึกษาของลูกหลานในอนาคตยอ่ม

จะมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่  ตวัอยา่งเช่น ถา้เดก็อยากเรียนวา่ยน�้าใน

เมืองกจ็ะมีครูมืออาชีพคอยสอน ทั้งยงัมีความปลอดภยัมากกวา่  

ถา้เดก็อยากเรียนภาษาจีน ฮานอยก็มีศูนยภ์าษาจีนหลายแห่ง และ

ครูส่วนใหญ่กเ็ป็นชาวจีน บรรยากาศการเรียนจึงเขม้ขน้กวา่…

ค่าครองชีพท่ีสูงเป็นส่ิงท่ีเหมือนกนัของเมืองใหญ่ทัว่โลก  เท่าท่ี

ฉนัรู้ เงินเดือนปัจจุบนัของพนกังานออฟฟิศในฮานอยอยูท่ี่ประมาณ 

15,000 - 20,000 บาท ซ่ึงถือวา่เป็นรายไดท่ี้ดีส�าหรับเมืองน้ี แต่ส�า-

หรับคนต่างถ่ินท่ีตอ้งหาหอ้งเช่าอยู ่การพกัอาศยัในฮานอยยอ่มมี

ความกดดนัไม่นอ้ย  ดงันั้น หลงัจากส�าเร็จการศึกษา ฉนัวางแผนท่ี

จะไปท�างานท่ีฮาลองเบยห์รือจงัหวดัไฮฟอง ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากกรุง

ฮานอย ทั้งสองเมืองน้ีเศรษฐกิจก�าลงัพฒันาอยา่งรวดเร็วและค่าครอง-

ชีพต�า่กวา่ฮานอยมาก

เวียดนาม 越南

เมืองใหญ่มีขอ้ดมีากมาย
大城市优势多
本刊记者 李玲/文

43

 รายงานพเิศษ特稿 /



《湄公河》：
我们有了新平台

2022年5月31日，云南省南亚东南亚区域国际传播中心正式挂牌成立，为促进中国（云南）与南亚东南亚各国之间的

媒体交流、民心相通贡献力量。值得一提的是，泰语《湄公河》杂志也成为传播中心下澜湄传媒的一员。自此，我们有了新

平台。

很多读者朋友可能会好奇：为什么要成立这样一个中心？让我们一起了解，传播中心到底是什么。

นติยสารแม่น�า้โขงกบั
เวทีใหม่แห่งวงการสือ่สาร
ระดบันานาชาติ

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนยก์ารส่ือสาร

ระหวา่งประเทศเอเชียใต ้- เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ห่ง

ยนูนาน (เรียกโดยย่อว่า “ศูนยก์ารส่ือสาร”) ไดจ้ดัตั้ง

ข้ึนอยา่งเป็นทางการ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม

การแลกเปล่ียนดา้นการส่ือสารและเช่ือมความสมัพนัธ์

ของผูค้นระหวา่งจีน (ยนูนาน) กบัประเทศในเอเชียใต้

- เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และส่ิงท่ีตอ้งกล่าวถึงคือนิตยสาร

แม่น�้าโขงไดก้ลายเป็นหน่ึงในสมาชิกของหลานเหมย

มีเดีย ซ่ึงอยูภ่ายใตศู้นยก์ารส่ือสารฯ นัน่เอง ดว้ยเหตุน้ี

เราจึงมีแพลตฟอร์มในการส่ือสารเกิดข้ึนใหม่  

ท่านผูอ่้านหลายท่านอาจจะสงสยัวา่ เหตุใดตอ้งจดั

ตั้งแพลตฟอร์มดงักล่าว เราไปร่วมไขขอ้ขอ้งใจพร้อม ๆ 

กนัวา่ศูนยก์ารส่ือสารฯ คืออะไร

พิธีเปิดป้ายศูนยก์ารส่ือสารระหวา่งประเทศเอเชียใต ้- เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ห่งยนูนาน 

云南省南亚东南亚区域国际传播中心挂牌活动现场 周灿 杨峥 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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“หลานเหมยมีเดีย” ซ่ึงอยูภ่ายใตศู้นยก์ารส่ือ

สารระหวา่งประเทศเอเชียใต ้- เอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ห่งยนูนาน จดัตัง้ข้ึนในวนัท่ี 31 พฤษภาคม

ท่ีผา่นมา โดยหลานเหมยมีเดียจะมีหน้าท่ีใน

การน�าเสนอข่าวพิเศษของเครือหนงัสือพิมพ์

ยนูนานเดล่ี กรุ๊ป (ยนูนาน - จีน) รวมถึงการปรับ-

ปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัท�า  “นิตยสาร

4 ฉบบัและ 1 เวบ็ไซต”์ อนัไดแ้ก่ นิตยสารแม่-

น�้าโขง (ภาษาไทย) นิตยสารจ�าปา (ภาษาลาว) 

นิตยสารมงคล (ภาษาเมียนมา) นิตยสารเขมร 

(ภาษากมัพชูา) และ yunnangateway.com ซ่ึงเป็น

เวบ็ไซตข่์าวสารหลายภาษา  ในขณะเดียวกนัยงั

เป็นแหล่งรวมของทรัพยากรและแพลตฟอร์ม

ดา้นการส่ือสารระหวา่งประเทศของมณฑลยนูนาน

ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการและการพฒันา

การส่ือสารระหวา่งประเทศอยา่งลึกซ้ึง

และในปีน้ี ยงัเป็นปีแห่งการครบรอบการจดั

ท�านิตยสารแม่น�้าโขง 20 ปี และครบรอบการจดั

ท�านิตยสารมงคล 30 ปี ผูอ่้านจากทัว่ทุกมุมโลก

ต่างรอคอยชมบทบาทของศูนยก์ารส่ือสารฯ ใน

การสร้างเวทีส�าหรับความร่วมมือ รวมถึงการ

กระชบัมิตรภาพและความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่ง

กนั

หลานเหมยมเีดยีคืออะไร
澜湄传媒是什么？

ศูนยก์ารส่ือสารฯ จดั “งานประกาศ 10 อนัดบัข่าวใหญ่ จีนกบัความร่วมมือในลา้นชา้ง - แม่น�้าโขงและความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น�้าโขงประจ�า ปี 2564”

中心参与举办的“中国参与澜湄及湄公河次区域合作2021年度十大新闻发布活动” 李文君 图

ผลงานจาก “การประกวดออกแบบโปสเตอร์ระดบันานาชาติลา้นชา้ง - แม่น�้าโขง 2564”

 ซ่ึงจดัโดยข้ึนศูนยก์ารส่ือสารฯ

中心参与举办的“2021澜湄合作国际海报设计大赛”作品  供图

  李文君 图

45

การแลกเปลีย่น交流 /



เราต่างเป็นมติรทีด่ต่ีอกนั

大家都是好朋友

นายมงคล  บางประภา นายกสมาคมนกั

ข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทยกล่าว

วา่ ส่ือมวลชนไทยและจีนต่างไดก้ระชบั

ความร่วมมือในการรายงานข่าวเก่ียวกบั

ความร่วมมือเชิงปฏิบติัของทั้งสองประเทศ

ในดา้นต่าง ๆ อยา่งจริงจงั ซ่ึงจะเอ้ือต่อการ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศ

หวงัวา่การจดัตั้งศูนยก์ารส่ือสารระหวา่ง

ประเทศเอเชียใต ้- เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

แห่งยนูนาน จะช่วยผลกัดนัการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งไทยและจีนต่อไป

Sujas Ratnayake อาจารยส์อนภาษาสิงหล

แห่งคณะภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลยั

ยนูนาน กล่าววา่ การจดัตั้งศูนยก์ารส่ือสารฯ

มีความรวดเร็วและจ�าเป็นมาก เม่ือเราตอ้ง

เผชิญกบัความทา้ทายต่าง ๆ ในปัจจุบนั เช่น

โรคระบาด ฯลฯ  โดยศูนยก์ารส่ือสารฯ จะ

เป็นแหล่งกระจายขอ้มูลข่าวสาร สร้างเครือ

ข่ายการส่ือสารระดบัภูมิภาคท่ีแขง็แกร่ง 

รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ระหวา่งกนั “หวงัวา่ศูนยก์าร

ส่ือสารฯ จะช่วยกระชบัมิตรภาพระหวา่ง

ศรีลงักาและจีน และส่งเสริมการแลกเปล่ียน

ความร่วมมือระหว่างจีนกบัประเทศใน

เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้

ตลอดระยะท่ีผา่นมา เครือนิตยสารและ

มวลมิตรจากเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตไ้ดก้ระชบัความสมัพนัธ์อยา่งใกล้

ชิดเสมอมา  ดงันั้น หลงัจากศูนยก์ารส่ือสาร

จดัตั้งข้ึน พวกเขาเหล่าน้ีจะท�าหนา้ท่ีเป็นผู ้

ส่ือสารระหวา่งประเทศซ่ึงจะคอยถ่ายทอด

เล่าเร่ืองราวแห่งมิตรภาพร่วมกนับนแพลต-

ฟอร์มใหม่

คุณจารุวรรณ  อุดมทรัพย ์ชาวไทย อาศยัอยูท่ี่ยนูนานมานาน

กวา่ 10 ปี ปัจจุบนั เธอเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งมณฑลยนูนาน มีหนา้ท่ีในการประสาน

