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แมจ้ะต่างลูแ่ข่ง แต่มีสสีนัไม่แพก้นั

กระแสแห่งการเปิดกวา้งทรงพลงัอย่างไม่หยุดย ัง้

开放潮水连
ตามล่าหาความฝันของหนุ่มนกัเทนนสิ

追梦吧，网球少年！

不同赛道，同样精彩
中泰职业教育：
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52 เปิดทา้ยขายของ... ชีวติและความฝันท่ีเคล่ือนท่ีได้
 后备箱，装下生活与梦想

56  “คน้พบ” เมืองจากววัตวัหน่ึง
 从一头牛“发现”一座城

60 ตามพระจนัทร์
 走月亮

62 ความร่วมมือดา้นการศึกษาทางการแพทย์

               ไทย - จีนกบัอนาคตท่ีสดใส
 泰中医学教育合作前景广阔

65 มิตรภาพจากโตะ๊อาหาร
 饭搭子友谊

ค�าจนีวนันี้ / 新语时谭48

รายงานพเิศษ / 特稿

วฒันธรรม / 文化
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กระแสฮอตฮติ / 时尚

อาหารสมอง / 悦读

ปลายปากกาผูอ่้าน / 读友来稿

หล่ีหยาง : ฉนัสอนกูเ่จิงในประเทศไทย

李杨：我在泰国教古筝

Hi ชาวจนี
Hi，中国人

10 อาชีวศึกษาจีน - ไทย  : 

 แมจ้ะต่างลู่แข่ง แต่มีสีสนัไม่แพก้นั

 中泰职业教育：不同赛道，同样精彩

14 หวงัวา่เสน้ทางวชิาชีพเทคนิคจะเปิดกวา้งข้ึน 
 “希望专业技术之路越走越开阔”

17 หวงัวา่จะไดเ้ป็นพนกังานขบัรถไฟไทย - จีนรุ่นแรก
 “盼望成为泰中铁路第一批火车司机”

28 อาชีวศึกษาในสายตาฉนั
 我眼中的职业教育

30 สร้างอาชีวศึกษาท่ียติุธรรม

 มีประสิทธิภาพ และเปิดกวา้งมากข้ึน
 构建更加公平、高效、开放的职业教育

36 ยอ้นมองเจอ้เจียงมณฑลทางภาคตะวนัออกและ 

 ยนูนานมณฑลทางภาคตะวนัตกในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา
	 这十年:东看浙江 西看云南

42 ยนูนานดินแดนแห่งภูเขา และเจอ้เจียงดินแดน

              แห่งทะเล ท่ีมุ่งสู่การเปิดกวา้งไปพร้อมกนั
 滇浙对望：向山面海，一样开放

44 “เขตน�าร่อง” ช่วยส่งเสริมการเปิดกวา้งในระดบัสูง
 以“试验田”推动高水平开放

45 การเปิดกวา้งของจีนในระดบัสูงเป็นประโยชนก์บั 

 ทัว่โลก
 中国高水平开放惠及全球
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การต่อสู้เปน็สีพื้นฐานท่ีสวยสดท่ี
สุดของวัยเยาว์ การลงมอืปฏิบัติเปน็
การฝกึฝนท่ีมปีระสิทธภิาพสงูสดุของ
วัยรุน่  การมหีนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ 
วัยเยาว์ถึงจะเปล่งประกายแสง 

——สี จ้ินผงิ ประธานาธบิดีจีน
    (คัดจากหนงัสือ “ส ีจ้ินผงิยุทธ-

ศาสตร์การบริหารประเทศ” เล่ม 4) 

奋斗是青春最亮丽的底色，行动是

青年最有效的磨砺。有责任有担当，青

春才会闪光。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

追梦吧，

ตามล่าหาความฝัน
ของหนุ่มนกัเทนนสิ

หวังฟา
王发 李建艺 图

04

เรือ่งเล่าจากปก / 封面故事



เมื่อเรว็ ๆ มานี ้หวังฟา
มชีื่อเสียงโด่งดังมาก
    นอกจากคว้าแชมปแ์ล้ว
คงเพราะรูปภาพสะพาย
ตะกรา้บนสนามแข่งขัน

ในการแข่งขันเทนนสิ
เยาวชนเอสิกส์ปี 2565 
ท่ีจัดขึ้นท่ีนครกวางโจว
มณฑลกวางตุ้ง ช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม ชายหนุม่
ชนชาติว้าท่ีสะพายตะกรา้
ด้านหลังวัย 14 ป ีกลายเปน็
มา้มดื คว้าแชมปช์ายเด่ียว

กลุ่ม U14 ไปครอง ชายหนุ่มท่ีมาจากพื้นท่ีภเูขาหา่งไกลในอ�าเภอ
ปกครองตนเองชนชาติว้าชางหยวน เมอืงหลินชาง มณฑลยูนนาน
ผวิด�าคล�า รอยยิม้ซื่อ ๆ ด้านหลังสะพายตะกร้าใสไ่มเ้ทนนสิแสน
รักไว้ด้ามหนึง่ เดินเขา้สูส่นามแขง่ ดวงตาเปน็ประกาย ได้รบัการ
ขนานนามจากชาวเนต็อย่างนา่รกัว่า “ชายหนุม่สะพายไมเ้ทนนสิ”

เมื่อพูดถึงตะกร้าสะพายหลัง หวังฟาหวัเราะ “ตะกร้านีเ้ปน็
ของท่ีเหน็กันท่ัวไปในบา้นเกิดของพวกเรา ผมรูสึ้กว่าเวลาสะพาย
ขึ้นมาแล้วพอดีมาก” ความจริงแล้ว หวังฟามกีระเปา๋ใส่ไมเ้ทน-
นสิของตัวเอง แต่เผอิญในสนามแข่งวันนัน้ มเีพื่อนจากบ้านเกิด
เดียวกันเอาตะกร้าไมไ้ผส่ะพายหลังมามอบใหเ้ขาเปน็พิเศษ ท�า
ใหห้วังฟาซึง่ไมไ่ด้กลับบา้นมานานรูส้กึคิดถึง ก็เลยเอาสะพายขึน้
หลัง และใส่ไมเ้ทนนสิกับผา้เช็ดหนา้ลงในตะกร้า
      ต้ังแต่อายุ 8 ขวบ หวังฟาก็เดินทางจากถ่ินภเูขาแดนไกลมา
ยงันครคนุหมงิเพ่ือเริม่เรยีนตีเทนนสิกับครูผูฝ้กึสอนจาง เสยีวหง่
อย่างจริงจัง หลายปมีานี ้ ทุกวัน หวังฟากับเด็ก ๆ จะต่ืนแต่เช้า
เพื่อมาฝกึซ้อม ตีลูกกับก�าแพงกลับไปมาไมต่�ากว่า 7,000 ครั้ง 
เพ่ือเพ่ิมพนูทักษะ นอกเหนอืจากเวลาฝกึประจ�าวันแล้ว หวังฟา
ยังฝกึเพ่ิมเติมเองเปน็ประจ�า ส�าหรบัเขา เทนนสิได้เปดิประตชูวิีต
ใหเ้ขา เขาช่ืนชอบและมีความสขุมากท่ีได้เล่นเทนนสิ เขาพรอ้ม
ท่ีจะทุ่มเทแรงกายและหยาดเหง่ือเพื่อเทนนสิได้มากกว่านี้

ในปจัจุบัน หวังฟาท่ีก้าวออกจากดินแดนภเูขาหา่งไกล  และมี
ความฝนัเปน็ของตัวเอง ซ่ึงก็คือ “กลายเปน็นกัเทนนสิมอือาชพี”

 本刊综合

หวังฟาสะพายตะกร้าเข้าร่วมการแข่งขัน
封面图为：王发背着背篓“球包” 李建艺 图

หวังฟาก�าลังแข่งขันอยู่ในสนาม
王发在赛场上 李建艺 图

เรือ่งเล่าจากปก 封面故事 /
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ฤดใูบไมร้่วงเป็นฤดูท่ีธัญญาหารสุกงอมและเปน็ฤดู
เก็บเก่ียว กล่ินขา้วหอมโชยผา่นท่ีนาอันกว้างใหญ่สุดลูกหู
ลูกตา ท่ามกลางปา่และพ้ืนท่ีภูเขาพืชพรรณธญัญาหาร
สมบูรณ์มีผลผลิตงอกงาม ทุกครั้งท่ีเก็บเก่ียวได้ผลดี ก็
ล้วนมาจากการบากบัน่ท�างาน ความส�าเรจ็ท่ีได้รบั ล้วนมา
จากการต่อสู้อยู่ทกุเมื่อเชื่อวัน ฤดใูบไมร่้วงปนีี ้ท่ัวทกุสาร-
ทิศในจีน ต่างก็มเีรื่องราวเก่ียวกับการเก็บเก่ียวเกิดขึ้น
มากมาย

秋天是成熟的季节，是收获的季节。广袤田畴，稻菽飘

香，山地林间，硕果累累。每一次的丰收，无不源于平时的

辛勤劳作；所有成功的取得，无不基于日常的拼搏奋斗。这

个秋天，在中国的大江南北，处处是收获的场景。

春种一粒粟
秋收万颗子

หว่านพชืเพยีงหนึง่เมลด็ในฤดใูบไมผ้ล ิ
ผนัเป็นพชืผลนบัหม่ืนนบัพนัใหเ้ราไดเ้กบ็เกีย่ว

ชาวนาก�าลังขับรถเก่ียวข้าว ภายในพื้นท่ีโครงการสร้างพื้นท่ีการเกษตรมาตรฐาน
สูง หมูบ่้านหนวีาน มณฑลหหูนาน
湖南省泥湾村高标准农田项目建设区内，农民驾驶收割机收割水稻  

新华社 图
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เด็ก ๆ ก�าลังกินองุ่นใต้แคร่องุ่นในฟาร์มตงเฟิงเมอืงหมเีล่อ แคว้นปกครองตนเองชนชาติ
ฮานชีนชาติหยีหงเหอ มณฑลยูนนาน
云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市东风农场葡萄丰收，小朋友在葡萄架下

吃葡萄 新华社 图

หว่านพชืเพยีงหนึง่เมลด็ในฤดใูบไมผ้ล ิ
ผนัเป็นพชืผลนบัหม่ืนนบัพนัใหเ้ราไดเ้กบ็เกีย่ว

今年上半年，中国国内生产总值同比增长2.5%，

二季度经济顶住下行压力实现正增长。与此同时，中国

是世界主要大国中，新冠肺炎发病率最低、死亡人数最

少的国家。中国努力实现了高质量发展和高水平安全的

良性互动。图为哈尔滨电机厂有限责任公司的生产车间

内，工人在进行生产作业。 新华社 图

ครึง่ปแีรกของปนีี ้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประ-
เทศจีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.5 เทียบจากช่วงเดียวกันของ
ปท่ีีผา่นมา เศรษฐกิจในไตรมาสท่ีสองรบัแรงกดดันด่ิง
ลงไว้ได้ บรรลกุารเติบโตในเชิงบวก ในขณะเดียวกัน
จีนเปน็หนึง่ในประเทศหลักส�าคัญของโลกท่ีมอัีตรา
การเกิดโรคระบาดโควิดต�าท่ีสุด อัตราการเสียชีวิต
นอ้ยท่ีสุด จีนพยายามสร้างความสอดคล้องระหว่าง
การพฒันาคณุภาพสงูและความมัน่คงมาตรฐานสูง ให้
เปน็ไปในทางท่ีดี ในรูปภาพ คือ ณ สายการผลิตของ
บรษัิท Harbin ElectricMachinery Company Limited
 คนงานก�าลังด�าเนนิการผลิต 

ณ ฐานสาธติการเกษตรสมยัใหมร่ะดับมณฑลในอ�าเภอลู่เจียง เมอืงเหอเฟย 
มณฑลอานฮุย เกษตรกรก�าลังเก่ียวข้าว

安徽省合肥市庐江县省级现代农业示范基地，农民在田间收割水稻 新华社 图
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中国科学家首次发现月球上的新矿物并命名为“嫦娥石”，该矿

物是人类在月球上发现的第六种新矿物，中国也成为世界上第三个发

现月球上新矿物的国家。 新华社 图

นกัวิทยาศาสตร์จีนได้พบวัตถแุรใ่หมบ่นดวงจันทรเ์ปน็คร้ังแรก
และต้ังชื่อว่า “หนิฉางเอ๋อ” หนิแรดั่งกล่าวเปน็วัตถแุรใ่หมท่ี่มนษุย์
พบบนดวงจันทร์ชนดิท่ีหก ส่งผลใหจี้นกลายเปน็ประเทศท่ีสาม
ในโลกท่ีค้นพบวัตถแุรใ่หมบ่นดวงจันทร์ 

2022年中国国际服务贸易交易会

（简称“服贸会”）于8月31日至9月5

日在北京举行。透过服贸会这个窗口，

世界看到中国服务贸易蓬勃发展态势，

也看到中国为促进全球服务贸易繁荣发

展作出的积极贡献。图为观众在服贸会

文旅服务专题展区参观。新华社 图

งานแสดงสนิค้าและบรกิารระหว่าง
ประเทศของจีนป ี2565 จัดขึ้นท่ีกรุง
ปกัก่ิงระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม - 5 
กันยายน  ผา่นหนา้ต่างงานแสดงสนิค้า
และบริการนี ้โลกจะได้เหน็รูปการณ์
การพฒันาเติบโตอย่างทรงพลังของ
การค้าและบริการของจีน และยังได้
เหน็คุณูปการท่ีจีนสร้างเพื่อสง่เสรมิ
การพัฒนาและความรุง่เรืองของการค้า
และบรกิารโลกด้วย จากภาพ คือ ภาพ
ผูเ้ขา้ชมโซนจัดงานแสดงหวัขอ้เฉพาะ
ด้านการบรกิารการท่องเท่ียวเชิงวัฒน-
ธรรมภายในงานแสดงสนิค้าและบรกิาร 
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9月20日，北京环球度假区迎来开园一周年，园内举办了庆祝活

动。一年来，环球度假区独具特色的娱乐设施、文艺演出、购物餐饮等

吸引众多游客前来游玩，拉动该区域及周边地区文旅消费。新华社 图

เมื่อวันท่ี 20 กันยายน Universal Beijing Resort ฉลอง
ครบรอบหนึง่ป ีได้จัดกิจกรรมฉลองมากมาย หนึง่ปมีานี ้อุปกรณ์
เครื่องเล่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหาร รวมถึงการ
ช้อปปิ้งท่ีทรงเอกลักษณ์ของ Universal Beijing Resort ได้ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจ�านวนมาก พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการ
ท่องเท่ียววัฒนธรรมใหกั้บพื้นท่ีบริเวณรอบข้าง

近日，在山东黄河三角洲国家级

自然保护区，翅碱蓬给滨海滩涂湿地铺

上“红地毯”，成为秋季黄河口独特的

风景。近年来，保护区坚持以生态的办

法治理生态，实施湿地修复项目，取得

良好湿地修复效果，河陆滩海复合湿地

生态系统正在形成。 新华社 图

เมื่อเรว็ ๆ นี ้เขตอนรุกัษ์ธรรมชาติ
ระดับชาติเขตสามเหล่ียมลุ่มแมน่�า
ฮวงเหอ มณฑลซานตง พืชล้มลุกทน
ดินเค็มซูเอดา ซลัซา (Suaeda Salsa) 
ได้ปู “พรมแดง” ใหกั้บพื้นท่ีชุม่น�าชาย
ฝั่ ง ก่อใหเ้กิดเป็นทิวทัศนพ์ิเศษปาก
แมน่�าฮวงเหอฤดูใบไมร้่วง หลายปมีา
นี ้ เขตอนรุกัษ์ใช้วิธีเชิงนิเวศบริหาร
จัดการระบบนิเวศ ด�าเนินโครงการ
ฟื้ นฟูพื้นท่ีชุม่น�า ประสบผลสมัฤทธิ์
ในการฟื้ นฟูพื้ นท่ีชุ่มน�าเป็นอย่างดี 
ระบบนเิวศพื้ นท่ีชุ่มน�าท่ีรวมแม่น�า 
พื้นดิน ชายหาดและทะเลเขา้ไว้ด้วย
กันก�าลังก่อรา่งข้ึน 
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当前，随着经济全球化和区域经济一体化不断推进，加强国家与地区间职业教育交流与合作正成为未来

