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中国动画百年，我们都是梦想家

这十年:东看浙江 西看云南

ยอ้นมองเจอ้เจยีงมณฑลทางภาคตะวนัออกและ
ยูนนานมณฑลทางภาคตะวนัตกในช่วงสบิปีท่ีผ่านมา

旅游，让生活更美好
การท่องเท่ียวท�าใหช้วิีตสวยงามยิง่ขึ้น
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ชา้งป่ากลบัสูบ่า้นเกดิ
แต่ต�านานยงัไม่จบสิ้น 

จนีชหูลายมาตรการคุม้ครองชา้งป่าเอเชยีต่อไป

野象归家，不是终点
——中国多举措推动亚洲象保护

人与自然是生命共同体，人类必须尊重自

然、顺应自然、保护自然。这次疫情防控使我们

更加深切地认识到，生态文明建设是关系中华民

族永续发展的千年大计，必须站在人与自然和谐

共生的高度来谋划经济社会发展。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

มนุษยแ์ละธรรมชาติ คือ ประชาคมร่วม

ชะตากรรมชีวติเดียวกนั ดงันั้น มนุษยจ์ะตอ้ง

เคารพธรรมชาติ ตอ้งท�าตนใหส้อดคลอ้งกบั

แนวทางธรรมชาติ และจะตอ้งปกป้องคุม้-

ครองธรรมชาติ จากสถานการณ์การป้องกนั

และควบคุมโรคระบาดคร้ังน้ีท�าใหเ้ราตระหนกั

ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงยิ่งข้ึนวา่ การสร้างอารยธรรม

นิเวศวทิยานั้นเป็นแผนการระยะยาวในการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประชาชาติจีน การวางแผน

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมนั้น จกัตอ้ง

อยู่บนหลักการของแนวคิดการอยู่ร่วมกนั

อยา่งกลมกลืนระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ

——สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน

 (คดัจากหนังสือ “สี จ้ินผิง 

ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” เล่ม 4)

เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคมท่ีผา่นมา เป็นวนัชา้งป่าโลก คร้ัง

ท่ี 11 และในวนัท่ี 8 สิงหาคม ได้มีการจดัการประชุม 

Elephant International Communication Forum ข้ึนเป็น

คร้ังแรกในหวัขอ้ “ต�านาน 

ภาพลกัษณ์และเสียงบอก

เล่า” โดยการประชุม

คร้ังน้ีจดัข้ึนท่ีแควน้

ปกครองตนเองชน-

ชาติฮานีและชน-

ชาติหยีหงเหอ 

เมืองหมีเล่อ 

งานน้ี มี ผู ้

เ ช่ียวชาญ

และนักวิชา

ภาพถ่ายชา้งป่าเอเชียท่ีถ่ายไดจ้ากอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติฮานีและ

หยหีนิงเอ่อร์ เมืองผเูอ่อร์ มณฑลยนูนาน

封面图片：在云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县拍摄到的亚

洲象 CFP 图
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การจากแวดวงการส่ือสารทั้งในและต่างประเทศใหเ้กียรติมาร่วม

งาน โดยการจัดการประชุมมุ่งเน้นไปท่ีสถานการณ์การส่ือสาร

ระหวา่งประเทศในยนูนานและการสร้างช่องทางการส่ือสาร ร่วม

กนัอภิปรายเจาะลึกถึงวิธีการเผยแพร่ภาพลักษณ์และเสน่ห์

ใหม่ ๆ ของภูมิภาคไปสู่นานาชาติ ตลอดจนการบอกเล่าเร่ืองราว

ดี ๆ ของจีน และการเผยแพร่แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

มณฑลยนูนาน

จากเหตุการณ์ในปีท่ีแลว้ ซ่ึงโขลงชา้งป่าเอเชียในแควน้สิบ

สองพนันา มณฑลยูนนาน ไดอ้พยพมุ่งหนา้ข้ึนไปทางเหนือ และ

สุดทา้ยได้เดินทางกลับสู่ ถ่ินฐานเดิมอย่างปลอดภัยภายใตก้าร

สอดส่องดูแลอยา่งใกลชิ้ดของมนุษย ์“โขลงชา้งป่าเอเชียซ่ึงอพยพ

มุ่งหน้าข้ึนเหนือและกลบัสู่ทางใตน้ั้น นบัตั้งแต่เดินทางกลบัสู่

ถ่ินฐานเดิมเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคมปีท่ีแลว้ ปัจจุบนั โขลงชา้งน้ีกไ็ด้

ปักหลกัพกัอาศยัในพ้ืนท่ีเม่ิงหยางซ่ึงอยูภ่ายในเขตอนุรักษธ์รรมชาติ

แห่งชาติสิบสองพนันา จากการเฝ้าติดตามและสงัเกตการณ์พบวา่  

เขตอนุรักษด์งักล่าวมีน�้าและอาหารอยา่งเพียงพอ หลงัการกลบัคืน

สู่ “บา้น” โขลงชา้งก็มีสภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ดี” กวั เซียนหมิง

ผูอ้ �านวยการสถาบันวิจัยเขตอนุรักษธ์รรมชาติแห่งชาติสิบสอง-

พนันา มณฑลยนูนาน กล่าว

ในประเทศจีน ชา้งป่าเอเชียไดรั้บการคุม้ครองเป็นอยา่งดี และ

มีประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจ ยกตวัอยา่งเช่น แควน้สิบสองพนันา 

ประเทศจีน ชนกลุ่มน้อยในทอ้งถ่ินถือว่าชา้งป่าเป็นสัตวม์งคล 

ดว้ยเหตุน้ีพวกเขาจึงคุม้ครองและปกป้องชา้งป่ามาอยา่งยาวนาน 

หวงัชวน วยั 43 ปี ชาวบ้านหมู่บา้นเก่า

หม่านเคอ อ�าเภอเจียงเฉิง เมืองผูเอ่อร์ เล่า

วา่ รอบ ๆ หมู่บา้นมีชา้งป่าอาศยัอยู ่2 โขลง

รวมจ�านวน 12 ตวั “เม่ือชาวบา้นเห็นชา้ง

ป่าก�าลงัมา พวกเขากจ็ะไม่เขา้ใกลไ้ปรบกวน

หรือขับไล่พวกมัน” หวงัชวนเล่าต่อว่า 

“หากชา้งป่าเขา้มาท�าลายพืชผลหรือพื้นท่ี

ไร่นา ชาวบา้นกจ็ะไดรั้บชดเชยค่าเสียหาย

จากประกนัท่ีทางรัฐบาลซ้ือไว”้

นายเฉินเฟย ผูอ้ �านวยการศูนยว์จิยัชา้ง

เอเชีย กรมป่าไมแ้ละทุ่งหญา้แห่งชาติกล่าว

วา่ “บนพื้นฐานของการปกป้องประชากร

ชา้งเอเชียและถ่ินท่ีอยูข่องชา้ง การปกป้อง

ระบบนิเวศและทรัพยากรของป่าฝนเขต

ร้อนอันล�้ าค่าของจีนอย่างเป็นระบบนั้น

จะเป็นการสร้างและปรับปรุงกลไกส�าหรับ

ทรัพยากรธรรมชาติและการคุม้ครองระ-

บบนิเวศในระยะยาว ส่ิงเหล่าน้ีมีความ

ส�าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมการอยูร่่วม

กนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งมนุษยก์บัธรรม-

ชาติ”
本刊综合

ภาพโขลงชา้งป่าเอเชียท่ีถ่ายในบริเวณอ�าเภอปกครองตนเองชนชาติฮานี หย ีและไตหยวนเจียง เมืองอวี้ซี มณฑลยนูนาน

在云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县境内拍摄到的亚洲象群 新华社 图

05

เรือ่งเล่าจากปก 封面故事 /



พดัเยฺวโ่จวแห่งมณฑลหูหนาน เป็นหน่ึงในสามพดัท่ีมีช่ือเสียง

ของประเทศจีน  พดัของท่ีน่ีใชไ้มไ้ผคุ่ณภาพสูงท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน

ในหูหนานมาท�าเป็นดา้มพดั ใชเ้ขาววัเป็นตะปู และตวัใบพดัท่ีท�า

จากกระดาษขา้ว ตลอดกระบวนการมีทั้งส้ิน 72 ขั้นตอน มีประวติั

อนัยาวนาน ผา่นการคดัสรรเลือกใชว้สัดุและฝีมือการท�าท่ีปราณีต

ละเอียดอ่อน อน่ึง ในปี พ.ศ. 2564 ทกัษะงานหตัถกรรมพดัเยฺวโ่จว

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนในโครงการส่วนเพิม่เติมดา้นมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมระดบัชาติชุดท่ี 5 ของประเทศจีน

คุณปู่หลิว เจ้ิงเหวนิ ซ่ึงอายุครบ 70 ปีในปีน้ี ท่านท�างานดา้น

การผลิตพดัมานานกวา่ 56 ปี  เน่ืองดว้ยความนิยมของพดัลมและ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้การผลิตพดั

แบบโบราณเร่ิมถดถอย ดว้ยเหตุน้ีคุณปู่หลิวซ่ึงเดิมทีเคยท�างาน

ในโรงงานผลิตพดัจึงตดัสินใจชกัชวนครอบครัวและพนักงาน

บางส่วนในโรงงานมาร่วมกนัตั้ง “สตูดิโอพดัปาหลิง”

ปัจจุบนั คุณปู่หลิวสอนทกัษะการท�าพดัเยฺวโ่จวให้กบัหลิว 

เยฺวจ่วนิผูเ้ป็นลูกชายอยา่งตั้งตกตั้งใจ ทั้งน้ี เพื่อใหลู้กชายสืบทอด

ทกัษะการท�าพดัต่อไป ส่วนลูกสาว หลิว เยฺว่ชุน ซ่ึงเรียนดา้นวจิิตร-

ศิลป์กไ็ดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบพดั คุณปู่หลิวกล่าววา่ 

“ปัจจุบนั ในชีวติประจ�าวนัของคนทัว่ไปใชพ้ดัเพือ่คลายความร้อน

นอ้ยลงเร่ือย ๆ แต่อยา่งไรกต็าม พดักย็งัคงคุณค่าดา้นงานฝีมือและ

ศิลปะ ตลอดจนมูลค่าดา้นการสะสมท่ีย ัง่ยนืยาวนานครับ”

湖南岳州扇是中国三大名扇之一，以湖南

本地产的优质竹子为扇骨，牛角为钉，宣纸为

面，共有72道制作工序，历史悠久、用料考

究、工艺严谨。2021年，岳州扇制作技艺被

列入中国第五批国家级非物质文化遗产扩展项

目名录。

今年70岁的刘正文，从事制扇行业已有56

年。随着风扇、空调的普及，传统制扇行业开

始走下坡路，曾经在制扇厂工作的刘正文带着

家人和厂里部分员工创办了“巴陵扇社”。

如今，刘正文着意培养儿子刘岳军从小

学做岳州扇，继承手艺；女儿刘岳春学美术专

业，参与扇面的设计。“日常生活中，真正用

扇子降温的人越来越少，但扇子的工艺价值、

艺术价值和收藏价值却是久远的。”刘正文

说。新华社 图
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7月23日，中国国家版本馆落成，将全面履行中国版本资源保藏传承

职责。中国国家版本馆中的“版本”二字是广义的概念，作为历史文化载

体的版本资源，除了大众所熟知的图书版本之外，古今中外所有载有中华

文明印记的资源都可称为“版本”。落成后，中国国家版本馆将永久保藏

具有重要历史文化传承价值的各类版本资源。 CFP 图

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคมท่ีผา่นมา หอจดหมายเหตุส่ิงพิมพแ์ละ

วฒันธรรมแห่งชาติของจีน (China National Archives of  Publications

and Culture) ไดส้ร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้ โดยจะท�าหนา้ท่ีในการอนุรักษ์

และสืบทอดทรัพยากรและมรดกเอกสารของจีน ส�าหรับช่ือของ

หอท่ีใชค้ �าภาษาจีนวา่ “版本 หรือ อาร์ไคฟ์” อนัมีความหมายกวา้ง ๆ

ซ่ึงทรัพยากรประเภทเอกสารในฐานะเป็นเคร่ืองบนัทึกประวติั-

ศาสตร์และวฒันธรรม นอกจากหนงัสือส่ิงตีพิมพซ่ึ์งเป็นท่ีรู้จกักนั

ทัว่ไปแลว้ ทรัพยากรทั้งหมดท่ีมีการบนัทึกร่องรอยอารยธรรมจีน

ทั้งในจีนและต่างประเทศกส็ามารถเรียกไดว้า่ “อาร์ไคฟ์” หลงัจาก

ท่ีหอจดหมายเหตุฯ  เปิดด�าเนินการ ทรัพยากรเอกสารต่าง ๆ ท่ีมี

คุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีส�าคญัจะไดรั้บการอนุรักษ์

ไวอ้ยา่งถาวร

日前，特斯拉上海超级工厂第100万

辆整车下线，在3年内实现了生产整车破百

万。目前，上海超级工厂的产业链本土化率

已超过95%，员工基本全是中国本土员工，

打通了中国汽车产业链市场。新华社 图

เม่ือเร็ว ๆ  น้ี รถยนตท่ี์ประกอบสมบูรณ์

จ�านวน 1 ลา้นคนัจากโรงงาน Tesla’s 

Shanghai Gigafactory ไดอ้อกจากสาย

การผลิต นัน่เท่ากบัวา่ สามารถผลิตรถยนต์

ไดม้ากกวา่หน่ึงลา้นคนัภายในระยะเวลา

สามปี ปัจจุบนั โรงงาน Shanghai  Gigafactory

มีอตัราการโลคลัไลเซชันของห่วงโซ่

อุตสาหกรรมเกิน 95% ซ่ึงโดยทัว่ไป

แลว้พนกังานในโรงงานแห่งน้ีเป็นพนกั-

งานชาวจีนท้องถ่ิน ซ่ึงช่วยเปิดตลาด

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ให้กบั

ประเทศจีน
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7月24日14时22分，中国空间站问天实验舱在海南文昌航天发射场发射升空，准确进入预定轨道，任务取得圆满成功。

问天实验舱主要用于支持航天员驻留、出舱活动和开展空间科学实验。此外，另一个实验舱——梦天实验舱已完成出厂前所有

研制工作，计划于年内发射。新华社 图

เม่ือเวลา 14:22 น. ของวนัท่ี 24 กรกฎาคม สถานีอวกาศจีนไดป้ล่อยโมดูลทดลองเหวินเทียนจากจุดปล่อย

อวกาศเหวนิชางในไห่หนาน ทั้งน้ี โมดูลเหวินเทียนไดเ้ขา้สู่วงโคจรท่ีก�าหนดไวไ้ด้อย่างแม่นย �า ภารกิจดงักล่าว

ประสบความส�าเร็จอยา่งสมบูรณ์ โมดูลทดลองเหวนิเทียนโดยหลกั ๆ จะใช้เพื่อเป็นท่ีพกัของนกับินอวกาศ ใช้

ส�าหรับกิจกรรมการออกนอกเคบินและปฏิบติัการทดลองวทิยาศาสตร์อวกาศ  นอกจากน้ี “เม้ิงเทียน” ซ่ึงเป็นหอ้ง

โดยสารทดลองอีกห้องหน่ึง ปัจจุบนัไดเ้สร็จส้ินการวจิยัและพฒันาทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนออกจากโรงงาน

และมีแผนท่ีจะเปิดตวัภายในปีน้ี
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ย้อนมองเจ้อเจยีงมณฑลทางภาค
ตะวนัออกและยูนนานมณฑลทาง
ภาคตะวนัตกในช่วงสิบปีทีผ่่านมา

东看浙江
西看云南

2012年至2022年，中国共产党第十八次全国代表大会召开后的10年，

中国走过了极不寻常极不平凡之路。这10年，世界巨变，中国方案为全球贡

献智慧。这10年，中国腾飞，但以人民为中心的发展理念从未改变。观察这

10年的中国，可以有许多不同的视角。解析这10年，会有许多精彩的故事。

这一次，云南省南亚东南亚区域国际传播中心《湄公河》

杂志联合浙江天目新闻、《浙江日报》海外版，带你走

进中国一西一东两个省份——云南与浙江。

从本期起，我们将每月邀请4位在滇浙两地长

居的外国人，听他们的故事、聊他们的10年，

从他们的视角越过山海，看见中国。

这
十
年

ทศันียภาพของสวนสาธารณะเฮยหลงถาน ในเมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน

云南省丽江市黑龙潭公园风光 CFP 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志

รายงานพเิศษ / 特稿
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2565 ช่วงเวลา 10 ปี

หลงัจากการประชุมสภาผูแ้ทนแห่งชาติคร้ัง

ท่ี 18 ของพรรคคอมมิวนิสตจี์น ประเทศจีน

ไดเ้ดินบนเสน้ทางท่ีไม่ธรรมดาอยา่งส้ินเชิง

ในช่วง 10 ปีมาน้ี โลกเปล่ียนแปลงไป

อยา่งมาก และแนวทางของประเทศจีนได้

สร้างคุณูปการทางภูมิปัญญาใหแ้ก่ทัว่โลก 

แนวคิด “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” ส่งเสริม

ผลประโยชนร่์วมกนัทัว่โลกแบบ win-win 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 ไดเ้ช่ือม

โยงชะตากรรมของมนุษยชาติไวอ้ยา่งแนบ

แน่น และแนวคิดแห่งการพฒันาร่วมกนัทัว่

โลกก็ไดเ้ติมพลงัใหม่ใหก้บัการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจโลก

ในช่วง 10 ปีมาน้ี ประเทศจีนผงาดข้ึนมา

แต่แนวคิดการพฒันาท่ีเนน้ประชาชนเป็น

ศูนยก์ลางกลบัไม่เคยเปล่ียนแปลง ภายใตก้าร

น�าของพรรคคอมมิวนิสตจี์น การท�าใหท้นั

สมยัในแบบของจีนไดบ้รรลุผลส�าเร็จใหม่ 

การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขครอบคลุมทุกดา้น การแก้ปัญหาความ

ยากจนข้นแค้นท่ีมีมายาวนานในประวติัศาสตร์ ดินแดนเก่าแก่แห่ง

น้ีก�าลงัคึกคกัมีชีวติยิง่ข้ึน

การสังเกตประเทศจีนในช่วง 10 ปีมาน้ี อาจจะมีมุมมองท่ีแตก

ต่างกนัมากมาย และจากการวเิคราะห์ช่วงเวลา 10 ปีน้ีมีเร่ืองราวพิเศษ

มากมาย ทัง้น้ีนิตยสารแม่น�้าโขงไดร่้วมกบั “เวบ็ไซตข่์าวเจอ้เจียงเทียน-

มู่” และ “หนงัสือพิมพเ์จ้อเจียงเดล่ี” ฉบบัต่างประเทศ จะพาคุณ

ไปชมสองมณฑลของจีน มณฑลหน่ึงอยูท่างภาคตะวนัตกและอีก

มณฑลหน่ึงอยู่ทางภาคตะวนัออกซ่ึงไดแ้ก่ มณฑลยูนนานและ

มณฑลเจอ้เจียง

มณฑลหน่ึงหนัหนา้เขา้หาภูเขา อีกมณฑลหน่ึงหนัหนา้สู่ทะเล 

ความแตกต่างระหวา่งภูเขากบัทะเลสะทอ้นถึงความหลากหลายและ

ความมีชีวติชีวาของจีน การผสมผสานระหวา่งภูเขากบัทะเลยงัอนุมาน

ถึงปัจจุบนัและอนาคตของจีนอีกดว้ย เม่ือภูเขาและทะเลมาบรรจบกนั

เราจะเห็นถึงอุดมคติและการฝ่าฟัน เห็นโอกาสและการสร้างสรรค์

นวตักรรม เห็นความทา้ทายและความมุมานะ...

ตั้งแต่ฉบบัน้ีเป็นตน้ไป นิตยสารแม่น�้าโขงจะเชิญชาวต่างชาติท่ี

อาศยัอยูใ่นยนูนานและเจอ้เจียงมาพดูคุยเร่ืองราวในช่วง 10 ปีมาน้ีของ

พวกเขา และมองจีนจากมุมมองของพวกเขาขา้มผา่นภูเขาและทะเล 

ทะเลสาบซีหู (บน) ในเมืองหางโจว มณฑลเจอ้เจียง

浙江省杭州西湖风光  CFP 图

 รายงานพเิศษ特稿 /
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เมืองเป็นเมืองของประชาชน และ

เมืองของประชาชนกมี็ไวเ้พ่ือประชาชน

ไม่วา่จะเป็นการวางผงัเมืองหรือการ

สร้างเมือง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขต

เมืองใหม่หรือการปรับปรุงเขตเมือง

เก่า เราตอ้งยึดถือประชาชนเป็นศูนย-์

กลาง ใหค้วามส�าคญักบัความตอ้งการ

ของประชาชน จัดการพ้ืนท่ีส�าหรับ

การผลิต การใช้ชีวิต และพ้ืนท่ีทาง

นิเวศวทิยาอยา่งเหมาะสม ใชแ้นวทาง

การพฒันาท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงไดแ้ก่ ขบั-

เคล่ือนโดยปัจจัยภายใน ด�าเนินงาน

เชิงประณีต และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

พยายามสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะ

ส�าหรับการท�าธุรกิจ การอยูอ่าศยั ความ

บนัเทิง และการท่องเท่ียวเพ่ือใหป้ระชาชน

รู้สึกวา่ไดรั้บประโยชนม์ากข้ึน และสร้าง

ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนใหแ้ก่ประชาชน  

  ——สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน 

แอช (หนุ่มองักฤษ) เฝ้าดกูารพฒันาของมณฑลเจอ้เจยีง

阿什：我在浙江看发展

แอซมาจากประเทศองักฤษ เม่ือเขาอายไุด ้18 ปี เขาเห็น “Made 

in China” อยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตวั นั่นจึงท�าให้เขาอยากมาท่ี

ประเทศจีน 

เม่ือ พ.ศ. 2557 แอซส�าเร็จการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัจากเมือง

ชิงเต่า มณฑลซานตง จากนั้นเขากม็าท�างานในบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง

ในเขตปินเจียง เมืองหางโจว มณฑลเจอ้เจียง “ตอนท่ีมาประเทศจีน

ผมยงัเป็นวยัรุ่น ผมจึงปรับตวัเขา้กบัวถีิชีวติท่ีน่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว”

เขตปินเจียงท่ีแอซท�างานอยูน่ั้ นได้ช่ือว่าเป็น “ชายฝ่ังนานา

ชาติ”  ดินแดนแห่งการสร้างสรรคน์วตักรรมแห่งน้ีเป็นศูนยร์วม

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ วสิาหกิจท่ีโดดเด่นระดบัโลก และ

สภาพแวดลอ้มในเมืองท่ีทนัสมยั เร่ืองราวของการสร้างนวตักรรม

และมีสตาร์ทอพัหนา้ใหม่เกิดข้ึนทุกวนั แอซในฐานะชาวเจอ้เจียง

ผูซ่ึ้งมาใหม่ ไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานและมีส่วนร่วมในการพฒันาเขต

ปินเจียง ช่วงแรกท่ีเขาเพิ่งมาเมืองหางโจว บริษทัท่ีเขาท�างานอยูมี่

เพียง 3 แบรนด ์แต่ตอนน้ีได้พฒันาเพิ่มข้ึนเป็น 13 แบรนดแ์ลว้ 

ในความเห็นของเขา เหตุผลท่ีเขาอยูต่่อท่ีน่ี นอกจากจะเป็นเพราะ

สภาพแวดลอ้มและทิวทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามของหางโจว

ท่ีดึงดูดเขาแลว้ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเศรษฐกิจจีนท่ีก�าลงัเติบโตอยา่ง

รวดเร็วนั้นเตม็ไปดว้ยโอกาสมากมาย

ในเวลาว่างแอซชอบข่ีรถเล่น เขาเคยข่ีจกัรยานเสือภูเขาคนั

โปรดไปท่ีทะเลสาบซีหู เจ้ียนเต๋อ และหนิงไห่  เขาเคยฝากรอยเทา้

ไวห้ลายแห่งในมณฑลเจอ้เจียง เขาบอกว่าเจอ้เจียงเป็นสวรรคข์อง

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

หลากหลายเรือ่ง
ราวในเมืองเลก็

小城
故事多

受访者供图
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ดเิอโก ้ หนุ่มอติาลเีจา้ของรา้นอาหารในนครคุนหมิง
迭戈：我在昆明开餐馆

本刊记者 王靖中/文

ดิเอโกม้าจากประเทศอิตาลี เขาเดินทางมาประเทศจีนคร้ังแรก

เม่ือ พ.ศ. 2545 และก็อาศัยอยู่ท่ีประเทศจีนมานานถึง 20 ปีแลว้  

ระหวา่งท่ีศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั ดิเอโกเ้รียนวชิาเอกวศิว-

กรรมไฟฟ้า หลงัจากส�าเร็จการศึกษา เขากม็าท�างานท่ีประเทศจีน

ในฐานะวศิวกร แต่เขาบอกวา่ตนเองนั้นช่ืนชอบดา้นอาหารมากกวา่ 

ดิเอโกล้าออกจากงานท่ีนครเซ่ียงไฮเ้ม่ือปี 2550 และไปท่ีเมือง

โบราณซู่เหอในเมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน เขาเปิดร้านอาหารอิตา-