งานการแลกเปล่ียนและท�าความร่วมมือดา้นวิทยาศาสตร์และเทค-

โนโลยรีะหวา่งจีนและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เวลาวา่ง

เธอยงัไดถ่้ายคลิปสั้นเก่ียวกบัการใชชี้วิตในยนูนาน เพ่ือใหเ้พ่ือน ๆ

ชาวไทยไดรู้้จกัยนูนานมากข้ึน เธอหวงัวา่ในอนาคตคลิปสั้นของ

เธอจะสามารถแชร์ส่ิงท่ีเธอไดพ้บเห็นและประสบการณ์ต่าง ๆ ใน

ประเทศจีนใหก้บัผูช้มไดรั้บรู้ เธออยากใหโ้ลกไดรู้้ถึงประเทศจีน

ในมุมมองท่ีแตกต่าง ชีวติท่ีน่าอยูใ่นจีน ตลอดจนเทคโนโลยแีละ

ความทนัสมยัของจีน

หลงเวย ชาวมณัฑะเลย ์ประเทศเมียนมา เขาเคยอยูท่ี่ปักก่ิงนาน 8

ปี และสามารถพดูภาษาจีนส�าเนียงปักก่ิงไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เม่ือตน้

ปีท่ีผา่นมา เขาไดมี้โอกาสสมัผสัประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงวฒัน-

ธรรมในเทศกาลตรุษจีนชายแดนเมียนมา - จีนในรูปแบบออนไลน์

เขาหวงัวา่แพลตฟอร์มใหม่น้ี จะเป็นเวทีใหก้บัเยาวชนคนยุคใหม่

ของทั้งสองประเทศเพ่ือร่วมจบัมือกนัสร้างสรรคอ์นาคตท่ีดียิง่ข้ึน

ดว้ยการส่งเสริมการส่ือสารผา่นส่ือฯ ผา่นแพลตฟอร์มใหม่น้ี 

ทุกคนจะเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั

①
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แพลตฟอร์มใหม่มาพร้อมกบัเทคโนโลยใีหม่

新平台有新技术

เพื่อเป็นการสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยก์ารส่ือสารฯ ตั้งแต่เดือน

เมษายนปีน้ี เครือหนงัสือพิมพย์นูนานเดล่ี กรุ๊ป ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี

ขั้นสูงต่าง ๆ เช่น “Smart Cloud on the Cloud” มาสร้างระบบศูนย์

สัง่การและดีบกัเวอร์ชนั “1.0” ข้ึน และในอนาคตระบบน้ีจะไดรั้บ

การอปัเกรดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุถึงการท�างานแบบ “แพลต-

ฟอร์มอจัฉริยะ ขอ้มูลอจัฉริยะ บริการคลงัสมอง” ทั้งน้ี เพ่ือปรับปรุง

การส่ือสารระหวา่งประเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

นอกจากแพลตฟอร์มอจัฉริยะแลว้ ศูนยก์ารส่ือสารฯ ยงัมีฟังกช์นั

แปลภาษาท่ีมีประสิทธิภาพอีกดว้ย ฟังกช์ัน่ดงักล่าวเกิดจากความ

ร่วมมือของเครือหนงัสือพิมพย์ูนนานเดล่ี กรุ๊ป และมหาวทิยาลยั

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งคุนหมิงร่วมกนัก่อตั้งหอ้งปฏิบติั

การหลกัของการหลอมรวมส่ือ โดยไดคิ้ดคน้และพฒันาฟังกช์นั

ต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมภาษาในเอเชียใต ้- เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น 

การแปลเน้ือหาข่าวรูปแบบอตัโนมติั และการเปล่ียนขอ้ความข่าว

ให้เป็นเสียงพดูแบบอตัโนมติั  และฟังกช์ัน่อ่ืน ๆ 

เหมา ฉุนหล่ี หวัหนา้โครงการกล่าววา่ ดว้ยนวตักรรมทางเทคโน-

โลย ีเราจะยงัคงส�ารวจนวตักรรมของการส่ือสารระหวา่งประเทศ

ในแง่ของการผลิตเน้ือหา ช่องทางการส่ือสาร และขอ้เสนอแนะดา้น

การส่ือสาร ทั้งน้ี เพ่ือยกระดบัขอ้มูลอจัฉริยะ

ในการส่ือสารระหวา่งประเทศของมณฑล

ยนูนานพร้อมใหก้ารสนบัสนุนและบูรณา-

การขอ้ริเร่ิม  “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ท่ีดีข้ึน

จากยนูนานกา้วไปสู่ทัว่โลก การก่อตั้ง

ศูนยก์ารส่ือสารฯ จะเปิดหนา้ต่างบานใหม่

ใหก้บัการสนทนาระหว่างยนูนานกบัโลก

และระหวา่งโลกกับยูนนาน และนิตยสาร

แม่น�้าโขงจะยงัคงพฒันาต่อไปบนแพลต-

ฟอร์มท่ีกวา้งข้ึน นิตยสารและผูอ่้านจะร่วม

กนัสร้างคุณูปการใหมิ้ตรภาพไทย - จีนย ัง่ยนื

ตลอดไป

本刊综合

ศูนยก์ารส่ือสารฯ เขา้ร่วมจดังานนิทรรศการภาพถ่าย “Hong Kong 

Colorful • Yunnan Wonderful” ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนและความร่วม

มือระหวา่งยนูนานและฮ่องกง

图①中心参与举办的“港缤纷·滇精彩”滇港交流合作图片展

李文君 图

ศูนยก์ารส่ือสารฯ ไดจ้ดักิจกรรมออฟไลนต่์าง ๆ ร่วมกบัชาวต่างชาติท่ี

อาศยัอยูใ่นยนูนาน

图②③中心携手在滇外国友人举办丰富多彩的线下活动

李文君 图

② ③
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本刊记者 韩成圆 实习记者 马艺菲/文

หวงั เจยีเชา 
王家超

ใช
ก้ฬี

าส
นท

นา
กบั

ทัว่
โล

ก

CFP 图 孙勇刚 制图

Hi ชาวจนี / Hi，中国人

48



参加平衡铁人三项的日常训练、青

年主题交流分享活动、创业学习……北京

冬残奥会火炬手、云南籍运动员王家超，

在不同“赛场”忙得不亦乐乎。5岁时的

一场意外，导致王家超失去左臂，但热爱

游泳的他却并未因此消沉。凭借着顽强毅

力，他从家门口的小河起步，一直“游”

到中国国家队、“游”到了国际赛事上。

从中国国家游泳队退役后，不服输的他又

开始挑战铁人三项，实现了从“飞鱼”

到“铁人”的蜕变。

สู้เพ่ือส่ิงทีต่นรัก
为热爱而战

อุบติัเหตุคร้ังหน่ึงตอนอาย ุ5 ขวบท�าใหห้วงั เจียเชาสูญเสียแขน

ซา้ย แต่เขาผูซ่ึ้งช่ืนชอบการวา่ยน�้า กลบัไม่ไดเ้ศร้าโศกกบัส่ิงน้ี  และ

ดว้ยความมุมานะพยายาม เขาจึงเร่ิมตน้จากแม่น�้าสายเลก็ ๆ  หนา้บา้น

ของเขา จนกระทัง่ “วา่ย” เขา้สู่ทีมชาติจีนและ “วา่ย” เขา้สู่การแข่งขนั

ระดบันานาชาติ และแลว้เขากค็วา้แชมป์วา่ยน�้าไดจ้ากการแข่งขนั

ลอนดอนพาราลิมปิกเกมส์ 2555 และเป็นผูถื้อคบเพลิงปักก่ิงพารา

ลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว 2565 เขาท�าผลงาน 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญ

ทองแดงในการแข่งขนัปักก่ิงพาราลิมปิกเกมส์ 2551 ในสนามแข่งขนั

ชายหนุ่มวยั 31 ปีจากแควน้ปกครองตนเองชนชาติฮานีและหยหีงเหอ

มณฑลยนูนาน กลายร่างเป็น “ปลาบิน” ท่ีก�าลงัแหวกคล่ืนบนสนาม

แข่งขนักีฬา

เม่ือ พ.ศ. 2558 หลงัจากปลดประจ�าการจากการเป็นนกักีฬาวา่ย

น�้าทีมชาติของจีน เขาผูซ่ึ้งไม่ยอมแพต่้อส่ิงใดก็เร่ิมทา้ทายไตรกีฬา

ต่อ แมว้า่ประเทศจีนในขณะนั้นจะยงัไม่มีรายการแข่งขนัประเภทน้ี

แต่หวงั เจียเชากต็ั้งปณิธานท่ีจะเติมเต็มช่องวา่งใหแ้ก่ไตรกีฬาของ

ผูพิ้การ และในท่ีสุดเขากไ็ดอ้นัดบัท่ีส่ีในการแข่งขนัไตรกีฬาโตเกียว

พาราลิมปิกเกมส์ 2563 และกลายเป็นนกักีฬาชาวจีนคนแรกท่ีเขา้

ร่วมรายการแข่งขนัน้ีในพาราลิมปิกเกมส์

เพ่ือใหก้ารแข่งขนัส�าเร็จลุล่วงและมีผลงานท่ีดี หวงั เจียเชาตอ้ง

เอาชนะความยากล�าบากต่าง ๆ  นานา แต่เขานึกไม่ถึงวา่หน่ึงในปัญหา

นั้นจะเป็นเร่ืองของอุปสรรคทางภาษา

“ส่ิงท่ีโคช้พดูผมรู้แค่งู ๆ ปลา ๆ และแมแ้ต่การพดูคุยส่ือสารกบั

คู่ต่อสูใ้นสนามแข่งขนัก็ยงัท�าใหผ้มรู้สึกกดดนั” เขากล่าวในฐานะ

นกักีฬาท่ีเดินทางไปแข่งขนัในต่างประเทศบ่อยคร้ัง ปัญหาดา้นภาษา

เหล่าน้ีสะสมนานวนัเขา้กอ็าจกระทบต่อการท�าผลงานในสนามแขง่ขนั

อีกดว้ย  ระหวา่งการแข่งขนัคร้ังหน่ึงนกักีฬาต่างชาติทกัทายเขาอยา่ง

อบอุ่น เขามองดูสายตาท่ีก�าลงัรอคอยของอีกฝ่าย  แต่เขาคิดค�าภาษา

องักฤษออกเพียงสองค�าเท่านั้นคือค�าวา่  “Hello” และ “Bye Bye”