教育交流的重要方向。曾经，人们对职业教育存在误读，认为职业教育是一种低层次的教育，学生上升通道不

畅、不宽。如今，“制造”与“创造”之路同样宽广，技能人才与研发人才的需求同样巨大。作为技能型人才

的培养摇篮，职业教育某种意义上是支撑制造业转型升级的关键抓手之一。

本期，《湄公河》杂志与泰王国驻华大使馆科技处（高等教育与科研创新部）联合推出“中泰职业教育：

不同赛道，同样精彩”系列报道，聚焦职业教育与经济社会发展同频共振迸发出的强劲生机与活力，展望中泰

职业教育合作从“大有可为”走向“大有作为”。

中泰职业教育：

อาชวีศกึษาจนี - ไทย : 
แมจ้ะต่างลู่แข่ง แต่มีสสีนัไม่แพก้นั

不同赛道，同样精彩

10
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อาชวีศกึษาจนี - ไทย  : 
แมจ้ะต่างลูแ่ข่ง แต่มีสสีนัไม่แพก้นั

ยอ้นมองเจอ้เจยีงมณฑลทางภาค
ตะวนัออกและยูนนานมณฑลทาง
ภาคตะวนัตกในช่วงสบิปีท่ีผ่านมา中泰职业教育：

不同赛道，同样精彩 这十年:东看浙江 西看云南

特稿·专题导读ไฮไลท์บทความพเิศษ

10 36

อาจารย์วิชาเอกซ่อมบ�ารุงเครื่องบินแหง่ศนูย์อาชีวศกึษาเทคนคิครบวงจรของเขตเฟิงรุ่น เมอืงถังซาน มณฑลเหอเปย่ ก�าลังสอนนกัเรียน
河北省唐山市丰润区综合职业技术教育中心飞机维修专业教师在给学生上课 新华社 图
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      ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้เผยแพร่ราย
งาน “ร่วมสร้างภาพอนาคตใหม่ของเรา : สัญญาทางสังคมเพื่อ
การศกึษาฉบับใหม”่ (Together Reimagining Our Future :  A  New 
Social Contract for Education) ซ่ึงเป็นการส�ารวจและวาดภาพ
การศกึษาส�าหรับอนาคตล่วงหน้าถึงปี 2593 โดยรายงานเสนอ
ว่า การศกึษาควรตอบโจทย์พื้นฐานสามข้อ คือ “เมื่อเรามองไป
ถึงป ีพ.ศ. 2593 เราควรท�าอะไรต่อไป เราควรละท้ิงอะไร และ
ต้องสร้างนวัตกรรมอะไรบ้าง”
     ปจัจุบัน ด้วยความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่องของโลกาภิวัตนท์าง
เศรษฐกิจและการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภมูภิาค การเสรมิ
สรา้งความเขม้แขง็ของการแลกเปล่ียนอาชวีศกึษาและความร่วมมอื
ระหว่างประเทศและภมูภิาค จึงกลายเป็นทิศทางส�าคัญของการ
แลกเปล่ียนทางการศกึษาในอนาคต

       ในอดีต ผูค้นเขา้ใจผดิเรื่องอาชวี-
ศกึษา โดยเชื่ อว่าการศกึษาสาย
อาชีพเปน็การศึกษาระดับต�า เส้น
ทางท่ีนกัเรยีนจะไต่ระดับสงูขึน้ไป
นัน้ไมร่าบร่ืนและไมก่ว้างพอ แต่ทกุ
วันนี ้เส้นทางของ “การผลิต” และ
“การสร้างสรรค์” นัน้กว้างพอ ๆ  กัน
ความต้องการผูม้คีวามสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนา และบุคลากร
ท่ีมทัีกษะพเิศษมจี�านวนมากพอ ๆ
กัน ในฐานะท่ีเปน็แหล่งบ่มเพาะ
บุคลากรประเภททักษะ การศกึษา
สายอาชีพคือหนึ่งในกญุแจส�าคัญ
ในการสนับสนุนการสร้างโอกาส
เพ่ือการปรบัเปล่ียนยกระดับสถานะ

นกัศกึษาจากวิทยาลัยเทคนคิปโิตรเคมซีีอานเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนานาชาติ
西安石油化工技工学校学生备战世界技能大赛 新华社 图

นกัศกึษาก�าลังฝกึขับรถในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผใ่นประเทศไทย
学生在泰国班派工业社区教育学院进行模拟驾驶练习 新华社 图
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     คือตัวเลขท่ีมักใช้อ้างอิงถึงอาชีว-
ศกึษาของประเทศจีน ในสาขาการ
ผลิตสมัยใหม่ อุตสาหกรรมเกิดใหม่
เชิงกลยุทธ ์และอุตสาหกรรมบริการ
สมยัใหม ่พนกังานหนา้ใหมใ่นประเทศ
จีนท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% มาจากผู้
ส�าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศกึษา 
ปจัจุบัน จีนได้สร้างระบบอาชวีศกึษา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

    นีคื่อตัวเลขความส�าเร็จของความรว่มมอืด้านอาชวีศกึษา
ระหว่างจีนกับไทย ในชว่งไมก่ี่ปมีานี ้ ศนูยป์ฏิบติัการเทคโน-
โลยีและนวัตกรรมลูปันประเทศไทย (Luban Workshop 
Thailand) ซึ่งก่อต้ังร่วมกันโดยวิทยาลัยเทคนคิพระนคร
ศรอียุธยา ประเทศไทย และวิทยาลัยอาชวีศกึษาโปไ๋หเ่ทียน-
จิน ได้จัดใหม้กีารฝกึอบรมครูและนกัเรยีนเกือบ 10,000 คน
จากจ�านวนนกัศกึษาไทยท่ีเรยีนจบแล้ว 66 คน ม ี27 คนไป
เรยีนต่อระดับปรญิญาตรใีนมหาวิทยาลัย สว่นท่ีเหลือ เลือก
ท่ีจะหางานท�า ซึ่งอัตราการมงีานท�าสูงถึง 100%

นติยสารแมโ่ขงฉบบันี ้ได้รว่มมอืกับฝา่ยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงปกัก่ิง
(กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อจัดท�าบทความเรื่อง “อาชวีศกึษาจีน - ไทย : 
แมจ้ะต่างลูแ่ขง่ แต่มสีสีนัไมแ่พกั้น” โดยมุง่สะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาสายอาชีพและการพฒันาเศรษฐกิจ
กับสังคมซึง่เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อใหเ้กิดเปน็พลังและความมีชีวิตชวีาท่ีแขง็แกร่ง  ทกุฝา่ยต่างคาดหวัง
ว่าความรว่มมอือาชวีศกึษาจีน - ไทยจะเปล่ียนจาก “มคีวามเปน็ไปได้สูง” ไปสู่ “มศีกัยภาพสูง”            
                                                                                                                                                  本刊综合

70% 100%

ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันก�าลังควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการแข่งขันทักษะวิทยาลัยอาชีวศกึษาและเทคนคินานาชาติครั้งแรก
首届世界职业院校技能大赛上，参赛选手在操作机械设备 新华社 图
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“希望专业技术之路越走越开阔”
หวงัว่าเสน้ทางวิชาชพีเทคนคิจะเปิดกวา้งขึ้น

เมื่อเดือนสิงหาคมปนีี ้ในงานประชุมว่า
ด้วยการพฒันาการศึกษาอาชีวศกึษาและ
เทคนคิระดับโลก คณุมยุรี ศรรีะบุตร ผูอ้�านวย
การวิทยาลัยเทคนคิพระนครศรอียุธยาประ-
เทศไทย น�าข่าวดีมาแจ้งอยา่งภาคภมูใิจว่าศนูย์
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปนั 
(ประเทศไทย) มยีอดผู้ฝึกอบรมท้ังครูและ
นกัเรียนรวมจ�านวนเกือบ 10,000 คน นกั-
เรียนท่ีส�าเร็จการศกึษาบางรายเลือกศกึษา
ต่อ ส�าหรบันกัเรียนท่ีเลือกท�างานได้ท�างาน
ตามองค์กรท้องถ่ิน ต่างได้รบัค�าชมเชยจาก
หนว่ยงานว่าจ้าง 

ศนูย์ปฏิบัติการแหง่นีม้ท่ีีมาอย่างไร
ความจริงแล้วศนูยป์ฏิบติัการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมลูปนั (ประเทศไทย) เปน็ศนูย์
ปฏิบัติการลูปันแห่งแรกของโลก โดยความ
รว่มมอืระหว่างวิทยาลัยเทคนคิพระนครศร-ี
อยุธยาและวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศกึษา
โปไ๋หเ่ทียนจินร่วมกันจัดต้ังขึ้นในป ี2559 
มุง่ฝกึอบรมบุคลากรไทยด้านทักษะและ
เทคนคิ ในระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา ได้ฝกึ
อบรมบุคลากรด้านเทคนิควิชาชีพจ�านวน
มากในทุกสาขาวิชาชพีของประเทศไทย โดย
คุณวรวรรณ วัย 21 ปี เปน็หนึง่ในผูเ้ขา้รว่ม
ฝกึอบรม
     “ตอนเรยีนจบมธัยมปลาย ใจจรงิแล้วฉัน
อยากเข้ามหาวิทยาลัย เรยีนสาขาภาษาอังกฤษ
แต่พอเหน็โอกาสท่ีสามารถไปจีนได้ ฉันคิด
ว่านอกจากได้เรียนภาษาจีนแล้ว ยังได้ฝกึ

ภาษาอังกฤษด้วย อีกท้ังได้เรียนรู้ด้านเทคนิค คุ้มมาก ๆ ค่ะ” คุณ
วรวรรณรูส้กึโชคดีท่ีตัดสินใจเปล่ียนแปลงเสน้ทางชวิีตของตนในตอนนัน้

ระยะเวลา 1 ปกีว่า การอบรมแลกเปล่ียนท่ีวิทยาลัยเทคนคิและ
อาชีวศกึษาการรถไฟเทียนจิน คุณวรวรรณเรยีนรูเ้ก่ียวกับสญัญาณ
รถไฟ การควบคุมรถไฟ และความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หลังจบหลัก
สตูรจากศนูยป์ฏิบติัการลปูนั คณุวรวรรณตัดสินใจศกึษาต่อระดับมหา-
วิทยาลัย โดยเลือกครุศาสตร์อุตสาหกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล
เก่ียวกับระบบขนส่งทางราง เธอคาดหวังว่าเส้นทางวิชาชีพเทคนคิ
ดังกล่าวจะเปดิกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ

ขณะเดียวกัน ผูส้�าเรจ็การศกึษาวิทยาลัยเทคนคิพระนครศรอียุธยา
ในโครงการศนูยป์ฏิบติัการลูปัน คุณทวีจากจังหวัดอุบลราชธานภีาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทยเหน็ว่า หากไมไ่ด้รับการสนบั
สนนุจากศนูยป์ฏิบติัการลปูนั ตนคงไมม่โีอกาสออกไปดโูลกภายนอก
และเรียนรู้ความรู้ใหม ่ๆ หลังเรียนจบมธัยมปลาย “โครงการอบรม
นีส้ามารถชว่ยใหวั้ยรุน่แสดงศักยภาพ ท�าใหเ้ราสามารถยกระดับวิชา
ชีพของตนเอง ซึ่งวิชาชีพเหล่านีเ้ปน็สาขาท่ีมคีวามต้องการเร่งด่วน
ส�าหรับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของประเทศไทยในขณะนี”้ 

“โครงการศนูย์ปฏิบัติการลูปนัมปีระโยชนม์ากครับ ประเทศจีน
ให้การช่วยเหลือและจัดหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศไทยเรา ท�าใหน้กัเรียนสังเกตและเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างละ-
เอียด” คณุประเสรฐิ แสงโป ๋ หวัหนา้แผนกเทคนคิควบคมุฯ ระบบ
ขนส่งทางรางวิทยาลัยเทคนคิพระนครศรีอยุธยา ทุกครั้งท่ีกล่าวถึง
เครื่องมอืต่าง ๆ ของโครงการศนูย์ปฏิบติัการลปูนัซึง่เปรยีบเสมอืนกับ
สิง่ล�าค่า  ในมมุมองของเขาศูนย์ปฏิบัติการลูปนัก�าลังเสนอทางเลือก
ใหม ่ๆ ส�าหรบัวัยรุ่นจ�านวนมากท่ีเลือกเดินเส้นทางสายเทคนคิและ
อาชีวศกึษา
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 ฉันเป็นนักศึกษาชัน้   
ปวช. 3  สาขาอาหารและโภชนา-

การ เนื่องจากมคีวามสนใจในการท�าอา-
หารมาโดยตลอด จึงเลือกเรียนสาขาวิชานี้

ฉนัคิดว่าขอ้ได้เปรยีบของการเรียนสายอาชพี
คือมโีอกาสเรยีนและฝกึงานไปพร้อมกันได้ ใน
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ท้ังได้เรียนรู้ความ
รูใ้นสาขาวิชา และได้เก็บเก่ียวประสบการณ์
เพื่อไปท�างานหลังจบการศึกษา ฉันหวังว่านกั
เรยีนท่ีก�าลังจะส�าเรจ็การศกึษามธัยมต้น แต่
ไมรู่ว่้าจะเลือกเรียนสายอาชีพหรอืสายสามญั
ลองพจิารณาเลือกเรียนสายอาชพีด ูไมแ่นว่่า
คณุอาจเจอความชอบของตนเองและสาขาท่ี
ถนดั

ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันแสดงฝมีอืในการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน
选手在中国工业和信息化技术技能大赛上大展身手 新华社 图

เสยีงสะทอ้น
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鲁班工坊是什么？
อะไรคอืงานช่างลปัูน

ลูปนัเปน็ช่างฝมีอืท่ียอดเยีย่มในประวัติศาสตร์
จีน เนื่องจากประดิษฐเ์ครื่องมือประเภทต่าง ๆ จึง
มชีื่อเสียง เปน็ท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ส่วนศนูย์
ปฏิบัติการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมลปูนั (Luban 
Workshop) เปน็พ้ืนท่ีแลกเปล่ียนอาชีวศกึษาระ-
หว่างประเทศโดยต้ังชื่อโครงการว่าลปูนั  ซึง่น�ารอ่ง
โดยเมอืงเทียนจิน ประเทศจีน ใชรู้ปแบบการศกึษา
เชิงวิชาการและการอบรมอาชีวศกึษาเปน็หลัก 
เมื่อเร็ว ๆ นี ้ในท่ีประชุมความรว่มมอื “หนึง่แถบ 
หนึง่เส้นทาง”และฟอรมัศนูย์ปฏิบติัการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมลูปนัของการประชุมพฒันาการศกึษา
อาชีวศกึษาและเทคนคิโลก ครัง้ท่ี 1 ได้มกีารประ-

กาศโครงการศนูยป์ฏิบติัการลปูนัชุดแรกของ
จีนจ�านวน 25 โครงการอย่างเปท็างการ

ต้ังแต่ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศกึษา
และเทคนคิโปไ๋ห่เทียนจินได้ก่อต้ังศนูย์

ปฏิบัติการลูปนัแหง่แรกท่ีวิทยาลัย

ฉนัเปน็นกัศกึษา
ชัน้ ปวช. 3 สาขาการบัญชี การ

เรยีนสายอาชพีสามารถฝกึปฏิบติัจริง 
ได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม

การปฏิบัติงานจริง สามารถสร้างโอกาส
การหางานหลังเรียนจบมากข้ึน หลังส�าเร็จ
การศกึษาระดับ ปวช. ฉนัจะเลือกเรียนต่อ
ปวส. เพื่อยกระดับการศกึษาของตน และ
เรียนรู้ทักษะวิชาชพีใหลึ้กซึง้ยิง่ขึน้

เทคนคิพระนครศรอียุธยา ประเทศไทย เทียนจินมปีระสบการณ์
จากการก่อต้ังศูนย์ปฏิบัติการลูปันท้ังหมด 20 แหง่ใน 19 ประ-
เทศ เช่น สหราชอาณาจักร อินเดีย และโปรตุเกส เปน็ต้น เปดิ
ตัวหุน่ยนต์อุตสาหกรรม พลังงานใหม่ คลาวด์คอมพิวเตอรอิ์น-
เตอรเ์นต็ในทกุสิง่ (Internet of Things) งานบ�ารุงรกัษา (motor
train unit inspection and repair) และวิชาเอกอ่ืน ๆ อีก 49 สาขา
มีผู้ได้รับการศกึษาเชิงวิชาการมากกว่า 3,200 คน และผู้ได้
รบัการฝกึอบรมมากกว่า 11,000 คน โดยมุง่เนน้ท่ีวิสาหกิจจีน
วิสาหกิจท้องถ่ินในประเทศหุน้ส่วน ตลอดจนครูและนกัเรียน   