เลียนท่ีนัน่ ในความคิดของเขาการอาศยัอยูท่่ามกลางขั้นบนัไดหิน

บา้นโบราณ ทอ้งฟ้าสีครามและเมฆสีขาวเป็นความเพลิดเพลิน

อยา่งหน่ึง 

ในฐานะลูกเขยของชาวคุนหมิง ดิเอโกต้ดัสินใจยา้ยร้านอาหาร

มาท่ีคุนหมิงในปี 2557 ตอนแรกเขาลงัเลเลก็นอ้ยท่ีจะออกจากเมือง

โบราณซู่เหอ แต่ในไม่ชา้เขาก็ถูกดึงดูดดว้ยชีวิตท่ีสะดวกสบาย

และบรรยากาศความเป็นนานาชาติในนครคุนหมิง เขากล่าววา่ ใน

ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาคุนหมิงพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็วจนน่าท่ึง โครงข่าย

การบิน รถไฟความเร็วสูงและทางด่วนท่ีเช่ือมต่อทัว่ทุกสารทิศ 

และยงัมีนิทรรศการระดบันานาชาติท่ีจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิง

ดึงดูดใหช้าวต่างชาติเขา้มาตั้งรกรากและสร้างธุรกิจท่ีน่ีมากข้ึน

นอกจากน้ี นครคุนหมิงแห่งน้ียงัมีเอกลกัษณ์ในดา้นการหลอม-

กีฬากลางแจง้ เขาช่ืนชอบทิวทศัน์ระหวา่งทาง แต่ความหลงใหลท่ี

เขามีต่อเจอ้เจียงกไ็ม่ไดจ้ �ากดัแต่เพียงเท่าน้ี 

ปัจจุบนัในเมืองหางโจว เวลาท่ีออกจากบา้นเพียงแค่พกโทรศพัท์

มือถือออกไปดว้ย คุณกส็ามารถท�าอะไรไดห้ลายอยา่ง ทั้งการชอ้ปป้ิง

การรักษาพยาบาลและการเดินทาง  แอซช่ืนชอบไลฟ์สไตล์ท่ี

สะดวกสบายแบบน้ี “ถา้กลบัไปประเทศองักฤษ กอ็าจไม่ค่อยคุน้เคย

ซะแลว้”

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพ่ือรับชมคลิปวดีิโอ)

รวมความหลากหลายเข้าไวด้้วยกันซ่ึงก็

เป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจดิเอโกอ้ยา่งมากมาโดย

ตลอด ในมุมมองของเขา การเปิดกวา้งและ

การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของนครคุนหมิง

ในช่วงหลายปีมาน้ี กลบัไม่ไดท้�าให้กล่ิน

อายและบรรยากาศดั้งเดิมของเมืองลดลงไป

นครคุนหมิงยงัคงเป็นคุนหมิงแห่งเดิม ใน

ยามวา่งดิเอโก้ชอบข่ีมอเตอร์ไซคล์ดัเลาะ

ไปตามถนนและตรอกซอกซอยของนคร-

คุนหมิง รู้สึกถึงการผสมผสานและ “การอยู่

ร่วมกัน” ระหว่างความโบราณกบัความ

ทนัสมยั ความเป็นพ้ืนเมืองกบัความเป็น

นานาชาติ

ในฐานะชาวต่างชาติท่ีสร้างธุรกิจใน

李文君 图
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โรสแมรี ่ ดไีซนเ์นอรใ์นเมืองหางโจว

露丝玛丽：我在杭州当设计师

โรสแมร่ี คูวาส (Rosemary Cuevas) เป็นผูก่้อตั้งและดีไซน-์

เนอร์อาวุโสของแบรนด ์JAC เธอเกิดท่ีประเทศแคนาดา มารดา

ของเธอเป็นชาวฝร่ังเศส ส่วนบิดาเป็นชาวโครเอเชีย ภูมิหลงัชีวติ

ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมสร้างแรงบนัดาลใจท่ีไม่ส้ินสุด

ใหแ้ก่โรสแมร่ี ในปี  2556 โรสแมร่ีได้รับเลือกใหเ้ป็น “ดีไซน-์

เนอร์ชั้ นน�าของอเมริกาเหนือ” จากสถานีโทรทศัน์แฟชัน่แห่ง

ฝร่ังเศส (Fashion TV France) 

เม่ือ 10 กว่าปีท่ีแลว้ เม่ือโรสแมร่ีเดินทางมาท่ีเมืองหางโจว 

มณฑลเจอ้เจียงเป็นคร้ังแรก เธอก็ไดพ้บว่าองค์ประกอบต่าง ๆ 

เช่น ตลาดท่ีเปิดกวา้ง ห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่ีสมบูรณ์ และสภาพ

แวดลอ้มทางธุรกิจท่ีดีนั้นเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาอาชีพ

ของเธอ ในปี 2556 เธอจึงไดน้�าแบรนดเ์ส้ือผา้ของตนเองมาท่ีหาง

โจวพร้อมกบัหุน้ส่วนชาวจีนของเธอ และเตรียมขยายตลาดจีนท่ีน่ี

ก่อนการประชุมสุดยอด G20 ณ เมืองหางโจว สตูดิโอของโรสแมร่ี

กไ็ดก่้อตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการในต�าบลอ้ีซ่าง เขตอ๋ีวห์าง

งานออกแบบของเธอผสมผสานองค์ประกอบจากทัว่ทุกมุม

โลก ความงามแบบตะวนัออกของเมืองหางโจวกเ็ป็นแรงบนัดาล

ใจในการสร้างผลงานของเธอไดม้ากข้ึนดว้ย เธอกล่าววา่หางโจว

เปรียบเสมือนขมุทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นทิวทศัน ์พืชพรรณ และสถานท่ี

ส�าคญัทางประวติัศาสตร์ลว้นสามารถน�ามาผสมผสานไวใ้นงาน

ออกแบบได้

ปัจจุบนัหางโจวไดก้ลายเป็นบา้นแห่งท่ีสองของโรสแมร่ี เธอ

นครคุนหมิง ดิเอโกก้ล่าวอย่างภาคภูมิใจวา่ในช่วง 8 ปีท่ีผา่นมา 

ร้าน Cantina（意老夫子）ซ่ึงเป็นร้านอาหารอิตาเลียนของเขา ไม่

เพียงไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคจ�านวนมากในทอ้งถ่ิน แต่ยงัได้

รับการยกยอ่งอยูบ่่อยคร้ังวา่เป็นร้านอาหารตะวนัตกท่ีดีท่ีสุดใน

นครคุนหมิงอีกดว้ย  และท่ีน่ีเขาก็ได้รู้จักกบัมิตรสหายเพิ่มข้ึน

มากมาย

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพ่ือรับชมคลิปวดีิโอ)

พอใจเป็นอย่างมากต่อสภาพแวดลอ้มใน

การด�ารงชีวิตและการสร้างธุรกิจท่ีน่ี ท่ี

เมืองหางโจว โรสแมร่ียงัไดรู้้จกักบัผูห้ญิง

วยัท�างานจ�านวนมาก เธอประทบัใจคุณ-

สมบติัอนัยอดเยี่ยมของผูห้ญิงชาวจีนซ่ึง

พวกเธอมีการตดัสินใจท่ีดี การลงมือปฏิบติั

ไดดี้ มีประสิทธิภาพในการท�างาน อีกทั้ง

มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ เธอกล่าววา่ “ไม่ใช่เร่ือง

ง่ายส�าหรับผูห้ญิงท่ีจะสร้างสมดุลระหวา่ง

ครอบครัวกบัการใชชี้วิต แต่ผูห้ญิงจีนก็

สามารถท�าไดดี้”

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพ่ือรับชมคลิปวดีิโอ)

受访者供图

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文
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ลนิเดน็ เจา้ของโรงแรมในต�าบลสีโ่จว
林登：我在喜洲开客栈

本刊记者 张莹琳/文

เม่ือสิบกว่าปีท่ีแลว้ ลินเด็นหนุ่มชาวอเมริกนัขายบา้นท่ีบา้น

เกิดของตนเองและพาลูกชายสองคนมาท่ีแควน้ปกครองตนเอง

ชนชาติไป๋ตา้หล่ี มณฑลยนูนาน เขาไดส้ร้างโรงแรม “ส่ีหลินยว่น

(Xilin Yuan)” ในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นชนชาติไป๋ ท่ีต�าบล

ส่ีโจว  เขาน�าเงินออมทั้งหมดของเขามารีโนเวทโรงแรมส่ีหลินยว่น

และดว้ยรูปแบบการรีโนเวทควบคู่ไปกบัการอนุรักษ ์“ท�าใหอ้าคาร

เก่ายงัคงเหมือนเก่า”  ท�าใหบ้า้นโบราณไดป้ล่อยพลงัแห่งชีวติชีวา

ใหม่ ๆ  ออกมา

ในมุมมองของลินเดน็ ต�าบลส่ีโจวซ่ึงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานท่ีส�าคญั

ของชาวไป๋ ไดอ้นุรักษก์ลุ่มอาคารท่ีพกัอาศยัของชาวไป๋ไวเ้ป็น

จ�านวนมาก อาคารเหล่าน้ีเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ ์ “ในแต่ละวนั

มีนกัท่องเท่ียวจ�านวนมากท่ีไดย้นิช่ือเสียงและมาเยีย่มชมโรงแรม  

ผมจะเล่าเร่ืองราวการพฒันาอยา่งบูรณาการระหว่างโรงแรม ‘ส่ี

หลินยว่น’ กบัหมู่บา้นในทอ้งถ่ินใหน้กัท่องเท่ียวเหล่านั้นฟัง” ไม่

เพียงเท่านั้น ลินเด็นยงัมกัจะพาลูกคา้ของโรงแรมไปเท่ียวตลาด

เชา้ในเมืองโบราณ ไปชมการท�าชีสนมววัและผา้มดัยอ้มของชาว

ไป๋  รวมทั้งไปล้ิมรสขนมแป้งทอดของต�าบลส่ีโจว ในการบอก

เล่าเร่ืองราวของมณฑลยนูนาน ลินเดน็รู้สึกถึงความเปิดกวา้งและ

ความเอ้ืออารีของยูนนาน  “ทุกคนท่ีน่ียินดีตอ้นรับชาวต่างชาติ

เป็นอยา่งมาก พนกังานโรงแรมของผมส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ิน 

และทุกคนเขา้กนัไดอ้ยา่งดี” ลินเดน็สร้างความสมัพนัธ์กบัต�าบล

ส่ีโจวโดยใชแ้นวคิดในการสร้างชุมชน ช่วยให้ชาวบา้นเขา้ใจ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และยงัสร้างรายไดท่ี้มากข้ึนใหแ้ก่ชาวบา้นใน

บริเวณโดยรอบอีกดว้ย ไม่เพียงเท่านั้น โรงแรม “ส่ีหลินยว่น” ยงั

เปิดมุมภาษาองักฤษ (English corner) ส�าหรับเด็ก ๆ ในทอ้งถ่ิน

และยงัท�าหนา้ท่ีเป็นผูน้�าในการอนุรักษม์รดกทางสถาปัตยกรรม

เชิงประวติัศาสตร์ของต�าบลส่ีโจว

ปัจจุบนั การด�าเนินงานของโรงแรม “ส่ีหลินย่วน” สมบูรณ์

ยิง่ข้ึน และไดก้ลายเป็นศูนยร์วมท่ีครบวงจร มีทั้งท่ีพกั อาหารและ

การแลกเปล่ียนวฒันธรรม ลินเด็นก็มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมากมาย  

เม่ือถูกถามวา่ความฝันของคุณเป็นจริงแลว้

หรือยงั ลินเด็นตอบวา่ “โรงแรม ‘ส่ีหลิน

ยว่น’ มีเร่ืองราวของผมกบัประเทศจีนซ่ึง

ไม่เพียงแต่เติมเตม็ความฝันของผมเท่านั้น

แต่ยงัไดพ้ฒันากลายเป็นเวทีท่ีใหท้ัว่โลก

เขา้ใจประเทศจีนอยา่งแทจ้ริงไดม้ากข้ึน” 

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพ่ือรับชมคลิปวดีิโอ)

李文君 图
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ยูนนานกบัเจอ้เจยีงหนัหนา้เขา้หากนั
เม่ือทะเลสาบฉุย้หูมาพบปะกบัทะเลสาบซหูี

当翠湖遇到西湖

ทศันียภาพของเมืองโบราณส่ีโจว (บน) ในแควน้ปกครองตนเองชนชาติไป๋ตา้หล่ี มณฑลยนูนาน และศูนยกี์ฬาโอลิมปิกหางโจว (ล่าง) ในมณฑลเจอ้เจียง

云南省大理白族自治州喜洲古镇（上）和浙江省杭州奥体中心体育场（下） CFP 图
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หางโจว เมืองในต�านานท่ีน่าอศัจรรยข์องจีน ใน

สมยัโบราณ ท่ีน่ีคือเวทีท่ีเล่าขานเร่ืองราวน่าสนใจมาก

มาย ถา้หากไม่มีทะเลสาบซีหู (West Lake) แลว้ไซร้ โลก

วรรณกรรมของจีนคงถูกลดทอนลงอยา่งมาก ปัจจุบนั 

Alibaba มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น่ี สมองแห่งเมือง หรือ “City

Brain” ท่ีมีอินเทอร์เฟซดิจิทลัเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบ

ธรรมาภิบาลในเมือง และความสามารถในการก�ากบั

ดูแลท่ีทนัสมยั ท�าให ้“เมคอินหางโจว” ออกมาอยา่งไม่

ขาดสายโดย “วิธีคลาวด”์ และส่งออกไปต่างประเทศ

อยา่งต่อเน่ือง 

นครคุนหมิง เป็นเมืองน่าอยูแ่ห่งหน่ึง ท่ีน่ีอากาศ

จะไม่หนาวเกินหรือร้อนจนเกินไป มีวฒันธรรมท่ีหลาก

หลาย สงัคมมีความสมานฉนัท ์วิถีชีวิตท่ีสบาย ๆ เป็น

ท่ีใฝ่หาของผูค้น ทะเลสาบฉุย้หู (Green Lake) ซ่ึงตั้งอยู่

ใจกลางเมืองมีลกัษณะเสมือนทะเลสาบซีหูขนาดยอ่ 

“เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” ท่ีน่าอยูแ่ห่งน้ียงัเต็มไปดว้ย

โอกาส รถไฟสายจีน - ลาวท่ีเปิดให้สัญจรแลว้ ระหวา่ง

คุนหมิงและเวยีงจนัทน์ไม่มีภูเขาสูงและถนนสายยาว

ขวางกั้นอีกต่อไป ดว้ยประโยชนจ์ากขอ้ดีน้ีท�าใหด้อกไม้

สดคุนหมิงกา้วสู่โลกกวา้งมาแสนนานแลว้...

เม่ือซีหูมาพบปะกบัฉุย้หู เราอาจมองเห็นภาพย่อ

ของการพฒันาเมืองของจีนในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ศูนยก์ลางเมืองและกลุ่ม

เมืองไดก้ลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในการพฒันา

ท่ีมากคุณภาพของจีน จากขอ้มูลการส�ารวจส�ามะโน

ประชากรแห่งชาติจีนคร้ังท่ี 7 ระบุวา่ ปัจจุบนั จีนมีเมือง

ขนาดใหญ่มาก 7 เมือง เมืองขนาดใหญ่พิเศษ 14 เมือง 

และกลุ่มเมือง 19 เมือง อุตสาหกรรมและประชากรรวม

ศูนยอ์ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีไดเ้ปรียบ ก่อให้เกิดแหล่งพลงัการ

เติบโตโดยมีกลุ่มเมืองเป็นรูปแบบหลกั

ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาน้ี นวตักรรมและการสร้าง

อาชีพน�ามาซ่ึงโอกาสให้กบัการพฒันาเมืองมากข้ึน ท่ี

มณฑลเจอ้เจียง เทคโนโลยีดิจิทลัและเศรษฐกิจดิจิทลั 

เช่น “สมองอุตสาหกรรม (Industrial Brain) บวกกบั

โรงงานอนาคต (Future Factory) ก�าลงัสร้างอนาคต 

ออกจากมณฑลยูนนานและเจ้อเจียง ไปท่ีมณฑล

กวางตุง้ การซ้อนทบัระหว่างเขตน�าร่องนวตักรรม

ปัญญาประดิษฐ์กับการพฒันารุ่นใหม่แห่งชาติ และ

ปัญญาประดิษฐก์วา่งโจวกบัเขตน�าร่องเศรษฐกิจดิจิทลั 

ช่วยหล่อเล้ียงอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใหม่ใหเ้จริญเติบโต

ในทศวรรษท่ีผา่นมา วฒันธรรมเมืองท่ีท�างานหนกั

และมีแนวโนม้ท่ีดี สามารถรองรับความใฝ่ฝัน และสร้าง

เง่ือนไขส�าหรับผูมี้ความสามารถทั้งในและต่างประเทศ

ใหบ้รรลุความฝัน แทบทุกเมืองทัว่ประเทศไดด้�าเนิน

นโยบายน�าเขา้บุคคลากรท่ีหลากหลาย ให้มาก่อร่าง

สร้างตนท่ีเมืองของเขา เร่ืองการยา้ยถ่ินฐานของชาวจีน

จึงไม่ตอ้งกงัวลอีกต่อไป ท่ีเซ่ียงไฮ ้การพฒันาเมืองน�า

มาซ่ึงโอกาสสามารถดึงดูดชาวต่างชาติ 215,000 คนเขา้

มาท�างานในเซ่ียงไฮ้

ช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา การขบัเคล่ือนภูมิภาคประสาน

กบัการพฒันาของเมืองแบบใหม่โดยมีผูค้นเป็นศูนย์

กลาง ท่ียนูนาน ตั้งแต่ปี 2560 มีการสร้างเมืองเลก็ท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะ พ้ืนท่ีไร่นาสวนผสมท่ีหลากหลาย 

ชนบทท่ีมีนิเวศวิทยาสวยงามน่าอยู่อาศยั ทั้งหมดน้ีมี

ส่วนส�าคญัในการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยูพ่ฒันา

ทอ้งถ่ินตน เมืองและชนบทประสานส่งเสริมกนั ท่ีมณฑล

ไหหล�า ระบบการบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ยงัคงไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให ้“การบริ-

การโรงพยาบาลระดับสามครบวงจรในหน่ึงชัว่โมง” 

สามารถครอบคลุมอยา่งทัว่ถึง โดยพ้ืนฐานมีการจดัตั้ง

ระบบประกันสังคมท่ีครอบคลุมผูอ้ยูอ่าศยัทั้งในเมือง

และในชนบท  

本刊综合
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泰国正大管理学院中国—东盟研究中心副主任 陈丰媛

อรสา รัตนอมรภิรมย ์ ผูช่้วยผูอ้ �านวยการศูนยอ์าเซียน - จีนศึกษา

 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

ประเทศจีนเป็นทั้งผูมี้ส่วนร่วม ผูส้ร้าง และผูส้นับสนุนท่ี

ส�าคญัในเศรษฐกิจโลกาภิวตัน ์โดยเมืองต่าง ๆ ของจีนมีบทบาท

ส�าคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการเปิดกวา้งเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์

จากการพฒันาแก่ประเทศอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง --- นบัวนัจะมีวสิาหกิจ

ต่างชาติจ�านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ท่ีลงหลกัปักฐานในจีนเพื่อลงทุน

และเร่ิมต้นธุรกิจ ขณะเดียวกันก็มีชาวต่างชาติจ�านวนมากข้ึน

เร่ือย ๆ ท่ีมายงัประเทศจีนเพื่อรับโอกาสเหล่าน้ี

ในช่วง 10 ปีท่ีเดินทางเขา้ - ออกประเทศจีนอยู่เป็นประจ�า

ท�าใหเ้ห็นการพฒันาเปล่ียนแปลงของเมืองต่าง ๆ ในจีนอยา่งชดัเจน

อุตสาหกรรมสมยัใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทลั ปัญญาประดิษฐ ์และ

ชีวการแพทยไ์ดรั้บการพฒันาอยา่งมากในประเทศจีน ขณะท่ีตลาด

ท่ีเปิดกวา้งและห่วงโซ่อุปทานท่ีสมบูรณ์ไดส้ร้างคลสัเตอร์นวตักรรม

ท่ีเปิดกวา้งข้ึนเช่นกนั

นอกจากนั้น จีนยงัมีโอกาสการพฒันาในอนาคตอีกมาก ดา้น

การดึงดูดทรัพยากรมนุษย ์มีนโยบายใหม่ท่ีก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน

ผูเ้ช่ียวชาญระหว่างจีนกบัต่างชาติอย่างลึกซ้ึงและเป็นรูปธรรม

มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยจีนเน้นดึงดูด รักษา และใช้ประโยชนจ์าก

เทคโนโลยนีวตักรรมและคนเก่ง ๆ จากทัว่โลก  ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจการคา้ เนน้การให้บริการท่ีครอบคลุม 

ปรับปรุงการอ�านวยความสะดวกทางการคา้ ผอ่นคลายกฎระเบียบ

ส�าหรับผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างสรรค์

ระบบการท�างานใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดงันั้น จีนท่ีเปิดกวา้งจึงสร้าง

โอกาสแก่โลกมากข้ึนดว้ย

ขณะท่ีเมืองน�าโอกาสการพฒันามาสู่ผูค้น กไ็ดน้�าพาใหผู้ค้น

ปรารถนาจะมีชีวติท่ีดีข้ึนดว้ย หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ ขณะท่ีเมืองจีน

พฒันาไปอยา่งเขม้แขง็ลึกซ้ึงข้ึนเร่ือย ๆ นั้น จะท�าใหเ้มืองจ�านวน

มากของจีนน่าอยู่ข้ึนและยัง่ยืนยิ่งข้ึนดว้ย ท�าให้ผูค้นเกิดความ

ใกลชิ้ดผกูพนัและท�าใหเ้ราไดรั้บโอกาสดี ๆ ไปพร้อมกบัเมืองจีน

ท่ีเจริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึน

รุ่งเรอืงไปพรอ้มกบั
เมืองจนีท่ีพฒันา

与城市共同成长

รถไฟแล่นผา่นนครคุนหมิง มณฑลยนูนาน

列车穿过云南省昆明市 CFP 图
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浙江省对外文化交流协会秘书长 王新华

หวงั ซินหวั เลขาธิการสมาคมแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่ง

ประเทศแห่งมณฑลเจอ้เจียง

ในงานเขียนของมาร์โค โปโล เมืองหางโจวเป็น “เมืองสวรรค์

อนัทรงคุณค่า” ส่วนนครคุนหมิงนั้นเป็น “มหานครท่ีงดงาม” 

สะพานและอาคารบา้นเรือนแต่ละแห่ง ถนนแต่ละสายลว้นเป็น

ภาพจ�าลองของมรดกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมือง

ทั้งสอง แมว้า่ยคุสมยัจะเปล่ียนไป แต่มณฑลเจอ้เจียงและยนูนาน

ยงัคงอนุรักษจิ์ตวญิญาณของเมืองและสืบทอดบริบททางวฒันธรรม

ไว ้ ใหป้ระวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ไดเ้ปล่ง

ประกายความโดดเด่นแห่งยคุสมยั  และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีผูค้นต่างกใ็ฝ่ฝันหา

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี ประเทศจีนใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่กบัการ

อนุรักษป์ระวติัศาสตร์และวฒันธรรมในกระบวนการวางผงัเมือง

และการก่อสร้าง โดยท่ีไม่เร่งร้อนเห็นแก่ผลประโยชนใ์นระยะสั้น

และไม่ร้ือถอนหรือสร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ใชว้ธีิการปรับ

เพียงเลก็น้อยคลา้ยการ “ปักลายผา้” อนัละเมียดละไม  ใหค้วาม

ส�าคญักบัการสืบทอดมรดกทางอารยธรรมและความต่อเน่ืองทาง

วฒันธรรม อีกทั้งยงัยกระดบัการปรับปรุงเมืองเก่าใหเ้ป็นเหมือน

กบัการอนุรักษโ์บราณสถานและการรักษาบริบททางประวติัศาสตร์

ผสมผสานประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเข้ากับชีวิตสมยัใหม่ 

นอกจากน้ีในระหว่างการบุกเบิกและสร้างเมืองก็ให้ความส�าคญั

กบัการซึมซบัรูปแบบของอาคารแบบดั้งเดิมและคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์

ของเมือง

การแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศเพ่ิมชีวติชีวาใหม่ ๆ มาสู่เมือง 

มณฑลเจอ้เจียงเป็นบริเวณท่ีบุกเบิกการปฏิรูปและการเปิดกวา้ง 

และยูนนานก็ก�าลงัสร้างศูนยก์ลางการกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจไปสู่เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สืบเน่ืองจาก

การเจริญเติบโตในดา้นการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ เมืองต่าง ๆ

ในสองมณฑลน้ีจึงมีความเป็นสากลมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่