การท่ีตอ้ง “หลีกหนี” ไปจากตรงนั้นเป็นประสบการณ์ท่ีน่ากระอกั

“พาราลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวส้ินสุด

ลงแลว้ แต่ผมก็ไม่ไดว้่างเลย” ล่าสุด 

หวงั เจียเชา นกักีฬาจากมณฑลยนูนาน

ผูถื้อคบเพลิงในการแข่งขนัพาราลิมปิก

เกมส์ฤดูหนาว ณ กรุงปักก่ิงได ้“โพสต์

โชว”์ ภาพถ่ายการฝึกซอ้มของตนเอง

บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพ่ือแชร์

ชีวติล่าสุดของเขากบัทุกคน ทั้งการฝึก

ซอ้มไตรกีฬาประจ�าวนั กิจกรรมแลก

เปล่ียนและแบ่งปันในหวัขอ้ต่าง ๆ  กิจ-

กรรมของกลุ่มเยาวชน   รวมทั้งการเรียน

รู้เก่ียวกบัการสร้างธุรกิจ... ปัจจุบนัหวงั

เจียเชาก�าลงัยุง่อยูก่บั “การแข่งขนัใน

สนามต่าง ๆ” 
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กระอ่วนใจ และยิง่ท�าใหเ้ขาจ�าฝังใจ

เม่ือ พ.ศ. 2550 หวงั เจียเชาตดัสินใจเรียน

ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง ตั้งแต่นั้นมาช่วง

ระหวา่งพกัการซ้อมและหลงัอาหารม้ือเยน็ 

เพ่ือนท่ีฝึกซอ้มดว้ยกันก็พบว่าหวงั เจียเชา

เปล่ียนไป เขามีส่ือการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

อยูใ่นมือเสมอ ท่องค�าศัพท์อยู่ตลอดและ

พยายามใชเ้วลาเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  นอกเหนือจาก

การฝึกซอ้มเพื่อเรียนรู้ภาษาองักฤษอยูเ่ป็น

ประจ�า

ภาษามีพฒันาการดีข้ึน ท�าใหห้วงั เจียเชา

ซ่ึงเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติไดรั้บ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ  ท่ีต่างไปจากเดิม ดูเหมือน

วา่เขาจะรู้ซ้ึงยิง่ข้ึนถึงพลงัในค�าพดูของ Cou-

bertin บิดาแห่งการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกสมยั

ใหม่ท่ีกล่าวไวว้า่ “กีฬาโอลิมปิกไม่ใช่การ

แข่งขนัแต่เป็นการแลกเปล่ียนและการผสม

ผสานทางวฒันธรรมจากส่วนลึกภายใน

จิตใจ”

พบกนัเพ่ือวิง่ตามความฝัน
因梦想相聚

ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 หวงั เจียเชาลาก

กระเป๋าเดินทางและจกัรยานไปแข่งขนัยงั

ประเทศต่าง ๆ ทั้งฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา

โปรตุเกส ไทย และสวิตเซอร์แลนด ์ฯลฯ 

“นอกจากเหรียญรางวลัแลว้ มิตรภาพอนั

ล�้าค่าท่ีอยูเ่หนือชนชาติ เหรียญทอง และผล

ประโยชนส่์วนตนนั้นยิง่ท�าใหรู้้สึกประทบัใจ”

หวงั เจียเชาและปีเตอร์โคช้ชาวเยอรมนัเป็นทั้งโคช้และเพ่ือนของ

เขา โคช้ท�าใหเ้ขามีวนิยัในตนเองและฝึกซอ้มตามหลกัวทิยาศาสตร์

มากข้ึน คู่แข่งชาวญ่ีปุ่น Hideki Uda ซ่ึงเขารู้จกัระหวา่งการแข่งขนั 

ทนัทีท่ีไดรู้้วา่หวงั เจียเชาไดรั้บบาดเจบ็ท่ีเยื่อหุ้มกระดูกหนา้แขง้ ก็

ไดแ้นะน�าแพทยป์ระจ�าทีมให้เขา Kei Sato นกักีฬาพิการชาวญ่ีปุ่น

รู้จกักบัหวงั  เจียเชาท่ีสนามแข่งขนัหลงัจากรู้วา่จกัรยานของหวงั 

เจียเชาบงัเอิญยางแตกระหวา่งการฝึกซอ้มก่อนการแข่งขนั Kei Sato 

กใ็หย้มืยางอะไหล่ และในการแข่งขนัคร้ังนั้นหวงั เจียเชา กค็วา้แชมป์

ไดใ้นท่ีสุด

ในฐานะนกักีฬาจากมณฑลยนูนาน เขาภูมิใจน�าเสนอบา้นเกิด

ของเขาใหทุ้กคนไดรู้้จกัในเวทีระดบันานาชาติ เม่ือ พ.ศ. 2563 ช่วง

ท่ีหวงั เจียเชาพกัอยูใ่นโฮมสเตยท่ี์สหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมพร้อม

ส�าหรับการแข่งขนั เขามกัจะปรุงอาหารแบบบา้น ๆ สไตลย์นูนาน

ใหก้บัเจา้ของบา้น “มีอยู่คร้ังหน่ึงผมท�าขา้วหมาก พอพวกเขาชิม

แลว้ รู้สึกวา่มนัน่าท่ึงมาก แลว้พวกเขากพ็ดูคุยกบัผมเก่ียวกบัยนูนาน

ตลอดเลย” เขาบอกอีกว่าตนเองยงัแนะน�าเพื่อนต่างชาติเก่ียวกบั

วธีิกินดอกไมแ้ละด่ืมชาของชาวยนูนานอีกดว้ย       

หวงั เจียเชา ขณะแข่งขนัวา่ยน�้าประเภทเด่ียวผสม 200 เมตรชาย

王家超在男子200米个人混合泳SM8级比赛中 新华社 图
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เม่ือเร็ว ๆ น้ี หวงั เจียเชาเร่ิมสร้างธุรกิจ

ของตนเอง แวดวงท่ีเขาสนใจกคื็อธุรกิจการ

ฝึกสอนกีฬาใหแ้ก่เยาวชน และการสร้างนิสยั

การออกก�าลงักายให้แก่ผูใ้หญ่ เขามุ่งหวงั

ท่ีจะใชป้ระสบการณ์ของตนเองมาช่วยส่ง-

เสริมใหค้นหนุ่มสาวหนัมาเล่นกีฬา “ไม่ก่ี

วนัก่อน นกัไตรกีฬาชาวองักฤษคนหน่ึงบอก

ผมวา่เขาสนใจทีมของเรามาก และตอ้งการ

ร่วมงานกบัเรา” หวงั เจียเชากล่าววา่ แนวคิด

การสร้างธุรกิจของเขาไดรั้บการสนบัสนุน

จากทุกฝ่าย ในอนาคตเขาจะเดินต่อไปบน

เสน้ทางสายกีฬาร่วมกบัมิตรสหายจากประ-

เทศต่าง ๆ ดว้ยความรักในกีฬา

หวงั เจียเชา เขา้ร่วมการแข่งขนัไตรกีฬาโตเกียวพาราลิมปิกเกมส์ ปี 2020

图①②王家超参加2020东京残奥会铁人三项比赛 CFP 图

②

①
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寻一片绿地、搭一块天幕、撑一顶帐篷、备一桌餐品，和三五好

友一起谈天说地、品味美食——露营，让人们在钢筋水泥的城市里找

到了生活的另一种打开方式，和大自然亲密接触，让“诗与远方”触

手可及。受新冠肺炎疫情影响，远途旅行遇冷，本地游日益成为旅行

常态，露营也逐渐从小众走向日常，成为中国青年时下最流行的休闲

方式之一。

寻找生活中的仪式感

แคมป์ป้ิง มองหาความรูส้กึ
พเิศษในชวิีต

露营

CFP 图
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โหยหาการเดนิทาง
对旅行的向往

เม่ือ พ.ศ. 2562 หลงัจากท่ีหวงั อีน่า ซ่ึงอาศยัอยูใ่นกรุงปักก่ิงได้

ลองท่องเท่ียวแบบกางเตน็ทแ์คมป์ป้ิงบนทุ่งหญา้ของเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลียในเป็นคร้ังแรก จากนั้นมา การแคมป์ป้ิงกไ็ดก้ลาย

เป็นทางเลือกหน่ึงส�าหรับการท่องเท่ียวพักผ่อนหยอ่นใจของเธอ

ตอนน้ีเม่ือถึงวนัหยดุ เธอและครอบครัวจะเลือกสวนสาธารณะชาน

เมืองท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงและตั้งเตน็ทใ์นลานแคมป์ป้ิง “การเดิน