รูปแบบการสอนของโครงการนวัตกรรมการปฏิบติัทางวิศว-
กรรม (EPIP) เปน็เนื้อหาหลักของศูนย์ปฏิบัติการลปูนั ตัวอักษร
ท้ังสี่ของ EPIP น�ามาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ Engineering, 
Practice, Innovation และ Project โดย EPIP เปน็ผูช้ี้แนะแนว
ทางโครงงานวิศวกรรมเชิงปฏิบัติและการใช้งานจริง เพื่อปลูก
ฝงัความสามารถในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการ
ทดลองงานของผูส้�าเรจ็การศกึษาท่ีเขา้สูอ่งค์กรได้อยา่งมาก รูป-
แบบการสอนท่ีศนูย์ปฏิบัติการลูปนัน�ามาใช้นี ้เหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับความต้องการการจ้างงานขององค์กรสมยัใหม่

本刊综合

CFP 图

เสยีงสะทอ้น
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“ปดิประตรูถ เปดิสญัญาณ รถไฟพร้อมออกเดินทาง” อธษิฐาน
หนุม่นอ้ยจากประเทศไทย นัง่อยู่หนา้ระบบจ�าลองรถไฟความเรว็สงู
เปดิใช้งานระบบควบคมุ รถไฟเคล่ือนตัวออกจากโรงรถอยา่งชา้ ๆ เข้า
สู่สภาวะการขบัขีอั่ตโนมติั แล่นไปบนรางรถไฟอย่างราบรื่น อธษิฐาน
คอยส�ารวจไปท่ีนอกหน้าต่างรถ รถจอดตรงเส้นหมายอย่างนิม่นวล
“ท�าแบบนี ้ประตูรถจึงจะเทียบตรงกับประตูก้ันชานชาลา สะดวก
ส�าหรับผูโ้ดยสารท่ีจะลงจากรถ” อธษิฐานกล่าวอย่างมั่นใจ

ด้วยความก้าวหนา้อยา่งต่อเนื่องของโครงการความรว่มมอืด้าน
รถไฟระหว่างจีน - ไทย ท�าใหเ้กิดความต้องการบุคลากรท่ีเขา้ใจท้ัง
เทคโนโลยีการรถไฟและภาษาจีน ในป ี2559 สถาบันขงจ่ือมหาวิท-
ยาลัยขอนแก่นในประเทศไทยและวิทยาลัยอาชวีศกึษาและเทคนคิ
การรถไฟอู่ฮ่ันของจีน ได้รว่มกันเปดิสาขาการขนสง่ทางรถไฟแหง่แรก
ของประเทศไทย และเปดิตัว “หลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนส�าหรับรถ

“盼望成为泰中铁路第一批火车司机”

หวงัว่าจะไดเ้ป็นพนกังานขบัรถไฟไทย - จนีรุน่แรก

ไฟความเร็วสูงจีน - ไทย” ท่ีสถาบันขงจ่ือ
เพื่ออบรมบุคลากรใหกั้บโครงการรถไฟความ
เรว็สงูของประเทศไทย นบัต้ังแต่เปดิชัน้เรียน
อยา่งเปน็ทางการ จ�านวนนกัเรยีนท่ีลงทะ-
เบยีนประจ�าปทีรงตัวท่ี 40 ถึง 50 คน

อธษิฐาน ซึง่มาจากจังหวัดนครราชสมีา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย 
เขาเรียนภาษาจีนพร้อม ๆ กับศกึษาวิชา
สญัญาณรถไฟและเทคโนโลยรีถไฟความเร็ว
สูงอ่ืน ๆ ด้วย ในฐานะนักเรียนท่ีมคีวามรู้
พื้นฐานภาษาจีนเปน็ศนูย ์ครูชาวจีนพยายาม
อย่างเต็มท่ีเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและ
จดจ�าความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งทาง

นกัศกึษาก�าลังฝกึขับรถในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผใ่นประเทศไทย
学生在泰国班派工业社区教育学院进行模拟驾驶练习 新华社 图
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รถไฟโดยใช้รูปภาพ วิดีโอทัศน ์วัตถุจริง และวิธี
การอ่ืน ๆ ท่ีเข้าใจง่าย เพื่อชว่ยใหพ้วกเขาสามารถ
ปรับตัวเขา้กับการฝกึอบรมทางเทคนคิในประเทศ
จีนต่อไปในภายหลัง

อธษิฐานกล่าวว่า ตอนแรกท่ีเริม่เรยีนภาษาจีน

คณุกล้าเช่ือหรือ
ไมว่่า สาขากุ้งเครย์ฟิช สถาบัน
วิจัยบะหมีแ่หง้ร้อน วิทยาลัยอุตสห-
กรรมหลัวซอืเฝิ่น (ก๋วยเต๋ียวหอยขม) 
กลายเปน็สาขาท่ีนยิมในวิทยาลัยอาชวี-
ศกึษาจีนหลายแหง่ ส�าหรบันกัเรยีนท่ีเปน็ 
“นกักิน” ถือเปน็ทางเลือกท่ีเหมาะสม ฉัน
คิดว่า ด้วยการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและ
สงัคม ธุรกิจอุตสหกรรมใหม ่ๆ เกิดขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เก่ียวข้องกับอาชีวศกึษา การฝกึ
อบรม และการวิจัยควรตามใหทั้น นกัเรยีน
ท่ีส�าเรจ็การศกึษามา “ได้รบัความนยิม” บง่-
บอกถึงเปน็ท่ีต้องการของตลาด

 สิ่งท่ีทุกคนสนใจอยากรู้มากท่ีสุดคืออาหารจีน ครูแนะน�าให้
พวกเขารูจั้กกับหมอ้ไฟฉงชิง่ “หลังจากรถไฟไทย - จีนสร้างแล้ว
เสร็จ ระยะทางระหว่างหมอ้ไฟกับต้มย�ากุ้งจะหา่งกันเพียงแค่
เชา้ออกเดินทางเยน็ถึง” อธิษฐานเชื่อว่า นอกจากเรียนรูภ้าษา
จีนแล้ว เขายังมคีวามเชี่ยวชาญทักษะสายอาชีพ ซึ่งท�าใหเ้ขา
มคีวามมั่นใจมากขึ้น และมองเหน็อนาคตมากขึ้น

ศกัด์ิสยาม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม กล่าว
ว่า ประเทศไทยได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร ์20 ปสี�าหรบัการพฒันา
ระบบคมนาคมขนสง่ และมีแผนจะสร้างทางรถไฟทางคู่และจุด
ขนส่งร่วมโดยเร็วท่ีสุดเพื่ อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรถไฟใน
ด้านโลจิสติกส์ “การรถไฟไทย - จีนมีความส�าคัญเชิงกลยุทธ์
ในการส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนา
ภมูภิาคตามแนวเส้นทาง โครงการฝึกอบรมรว่มไทย - จีนได้ให้
การสนบัสนนุการฝกึอบรมบุคลากรด้านเทคนคิ เชน่ รถไฟความ
เรว็สูงในประเทศไทย ซึง่จะช่วยให้เยาวชนไทยมงีานท�ามากข้ึน”
ศกัด์ิสยามกล่าว

ปจัจุบนั อธษิฐาน ก�าลังท�างานด้านควบคุมกลไก เช่นเดียว
กับเพื่อนร่วมชั้นของเขาหลายคน เขาเฝา้รอรถไฟความเร็วสูง
ไทย - จีน จะเปดิเดินรถในเร็ววัน “เราเชื่อมัน่ในโอกาสของการ
พฒันาอาชพีในอนาคต และหวังว่าจะได้เป็นพนักงานขับรถไฟ
ไทย - จีนรุ่นแรก”

นกัศกึษาก�าลังฝกึขับรถในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผใ่นประเทศไทย
学生在泰国班派工业社区教育学院进行模拟驾驶练习 新华社 图

เสยีงสะทอ้น
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“ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” เปน็การเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานระหว่างภาษาจีนกับวิชาชพี

การสอนแบบเดิม ๆ ท่ีเนน้ภาษาอยา่งเดียว มกัพบปญัหา
“เรยีนส่ิงท่ีไมไ่ด้ใช”้ กล่าวคือ การเรยีนการสอนกับภาคปฏิ-
บัติไมส่อดรบักัน  แนวคิดการศกึษาแบบ “ภาษาจีนบวก” โดย
มุง่เนน้ไปท่ีการศกึษาวิชาเอกอ่ืน ๆ บนพื้นฐานของการเรยีน
รูภ้าษา ช่วยใหต้ระหนกัถึงการเช่ือมต่อท่ีราบรื่นระหว่างความ
ต้องการบุคลากรของตลาดในต่างประเทศ และการจัดฝกึ
อบรมบุคลากรด้านการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ในท้องถ่ิน ท่ีประชุม International Chinese Education 
Conference ป ี2019 เสนอให้ส่งเสริมโครงการ “ภาษาจีน 
+ ทักษะวิชาชีพ” อยา่งแข็งขัน ซ่ึงมีจุดมุง่หมายเพ่ือรวมการ
สอนภาษาจีนและการฝกึทักษะเขา้ด้วยกัน  ใหก้ารฝกึอบรม
บุคลากรตามความต้องการขององค์กรวิสาหกิจ เพื่อตอบ
สนองการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจในท้องถ่ินได้ดียิง่ข้ึน

ภายใต้การน�าแนวคิด “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชพี” กว่า
40 ประเทศและภมูิภาคท่ัวโลกได้รับการสง่เสรมิใหจั้ดต้ัง
โครงการพิเศษ “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” ครอบคลมุนบั
สิบสาขาวิชาเอก เชน่ รถไฟความเร็วสูง เศรษฐกิจการค้า การ
ท่องเท่ียว กฎหมาย เปน็ต้น สถาบันการสอนภาษากับวิชา
ชีพจีน - ไทย จึงได้หยั่งรากฝงัลึก ได้รับการตอบรับอย่าง
กว้างขวางจากผูเ้รยีนภาษาจีนในท้องถ่ินและพนกังานใน
สถานประกอบการท้องถ่ิน แบบเรยีนภาษาจีนสายอาชพีและ
การสนบัสนนุแหล่งขอ้มลูการสอนดิจิทัลบางประเภทในหมวด
ต่าง ๆ ได้เร่ิมทดลองใชใ้นประเทศกัมพชูา อินโดนเีซีย และ
ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซยีน

本刊综合

ฉนัเปน็นกัเรยีนท่ีส�า-
เรจ็การศึกษาสายอาชีพ ปัจจุบนั

ก�าลังท�างานเก่ียวกับการฝกึปญัญาประดิษฐ์
ท่ีผา่นมาทกุคนเข้าใจว่าผู้ท่ีส�าเร็จการศกึษา

จากวิทยาลัยอาชีวศกึษามแีนวโนม้ในการหางาน
ได้ไมดี่นกั แต่เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาอาชีพ
แบบใหมส่รา้งโอกาสใหม่ให้กับเรา ทุกวันนี ้ธุรกิจ
ใหม ่อาชพีใหม ่ไมเ่พยีงแต่ก�าหนดใหผู้ป้ฏิบัติงาน
มคีวามสามารถในงานวิชาชพี ยังใหค้วามส�าคัญ
กับการดึงดูดบุคลากรท่ีมคีวามช�านาญด้านเทคนคิ
และทักษะระดับสูง ท้ังนี้เพื่อตอบสนองโอกาสใน
การหางานและความก้าวหนา้ส�าหรับผูท่ี้เรียนจบ
อาชีวศกึษา

“中文+职业技能”教育怎么教？
สอนอย่างไร “ภาษาจนี + ทกัษะวิชาชพี” 

CFP 图

เสยีงสะทอ้น
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“ประแจ ประแจ... สวิตช์... สวิตช.์..” ในโรงงาน
ฝกึปฏิบติังานคณะวิศวกรรมศาสตรเ์ครื่องกลมหา-
วิทยาลัยแอดดิสอาบาบาในเอธโิอเปยี ในหอ้งเรียน
หลักสูตรน�าร่อง “ภาษาจีนส�าหรบัวิชาวิศวกรรม” 
นกัศกึษาสบิกว่าคนก�าลังท�าความคุ้นเคยกับคู่มอื
การใชเ้ครื่องจักรภาษาจีน ในห้องเรยีน นกัศกึษา
ท้องถ่ินเรยีนรูวิ้ธกีารใชง้านจรงิกับครูชาวจีน

หอ้งเรยีน “ภาษาจีนส�าหรบัวิชาวิศวกรรม” เปน็
ความรว่มมอืระหว่างมหาวิทยาลัยครูเทคนคิอาชีวะ
เทียนจินกับมหาวิทยาลัยแอดดิสอาบาบา โดย
มวัีตถุประสงค์ท่ีจะผนวกรวมภาษาจีนกับความ
สามารถทางเทคนคิอาชวีะเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วย
เพิม่พนูทักษะให้แก่นักศึกษาในท้องถ่ิน เพ่ือให้
สอดรับกับความต้องการระหว่างจีนกับเอธโิอเปยี
ฝา่ยจีนได้เปดิหลักสูตสาขาวิชาเอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
พรอ้มท้ังความร่วมมือจากวิสาหกิจจีนท่ีลงทนุใน
เอธโิอเปยี นกัศกึษามหาวิทยาในเอธโิอเปยีท่ีมี
ความรู้ภาษาจีนจ�านวนมากได้เข้ามาท�างานใน
วิสาหกิจทนุจีนในท้องถ่ิน  ท�าใหก้ารพดูคยุประสาน
งานระหว่างวิสาหกิจทนุจีนกับพนกังานในท้องถ่ิน
และกับหุน้ส่วนความรว่มมอืในท้องถ่ินมปีระสทิธ-ิ
ภาพสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง บรรลุซึ่งชัยชนะท่ีเอ้ือ

如今，在中老铁路沿线、在印度尼西亚雅万高铁沿线、

在柬埔寨鲁班工坊内，职业教育正成为促进“一带一路”沿

线国家青年就业和民生改善、联通各国人民民心的有效桥

梁，为中外经贸和人文交流合作搭建新平台。

职业教育国际合作
中国这样做

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศดา้นอาชวีศกึษา 

จนีท�าอย่างนี้

ณ ปจัจุบัน ตามแนวเส้นทางรถไฟจีน - ลาว เส้น
ทางรถไฟความเร็วสูงจากาตาร์ - บันดุง  และในศนูย์
ปฏิบัติการลูปนักัมพูชา (Luban Workshop) อาชีว-
ศกึษาได้กลายเปน็สะพานท่ีมปีระสทิธภิาพในการส่ง-
เสรมิการจ้างงานของเยาวชนของประเทศและปรบัปรุง
ชีวิตความเปน็อยู่ของประชาชน รวมถึงการประสาน
ใจของประชาชนแต่ละประเทศใน “หนึง่แถบ หนึง่เส้น
ทาง” กลายเป็นตัวน�าใหม่แห่งการแลกเปล่ียนและ
ความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง
จีนกับต่างประเทศ

①

②
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ประโยชนร์ะหว่างกัน
ดร. เอเลนา่ รุสโซ (Dr. Elena Russo) นักกายภาพบ�าบดัคนหนึง่

ในซานมารีโน ในระหว่างการเรยีนรู้วิธกีายภาพบ�าบดั รุสโซค่อย ๆ เริม่
รู้สกึสนใจการแพทย์แผนจีน ด้วยความบงัเอิญครัง้หนึง่  รุสโซทราบ
ขา่วว่า สถาบนัขงจ่ือท่ีซานมารีโนได้เปิดหลักสตูรการแพทย์แผนจีน 
จึงได้สมคัรเขา้เรยีน และพบว่าตนเองช่ืนชอบวิชานีอ้ย่างมาก

สถาบนัขงจ่ือซานมารโีนก่อต้ังขึ้นในปี 2558 โดยการแพทยแ์ผน
จีนเปน็หลักสูตรท่ีโดดเด่นของสถาบนั ต้ังแต่ป ี2559 เปน็ต้นมา มหา-
วิทยาลัย Beijing City University ได้คัดเลือกครูสาขาเฉพาะทางมาเปดิ
หลักสูตรท่ีสถาบนัขงจ่ือแหง่นี ้โดยได้ถ่ายทอดวิชาการนวดกดจุดแผน
จีน (ถยุหนา) การวินจิฉยัแบบแพทยแ์ผนจีน จุดฝงัเขม็เสน้ลมปราณ 
เปน็ต้น จนถึง ณ ปจัจุบัน มจี�านวนผู้เรียนแพทย์แผนจีนในท้องถ่ิน
รว่ม 300 คน นีน่บัเปน็จ�านวนท่ีค่อนข้างมากส�าหรบัซานมารโีนท่ีมี
ประชากรเพยีงแค่ 30,000 กว่าคน 

ประเทศจีนยดึอาชวีศกึษาเปน็เนื้อหาส�าคัญในความรว่มมอืแลก
เปล่ียนระหว่างประเทศมาโดยตลอด ช่วงเวลา 10 ปมีานี ้มาตรฐาน
การอบรมบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของจีนและคณุภาพการพฒันา
สาขาเฉพาะทางได้รบัการยอมรบัจากนานาชาติอยา่งกว้างขวาง มาตร-
ฐานการเรยีนการสอนท�าอาหารจีนท่ีเปน็สากลได้รับการบรรจุเข้าไว้
ในระบบกรอบวุฒิบัตรการศกึษาท่ัวไปและอาชีวศกึษาของสหราช-
อาณาจักร ศนูยป์ฏิบติัการลปูนัในจินบูตีได้เติมเต็มชอ่งว่างท่ีประเทศ
ดังกล่าวไมม่รีะดับอาชวีศกึษาช้ันสงู การก่อต้ังศนูยป์ฏิบติัการลปูนัใน

โปรตเุกสท�าให้มาตรฐานการเรยีนการสอน
อาชวีศกึษาของจีนท่ีมีลักษะเฉพาะได้เขา้สู่
ประเทศตะวันตกท่ีพฒันาแล้ว...