เมืองหางโจวและนครคุนหมิง เป็นเมืองท่ีเปิดกวา้งและยอมรับ

ความหลากหลายซ่ึงท�าใหท้ั้งสองเมืองน้ีกลายเป็นมหานครระดบั

นานาชาติท่ีมีเอกลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

การสบืทอดและเปิดกวา้ง
เพิม่เสน่หใ์หเ้มืองมากขึ้น

传承与开放，
让城市更有韵味

ภาพอาหารอนัแสนโอชะในคุนหมิง มณฑลยนูนาน

云南省昆明市美食 CFP 图
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缅甸资深智库专家、“一带一路”全球研究网成员、中缅经济走廊智

库专家 钦貌索

คิน หม่องซั่ว ผูเ้ ช่ียวชาญอาวุโสจากคลังสมองในเมียนมา 

สมาชิกเครือข่ายการวิจยัระดบัโลก “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” 

และผูเ้ช่ียวชาญสถาบนัคลงัสมองระเบียงเศรษฐกิจจีน - เมียนมา 

เมืองนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงพ้ืนท่ีหลกัของอารยธรรมมนุษยเ์ท่านั้น 

แต่ยงัเป็นพ้ืนท่ีแนวหนา้ของความกา้วหนา้ทางอารยธรรมดว้ย เมือง

ในลกัษณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เมืองเชิงนิเวศ เมืองคาร์บอนต�่า

เมืองสีเขียว เมืองฟองน�้ า (sponge city) ไปจนถึงเมืองอจัฉริยะ 

แนวคิดการสร้างเมืองรูปแบบใหม่เกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง ในความ

เห็นของผมแลว้ เมืองไม่วา่รูปแบบไหนกจ็�าเป็นตอ้งใหค้วามส�าคญั

กบัการพฒันาท่ียดืหยุน่มากกวา่ท่ีเคยเป็นมา

ผมเคยไปประเทศจีนมาแลว้ 8 คร้ัง และไดเ้ห็นการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืนของเมืองต่าง ๆ มากมายในจีน นบัตั้งแต่จีนด�าเนินการตาม

นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศในปี 2521 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 21 การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของจีนได้สร้างปาฏิหาริย์

มากมายท่ีท�าใหโ้ลกตอ้งตะลึง  ซ่ึงผมคิดวา่การก�าเนิดของปาฏิหาริย์

เหล่าน้ีมิอาจแยกออกไดจ้ากเมืองใหญ่และเมืองเลก็ ๆ ของจีน จาก

รายงานชุดความส�าเร็จของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเน่ืองใน

วนัครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเผยแพร่

โดยส�านกังานสถิติแห่งชาติของจีนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ช้ี

ใหเ้ห็นวา่ ระดบัความเป็นเมืองของจีนเพ่ิมข้ึนสูงมาก การท�างาน

หรือหนา้ท่ีของเมืองรวมถึงความน่าอยูเ่พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วน

ความสามารถในการสนบัสนุนการจา้งงานของอุตสาหกรรมใน

เมืองไดรั้บการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยอดัฉีดพลงัท่ีแขง็แกร่ง

ส�าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและสงัคมท่ีมีคุณภาพ  

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด นบั

ตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน การพฒันาในทุก ๆ ดา้น

รวมถึงการสร้างเมืองนั้นเป็นท่ีประจกัษแ์ละท�าใหโ้ลกตอ้งท่ึง

การพฒันาเมืองของจนี
ประจกัษแ์ก่สายตาชาวโลก
中国城市发展有目共睹

ทศันียภาพเมืองหางโจว มณฑลเจอ้เจียง

浙江省杭州城市风光 CFP 图
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南京大学博士生导师、享受国务院“政府特殊津贴”专家 丁柏铨

ติง ป๋อเฉวียน อาจารยท่ี์ปรึกษานักศึกษาระดบัปริญญาเอก

ของมหาวิทยาลยันานกิงและผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บ “เงินเบ้ียเล้ียง

พิเศษจากรัฐบาล” ของส�านกันายกรัฐมนตรี

การด�าเนินชีวิตในเมืองหางโจวอนัเปรียบเสมือนสวรรคบ์น

ดิน และนครคุนหมิงซ่ึงเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลินั้น ท�าให ้“อยู่

ติดบา้น” ไดย้าก สองเมืองน้ีมกัมีทอ้งฟ้าสีครามท่ีน่าหลงใหล และ

สีเขียวสดใสมีชีวิตชีวา ความงามของธรรมชาติมกัจะเชิญชวนให้

ผูค้นออกไปเดินเล่นนอกบา้นอยูเ่สมอ

ในฐานะตวัแทนของเมืองท่ีมีคุณภาพในมณฑลเจอ้เจียงและ

มณฑลยนูนาน ทั้งสองเมืองน้ีไม่เพียงแต่สวยงามในดา้นรูปลกัษณ์

ภายนอกของเมือง แต่ยงัมีความงดงามท่ีแฝงไวภ้ายในดว้ย อีกทั้งยงั

มีความงามในแง่ของการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งมนุษย์

กบัธรรมชาติ  เจอ้เจียงและยนูนานมีสภาพอากาศและขอ้ไดเ้ปรียบ

ทางภูมิศาสตร์ท่ีพิเศษไม่เหมือนท่ีอ่ืน ในกระบวนการสร้างเมืองได้

ยึดถือแนวคิดของการพฒันาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความ

พยายามอยา่งไม่ลดละ เมืองจึงยงัสามารถคงความมีชีวติชีวาไวไ้ด้

ตลอดมา

นบัตั้งแต่การประชุมสภาผูแ้ทนแห่งชาติคร้ังท่ี 18 ของพรรค

คอมมิวนิสตจี์น จีนกไ็ดเ้ร่งกระบวนการพฒันาเมืองให้เร็วข้ึน และ

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการอยูอ่าศยัของประชาชน เช่น สภาพทาง

นิเวศวทิยากไ็ดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงช่วยเพิม่

ความสุขใหแ้ก่ผูค้นไดม้ากข้ึน

เม่ือมองประวติัศาสตร์การพฒันาดา้นอารยธรรมของมนุษยชาติ

โดยตลอดแลว้จะเห็นว่า ความเจริญทางนิเวศวิทยาน�าไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรม และความเส่ือมโทรมของนิเวศวทิยาก็

น�าไปสู่ความเส่ือมโทรมของอารยธรรม ส�าหรับเมืองกเ็ป็นอยา่งนั้น

เช่นกนั การพฒันาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและลดการใชค้าร์บอน

ไม่เพียงสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในยคุน้ี แต่ขณะ

เดียวกนัยงัเป็นแรงผลกัดนัอยา่งไม่หยดุย ั้งส�าหรับการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืเพ่ือคนรุ่นหลงั และเพ่ืออนาคตของเมือง

การเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มเป็นพื้นฐาน
ของการพฒันาเมือง

绿色，
城市发展的“底色”

ดอกบวับานสะพร่ังบริเวณทะเลสาบซีหู เมืองหางโจว มณฑลเจอ้เจียง

浙江省杭州西湖荷花盛开 CFP 图
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หนึง่ศตวรรษ
แอนเิมชนัจนี 

พวกเราลว้นเป็นนกัล่าฝัน

本刊记者 舒文/文 孙勇刚/制图

动画，是陪伴一代又一代人成长的不可或缺的

美好印记。翻开中国动画发展史，至今已经走过了整

整百年，走出了孙悟空、哪吒、葫芦娃等一系列经典

动画人物形象，陪伴了一代又一代中国人度过了美好

的童年时光。也许生活在一个世纪以前的动画师不曾

想到：中国动画行业如今可以涌现出《哪吒之魔童降

世》这样揽获数十亿票房的精品动画，动画片中种下

的梦想，也被一代代追梦人实现了。

我们都是
梦想家
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ภาพยนตร์แอนิเมชนัหรือการ์ตูนเป็นความทรงจ�าอนังดงามท่ีไม่

เคยขาดหายในการเติบโตของคนรุ่นแลว้รุ่นเล่า สมยัท่ีคุณดูการ์ตูน

ตอนเดก็ ๆ คุณเคยวาดการ์ตูนของตวัเองหรือเปล่า คุณเคยมีความฝัน

ท่ีจะ “ทะยานสู่ฟ้า พุ่งลงสู่ทะเล” อยา่งซุนหงอคง นาจาและซูเปอร์

แมนไหม เมลด็พนัธ์ุแห่งความฝันไดง้อกงามในหวัใจของคุณไปพร้อม

กบัการ์ตูนท่ีคุณดูหรือไม่ 

นบัจากการ์ตูนโฆษณาเร่ืองแรกของจีน “เคร่ืองพิมพดี์ดภาษาจีน

ของซูเจ้ินตง《舒振东华文打字机》” ในปี 2465 แอนิเมชนัจีนไดผ้่าน

ร้อนผา่นหนาวมา 100 ปีเต็ม เติบโตมาพร้อมกบัตวัละครแอนิเมชนั

คลาสสิก เช่น ซุนหงอคง นาจา และเจา้หนูน�้ าเตา้ ฯลฯ ได้เคียงขา้ง

ช่วงวยัเยาวอ์นังดงามของชาวจีนรุ่นแลว้รุ่นเล่า  นกัวาดการ์ตูนใน

ศตวรรษก่อนคงไม่เคยคิดว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชนัของจีนจะ

สามารถผลิตการ์ตูนคุณภาพสูง อยา่ง “นาจาตอนมารน้อยจุติ

《哪吒之魔童降世》” ซ่ึงท�ารายได้ทะลุหลายพันล้านหยวน  

ขณะท่ีความฝันท่ีวาดไวใ้นการ์ตูนนั้นไดก้ลายเป็นความจริงดว้ยฝีมือ

นกัล่าฝันจากรุ่นสู่รุ่น : ยานอวกาศเทียนกง - 1 และเรือด�าน�้าเจียวหลง 

ท�าใหค้วามฝันของชาวจีนในการ “ทะยานสู่ฟ้า พุง่ลงสู่ทะเล” กลาย

เป็นจริง  การเพาะพนัธ์ุดว้ยเทคนิคทางวทิยาศาสตร์ไดเ้ปล่ียนดินแดน

น�้าเค็มเป็นกระถางมหาสมบติัในการ์ตูนเร่ือง “ต�านานคมัภีร์สวรรค์

《天书奇谭》” 

ปัจจุบนั การ์ตูนไม่ไดมี้ไวส้�าหรับเดก็ ๆ เท่านั้น แต่ยงัซ่อนไวด้ว้ย

ความฝันของเด็กและความไร้เดียงสาของผูใ้หญ่ หน่ึงศตวรรษ

แอนิเมชนัจีน ไดท้ �าให้ความฝันกลายเป็นความจริง และยงัแสดงถึง

อนาคตท่ีสดใส หวงัว่าทุกคนท่ีรักแอนิเมชนัจะยงัคงความกลา้ท่ีจะ

สานต่อความฝันและความเป็นเดก็ท่ีไม่เกรงกลวัส่ิงใด ๆ

23
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ใชแ้อนเิมชนั สนทนาเกีย่วกบัความฝัน
用动画，对话梦想

หากคุณยอ้นเวลากลบัไป 100 ปีและเดินเขา้ไปในหอ้งเช่าคบั

แคบขนาด 7 ตารางเมตรในตรอกเลก็ ๆ ซานเฟิงหล่ี ถนนจ๋าเป่ย 

นครเซ่ียงไฮ ้คุณจะไดรู้้ว่าแอนิเมชนัจีนก�าเนิดข้ึนอยา่งไรในช่วง

คริสตท์ศวรรษ 1920

ในปี 2465 พี่นอ้งตระกลูวา่น  (万)  ไดแ้ก่ วา่น ไล่หมิง วา่น กู่ฉาน

วา่น เชาเฉิน และวา่น ต๋ีหวน ผูซ่ึ้งช่ืนชอบการวาดภาพ หนงัตะลุง 

และมีความฝันเก่ียวกบัแอนิเมชนัมาตั้งแต่เด็ก ไดผ้ลิตการ์ตูนสั้น

เร่ืองแรกของจีน “เคร่ืองพมิพดี์ดภาษาจีนของซูเจ้ินตง” ซ่ึงอุปกรณ์

และเคร่ืองมือส�าหรับการถ่ายท�าแอนิเมชนัเกือบทั้งหมด พวกเขา

ต่างท�าข้ึนเอง

ในปี 2480 เม่ือสงครามต่อตา้นญ่ีปุ่นปะทุข้ึน พ่ีน้องตระกลู

วา่นไดแ้รงบนัดาลใจจากแอนิเมชนัเร่ือง “สโนวไ์วท”์ ของวอลต์

ดิสนียใ์นสหรัฐอเมริกา จึงตดัสินใจน�าวรรณกรรมไซอ๋ิว เน้ือหา

ตอนซุนหงอคงยมืพดัใบตอง 3 หน มาสร้างสรรคเ์ป็นการ์ตูนเร่ือง

“องคห์ญิงพดัเหลก็《铁扇公主》” เพื่อปลุกขวญัก�าลงัใจประชาชน  

เม่ือภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองน้ีเขา้ฉายไดห้น่ึงเดือนคร่ึง ไดส้ร้างกระ-

แสแผไ่ปทัว่ภูมิภาคเอเชีย  เทซูกะ โอซามุ (Tezuka Osamu) “บิดา

แห่งแอนิเมชนัญ่ีปุ่น” ผูส้ร้างแอนิเมชันดังเช่น “เจา้หนูปรมาณู 

(Astro Boy)” คือผูท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากภาพยนตร์การ์ตูนจีนเร่ือง

น้ีและเร่ิมตน้กา้วสู่เสน้ทางแห่งการสร้างแอนิเมชนัของเขา

หลงัจากความส�าเร็จของ “องค์หญิงพดัเหล็ก” เดิมทีพ่ีน้อง

ตระกลูวา่นวางแผนท่ีจะผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองใหม่ “หงอคง

ป่วนสวรรค《์大闹天宫》” แต่ก็ต้องพบัโครงการน้ีไปเพราะภยั

สงคราม จนกระทัง่ Shanghai Animation Film Studio ไดก่้อตั้งข้ึน

ในปี 2500 และในท่ีสุด “หงอคงป่วนสวรรค”์ กไ็ดรั้บโอกาสทาง

ประวติัศาสตร์  เพื่อสร้างสรรค ์“หงอคงป่วนสวรรค”์ ใหส้มจริง

ผูส้ร้างไดล้งพ้ืนท่ีส�ารวจโบราณสถาน เรียนง้ิวปักก่ิง สงัเกตพฤติกรรม

สตัว ์และแมแ้ต่เรียนเตน้ร�าเพ่ือน�าไปวาดการเคล่ือนไหวของนางฟ้า

พวกเขาซึมซบัศิลปะประจ�าชาติจีนจ�านวน

มากและน�ามาสร้างสรรค์เป็นการ์ตูนเร่ือง

เยีย่มน้ี ในท่ีสุดภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ืองน้ี

กป็ระสบความส�าเร็จในการสร้างตวัละคร

“ซุนหงอคง” สุดคลาสสิกท่ีทัว่โลกคุน้เคย

ในเวลานั้น แอนิเมชนัจีนไดร้วบรวม

เอาง้ิวปักก่ิง ภาพวาดพู่กันจีน ศิลปะตดั

กระดาษ และหนังตะลุงไวด้ว้ยกนั โดย

ควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ อยา่งดีเยีย่ม ใน

ดา้นเน้ือหา จะเนน้ท่ีการสืบคน้เทพนิยาย

จีนและนิทานพ้ืนบา้นของจีน โดยผสม

ผสานสุนทรียศาสตร์แบบตะวนัออกเขา้

กบัการคิดเชิงปรัชญาอยา่งเป็นธรรมชาติ 

ท�าใหเ้กิดการหลอมรวมความน่าสนใจดา้น

สุนทรียศาสตร์แบบตะวนัออกและตะวนั-

ตกเขา้ดว้ยกนั ดว้ยเหตุน้ี วาทกรรมประจ�า

ชนชาติจีนท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

ภาพยนตร์แอนิเมชนัจีนจึงถูกรังสรรคข้ึ์น

ในเบ้ืองตน้

หลงัจากนั้น ภาพยนตร์แอนิเมชนัจีน

สุดคลาสสิกกไ็ดป้รากฏข้ึนเร่ืองแลว้เร่ือง

เล่า เช่น “แม่ทพัจอมโอหงั《骄傲的将军》”

 “ต�านานคมัภีร์สวรรค《์天书奇谭》” และ 

“อภินิหารเจา้หนูน�้าเตา้ทั้ง 7《葫芦兄弟》” 

ซ่ึงเป็นความทรงจ�าในวยัเด็กร่วมกนัของ

ชาวจีนท่ีเกิดในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1970 

1980 และ 1990  

เม่ือเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 พลงัแห่ง

รายงานพเิศษ / 特稿

24



การเติบโตอนัแข็งแกร่งน้ีไดข้ยายจากหน้าจอขนาดเล็ก

ไปสู่หนา้จอขนาดใหญ่  ในปี 2558 ภาพยนตร์เร่ือง “ไซอ๋ิว

วานรผูพิ้ทกัษ《์西游记之大圣归来》” ไดอ้อกฉายและไดรั้บ

เสียงช่ืนชมอย่างดี หลงัจากการฉาย 16 วนั กมี็รายไดแ้ซง

หน้า “กงัฟูแพนดา้ 2《功夫熊猫2》” ของฮอลลีวูด รวมทั้ง

ภาพยนตร์แอนิเมชนัจีนช่ือดงัอีกหลายเร่ือง เช่น “นาจาตอน

มารนอ้ยจุติ”  ดว้ยการคน้หามุมมองใหม่ ๆ จากเน้ือหาดั้งเดิม 

น�ามารวมกบับริบทของยคุสมยัใหม่ สร้างสรรคเ์ป็นเน้ือหาท่ี

เขา้กบัผูช้มวยัหนุ่มสาวในปัจจุบนั

ทุกวนัน้ี ผูค้นจ�านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ก�าลงั

กา้วสู่เสน้ทางแห่งความฝันของแอนิเมชนัจีน

ผูผ้ลิตแอนิเมชนัรุ่นใหม่ของจีนก�าลงัใชป้ระโยชน์

จากจุดแขง็ท่ีเรียนรู้จากหลายส�านกั น�ามาบอก

เล่าเร่ืองราวของตนเอง ในทศันะหน่ึง ประ-

วติัศาสตร์ดูเหมือนจะหวนคืนสู่จุดเร่ิมตน้ใน

ละติจูดใหม่ พวกเขากเ็หมือนกบัพ่ีนอ้งตระกลู

วา่น ท่ีก�าลังวาด “องค์หญิงพดัเหล็ก” ตาม

ความฝันของตวัเอง
本刊综合
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แอนเิมชนัสานฝัน
ใหก้ลายเป็นจรงิ

“走”出动画
ความฝันในวยัเดก็ของคุณคืออะไร ท่องไปบนทอ้งฟ้าเหมือน

ซุนหงอคงใน “หงอคงป่วนสวรรค”์ หรือด�าด่ิงลงไปใน

ทะเลลึกเหมือนนาจาใน “นาจาบุกเมืองบาดาล《哪吒闹

海》”  การ์ตูนน�าผูค้นเขา้สู่โลกแห่งจินตนาการ

และหวา่นเมลด็พนัธ์ุแห่งความฝันไวใ้นใจ

ของทุกคน  เดก็ ๆ ท่ีโตมากบัการ

ดูแอนิเมชนั ดว้ยจินตนาการ

ในวยัเด็กท่ีจะท่องไปใน

ทอ้งฟ้า จึงทุ่มเทศึกษา

วทิยาศาสตร์ ท�าใหค้วาม

ฝันของพวกเขา “ก้าว

ออก” จากแอนิเมชนัสู่

โลกแห่งความจริง 

ปี 2504 ภาพยนตร์

แอนิเมชนัจีนเร่ือง “หงอ

คงป่วนสวรรค”์ ท�าใหซุ้น

หงอคง “มีชีวติ” และพา

เด็ก ๆ “ป่วนสวรรค์”  

ปี 2554 ห้องปฏิบติั

让梦想
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การอวกาศแห่งแรกของจีน “เทียนกง - 1” ประสบความส�าเร็จ

ในการปล่อยสู่อวกาศและบรรลุภารกิจ พาผูค้นใหเ้ห็นรูปลกัษณ์

ท่ีแทจ้ริงของ “สรวงสวรรค์”  นับตั้ งแต่การปล่อยยานอวกาศ

ทดสอบไร้คนขบัล�าแรกของจีน “เสินโจว - 1” ท่ีประสบความ

ส�าเร็จในปี 2542 จนถึงเดือนกรกฎาคมปีน้ี โมดูลหอ้งทดลองทาง

อวกาศเวิ่นเทียนของสถานีอวกาศจีนไดเ้ขา้สู่หว้งอวกาศไดส้�าเร็จ

และนกับินอวกาศเสินโจว - 14 สามารถเขา้สู่โมดูลหอ้งทดลอง

เวิน่เทียนได้อย่างราบร่ืน น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีนักบินอวกาศชาวจีน

เขา้สู่หอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร์ในวงโคจรนอกโลก... “ความคิด

พิสดาร” ในการ์ตูนอนันบัไม่ถว้นไดเ้กิดข้ึนจริงแลว้ในโลกปัจจุบนั

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม จีนประสบความส�าเร็จในการปล่อยดาว

เทียมตรวจสอบคาร์บอนในระบบนิเวศบนบกดวงแรก “โกวหมาง

(句芒)” ซ่ึงติดตั้งเรดาร์ล�าแสงเลเซอร์ กลอ้งสเปกตรัมหลายมุม 

เคร่ืองตรวจจบัไฮเปอร์สเปกตรัม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการ

ส�ารวจขอ้มูลความสูงของพืชพนัธ์ุ พ้ืนท่ีท่ีมีพืชพนัธ์ุปกคลุม ปริมาณ

PM2.5 ในชั้นบรรยากาศ ฯลฯ โดยจะให้บริการดา้นการส�ารวจ

ขอ้มูลระยะไกล อาทิ การตรวจสอบคาร์บอนในระบบนิเวศบนดิน

การตรวจสอบปริมาณสะสมของก๊าซคาร์บอน การติดตามตรวจสอบ

ทรัพยากรระบบนิเวศโดยละเอียด รวมทั้งติดตามและประเมิน

โครงการทางนิเวศวทิยาท่ีส�าคญัของประเทศจีน  ดาวเทียม “โกว

หมาง” ท่ีตั้งช่ือตามเทพนิยายจีนซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งไมแ้ละฤดูใบ-

ไมผ้ลิ ทะยานสู่ทอ้งฟ้าดว้ยความเคารพและรับผิดชอบต่อสภาพ

แวดลอ้มทางธรรมชาติ ซ่ึง “ไดบ้รรลุความฝันท่ีมนุษยส์ามารถ

อยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ย่างสันติสุขอยา่งในการ์ตูนเร่ืองกระด่ิง 

กวางนอ้ย《鹿铃》ใหเ้ป็นจริงข้ึนมา”

ท่ีส�าคญั ภารกิจน้ียงัประสบความส�าเร็จในการบรรทุกดาวเทียม

ขนาดเล็กสองดวง คือ เจียวทง - 4 และหม่ินหางเส้าเหนียน ซ่ึง

ดาวเทียมหม่ินหางเสา้เหนียนจะใหบ้ริการแก่นกัเรียนระดบัอนุบาล

จนถึงมธัยม ส�าหรับเข้าร่วมการทดลองปฏิบติัดา้นวิศวกรรม

และการวิจยัทางวิทยาศาสตร์อวกาศ  เช่น การออกแบบ การวจิยั

และพฒันา การโหลดและการปล่อยดาวเทียม

ความฝันในการ “ป่วนสวรรค”์ ยงัคงสืบทอด

จากรุ่นสู่รุ่น

ขณะท่ี “แฟน ๆ ” ตวันอ้ยของซุนหงอคง

เติบโตข้ึนท่ามกลางจินตนาการท่ีจะทะยาน

สู่ฟากฟ้า กย็งัมีเดก็บางคนเลียนแบบนาจา

ท่ีตอ้งการด�าด่ิงลงสู่กน้ทะเลเพื่อพิสูจนใ์ห้

แน่ว่ามี “วงัมังกรใตบ้าดาล” อยู่หรือไม่  

สืบเน่ืองจากการก�าเนิดข้ึนของเรือด�าน�้า

เจียวหลง ซ่ึงเป็นเรือด�าน�้าล �าแรกท่ีจีนออก

แบบวจิยัพฒันาข้ึนเองและสามารถบรรทุก

พาคนลงสู่ใตน้�้ าความลึก 7,000 เมตรได ้

การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ใตน้�้ าของจีนก็

สามารถทะลุขีดจ�ากดัความลึกไดค้ร้ังแลว้

คร้ังเล่า ท�าใหโ้ลกใตบ้าดาลท่ีเดก็หลายพนั

ลา้นดูในการ์ตูนปรากฏข้ึนต่อหนา้ต่อตา 

ปี 2542 ในภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง “อภินิ-

หารโคมวเิศษ《宝莲灯》” เฉินเซียงผา่ทลาย

ภูเขาเพ่ือช่วยแม่ของเธอ ในปี 2549 “เดก็ ๆ”