ทางท่องเท่ียวระยะสั้น ๆ อยา่งการแคมป์ป้ิง ไม่เพียงแต่ไดใ้กลชิ้ด

ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยงัค่อนขา้งปลอดภยัและสะดวกสบายอีกดว้ย

สามารถตอบสนองความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี”

เม่ือการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียวระยะใกลก้ลาย

เป็นทางเลือกหลกัส�าหรับนกัท่องเท่ียวในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด ธุรกิจ

แคมป์ป้ิงกป็รับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริการของตนอยา่งทนั

ท่วงที

ในเมืองตา้เหลียน มณฑลเหลียวหนิง ลานแคมป์ป้ิงของเฉียนเฉียง

ผูก่้อตั้งลานแคมป์ป้ิงตา้เหลียน “noline ชีวติออฟไลน”์ ตั้งอยูใ่นวน-

อุทยานแห่งชาติในเขตชานเมืองดา้นตะวนัตกของเมืองตา้เหลียน  

ลานแคมป์ป้ิงแห่งน้ีใชค้ �าวา่ “ออฟไลน”์ มาตั้งช่ือ กเ็พราะตอ้งการ

ใหลู้กคา้หลีกหนีความวุน่วายของเมืองใหญ่ในปัจจุบนัและไดส้มัผสั

กบัวถีิชีวติท่ีผอ่นคลายและมีอิสระเสรี เฉียนเฉียงกล่าววา่ “แน่นอน

น่ีไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งไปสมัผสักบัความยากล�าบากอยา่งแท้

จริงของกิจกรรมกลางแจง้ แต่คุณจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัรายละเอียด

ท่ีสวยงามของการแคมป์ป้ิงในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ เช่น กล่ิน

หอมของกาแฟท่ีชงใหม่ ความอบอุ่นของกองไฟแคมป์ป้ิง รสชาติ

ของบาร์บิคิว ภาพยนตร์ท่ีฉายกลางแจง้ ฯลฯ” 

การไดเ้ขา้สงัคมเป็นเอกลกัษณ์ส�าคญัอยา่งหน่ึงของการแคมป์ป้ิง

จูเส่ียน ผูก่้อตั้ง Dare Huangye แบรนดอุ์ปกรณ์แคมป์ป้ิงกล่าว

วา่ “ในแง่ของท่ีพกั ส่ิงอ�านวยความสะดวกในเต็นทไ์ม่วา่จะดีเยีย่ม

แค่ไหนกไ็ม่มีทางเทียบไดก้บัโรงแรม แลว้ท�าไมผูค้นจึงยงัอยากมา

แคมป์ป้ิง นัน่กเ็ป็นเม่ือกา้วออกจากเตน็ทก์จ็ะไดเ้ห็นธรรมชาติ มี

การหาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือกางเตน็ท์

จดัเตรียมอาหารสักโต๊ะหน่ึง ไดพ้ดู

คุยสพัเพเหระกบัเพ่ือน 3 - 5 คน และ

ล้ิมลองของอร่อย... แคมป์ป้ิงช่วยให้

ผูค้นคน้พบวิธีการเปิดโลกใหม่ให้

แก่ชีวติในเมืองคอนกรีตเสริมเหลก็ 

การไดส้มัผสัใกลชิ้ดกบัธรรมชาติท�า

ให ้“ชีวติท่ีใฝ่ฝัน” อยูไ่ม่ไกลเกินเอ้ือม

จากผลกระทบของโควดิ - 19 การ

เดินทางท่องเท่ียวไกล ๆ เป็นไปได้

ยาก ยิง่นบัวนัการท่องเท่ียวในทอ้ง

ถ่ินกย็ิง่กลายเป็นเร่ืองปกติ  และการ

แคมป์ป้ิงกค่็อย ๆ เปล่ียนไปจากเดิม

ท่ีเป็นเพียงกิจกรรมของคนส่วนนอ้ย

กลายมาเป็นกิจกรรมของผูค้นทัว่ไป

และกลายเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง

ของกลุ่มหนุ่มสาวชาวจีนยคุปัจจุบนั 

CFP 图
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พ้ืนท่ีสาธารณะของลานแคมป์ป้ิง ในระหวา่ง

ท่ีเล่นวา่ว  เล่นจานร่อน และนัง่ลอ้มวงพดู

คุยกนัรอบกองไฟ ทุกคนสามารถสลดัสถานะ

ภาพทางสงัคมของตนเองท้ิงไป  และท�า

ความรู้จกักนัในฐานะเพื่อนร่วมแคมป์ป้ิง

ธรรมดา ๆ และกลบัไปสู่การคบคา้สมาคม

แบบสามญัดั้งเดิมอย่างในอดีต อนัท่ีจริง

ความตอ้งการสมัพนัธภาพแบบน้ีมีอยูต่ลอด

มา เราเพียงแต่ท�าให้ผูค้นมีโอกาสมากข้ึน

จากในแง่อุปสงคแ์ละอุปทาน”

“แคมป์ป้ิง พลสั” สร้างความเป็นไปได้

มากขึน้
“露营+”创造更多可能

เม่ือคุณไดย้ินค�าวา่จานร่อน ส่ิงแรกท่ี

คุณนึกถึงคืออะไร สุนขัวิง่กระโจนไปมาบน

สนามหญา้ขนาดใหญ่ ผา่นไปสกัครู่กค็าบ

จานร่อนกลบัมาอยา่งนั้นหรือ ปัจจุบนัน่ีเป็น

หน่ึงในกีฬายอดฮิตล่าสุดในหมู่คนหนุ่มสาว 

ลานหญา้ส�าหรับแคมป์ป้ิงในอุทยานและ

เป็นแหล่งพบปะสงัสรรค ์ท�าให ้“การแคมป์

ป้ิงบวกกบัการเล่นจานร่อน” เป็นท่ีนิยมใน

หมู่คนหนุ่มสาว

เส่ียวจู “วยัรุ่นท่ีเกิดหลงั ค.ศ. 1995” เม่ือ

ตน้ปีท่ีผา่นมาเขากไ็ดห้ลงใหลกีฬาจานร่อน 

Ultimate Frisbee เขาผูซ่ึ้งเดิมทีช่ืนชอบกีฬา

ฟุตบอล  แต่หลงัจากไดส้มัผสักบัการเล่นจาน

ร่อนในการแคมป์ป้ิงคร้ังหน่ึง เขาจึงตกหลุม

รักกีฬาชนิดน้ี “ถา้แค่เล่นจานร่อน หลงัจบ

เกมทุกคนอาจจะแยกยา้ยกลบับา้นของตวั

เอง แต่ท่ีลานแคมป์ป้ิง คุณสามารถเชียร์และ

①

②

③

④
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สดุยอดสถานท่ีแคมป์ป้ิงของจนี

อนัดบัที ่1 ลานแคมป์ป้ิงดาวองัคาร

อนัดบัที ่2 ลานแคมป์ป้ิงป่าละตจูิดเหนือ 23°8 

อนัดบัที ่3 ลานแคมป์ป้ิงภูเขาอู่กง

พิกดั : เขตเหล่ิงหู เมืองหมางหยา มณฑลชิงไห่ 

ฐานจ�าลองดาวองัคารแห่งแรกของจีน ซ่ึงมีธรณีสณัฐาน

คลา้ยกบัสภาพแวดลอ้มบนดาวองัคาร

พิกดั :  ต �าบลซีเหอ ถนนเฉิงเจียว  เขตฉงฮว่า  เมือง

กวา่งโจว มณฑลกวางตุง้

ลานแคมป์ป้ิงในป่าครอบคลุมพื้นท่ี  83 ไร่  คุณจะได้

สมัผสักบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไป 

ทั้งป่าทึบอนัลึกลบัและทุ่งหญา้ท่ีกวา้งใหญ่

พิกดั : จุดชมววิภูเขาอู่กง เมืองผงิเซียง มณฑลเจียงซี

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และ

ทุ่งหญา้ ท�าใหภู้เขาอู่กงเป็นแหล่งตั้งเตน็ทก์ลางแจง้ขนาด

ใหญ่ในประเทศจีน

ฉลองดว้ยกนั เม่ือเล่นจนเหน่ือยแลว้กย็า่ง

บาร์บีคิวและด่ืมเบียร์กนั และยงัสามารถพดู

คุยถึงกลยทุธ์ส�าหรับเกมต่อไปไดอี้กดว้ย”

ตอนน้ีเส่ียวจูคิดวา่การเล่นจานร่อนเป็นเป้า-

หมายสูงสุดของการตั้งแคมป์ของเขา

จูเส่ียนกล่าววา่ “อุตสาหกรรมแคมป์ป้ิง

ยงัอยูใ่นช่วงฮอตฮิต และทุกคนต่างกค่็อย ๆ

คล�าทางกา้วไปขา้งหนา้ทีละกา้ว และส�ารวจ

อยา่งต่อเน่ืองวา่ตลาดยอมรับไดม้ากนอ้ย

เพียงใด” 

ประสบการณ์ 2 ปีของการสร้างกิจการ

ท�าใหเ้ฉียนเฉียงเขา้ใจมูลค่าทางการคา้ของ

การแคมป์ป้ิงอีกอยา่งหน่ึง “การสร้างมูลค่า

เพิม่ของการแคมป์ป้ิงเป็นส่ิงท่ีควรใหค้วาม

ส�าคญัมากข้ึน มนัสามารถน�ามารวมเขา้กบั

ตลาด งานแต่งงาน การสร้างทีมเวร์ิค การแข่ง-

ขนักีฬาและกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ  แคมป์ป้ิง

สามารถปรับเขา้กบัฉากสถานการณ์ต่าง ๆ

ไดม้าก หากใชข้อ้ดีของ “แคมป์ป้ิง พลสั” 