ในปจัจุบัน การอาชีวศกึษาของจีนได้
สร้างความสัมพันธท่ี์มั่นคงกับประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ 70 กว่าแหง่ ได้มี
การจัดต้ังศนูยป์ฏิบัติการลปูนัท่ีประเทศไทย
กัมพูชา โปรตุเกส และอียิปต์ เปน็ต้น และ
ได้ก่อต้ังโครงการพเิศษ “ภาษาจีน + ทักษะ
วิชาชีพ” ในประเทศและพื้นท่ี 40 กว่าแหง่ 
ได้สรา้งโอกาสในการเติบโตด้านการจ้างงาน
และการอบรมการศึกษาด้านอาชีวะใหแ้ก่
นกัเรียนในประเทศต่าง ๆ

本刊综合

นกัเรียนกัมพูชา (ขวา) สนทนากับอาจารย์ศนูย์ปฏิบัติการลูปนักัมพูชา
图①柬埔寨学生（右）与柬埔寨鲁班工坊的老师进行交流 

新华社 图

อาจารย์จากวิทยาลัยอาชวีศกึษาเทคนคิเอธโิอเปยีท่ีเรียนอยูป่ระเทศจีน
图②埃塞俄比亚一所职业技术学院的教师在中国学习 

新华社 图

นกัเรียนต่างชาติชาวแอฟริกันท่ีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยครูสาย
อาชีวศกึษาเทียนจิน
图③非洲留学生在天津职业技术师范大学学习 新华社 图

③
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近年来，泰国职业教育规模不断发展壮大。本期，《湄

公河》杂志与泰王国驻华大使馆科技处（高等教育与科研

创新部）共同梳理了部分泰国职业教育关键词，我们一起

来看看吧。

泰国职业教育关键词

ค�าส�าคญัของอาชวีศกึษา
ในประเทศไทย

ในช่วงไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา การศกึษาระดับอาชวีศกึษา
ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตนุี ้นติยสารแม่น�าโขงจึงได้รว่มมอืกับ
ฝา่ยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถานเอกอัครราชทตู
ณ กรุงปักก่ิง (กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) ได้รวบรวมค�าส�าคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียว
กับอาชีวศกึษาในประเทศไทยมาใหท่้านผูอ่้านได้รบัทราบ
เราไปติดตามอ่านได้จากนติยสารแมน่�าโขงฉบับนี ้

泰国职业教育生态系统

人力资本卓越中心

Excellent
Center

TVE2S

HCEC

卓越中心

ในพิธเีปดิงาน “อาชีวศกึษายกก�าลังสอง” นกัเรียนก�าลังสาธติอุปกรณ์เครื่องมอื
“泰国职业教育生态系统”开幕式上，学生演示相关设备 供图
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ศนูย์พัฒนาศกัยภาพบุคคลเพ่ือความเปน็เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) คือ ศนูยก์ลาง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาประจ�าจังหวัด ครอบคลุมท้ัง 77 จังหวัด เปน็กลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน 
“อาชวีศกึษายกก�าลังสอง” มเีปา้หมายหลักในการผลิตและพฒันาทนุมนุษย์สู่ความเป็นเลิศอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื
และด้วยการน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอาชีวศกึษาเฉพาะทางแบบ 1 เอกชน ต่อ 1 
วิทยาลัย ในการพฒันาครูและบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะทาง พัฒนาผูเ้รียนอาชวีศกึษา ก�าลังแรงงาน และประ-
ชาชนท่ัวไป ใหม้ทัีกษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในปจัจุบันและอนาคต
ตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยจ�านวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปโิตรเคม ีเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล หุน่ยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม เกษตรสมยัใหม ่อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมระบบรางและยานยนต์
สมยัใหม ่และธุรกิจโรงแรมและการบริการ

อาชวีศกึษายกก�าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S) คือ แนวทางในการบริหาร
การจัดการอาชีวศกึษาส�าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสถานศกึษาน�าไปใชป้ระกอบการด�าเนนิงานใหบ้รรลเุปา้-
หมาย โดยขบัเคล่ือนอาชีวศกึษาตามกรอบนโยบาย 3 ป. ได้แก่ “ปลดล็อก ปรบัเปล่ียน เปดิกว้าง” “ปลดล็อก” จาก
การเรยีนการสอนในรูปแบบเดิมท่ีไมต่อบโจทย์การท�างาน ก่อใหเ้กิดปญัหาชอ่งว่างทางทักษะท่ีไมเ่พยีงพอต่อการ
ท�างานจริง “ปรับเปล่ียน” เชื่อมโยงความรู้ ทักษะท่ีจ�าเปน็ใหส้อดคล้องเข้าสู่ระบบการศกึษา เพื่อใหต้อบโจทย์
กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และ “เปดิกว้าง” ด้วยการผนึกก�าลังระหว่างภาครัฐและภาค-
เอกชน ในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ตลอดจนก�าลังคนในทุกมติิสูค่วาม
เปน็เลิศในแต่ละด้าน เพื่อใหส้อดรบักับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมต้องการ
ตลอดจนเปน็การเพิ่มพูนทักษะกับมืออาชีพในสถานท่ีจริง เพื่อใหไ้ด้ศกัยภาพแรงงานท่ีตรงกับความต้องการ 
และมคีวามเปน็เลิศอย่างแท้จริง

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาไทย เล็งเหน็ถึงศกัยภาพของการจัดการศกึษาระดับอาชวีศกึษาตาม
บรบิทท่ีแตกต่างกันตามพื้นท่ีการพัฒนาของภูมิภาค จึงก�าหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศกึษาสู่ความเปน็
เลิศทางการอาชวีศกึษา (Excellent Center) ในสถานศกึษาอาชีวศึกษา โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อผลิตและพฒันา
ก�าลังคนระดับกลางในสาขาท่ีเปน็ความต้องการของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยความรว่มมอืกับ
สถานประกอบการอยา่งเข้มแขง็ เพิม่ก�าลังคนในกลุม่นกัเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่กลุม่อุตสาหกรรมรองรับ
การเปล่ียนแปลงซึง่เปน็ผลจาก Digital Disruption เรง่ยกระดับคณุภาพก�าลังคนในกลุม่ผูส้�าเรจ็การศกึษาอาชีวศกึษา
ผูอ้ยูใ่นภาคแรงงาน ใหม้สีมรรถนะใหม ่ทักษะใหม ่โดยกระบวนการสร้าง New Skill, Upskill และ Reskill 

泰王国驻华大使馆科技处（高等教育与科研创新部）供稿
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ส�ารวจอาชวีศกึษาจนี - ไทย ผ่านสถติิ

数读中泰职业教育
ปรมิาณการบรหิารจัดการการศกึษา : ป ี2564 ประเทศจีนเปดิรบันกัเรยีนระดับ

อาชีวศกึษา 5.5672 ล้านคน มจี�านวนนกัเรยีนในร้ัวสถาบัน 16.0303 ล้านคน ปรมิาณ
การรบันกัเรียนและนกัเรียนในรั้วสถาบันท้ังหมดคิดเปน็รอ้ยละ 55.6 และ 45.85 ของ
โรงเรียนมธัยมท่ัวไปตามล�าดับ

ระหว่างปี 2554 - 
2564 ปริมาณผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน
อาชวีศกึษาชัน้สงูของจีน
เพิ่มขึ้นจาก 3.28 ล้าน
คนในป ี2554 เปน็ 3.98
ล้านคนในป ี2564 โดย
เพิม่ขึน้จ�านวน 700,000
คน

ในป ี2564 ประเทศ
จีนมสีถาบนัอาชวีศกึษา
ชัน้กลาง (วิชาชพีเฉพาะ
ทาง) รวม 7,294 แหง่ (ไม่
รวมโรงเรยีนฝกึสอนวิชา
ชพีเทคนคิ)  1,486 แหง่ 
สถาบันอาชวีศกึษาระดับ
ปรญิญาตร ี32 แหง่ โดย
สถาบันอาชวีศกึษาชัน้สงู
(วิชาชพีเฉพาะทาง) เพิม่
ขึน้จากปี 2554 จ�านวน 
238 แหง่

ปริมาณบุคลากรครูอาจารย์ : ปลายป ี
2564 มปีริมาณอาจารย์ในสถาบันอาชีวะ
รวมท้ังสิ้น 1.2656 ล้านคน

ประเทศจนี

资源
总量

ปรมิาณทรพัยากร
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การจัดวางสาขาวิชา : (รายการสาขาอาชวีศกึษา
2564) ประกอบด้วยการศึกษาสามระดับ ได้แก่ 
อาชีวศกึษาชัน้กลาง  สาขาวิชาชพีเฉพาะช้ันสงูและ
อาชวีศกึษาระดับปริญญา รวมได้มกีารจัดสาขา 19 
ประเภทสาขาใหญ่ 97 ประเภทสาขา และ 1,349 
สาขา ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ 

มปีรมิาณจุดกระจาย
สอนสาขาวิชาอาชวีศกึ-
ษาของจีน 120,000 แหง่
โดยในจ�านวนดังกล่าว  
สาขาอาชีวศกึษาชั้นสูง
ด้านการผลิตประกอบชิน้
ส่วนและเทคโนโลยสีาร-
สนเทศ มจี�านวนเกินกว่า 
17,000 แหง่ เพิม่ขึน้จาก
ป ี2554 ประมาณรอ้ยละ
40 

การหลอมรวมระ-
หว่างอุตสาหกรรมการ
ผลิตกับการศกึษา ความ
ร่วมมอืระหว่างสถาบัน
การศึกษากับวิสาหกิจ : 
จนถึง ณ ปลายป ี2564
จีนได้ก่อต้ังกลุ่มบริษัท
อาชีวศึกษาขึ้น 1,500 
แหง่ และได้ดึงดดูวิสาห-
กิจจ�านวนประมาณ 30,000
รายเข้าร่วม ซึง่ครอบคลมุ
สถาบันอาชวีศกึษาเกือบ
ร้อยละ 70 

การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในด้านอาชีวศกึษา : ในป ี2565 “เวทีการ
ศกึษาอัจฉรยิะอาชวีศกึษา” ซ่ึงจัดท�าขึ้นในรูปแบบออนไลน ์ได้รวมสาขาวิชาใหญ่
19 สาขา สาขาวิชาเฉพาะชัน้สงู 396 สาขาวิชา คลังทรพัยากรอาชีวศกึษา 660 กว่า
ชุด วิชาชัน้เยีย่มออนไลน์ 1,000 กว่ารายการ และคลิปวิชาเปดิ 2,000 กว่าคลิป 
รวมถึงทรพัยากรย่อยในรูปแบบคลิป รูปภาพและไฟล์ 4.2 ล้านกว่ารายการ

内涵
发展

การเติบโตในเชงินยัเนื้อหา
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สถานอาชีวศกึษามจี�านวนบุค-
ลากรครูท้ังสิ้น 29,955 คน

ประเทศไทย
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ส�าหรบัการเลือกวิชาเรียนทางอาชีวศกึษา มี
ผูเ้รียนสาขายานยนต์สมัยใหมจ่�านวนมากท่ีสดุ
รองลงมาคือ สาขาอิเล็กทรอนกิสอั์จริยะ สาขา
การท่องเท่ียว สาขาเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ
และสาขาการแปรรูปอาหารตามล�าดับ

ประเทศไทยมีความต้องการด้าน
บุคลากรอาชีวศึกษด้านยานยนต์และชิน้
ส่วน ด้านปโิตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ด้าน
นวัตกรรมทางอาหารเกษตรแปรรูป ด้าน
การท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวสุขภาพ 
เปน็ต้น อยา่งเชน่ ในภาคตะวันออก มคีวาม
ต้องการบุคลากรด้านยานยนต์และชิ้น
ส่วน 72,430 คน แต่มีก�าลังผลิตเพียง 
7,429 คน ยังขาดแคลนอีก 65,001 คน
และมคีวามต้องการบุคลากรด้านอุตสาห-
กรรมการผลิต 24,937 คน แต่มกี�าลังผลิต
เพียง 400 คน ยังขาดแคลนอีก 24,537 
คน ในชายแดนภาคใต้ มีความต้องการ
ช่างไฟฟ้าสูงถึง 14,571 คน แต่มกี�าลัง
ผลิตเพียง 3,215 คน ยังขาดแคลนอีก
11,356 คน และมีความต้องการบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 13,443
คน แต่มกี�าลังผลิตเพียง 4,198 คน ยัง
ขาดแคลนอีก 9,245 คน

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่ อปี
พ.ศ. 2563 แบ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
ชีพออกเปน็ 12 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาอุต-
สาหกรรมมท้ัีงหมด 34 สาขา ประเภทวิชาบรหิาร
ธรุกิจม ี13 สาขา ประเภทวิชาศลิปกรรมม ี12 สาขา
ประเภทวิชาคหกรรมม ี8 สาขา ประเภทวิชาเกษตร-
กรรมม ี10 สาขา ประเภทวิชาประมงม ี2 สาขา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวม ี4 สาขา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอม ี3 สาขา ประ-
เภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
3 สาขา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและ
ดนตรมี ี4 สาขา ประเภทวิชาพาณิชยนาวีม ี3 สาขา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุต-
สาหกรรมม ี5 สาขา

จ�านวนสถานศกึษาสงักัดส�านกังานคณะ-
กรรมการการอาชีวศึกษาท้ังหมด 911 แหง่
เปน็สถานศกึษาภาครฐั 428 แหง่ เปน็สถาน-
ศกึษาภาคเอกชน 483 แห่ง และมจี�านวน
นกัเรยีนนักศึกษาประจ�าปกีารศกึษา 2561 
ท้ังสิ้น 1,001,837 คน

数据来源：《中国教育报》，泰王国驻华大使馆科技处（高等教育与科研创新部）供稿 孙勇刚 制图
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ปลายปท่ีีแล้ว ฉนัมโีอกาสกล่าวปาฐกถา
เรื่องอาชีวศึกษาหลายครั้งในการประชุม
วิชาการต่าง ๆ ในจีน มโีอกาสไปร่วมงาน
สัปดาห์ความร่วมมือด้านการศกึษาจีน - 
อาเซียน ณ เมอืงกุ้ยหยาง มณฑลกุย้โจว และ
ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศกึษากุ้ยหยาง ท่ี
นัน่ ฉนัชอบวิชาอีคอมเมริซ์มากท่ีสดุ ท่ีสอน
และฝกึใหน้ักศึกษาขายของออนไลนซ์ึง่เขา้
กับยุคสมยัปจัจุบัน 