กลุ่มหน่ึงท่ีไม่เกรงกลวัฟ้าดินไดส้ร้างทาง

รถไฟสายชิงไห่ - ซีจา้ง ซ่ึงเปรียบเสมือน  

“เสน้ทางแห่งสวรรค”์ ท่ีแล่นผา่นหลงัคา

โลกบนความสูงหลายพนัเมตรเหนือระดบั

น�้าทะเล  ปี 2522 การ์ตูนเร่ือง “หา้งสรรพ-

สินคา้แพนดา้” ฉายภาพใหเ้ห็นการเติบโต

ของร้านคา้ปลีกอจัฉริยะในอนาคต... ยงั

มีเดก็ ๆ อีกจ�านวนมากใชจิ้นตนาการอนั

ไร้ขอบเขตในหน้าท่ีการงานของตนเอง 

สร้างต�านานใหเ้กิดข้ึนในชีวติจริง
本刊综合
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สกิปี 2484 “องค์หญิงพดัเหลก็” ภาพยนตร์

แอนิเมชนัขนาดยาวเร่ืองแรกของจีนไดป้ลุก

เร้าใหค้นจีนสามคัคีกนัเพื่อเอาชนะสงคราม

ต่อตา้นญ่ีปุ่น

 ปี 2498 “พู่กนัวิเศษ” แอนิเมชนัศิลปะจีนเร่ืองแรกท่ี

ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติ ไดใ้ช ้“พู่กนัวิเศษ” เพ่ือสร้าง

ความสุขแก่ประชาชน

ปี 2499 “แม่ทพัจอมโอหงั” ไดเ้ร่ิมตน้เสน้ทาง

แห่งแอนิเมชนัสไตลช์นชาติจีน

ปี 2501 “ตือโป๊ยก่าย

แอบกินแตงโม” การ์ตูน

จากศิลปะการตดักระดาษ

จีนเร่ืองแรก ตือโป๊ยก่าย

ถูกเปลือกแตงโมไล่ล่า

จนวุน่วาย

ปี 2503 “ลูกออ๊ดนอ้ยตามหาแม่” แอนิเมชนัจากภาพ

วาดพูก่นัจีนเร่ืองแรก ลูกออ๊ดและแม่จะจ�ากนัไดก้็ต่อเม่ือ

พบกนัเท่านั้น

ปี 2504 “หงอคงป่วนสวรรค”์ ภาพยนตร์แอนิ-

เมชนัจีนเร่ืองแรกท่ีเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางในต่าง

ประเทศ ซุนหงอคงไดส้ร้างปรากฎการณ์ “ป่วน

สวรรค”์ ข้ึนจริง ๆ

ปี 2506 เสียง 

“ขลุ่ยจีน” ท�าให้

เกิดภาพชนบทท่ี

งดงาม
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ปี 2522 “หา้งสรรพสินคา้

แพนดา้” ไดเ้ปิดใหบ้ริการอยา่ง

คาดไม่ถึง

ปี 2522 “นาจาบุกเมืองบาดาล” ภาพยนตร์

แอนิเมชนัจอกวา้งเร่ืองแรกของจีน นาจา

บุกสู่วงัมงักรอยา่งกลา้หาญ

ปี 2523 “พระภิกษุสามรูป” ภาพยนตร์

แอนิเมชนัจีนเร่ืองแรกท่ีไดรั้บรางวลัใน

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน พระ-

ภิกษุทั้ งสามรูปช่วยกันคิดหาวิธีในการ

ตกัน�้า

ปี 2524 “เร่ืองของอาฟานถี” ซีรีส์

แอนิเมชนัหุ่นกระบอกเร่ืองแรกของ

จีน บอกเล่าเร่ืองราวของอาฟานถีท่ี

ฉลาดรอบรู้ทุกอยา่ง

ปี 2526 “ต�านานคมัภีร์สวรรค”์ กระถาง

มหาสมบัติท่ีเสกธัญญาหารออกมาได้

หลายแสนไร่

ปี 2529 “อภินิหารเจ้าหนูน�้า

เตา้ทั้ง 7” มีอิทธิฤทธ์ิมองเห็นได้

ไกลนับพนัล้ี หูฟังเสียงไดทุ้กทิศ

ทุกทาง
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ปี 2532 “ซูเค่อกับ

เบตา้” หนูตวันอ้ยมีวธีิท่ี

ยอดเยีย่มในการช่วยชีวติ

ยามฉุกเฉิน

ปี 2530 “จอมสกปรกผจญภยั” ละครซีรีส์แอนิเมชนัทางทีวี

เร่ืองแรกของจีน สอนใหเ้ดก็ ๆ ปฏิเสธท่ีจะเป็นคนสกปรก

ปี 2544 “ฉนัเกิดมาเพ่ือดนตรี” แอ-

นิเมชันว่าดว้ยดนตรีในสถานศึกษา

เร่ืองแรกของจีน เล่าถึงความฝันของ

วยัรุ่นท่ีจะเป็นนกัดนตรี

ปี 2562  “นาจาตอนมารนอ้ยจุติ” การปรากฏตวัของ

ตวัละครสุดคลาสสิกอีกคร้ังบนจอภาพยนตร์
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本刊记者 韩成圆 实习记者 赵楠 吴娇/文

พวกเราลว้นชอบดกูารตู์น
我们都爱动画片

ท่ามกลางการเติบโตของทุกคน

คงจะมีการ์ตูนท่ีน่าจดจ�าสกัสองสาม

เร่ือง มนัอาจเป็นเร่ือง “สารวตัรเหมียว

ด�า” “อภินิหารเจา้หนูน�้ าเตา้ทั้ง 7”

หรืออาจจะเป็น “9 ศาสตรา” “ทรานส์

ฟอร์เมอร์ส”... แอนิเมชนัเร่ืองหน่ึง ก็

เปรียบเสมือนยานยอ้นเวลาท่ีจะพา

คุณหวนกลบัไปสู่วยัเดก็ท่ีไร้กงัวล

ไดใ้นพริบตา

ในประเทศไทย มี “แฟน ๆ ” ซุน

หงอคงจ�านวนมาก ส่วนในประเทศ

จีน “กา้นกลว้ย” ของไทยไดพ้บปะ

กบัคนหนุ่มสาวผ่านจอหนงัขนาด

ใหญ่  การ์ตูนไดช่้วยขยายขอบเขต

ใหม่ของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ระหวา่งจีน - ไทย และยงัท�าใหห้วัใจ

ของหนุ่มสาวทั้งสองประเทศใกลชิ้ด

กนัมากข้ึน

แม่น�้ าโขง TALK ในคร้ังน้ี เรา

ไดเ้ชิญ ด.ร.จารุวรรณ อุดมทรัพย ์และ

อาจารยก์รเอก บุตรมัน่ มาพดูคุยเก่ียว

กบัความฝันและความคาดหวงัต่อ

แอนิเมชนัจีน - ไทย

03:14
แอนิเมชนัจีนท่ีดงัท่ีสุดในประ-

เทศไทย

09:45
วงการแอนิเมชนัของไทย

12:57
ความเหมือนและความต่าง

ระหวา่งแอนิเมชนัจีนกบัไทย

15:16
เราไดอ้ะไรจากดูแอนิเมชนั

17:41
แอนิเมชันของจีนกบัไทยจะ

เกิด “สปาร์คกนั” แบบไหนใน

อนาคต 

แม่น�า้โขง TALK
湄公河TALK

หวัขอ้เน้ือหา

สแกน QR code 
เพ่ือรับฟังพอดแคสต์
扫描二维码 轻松听播客
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การท่องเท่ียวท�าใหช้วิีตสวยงามยิง่ขึ้น

本刊记者 韩成圆/文

7月22日至24日，2022中国国际旅游交易会在昆明举行。71个国家

和地区的客商通过线上或线下方式参展、洽谈。各方尽情拥抱健康快乐的

旅游新体验，共话全球旅游业复苏的路径和发展机遇。自新冠肺炎疫情发

生以来，旅游业持续受到疫情冲击。“难”字，似乎成为了旅游业的关键

词之一。但面对疫情，无论在中国还是在泰国，旅游业的复苏都显现出了

一种坚韧和顽强，更显示出一种危中寻机的果断和智慧。

本期，我们聚焦旅游这个让生活更美好的产业，与中国（昆明）南

亚东南亚研究院泰国研究所一起，邀请中泰专家共话旅游市场发展的新趋

势、新特点、新机遇。
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เม่ือวนัท่ี 22 - 24 กรกฎาคม มหกรรมการท่องเท่ียวนานาชาติจีน

ประจ�าปี 2022 (งานมหกรรมการท่องเท่ียว) จดัข้ึนท่ีนครคุนหมิง 

โดยมี 71 ประเทศและพ้ืนท่ีเขา้ร่วมจดัแสดงงานและการเจรจาทาง

ธุรกิจทั้งออนไลนแ์ละออฟไลน ์ซ่ึงแต่ละฝ่ายพยายามสร้างรูปแบบ

ใหม่ของการท่องเท่ียวท่ีสามารถสัมผสัประสบการณ์ท่ีใหท้ั้งความ

สุขและมีสุขภาพท่ีดี ตลอดจนร่วมพดูคุยถึงเสน้ทางการฟ้ืนฟูธุรกิจ

การท่องเท่ียวโลกและโอกาสการพฒันา 

ตั้งแต่โรคโควดิระบาดเป็นตน้มา ในฐานะเป็นธุรกิจท่ีมีการรวม

กลุ่มและมีการเคล่ือนท่ีค่อนขา้งสูง ธุรกิจการท่องเท่ียวไดรั้บผล

กระทบจากโรคระบาดคร้ังน้ีอยา่งหนกัหน่วง ค�าวา่ “ยากล�าบาก” 

แทบจะกลายเป็นหน่ึงในค�ากุญแจส�าคญัของธุรกิจการท่องเท่ียว 

แต่เม่ือเผชิญกบัโรคระบาด ไม่วา่จะเป็นจีนหรือไทย การฟ้ืนตวัของ

ธุรกิจการท่องเท่ียวก็สะทอ้นความเขม้แขง็และแขง็แกร่งออกมา

อยา่งเด่นชดั ยิง่กวา่นั้น ยงัสะทอ้นถึงความเด็ดเด่ียวและภูมิปัญญา

ในการแสวงหาโอกาสท่ามกลางวกิฤตอีกดว้ย

ฤดูร้อนปีน้ี ในโลกออนไลนข์องจีน ต่างพดูอยา่งขบขนัวา่ “คน

จีนกวา่คร่ึงอยูท่ี่ยนูนาน” เพียงพอท่ีจะอธิบายความคึกคกัของการ

ท่องเท่ียวยนูนาน กระแสคนท่ีทะลกัเขา้มา ยิ่งสะทอ้นถึงความ

ปรารถนาและความชอบ “บทกลอนและความฝัน” ท่ีออกมาจาก

กน้บ้ึงหวัใจ

จนถึงปลายเดือนมิถุนายนปีน้ี จ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา

เยอืนไทยเกินกวา่ 2 ลา้นคน ประเทศไทยกก็�าลงั

เพิม่มาตรการในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ

 สะทอ้นถึงความมัน่ใจในการกระตุน้การท่องเท่ียว

ไทยใหก้ลบัมาคึกคกัไดเ้ป็นอยา่งดี

“ปุ่มหยดุชัว่คราว” ในช่วงสั้น ๆ  ไม่อาจ

หยดุย ั้งฝีกา้วการพฒันาของธุรกิจท่องเท่ียว

ได ้ภายใตก้ารน�าวธีิต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจหลาก-

หลายมาใชข้องธุรกิจท่องเท่ียวจีนและไทย 

ตรรกะต่าง ๆ  ภายใตน้ั้นกล็ว้นแต่เหมือนกนั

ซ่ึงนั่นก็คือ ขยายค�าจ�ากัดความเก่ียวกบั

นกัท่องเท่ียว ขดุคน้ศกัยภาพตลาดภายใน

ประเทศ พฒันารูปแบบการท่องเท่ียวแบบ

ใหม่ ปรับปรุงเน้ือหาอุปทานใหดี้ข้ึน สร้าง

ประสบการณ์ยกระดบั ผลิตภณัฑ์คุณภาพ

สูง เพ่ือครองใจนกัท่องเท่ียวไวใ้ห้ได ้และ

ท�าใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวกลบัมาคึกคกัอยา่ง

รวดเร็ว

การท่องเท่ียวยงัคงเช่ือมโยงกบัความ

สวยงาม ความปรารถนา และความสนุกสนาน

อยา่งแยกไม่ออก ในฉบบัน้ี เราจะเนน้ไปยงั

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีท�าใหชี้วติสวยงาม

ยิ่งข้ึน โดยร่วมกบัศูนยไ์ทยศึกษาสถาบนัวจิยั

เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(คุน-

หมิง) แห่งประเทศจีน ไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญ

จีนและไทยร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัแนวโนม้

ใหม่ จุดเด่นใหม่และโอกาสใหม่ของการ

พฒันาตลาดการท่องเท่ียว

ทศันียภาพเมืองโบราณจ่ินซี เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู

江苏省昆山市锦溪古镇风光 CFP 图
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ผนกึก�าลงั : การท่องเท่ียวยูนนานฟ้ืนตวัดขีึ้นตามล�าดบั
凝聚力量：云南旅游渐行渐暖

อ๋ีว ์ไห่ชิว นกัวจิยั ศูนยไ์ทยศึกษาสถาบนัวจิยัเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(คุนหมิง) แห่งประเทศจีน

หล่ี เฉียนตง ผูจ้ดัการโครงการเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตบ้ริษทัเถิงหยนุ
中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国研究所所长 研究员 余海秋

腾云公司南亚东南亚项目部经理 李前东

เดือนกรกฎาคมกลางฤดูร้อน ยนูนาน

กบังานมหกรรม “บทกลอนและความฝัน”

เคียงคู่กนัอยา่งเป็นมิตร เหมือนกบัการพบ

กนัอีกคร้ังหลังจากท่ีลาจากกันไปนาน 

ผูค้นรอคอยเป็นอย่างมาก การรวมตวักนั

อย่างสนุกสนานเป็นเวลา 3 วนัของงาน

มหกรรมการท่องเท่ียว แมเ้วลาจะสั้น แต่

มีค่ามาก เพราะเป็นโอกาสท่ีหาไดย้ากท่ี

จะไดพู้ดคุยต่อหน้าและจับมือกนั สร้าง 

“ความทรงจ�างานมหกรรมการท่องเท่ียว” 

ท่ีลึกซ้ึง และ “ความประทบัใจยนูนานหลาย

สีสนั” ท่ีงดงามท่ีสุดให้แก่ทุกคน  ในงาน

มหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นเวทีท่ีเปิด

กวา้งแห่งน้ี พวกเราไม่เพียงแต่ไดเ้กบ็เก่ียว

ความร่วมมือและชยัชนะร่วมกนั แต่ยงัได้

รับความมัน่ใจและความอบอุ่นใจส�าหรับ 

“การกา้วสู่อนาคตร่วมกนั” 

เสริมสร้างความมัน่ใจส�าหรับความร่วมมือในการเปิดกว้าง
增强开放合作信心

โรคโควิดได้สร้างความทา้ทายอย่างหนกัหน่วงให้แก่ธุรกิจ

การท่องเท่ียวทัว่โลก แมว้า่โรคระบาดน้ีจะท�าใหผู้ค้นชะลอฝีกา้ว

ในการออกท่องเท่ียวไปชั่วคราว แต่ไม่สามารถหยุดย ั้งความ

ปรารถนาอย่างแรงกลา้ของผูค้นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวได ้ภายใต้

สถานการณ์ท่ีตลาดการท่องเท่ียวโลกค่อย ๆ ฟ้ืนตวั การจดังาน

มหกรรมการท่องเท่ียวคร้ังน้ีเป็นจงัหวะท่ีดีและสอดคลอ้งกบัสถาน-

การณ์ในปัจจุบนัพอดี

ในงานมหกรรมการท่องเท่ียว โซนจดัแสดงวฒันธรรมและ

ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว โซนจดัแสดงการพฒันาการท่องเท่ียว

ดา้นกีฬา โซนจดัแสดงสถานท่ีเป้าหมายปลายทางการด�ารงชีวติ

สุขภาพท่ีดี โซนจดัแสดงการท่องเท่ียวแบบอจัฉริยะ โซนจดัแสดง

การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ฯลฯ ไดน้�าเสนอแนวโน้มใหม่และ

จุดเด่นใหม่ของการพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ผลิตภณัฑดิ์จิทลั

และกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช ้AI ซ่ึงบริษทัและองคก์รต่าง ๆ

อาทิ บริษทัเทนเซ็นตแ์ละแลบ็ทดลองส่ือรวม 5G ไดน้�ามาเสนอ 

盛夏7月，云南与一场“诗和远方”的盛会热情相拥。就像一次久别的重逢，人们满怀期待。旅交会3天的欢聚，时间虽

短，但是面对面、手握手的难能可贵，给大家留下了最深刻的“旅交会记忆”、最美好的“彩云南印象”。在旅交会这个开放

的平台上，我们不仅收获了合作与共赢，还迎来了“一起向未来”的信心和暖意。
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ไดส้ร้างหลกัค�้ าจุนให้แก่การท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีไดพ้ลงัจาก

เทคโนโลยี โซนจัดแสดง “เมืองแห่งวฒันธรรมเอเชียตะวนั-

ออก” และโซนจดัแสดง “สหพนัธ์ความร่วมมือเมืองท่องเท่ียว

แม่น�้าลา้นชา้ง - แม่น�้าโขง” ท่ีเพิ่มข้ึนมาใหม่ ไดน้�าเสนอผลส�าเร็จ

ของการพฒันาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในภูมิภาคระหวา่ง

ประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยส่งเสริมความร่วมมือฉนัมิตรระหวา่ง

ภูมิภาคให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน… กิจกรรมในระหวา่งงานมหกรรมฯ ท่ี

หลากหลายดว้ยเน้ือหาและสีสนั มีบทบาทส�าคญัอยา่งมากในการ

กระตุน้ความมัน่ใจของภาคธุรกิจการท่องเท่ียว ส่งเสริมการฟ้ืน

ตวัของตลาดการท่องเท่ียวและผลกัดนัการพฒันาอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและวัฒนธรรมของจีนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

อีกทั้งยงัน�ามาซ่ึงความมัน่ใจในการเปิดกวา้งขยายความร่วมมือ

เพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย 

เปิด “ยุคอนาคต” ของอุตสาหกรรม
开启产业“未来时”

ส�าหรับแขกจากทุกสารทิศท่ีมาร่วมงานมหกรรมการท่องเท่ียว

การท่องเท่ียวยนูนานรูปแบบใหม่เป็นตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม ท�าให้

ทุกคนได้เห็นความหวงัใหม่ในการส่งเสริมการฟ้ืนตวัทางการ

ท่องเท่ียว เม่ือเผชิญกบัความทา้ทายท่ีไม่เคยพบมาก่อนซ่ึงโรค

โควดิน�ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ยนูนานเป็นผูน้�าใน

ประเทศจีนในการออกมาตรการช่วยเหลือผูป้ระสบความยากล�า-

บาก และมาตรการสนบัสนุนการพฒันาฟ้ืนฟูภาคการท่องเท่ียว 

ออกประเภทประกนัภยัการท่องเท่ียวส�าหรับโรคระบาดรูปแบบ

ใหม่โดยเฉพาะ 2 ประเภท  ผลจากการกระตุน้การบริโภคจบัจ่าย

ใชส้อยและการขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียว

ก�าลงัค่อย ๆ เห็นเด่นชัดข้ึน ในฤดูร้อนน้ี ภาพการท่องเท่ียวใน

คุนหมิง ตา้หล่ี ล่ีเจียงและสิบสองพนันา ท่ีมีนกัท่องเท่ียวขวกัไขว่

ปรากฏข้ึนอีกคร้ัง การท่องเท่ียวยูนนานก�าลงัแสดงศกัยภาพการ

พฒันาขนานใหญ่ การจดังานมหกรรมการท่องเท่ียวคร้ังน้ีไดช่้วย

ทศันียภาพเมืองโบราณตา้เหยยีน เมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน

云南省丽江市大研古镇风光 CFP 图

ทศันียภาพน�้าตกบริเวณหุบเขาพระจนัทร์สีน�้าเงินในภูเขาหิมะ

มงักรหยก เมืองล่ีเจียง มณฑลยนูนาน

云南省丽江市玉龙雪山蓝月谷风景区风光 CFP 图
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เสริมสร้างความมั่นใจของภาคการท่องเท่ียววฒันธรรมยนูนาน

และความมัน่ใจในการบริโภคของนกัท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวก�าลงักา้วสู่ “ยคุอนาคต” 

หากอยากจะพฒันา “ยุคอนาคต” ของการท่องเท่ียวยูนนาน

ใหดี้  และผลกัดนัการพฒันาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง กต็อ้งด�าเนิน

ตามแนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวทัว่ทั้งภูมิภาค พยายามขจดั

คอขวดและขอ้จ�ากดัการพฒันา พยายามเพิ่มการยกระดบัมาตรฐาน

การพฒันาการท่องเท่ียวยูนนานใหท้ัว่ภูมิภาค มีคุณภาพและได้

มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง

ยกระดบัการเขา้ใจแนวความคิด ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ตลาด 

แสดงจุดแข็งอย่างเต็มท่ีในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านระบบนิเวศ

ดา้นวัฒนธรรมและด้านการคมนาคม พฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ

บ่มเพาะรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ สร้างประสบการณ์ใหม่ สร้างภาพลกัษณ์

ใหม่ ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวพฒันาตวัเองใหแ้ขง็แกร่ง

มีคุณภาพและยิง่ใหญ่ สร้างผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐกิจและสังคม

ให้มากยิ่งข้ึน ขยายมุมมองระหว่างประเทศให้กวา้งขวางข้ึน 

เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีทันสมยั สะท้อนอุปสงค์ของตลาด เอ้ือ

ประโยชนต่์อการเติบโตของทอ้งถ่ิน วเิคราะห์จุดอ่อนใหไ้ดอ้ยา่ง

แม่นย �า 

เร่งวางแผน ด�าเนินการเชิงรุก มุ่งแสวงหาและด�าเนินวิธีการ

เชิงตลาดอยา่งแขง็ขนั มองการณ์ไกลใหม้ากข้ึน ตรงเป้าหมายยิง่

ข้ึน และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนน้สายโซ่อุตสาหกรรมการท่อง-

เท่ียววฒันธรรม เร่งวางแผนเตรียมการส�ารองโครงการขนาดใหญ่

ท่ีส�าคญัจ�านวนหน่ึงท่ีมีความรอบดา้น ยึดพื้นฐานส�าคญั และมี

ยทุธศาสตร์

ระบบนิเวศมาเป็นอนัดบัแรก วางแผนด�าเนินงานก่อนส่วน

อ่ืน พยายามเดินตามเส้นทาง “ระบบนิเวศมาเป็นอันดบัแรก 

ด�าเนินการพฒันาสีเขียว” ยนืหยดัรักษามาตรฐานแนวเสน้ ป้องกนั

ระบบนิเวศอยา่งหนกัแน่น ท�าใหก้ารท่องเท่ียวกลายเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง
นกัท่องเท่ียวเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวเกา้จอมสิบสองเชียงในแควน้ปกครอง

ตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน 

游客在云南省西双版纳傣族自治州告庄西双景景区拍照 CFP 图
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เปลีย่นวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส : การปฏริปูสรา้งสรรค์
สิง่ใหม่ของภาคการท่องเท่ียวภายใตโ้รคระบาด

化危为机：疫情下旅游业的改革创新

โจว ฟางเหย ่นกัวจิยัศูนยว์จิยัเอเชียแปซิฟิกและยทุธศาสตร์โลก สถาบนัสงัคมศาสตร์จีน

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员 周方冶

หลงัจากโรคโควดิระบาด การพฒันาการท่องเท่ียวจีนกป็ระสบ

กบับททดสอบอย่างหนักหน่วง แมว้่าปริมาณนักท่องเท่ียวเส้น

กราฟด่ิงลง แต่ฝีกา้วการปฏิรูปและสร้างส่ิงใหม่ส�าหรับภาคการ

ท่องเท่ียวจีนกลบัไม่เคยหยุดพกั พฒันาจนเกิด “การเปล่ียนวกิฤต

ใหเ้ป็นโอกาส” อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงกคื็อ การเปล่ียนแรงกดดนัภายนอก

ใหก้ลายเป็นแรงกระตุน้ภายใน ส่งเสริมการปฏิรูปดา้นอุปทานใน

เชิงลึก ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจดัการอุปสงค์ เร่งผลกัดนั

การพฒันาการท่องเท่ียวคุณภาพสูงอย่างแขง็ขนั และประสบผล

ส�าเร็จอยา่งเด่นชดั

งานมหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนท่ีนครคุนหมิงในเดือน

กรกฎาคมของปีน้ี ไดส้ะทอ้นถึงแรงก�าลงัและพลวตัของภาคการ

ท่องเท่ียวท่ีเผชิญหน้ากบัโรคระบาด และผลส�าเร็จในการเพิ่ม

คุณภาพและประสิทธิผลท่ีไดรั้บในกระบวนการปฏิรูปและสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ท่ามกลางส่ิงเหล่าน้ี  ส่ิงท่ีงานมหกรรมการท่องเท่ียวแสดง