ได ้ กจ็ะช่วยให้การแคมป์ป้ิงมีความหลาก

หลาย และยงัช่วยขยายโอกาสของช่องทาง

สร้างรายไดอี้กดว้ย”
本刊综合

สถานท่ีตั้งแคมป์ป้ิงอนัเงียบสงบในเขตชานเมืองคุนหมิง

图①云南省昆明市郊的露营地 李文君 图

นกัดนตรีก�าลงัเล่นดนตรีใหแ้ขกท่ีมาแคมป์ป้ิงฟัง 

图②乐手为前来露营的游客表演 新华社 图

ผูช่ื้นชอบการแคมป์ป้ิงก�าลงัท�าบาร์บีคิวในค่ายพกัแรม

图③露营爱好者在营地制作烧烤 李文君 图

ผูช่ื้นชอบการแคมป์ป้ิงก�าลงัท�าเคร่ืองด่ืมในค่ายพกัแรม

图④露营爱好者在营地制作饮品 李文君 图 CFP 图
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“小口袋”里妙味多
福建省福安市二十四米街有一家水煎包店，每一锅水煎包开锅的时候，就是食客

们最幸福的时候。这家水煎包店原来并没有名字，因为店里水煎包二十多年如一日的美

味，附近的老百姓给它取名为“二十四米街水煎包”。“香、嫩、鲜”的水煎包，养生

的降火汤，独特的酱料，一顿早餐中的期待与乐趣伴随着美味让人难忘。

ซาลาเปาทอดฝอูนั หลากรสใน “ถุงใบนอ้ย”

煎水 包

①

56

อร่อยแดนมงักร / 美食



ขณะท่ีเมืองต่ืนจากความหลบัใหลมกัเป็นเวลาท่ีตรงกบัร้าน

อาหารเชา้เปิดใหบ้ริการทุกหวัมุมเมือง ยามเชา้ตรู่  ท่ีร้านซาลาเปา

ทอดในเมืองฝอูนั มณฑลฝเูจ้ียน ประตูถูกเปิดแงม้ออกคร่ึงหน่ึง มี

แสงเลด็ลอดออกมาร�าไร ส่งกล่ินหอมขจรกระจาย ตั้งแต่ก่อนรุ่งสาง

บรรดาเถา้แก่จะสาละวนง่วนอยูก่บังานแปรรูปนวดแป้งกนัขนาน

ใหญ่ พอพระอาทิตยก์�าลงัข้ึน ทุกอยา่งกพ็ร้อมสรรพ ร้านอาหารเชา้

เหล่าน้ี พร้อมใจกนัส่งกล่ินหอมอบอวลอยา่งตรงต่อเวลาใหก้บัเมือง

แห่งน้ีทั้งเมือง

ซาลาเปาทอดเป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์อาหารเชา้ของเมืองฝอูนั 

มณฑลฝเูจ้ียน วธีิการทอดซาลาเปาแบบดั้งเดิมคือใส่น�้ามนัติดกน้

กระทะเพียงเลก็นอ้ย น�าซาลาเปาดิบท่ีห่อดว้ยไสเ้น้ือและผกัต่าง ๆ

เรียงรายลงในกระทะใหเ้รียบร้อย รอจนดา้นล่างของซาลาเปาเร่ิม

แขง็ตวั จากนั้นเทน�้าพอท่วมราวคร่ึงตวัของซาลาเปา ปล่อยใหก่ึ้ง

ตม้ก่ึงน่ึงแบบน้ีไปจนกระทัง่ผวิแป้งซาลาเปาพองตวั น�้าในกระทะ

เหือดแหง้เป็นใชไ้ด ้ชัว่ขณะท่ีเปิดฝาหมอ้ จะเห็นซาลาเปาทอดเน้ือ

แป้งใสแจ๋วราวกบัถุงใบนอ้ยท่ีบรรจุดว้ยอาหารรสเลิศ อบอวลไป

ดว้ยกล่ินหอมของตน้หอมและเน้ือ บางคร้ังยงัปะปนดว้ยกล่ินหอม

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผกัป่าและเห็ดหอม ซ่ึงท�าใหน้กักินไม่

อาจอดรนทนต่อไปได้

บนถนนสาย 24 เมตร ในเมืองฝอูนั มีร้านซาลาเปาทอดแห่งหน่ึง

ทุกคร้ังของการเปิดฝาหมอ้ซาลาเปาทอด คือเวลาท่ีมีความสุขท่ีสุด

ของบรรดานกักิน ซาลาเปาทอดร้านน้ีเดิมไม่มีช่ือร้าน แต่เพราะรส-

ชาติของซาลาเปาอร่อยคงท่ียาวนานกวา่ 20 ปี ชาวบา้นท่ีอยูใ่นระแวก

นั้นจึงตั้งช่ือร้านวา่ ซาลาเปาทอด “ถนนสาย 24 เมตร” 

ทุกวนัตอนตีสาม เจา้ของร้านซาลาเปาทอด “ถนนสาย 24 เมตร”

จะง่วนอยูก่บัการผสมไส ้นวดแป้ง ห่อซาลาเปา... ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ค้นใน

ตลาดเชา้ไดรั้บการปลอบประโลมใจในยามเชา้ การเปิดตวัซาลาเปา

ทอดกระทะแรก มีสภาพเหมือนศึกสงครามช่วงชิงท่ีไร้ควนัปืน ใน

มือเหล่านกักินต่างถือจานเลก็จานนอ้ยชะเงอ้มองอยา่งใจจดใจจ่อ 

รอเวลาท่ีเถา้แก่เปิดฝาหมอ้เท่านั้น  “ฉนัเอา 5 ลูก” “หยบิใหฉ้นั 9

ลูก” “เถา้แก่จดัให้ฉัน 10 ลูก”...  รู้สึกเซ็งท่ีซ้ือไม่ทนักระทะแรก

แต่การไดเ้บียดอยูบ่ริเวณถาดทอดซาลาเปา

เฝ้าดูขั้นตอนการท�าซาลาเปานบัวา่เป็นการ

ปลอบขวญัและเป็นความสุขอีกอยา่งหน่ึง

ซาลาเปาทอดหนังกรอบไสท้ะลกั น�้า

เยิม้เตม็ปากเตม็ค�า อบอวลดว้ยความหอม นุ่ม

สดใหม่ คีบซาลาเปาทอดท่ีส่งกล่ินหอมปะทะ

จมูก เกลือกกล้ิงในถว้ยน�้ าจ้ิม ใชต้ะเกียบ

คล่ีออก ไอร้อนลอยล่อง ไสร่้วนนุ่มเค้ียวหนึบ

กน้ซาลาเปากรอบเกรียม รสสมัผสัก่ึงกรอบ

ก่ึงนุ่มซอกซอนอยู่ระหวา่งล้ินกบัฟัน รับ

ประทานคู่กบัน�้าซุปแกร้้อนท่ีเถา้แก่บรรจง

เค่ียวจนไดท่ี้  การเฝ้ารอคอยคลุกเคลา้กบัความ

สนุกของอาหารม้ือเชา้รสเลิศเป็นส่ิงท่ียาก

จะลืมเลือน
本刊综合

ซาลาเปา

图①②水煎包 CFP 图

②
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傅雷（1908年4月7日－1966年9月3日），

中国翻译家、作家、教育家。早年留学法国，

翻译了大量法文作品，其中包括巴尔扎克等名

家著作。《傅雷家书》是傅雷夫妇写给儿子傅

聪的家信，由次子傅敏编辑而成。家书字里行

间充满了父亲对儿子的挚爱、期望，以及对国

家和世界的高尚情感。

ฟู่ เหลย (เกิดเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2451

ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2509) เป็น

นกัแปล นกัเขียนและนกัการศึกษาจีน ใน

วยัหนุ่ม จบการศึกษาท่ีประเทศฝร่ังเศส แปล

งานวรรณกรรมภาษาฝร่ังเศสออกมาเป็นจ�า-

นวนมาก รวมทั้งผลงานของปรมาจารยท่ี์

มีช่ือเสียงเช่น Honoré de Balzac และอ่ืน ๆ

ผลงาน “จดหมายถึงลูกชาย” เป็นจดหมายท่ี

ฟู่ เหลยกบัภรรยาเขียนใหฟู้่ ชงลูกชายของ

พวกเขา รวบรวมและเรียบเรียงข้ึนโดยฟู่หม่ิน

ลูกชายคนท่ีสอง จดหมายเหล่าน้ีเตม็ไปดว้ย

ความรัก ความคาดหวงัของบิดาท่ีมีต่อลูก

ชาย ตลอดจนความผกูพนัอนัสูงส่งท่ีมีต่อ

ประเทศชาติและโลก

 จดหมายถงึลกูชาย

傅
雷
家
书

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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2 ตุลาคม พ.ศ. 2497