ท่ีผา่นมา ฉนัอยู่หา่งไกลจากอาชวีศกึษา
มาก ย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปก่ีอน ฉนัเปน็นกั
เรียนท่ัวไปคนหนึ่งท่ีเรียนจบมธัยมศกึษา
ตอนปลายแล้วก็เรยีนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อน
ฉันส่วนใหญ่ก็เรียนในแนวทางนี้  มเีพื่อน
ส่วนนอ้ยท่ีเรียนอาชีวศกึษาท่ีเมื่อเรียนจบ

แล้วก็ได้งานตามท่ีเรียนมาทันที ซึ่งท�าใหฉ้ันเหน็ว่าอาชีวศกึษาเปน็
แนวทางท่ีเหมาะสมในการเตรียมนกัเรียนเข้าสู่โลกการท�างานจริง 
ขณะท่ีวิชาส่วนใหญ่ท่ีฉันเรียนเป็นทฤษฎีและการคิดวิเคราะห ์ซึ่ง
อาจไมใ่ช่การเตรียมตัวท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการท�างานเสมอไป

ในฐานะบรรณาธกิาร“วารสารวิทย์ไมตรีไทย - จีน” ฉันได้น�า
เสนอเรื่อง “ระบบการศึกษาและแผนพัฒนาอาชีวศกึษาของจีน” 
ฉบับเดือนเมษายน 2022  ฉันได้เขียนบทบรรณาธกิารว่า 

“เมื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประ-
เทศในปจัจุบัน อาศยัการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยเีปน็หลัก แนวคิด
“Demand Driven” จึงสะท้อนความต้องการของตลาดแรงงานท่ี
แท้จริง ระบบการศกึษาของแต่ละประเทศจึงต้องปรับตัวเพื่อผลิต
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง

การศกึษาเปน็หนึง่ในเรื่องท่ีรฐับาลจีนใหค้วามส�าคัญท่ีสดุ เพราะ
เปน็ฐานรากของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นโยบายการปฏิรูป
การศกึษาส่งผลใหโ้รงเรยีนและสถาบันการศกึษาในจีน จึงต้องปรับ

我眼中的职业教育
อาชวีศกึษาในสายตาฉนั

พสุภา ชินวรโสภาค 
อัครราชทตูท่ีปรกึษา 

ฝา่ยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงปกัก่ิง

泰国驻华大使馆科技处公使衔

参赞 陈善意
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ปรุงหลักสูตรใหม้คีวามหลากหลายและให้
ความส�าคัญกับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งจีน
ประกาศว่าจะสร้างระบบอาชวีศกึษาระดับ
โลกเพื่อพัฒนาแรงงานท่ีมทัีกษะสูง”

ในมมุมองของฉนั อาชวีศกึษาจะก้าวไป
สู่ความเปน็สากลด้านการศกึษาได้ด้วยปจัจัย
สามประการ คือ

เทคโนโลยีดิสรบัชนั (Technology Disrup-
tion) หรอื เทคโนโลยท่ีีเขา้มามบีทบาทและ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ในชว่งไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา
เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอยา่งรวดเรว็จากเทค-
โนโลยีใหม ่ๆ เช่น อินเตอรเ์นต็ ปญัญาประ-
ดิษฐ ์(Artificial Intelligence) และบิ๊กดาต้า
ท่ีมกีารใช้งานมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

วิกฤตโลก นบัต้ังแต่ต้นป ี2020 การระ-

บาดใหญข่องโควิด - 19 กลายเปน็วิกฤตระดับโลก มาตรการการควบ
คมุการแพรร่ะบาดสง่ผลใหสั้งคมดิจิทัลเกิดข้ึนเร็วและขยายวงกว้าง
ขึน้เรื่อย ๆ ไมว่่าจะการท�างานจากบา้น การประชุมออนไลน ์การเรียน
ออนไลน ์การซื้อของออนไลน ์

ความปกติใหม ่ มาตรการการควบคมุการแพรร่ะบาดของโควิด
- 19 ท�าใหโ้ลกหยุดชั่วขณะ แต่ปจัจุบัน สังคมโลกกลับมาเป็นปกติ
แล้ว แต่เปน็ความปกติใหม ่(New Normal) ท่ีเปน็รูปแบบการด�าเนนิ
ชีวิตใหมท่ี่แตกต่างไปจากเดิม 

ท้ังสามปจัจัยนี้  เป็นตัวก�าหนดทักษะใหมเ่พื่อเตรียมคนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ในวันท่ีบริบทของโลกเปล่ียนแปลงไป  

ฉันมองว่า อาชีวศกึษาจะกลายเปน็ตัวเลือกทางการศกึษาท่ีนา่
สนใจส�าหรับคนรุ่นใหม ่ท่ีจะต้องประกอบไปด้วยสามเรื่อง คือ 

หนึง่ คือ การสรา้งเครอืขา่ยระหว่างนกัศกึษา สถาบนัอาชวีศกึษา
หนว่ยงานราชการและบรษัิทเอกชน ท่ีเปน็เครอืข่ายท่ีครอบคลมุระดับ
ประเทศ ภมูภิาคและนานาชาติ เพื่อออกแบบหลักสตูรอาชวีศกึษาท่ี
เปน็ท่ีต้องการอย่างแท้จรงิ  เครอืขา่ยอาชวีศกึษานี ้จะชว่ยเพิม่ชอ่ง
ทางในการพฒันาทักษะและความสามารถของนกัเรยีนผา่นโครงการ
แลกเปล่ียนและการฝกึงานกับหนว่ยงานท้ังในและต่างประเทศ 

สอง คือ ทักษะส�าคัญสองเรื่องท่ีจะต้องม ีคือ ทักษะด้านนวัตกรรม
และทักษะทางสังคม (Soft skill) ทักษะด้านนวัตกรรม คือ ความรู้
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะทางสังคม 
หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห ์ความสามารถในการ
เรยีนรูด้้วยตนเอง และความสามารถในการจัดการอาชพีอย่างอิสระ

สาม  ในอนาคตจะมจี�านวนผูป้ระกอบการอิสระและสตาร์ทอัพ
ขนาดเล็กมากขึ้น อาชีวศึกษาจะบม่เพาะคนกลุม่นีใ้หม้ศีกัยภาพได้
อย่างไร   

อาชีวศกึษาจึงจะเปน็ระบบการศึกษาแหง่อนาคตท่ีมกีารเรียน
และการฝกึอบรมท่ีมคีุณภาพสูง รองรับการจ้างงานได้อย่างแท้จริง 
มสี่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบโจทย์การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจท่ีการศกึษาและทักษะของบุคคลเปน็ปจัจัยท่ีส�าคัญท่ีสุด

เจ้าหนา้ท่ีของบูธศนูย์ปฏิบัติการลูปนัประเทศไทยก�าลังสาธติ
อุปกรณ์ประกอบล็อคลูปนั ในงานการประชุมว่าด้วยการพัฒนา
อาชีวศกึษาและเทคนคินานาชาติครั้งแรก
首届世界职业技术教育发展大会上，泰国鲁班工坊展台工

作人员演示鲁班锁组装设备 新华社 图

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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อาชีวศกึษาในประเทศจีนมปีระวัติศาสตร์
อันยาวนาน การศึกษาแบบ “อาจารย์ถ่าย
ทอดใหลู้กศิษย์” ในสมัยโบราณส่วนใหญ่
ใชวิ้ธลูีกสืบทอดกิจการจากพอ่ การฝกึงาน
ตามสัญญา และการเรยีนรู้ตามวิชาชีพ ฯลฯ
โรงเรยีนฝกึอาชพีเชน่ โรงเรยีนการบริหารการ
เรือฮกเก้ียน ฯลฯ ซึ่งก่อต้ังขึ้นในช่วงกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 นับเปน็การถือก�าเนดิ
ของโรงเรยีนอาชีวศกึษาสมยัใหมใ่นจีนอยา่ง
เป็นทางการ  ซ่ึงอาชีวศกึษาในช่วงเวลานั้น
ถือเปน็ความรบัผดิชอบทางประวัติศาสตรใ์น
การสรา้งความมั่งค่ังใหแ้ก่สงัคมและผลประ-
โยชนม์าสู่มวลชน ตลอดจนแสวงหาความ
จรงิแหง่ระบบวิวัฒนาการสรรพสิง่ต้ังแต่การ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้ใหค้วามส�าคัญกับ
อาชีวศกึษามาโดยตลอด ขนาดและระดับของอาชวีศกึษาเติบโตข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชว่ง 10 ปท่ีีผา่นมา ซ่ึงช่วยผลิตช่างเทคนคิและ
แรงงานคณุภาพสงู 61 ล้านคนใหแ้ก่ทกุสาขาอาชพี โดยมคีณุปูการ
อันโดดเด่นในการสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงและยกระดับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมของประเทศจีน พฒันาระดับการผลิตและการบรกิารของ
จีน  ตลอดจนเป็นหลักประกันในการด�ารงชีวิตของประชาชนและ
ด้านอ่ืน ๆ

ประเทศจีนก�าหนดใหอ้าชีวศกึษาเปน็ส่วนส�าคัญของระบบการ
ศกึษาแหง่ชาติและการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ลักษณะเด่นของอาชวี-
ศกึษาจีน คือ รฐับาลใหค้วามส�าคัญอยา่งยิง่ต่ออาชวีศกึษา ซึง่เหน็ได้
จากความต่อเนื่องในการสนบัสนนุนโยบายท่ีสอดคล้องและมเีสถียรภาพ
รวมท้ังการสนบัสนนุงบประมาณ โดยระหว่างป ี2559 - 2563  จีน
อัดฉีดงบประมาณด้านอาชีวศกึษาไปแล้ว 2.4 ล้านล้านหยวน

构建更加公平、高效、开放的职业教育

สรา้งอาชวีศกึษาท่ียุติธรรม
มีประสทิธิภาพ และเปิดกวา้งมากขึ้น

ฉีว์ เจ้ียนเหวิน นายกสมาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึษา
แหง่มณฑลยูนนาน

云南省东南亚研究会会长 瞿健文
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เฝา้ติดตามสถานการณค์วามต้องการใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งใกล้ชดิ 
การยกระดับอุตสาหกรรมการสง่เสรมิบูรณา-
การของภาคอุตสาหกรรมและการศกึษา รวม
ท้ังความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนกับวิสาหกิจ
เปน็แรงผลักดันอยา่งแข็งขันส�าหรบัการพัฒ-
นาอาชีวศกึษาคณุภาพสงูในประเทศจีน โดย
จะต้องยึดมั่นหยั่งรากฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพความเปน็จริงของประเทศจีน และให้
บริการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภมูภิาค
ถือเปน็หลักประกันขัน้พื้นฐานส�าหรบัอาชวี-
ศกึษาของจีนท่ีเนน้ย�าคณุลักษณะของตนเอง
ขณะเดียวกันอาชีวศึกษาจีนสร้างคุณค่าใน
ตนเองด้วยการปลูกฝังทรัพยากรมนษุย์ท่ี

มคีวามช�านาญเชี่ยวชาญขั้นสูง มคีวามเก่งคู่คุณธรรม มทัีกษะฝมีอื
คู่ปญัญา และเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต รวมท้ังส่งเสริมการสร้างงาน
สร้างอาชีพ

อาชีวศกึษาจีนสามารถพฒันาไปได้อยา่งรวดเร็วเพราะได้รับประ-
โยชนจ์ากเศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์ ในอนาคตอาชีวศกึษาจีนควรใหค้วาม
ส�าคัญเปน็พเิศษสองด้าน ได้แก่ หนึง่ คือ ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยจีนจะสง่เสรมิและพฒันาสาขาวิชาสมยัใหม ่เชน่ 5G ปญัญา
ประดิษฐ ์บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวต้ิง และอินเตอร์เนต็เพื่อสรรพ-
สิง่ (Internet of Things) ฯลฯ มุ่งเน้นท่ีการสรา้งกลุม่มอือาชพีระดับสงู
ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง และขยายการผลิตผู้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อยก
ระดับความสามารถในการฝกึฝนทักษะด้านดิจิทัล สอง คือ เทคโนโลยี
สเีขยีวเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคารบ์อนต�า จีนจะรวมแนวคิด
การรักษาสิง่แวดล้อมและคารบ์อนต�าเข้ากับระบบเจตนารมณก์ารสอน
ของอาชีวศกึษา รวมท้ังมสี่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพฒันาทักษะ
สีเขียว โดยจัดต้ังสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสีเขียวคาร์บอนต�าและ
เทคโนโลยีอุปกรณ์ปอ้งกันสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ตลอดจนขยายการ
ผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมทัีกษะดังกล่าว

จีนก�าลังสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศและเวทีแลกเปล่ียน
เพื่อร่วมกันส่งเสริมอาชีวศึกษา ช่วงไม่ก่ีปมีานี ้จีนได้กระชับความ
ร่วมมอืกับองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศในการพัฒนาทักษะ
สีเขียวผา่นโครงการ “การพฒันาทักษะสเีขียวในระบบอาชวีศกึษา”
ของความรว่มมอืทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซฟิกิ (APEC) โดยน�าแนว-
คิดสีเขยีว การรกัษาสิง่แวดล้อม และการพฒันาท่ียัง่ยนื บูรณาการเข้า
กับระบบอาชวีศกึษาและการฝกึอบรม จีนได้จัดต้ัง “ศนูย์ปฏิบติัการ
ลปูนั” ท่ีต้ังชื่อตามช่างฝีมือโบราณลูปนั ซึง่เปน็เวทีใหมส่�าหรบัการแลก
เปล่ียนความรว่มมอืระหว่างประเทศด้านอาชวีศกึษา จีนได้สง่เสริม
จิตวิญญาณของช่างฝมีอืจีน และแบง่ปนัประสบการณแ์ละโมเดลของ
อาชีวศกึษาจีน ควบคู่ กับการสร้างสะพานท่ีช่วยส่งเสริมการแลก
เปล่ียนทางวัฒนธรรมและเช่ือมสัมพนัธร์ะหว่างจีนกับต่างประเทศ 
ซึง่เปน็ภาพย่อของรัฐบาลจีนท่ีพยายามสร้างอาชวีศกึษาท่ียุติธรรมมี
ประสิทธภิาพและเปดิกว้าง

นกัเรียนก�าลังฝกึควบคุมหุน่ยนต์อุตสาหกรรม ในวิทยาลัย
อาชีวศกึษาและเทคนคิเซินเจ้ิน
在深圳职业技术学院内，学生们在练习操控工业机器人 

新华社 图
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ในป ี2533 - 2540 การอาชีวศึกษาเปน็
ท่ีต้องการมากในการผลิตก�าลังคนเพื่อปอ้น
ตลาดแรงงานส�าหรับการพฒันาประเทศ จึง
มกีารจัดต้ังสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาเพิม่
ขึน้ เพื่อเรง่ผลิตก�าลังคนด้านแรงงานก่ึงฝมีอื/
ฝมีอืเขา้สูต่ลาดแรงงาน แต่เปน็ท่ีนา่เสียดาย
ท่ีคุณภาพของคนไม่ได้เติบโตตามจ�านวน
สถานศกึษา  ท้ัง “คน” ท่ีท�าหนา้ท่ีในการผลิต
และ “คน”  ท่ีเปน็ผลผลิตของการอาชวีศกึษา
ท�าใหแ้รงงานช่างเทคนคิ และแรงงานฝมีอื
(ปวช. / ปวส.)  ยังคงมจี�านวนไมเ่พยีงพอต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการ  และ/
หรอื สถานประกอบการต่างเรยีกรอ้งใหส้ถา-
บันอาชีวศกึษามุ่งเน้นท่ีการฝกึฝนด้านคุณ
ลักษณะท่ีจ�าเปน็ส�าหรบัการท�างานอยู่ตลอด
สถานการณ์ดังกล่าว  ยังคงส่งผลต่อเนื่อง

มาจนถึงปจัจุบัน  เสียงเรยีกร้องด้าน “คุณภาพ”  ของผูเ้รยีนอาชีว-
ศกึษา  จากสถานประกอบการยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จนหลาย
องค์กรภาคเอกชนท่ีเคยท�าความรว่มมอืในการผลิตแรงงานด้านอาชวี-
ศกึษาในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี  ถอยออกไปเลือกท่ีจะเปดิสถาบัน
การศกึษาเพื่อผลิตก�าลังคนท่ีเมื่อจบการศกึษาแล้วสามารถท�างานได้
จริงในองค์กรของตนเอง   

สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (TDRI)  ได้เผยแพร่งาน
วิจัยการปฏิรูป กล่าวถึงปจัจัยท่ีท�าใหคุ้ณภาพผูเ้รียนอาชีวศกึษาไม่
เปน็ไปตามท่ีสถานประกอบการคาดหวัง  และเรยีกรอ้งใหม้กีารพฒันา
ด้าน “คณุภาพ” ของผูเ้รยีนตลอดมาว่า  ปจัจัยหนุนของสถานการณ์
ดังกล่าวเกิดจาก “คณุภาพ” ของหลักสูตร  เนื้อหาหลักสตูรไมเ่ชื่อม
โยงกับทักษะท่ีต้องใชใ้นโลกการท�างานจริง ซึ่งเกิดจากท้ังการท่ีสถาน
ศกึษาเปดิสอนสาขาต่าง ๆ โดยไมไ่ด้ค�านงึถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการ และแมก้รณีท่ีเปิดสอนได้ตรงสาขาท่ีสถานประกอบ
การต้องการ แต่เนื้อหาหลักสูตรไม่ตรงกับทักษะความรู้ท่ีนายจ้าง
ต้องการ  เหตเุพราะระบบการจัดท�าเนื้อหาหลักสูตรท่ีถูกก�าหนดโดย

泰国职业教育的作用与国家发展

บทบาทอาชวีศกึษาไทย 
กบัการพฒันาประเทศ

  สุจิตรา โปร่งแสง 
อดีตศกึษานเิทศก์ ส�านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา

泰国职业教育委员会办公室前主

管  苏吉拉·布隆赛
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อาจารยใ์นวิทยาลัยอาชวีศกึษาเปน็หลัก  ซึ่ง
เกือบท้ังหมดไมม่ปีระสบการณ์การท�างาน
ในภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรท่ีได้มาจึงมี
ลักษณะเปน็ “เชงิวิชาการ” มากกว่า “เชงิปฏิ-
บัติ” และไมส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการได้  นอกจากนัน้ “การ
ขาดระบบฐานข้อมูลตลาดแรงงานท่ีจะสา-
มารถน�ามาช่วยวางแผนการผลิตก�าลังคน”
ก็เปน็ปัจจัยท่ีท�าให้การจัดการอาชวีศกึษา
ไม่สามารถก้าวทันต่อโลกแหง่การเปล่ียน
แปลงในยุคปจัจุบัน

“คุณภาพ” การสอนของครู  จึงมคีวาม
ส�าคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกว่าคุณภาพของหลักสตูร
ท้ังด้านความเช่ียวชาญการปฏิบัติงานและ
ด้านวิธกีารถ่ายทอดของครู รวมถึงภาระงาน
ด้านอ่ืน ๆ  ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนตามหนา้ท่ีหลัก ต่อใหห้ลักสูตรจะสอนทักษะความรู้ท่ีนาย
จ้างต้องการ เปดิสอนได้ตรงสาขา และเนื้อหาหลักสตูรตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ แต่หากไมส่ามารถท�าใหผู้เ้รียนเกิด
ความเชี่ยวชาญจริง การเรียนการสอนก็จะไมก่่อใหเ้กิดประโยชน์
ระบบประกันคุณภาพการศกึษาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันยังสรา้งภาระให้
แก่วิทยาลัยอาชีวศกึษา โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชนอี์กด้วย  เนื่องจาก
กรอบตัวชี้วัดมีปัญหาในเชิงการออกแบบ ท�าใหผ้ลการประเมนิไม่
สามารถสะท้อนคุณภาพการเรียนการสอนได้จริง เพราะแทนท่ีจะ
เนน้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของนักเรียน กลับไปเนน้การตรวจ
สอบกระบวนการจัดการภายในเป็นส่วนใหญ่  ท�าให้มีภาระในการ
จัดเก็บเอกสารจ�านวนมากเพียงเพื่ อพิสูจน์ให้ผูต้รวจสอบเชื่อว่า 
วิทยาลัยได้มกีารจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วจริงและสร้างแรงจูงใจให้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดอย่างฉาบฉวย ไมล่งสู่
การวิเคราะหต์รวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการพฒันาตามท่ีต้องการ

เมื่อโลกเปล่ียนเร็ว  “กระบวนการคิด”  จึงส�าคัญไมน่อ้ยไปกว่า
ความช�านาญในด้านทักษะการท�างาน  โดยเฉพาะทักษะของการ
ท�างานท่ีนยิามเปล่ียนไปจากเดิมไปให้ความส�าคัญกับกิจนสิัยและ
คณุลักษณะท่ีส�าคัญต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองเพิม่ขึน้  มาก
กว่าทักษะทางด้านอาชพีเพยีงอยา่งเดียว  การแก้ไขปญัหาเร่ือง “คุณ-
ภาพ” ของผูเ้รยีน  จึงไมใ่ชแ่ค่เพยีงพฒันาทักษะด้านอาชีพและเทค-
นคิวิธสีอนของครูผูส้อนเท่านั้น  หากแต่มคีวามจ�าเปน็อย่างยิ่งท่ีจะ
ต้องช่วยกันเปล่ียนภาราดามความคิดของครูจากการใหค้วามส�าคัญ
กับ “เนื้อหาเชิงวิชาการ” (Content Based)  มาเปน็ “ฝกึทักษะอาชพี
ด้วยกระบวนการคิด” (Activity Based)  เพราะการเตรียมแรงงาน
เข้าสู่ตลาดอาชีพให้เป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการนั้น  เมื่อ
โลกเปล่ียน ความต้องการของสถานประกอบการย่อมต้องเปล่ียน
ไปตามโลกท่ีเปล่ียนไปด้วย ความรว่มมอืระหว่างประเทศจึงควรเปน็
การช่วยใหคุ้ณครูอาชีวศกึษาได้เปดิโลกทัศนใ์นเรื่องวิธสีอน “กระ-
บวนการคิด”  ผา่น  Activity Based  และเปน็ทางรอดทางเดียวใน
การพฒันา “คุณภาพ” ผูเ้รยีนใหเ้ปน็ท่ียอมรบัของสถานประกอบการ    

นกัเรียนไทยก�าลังจ�าลองการควบคุมแผงคอนโซลขับรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงของจีน
泰国学生操作中国高速铁路列车模拟驾驶控制台
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อาชีวศกึษาเปน็สว่นส�าคัญของการแลก
เปล่ียนและความร่วมมอืระหว่างจีน - ไทย
ยูนนานในฐานะมณฑลท่ีอยู่ใกล้ประเทศไทย
มากท่ีสุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแหง่
ในยูนนานได้แสวงหาและพฒันาวิธกีาร รูป
แบบและแนวทางความรว่มมอืด้านอาชีว-
ศกึษากับประเทศไทยอย่างแข็งขัน ซึ่งมตัีว
อยา่งท่ีประสบความส�าเรจ็เชน่วิทยาลัยเทค-
โนโลยีและการคมนาคมยูนนาน (Yunnan 
Communications Vocational and Tech-
nical College) ได้จัดต้ังวิทยาเขตสาขาสอง
แหง่ในประเทศไทย ได้แก่ “บางปะกง” และ
“บางแสน” โดยท่ีวิทยาเขต “บางปะกง” ได้

เปดิหลักสูตรด้านสาขาวิชายานยนต์พลังงานใหม ่ซึ่งได้ยกระดับ
ความสามารถของเหล่าคณาจารย์และนักเรียน  ขณะเดียวกันได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมความรว่มมอืระหว่างวิทยาลัยกับวิสาหกิจ ซึ่ง
เปน็โมเดลการสอนและหลักสูตรท่ีออกแบบใหเ้หมาะสมกับบริษัท
จีนท่ีต้องการเข้าสู่ตลาดเมอืงไทย

ด้วยการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่ง
เส้นทาง” ของจีนกับยุทธศาสตร์การพัฒนา “Thailand 4.0” ของ
ไทย ได้สรา้งโอกาสมากมายแก่ความร่วมมอืด้านอาชวีศกึษาระหว่าง
จีน  - ไทย จากมมุมองของความร่วมมอืระดับภมูภิาคจีน - อาเซียน
การลงนามและการด�าเนนิการตามความตกลงหุน้ส่วนความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจระดับภมูภิาครอบด้าน (RCEP) และการสร้างเขตการ
ค้าเสรจีีน - อาเซยีนเวอรชั์น 3.0 ท�าใหเ้กิดความต้องการท่ียัง่ยนืส�าหรบั
ความร่วมมอืในอนาคต จากมมุมองของความสัมพันธท์วิภาคีจีน -

中泰职业教育合作潜力巨大

ศกัยภาพอนัยิง่ใหญ่ส�าหรบั
ความร่วมมืออาชวีศกึษาจนี - ไทย

จ้าวมี ่ศนูย์ไทยศกึษา 
มหาวิทยาลัยยูนนาน

云南大学泰国研究中心博士 赵秘
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 ไทย ความรว่มมอืเชิงยุทธศาสตร์จีน - ไทย
อย่างรอบด้านได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มท่ี
ความไว้เนื้อเช่ือใจทางการเมอืงจีน - ไทยใน
ระดับสงู และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าท่ีมผีลงานโดดเด่น ในป ี2564 การค้า
ทวิภาคีมมีลูค่าทะลุ 13,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โครงการรถไฟความเรว็สงูจีน - ไทย
ก�าลังด�าเนนิการอยา่งรวดเรว็ เมื่อพจิารณา
จากแนวโนม้การพัฒนาภายในประเทศของ
จีนและไทยแล้ว อุตสาหกรรมท่ีได้เปรยีบของ
จีนและไทยนั้นสามารถเติมเต็มซึ่งกันและ
กันได้อย่างดี เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเนน้เศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่  โครงสร้างพื้นฐานใหม ่เทค-

โนโลยีสมยัใหมแ่ละวัสดสุมยัใหม ่ก�าลังพฒันาอยา่งรวดเรว็ในประเทศ
จีนและไทย  ท้ังนี ้ไทยต้ังเปา้ท่ีจะเปน็ “ผูน้�า 5G” “บ๊ิกดาต้าเซน็เตอร”์ 
และ “ศนูย์บริการคลาวด์” ในภมูภิาคอาเซียน

เพื่อตอบสนองความต้องการผูม้คีวามสามารถด้านเทคนคิและ
ทักษะในการพฒันาอุตสาหกรรมเกิดใหมใ่นประเทศจีนและไทย เมื่อ
วันท่ี 19 เมษายน 2561 จีนและไทยได้จัดต้ังกลุ่มพนัธมติรอาชวีศกึษา
จีน - ไทย ซึ่งได้สร้างผลงานท่ีมีประโยชนม์ากมายภายหลังการก่อ
ต้ัง ทว่ายังเผชิญกับปญัหาและความท้าทายหลายประการ จึงต้อง
อาศยัความรว่มมอืจากท้ังสองฝา่ยในการส่ือสารขอ้มลู ท�าความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง และร่วมกันแสวงหารูปแบบและแนวทาง
ความร่วมมอืท่ีเหมาะสม

รฐับาลจีนและไทยควรสื่อสารและประสานงานในด้านมาตรฐาน
อาชีวศกึษา คณุภาพการฝกึอบรมระบบหลักสตูร การรบัรองคุณวุฒิ
ร่วมกัน และการวางแผนพัฒนาอาชีวศกึษา ฯลฯ การลงนามข้อตก
ลงความร่วมมอือาชีวศกึษาในระดับรัฐบาลของสองประเทศได้วาง
รากฐานทางกฎหมายและนโยบายแก่อาชีวศกึษาของไทยกับมณฑล
ยูนนาน

จัดต้ังกลไกการท�างานส�าหรับการแลกเปล่ียนและความร่วมมอื
อาชีวศกึษาจีน - ไทย ขั้นแรก จัดต้ังคณะท�างานติดต่อประสานงาน
ระหว่างหนว่ยงานก�ากับด้านอาชีวศกึษาจีน - ไทย เพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมลูประสานงานนโยบาย ก�าหนดและเชื่อมโยงด้านอาชีวศกึษา
ระหว่างกัน  สอง ร่วมกับสมาคมอาชีวศึกษาแหง่ประเทศไทยจัด
ต้ัง “คณะกรรมการรว่มสง่เสริมความรว่มมอืด้านอาชวีศกึษาระหว่าง
จีน - ไทย” เพื่อเปน็กลไกการท�างานสื่อสารและประสานงานเก่ียวกับ
รายละเอียดโครงการความร่วมมอืด้านอาชีวศกึษาทวิภาคี

อาศยัอุตสาหกรรมท่ีได้เปรยีบของจีนและไทย ใช้รูปแบบการส่ง-
เสรมิ “อุตสาหกรรม + อาชีวศกึษา” ท้ังระบบ เพื่อเสริมสร้างบูรณา
การด้านการเรยีนการสอนกับภาคอุตสาหกรรมเขา้ด้วยกัน เนน้ความ
รว่มมอืในอุตสาหกรรมใหม ่เทคโนโลยีใหม่ และวัสดใุหม ่ท่ีท้ังจีนและ
ไทยใหค้วามสนใจร่วมกัน

นกัเรียนชาวลาวก�าลังเรียนอยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนคิการรถไฟคุนหมงิ
昆明铁道职业技术学院的老挝学员在上课 朱东然 图
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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。

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

ยอ้นมองเจอ้เจยีงมณฑลทางภาค
ตะวนัออกและยูนนานมณฑลทาง
ภาคตะวนัตกในช่วงสบิปีท่ีผ่านมา

ท่าเรือโจวซานหนงิโปวเจ้อเจียง (ซ้าย) และ
รถไฟท่ีแล่นอยู่บนรางรถไฟจีน - ลาว (ขวา)
浙江省宁波舟山港（左）和行驶在中老

铁路上的列车（右） CFP 新华社 图
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   ต้ังแต่   
พ.ศ. 2555 ถึง  

2565 ช่วงเวลา 10 ปี
หลังจากการประชุมสภาผูแ้ทน

แหง่ชาติ ครัง้ท่ี 18 ของพรรค-
คอมมวินสิต์จีน ประเทศจีนได้เดินบนเสน้

ทางท่ีไมธ่รรมดาเป็นอย่างยิง่ ในช่วง 10 ปมีานี้
โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก และแนวทางของประเทศ

จีนได้สรา้งคณูุปการทางภูมิปัญญาใหแ้ก่ท่ัวโลก แนวคิด “หนึง่
แถบ หนึง่เสน้ทาง” สง่เสรมิผลประโยชนร์่วมกันท่ัวโลกแบบ win-win 

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 ได้เชื่อมโยงชะตากรรมของมนษุยชาติ
ไว้อย่างแนบแนน่ และแนวคิดแห่งการพัฒนาร่วมกันท่ัวโลกก็ได้เติมพลังใหมใ่ห้

กับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ในชว่ง 10 ปมีานี ้ประเทศจีนผงาดข้ึนมา แต่แนวคิด
การพฒันาท่ีเนน้ประชาชนเปน็ศนูยก์ลางกลับไมเ่คยเปล่ียนแปลง ภายใต้การน�าของพรรค-

คอมมวินสิต์จีน การท�าใหทั้นสมยัในแบบของจีนได้บรรลุผลส�าเรจ็ใหม ่การสรา้งสงัคมอยูดี่มสีขุ
ครอบคลมุทกุด้าน การแก้ปญัหาความยากจนข้นแค้นท่ีมมีายาวนานในประวัติศาสตร ์ดินแดนเก่าแก่แหง่นี้

ก�าลังคึกคักมชีีวิตยิ่งขึ้น
การสังเกตประเทศจีนในช่วง 10 ปมีานี ้อาจจะมมีมุมองท่ีแตกต่างกันมากมาย และจากการวิเคราะหช่์วงเวลา 10 ปี

นีม้เีรื่องราวพิเศษมากมาย ท้ังนี ้นติยสารแมน่�าโขงได้รว่มกับ “เว็บไซต์ขา่วเจ้อเจียงเทียนมู”่ และ “หนงัสอืพมิพ์เจ้อเจียง
เดล่ี” ฉบับต่างประเทศ จะพาคณุไปชมสองมณฑลของจีน มณฑลหนึง่อยูท่างภาคตะวันตกและอีกมณฑลหนึง่อยูท่างภาค
ตะวันออก ซึง่ได้แก่มณฑลยูนนานและมณฑลเจ้อเจียง

มณฑลหนึง่หนัหนา้เขา้หาภเูขา อีกมณฑลหนึ่งหันหน้าสู่ทะเล ความแตกต่างระหว่างภเูขากับทะเลสะท้อนถึงความ
หลากหลายและความมชีวิีตชวีาของจีน การผสมผสานระหว่างภเูขากับทะเลยงัอนมุานถึงปจัจุบันและอนาคตของจีนอีก
ด้วย เมื่อภเูขาและทะเลมาบรรจบกัน เราจะเหน็ถึงอุดมคติและการฝา่ฟัน เหน็โอกาสและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เหน็ความท้าทายและความมมุานะ...