ใหเ้ห็น ไดแ้ก่ การวางแผนองคร์วมในการป้องกนัโควดิและพฒันา

การท่องเท่ียวประสิทธิภาพสูง การยกระดบัข้ึนอย่างรอบดา้นของ

新冠肺炎疫情发生后，中国旅游业发展面临严峻考验，尽管旅游人次出现直线下滑，但中国旅游业改革创新脚步却从未停

歇，不断实现“化危为机”——将外部压力转化为内生动力，进一步深化供给侧改革，注重需求侧管理，积极推进旅游业高质

量发展，并取得显著成效。

มูลค่าเพิ่มของภาคการท่องเท่ียว คุณภาพ

การพัฒนาภาคการท่องเท่ียว สร้างความ

ประทบัใจอย่างลึกซ้ึงให้กบัผูค้นเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันก็ไดเ้พิ่ม

ความมั่นใจต่อการฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจ

ดว้ย

แสวงหาความกา้วหนา้อยา่งมัน่คง วาง-

แผนการป้องกนัโรคโควดิและการพฒันา

ภาคการท่องเท่ียวในองคร์วมอยา่งมีประ-

สิทธิภาพสูง เม่ือเผชิญกบัโรคโควิด การ

คุม้ครองความปลอดภยัในชีวติของประชาชน

และสุขภาพท่ีแข็งแรงของประชาชนให้

ไดม้ากท่ีสุดถือเป็นภารกิจส�าคญัอนัดบัแรก

แต่ไม่ใช่วา่กลวัปัญหาจนไม่ท�าอะไร ส่ิงท่ี

ตอ้งท�าก็คือ ตอ้งพยายามบรรลุเป้าหมาย 

“ตอ้งป้องกนัโรคใหไ้ด ้เศรษฐกิจตอ้งมัน่คง 

 รายงานพเิศษ特稿 /

37



การพฒันาเติบโตตอ้งปลอดภยั” ในภาพรวม

อยา่งรอบดา้น ส�าหรับธุรกิจท่องเท่ียวท่ีพึ่ง-

พิงการเคล่ือนยา้ยของคนและการปฏิสมัพนัธ์

ต่อหน้าอย่างมาก การป้องกนัโรคโควิด

“ความส�าคญัอยูท่ี่ความแม่นย �า และจะส�าเร็จ

ไดด้ว้ยความแม่นย �า” ดว้ยความช่วยเหลือ

ร่วมแรงของหน่วยงานควบคุมหลกัและรัฐบาล

ทอ้งถ่ินระดบัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคการท่อง-

เท่ียวจีนไดส้ร้างระบบการป้องกนัควบคุม

โรคโควดิท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ข้ึน ไม่เพียงแต่

สามารถป้องกนัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ยงัได้อาศัยวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทลั 

อินเตอร์เน็ตและระบบอจัฉริยะเพ่ิมความ

แม่นย �าในการบริหารจัดการ ซ่ึงไดเ้พ่ิม

ขีดความสามารถในการบริหารจดัการและ

มาตรฐานการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิ-

ภาพมากยิ่งข้ึน ปูเส้นทางท่ีสะดวกใหแ้ก่

การฟ้ืนฟูภาคการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ 

ยนืหยดัสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และยกระดับมูลค่าเพิ่มภาคการ

ท่องเท่ียวอยา่งรอบดา้น การพฒันาการท่องเท่ียวในช่วงโรคระบาด

ไดเ้ปล่ียนจากเนน้ “เพิ่มปริมาณ” แบบเปิดกวา้งโดยปราศจากการ

ควบคุม ปรับเป็น “การยกระดบัคุณภาพ” แบบละเอียดยิง่ข้ึน ซ่ึง

ประสบผลสัมฤทธ์ิอยา่งเด่นชดั ในดา้นหน่ึง คน้หาการบริการท่ี

แตกต่างในดา้นการท่องเท่ียวในเชิงราบ โดยเฉพาะนยัทางวฒันธรรม

เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคท่ีหลากหลาย

ของประชาชนท่ีเติบโตข้ึนทุกวนัไดดี้ยิง่ข้ึน ในปี 2564 การท่องเท่ียว

เล่นสกีหิมะ การท่องเท่ียวแคมป์ป้ิง การท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบท

ฯลฯ ไดก้ลายเป็นแนวโนม้ใหม่ของการบริโภคในภาคการท่องเท่ียว

ในงานมหกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างปรากฏให้

เห็นเป็นท่ีสนใจมากยิง่ข้ึน

ในอีกดา้นหน่ึง  ขยายสายโซ่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแนว

ขวาง เร่งแสดงบทบาทการน�าพากระตุน้ซ่ึงกนัและกนั ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวมีลกัษณะเฉพาะพเิศษในดา้นความเช่ือมโยงกบัธุรกิจขา้ม

สาขาอยา่งเด่นชดั ไม่เพียงแต่สามารถขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมดั้งเดิม

①
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ต่าง ๆ ไดโ้ดยตรง อาทิ การบินพาณิชย ์รถไฟ ถนน ธุรกิจร้านคา้ 

และท่ีพกัอาหาร นอกจากน้ี ยงัมีบทบาทกระตุน้ส�าคญัต่อธุรกิจรูปแบบ

ใหม่และภาคการบริการสมยัใหม่ประเภทต่าง ๆ อาทิ การเงินระหวา่ง

ประเทศ โลจิสติกส์คลงัสินคา้ การสอบถามขอ้มูลข่าวสาร การสร้าง

วฒันธรรมรูปแบบใหม่ วงการบนัเทิงภาพยนตร์โทรทศัน ์งานจดัแสดง

สินคา้ เป็นตน้ ดว้ยการโจมตีของโรคโควดิ ภาคการท่องเท่ียวเติบโต

สวนกระแส ดว้ยการพฒันาหลอมรวมกบัอุตสาหกรรมจ�านวนมาก

อาทิ  เกษตรกรรม การป่าไมอุ้ตสาหกรรม อุตสาหกรรมความงาม

และการดูแลสุขภาพ  การศึกษา ฯลฯ ไม่เพียงแต่ไดข้บัเคล่ือนการ

เติบโตของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองเท่านั้น แต่ยงัเพิม่เน้ือหาใหม่ ๆ

ใหแ้ก่ภาคการท่องเท่ียวดว้ย  เป็นแรงขบัเคล่ือนใหม่ใหแ้ก่การฟ้ืนฟู

ทางเศรษฐกิจสงัคมอยา่งย ัง่ยนื

เจียรไนใหเ้หลือแต่แก่นเพชรแท ้ซ่ึงช่วยยกระดบัคุณภาพการ

เติบโตของภาคการท่องเท่ียวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงหน่ึงใน

อดีต ภาคการท่องเท่ียวเคยอยู่ในสภาพการเติบโตอย่างเปิดกวา้ง

โดยปราศจากการควบคุม ก่อใหเ้กิดปัญหาจ�านวนมาก ส่งผลใหผู้ ้

บริโภคเสียประโยชน ์หลายปีมาน้ี ดว้ยการปฏิรูปอุปทาน ปัญหา

ในภาคการท่องเท่ียวมีทิศทางท่ีดีข้ึนอยา่ง

เห็นไดช้ดั ภายใตผ้ลกระทบจากโรคโควดิ

ภาคการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบหนกัมาก

แต่กเ็ป็นโอกาสอนัดีส�าหรับภาคการท่องเท่ียว

ในการก�าจดัความสามารถในการผลิตท่ีลา้

หลงั ในปัจจุบนั ภายใตบ้รรยากาศการท�างาน

เพื่อส่วนรวมอยา่งขาวสะอาด ก�าลงัค่อย ๆ

เกิดรูปการณ์การพฒันาใหม่ท่ี “ยดึวสิาหกิจ

ยกัษใ์หญ่เป็นตวัหลกั ยดึโครงการนวตักรรม

เป็นก่ิงกา้นหลกั ยดึการบริการท่ีมีลกัษณะ

พิเศษเฉพาะเป็นใบไมท่ี้อุดมสมบูรณ์” เพื่อ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติมาท่องเท่ียวท่ีจีน

หลงัจากโควดิจบลงไดดี้ยิง่ข้ึน และเป็นการ

วางรากฐานท่ีแขง็แรงมัน่คงไวด้ว้ย

ทศันียภาพจุดชมววิเหมาเจียปู้ในทะเลสาบซีหู เมืองหางโจว มณฑลเจอ้เจียง

图①浙江省杭州西湖茅家埠景区风光 CFP 图

นกัท่องเท่ียวถ่ายรูปบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวเส่ียวชีข่งในอ�าเภอล่ีปัว 

มณฑลกุย้โจว

图②游客在贵州省荔波县小七孔景区拍照 新华社 图

②
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อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เยน็ อยู่ยาว : SME ไทย
กบัการท่องเท่ียวหลงัยุคโควิด

共渡难关、彼此成就、秉持德操、长远发展：
疫情后的泰国中小型企业与泰国旅游业

ดร.พรระว ีสีเหลืองสวสัด์ิ ประธานสมาพนัธ์เอสเอม็อีไทยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
泰国巴蜀府中小企业联合会主席 蓬拉威•席勒萨瓦

当前，泰国旅游业逐渐出现复苏迹象。作为泰国旅游业重要一环的中小企业也在不断进行自我调整，开创了“共渡难关、

彼此成就、秉持德操、长远发展”这一新型商业网络概念，助力泰国旅游业向高质量、可持续性发展过渡，在挑战与机遇中推

动泰国经济不断复苏。

หลงัจากปัญหาโควิดไดล้ดนอ้ยลงจน

เป็นท่ีน่าพอใจ และการท่องเท่ียวเร่ิมฟ้ืนฟู

ข้ึนมาอีกคร้ัง หลายคนมีค�าถามว่าเหล่า

เอสเอม็อี (SME) อนัหมายถึงวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของไทยได้ปรับตวั

อยา่งไรเพื่อท่ีจะตอบรับการกลบัมาอีกคร้ัง

ของนักท่องเท่ียว มีการพฒันานวตักรรม

ใดบา้งเพือ่ใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ตลอด

จนปรับปรุงรูปแบบธุรกิจท่องเท่ียวภายหลงั

โควดิอยา่งไร เพ่ือตอบสนองตลาดการท่อง-

เท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัการระบาดของ

โควดิ - 19

ปัจจุบนัน้ี รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ

พฒันานโยบายเพื่อตอบรับการท่องเท่ียว

แบบใหม่ โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายวา่ใน

ปี พ.ศ. 2566 จะเป็นปีแห่งการเร่ิมตน้และพลิกฟ้ืนอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวไทย โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจะก�าหนดทิศทาง

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัแผนวสิาหกิจองคก์รการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 ภายใตว้ิสัยทศัน ์“ททท. เป็นผูข้บั

เคล่ือนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวไทยในการสร้างประสบการณ์

ทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยัง่ยนื” เตรียมยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟูในทุกมิติ ตาม 3 วตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก ได้แก่ Drive Demand  Shape Supply และ Thrive for 

Excellence สู่หมุดหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวไทยเปล่ียน

ผา่นสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจะกระตุน้ความตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวคนไทยและต่างชาติ สร้างประ-

สบการณ์การเดินทางท่ีมีความหมายและทรงคุณค่าใหก้บันกัท่อง

รายงานพเิศษ / 特稿

40



เท่ียวตามแคมเปญการส่ือสารต่างประเทศ Visit Thailand Year 

2022 - 2023 : Amazing New Chapters ดว้ยเมนูประสบการณ์ 

A-Z และผสมผสาน Soft Power of Thailand 5F : 4M คือ Food 

Film Fashion Festival Fight Music Museum Master Meta  และ 

“เท่ียวเมืองไทย Amazing ยิง่กวา่เดิม” 

นอกจากภาครัฐจะมีรูปแบบใหม่ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวไดท้�าการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง

เช่นกนั นอกจากจะมีการใช้นวตักรรมใหม่ ๆ เ พ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดงัเช่น ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อประเมิน

ความเส่ียงและเฝ้าระวงัสงัเกตอาการในช่วงระยะแรกท่ีเดินทาง

เขา้มาในประเทศไทย การติดตามสถานท่ีพ�านกัหรือการเดินทาง

ไปยงัจุดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี หรือใช้นวตักรรมช่วยให้นักท่องเท่ียว

สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมนนัทนาการผา่นแพลต-

ฟอร์มและสมาร์ทโฟนไดโ้ดยง่าย และการใชน้วตักรรมการจ่าย

เงินดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ e-payment เป็นตน้

ตวัอยา่งการปรับตวัของเอสเอม็อีไทยเพ่ือใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

ปัจจุบัน สามารถเห็นได้หลายกรณี อาทิ ระหว่างวนัท่ี  5 - 6 

สิงหาคม 2565 สมาชิกสมาพนัธ์เอสเอม็อีจากทัว่ประเทศ 17 จงัหวดั

ภาคกลาง จดัประชุมสญัจร ณ อ�าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์

ภายใตแ้นวคิด “อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว” เพ่ือยกระดบั

เศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหล่ือมล�้า

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปิดพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ให้เป็นท่ีรู้จกัของนกัธุรกิจและนักท่องเท่ียวหลงัโควดิ - 19 นอก

จากน้ี ยงัเปิดตลาดสินคา้และบริการ Wellness and Education 

Fair ณ หน้าศูนยก์ารคา้มาร์เกต็วลิเลจ  หัวหิน และไดเ้ชิญชวนผู ้

แทนธุรกิจเอสเอม็อี ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และนกัวชิาการ

ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมอีกดว้ย เพ่ือพิจารณาการพฒันาการท่องเท่ียว

ในอนาคต

การจดักิจกรรมคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกนัก�าหนดทิศทาง
ตลาดน�้าไทยดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียว

泰国水上市场吸引游客 CFP 图
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และนโยบายการท�างาน เพ่ือขับเคล่ือน

สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทยส่วนภูมิภาค ตาม

นโยบายคนตวัเลก็ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

อาจกล่าวไดว้า่ งานดงักล่าวเป็นการเช่ือม

โยงผูป้ระกอบการร้านจ�าหน่ายสินคา้ จ�าหน่าย

ของฝาก และผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเขา้

ไว้ด้วยกัน เ พ่ือร่วมหาแนวทางในการ

เช่ือมโยงเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ 

และสามารถด�าเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่ง

มัน่คง สามารถเปิดตลาดเจรจาการคา้ทั้ง

ผูผ้ลิตต่อผูผ้ลิต และผูผ้ลิตต่อผูบ้ริโภคได้

รวมทั้งเปิดพื้นท่ีการท่องเท่ียวจงัหวดัประ-

จวบคีรีขนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัธุรกิจและ

นกัท่องเท่ียวหลงัโควดิ - 19

กิจกรรมขา้งต้นล้วนสะทอ้นให้เห็น

วา่วิกฤตโรคระบาดโควดิ - 19 ส่งผลให้

เศรษฐกิจโลกตกต�่า อีกทั้งเศรษฐกิจไทย

เองไดรั้บผลกระทบอย่างหนัก กระทั่งผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี

ตอ้งปิดกิจการเป็นจ�านวนมาก แต่เหล่าธุรกิจเอสเอม็อีไทยมิไดน่ิ้ง

นอนใจ หากแต่ท�าการปรับเปล่ียนตนเองเพื่อใหเ้หมาะสมสถาน-

การณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสมาพนัธ์เอส

เอม็อีไดจ้ดัข้ึน มิใช่เป็นการพบปะสงัสรรคฉ์นัมิตรเท่านั้น หากยงั

รวมกลุ่มกนัเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และส่งเสริมธุรกิจระหวา่งกนั 

ตามแนวคิด คือ “อยูร่อด อยูเ่ป็น อยูเ่ยน็ อยูย่าว” กล่าวคือ เพื่อท่ีจะ

“อยูร่อด” จะตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งธุรกิจต่าง ๆ “อยูเ่ป็น” 

เพือ่พยงุกนัแบบคนตวัเลก็ “อยูเ่ยน็” เนน้การท�าบญัชีมีธรรมาภิบาล

ในธุรกิจ และ “อยู่ยาว” ดว้ยความยัง่ยืนดงัเช่นจุดมุ่งหมายของ

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลก 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความพยายามปรับตวั และ

เหล่าเอสเอม็อีของไทยซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงในเศรษฐกิจจุลภาคของ

ไทยมีความพยายามปรับตวัเพื่อใหก้า้วทนัความเปล่ียนแปลงของ

โลกท่ีเปล่ียนไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง

สถานีรถไฟหวัหิน

泰国华欣火车站 CFP 图
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ท่องเท่ียวไทยกนัใหม่อกีคร ัง้
 การท่องเท่ียวไทยหลงัยุคโควิด

旅途再启：后疫情时代的泰国旅游业

นายพีรวฒัน ์ทววีฒันพงษ ์อาจารยพ์ิเศษวทิยาลยันานาชาติจีน มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
泰国曼谷大学中文国际学院讲师 披拉瓦•塔威瓦塔纳蓬

目前，美国、欧盟和东南亚一些国家相继打开国门接待游客。泰国作为其中一员，已经做好了充足的准备，以确保来

自世界各地旅客在泰旅行过程中的卫生健康安全。我们都希望旅游业能够重新焕发生机，从而不断推进社会经济复苏。

ประเทศต่าง ๆ เร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียวมากข้ึน อาทิ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยโุรป และประเทศในเขตเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้ ซ่ึงประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ี

เปิดรับนกัท่องเท่ียวอีกคร้ังภายใตม้าตรการท่ีเตรียมพร้อมท่ีดูแล

เร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาจากทัว่ทุกมุมโลก โดยทุกประเทศลว้นมีความคาดหวงัวา่การ

ท่องเท่ียวจะกลบัข้ึนมาเฟ่ืองฟูอีกคร้ังหน่ึง เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ

ภาคแรงงานและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ประเทศไทยไดเ้ร่ิมเปิดประเทศอยา่งเตม็รูปแบบ เม่ือพิจารณา

จากขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. พบวา่

การยกเลิก Test & Go ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท�าใหมี้นกั

ท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาในไทยมากข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วง

เดือนก่อนยกเลิก โดยเฉล่ียเขา้มาวนัละ15,000 - 18,000 คน ทาง 

ททท. คาดว่า จะท�าให้การเดินทางเขา้ประเทศกลบัสู่ภาวะปกติ 

จะท�าใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาในไทยในอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน 

จนอาจท�าใหก้ารท่องเท่ียวกลายเป็นกลไกส�าคญัในการพลิกฟ้ืน

เศรษฐกิจจากผลกระทบโควดิ - 19 ได้

นอกจากน้ี ในปัจจุบนัการเดินทางระ-

หวา่งประเทศสะดวกสบายยิง่ข้ึน มีรูปแบบ

การเดินทางเพิ่มข้ึนอีกมากมาย หน่ึงในนั้น

คือการใชร้ถไฟฟ้าความเร็วสูงเดินทางระ-

หวา่งประเทศ เสน้ทางรถไฟลาว - จีนท่ีจบั

ตามองของนานาชาติท�าใหเ้กิดความเช่ือม

โยงของการขนส่งสินคา้ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตไ้ดง่้ายข้ึน ท�าใหเ้กิดความเช่ือมโยง

ดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศในมิติ

การแลกเปล่ียนวฒันธรรม การศึกษาวทิยา-

ศาสตร์และเทคโนโลย ีและส่งเสริมเศรษฐ-

กิจในระดับพหุภาคีและทวิภาคีมากข้ึน 

อาจกล่าวไดว้า่ประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคลุ่ม

น�้าโขงลว้นได้รับประโยชน์จากเสน้ทาง
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รถไฟดงักล่าวทุกประเทศกว็า่ได ้ตวัอยา่ง

ท่ีดีอาจดูไดจ้ากความนิยมของนกัท่องเท่ียว

ไทยท่ีนิยมใชเ้สน้ทางรถไฟลาว - จีนในการ

ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ โดยปัจจุบนัน้ี

เสน้ทางรถไฟสายดงักล่าวก�าลงักลายเป็น

จุดหมายใหม่ส�าหรับนักเดินทาง และนัก

ท่องเท่ียวท่ีตอ้งการไปสมัผสัประสบการณ์

พิเศษบนเส้นทางรถไฟทนัสมยั ท่ีเช่ือม

ระหวา่งจีน ลาว และไทย 

การเพิม่ข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ

รถไฟในคร้ังน้ี นางสุกานดา พนัธ์ุเสือ นา-

ยกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดั

หนองคาย ไดใ้หส้มัภาษณ์แก่หนงัสือพิมพ์

มติชนวา่ “หลงัจากทางการ สปป.ลาว และ

จงัหวดัหนองคาย ประกาศเปิดจุดผา่นแดนถาวรทั้ง 3 ด่านใหบุ้คคล

ยานพาหนะ และส่ิงของสามารถเดินทางเขา้-ออกไดมี้ผลตั้งแต่วนั

ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท่ีผา่นมา กเ็ร่ิมมีประชาชนและนกัท่อง

เท่ียวผา่นเขา้ - ออก ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพิ่ม

มากข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบกบัมีการปรับมาตรการให้สามารถเดิน

ทางเขา้ - ออก สปป.ลาว ใหส้ะดวกมากข้ึน คือมีพาสปอร์ตและ

ใบรับรองการฉีดวคัซีนโควดิ - 19 ครบ 2 เข็ม ก็สามารถเดินทาง

เขา้ สปป.ลาว ได ้ส่งผลใหมี้นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปเท่ียว

สปป.ลาว เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง”

จากพฒันาดา้นการคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาคท่ีมีความ

เจริญข้ึน ตลอดจนการเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเท่ียวอีกคร้ัง 

ยอ่มท�าใหป้ระเทศไทยสามารถรับนกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึนกวา่เดิม

ดงันั้นภายหลงัปัญหาการระบาดของโรคโควดิ - 19 การท่องเท่ียว

ระหวา่งไทยและจีนย่อมพฒันาข้ึนเป็นท่ีแน่นอน อีกทั้งจะมีการ
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ท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ ๆ ของทั้งสองประเทศเพ่ิมข้ึน อาทิ การ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงศาสนา การท่องเท่ียวเชิง

วถีิชีวติและประสบการณ์ 

นอกจากน้ี ส่ือออนไลนย์งัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริม

การท่องเท่ียว ท�าใหป้ระชาชนในชุมชนต่าง ๆ มีโอกาสเผยแพร่

เร่ืองราวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในชุมชนมากข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้ไดร่้วม

โครงการ “อบรมการผลิตส่ือออนไลน์เพื่อเผยแพร่การท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมสู่ชาวจีน” ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนพฒันา

ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์(Thai Media Fund)  ไดพ้บวา่นกัศึกษา

ท่ีเขา้มาร่วมอบรมลว้นมีความกระตือรือร้นจะใชส่ื้อออนไลน์

เพื่อเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนของตนไปยงัชาวจีน ส่ิงน้ี

ถือเป็นหน่ึงในตวัอย่างท่ีส�าคัญของส่ือออนไลน์ มีอิทธิพลสูง

มากต่อการท่องเท่ียวระหวา่งไทย - จีนในอนาคต และคนในชุมชน

มีความสามารถในการเผยแพร่เร่ืองราวการท่องเท่ียวชุมชนไปยงั

ประเทศจีนได้

จึงอาจกล่าวไดว้า่ ภายหลงัการผา่นพน้

ปัญหาของโรคโควดิ - 19 ประเทศไทยได้

ฟ้ืนฟูตวัข้ึนใหม่อีกคร้ังเพื่อรองรับนกัท่อง

เท่ียวมากยิง่ข้ึน และเสน้ทางคมนาคมใหม่ ๆ 

กถื็อเป็นตวัส่งเสริมท่ีส�าคญัอนัจะช่วยให้

การท่องเท่ียวของไทย และประเทศต่าง ๆ 

ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงสะดวกรวดเร็วตอบ-

สนองการท่องเท่ียวไดดี้ยิง่ข้ึนกวา่อดีต

ทศันียภาพชายหาดพทัยา ประเทศไทย

泰国芭提雅海滩风光 CFP 图
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สุย่ซงิ 
ผูรู้เ้ฟ่ืองเรือ่งพพิธิภณัฑ์

懂博物馆的
“朋友”

水星

镜头前，一位扎着马尾的俊俏姑娘正在讲述着

墓主人和盗墓者斗智斗勇的故事，寥寥数语就将河南

上蔡县郭庄楚墓背后的“防盗”玄机道破。这个女孩

叫水星，浙江大学考古学博士，也是一名“95后”

短视频科普博主。两年多来，大约有195万粉丝跟随

她的镜头，在短视频平台上推开了一座座博物馆的大

门。正如她的简介写的那样：关注她，就收获了一个

懂博物馆的朋友。

“สุสานฉู่ในต�าบลกวัจวง อ�าเภอซัง่ไช่ มณฑล

เหอหนาน เรียกไดว้า่เป็นต�าราป้องกนัโจรปลน้

สุสานเล่มหน่ึงเลยก็วา่ได ้ ในประวติัศาสตร์ โจร

ปลน้สุสานพยายามท่ีจะเขา้ไปขโมยสมบติัภาย

ในนั้นมากถึงสิบแปดคร้ัง แต่กลบัไม่ไดอ้ะไรกลบั

ไปแมแ้ต่อยา่งเดียว... สาเหตุเพราะสุสานฉู่แห่งน้ี

มีหินและทรายฝังรวมอยูเ่ป็นจ�านวนมาก เวลาท่ี

โจรพยายามขดุหลุมเขา้มา กจ็ะถูกหินและทราย

ไหลบ่าเขา้ใส่ หากขดุเขา้ไปลึกไดสิ้บเมตร กจ็ะ

เจอกบัชั้นดินอดัหนา ๆ จนเขา้ใจผิดไปเองวา่สุด

ทางแลว้...” หญิงสาวมดัผมหางมา้คนหน่ึงยนือยู่

หนา้กลอ้ง ก�าลงัอธิบายเร่ืองราวการชิงไหวชิง

พริบระหวา่งผูส้ร้างสุสานและโจรปลน้สุสาน

อยา่งออกรส ขอ้ความเพียงไม่ก่ีประโยคของเธอ 

ท�าใหค้วามลบัดา้นการ “ต่อตา้นโจรกรรม” ของ

สุสานโบราณท่ีดูเหมือนจะธรรมดาแห่งน้ี น่า
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สนใจอยา่งยิง่