ดีใจมากท่ีไดรั้บจดหมายฉบบัท่ี 6 ท่ีลูกส่งไปรษณียเ์ม่ือเยน็

ของวนัท่ี  22 กนัยายน พอ่และแม่เองไม่รู้สึกวติกหรือกงัวลใด ๆ  

จากจดหมายฉบบัก่อนท่ีลูกส่งมา และในจดหมายฉบบัท่ี 8  พอ่ยงั

ไดเ้ตือนลูกล่วงหนา้วา่ ภาวะจิตใจทอ้แทซึ้มเศร้าแบบน้ี จะยงัคง

เกิดข้ึนอีกในอนาคต พอ่ผา่นชีวติมาก่อน จึงไม่ถึงกบัต่ืนตระหนก

ตกใจอยา่งแน่นอน ลูกไม่ตอ้งกงัวลกบัส่ิงนั้น และไม่ตอ้งเกบ็กด

ไวใ้นใจไม่บอกพอ่แม่ ความทุกขใ์นใจถา้ไม่ระบายในจดหมาย

ถึงทางบา้น แลว้จะไประบายไดท่ี้ไหนเล่า ถา้ลูกไม่บอกความ

ทุกขใ์จกบัพ่อแม่แลว้จะบอกกบัใครได ้หากพ่อแม่ไม่ใหค้ �า

ปลอบประโลมลูก แลว้ใครควรท่ีจะเป็นคนปลอบโยนลูกเล่า

      ชีวติคนเราลว้นอยูใ่นกระแสข้ึน ๆ  ลง ๆ  คนท่ีจบัจดไร้แก่น

สารเท่านั้น ท่ีมีชีวติเหมือนน�้าเน่า นอกจากคนท่ีไดรั้บการอบรม

บ่มเพาะอยา่งสูงส่ง  จึงจะมีจิตใจท่ีเปิดกวา้งไม่ถูกส่ิงภายนอก

รบกวน สามารถปลดปล่อยไดอ้ยา่งแทจ้ริง ขอเพียงกระแสไม่

สูงเกินจนท�าใหลู้กตึงเครียด หรือกระแสไม่ต�่าเกินจนท�าใหลู้ก

หมดใจสู ้กถื็อวา่ดี แลว้แสงแดดท่ีร้อนแรงเกินไป จะแผดเผา

ธญัญาหารไหมเ้กรียม น�้าฝนท่ีมากเกินไป จะท่วมไร่นาล่มจม 

เราแค่ขอให้มีสุขภาพจิตท่ีสมดุล ไม่ตอ้งถึงกบัไดรั้บบาดเจบ็ 

ลูกเองกไ็ม่ใช่เป็นคนท่ีสะดุดหกลม้แลว้ไม่สามารถลุกข้ึนได้

พอ่คาดหวงัวา่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีอยูต่่างประเทศน้ี จะเป็นประ-

โยชน์อยา่งมากต่อตวัลูกเอง จดหมายท่ีเขียนมาบอกเล่าความ

ทุกขใ์จน้ี พอ่เขา้ใจและเห็นใจลูกมาก พ่อยนิดีท่ีจะใหก้�าลงัใจ

ลูก ปลุกปลอบใจลูกอยา่งยิง่   คริสตอฟ (ตวัเอกในนวนิยาย ฌอง -

คริสตอฟของโรแมง โรลแลนด ์นกัเขียนชาวฝร่ังเศส) ตอ้งผา่น

สถานการณ์เช่นน้ีหลายคร้ังหลายหนไม่ใช่หรือ เขาคือภาพสะทอ้น

และการตกผลึกของศิลปินทุกคนไม่ใช่หรือ ค่อยเป็นค่อยไป แลว้

ลูกจะสามารถพฒันาอารมณ์ท่ีแตกต่างเพ่ือจดัการกบัส่ิงท่ีผา่น

มา นัน่คือ ลูกจะคิดถึงมนัไดโ้ดยไม่เกิด

ความต่ืนตระหนกขวญัผวาสามารถว-ิ

เคราะห์เหตุและผลดว้ยมุมมองท่ีเป็น

ภาวะวิสัยใช้มนัเป็นเคร่ืองเรียนรู้ใน

อนาคต เพ่ือจะไดไ้ม่ท�าผดิซ�้ ารอย คนเรา

เม่ือกลา้เผชิญหน้ากบัความจริง เผชิญ

หนา้กบัความผดิพลาด ใชส้ติแยกแยะ

ดว้ยเหตุดว้ยผล ตระหนกัรู้อยา่งถ่องแท้

ในท่ีสุดจึงจะไม่ถูกความทรงจ�ากดัเซาะ

พอ่เช่ือวา่ลูกจะค่อย ๆ เรียนรู้ชุดความ

รู้น้ี และแขง็แกร่งข้ึนเร่ือย ๆ  ในจดหมาย

ฉบบัก่อน ๆ พอ่เคยพูดกบัลูกถึงเร่ือง

บาดแผลทางอารมณ์ คืออยากใหลู้กมอง

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหมือนเถา้ธุลีในจิตวญิญาณ

เวลาท่ีมองแน่นอนวา่จะมีอารมณ์ความ

รู้สึกท่ีสบัสนอลหม่าน แต่อยา่จดจอ้งท�า

ร้ายตวัเอง หากต้องเตรียมพร้อมความ

เสียใจเฉกเช่นร�าลึกถึงภาพศึกสงคราม

ในสมรภูมิโบราณ หากลูกคิดวา่ส่ิงท่ีพดู

มาน้ีถูกตอ้งใหแ้รงบนัดาลใจอะไรกบัลูก

ไดบ้า้ง ในอนาคตเม่ือลูกประสบกบัความ

ทุกขใ์จจากความทรงจ�า (ซ่ึงมนัจะกลบั

มาอีกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได)้ ใหน้�าจด-

หมายน้ีออกมา แลว้อ่านซ�้าหลาย ๆ   คร้ัง   

 (คดับางตอนจากบทความ)
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以媒为介，联通中泰友好未来

สือ่สรา้งสรรคส์านสมัพนัธ์ไทย - จนี

泰国高校线上文旅宣传媒介制

作培训项目负责人 韩冰

นายเมืองภูมิ หาญสิริเพชร

หวัหนา้โครงการ “อบรม

การผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่การ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน

ระดบัอุดมศึกษา”

ปัจจุบนัน้ีรัฐบาลไทยไดพ้ยายามส่งเสริมวฒันธรรมของไทยไป

สู่นานาชาติ โดยมีโครงการต่าง ๆ มากมาย หน่ึงในนั้นคือ การเผย

แพร่วฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพ 5F ไดแ้ก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และ

วดิีทศัน ์(Film) การออกแบบแฟชัน่ไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกนั

ตวัแบบไทย (Fighting)  และเทศกาลประเพณีไทย (Festival) ไป

ยงันานาชาติ ซ่ึงวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพ 5F ถือวา่เป็นหน่ึงในซอฟท์

พาวเวอร์ดา้นต่าง ๆ ของประเทศไทยท่ีทัว่โลกใหค้วามสนใจ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมไทยเขา้สู่ประเทศจีน  รัฐบาลไทย

ไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย อาทิ ในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงวฒันธรรม

ไทยไดจ้ดัท�าโตวอิ่น ช่ือวา่ “Ministry of Culture” เผยแพร่วฒันธรรม 

5F ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ชุมชน ตามแนวคิดเท่ียวชุมชนยลวถีิผา่นแอปพลิเคชนัโตวอิ่น 

ขา้พเจา้มีความโชคดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดมี้โอกาสร่วมมือกบัโครง

การดงักล่าว เน่ืองจากในฐานะพิธีกรชาวไทยในประเทศจีนซ่ึงมี

ผูติ้ดตามชาวจีนเป็นจ�านวนมาก การร่วมโครงการดงักล่าวท�าให้

ขา้พเจา้สามารถร่วมเผยแพร่วฒันธรรมไทยผา่นส่ือต่าง ๆ ไดม้าก

ข้ึน ท�าใหค้นทั้ง 2 ประเทศมีความเขา้ใจและความใกลชิ้ดกนัมาก

ข้ึน และยงัท�าใหข้า้พเจา้ไดท้ราบวา่ปัจจุบนัน้ีส่ือออนไลนมี์บทบาท

สูงมากในการช่วยส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

ในพ.ศ. 2565 ขา้พเจา้ไดรั้บทุนจากกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยั

当前，泰国政府致力于向世界传递泰国文化，出台了不少支持泰国

文化及创新产业发展并向全球推广的政策。近年来，泰国启动了一系列项

目，希望通过媒体力量进一步推动中泰文化交流。作为项目的参与者，我

深刻认识到互联网、新媒体为两国民众相互了解、开展交流，提供了方便

路径和新的平台，架起了民心相通的桥梁。
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และสร้างสรรค ์(Thai Media Fund) จดัท�าโครงการ “อบรมการผลิต

ส่ือเพื่อเผยแพร่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัอุดมศึกษา” 

(Cultural Based Tourism Thailand Online) ซ่ึงกองทุนพฒันาส่ือ

ปลอดภยัและสร้างสรรคเ์ร่ิมก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวตัถุประ-

สงคเ์พ่ือรณรงค ์ส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพของผูผ้ลิตส่ือปลอดภยั

และสร้างสรรค ์สนบัสนุนใหป้ระชาชนโดยเฉพาะเดก็ เยาวชนและ

ครอบครัวมีทกัษะในการรู้เท่าทนัส่ือ เฝ้าระวงัส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและ

ไม่สร้างสรรค ์และสามารถใชส่ื้อในการพฒันาตนเอง ชุมชน และ

สงัคมได ้

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและ

สร้างสรรคไ์ดอ้ธิบายวา่กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

ไดเ้ลง็เห็นถึงความส�าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย - จีน 