ต้ังแต่ฉบับนีเ้ปน็ต้นไป นติยสารแมน่�าโขงจะเชญิชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในยูนนานและเจ้อเจียงมาพดูคุยเร่ืองราวใน
ช่วง 10 ปมีานีข้องพวกเขา และมองจีนจากมมุมองของพวกเขาขา้มผา่นภเูขาและทะเล 
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李炳男：韩国调音师的小镇“进行曲”

หลี ่ป่ิงหนาน นกัจูนเสยีงชาวเกาหลใีนเมืองเลก็ ๆ   

ในเขตล่ัวเส้อ อ�าเภอเต๋อชิง เมอืงหโูจว
มณฑลเจ้อเจียง “เมอืงแหง่เปยีโนจีน” แหง่
นี ้หล่ี ปิ่ งหนาน ชาวเกาหลีใต้วัย 60 ป ีถือ
เปน็คนดังคนหนึ่ง ทุกคนต่างเรียกเขาว่า 
“ผูอ้�านวยการหล่ี”

 “ผูอ้�านวยการหล่ี” ได้รบัประกาศนยีบัตร
วิชาชีพจากสมาคมนกัปรบัจูนเสยีงแหง่เกา-
หลีใต้ต้ังแต่เขายงัหนุม่  เขาเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ
ชัน้น�าของเกาหลีใต้ในด้านการปรบัจูนเสียง และฟงัก์ชัน่เงียบของเปยีโน

ในป ี2555 ด้วยการชกัชวนจากเพื่อนชาวจีน หล่ี ปิ่ งหนานจึงได้
ตอบรบัมาท่ีเขตล่ัวเสอ้ อ�าเภอเต๋อชงิ เพื่อมาท�างานท่ีบรษัิทแหง่หนึง่
ในต�าแหนง่ผูอ้�านวยการด้านเทคนคิ

เมื่อเขามาถึงท่ีเมืองล่ัวเส้อในช่วงแรก ใจเขาเต็มไปด้วยความ
กังวลสงสัย “หมูบ่้านชนบทแบบนีจ้ะผลิตเปยีโนดี ๆ ได้อย่างไร”

อันท่ีจรงิในช่วงเวลาท่ีหล่ี ปิ่ งหนานอยู่ท่ีเขตล่ัวเสอ้ เขาได้รว่มเปน็

潮水连

กระแสแห่งการเปิดกวา้ง
ทรงพลงัอย่างไม่หยุดย ัง้

จีนมคีวามมุง่มั่นท่ีจะขยายระดับการ
เปดิกว้างใหส้งูขึ้นอยา่งไมเ่คยเปล่ียนแปลง
และการเปดิประเทศของจีนมแีต่จะยิง่เปดิ
ยิง่กว้างขึน้  จีนจะยังคงสร้างสภาพแวดล้อม
ทางธรุกิจท่ีเน้นตลาด การบรหิารจัดการ
ด้วยกฎหมายและมคีวามเปน็สากลตลอดจน
ด�าเนนิการตามข้อตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐ-
กิจระดับภูมิภาคท่ีครอบคลุมทุกด้าน ใน
ระดับสูง และส่งเสรมิการรว่มสรา้ง “หนึง่
แถบ หนึ่งเส้นทาง” ใหม้ีคุณภาพสงู  เพื่อ
ตอบโจทย์ทางการตลาด โอกาสในการลงทนุ
และโอกาสในการเติบโตของวงการธุรกิจ
ท่ัวโลกมากยิ่งขึ้น 

　——สี จ้ินผงิ ประธานาธบิดีจีน

开放

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳/文

受访者供图
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朗瑞玉：“泰世界”里变化多
หล่าง รุ่ยอว้ี : “ไทซือ่เจี้ย” เปลีย่นแปลงไปมาก

 “รองเท้าแตะเปน็สว่นส�าคัญในชวิีตประจ�าวันของชาวเมยีนมา
บนถนนตรอกซอกซอยของเมียนมาผู้ชายผู้หญงิและเด็กทกุคนต่าง
สวมใส่รองเท้าแตะ” เมื่อ 10 กว่าปท่ีีแล้ว หล่าง รุย่อว้ีเดินทางจากเมอืง
มณัฑะเลย์ประเทศเมยีนมา มายังอ�าเภอหล่งชวน แคว้นปกครอง
ตนเองชนชาติไตชนชาติจ่ิงพัวเต๋อหง มณฑลยูนนานเพียงล�าพงัเพ่ือ
สรา้งเนื้อสรา้งตัว และได้เปดิรา้น “ไท่ซ่ือเจ้ีย” ซ่ึงขายรองเท้าแตะเปน็
หลัก

หล่าง รุ่ยอว้ีเรียนรู้ต้ังแต่อายุยังนอ้ยจากรุ่นพ่อแมท่ี่ท�าธุรกิจว่า
ด่านจางเฟ่ิง อ�าเภอหล่งชวน เปน็ศนูยก์ลางการกระจายสนิค้าท่ีส�าคัญ
ส�าหรับการค้าระหว่างจีนกับเมยีนมา

หล่าง รุ่ยอว้ีกล่าวว่ารองเท้าแตะสวมและถอดง่าย จากประสบ-
การณ์เธอคิดว่านา่จะขายดีในตลาดหล่งชวนแน ่ๆ แต่สิง่ท่ีเธอคิดไม่
ถึงคือชาวบ้านในเวลานั้นชอบใส่รองเท้าหนงั รองเท้าผา้ใบและรอง
เท้าล�าลอง แทบไมม่ใีครมาท่ีร้านของเธอเพื่อซื้อรองเท้าแตะเลย

จะท�าอย่างไรใหธ้รุกิจดีขึน้ หลายปนีัน้ด้วยการพฒันาทางเศรษฐกิจ

ผูค้นในหล่งชวนใหค้วามส�าคัญกับรสนยิม
การแต่งกายและหาความเป็นตัวของตัวเอง
“ชาวหล่งชวนยินดีท่ีจะลองสิ่งใหม ่ๆ และ
ฉนัก็ควรเปล่ียนแนวคิดธุรกิจของตัวเองด้วย”
หล่าง รุ่ยอว้ีจึงไปพบโรงงานผูผ้ลิตโดยตรง
ในประเทศไทย เวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ
เพื่อน�าเข้าผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น รองเท้า
หนงัหนา้รอ้น รองเท้าแตะ และรองเท้าผา้ใบ
เปน็ต้น ท�าใหช้าวหล่งชวนซ้ือสนิค้าน�าเข้าได้

本刊记者 张莹琳/文

ประจักษ์พยานในการเติบโตของอุตสาหกรรมเปยีโนในเมอืงเล็กแหง่
นี ้เขตล่ัวเส้อได้พฒันาอุตสาหกรรมการผลิตเปยีโนต้ังแต่ต้นทศวรรษ 
1980 และเริม่ยกระดับอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ 2553 เมอืงเล็กแหง่
นีซ้ึง่มปีระชากรเพยีง 10,000 คน ปจัจุบนัมวิีสาหกิจท่ีผลิตเปยีโนมาก
กว่า 100 แหง่ โดยมยีอดผลิตเปียโนมากกว่า 60,000 หลังต่อป ีมี
สัดส่วนตลาดในการสง่ออกเปียโนเกือบ 20% ของท้ังประเทศ เปยีโน
ท่ีผลิตจากเขตล่ัวเส้อยังส่งออกไปมากกว่า 20 ประเทศในภมูภิาค
ต่าง ๆ ท้ังในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

“เขตล่ัวเส้อไมใ่หญ่โต ท้ังเขตมถีนนสายหลักเพียงเส้นเดียว แต่
ทว่าหว่งโซ่อุตสาหกรรมเปยีโนของเมอืงล่ัวเส้อนั้นมขีนาดใหญ่มาก 
ตลอดสองข้างทางถนนสายหลักนีคุ้ณสามารถหาผูผ้ลิตชิ้นส่วนส�า-
หรับส่วนใดก็ได้ของเปยีโน”

ในชวิีตประจ�าวัน หล่ี ปิ่ งหนานเปน็คนท่ีโอบอ้อมอาร ีเมื่อเพื่อน

รว่มอาชพีคนอ่ืน ๆ  ในเมอืงขอค�าแนะน�าจาก
เขา เขาก็จะแบง่ปนัประสบการณโ์ดยไมป่ดิบงั
แมแ้ต่นอ้ย หล่ี ปิ่ งหนานกล่าวว่า ผมยนิดีท่ี
ได้มสีว่นรว่มสรา้งคณุประโยชนใ์หแ้ก่วงการ
อุตสาหกรรมการผลิตเปยีโนของจีน

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)

李文君 图
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เมื่อเร็ว ๆ นี ้คลิปวิดีโอในบัญชีโซเชียลมีเดียต่างประเทศซึ่งมี
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองจีนก�าลังร�ามวยไทเก็ก มยีอดวิวและ
การแชรเ์กือบ 200,000 ครัง้ เขาก็คือมาสซโิม ชาวอิตาลีท่ีหลงใหลใน
วัฒนธรรมจีนมาต้ังแต่เด็ก

เมื่อป ี2556 เขาและภรรยามาท่ีนครหางโจว เมื่อต้องเผชิญกับ
ภมูหิลังทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางภาษา และธรรมเนยีมการ
รบัประทานท่ีไมคุ่น้เคย สองสามภีรรยาก็ไมไ่ด้รูส้กึวิตกกังวลหรอือึดอัด
เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่อย่างใด

ตอนนีม้าสซิโมเปน็นกัศกึษาปรญิญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยการแพทย์
แผนจีนเจ้อเจียง “เพ่ือนและเพ่ือนร่วมงานท่ีเราติดต่อด้วย สว่นใหญ่
เปน็ชาวจีน รวมถึงลกู ๆ ของเราก็เรยีนในโรงเรยีนของรฐัด้วย สงัคม
ของเราจึงคุ้นเคยกับคนท้องถ่ินมากกว่าแวดวงชวิีตของชาวต่างชาติ
คนอ่ืน ๆ ” มาสซโิมกล่าวว่า เรื่องนีอ้าจเก่ียวกับความชื่นชอบของครอบ
ครัวของพวกเขาท่ีมต่ีอประเทศจีน เมื่อผมมาถึงหางโจวครัง้แรก ผมก็
คุ้นเคยกับทุกอย่างของท่ีนีอ่ย่างรวดเร็ว

“วัฒนธรรมจีนนัน้กว้างและลึกซ้ึง” มาสซิโมกล่าวว่า การเรยีนแพทย์
แผนจีนในประเทศจีนไม่ใช่เรื่องง่าย ไมเ่พียงแต่จะต้องผา่นด่านใน
เร่ืองของภาษาจีนเท่านัน้ แต่ยังต้องศกึษาความรู้เชงิทฤษฎี การวินจิฉยั

สะดวกขึ้น ธุรกิจของเธอก็ดีขึ้นทุกวันด้วย
“หนึง่ปเีปล่ียนอยา่ง สามปเีปล่ียนใหญ”่ ทางด่วนรุย่ล่ี - หล่งชวน

และทางด่วนเถิงชูง - หล่งชวนสรา้งเสรจ็สมบูรณ์และเปิดให้สัญจร
ได้แล้ว ส่วนทางหลวงท่ีเชื่อมต่ออ�าเภอจางเฟ่ิงกับเมอืงพะโมในเมยีนมา
ก็ก�าลังเร่งก่อสรา้ง... เมื่อถนนเชื่อมต่อกัน ถนนสู่ความร�ารวยก็เกิดขึน้
ด้วยการเปล่ียนแปลงของอ�าเภอหล่งชวนในชว่งหลายปท่ีีผา่นมา หล่าง
รุย่อว้ีเหน็ประจักษ์ชัดด้วยตาของเธอเอง

เดือนกรกฎาคมปนีี ้หล่าง รุย่อว้ี ซ่ึงธรุกิจเริม่ดีข้ึนเรื่อย ๆ ได้ย้าย
ร้านไปท่ีถนนคนเดินชนชาติหล่งชวน นอกจากลูกค้าชาวจีนท่ีรู้จัก
กันมานานแล้ว ทางรา้นยงัต้อนรบัลกูค้าชาวเมยีนมามากข้ึนเรื่อย ๆ 
“ตอนนีม้บีริษัทจ�านวนมากเข้ามาต้ังฐานในนคิมอุตสาหกรรมหล่งชวน 

มีชาวเมยีนมาจ�านวนมากท่ีเหมอืนกับฉัน 
พวกเขาต่างช่ืนมื่นกับโอกาสท่ีมาจากการเปดิ
กว้างของหล่งชวน” หลาง รุ่ยอว้ีกล่าว

马西莫：医者无问东西
คุณหมอมาสซโิม ผูไ้รซ้ึง่พรมแดน

《浙江日报》海外版记者 肖艳艳/文

โรคและวิธกีารรักษา ซึง่เปน็เรื่องยากส�าหรับ
ชาวต่างชาติ โชคดีท่ีระหว่างเรียนเขาได้รบั
ความช่วยเหลือจากอาจารย์และเพื่อนร่วม
ชั้น

ชาวต่างชาติมาประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนจีนเชื่อถือได้หรอืไม ่มาสซิโมกล่าวอยา่ง
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ตรงไปตรงมาว่า ในตอนแรกเมื่อเขาเริ่มตรวจรกัษา มผีูป้ว่ยจ�านวนไม่
นอ้ยท่ีเกิดความสงสัยใคร่รู้ แต่ผา่นไปไมน่านนกั ทุกคนก็เชื่อมั่นใน
ทัศนคติท่ีจรงิจังและความเปน็มอือาชีพของเขา และมผีูค้นมารักษา
กับเขาจ�านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาสซิโมกล่าวว่า ความไว้วางใจ
ของทุกคนท�าใหเ้ขามคีวามมั่นใจมากขึ้น และเขาหวังว่าจะได้เปน็
แพทย์ท่ีประเทศจีนหลังจากส�าเร็จการศกึษา

 “ผมเปน็คนฝรัง่เศสแท้ ๆ หลังจากเดินทางมาท่องเท่ียวท่ียูนนาน
ครั้งแรกในป ี2549 ผมก็หลงใหลกับทัศนียภาพธรรมชาติท่ีงดงาม
และวัฒนธรรมชนชาติกลุม่นอ้ยท่ีหลากหลายของท่ีแหง่นีอ้ยา่งมาก”
ยันนคิ (Yannick Benichou) กล่าวว่า ต้ังแต่นั้นมา การได้กลับมา
ยูนนานและใช้ชีวิตบนผนืดินแหง่นีก็้กลายเปน็ความฝนัท่ียิ่งใหญ่ท่ี
สุดของเขา

ยันนคิจบการศกึษาชัน้ปรญิญาตรจีากมหาวิทยาลัย École Poly-
technique ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้น ก็มาศกึษาระดับปริญญา
โทท่ีมหาวิทยาลัยชงิหวั แมว่้าในกรุงปารีสและกรุงปักก่ิง การด�ารง-
ชีวิตจะสะดวกสบาย โอกาสด้านการท�างานก็มมีาก แต่ส�าหรบัเขาซึง่
หลงใหลในธรรมชาติมาต้ังแต่เด็ก ก็ไม่เคยลืมความฝนัท่ีจดจ�าในใจมา
ตลอด... นั่นก็คือ มาต้ังรกรากท่ียูนนาน 

ในป ี2559 ยนันคิบงัเอิญได้รบัโอกาสด้านการท�างาน กลายเปน็
ผูจั้ดการใหญ่วิสาหกิจร่วมทุนรายหนึ่ง โดยเขามหีนา้ท่ีรับผดิชอบ
โครงการผลิตและแปรรูปเชลแล็กท่ีเมืองอันหนงิ นครคุนหมงิ มณฑล
ยูนนาน 