ช่ือของเธอคือสุ่ยซิง เป็นดอ็กเตอร์ดา้นโบราณคดีจาก

มหาวทิยาลยัเจอ้เจียง เธอเป็นคนรุ่นเกิดหลงั ค.ศ. 1995 

และเป็นเจา้ของบญัชีคอนเทนตข์นาดสั้นประเภทความ

รู้ทัว่ไป กวา่สองปีมาน้ี มีแฟน ๆ จ�านวนประมาณ 1.95 ลา้น

คนท่ีคอยติดตามคอนเทนตข์องเธอในแพลตฟอร์มโซเชียล

ต่างเฝ้าดูวา่เธอจะเปิดประตูสู่โลกของพิพิธภณัฑแ์ห่งไหน

บา้ง โบราณวตัถุท่ีนอนน่ิง ๆ  อยูใ่นตูจ้ดัแสดง ถูกถ่ายทอด

เร่ืองราวจากแง่มุมท่ีน่าสนใจและเตม็เป่ียมไปดว้ยชีวติชีวา

สมกบัสโลแกนท่ีเธอเขียนลงไปในค�าโปรยช่องวา่ หากเรา

ติดตามเธอ กเ็ท่ากบัไดเ้พ่ือนท่ีมีความรอบรู้เร่ืองพิพิธภณัฑ์

เพิม่ข้ึนมาคนหน่ึง

“ทีแ่ท้ความรู้รอบตวักเ็ท่ห์เหมือนกนั”

“原来科普也可以很酷”

สุ่ยซิงเล่าวา่ แนวคิดเร่ืองท่ีจะน�าความรู้ดา้นโบราณคดี

มาถ่ายทอดเป็นวดีิโอนั้น เร่ิมตน้จากการไปเท่ียวพิพิธภณัฑ์

วนันั้นเธอก�าลงัเดินชมพิพิธภณัฑแ์ห่งมณฑลเจ้อเจียง 

เห็นคุณแม่คนหน่ึงช้ีไปท่ี “พิณเจ็ดสายลายหงส์ร้องบน

ภูเขาฉีซานสมยัราชวงศถ์งั” พลางเล่าใหลู้กฟังวา่ “ดูสิจ๊ะ 

พิณตวันั้นคือฮาร์ป” อนัท่ีจริงแลว้ โบราณวตัถุท่ีวา่คือกูฉิ่น

อาย ุ1,300 ปี ซ่ึงสร้างโดยเหลยเวย ช่างท�าพิณผูมี้ช่ือเสียง

ในสมยัราชวงศถ์งั (ระหว่าง ค.ศ. 618 - 907) ท่ีตวัของ

พิณนั้นสลกัตวัอกัษรแบบสิงซู เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑจ์บักูฉิ่น

ตั้งข้ึน เพราะตอ้งการใหเ้ห็นรายละเอียดสองฝ่ังของตวัพิณ

ชดัข้ึน จนคุณแม่เขา้ใจผดิคิดวา่เป็นพิณฮาร์ป

เร่ืองราวเลก็ ๆ  คร้ังนั้นท�าใหสุ่้ยซิงเกิดแนวคิดท่ีจะท�า

คอนเทนต ์เพราะเธอเช่ือว่า ความเขา้ใจผดิในลกัษณะน้ี

เกิดข้ึนบ่อยคร้ังตามพิพิธภณัฑต่์าง ๆ เธออยากจะเผยแพร่

ความรู้ดา้นโบราณคดีแก่สาธารณชน จึงเลือกใชว้ธีิถ่าย

คลิปขนาดสั้นในการน�าเสนอ เม่ือเดือนกนัยายน 2563 

สุ่ยซิงเปิดบญัชีในแพลตฟอร์มวดีิโอขนาดสั้นเจา้หน่ึงใน

“พิณถงัฉ่ายเฟ่ิง 7 สาย” ท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์

แห่งมณฑลเจอ้เจียง

浙江省博物馆展出的“唐彩凤鸣岐七弦琴” 

图片源于网络
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ช่ือวา่ “สุ่ยซิงน�าเท่ียวพิพิธภณัฑ”์

ตอนแรก เธอยงัไม่มีความรู้เร่ืองการถ่ายคลิป ตดัต่อ และโพสต์

โปรดักชั่น ส่ิงท่ีเธอท�าคือการศึกษาจากส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆ ท�าไว ้

หลงัจากเลือกธีมไดแ้ลว้ เธอก็อ่านขอ้มูลมากมายแลว้เขียน

บทเตรียมไวก่้อนอดัคลิป แต่ผลตอบรับไม่สูดี้ ท�าเอาเสียก�าลงั

ใจไปไม่นอ้ย ต่อมาสุ่ยซิงจึงเปล่ียนวธีิในการถ่ายท�า โดย

อดัคลิปในลกัษณะเล่าเร่ืองเหมือนนิทาน และในท่ีสุดเธอ

กห็าสไตลข์องตวัเองพบ หลงัจากคล�าทางมาระยะหน่ึง

เปิดความลบัสุสานฉินกง สุสานอ้ินซาน ใหค้วาม

รู้เก่ียวกับการออกแบบอนัปราณีตของเจ้าของ

สุสาน เดินทางเขา้ส�ารวจสุสานหม่าหวงัตุย

ราชวงศ์ฮั่น เพ่ือเปิดเผยความลับอนัเป็นอม-

ตะมานบัพนัปีของท่านผูห้ญิงซินจุย... คลิป

วิดีโอท่ีใหค้วามรู้สึกเหมือนซีรีส์ผจญภยั

ดึงดูดผูช้มให้เข้ามาแสดงความคิดเห็น

มากมาย “ท่ีแทค้วามรู้รอบ

ตัวก็ เท่ห์เหมื อ นกันนะ”

บางคนวา่ไวอ้ยา่งนั้น ส�าหรับ

สุ่ยซิง คนจ�านวนมากรู้จกัโบ-

ราณคดีจากการอ่านนวนิยาย

และท�าใหพ้วกเขาเกิดความ

สนใจในประวัติศาสตร์

และความรู้รอบตวัมากข้ึน 

และส่ิงท่ีเธอตั้งใจจะท�า กคื็อ

ช่วยตรวจสอบขอ้มูลให้แก่

คนเหล่านั้น สุ่ยซิงท�าหนา้ท่ี

ดึงความสนใจท่ีทุกคนมีต่อ

โบราณคดี ไปพร้อมกบัรักษา

ไว้ซ่ึงจิตวิญญาณแห่งวิทยา-

ศาสตร์และความเป็นวิชาการ
เคร่ืองทองสมัฤทธ์ิเดินทองโป๋ซานส�าหรับเผาเคร่ืองหอมในราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก

西汉错金铜博山炉 图片源于网络
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แมปั้จจุบนั โบราณคดีจะดึงดูดความสนใจจากคน

ไดเ้พิ่มข้ึน แต่ภาพจ�าเก่ียวกบัการขดุคน้ทางโบราณคดี

กย็งัคงเหมือนเดิม นัน่คือ นกัโบราณคดีกม้หน้ากม้ตา

ขดุดิน เบ้ืองบนคือทอ้งฟ้า ในมือถือเสียมคอยขดุหาวตัถุ

โบราณ ดว้ยความต่ืนเตน้ในระดบัท่ีพอ ๆ กบัการเปิด

กล่องสุ่ม

สุ่ยซิงพบเจอคนท่ีเขา้ใจผิดเก่ียวกบัโบราณคดีใน

ลกัษณะน้ีเป็นจ�านวนมาก อนัท่ีจริง เม่ือแรกเร่ิม เธอเอง

กไ็ม่รู้อะไรเลยเช่นเดียวกนั แปดปีก่อน ขณะท่ีเธอเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ท่ีเมืองจ๋ีหลิน มณฑลจ๋ีหลิน 

คะแนนสอบเขา้มหาวทิยาลยัของเธออยู่ในระดบัดี พอ่

ของเธอจึงแนะน�าให้สมัครสอบวิชาเอกโบราณคดีใน

มหาวทิยาลยัชั้นน�าแห่งหน่ึง ค�าแนะน�าของพ่อท�าให้

ทุกคนในครอบครัวต่ืนเตน้กนัมาก สุดทา้ยเธอจึงเลือก

เรียนวชิาเอกดา้นโบราณวตัถุและพิพิธภณัฑท่ี์มหาวทิยาลยั

จงยางหมินจู๋ (Minzu University of China)

สมยันั้น วชิาโบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีมีผูส้นใจเรียน

นอ้ย แต่สุ่ยซิงกลับค่อย ๆ คน้พบตวัตนจากการเรียน

ศาสตร์แขนงน้ี เธอชอบเดินเล่นตามพิพิธภณัฑ์ คอย 

“ส่ือสาร” กบัโบราณวตัถุเหล่านั้นโดยไม่จ�าเป็นตอ้งใช้

ภาษา ขอเพียงเราเขา้ไปรับรู้ เข้าใจ และฟ้ืนสภาพส่ิง

ของเหล่านั้น “ในกระบวนการของการศึกษา 

และการเยีย่มชมพิพิธภณัฑไ์ปเร่ือย ๆ ท�าใหฉ้นั

คน้พบความรู้สึกอนัน่าอศัจรรยข์องการท�าความ

รู้จกัอารยธรรมเก่าแก่นับพนัปี และความรู้สึก

ดีเวลาท่ีไดท้ �าให้ประวติัศาสตร์ท่ีจมอยู่ในชั้น

ฝุ่ นเหล่านั้นเปล่งประกายข้ึนมาอีกคร้ัง” ความ

สนใจและภูมิหลงัทางการศึกษา ผลักดนัให้

สุ่ยซิงคน้หาความรู้ทางดา้นน้ีอย่างไม่หยุดย ั้ง 

ราวกบัปลาท่ีไดน้�้ า

คนหลายคนถามเธอวา่ “เป็นผูห้ญิง จะเรียน

โบราณคดีไปท�าไม” ส�าหรับตวัเธอแลว้ การ

ศึกษาโบราณคดีมาแปดปี ท�าให้เธอตระหนกั

ถึงความส�าคญัของการมีอยูข่องโบราณคดี นัน่

กคื็อคุณค่าทางกาลเวลา และความเป็นสาธารณะ

ของตวัศาสตร์เอง ส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกบัวชิาโบราณ-

คดี ไม่วา่จะเป็นผนืดินท่ีถูกขดุคน้ โบราณวตัถุ 

ขอ้มูลประวติัศาสตร์ ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ

รวมไปถึงการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณ

วตัถุ ลว้นเตม็ไปดว้ยคุณค่าทางสงัคม “แก่นแท้

ของโบราณคดี คือการคน้หาส่ิงท่ีหลงเหลืออยู่

จากชีวติประจ�าวนัของคนในอดีต ดงันั้นคุณค่า

ของมนั จึงมิไดจ้ �ากดัอยูแ่ค่คุณค่าทางเศรษฐกิจ

เท่านั้น”

ในอนาคตหากมีโอกาส สุ่ยซิงอยากจะไป

เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แกรนดอี์ยิปต์ท่ีเพ่ิงเปิดใน

ตะวนัออกกลางมากท่ีสุด เธออยากไปเห็นมมัม่ี

ตวัเป็น ๆ อยากเห็นสมบติัต่าง ๆ ท่ีขุดคน้จาก

สุสานตูตนัคาเมน เธอหวงัว่าจะไดพ้าชาวเน็ต

เดินทางไปเปิดประตูพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทัว่ทุก

มุมโลก เพื่อขดุคน้มนตเ์สน่ห์แห่งมนุษยชาติท่ี

ลึกล�้าไปกวา่ท่ีเป็นอยู่

本刊综合

“เป็นผู้หญงิ จะเรียนโบราณคดไีปท�าไม”
“女孩子为什么学考古？”

นางสาวสุ่ยซิงก�าลงัเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์

水星探访博物馆 供图
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ขีจ่กัรยานท่องเท่ียว กจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนกบัเมือง
骑行，一场人与城市的深度互动

最近，骑行“沿着

长安街追落日”成为“95后”北京女生

安文潞生活中的新乐趣。安文潞新培养起来的骑行

习惯，正是近期中国城市“骑行热”的缩影。如今，在上

下班高峰的绿道上，常常能看到骑行爱好者成队穿行的身影；

在社交平台上，与骑行相关的路线攻略、车型“种草”等分享，让

绿色低碳理念在不断传播和养成；在中国各地，打造自行车专用路、完

善城市绿道等城市形态改变，也让城市服务体系不断完善。

ระยะหลงัมาน้ี การข่ีจกัรยานชมววิพระอาทิตยต์กเลียบถนนฉางอนั

 กลายเป็นความร่ืนรมยอ์ยา่งใหม่ของอนั เหวนิลู่ หญิงสาวชาวปักก่ิง

รุ่นเกิดหลงั ค.ศ. 1995 ทุกคร้ังท่ีไดเ้ลิกงานเร็ว เธอจะ

เปล่ียนมาใส่ชุดส�าหรับป่ันจกัรยาน สวมหมวกกนัน็อก 

เขน็จกัรยานท่ีเพิง่ซ้ือเม่ือฤดูใบไมผ้ลิท่ีผา่นมา แลว้ออกไป

ร่วมแจมกบัก๊วนนกัป่ัน

ความสนใจท่ีอนั เหวนิลู่มีต่อการข่ีจกัรยานชมเมืองน้ี

ถือเป็นภาพสะทอ้นกระแส “ป่ันจกัรยานชมเมือง” ของชาวจีนได้

เป็นอยา่งดี เด๋ียวน้ีเม่ือถึงช่วงเวลาเร่งด่วน เรามกัจะพบเห็นนกัป่ัน

ทั้งหลายจบักลุ่มกนัมาป่ันจกัรยานกนับนเสน้ทางสีเขียวส�าหรับชมธรรม-

ชาติ  หลาย ๆ  เมืองในจีนพากนัสร้างเสน้ทาง

เฉพาะส�าหรับการป่ันจกัรยาน และ

พฒันาเส้นทางสีเขียวอนั

ร่มร่ืน ถือเป็นการยก

ระดับระบบบริการ

ในเขตเมืองใหดี้

ยิง่ข้ึน

กระแสฮอตฮติ / 时尚
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สองปีมาน้ี ซุน หงเทา หวัหนา้กลุ่มป่ันจกัรยานชมเมืองเจ้ียนอนั

กรุงปักก่ิง สงัเกตเห็นวา่ก๊วนป่ันจกัรยานของเขามีสมาชิกเป็นคน

หนุ่มสาวเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ “บางทีป่ันไปถึงส่ีแยก กพ็บวา่รอบ ๆ ตวั

เราเป็นหนุ่มสาวอายนุอ้ย ๆ หมดเลย มีแบบท่ีมากนัสามคนพอ่แม่

ลูกดว้ย เดก็นอ้ยเองกข่ี็จกัรยานคนัเลก็มาร่วมทาง ผมไดย้นิเวลาท่ี

สมาชิกหนุ่มสาวในก๊วนเขาคุยกนั เขากบ็อกวา่การป่ันจกัรยานไป

ท่ีท�างานไดสุ้ขภาพมากกวา่นัง่รถเมล์หรือรถไฟใตดิ้น แถมยงัได้

ชมววิในเมืองท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย”

ในโซเชียลเน็ตเวร์ิก คนหนุ่มสาวจ�านวนมากโปรดปรานการ

แชร์ขอ้มูลท่ีตนประสบมาจากการป่ันจกัรยานชมเมือง บา้งก็ลง

รูปดอกไมริ้มทางท่ามกลางสายลมอ่อน ๆ ในคืนฤดูร้อน บา้งกล็ง

รูปหอมุมในพระราชวงัตอ้งห้ามเม่ือยามตีห้า หรือจะเป็นรูปถ่าย

ของป้ายประกาศข�า ๆ ร้านรวงน่ารักท่ีพบเจอรายทาง ฯลฯ ทิวทศัน์

ในเมืองท่ีแล่นผา่นไปอยา่งรวดเร็วยามท่ีเรานัง่รถ ดูแลว้มีรายละ-

เอียดท่ีชดัเจนมากข้ึนเม่ือเราเห็นมนัขณะป่ันจกัรยาน

เวลาน้ี คนหนุ่มสาวท่ีชอบคน้หาความร่ืนรมยใ์นเมืองมีมากข้ึน

เร่ือย ๆ ไม่ใช่แค่ป่ันจกัรยานชมววิเท่านั้น แต่การออกมาท�ากิจกรรม

กลางแจง้ เช่น ปิกนิก แคมป์ป้ิง พายซพับอร์ด ฯลฯ ลว้นแต่เป็น

งานอดิเรกแนวใหม่ส�าหรับพวกเขา แต่ใน

บรรดากิจกรรมกลางแจง้เหล่านั้น การข่ี

จกัรยานชมเมืองดูจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

มากท่ีสุด ส�าหรับนกัป่ันชมเมืองทั้งหลาย 

กิจกรรมน้ีรวมฟังกช์ัน่ต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ออกก�าลงักาย 

พกัผ่อน เขา้สงัคม และความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ถือว่าเพลิดเพลินไดใ้นหลาย

สถานการณ์ แต่เขา้ถึงคนหมู่มาก จึงเรียก

ไดว้า่แมตชไ์ดก้บัสารพดัส่ิง และท�าใหชี้วติ

ประจ�าวนัของหนุ่มสาวทั้งหลายเกิดความ

เป็นไปไดใ้หม่ ๆ

“ก่อนเลิกงาน ฉนัจะพิมพล์งไปในกลุ่ม

แชตวา่ ‘วนัน้ีใครจะป่ันจกัรยานบา้ง’ แลว้

ฉนักอ็าจจะไดเ้พ่ือนร่วมป่ันหนา้ใหม่ ๆ และ

ไดเ้ส้นทางป่ันสายใหม่ หรือบางคร้ังอาจ

หมายถึงของวา่งม้ือดึกดว้ย ถือเป็นการผอ่น-

คลายท่ีหาไดย้ากยิ่งหลงัจากท�างานยุ่งมา

ทั้งวนั” อนั เหวิน่ลู่กล่าว

การป่ันจกัรยานชมเมือง เข้าได้กบัทุกโอกาส

骑行很“百搭”

ผูช่ื้นชอบการป่ันจกัรยานก�าลงัป่ันจกัรยานบนถนนวฒันธรรมเจียงไห่ เมืองฉีตง มณฑลเจียงซู

骑行爱好者在江苏省启东市江海文化景观大道骑行 新华社 图

กระแสฮอตฮติ时尚 /

51



คนหน่ึงคน จกัรยานหน่ึงคนั และเสน้

ทางอีกหน่ึงเสน้ จะวา่ง่ายกง่็าย จะวา่ยากก็

ยาก ตั้งแต่วินาทีแรกท่ีคุณวางเทา้ลงบน

แป้น ตวัคุณและเมืองกจ็ะเร่ิมปฏิสมัพนัธ์กนั

ทุกฉากหลงัท่ีลอ้จกัรยานเคล่ือนไปลว้นเป็น

ววิสามมิติ บนัทึกความคล่องตวัของการ

จราจร ความครอบคลุมของโครงสร้างพืน้-

ฐาน และระบบการบ�ารุงรักษาเมืองท่ีได้

มาตรฐาน

“ตั้งแต่ท่ีปักก่ิงมีถนนเฉพาะส�าหรับ

จกัรยาน การเดินทางไปท�างานของฉนั กป็ระ-

หยดัเวลาลง จาก 40 นาทีเม่ือตอ้งขบัรถไป

เผชิญการจราจรท่ีติดขดัในชัว่โมงเร่งด่วน 

ลดเหลือแค่ 30 นาทีเพราะฉนัเปล่ียนมาข่ี

จกัรยานแทน” การท�างานในปักก่ิงท�าให้

โจวหยางเกิดความรู้สึกมากมาย “เด๋ียวน้ี

เราข่ีจกัรยานกนัไม่ใช่แค่เฉพาะบนเสน้ทาง

ชมววิธรรมชาติในเมืองเท่านั้น แต่ยงัข่ีข้ึน

ทางยกระดบัไดด้ว้ย เวลาท่ีเราจะข้ึนทาง

เมืองที ่“เป็นมติร” มากขึน้

城市更“友好”

ยกระดบั จะมีสายพานท่ีค่อยส่งก�าลงัให ้เม่ือถึงปลายเสน้ทางกจ็ะ

มีสายพานท่ีช่วยลดความเร็ว เพิม่ความสะดวกแถมยงัสนุกดีดว้ยนะ”

ระยะหลงัมาน้ี เมืองต่าง ๆ ในประเทศจีนเร่ิมท่ีจะแสวงหาแนว

ทางท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชจ้กัรยานเป็นพาหนะ

ท่ีเซ่ียงไฮ ้เสน้ทางจกัรยานผูต่งปินเจียงความยาว 22 กิโลเมตร 

ไดก้ลายมาเป็นสถานท่ีเช็กอินส�าคญัของนกัป่ันในทอ้งถ่ิน ผลงาน

กราฟฟิติของศิลปินหนุ่มสาวท่ีมีใหเ้ห็นเป็นระยะ ช่วยเพิ่มความ

ร่ืนรมยใ์หน้กัป่ันเหล่านั้น

ส่วนท่ีเมืองเฉิงตู การข่ีจกัรยานไปตามเสน้ทางชมธรรมชาติ

ความยาว 100 กิโลเมตร กลายมาเป็นกิจกรรมสนัทนาการกลางแจง้

ยอดฮิตของคนเมือง คนจ�านวนมากทา้ทายตวัเองดว้ยการออกไป

พิชิตเส้นทางสายน้ี ความฮอตของเส้นทางป่ันจักรยาน 100 

กิโลเมตร ท�าใหก้ารป่ันจกัรยานพิชิตเสน้ทางสายน้ีถูกบรรจุลงใน

การแข่งขนั “ไตรกีฬารูปแบบใหม่” ของเมืองเฉิงตู อนัประกอบ

ดว้ยแคมป์ป้ิงกลางแจง้ ป่ันจกัรยานรอบเมือง และปีนเขาหลงฉวน

ในยามค�่าคืน

การกลับมาสู่เมืองอีกคร้ังของจกัรยาน สะท้อนให้เห็นถึง

แนวคิดการออกแบบเมืองท่ีเน้นให้ความส�าคญักบัมนุษย ์พร้อม

กนันั้น ยงัช่วยผลกัดนัใหเ้มืองเปล่ียนแปลงไปอยา่งเร่ือย ๆ 

ผูช่ื้นชอบการป่ันจกัรยานก�าลงัป่ันจกัรยานในสวนสาธารณะเส่ินสุ่ยวาน เมืองเส่ินหยาง มณฑลเหลียวหนิง 

辽宁省沈阳市骑行爱好者在沈水湾公园骑行 CFP 图
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ก�าแพงเมืองซีอาน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอาน มณฑลส่าน

ซี เร่ิมสร้างใน พ.ศ. 1913 เป็นก�าแพงเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุด 

และอนุรักษไ์ดดี้ท่ีสุดในจีน เม่ือเราป่ันจกัรยานข้ึนไปบน

ก�าแพงเมือง มองลงมาจะเห็นทศันียภาพทั้งในเขตเมืองเก่า

และบริเวณรอบ ๆ ไดด่ื้มด�่ากบัประวติัศาสตร์ไปในตวัดว้ย

เสน้ทางฮติส�าหรบัป่ันจกัรยานชมเมืองในจนี
中国城市骑行“宝藏”路线

สายที ่3 เส้นทางสีเขยีวเทยีนฝู่ เมืองเฉิงตู

ระยะทางรวม 100 กโิลเมตร

เสน้ทางชมธรรมชาติท่ีโอบลอ้มเมือง เพราะสร้างคู่ไปกบัทางด่วน

เลียบเมือง โดยถูกจดัให้เป็นเส้นทางสีเขียวระดบัท่ี 1 ในอุทยาน

ระบบนิเวศเลียบเมืองเฉิงตู ตลอดเสน้ทางสายน้ี มีสะพานชมววิ 

“หน่ึงสะพาน หน่ึงทศันียภาพ” จ�านวนทั้งส้ิน 78 แห่งกระจายอยู ่

เสน้ทางสายน้ีเช่ือมสวนสาธารณะระบบนิเวศท่ีมีลกัษณะเด่นต่าง ๆ

กนัไปรวม 121 แห่งเขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นสวนสาธารณะกุย้ซี 

สวนสาธารณะทะเลสาบชิงหลง หรือทะเลสาบจ่ินเฉิง

สายที ่2 เส้นทางสีเขยีวเลยีบทะเลสาบตงหู เมืองอู่ฮ่ัน

ระยะทางรวม 101.98 กโิลเมตร

เสน้ทางสายน้ีอยูใ่นเขตชมววิการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทะเลสาบ

ตงหู เมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย โดยสร้างเลียบไปกบัทะเลสาบ เช่ือม

ภูเขา แหล่งน�้า ป่าไมแ้ละเมืองเขา้ไวด้ว้ยกนั เรียกไดว้า่เป็นแหล่ง

ผลิตอากาศบริสุทธ์ิใหแ้ก่ชาวเมือง ท่ีทุกคนสามารถเดินทางเขา้มา

ร่ืนรมยก์บั “สโลว ์ไลฟ์” ท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติ

สายที ่1 เส้นทางป่ันจกัรยานเลยีบก�าแพงเมืองซีอาน

ระยะทางรวม 13.74 กโิลเมตร

本刊综合 孙勇刚 制表
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เหลาเส่อ ช่ือเดิม ซู ช่ิงชุน (เกิดเม่ือวนัท่ี 3

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2442 -  เสียชีวติเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม

พ.ศ. 2509) เกิดท่ีกรุงปักก่ิง ช่ือนามปากกา เหลาเส่อ

เป็นนกัประพนัธ์นวนิยาย และบทละครร่วมสมยั

จีนท่ีมีช่ือเสียง เขาเป็นนกัเขียนคนแรกท่ีไดรั้บการ

ยกยอ่งใหเ้ป็น “ศิลปินของประชาชน” ในยคุประ-

เทศจีนใหม่ ผลงานตวัแทน ไดแ้ก่ “คนลากรถ” 

“ตลาดนดั” “ร้านน�้าชา” ฯลฯ 

“ครอบครัวส่ีชัว่คน” เป็นนวนิยายเร่ืองยาวท่ี

เหลาเส่อเขียนใหเ้ห็นถึงชีวิตสามญัชนและการ

ต่อตา้นผูรุ้กรานในนครเป่ยผงิ (ช่ือเดิมของปักก่ิง) 

ซ่ึงถูกยึดครองโดยทหารญ่ีปุ่น  เป็นหนงัสือรวม

ชุดสามเล่ม เน้ือหาหนงัสือกล่าวถึงชีวติของครอบ

ครัวฉีท่ีมีคนส่ีรุ่นอยูด่ว้ยกนัเป็นตวัเดินเร่ืองหลกั 

พรรณนาภาพชีวติท่ีรุ่มรวยฟุ้งเฟ้อ ยากจนตกอบั 

ความตายและการอยูร่อดของผูค้นทุกสีผวิ ทุกชน

ชั้นท่ีอาศยัอยูใ่นตรอกซอยเส่ียวหยางเชวยีน (คอก

แพะ) แสดงใหเ้ห็นถึงเส้นทางชีวติท่ียากล�าบาก 

เล้ียวลดคดเค้ียว เป็นส่ิงท่ีสามญัชนทัว่ไปตอ้ง

ด�าเนินไปในกระบวนการทางประวติัศาสตร์คร้ัง

ยิง่ใหญ่แห่งยคุสมยั 

老 舍 ， 原 名 舒 庆 春 （ 1 8 9 9 年 2 月 3

日－1966年8月24日），生于北京，老舍为其

笔名。中国现代著名小说家、剧作家，是新中

国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代

表作有《骆驼祥子》《赶集》《茶馆》等。

《四世同堂》是老舍创作的一部表现抗战

时期，北平沦陷区普通民众生活与抗战的长篇

小说，全书共三部。该书以祁家四世同堂的生

活为主线，形象、真切地描绘了以小羊圈胡同住

户为代表的各个阶层、各色人等的荣辱浮沉、生

死存亡，展示了普通人在大时代历史进程中所走

过的艰难曲折的道路。

ครอบครวัสีช่ ัว่คน 
(คดับางตอน)

（节选）

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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บา้นของครอบครัวฉีตั้งอยู่ใน “ตรอกคอกแพะ”  (ปัจจุบนัคือ

ซอยเส่ียวหยางเชวยีนในกรุงปักก่ิง) ใกล ้ๆวดัฮู่กัว๋ เขตซีเฉิง ไม่แน่

วา่ในอดีต สถานท่ีน้ีอาจเคยเป็นคอกแพะมาก่อนกเ็ป็นได ้เพราะมนั

ไม่เหมือนกบัตรอกซอยในปักก่ิงทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นซอยตรง หรือ

มีเล้ียวโคง้บา้งหน่ึงหรือสองเล้ียว แต่ท่ีน่ีมีลกัษณะคลา้ยน�้าเตา้มากกวา่

เสน้ทางท่ีตรงออกไปสู่ถนนทางตะวนัตกเป็นช่วงปากและคอคอดของ

น�้าเตา้นั้นทั้งแคบและยาว อีกทัง้สกปรกมาก ปากของน�้าเตา้ช่างแคบ

อะไรปานนั้น ถา้คนไม่ตั้งใจมองหา หรือสอบถามกบับุรุษไปรษณีย์

อาจถูกละสายตาผา่นเลยไปเป็นแน่ หลงัจากผา่นช่วงคอน�้าเตา้เขา้ไป

แลว้ จะเห็นขยะกองอยู่ขา้งก�าแพง คุณจึงกลา้วางใจท่ีจะเดินเขา้ไป

ขา้งใน เช่นเดียวกบัโคลมับสัท่ีกลา้จะไปต่อขา้งหนา้เม่ือเขามองเห็น

บางส่ิงท่ีลอยอยูใ่นทะเล หลงัจากเดินไปหลายสิบกา้ว ทนัใดนั้นสายตา

กส็วา่งโล่ง พื้นท่ีท่ีปรากฏตรงหนา้เป็นช่วงอกของน�้าเตา้ ลกัษณะ

เป็นวงกลมฝ่ังทิศตะวนัออกไปตะวนัตกกวา้งส่ีสิบกา้ว ทิศเหนือจรด

ใตค้วามยาวสามสิบกา้ว มีตน้ตัก๊แตนใหญ่สองตน้อยูต่รงกลาง มีหก

หรือเจด็ครอบครัวอาศยัอยูบ่ริเวณน้ี เดินต่อไป จะมีตรอกเลก็ ๆ คือ

ช่วงเอวของน�้าเตา้ เม่ือผา่น “เอว” เขา้ไป จะเป็นพ้ืนท่ีวา่ง ซ่ึงใหญ่กวา่

ช่วง “อก” สองหรือสามเท่า ตรงส่วนน้ีคือทอ้งน�้าเตา้ ช่วง “อก” กบั

“ทอ้ง” น่าจะเป็นคอกแพะท่ีว่าหรือไม่ ทั้งน้ียงัตอ้งรอไดรั้บการ

ตรวจสอบโดยนกัประวติัศาสตร์เสียก่อน จึงจะสรุปฟันธงลงได้

บา้นของครอบครัวฉีตั้งอยู่ช่วงอกของน�้ าเตา้ ประตูหนา้บา้น

หนัไปทางทิศตะวนัตก เยื้องตรงขา้มกบัตน้ตัก๊แตนใหญ่ตน้หน่ึง

แต่เดิม ตอนท่ีผูเ้ฒ่าฉีเลือกซ้ือบา้น ต�าแหน่งท่ีตัง้ของบา้นเป็นตวัก�าหนด

ทางเลือกของเขา เขารักสถานท่ีแห่งน้ี ทางเขา้ตรอกคบัแคบไม่เป็นท่ี

สะดุดตาผูค้น ซ่ึงท�าใหเ้ขารู้สึกปลอดภยั และบริเวณช่วงอกของน�้าเตา้

น้ีมีคนอาศยัอยูร่าว ๆ หกหรือเจด็ครอบครัว ท�าใหเ้ขารู้สึกอบอุ่นข้ึน

ดา้นนอกประตู มีตน้ตัก๊แตนขนาดใหญ่ 2 ตน้ใหเ้ด็ก ๆ ไดว้ิง่เล่น 

ไม่มีทั้งรถและมา้ มีแต่ฝัก ดอก และตวัหนอนจากตน้ตัก๊แตน ท่ีเป็น

ของเล่นเดก็ ๆ ได ้ขณะเดียวกนั แมว้า่สถานท่ีนั้นจะเป็นตรอกเก่า 

แต่ทิศตะวนัตกออกสู่ถนนใหญ่ ดา้นหลงัเป็นวดัฮู่กัว๋ ซ่ึงจะมีงาน

วดัประจ�าทุกวนัท่ีเจด็และแปดติดกนัสองวนั นบัวา่สะดวกในการ

จบัจ่ายซ้ือของ ดงันั้น เขาจึงตดัสินใจซ้ือบา้นหลงันั้น 

ผูเ้ฒ่าฉีช่ืนชอบบา้นหลงัน้ีมาก เหตุผลหลกัคือ น่ีคือทรัพยสิ์น

ท่ีเขาหาซ้ือเอง และไม่วา่โครงสร้างและสถา-

ปัตยกรรมจะแย่แค่ไหน กค็วรค่าแก่ความ

ภาคภูมิใจ ประการท่ีสอง นบัตั้งแต่ท่ีเขามี

บา้นหลงัน้ีแลว้ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

ของเขามีแต่เพิม่ไม่มีลด มาถึงวนัน้ีกอ็ยูด่ว้ย

กนัส่ีรุ่นคนแลว้ ฮวงจุย้ท่ีน่ีจะต้องดีมาก 

เม่ือตอนท่ียุย่เซวยีนหลานคนโตแต่งงาน ได้

ท�าการปรับปรุงบา้นกนัใหม่ทั้งหลงัเลยทีเดียว

คราวน้ีมีฉี เทียนอ้ิวเป็นก�าลงัหลกั เขาตอ้งการ

เปล่ียนทรัพยสิ์นท่ีพอ่ของเขาซ้ือหามากลาย

เป็นป้อมปราการท่ีสามารถสืบต่อไปยงัคน

รุ่นต่อไปได ้อนัไม่เป็นการละอายต่อผูเ้ฒ่า

ผูแ้ก่ และไม่เป็นท่ีละอายต่อลูกหลาน ไมท่ี้

ผพุงัเสียหายเปล่ียนใหม่ทั้งหมด เศษอิฐถูก

แทนท่ีดว้ยกอ้นอิฐทั้งแท่ง พื้นท่ีส่วนท่ีเห็น

เป็นไมถู้กทาสีใหม่ทั้งหมด หลงัจากการปรับ-

ปรุงคร้ังน้ี การจดัวางของบา้นหลงัน้ีแมว้า่จะ

ยงัไม่ค่อยดีนกั แต่ในความเป็นจริงมนักลบั

กลายเป็นบา้นท่ีข้ึนหนา้ข้ึนตาพอสมควรใน

ตรอกคอกแพะ ผูเ้ฒ่าฉีมองไปท่ีบา้นใหม่ ถอน

หายใจดว้ยความพึงพอใจ เม่ือถึงวนัท่ีเขาอายุ

ครบหกสิบปี ไดต้ดัสินใจปลดเกษียณ แรง-

งานทัง้หมดของเขาจึงทุ่มเทใหก้บัการตกแต่ง

ลานบา้นใหส้วยงาม ท่ีพื้นก�าแพงดา้นใต้

เขาเร่ิมทยอยปลูกตน้บีโกเนีย ดอกโฮสตา้ 

ไฮเดรนเยยี และตน้แซ็กซิฟริจ ท่ีกลางลาน

บา้น เขาปลูกตน้ทบัทิมบอนไซส่ีกระถาง

ใหญ่ ตน้ยีโ่ถสองกระถาง และพืชขนาดเลก็

จ�านวนมากท่ีสามารถออกดอกไดโ้ดยไม่

ตอ้งลงแรงดูแลมากนกั

(คดัมาโดยยอ่)
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มาร่วมกนัสรา้งประชาคมของมนุษยชาติ 
บนพื้นฐานของความเป็นพีน่อ้งและการแบ่งปัน

以相亲、共享为基础，携手共建人类命运共同体

我对中国国家主席习近平提出的“共同构建人类命运共同体”的倡议高度赞同。如果人类共同朝着这

个方向迈进，世界将会变得更加和平，战争与矛盾冲突将会平息；共同携手保护世界资源和环境，将会使

自然灾害、流行病等问题得到更有效地应对，最终带给人类的将会是兄弟情义、善意以及慷慨共享。

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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ดร. โภคิน พลกลุ นายกสมาคม

วฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

อดีตประธานรัฐสภาไทย อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี 
泰中文化经济协会会长，泰国前

国会主席、前副总理 颇钦·蓬拉军

ความยากจน ความเหล่ือมล�้าและความไม่เท่าเทียม เป็นปัญหา

ท่ีอยูคู่่กบัสังคมโลกมาอยา่งต่อเน่ือง และปัจจุบนัยงัถูกซ�้ าเติมดว้ย

ปัญหาใหม่ ๆ  อยา่งการเขา้ถึงเทคโนโลย ีการอพยพขา้มแดน โรคระบาด

อยา่งโควดิ - 19 ตลอดจนภยัพิบติัต่าง ๆ ท�าใหป้ระเทศทัว่โลกและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งพยายามหาวธีิการเพ่ือรับมือกบัส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้

เทคโนโลยสีมยัใหม่นบัเป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ีช่วยใหม้นุษยส์ะดวก

สบายข้ึน มัน่คงปลอดภยัยิง่ข้ึน เสมอภาคกนัมากข้ึน ทั้งยงักระตุน้ให้

มนุษยพ์ฒันาตนเองและสงัคมใหดี้ข้ึน ขณะเดียวกนักเ็ป็นภยัแก่มนุษย์

ไดเ้หมือนกนั หากถูกน�าไปใชเ้พ่ือแยง่ชิงความเป็นใหญ่ ครอบง�าคน

ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น หรือไปท�าลายลา้งความอยูดี่กินดี ธรรมชาติ 

และความเป็นมนุษยล์ง

โลกในศตวรรษท่ี 21 ถูกเทคโนโลยีเช่ือมโยงใหเ้ขา้หากนัอยา่ง

ใกลชิ้ดจนปราศจากพรมแดน ปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ีไดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของปัญหาระดบัภูมิภาคและระดบัโลก ในทางกลบักนั ปัญหา

ระดบัโลกกอ็าจส่งผลใหเ้กิดปัญหาในระดบัพ้ืนท่ีตามมา เช่นกรณีผู ้

อพยพผดิกฎหมาย ท่ีกลายเป็นปัญหาร่วมกนัของกลุ่มประเทศสหภาพ

ยโุรป แต่มีรูปแบบของท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ นอกจากน้ี

ยงัท�าใหป้ระเดน็เพียงประเดน็หน่ึงสามารถเก่ียวขอ้งกบัปัญหาไดห้ลายมิติ 

อาทิ การแพร่ระบาดของโควดิ - 19 ท่ีกลายเป็นความทา้ทายตั้งแต่เร่ือง

การปกครองไปจนถึงวฒันธรรม ไม่ใช่แต่ในทางสาธารณสุขเท่านั้น

ตูค้อนเทนเนอร์สินคา้ขา้มพรมแดนจีน - ไทยก�าลงัขนถ่ายสินคา้ท่ีลานโหลดสินคา้สถานีเวยีงจนัทนใ์ต ้เสน้ทางรถไฟจีน - ลาว 

中老铁路万象南站换装场正在进行换装的中泰跨境集装箱 新华社 图
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 การแกปั้ญหาเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการบูรณา

การและความร่วมมือขา้มชาติในหลายระดบั

การแกปั้ญหาเพียงจุดใดจุดหน่ึงกอ็าจไปสร้าง

ปัญหาในอีกส่วนหน่ึงตามมา จนกลายเป็น

ลกัษณะงูกินหางท่ีไม่ส้ินสุด ดว้ยเหตุน้ี แนว

ทางในการจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้

โดยเฉพาะในระดบัระหวา่งประเทศหรือท่ี

เรียกกนัวา่ “ระเบียบโลก” (World order) จึง

ไม่ควรเป็นการเอ้ือประโยชน ์หรือท�าใหมี้

ผูท่ี้เขม้แขง็กวา่ไดเ้ปรียบยิง่ข้ึนไปอีก จนกลาย

เป็นเคร่ืองมือขยายความขดัแยง้และความไม่

เท่าเทียม อนัตรงขา้มกบัส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความ

เจริญรุ่งเรืองร่วมกนั” (Common prosperity)

ท่ีทุกภาคส่วนของสงัคมต่างไดป้ระโยชน์

จากการเป็นส่วนหน่ึงของความเจริญกา้วหนา้

ของสงัคมไปดว้ยกนั

ดงันั้น ระเบียบในการจดัการปัญหาตอ้ง

เป็นกระบวนการท่ีท�าให้แต่ละฝ่ายสามารถ

“แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ของตนเอง

เพ่ือสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจจนน�าไปสู่ความ

ร่วมมือท่ีแต่ละประเทศสามารถแสวงหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน ์

หรือสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนั

และหนทางเดียวท่ีจะสร้างระเบียบท่ียติุธรรม

ส�าหรับทุกฝ่ายคือการท่ีทุกคนเขา้ไปมีบทบาท

ในการจดัวางความสมัพนัธ์ร่วมกนั มิใช่มา

จากการก�าหนดของผูมี้อ �านาจหรือภายใต้

การครอบง�าโดยผูมี้อ �านาจ รวมไปถึงการ

พยายามแกปั้ญหาแบบส�าเร็จรูปท่ีอาจไม่

เหมาะสมกบัความตอ้งการและบริบทของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลาย

หลกัการของนโยบายท่ีเอ้ือใหผ้ลกระทบ

จากความยากจน ความเหล่ือมล�้าและความไม่เท่าเทียมลดลง คือ

การจดัสรรทรัพยากร ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์และ

เทคโนโลย ีให้กระจายไปสู่ประชากรทุกระดบัใหม้ากท่ีสุด โดยค�านึง

ถึงความยัง่ยนื (Sustainability) ความเท่าเทียม (Equality) และความ

เป็นธรรม (Fairness) ในมิติท่ีไม่จ�ากัดเฉพาะภายในเขตแดนของ

แต่ละประเทศ แต่รวมไปถึงระหวา่งเขตแดนของทุกประเทศ

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัสองตวัอยา่งก็คือการบริหารจดัการการใช้

ประโยชนจ์ากแม่น�้าโขงและทรัพยากรอ่ืน ๆ ในล�าน�้าโขง ระหวา่งไทย

ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา ผา่นคณะกรรมการแม่น�้าโขง (Mekong 

River Commission : MRC)  อีกตวัอยา่งหน่ึงคือการจดัการกบัการแพร่

ระบาดของโควดิ - 19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีสามารถรวบรวมและ

กระจายทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการควบคุมและจดัการกบัโรคระบาด

ผา่นความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก กบัประเทศนอกอาเซียน

อยา่งญ่ีปุ่นและจีน ซ่ึงทั้งสองตวัอยา่งน้ีจะไม่เกิดข้ึนหากแต่ละชาติ

ไม่มีความสมัพนัธ์ในรูปแบบเฉพาะของเอเชีย ท่ีมองเห็นความเป็น

หุน้ส่วน ความเป็นเพ่ือน และความเป็นพ่ีนอ้ง จนสามารถหาทางออก

①

②
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ท่ีเป็นผลประโยชนร่์วมกนั

การจะขจดัความยากจน ความเหล่ือมล�้าและความไม่เท่าเทียม ให้

หมดไปจากสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันา

ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือเพ่ิมพนูทั้งทรัพยากรและ

โอกาสของประชาชนท่ีจะเขา้ถึงทรัพยากรตามแนวทางของ “การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื” (Sustainable development) ท่ีเช่ือวา่นอกเหนือจาก

การพฒันาทางเศรษฐกิจหรือการพฒันาทางวตัถุแลว้ ส่ิงท่ีจ�าเป็นและ

ส�าคญัท่ีสุดคือการพฒันาประชากรในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนแก่

ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี มีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ มีความ

มัน่คง สามารถก้าวพ้นจากความยากจน ความเหล่ือมล�้ าและ

ความไม่เท่าเทียมเพ่ือไปสู่ชีวติและสงัคมท่ีดีกวา่

ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัค�ากล่าวของท่านประธานาธิบดีสี จ้ินผงิของจีน 

ท่ีปรารถนาจะเห็นการสร้าง “ประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกนัส�าหรับ

มนุษยชาติ” (Community with a shared future for mankind) เพราะ

หากมนุษยชาติร่วมกนักา้วเดินไปสู่ส่ิงน้ี สังคมโลกจะมีสันติภาพ 

สงครามและความขดัแยง้ต่าง ๆ จะบรรเทาลงการร่วมมือกนัรักษา

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของโลก การต่อสู้

กบัภยัพิบติัธรรมชาติและโรคระบาดก็จะ

ยิ่งมีประสิทธิภาพ น�ามาซ่ึงความเป็นพ่ีเป็น

น้อง ความเมตตา ความปรารถนาดี และ

การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันระหวา่งมนุษยชาติใน

ท่ีสุด

RCEP สร้างความหวงัใหม่ใหก้บัชาวสวนผลไมไ้ทยในการขยายการส่งออก

图①RCEP给泰国果农扩大出口带来新机遇 新华社 图

ศูนยอ์นุรักษส์ายพนัธ์ุเต่าทะเลบนเกาะมนัใน จงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

ช่วยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ 

图②泰国罗勇府蒙奈岛海龟保护中心帮助龟类重返自然 

新华社 图

พนกังานท�างานในนิคมอุตสาหกรรมระยองไทย - จีน ในจงัหวดัระยอง

图②工作人员在泰中罗勇工业园工作 新华社 图

③
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หลิว่โจว : อร่อยกบักว๋ยเต๋ียวหอยขม

嗦了这碗螺蛳粉
柳州，是一座散发着“独特”味道的城市，柳州人的清晨是从

嗦粉开始的。螺蛳粉是广西壮族自治区柳州市最“出圈”的一种早

餐，大有凡街头必有螺蛳粉的架势。鲜香酸辣的味道，酸笋的独

特香气不仅让本地人的味蕾念念不忘，还勾动了外地人的味觉。

หล่ิวโจว เป็นเมืองท่ีอบอวลดว้ยอรรถรสท่ีมี “เอกลกัษณ์เฉพาะ” ใน

ยามเชา้ของชาวหล่ิวโจวจะเร่ิมตน้ดว้ยก๋วยเต๋ียว ก๋วยเต๋ียวหอยขม

เป็นอาหารม้ือเชา้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในเมืองหล่ิวโจว เขตปกครอง

ตนเองชนชาติจว้งกวางสี ตามริมทางจะมีร้านก๋วยเต๋ียวหอยขม

ตั้งอยูท่ ัว่ไป รสชาติกลมกล่อม เผด็เปร้ียว กล่ินหอมกรุ่นอนั

เป็นเอกลกัษณ์ของหน่อไมด้อง ไม่เพียงสร้างความ

หลงใหลไม่รู้ลืมให้กบัคนในทอ้งถ่ินเท่านั้น 

แต่ยงักระตุน้ต่อมน�้ าย่อยของชาวต่างถ่ิน

อีกดว้ย

ก๋วยเต๋ียวซุปหอยขมในร้านก๋วยเต๋ียวซุปหอยขมซินพา่ย

新派螺蛳粉小店里的螺蛳粉 图片源于网络

60

อร่อยแดนมงักร / 美食



เหตุท่ีก๋วยเต๋ียวน้ีถูกเรียกวา่ “ก๋วยเต๋ียว

หอยขม” เป็นเพราะน�้าซุปท�าจากหอยขม 

ก๋วยเต๋ียวหอยขมแท ้ๆ ตอ้งเป่ียมดว้ยรส 

“สด เปร้ียว เผด็ ร้อน กลมกล่อม” เส้นก๋วย

เต๋ียวท่ีมีเน้ือนุ่ม หนึบ และล่ืนคล่องคออนั

เป็นเอกลกัษณ์ของเสน้ก๋วยเต๋ียวหล่ิวโจว

เพิ่มดว้ยหน่อไมด้อง ถัว่ลิสง ฟองเตา้หูท้อด

ดอกไมจี้น ไชโป้ว ผกักาดสด และเคร่ือง

ปรุงอ่ืน ๆ รวมทั้งซุปท่ีเขม้ขน้จดัจา้นดว้ย

รสเผ็ดเปร้ียว และหอยขมท่ีเค่ียวตม้จน

ไดท่ี้

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การ “ซดก๋วยเต๋ียว”

ใหแ้ก่ลูกคา้นกักิน ร้านอาหารหลายแห่งยงั

ใหบ้ริการเพิม่ดว้ยเคร่ืองเคียงอ่ืน ๆ  เช่น ไข่ดาว

เตา้หู ้ตีนเป็ดกบัขาหมูตุ๋นพะโล ้ก๋วยเต๋ียว

หอยขมรสดั้งเดิมมีความใจกวา้งโอบอุม้ไข่

ดาวใหชุ่้มฉ�่าดว้ยน�้าซุปสุดพิเศษ หรือขาหมู

ท่ีละลายในปาก โดยไม่อวดเบ่งชิงพ้ืนท่ีความ

เป็นเจา้ กลบัมีแต่ความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเพิม่ความ