จึงไดเ้ปิดใหก้ารสนบัสนุนในประเดน็พหุวฒันธรรมและความหลาก

หลายทางสงัคม ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจในการผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ 

โครงการ “อบรมการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่การท่องเท่ียวเชิงวฒัน-

ธรรมในระดบัอุดมศึกษา” เป็นการจดัท�าวดิีทศันข์นาดสั้นจ�านวน 

60 วดิีทศัน์ โดยร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัธรรม-

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ และมหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ และยงัท�าการร่วมมือกบั

สถาบนัขงจ่ือประจ�ามหาวทิยาลยัเกษตร-

ศาสตร์ และมหาวทิยาลยัขอนแก่น นกัศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของแต่ละมหาวทิยาลยัท่ี

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ จะไดเ้ขา้ร่วมการอบรม

การจดัท�าวดิีทศัน ์เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้

ความเขา้ใจศิลปวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมในชุมชน สามารถเผยแพร่

เร่ืองราวของชุมชนของตนไปยงัท่ีต่าง ๆ ได ้

สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

泰国孔敬大学孔子学院 供图
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และยงัไดร่้วมผลิตส่ือวีดิทศันข์นาดสั้นดว้ย

ตนเองอีกดว้ย เร่ืองราวท่ีน�ามาท�าวดิีทศัน์

จะเป็นการน�ามาจากวฒันธรรมชุมชน ตาม

แนวคิด วฒันธรรมชุมชน ตามแนวคิดเท่ียว

ชุมชนยลวถีิ และวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพ 5F

วดิีทศันด์งักล่าวนอกจากจะส่งเสริมการท่อง

เท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน ยงัสร้างมูลค่าเพิม่

ผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงสร้างสรรค ์ต่อกลุ่มผู ้

ชมชาวจีน และผูช้มชาวไทย

ทางโครงการยงัจดักิจกรรมประกวด

วดิีทศันท่ี์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย

เป็นความร่วมมือระหวา่งสาขาวชิาภาษาจีน

ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศ์าสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัเกษตร-

ศาสตร์

ดร. ณฐักานต ์ทววีฒันเศรษฐ ์ผูอ้ �านวยการสถาบนัขงจ่ือ มหา-

วทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ฝ่ายไทย และรศ. เกา ฮุ่ยหม่ิน ผูอ้ �านวยการ

สถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน ไดก้ล่าววา่กิจกรรม

ดงักล่าวสามารถส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนิสิตในดา้นการ

ใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 ดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลย ีนอกจากน้ียงัเป็นการเผยแพร่วฒัน-

ธรรมไทยไปสู่ชาวจีนอีกดว้ย

ทางโครงการยงัมีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น คณะ-

ศึกษาศาสตร์ และสถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท�ากิจกรรม

ถ่ายทอดสดดา้นวฒันธรรม “5F” ของไทยไปยงัสาธารณรัฐประ-

ชาชนจีน ผา่นโปรแกรมถ่ายทอดสดเฟสบุค๊ และโปรแกรมซูมของ

①
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สถาบนัขงจ่ือมหาวิทยาลยัขอนแก่นรองศาสตราจารย ์ดร. เก่ิงจวนิ

ผูอ้ �านวยการสถาบนัขงจ่ือ มหาวทิยลยัขอนแก่นไดก้ล่าววา่สถาบนั

ขงจ่ือร่วมสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรมเสมอ ๆ ดงันั้นเราจึงให้

ความส�าคญัการกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

และจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางวฒันธรรมข้ึน เพื่อท่ีจะส่งเสริม

วฒันธรรมระหวา่งไทย - จีน 

ความร่วมมือของโครงการยงัมีเป้าหมายร่วมมือกบัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในประเทศจีนในอนาคต อาทิ ร่วมมือกบัส�านกัข่าวจงกัว๋ซิน-

เหวนิเซ่อ ร่วมน�าวดิีทศันท่ี์นิสิตนกัศึกษาท�าไปร่วมเผยแพร่เพิม่เติม

ในโครงการ Lancang - Mekong Impression ตลอดจนเชิญผูเ้ช่ียว-

ชาญจากบริษทั หวัเวย่ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั มาร่วมบรร-

ยายใหแ้ก่นกัศึกษาในการใชโ้ทรศพัท์ติดตามตวัถ่ายท�าวดิีทศัน์

ขนาดสั้น

ขา้พเจา้ในฐานะหัวหนา้โครงการอาจ

กล่าวไดว้า่โครงการคงมิอาจจะเกิด และส�า-

เร็จไดห้ากปราศจากความร่วมมือจากหน่วย

งานต่าง ๆ ส่ิงท่ีขา้พเจา้หวงัเป็นท่ีสุดคือ

สามารถส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ไทยและจีนใหม้ากข้ึน พลงัแห่งซอฟทพ์าว-

เวอร์ไทยจะไปไกลถึงจีน 

ขอตอ้นรับเขา้สู่ประเทศไทย จากใจคน

ไทยทุกคน

คุณเมืองภูมิก�าลงับรรยายเทคนิคการจดัท�าคลิปใหก้บันกัเรียน

图①韩冰给学生讲授制作短视频的技能方法 供图

อาจารยส์ถาบนัขงจ่ือก�าลงัสอนห่อบะ๊จ่าง

图②泰国孔敬大学孔子学院教师学习包粽子 供图

②
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走在通海古城，幽深古巷，一头连着主街，一头勾着院

落。漫步其间，脚下是青石路，抬头是木屋檐，家家院内有

盆景，户户门前挂楹联。据悉，通海现有各级文物保护单位

90处，其中，古城内103个院落民居为历史建筑，有些距今

有300多年历史。通海的秀山，更是诗词楹联满目，文物繁

多。所以许多云南人提起通海，大都会告诉你，那是文章华

彩、百匠聚集之地。

เยีย่มชมอว้ีซ ี｜ อ�าเภอทงไห่ : กลิน่อายเมืองโบราณ
ยาวนาน สรา้งสรรคโ์อกาสใหม่

เมืองโบราณทงไห่ ตั้งอยูใ่นอ�าเภอทงไห่ เมืองอวี้ซี

มณฑลยนูนาน มีประวติัศาสตร์การสร้างเมือง 1,260

กวา่ปี เป็นเมืองท่ีโด่งดงัดา้นประวติัศาสตร์วฒันธรรม

แห่งชาติจีน

เดินเล่นในเมืองโบราณทงไห่ กล่ินอายซอยโบราณ

หวัถนนดา้นหน่ึงเช่ือมกบัถนนสายหลกั อีกดา้นเป็นบา้น

อยูอ่าศยั ระหวา่งเดินเล่น ฝีเทา้สมัผสักบัพื้นหินถนน 

เงยหนา้กเ็ห็นชายคาบา้นไม ้ภายในบา้นเรือนแต่ละหลงั

จะมีบอนไซ หนา้บา้นแต่ละบา้นจะแขวนแผน่ไมส้ลกั

กลอนไว ้ ปัจจุบนั ทงไห่มีวตัถุโบราณอนุรักษแ์ต่ละระดบั

จ�านวน  90 แห่ง โดยในจ�านวนดงักล่าว ในเมืองโบราณ

มีบา้นเรือนอยูอ่าศยั 103 แห่ง เป็นส่ิงก่อสร้างประวติั-

ศาสตร์ บางแห่งมีประวติัศาสตร์  300 กวา่ปี ภูเขาซ่ิวซาน

ของทงไห่ยิง่เตม็ไปดว้ยกลอนท่ีสลกับนแผน่ไม ้ มีโบราณ

走进玉溪｜通海：古城韵味长 创意焕新机

วตัถุจ�านวนมาก ดงันั้น เม่ือพดูถึงทงไห่ ชาวยนูนาน ส่วน

ใหญ่จะบอกคุณวา่ ท่ีนัน่เป็นสถานท่ีรวมตวักนัของบท

กลอนท่ีไพเราะและช่างฝีมือจ�านวนมาก

นกัท่องเท่ียวจ�านวนมากเม่ือมาถึงเมืองโบราณทงไห่

กม็กัจะไม่อยากจากไป กลายเป็นตั้งถ่ินฐานท�าธุรกิจท่ี

น่ี เฉิน เส่ียวหวน ท่ีมาจากกุย้โจว เป็นหน่ึงในนั้น เดือน

มีนาคม 2564 เขาพาครอบครัวมาตั้งถ่ินฐานท่ีทงไห่ ได้

เปิดร้านท่ีช่ือวา่ร้านเหลา้ฉ่ีหู “ชอบบรรยากาศทางวฒัน-

ธรรมท่ีน่ีมาก แถมยงัมีทะเลสาบฉ่ีลู่ท่ีสวยงามดว้ย” ร้าน

เหลา้ของเขา มกัจะเปิดเพลงสบาย ๆ  เตรียมเหลา้ไวห้ลาก

หลายประเภท ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งมาก

เพ่ือท�าใหเ้มืองโบราณมีพลวตัรใหม่ ๆ  อ �าเภอทงไห่

ยงัพยายามหารูปแบบ “การอนุรักษเ์มืองโบราณ + สร้าง

สรรคพ์ลวตัรใหม่” บนพื้นฐานการรักษาระเบียบของ

ส่ิงปลูกสร้างเดิม ด�าเนินการ “ปรับปรุงส่วนยอ่ย” “แปลง

โฉมส่วนยอ่ย” เมืองโบราณ บา้นเรือนลึกในเมืองโบราณ

กลายเป็นสถานท่ีเชค็อินท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งแวะไป บา้น