แซ่บใหก้บัก๋วยเต๋ียวชามน้ี

หน่อไมด้องน่าจะเป็น “จิตวิญญาณ” ของก๋วยเต๋ียวหอยขม

ก๋วยเต๋ียวหอยขมขนานแทด้ั้งเดิมจะมีกล่ิน “เหมน็” จดัมาก  ซ่ึง

กล่ิน “เหม็น” น้ีมีท่ีมาจากหน่อไมด้อง เป็นกรดเปร้ียวของ

หน่อไมส้ดหลงัจากผ่านกระบวนการหมกัดอง รสเปร้ียวท่ีเกิด

จากการหมกัของพืชผกัจะมีความกลมกล่อมกว่าน�้ าส้มสายชู 

รสชาติอ่อนโยนแต่ไม่ระคายล้ิน ใหส้มัผสัท่ีกรุบกรอบล่ืนละมุน 

ค่อย ๆ ล้ิมรสเน่ินนานจะรับรู้ไดถึ้งกล่ินหอมจาง ๆ ของหน่อไม ้

หลายคนท่ีพอไดก้ล่ินน้ีอาจบอก “ขอถอยดีกว่า” แต่คนท่ีรู้ว่า

มนัมีของดีแฝงอยู ่จะรู้วา่มนัเป็นกล่ินหอมไม่ใช่กล่ินเน่าบูด ซ่ึง

ช่วยใหเ้จริญอาหาร

ทิวทศันเ์มืองหล่ิวโจวในเขตปกครองตนเองกวา่งซีจว้ง

广西壮族自治区柳州风光 CFP 图

ก๋วยเต๋ียวซุปหอยขม

螺蛳粉 CFP 图

หน่อไมเ้ปร้ียว

酸笋 CFP 图

61

อร่อยแดนมงักร美食 /



“ไปกนั ไปโซย้ก๋วยเต๋ียวกนั” ประโยคน้ีกลายเป็นประโยคท่ีใช้

ทกัทายกันยามเชา้ของชาวหล่ิวโจวทัว่ไป การนัดพบกนัท่ีร้าน

เลก็ ๆ ริมทาง เม่ือรับออเดอร์ เร่ิมลวกเส้น ปรุงส่วนผสม ราดน�้า

ซุป... หลงัจากนั้นหน่ึงหรือสองนาที ก๋วยเต๋ียวหอยขมรสเผด็เปร้ียว

หอมกลมกล่อมกพ็ร้อมเสิร์ฟไดท้นัที ซุปร้อน ๆ กบัเสน้ก๋วยเต๋ียว

ท่ีถูกส่งเขา้ปาก เคร่ืองเคียงอีกหน่ึงจาน ก็เพียงพอแลว้ท่ีจะปลุก

จิตวญิญาณท่ีก่ึงหลบัใหลใหต่ื้นข้ึนมา

ดว้ยความโด่งดงัของก๋วยเต๋ียวหอยขม การขายไดน้บัพนัชาม

ต่อวนัจึงไม่ใช่เร่ืองยากส�าหรับร้านคา้ จากแผงลอยริมทางไปจนถึง

 “ร้านดงัในอินเตอร์เน็ต” ร้านก๋วยเต๋ียวหอยขมผดุข้ึนตามริมถนน

ตรอกซอกซอยในหล่ิวโจวราวกบัหน่อไมห้นา้ฝน กลายเป็นยทุธภพ

ก๋วยเต๋ียวหอยขมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน้ี คุณสามารถยกชาม

ก๋วยเต๋ียวหอยขมยืนกินกบัเพื่อนท่ีริมทาง สรวลเสเพลินใจ หรือ

ไป “เช็คอิน” ถ่ายรูปหน้าร้านก๋วยเต๋ียวหอยขมท่ีสะอาดสะอา้น 

หรือร้านท่ีมีสไตล์เป็น “เน็ตไอดอล” หรือเพียงแค่ขยบัน้ิวกดปุ่ม

สัง่อาหาร แมว้่าอยู่ท่ีบา้นกส็ามารถล้ิมรส “อาหารท่ีปรุงสดใหม่” 

ไดจ้ากร้านก๋วยเต๋ียวหอยขมทุกแห่งในเมือง ร้านก๋วยเต๋ียวหอยขม

กลมกลืนเป็นโครงข่ายกบัการพฒันาเมือง กลายเป็นภูมิทศันอ์นั

เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหล่ิวโจว

ทุกวนัน้ี ก๋วยเต๋ียวหอยขมหล่ิวโจวได้

เขา้สู่ยุคสมยัของ “อาหารกล่องจานด่วน” 

อาหารอนัโอชะจานนอ้ยไดเ้ติบโตข้ึนเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ภายในปลายปี

2564 เมืองหล่ิวโจวมีธุรกิจประกอบกิจการ

ก๋วยเ ต๋ียวหอยขมเพิ่มข้ึนเป็น 127 ราย 

ก๋วยเต๋ียวหอยขมหน่ึงชาม กลายเป็นห่วง

โซ่อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมอาหาร อีคอมเมิร์ซ และบริบท

อ่ืน ๆ สร้างงานมากกวา่ 300,000 ต�าแหน่ง

สอดรับกบับริการขนส่งด่วนออนไลน ์ท�า

ใหอ้าหารกินเล่นในทอ้งถ่ินค่อย ๆ เดินไป

สู่โลกท่ีกวา้งยิง่ข้ึน
本刊综合
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เขตการคา้เสรนี�าร่องจนี (มณฑลยูนนาน) เขตพื้นท่ีคุนหมิง
ส่งเสรมิการเปิดช่องทางใหม่สู่ทิศใตด้ว้ยนวตักรรมท่ีเป็นระบบ

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区
以制度创新助力南向开放新通道

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区自2019年8月30

日挂牌以来，按照总书记对自贸试验区“大胆试、大胆闯、

自主改”的要求，以制度创新为核心，以可复制可推广为基

本要求，重点在政府职能转变、投资便利化、贸易自由化、

沿边金融创新、探索沿边经济社会发展新模式、建设面向南

亚东南亚辐射中心等领域先行先试。

นบัจากท่ีเขตการคา้เสรีน�าร่องจีน (มณฑลยนูนาน) 

เขตพ้ืนท่ีคุนหมิง ไดจ้ดัตั้งข้ึนในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 เป็นตน้มา ทัง้น้ี ตามท่ีเลขาธิการใหญ่ไดใ้หข้อ้ก�าหนด

เก่ียวกบัเขตการคา้เสรีน�าร่องไวว้า่ “กลา้ท่ีลอง กลา้ท่ีจะ

ปะทะ และปรับปรุงพฒันาตนเอง” โดยจะตอ้งยดึการใช้

นวตักรรมท่ีเป็นระบบเป็นหลกัส�าคญั ยดึหลกัการจ�าลอง

ไปใชแ้ละสามารถส่งเสริมผลกัดนัต่อไปเป็นขอ้ก�าหนด

ขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของรัฐบาล 

การอ�านวยความสะดวกในการลงทุน การเปิดเสรีการคา้

นวตักรรมทางการเงินตามแนวชายแดน การส�ารวจรูปแบบ

ใหม่ของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมตามแนวชายแดน 

และการเป็นศูนยก์ลางสู่เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตข้องจีน  รวมถึงการน�าร่องในดา้นอ่ืน ๆ  

แปดเดือนหลงัการเปิดใชเ้ส้นทางรถไฟจีน - ลาว 

ปริมาณการขนส่งสินคา้ขา้มพรมแดนเกิน 1 ลา้นตนั รวม

สินคา้มากกวา่ 1,200 ชนิด นบัตั้งแต่เขตพ้ืนท่ีคุนหมิงไดน้�า

หน่วยงานก�ากบัดูแลศุลกากรส�าหรับการรถไฟความเร็วสูง

ระหวา่งประเทศคุนหมิงมาใช ้ส่งผลใหก้ารอ�านวยความ

สะดวกดา้นพิธีการศุลกากรของรถไฟจีน - ลาวไดรั้บการ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ภาระหนา้ท่ีดา้นการเป็นศูนยก์ลาง

การกระจายสินคา้ดา้นโลจิสติกส์ของนครคุนหมิงมีความ

โดดเด่นมากข้ึน และยงัช่วยผลกัดนัความเช่ือมโยงนวตักรรม

ร่วมกบัเขตความร่วมมือจีน - ลาวอยา่งแขง็ขนั ร่วมสร้าง

เขตความร่วมมือขา้มพรมแดนบ่อหาน - บ่อเตน็และเมือง

ท่านานาชาติบ่อหาน ตลอดจนร่วมสร้างความร่วมมือ

รูปแบบใหม่ระหวา่งจีน - ลาว เพ่ือประชาคมท่ีมีอนาคต

ร่วมกนั ขยายขอบเขตการใช้งานดา้น “การซ้ือไฟฟ้า

ขา้มพรมแดน” และ “ใบรับรองพลงังานสีเขียว” อยา่ง

จริงจงั ส�ารวจกลไกการช�าระเงินส�าหรับธุรกรรมพลงังาน

ระหวา่งประเทศในเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และปลูกฝังจุดเติบโตของ “เศรษฐกิจคาร์บอนคู่” และจดั

ท�าโมเดลแพลตฟอร์มบริการส�าหรับผูมี้ความสามารถขา้ม

พรมแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้สามารถส่งเสริมและ

จ�าลองไปใชภ้ายนอกมณฑลได ้รวมถึงผลลพัธ์ท่ี “มาก

ลน้” ของนวตักรรมท่ีเป็นระบบขา้มพรมแดนซ่ึงมีความ

โดดเด่นมากข้ึน ทั้งน้ี เขตพ้ืนท่ีคุนหมิงก�าลงัใชน้วตักรรม

ท่ีเป็นระบบ เพ่ือใหค้วามไดเ้ปรียบดา้นการเปิดกวา้งค่อย ๆ

 เกิดกลายเป็นประสิทธิผลข้ึนมา

หากมองไปยงัอนาคตขา้งหนา้  พ้ืนท่ีคุนหมิงจะมุ่งเนน้

การเปิดประตูสู่ทิศใตเ้ป็นจุดเร่ิมตน้หลกั พร้อมบูรณาการ

เขา้กบัยทุธศาสตร์ชาติอย่างแข็งขนั และมุ่งเนน้ไปท่ี

โอกาสส�าคญั เช่น การเปิดเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวแบบสอง

ทาง และการด�าเนินการตามขอ้ตกลง RCEP เพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายการเช่ือมโยงทางถนน การรวมตวัทางการคา้

ความเช่ือมโยงทางวฒันธรรม และสานสายสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประชาชน ในประเทศแถบเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ 相量 供稿 冯靖凯 供图
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เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ี
เนีย่เอ่อร ์เป่าแตรแห่งการปฏวิติั
จนีดว้ยเสยีงดนตรี
走进玉溪丨
聂耳，用音乐吹响中国革命号角

近日，2022年“聂耳和国歌”音乐文化系列活动第二

阶段活动在玉溪市举行，人们通过多种形式，纪念着这位音

乐家。

เม่ือเร็ว ๆ น้ี กิจกรรมการแสดงวฒันธรรมดนตรี 

“เน่ียเอ่อร์กบัเพลงชาติจีน” 2022 ระยะท่ี 2 จดัข้ึนท่ี

เมืองอวี้ซี การจดังานคร้ังน้ีไดแ้สดงความระลึกถึงเน่ีย

เอ่อร์ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจดัแสดง

นิทรรศการ การแข่งขนั การสมันา และการแสดงศิลปะ

ต่าง ๆ

เน่ียเอ่อร์  เกิดเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2455 

โดยบา้นเกิดของเขาอยูท่ี่เมืองอวี้ซี  ในปี 2474 ชาวจีน

ไดรั้บความเดือดร้อนจากศตัรูต่างชาติ ตกอยูใ่นภาวะ

วกิฤตและความตาย ช่วงนั้น “เพลงยคุใหม่” ก�าลงัเป็น

ช่วงท่ีก่อตวัข้ึนและเร่ิมตน้การพฒันา เน่ียเอ่อร์ไดเ้ขา้

ร่วมสงครามกอบกูช้าติดว้ยความสมคัรใจ และไดแ้ต่ง

เพลงหลายเพลงในหวัขอ้ “ต่อตา้นญ่ีปุ่นและกอบกูช้าติ”

ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมตน้เพลงยคุใหม่ และเน่ียเอ่อร์ยงัเป็น

ตวัแทนของกลุ่มนกัแต่งเพลงในยคุนั้นอีกดว้ย

ยุคสมยัท�าให้เน่ียเอ่อร์เกิดความศรัทธาในตวันกั

ปฏิวติั ในทศันะของเขา การสร้างสรรค์ดนตรีคือการ

รับใชกิ้จกรรมของชาติ เน่ียเอ่อร์นัง่คิดทบทวนวา่ ขณะท่ี

ชาวจีนก�าลงัต่อตา้นศตัรูและปกป้องตนเอง ท�าไมพวก

เขาไม่แสดงเจตจ�านงดว้ยการร้องเพลงออกมาเล่า และ

น่ีควรเป็นภารกิจท่ียคุสมยันั้นมอบใหแ้ก่นกัดนตรี และ

ดว้ยความเช่ือเช่นน้ี เน่ียเอ่อร์ทุ่มเทอยา่งหนกัในการ

ศึกษาหาความรู้และทกัษะต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรคด์นตรี

ตลอดจนเพียรพยายามเพื่อคน้ควา้ศึกษาดนตรีโบราณ

ท่ีสืบทอดมานานของชาติ ในท่ีสุดเพลงชาติจีน  “มาร์ช-

กองอาสา” กไ็ดถู้กประพนัธ์ข้ึน รวมถึงเพลงอ่ืน ๆ เช่น

“Singing Girl Downtrodden หรือนกัร้องสาวใตกี้บเหลก็”

และ “Mining Song หรือเพลงขดุแร่ธาตุ” และเพลง

อ่ืน ๆ ในชุดเดียวกนั ซ่ึงสะท้อนถึงกระแสการเมือง

และเจตจ�านงของประชาชนในเวทีประวติัศาสตร์อยา่ง

เขม้ขน้ ในขณะเดียวกนัยงัไดร้วมเอาศิลปะระดบัสูง

และรูปแบบใหม่ของชาติพนัธ์ุเขา้ไวด้ว้ยกนั

นับตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 20 ปี 80 เป็นตน้มา เมือง

อวี้ซีไดจ้ดักิจกรรมเพื่อร�าลึกถึงเน่ียเอ่อร์อยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการร�าลึกถึงเน่ียเอ่อร์ บอกเล่าเร่ืองราว

ของเน่ียเอ่อร์ ตลอดจนให้ผูค้นไดรู้้จกัและสัมผสัถึง

เน่ียเอ่อร์ไดม้ากข้ึน สุดทา้ยเพื่อใหผู้ค้นรู้จกัและเขา้ใจ

เมืองอวี้ซีมากข้ึน
玉溪市委宣传部供稿供图
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“ตวัแทนปาก”
ในโลกออนไลน์

互联网嘴替
网友们在网上冲浪的时候，经常发现

对于某些事情有自己的想法和见解，但因为口才不

行或身份不便，表达时总觉得词不达意，而其

他网友则能够替自己表达想法和见解。

“嘴替”是“嘴巴的代替”的简称，“互

联网嘴替”是网友们为了向那些能替自己表达

心声的网友表示感谢的 种新说法，因为其

所表达的内容正是大多数网友想要表达的内

容，甚至比网友们自己想要说的还要到位。

随着“互联网嘴替” 词的走红，我们在

惊讶于有人能 语点破自己心里话的同时，或许

还有 份来自于陌生人之间心有灵犀的欣喜。

เวลาท่ีชาวเน็ตทั้งหลายท่องโลกโซเชียลนั้น มกั

จะเกิดความรู้สึกนึกคิดบางอย่างกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

แต่เน่ืองจากตนอาจพูดไม่เก่ง หรือสถานะทางสงัคม

ไม่เอ้ืออ�านวย จึงส่งผลให้ส่ิงท่ีพิมพอ์อกไป ไม่ตรง

ตามท่ีใจนึก ในขณะท่ีชาวเน็ตท่านอ่ืน กลบัสามารถ

แสดงความคิดเห็นท่ีตรงกบัใจของเราไดม้ากกวา่

“ตวัแทนปาก” หรือ 嘴替 (zuǐ tì) เป็นค�าแสลง

ออนไลนใ์นภาษาจีน หมายถึง ตวัแทนท่ีมาพูดแทน

ความรู้สึกของเรา “ตวัแทนปาก” หรือ “ตวัแทนปาก

ออนไลน”์ เป็นค�าท่ีเกิดข้ึนเพื่อแสดงความขอบคุณท่ี

ชาวเน็ตมีต่อชาวเน็ตอ่ืน ๆ ท่ีสามารถพิมพข์อ้ความท่ี

สะทอ้นความรู้สึกของตนออกมาไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ

ส่ิงท่ี “ตวัแทนปาก” เหล่าน้ีพิมพอ์อกไป มกัจะสะทอ้น

ความคิดเห็นท่ีชาวเน็ตส่วนใหญ่อยากจะบอกกล่าว 

หรือบางคร้ังกพ็ูดไดโ้ดนใจเสียยิ่งกว่าส่ิงท่ีชาวเน็ต

ทัว่ไปคิดเสียดว้ยซ�้ า การกลายเป็นค�าฮิตของแสลง 

“ตวัแทนปาก” น้ี ดูจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแปลก

ใจท่ีเราไดรั้บเม่ือพบเห็นขอ้ความท่ีตรงใจในโลกโซ-

เชียล ในขณะเดียวกนักส็ะทอ้นถึงความต่ืนเตน้ยนิดี

ท่ีในโลกน้ียงัมีคนแปลกหนา้ท่ี “ใจตรงกนั” กบัเรา

อีกดว้ย
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本刊记者 胡丽仙/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

笑笑：大家好！《湄公河》杂志8月刊与大家见面了。

本期我们收到了来自云南民族大学南亚东南亚语言文化学院

泰籍教师陈雪婷的来信，一起去看看吧！

ยิ้มยิ้ม : สวสัดีค่ะท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสาร

แม่น�้ าโขงฉบับเดือนสิงหาคมมาพบกบัท่านผูอ่้าน

แลว้ค่ะ นิตยสารฉบบัน้ี เราไดรั้บจดหมายแสดงความ

คิดเห็นจากอาจารยทิ์พวรรณ กิติ อาจารยช์าวไทยของ

คณะภาษาและวฒันธรรมเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้มหาวทิยาลยัหมินจู๋ยนูนาน โดยมีเน้ือหาดงัน้ีค่ะ

陈雪婷：各位读者朋友大家好！我是《湄公河》杂志

的“铁杆粉丝”，很荣幸能有机会在这里和大家分享交流。

ทิพวรรณ กิติ : สวสัดีค่ะ ท่านผูอ่้านและผูติ้ดตาม

นิตยสารแม่น�้าโขงทุกท่าน ดิฉนัเป็นอีกหน่ึงแฟนคลบั

ตวัจริง วนัน้ีรู้สึกดีใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดมี้โอกาสมาแสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อนิตยสารแม่น�้าโขงค่ะ

作为云南高校的一名泰语教师，我认为《湄公河》杂志

一直在高校泰语教学中发挥着重要作用，特别是在中泰文互

译、泰语阅读、泰语资讯等学科教育方面带来诸多帮助。此

外，《湄公河》杂志还为推动泰中教育合作发展发挥着重要

的作用，它不仅有利于中国学生的泰语学习，也帮助了许多

泰国留学生提高了汉语水平。

ในฐานะเป็นอาจารยค์นไทยท่ีสอนภาษาไทยใน

สถาบนัอุดมศึกษาในมณฑลยนูนาน ดิฉนัคิดวา่นิตยสาร

แม่น�้ าโขงมีบทบาทส�าคญัในการเรียนการสอนภาษา

ไทยตลอดมา โดยเฉพาะได้เกิดผลประโยชนม์ากมาย

ในรายวิชาการแปลไทย - จีน หรือการแปลจีน - ไทย 

วชิาการอ่านภาษาไทย วิชาการอ่านหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

นิตยสารแม่น�้ าโขงไม่เพียงมีประโยชนต่์อผูอ่้านแลว้ 

ยงัมีบทบาทส�าคญัในการผลกัดนัขบัเคล่ือนการพฒันา

ความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งไทย - จีนเป็นอยา่ง

มาก ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาท่ีเรียน

ภาษาไทยแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยยกระดบั

ความสามารถการใชภ้าษาจีนใหก้บันกัศึกษาไทยท่ีเรียน

อยูใ่นจีนอีกดว้ย
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一直以来，我对杂志中关于“一带一路”“中老铁

路”“泰中教育”等内容非常关注，杂志架起了泰中两国民

众间加深了解、增进互信的桥梁。此外，杂志刊出的《共同

构建地球生命共同体》《泰中经贸合作未来可期》等一系列

高质量文章，多维度、多视角地为泰语教学带来启示。

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บทความท่ีดิฉนัติดตาม

อ่านอยูเ่สมอคือ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทาง” “การพฒันา

รถไฟจีน - ลาว” “การศึกษาไทย - จีน” ฯลฯ นิตยสาร

ไดก้ลายเป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งชาวไทยกบัชาว

จีนท่ีท�าใหมี้ความเขา้ใจกนัมากข้ึนและมีความไวว้างใจ

ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลากหลายบทความ

ท่ีน่าสนใจ เช่น “ร่วมสร้างประชาคมเพือ่สรรพชีวติบน

โลก” “ความท้าทายและศักยภาพความร่วมมือดา้น

เศรษฐกิจและการคา้ไทย - จีน” ฯลฯ บทความท่ีมี

เน้ือหาสาระดี ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นแรงบนัดาลใจต่อการ

เรียนการสอนภาษาไทยในหลากหลายมิติและมุมมอง

除此之外，《湄公河》杂志不断的探索媒体融合发展，

为读者带来全新的阅读体验。每期杂志不仅拥有丰富的内容

和高质量的翻译，内容呈现上也不断别出心裁，通过融入有

声读物、播客、短视频等形式，让杂志更加丰富多彩。我对

《湄公河》杂志的不断进步，及坚持制作高品质的内容分享

给社会表示称赞。

นอกจากน้ี นิตยสารแม่น�้าโขงยงัไดบู้รณาการส่ือ

อยา่งต่อเน่ือง และไดน้�าประสบการณ์การอ่านใหม่ ๆ

ใหแ้ก่ผูอ่้าน นิตยสารทุกฉบบัไม่เพียงแต่มีเน้ือหาสาระ

ท่ีหลากหลายและศกัยภาพในการแปลแลว้ ยงัมีรูปแบบ

ท่ีแปลกใหม่ให้ติดตามและช่ืนชมอยู่เสมอ โดยการ

ผสมผสานของรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิตยสารเสียง พอด

แคสต ์วดีิโอสั้น และอ่ืน ๆ ท�าให้นิตยสารมีสีสนัมาก

ยิง่ข้ึน ดิฉนัขอช่ืนชมการพฒันาความกา้วหนา้อยา่งไม่

หยดุย ั้งและการเติบโตไปพร้อม ๆ กบันิตยสารแม่น�้า

โขง ท่ีไดผ้ลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและแบ่งปันความรู้สู่

สงัคมอยูเ่สมอ

最后，我祝愿《湄公河》杂志越办越好，为读者呈现更

多精彩丰富的内容，成为连接泰中人民友谊的文化纽带，让

泰中友好往来犹如汩汩流淌的河流持久绵长。

สุดท้ายน้ี ดิฉันขออวยพรให้นิตยสารแม่น�้ าโขง

ประสบความส�าเร็จทุกประการ และน�าเน้ือหาสาระท่ีน่า

สนใจมากยิง่ข้ึนมาสู่ผูอ่้าน เป็นนิตยสารท่ีสร้างคุณูปการ

ใหแ้ก่ประเทศจีนและไทย เป็นนิตยสารท่ีสร้างความ

สมัพนัธ์ระหวา่งไทย - จีนใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึนสืบไป  

普洱学院位于中国云南省南部昆曼国际大通道

枢纽城市——普洱市。作为云南省首批国门大学建

设试点高校，普洱学院始终坚持开放办学的理念，

搭建起了国际化的交流合作平台。2022年，又一

轮来华留学生开始招生，我们期待在普洱学院与您

的相见！

วทิยาลยัผเูอ่อร์ ตั้งอยูท่ี่เมืองผเูอ่อร์ ซ่ึงเป็น

จุดศูนยก์ลางของเสน้ทางนานาชาติ R3A ทาง

ตอนใตข้องมณฑลยนูนาน ประเทศจีน วทิยา-

ลยัผูเอ่อร์เป็นวิทยาลยัสาธิตชุดแรกของการ

ก่อตั้งสถาบนัอุดมศึกษาระดบัชาติในมณฑล

ยูนนาน ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา วทิยาลยั

ผูเอ่อร์ยึดมัน่ในแนวความคิดการศึกษาแบบ

เปิด รวมถึงไดส้ร้างเวทีแห่งการแลกเปล่ียน

และความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่เสมอ 

ปัจจุบนั วทิยาลัยผูเอ่อร์ก�าลงัอยู่ในช่วงของ

การรับสมคัรนกัศึกษาต่างชาติประจ�าปี พ.ศ. 

2565 อีกคร้ัง เรารอคุณอยู่ท่ีน่ี และหวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่จะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของความส�าเร็จ

ในการศึกษาของคุณ

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับชม
扫描二维码观看
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