เรือนโบราณท่ีทรุดโทรมไดก้ลายเป็นท่ีพกัท่ีนิยมใน

อินเตอร์เน็ตและร้านอาหารพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 玉溪市委宣传部供稿 卢贵谦 图
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刘畊宏女孩สาว ๆ ของหลวิ เกงิหง

“摆起臂、腿抬高！腰间赘肉咔咔掉!”近

日，中国歌手兼健身教练刘 宏在网络社交

平台上直播健身操教学，简单易学的毽子操动

作搭配着动感十足的音 节奏，吸引了众多网友

通过运动来减脂塑形。而“刘 宏女孩”正

是指跟着他的直播健身的女生们。

直播中，刘 宏讲解细致、态度温和，他

的妻子乜 起做健身操，夫妻二人

幽默风趣、配合默契，在直播间里活力十足，让

人觉得运动并不是 件十分困难的事，健身乜可以

狠快乐。当今社会，人们越来越重视个人身

体健康，跟着直播间里的健身教练锻烁身体，

乜成了许多年轻人缓解压力的有效方式。

CFP 图

 “แกวง่แขนแลว้ยกขาข้ึน ไขมนัรอบเอวหายวบั

ไป” ล่าสุด หลิว เกิงหง นกัร้องและโคช้ฟิตเนสชาวจีน 

ไดไ้ลฟ์สดสอนเตน้แอโรบิกบนแพลตฟอร์มโซเชียลมี-

เดีย ท่าเดาะลูกขนไก่จีนท่ีเรียนรู้ไดง่้าย ประกอบกบั

จงัหวะดนตรีท่ีน่าฟังไดดึ้งดูดชาวเน็ตจ�านวนมากใหม้า

ออกก�าลงักายลดไขมนัฟิตหุ่น “สาว ๆ  ของหลิว เกิงหง”

หมายถึงสาว ๆ ท่ีออกก�าลงักายตามการไลฟ์สดของเขา

ในการถ่ายทอดสด หลิว เกิงหงอธิบายอยา่งละเอียด

ดว้ยท่าทีท่ีอ่อนโยน ภรรยาของเขาก็เตน้แอโรบิกดว้ย

กนั สามีและภรรยาคู่น้ีมีอารมณ์ขนัและเขา้ขากนัเป็น

อยา่งดี ในหอ้งไลฟ์สดพวกเขามีพลงัและมีชีวติชีวาเตม็

เป่ียม ท�าใหผู้ค้นรู้สึกวา่การออกก�าลงักายไม่ใช่เร่ืองยาก

ออกก�าลงักายกมี็ความสุขได ้ในสงัคมปัจจุบนั ผูค้นให้

ความส�าคญักบัสุขภาพของตนเองมากข้ึน และการออก

ก�าลงักายกบัโคช้ฟิตเนสในห้องไลฟ์สดไดก้ลายเป็น

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับคนหนุ่มสาวจ�านวนมากใน

การผอ่นคลายความเครียด 
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笑笑：大家好！《湄公河》杂志7月刊与大家见面了。

本期，我们收到了泰国皇太后大学汉学院教师吴碧兰的来

信。

     ยิม้ยิม้ : สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสารแม่น�้าโขง

ฉบบัเดือนกรกฎาคมมาพบกบัท่านผูอ่้านแลว้ค่ะ  นิตยสาร

ฉบบัน้ี เราไดรั้บจดหมายแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์

อุบลรัตน ์ญาณะ อาจารยป์ระจ�าส�านกัวชิาจีนวทิยา มหา-

วทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทยค่ะ

吴碧兰：我曾两次到中国留学，如今虽已归国工作，但

对中国依旧很怀念。《湄公河》杂志里丰富的泰中故事，帮

我找回了那段难忘的时光。

    อาจารยอุ์บลรัตน ์: ฉนัเคยศึกษาท่ีประเทศจีนมาแลว้

สองคร้ังค่ะ และปัจจุบนักลบัมาท�างานท่ีประเทศไทย

แลว้ แต่ยงัคิดถึงประเทศจีนตลอด  และเร่ืองราวจีน -ไทย

ท่ีเขม้ขน้ในนิตยสารแม่น�้าโขงกช่็วยพาฉนัยอ้นวนัวาน

ท่ียากจะลืมเลือนนั้นได้

《湄公河》杂志内容形式丰富多彩，栏目设置多元。“封

面故事”“澜湄OUTLOOK”“Hi，中国人”等栏目里丰富

而有趣的内容，总能给我在平时的教学中带来一些灵感和启

示。同时，我也经常把《湄公河》杂志推荐给我的学生，对

于学中文的泰国学生来说，《湄公河》杂志是不错的范本。

นิตยสารแม่น�้าโขงมีเน้ือหาและรูปแบบการเล่าเร่ือง

ท่ีเขม้ขน้และมีสีสนั และคอลมัน์มีความหลากหลาย 

เน้ือหาใน “เร่ืองเล่าจากปก” “หลานเหมย OUTLOOK” “Hi 

ชาวจีน” และคอลมันอ่ื์น ๆ มีความน่าสนใจอยา่งมาก

สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัการสอนในร้ัวมหา-

วทิยาลยัของฉนัไดเ้สมอ ในขณะเดียวกนั ฉนักม็กัจะ

แนะน�าใหน้กัเรียนของฉนัอ่านนิตยสารแม่น�้าโขงอยู่

บ่อย ๆ เพราะนิตยสารแม่น�้าโขงเป็นหนงัสือตน้แบบ

ใหก้บันกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาจีนไดเ้ป็นอยา่งดี

本刊记者 蔡梦/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
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《湄公河》杂志的话题设置总能引起我对一些事物观点

的深入思考。比如，此前刊登的一篇文章《“她力量”闪耀

中国空间站》，让我深刻地体会到女性力量的意义。文章讲

述了王亚平因梦想而坚持，成为中国首位出舱行走的女航天

员，向世界展示了中国女性的力量。王亚平进入太空，不仅

仅是中国的成功，更是全世界女性的成功。她的事迹鼓励着

女性打破“天花板”，去争取自己想要的，这也让女性本身

的价值和力量被更多的人看到并且尊敬。

การออกแบบประเดน็หวัขอ้ในนิตยสารแม่น�้าโขง

กม็กัท�าใหฉ้นัครุ่นคิดถึงบางส่ิงท่ีลึกซ้ึงไดเ้สมอ ตวัอยา่ง

เช่น “‘พลงัเพศหญิง’ ส่องสว่างสถานีอวกาศจีน” บท

ความท่ีเคยถูกตีพิมพก่์อนหนา้น้ี ท�าใหฉ้นัซาบซ้ึงในความ

หมายของพลงัผูห้ญิง บทความกล่าวถึงเร่ืองราวของนกั

อวกาศหญิงชาวจีน หวงั ยา่ผงิ ท่ียนืหยดัเพ่ือท�าตามความ

ฝันของเธอ จนเธอกลายเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรก

ของจีนท่ีไดเ้ดินทางสู่อวกาศ เธอไดแ้สดงใหโ้ลกเห็นถึง

พลงัของผูห้ญิงจีน การเดินทางสู่ห้วงอวกาศของ หวงั

ยา่ผงิไม่ไดเ้ป็นเพียงความส�าเร็จของประเทศจีนเท่านั้น

แต่ยงัเป็นความส�าเร็จของผูห้ญิงทัว่โลก  ดว้ยเร่ืองราวของ

นกับินอวกาศหญิงชาวจีนคนน้ีสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงทลาย

“เพดานแกว้”  และต่อสูเ้พ่ือส่ิงท่ีพวกเธอตอ้งการ ซ่ึงท�า

ใหคุ้ณค่าและอ�านาจของผูห้ญิงเป็นท่ีสนใจและยกยอ่ง

ของผูค้นมากข้ึน

此外，“有中国故事，也有泰国声音”，是《湄公河》

杂志的一大特色。在杂志的“读友来稿”栏目，我们经常能

看到一些泰国专家的观点。去年，我投稿的文章《社会智

力，人才培养的重要维度》在《湄公河》杂志刊发，对于爱

好写作的泰国学者来说，《湄公河》杂志是一个很好的展现

自我的舞台。

เน้ือหาในนิตยสารนอกจากมีเร่ืองราวเก่ียวกบัประ-

เทศจีนแลว้ ยงัมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทย  ซ่ึงเป็นอีก

จุดเด่นหน่ึงของนิตยสารแม่น�้าโขง และในคอลมัน ์“ปลาย

ปากกาผูอ่้าน” เรากม็กัจะไดเ้ห็นมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ

ชาวไทยบางท่าน  เม่ือปีท่ีแลว้ ฉนัเองยงัเคยเขียนบท

ความเร่ือง “ความฉลาดทางสังคม มิติส�าคญัของการ

สร้างคนเก่ง” ส�าหรับนกัวิชาการไทยท่ีรักในงานเขียน

คอลมันน้ี์ถือวา่เป็นเวทีท่ีดีในการแสดงออก

最后，祝愿《湄公河》杂志越办越好，为泰中读者架起

了解沟通的桥梁。

สุดทา้ยน้ี ขออวยพรใหนิ้ตยสารแม่น�้าโขงเจริญรุ่ง

เรืองยิง่ข้ึนในการท่ีจะสร้างสะพานเช่ือมใหผู้อ่้านชาว

ไทยและจีนเขา้ใจและส่ือสารกนันะคะ

图片来源于网络
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