“เชลแล็กเปน็สารคัดหล่ังท่ีได้จากแมลงครัง่ มกัใชท้าบนผวิผลไม้
ช้อกโกแลต และลูกกวาด มคีุณสมบัติเพื่อรักษาความสดใหม ่และ
ท�าใหเ้ปน็เงางาม ท่ีประเทศยุโรปอเมริกา เชลแล็กก็ใช้ในวัสดุทาสี
ก�าแพงและวัสดุไมคุ้ณภาพสูง” ตามค�าบอกเล่า การผลิตเชลแล็ก
ต้องใช้วัตถุดิบแมลงครัง่และพนัธุไ์มท่ี้มเีอกลักษณเ์ฉพาะตัว ซึง่ยูนนาน
มสีภาพแวดล้อมอากาศท่ีอบอุ่นและคงท่ี เปน็ปจัจัยส�าคัญในการเติบโต
และด�ารงชีวิตของวัตถุดิบเหล่านี้

ณ ปจัจุบัน โรงงานดังกล่าวผลิตผลิตภัณฑ์เชลแล็กส่งออกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ รอบโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี เยอรมน ี

ญีปุ่น่ แอฟรกิาใต้ ออสเตรเลีย อิสราเอล เมก็-
ซโิก “นโยบายของจีนในด้านต่าง ๆ อาทิ การ
คืนภาษีจากการส่งออก การช่วยลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าของวิสาหกิจ 
เปน็ต้น ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเราอยา่ง
มาก ท�าใหก้ารสง่ออกประหยดัขึน้และสะดวก
รวดเรว็ข้ึน” เขากล่าวอย่างดีใจว่า เมื่อเร็ว ๆ
มานี ้ทางโรงงานยงัได้น�าเขา้วัตถดิุบเชลแล็ก
จ�านวนหลายล็อตผ่านทางเส้นทางรถไฟจีน
และลาว ระยะเวลาเร็วขึน้กว่าแต่ก่อนไมน่อ้ย
ทีเดียว

“ผมขอบคณุเชลแล็กมาก มนัท�าใหค้วาม
ฝนัของผมในการมาใช้ชีวิตท่ียูนนานกลาย
เปน็ความจริงในท่ีสุด”

潘伯良：在云南遇见梦想
ยนันคิกบัฝันท่ีเป็นจรงิในมณฑลยูนนาน

本刊记者 王韵雅 王靖中/文
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ยูนนานดนิแดนแห่งภเูขา 
และเจอ้เจยีงดนิแดนแห่งทะเล 
ท่ีมุ่งสู่การเปิดกวา้งไปพรอ้มกนั

向山面海，一样开放
清晨，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区的王家营西集装箱中心站的运输叉车来回穿梭，货物整装待发；向东2000

公里，在中国的东部海岸线上，满载“中国制造”的“义新欧”专列往来频繁……相隔半个中国，云南与浙江展示的，是一个

国家的开放决心。这十年，中国建设更高水平开放型经济新体制，推动更深层次改革，推出了一系列新的开放举措，取得了一

系列显著成就。

นกัท่องเท่ียวเท่ียวชมแคว้นปกครองตนเองชนชาติไต จิงพัวเต๋อหง เมอืงรุ่ยล่ี มณฑลยูนนานใกล้ชายแดนเมยีนมา
游客在中缅边境城市云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市游览 CFP 图

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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ในตอนเชา้ตรูร่ถยกขนส่งท่ีสถานศีนูยก์ลางตู้คอน-
เทนเนอร์หวางเจียอ๋ิงซ ีในเขตการค้าเสรีน�ารอ่งของจีน โซน
คนุหมงิว่ิงวนไปมา สนิค้าเต็มตูค้อนเทนเนอร์ก�าลังรอการ
กระจายออกไป สืบเนื่องจากการเปดิใชเ้สน้ทางรถไฟจีน
และลาว เพียงช่ัวขา้มคืนกุหลาบจากตลาดดอกไมโ้ต่วหนาน
ก็มาวางขายท่ีร้านดอกไมใ้นกรุงเทพฯ สนิค้าจากยูนนาน
และประเทศเพื่อนบ้านมาถึงในวันรุง่ขึน้ ได้รบัในวันถัด
ไป หรอืแมก้ระท่ังได้รับในวันเดียวกัน กลายเปน็สิง่ท่ีเกิด
ขึน้ได้จรงิ ๆ 

หา่งไปทางทิศตะวันออก 2,000 กิโลเมตร บนชายฝั่ ง
ทะเลตะวันออกของจีน รถไฟขบวนพเิศษเส้นทาง “เมอืง
อ้ีอู - ซนิเจียง - ยุโรป” ท่ีบรรทุก “สนิค้าท่ีผลิตจากจีน” 
เต็มขบวนแล่นเขา้ออกเนืองแน่น ท่าเรอืโจวซานในเมอืง
หนงิโปก็มเีรอืเขา้ออกขวักไขว่... เจ้อเจียงเปน็มลฑลท่ีเปดิ
กว้างอยา่งแท้จริง โรงงานท่ีต้ังอยู่เปน็แนวยาวติด ๆ กัน
เปน็ก�าลังขบัเคล่ือนของ “โรงงานโลก” นกัธรุกิจเจ้อเจียง
จ�านวนนบัไมถ้่วนเดินทางไปท่ัวโลกและโครงการความ
รว่มมอืโครงการแล้วโครงการเล่าได้จัดต้ังขึน้ในประเทศ
ต่าง ๆ ตามแนว “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง”

ยูนนานและเจ้อเจียงซึ่งอยู่หา่งกันเกือบครึง่ประเทศ
แสดงใหเ้หน็ถึงความมุ่งมั่นของประเทศจีนในการท่ีจะ
เปดิกว้าง นบัต้ังแต่การจัดนิทรรศท่ีเปิดกว้างในระดับสงู 
เช่น งานมหกรรมสินค้าน�าเขา้ งานมหกรรมการค้าบรกิาร
ระหว่างประเทศ และงานมหกรรมสนิค้าการบรโิภคนานา-
ชาติ มาจนถึงการรว่มกันสร้าง “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” 
บรรลผุลส�าเรจ็อย่างเปน็รูปธรรมมากมาย  จากเขตน�ารอ่ง
การค้าเสรี 21 แหง่ สู่ท่าเรือเสรีไหหล�าซึ่งก�าลังก่อร่าง
สรา้งตัว  จากการลดรายการเชิงลบส�าหรบัการเขา้มาลง
ทุนจากต่างประเทศให้น้อยลง สูก่ารขยายการเปดิกว้าง
อย่างเป็นระบบของอุตสาหกรรมบริการ ต้ังแต่การลง
นามในขอ้ตกลงการค้าเสรี 19 ฉบบั มาจนถึงการด�าเนิน
การอย่างเปน็ทางการของความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกิจ
ระดับภมูภิาครอบด้าน (RCEP) ... ในทศวรรษท่ีผา่นมาจีน
ได้สรา้งระบบใหมข่องเศรษฐกิจแบบเปดิกว้างในระดับท่ี
สูงยิ่งขึ้น ส่งเสริมการปฏิรูปในเชงิลึกมากขึน้ อีกท้ังออก
มาตรการท่ีเปดิกว้างใหม ่ๆ  มากมายและประสบผลส�าเรจ็

อยา่งโดดเด่น
หนึง่ทศวรรษท่ีผา่นมา จาก 4.4 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ

กลายมาเปน็ 6.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มลูค่าการค้า
โดยรวมของสนิค้าและการค้าบรกิารของจีนจากท่ีเคยร้ัง
อันดับ 2 ของโลกในป ี2555 ได้กลายมาเปน็ผูน้�าของโลก 
และเปน็อันดับหนึง่ติดต่อกันในป ี2563 - 2564 การสง่ออก
สนิค้าของจีนมสีว่นแบง่ในตลาดระหว่างประเทศเพิม่ข้ึน
จาก 11% มาเปน็ 15% จีนไม่ได้เป็นเพยีง “โรงงานของ
โลก” เท่านัน้ แต่ยงัเปน็ “ตลาดของโลก” อีกด้วย 

หนึง่ทศวรรษท่ีผา่นมา การลงทนุแบบสองทางของจีน
อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกมาโดยตลอด เมื่อป ี2564 การ
ลงทนุจากต่างประเทศในจีนสูงถึง 1.15 ล้านล้านหยวน 
เพิม่ขึน้ 62.9% จากป ี2555 รายการเชงิลบในการอนมุติั
การลงทนุจาก 190 รายการ เหลือเพยีง 27 รายการ ราย
การท่ีนอ้ยลงอย่างต่อเนื่อง เป็นสักขพียานในการปฏิรูป
และเปดิกว้างอย่างไมห่ยุดยัง้ เมื่อป ี2556 จีนได้ออกบญัชี
รายการเชงิลบข้อหา้มส�าหรบัการลงทุนจากต่างประเทศ
ในเขตการค้าเสรนี�ารอ่ง ต่อมาในป ี2559 รูปแบบการจัด
การบญัชรีายการเชงิลบข้อหา้มส�าหรบัการลงทุนจากต่าง
ประเทศได้ขยายไปยังท่ัวท้ังประเทศจีน ปจัจุบนัมาตรการ
ท่ีเปน็ขอ้จ�ากัดได้ลดลงจากเดิม 93 รายการ เหลือ 31 ราย
การ เมื่อป ี2563 จีนบงัคับใชก้ฎหมายการลงทุนต่างประ-
เทศฉบบัใหมแ่ละเริม่ใชร้ะบบใหม่ในการจัดการการลงทุน
จากต่างประเทศ... มาตรการเปดิกว้างท่ีส�าคัญหลายประ-
การได้เพิ่มความนา่ดึงดูดใหน้ักลงทุนจากต่างประเทศ
เขา้มาลงทนุในจีนอยา่งต่อเนื่อง

หนึง่ทศวรรษท่ีผา่นมา จ�านวนข้อตกลงการค้าเสรีท่ี
จีนได้ลงนามกับต่างประเทศเพิม่ขึน้จาก 10 ฉบับเปน็ 19 
ฉบบั และมลูค่าการค้าระหว่างจีนกับคูค้่าเสรีมสีดัสว่น
เพิม่ขึน้จาก 17% เปน็ 35% ต่อมูลค่าการค้าโดยรวมใน
ป ี2564 การมผีลบงัคับใชอ้ย่างเปน็ทางการของ RCEP มี
นยัส�าคัญว่าเขตการค้าเสรท่ีีมปีระชากรมากท่ีสดุและมี
ขนาดเศรษฐกิจและการค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกได้เกิดข้ึน
แล้วอยา่งเปน็ทางการ

                                                              本刊综合
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以“试验田”推动高水平开放

จาง เจีย้นหมนิ รองเลขาธิการสมาคมแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างประเทศประจ�ามณฑลเจ้อเจยีง

ในช่วงปนีี ้แมว่้าจะมกีารระบาดของโควิด
 - 19 หลายระลอก แต่เขตการค้าเสรนี�ารอ่ง 
21 แหง่ท่ัวประเทศจีนก็ได้น�าอุตสาหกรรมท่ี
มเีอกลักษณเ์ฉพาะมารวมไว้ด้วยกัน และการ
ค้าระหว่างประเทศก็เติบโตอยา่งรวดเรว็ อีกท้ัง
ยงัชว่ยส่งเสริมใหเ้กิดการเปดิกว้างในระดับสงู

ต้ังแต่ป ี2556 เปน็ต้นมา คณะกรรมการ
กลางแหง่พรรคคอมมวินสิต์และส�านกันายก

“เขตน�าร่อง” ช่วยส่งเสรมิการเปิดกวา้งในระดบัสงู

浙江省对外文化交流协会副秘书长 章建民

รฐัมนตรีจีนได้มอบนโยบายใหจั้ดต้ังเขตการค้าเสรนี�ารอ่ง 21 แหง่ท่ัว
ประเทศ ในฐานะท่ีเปน็เขตพื้นท่ีท่ีมเีอกลักษณข์องจีนซึง่มบีทบาทพเิศษ
ในการเปดิกว้างสูน่านาประเทศ หวัใจส�าคัญของเขตการค้าเสรีน�าร่อง
คือนวัตกรรมเชงิระบบ เมื่อเดือนกรกฎาคมของปนีี ้“ดัชนชีีวั้ดนวัตกรรม
เชงิระบบของเขตการค้าเสรนี�ารอ่งจีนป ี2564 - 2565” ได้ประกาศอยา่ง
เปน็ทางการ ดัชนชีี้วัดนวัตกรรมเชิงระบบประเมนิความเปน็ระบบ
จาก 5 มติิเปน็หลัก ได้แก่ “การเปดิเสรใีนการลงทนุ” “ความสะดวก
ในการท�าธรุกิจการค้า” “การปฏิรูปและนวัตกรรมทางการเงิน” “การ
เปล่ียนแปลงบทบาทของภาครฐั” และ “สภาพแวดล้อมการใชก้ฎหมาย
ในการบรหิารจัดการ” ซ่ึงได้ผลลัพธ์ท่ีค่อนขา้งดี เขตการค้าเสรีน�าร่อง
ไมเ่พียงแต่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาใหม้คีุณภาพสูงเท่านั้น 
แต่ยงัเปน็ประสบการณ์อันล�าค่าท่ีสามารถน�ามาใช้ได้กับการเปดิ
กว้างของภมูภิาคอ่ืน ๆ ด้วยเชน่กัน ถ้านบัถึงเดือนพฤษภาคมปนีี ้เขต
การค้าเสรนี�ารอ่งแต่ละแหง่ของจีนได้น�านโยบายมาใชแ้ละเผยแพร่ไป
ยงัท่ัวประเทศหรอืเฉพาะในบางภมูภิาครวมท้ังสิน้ 278 รายการ

มณฑลเจ้อเจียงซึง่เป็นพื้นท่ีบุกเบกิในการปฏิรูปและเปดิประเทศ
ของจีนกับมณฑลยูนนานท่ีก�าลังสร้างศูนย์กลางการกระจายจากจีน
ไปยังเอเชยีใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริม่ต้นการปฏิรูปและ
สรา้งนวัตกรรมในเขตการค้าเสรนี�ารอ่งอีกครัง้ กล้าลอง กล้าบุกเบกิ 
และเปล่ียนแปลงด้วยตนเอง สนบัสนุนการค้นหาความแตกต่างใน
การพฒันาแต่ละโซน จนเกิดเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีมเีอกลักษณ์
เฉพาะตน และมข้ีอได้เปรยีบในแต่ละพื้นท่ี ท�าใหม้ณฑลเจ้อเจียงท่ี
มชีวิีตชวีานัน้ยิง่มพีลังมากข้ึนกว่าเดิม และมณฑลยูนนานหลากสก็ี
ยิง่เพิม่สสีนัมากข้ึนด่านรุ่ยล่ีบริเวณชายแดนจีน - เมยีนมา

中缅边境瑞丽口岸 CFP 图
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中国高水平开放惠及全球

เซิน จนิหาง รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถานีวทิยุ FM 96 Mhz แห่งชาตกิมัพูชา 

การเปิดกวา้งของจนีในระดบัสงูเป็นประโยชนก์บัท ัว่โลก

柬埔寨国家广播电台FM96Mhz频道办公室副主任 森金航

การเปดิกว้างของประเทศจีนในระดับสูงก�าลังก้าวหนา้อย่าง
มั่นคง เปน็แรงผลักดันอย่างต่อเนื่องของการเติบโตและเสถียร-
ภาพทางเศรษฐกิจท้ังในระดับโลกและระดับภมูภิาค และน�ามา
ซึง่ผลประโยชนท่ี์เปน็รูปธรรมใหแ้ก่ประเทศและประชากรท่ัวโลก
เปน็จ�านวนมาก

ผมท�างานด้านการรายงานข่าวมากว่า 10 ป ีและเคยได้ร่วม
การสัมภาษณ์และลงส�ารวจพื้นท่ีในประเทศจีนหลายครั้ง ระดับ
การเปดิกว้างในเมืองต่าง ๆ เช่น กวางโจวและคนุหมงิ สรา้งความ
ประทับใจใหกั้บผมมาก การสร้างหว่งโซอุ่ตสาหกรรมโดยรวม ไม่
ว่าจะเปน็รถยนต์อัจฉรยิะพลังงานใหม่ของกวางโจว จอแสดงผล
แบบใหม ่แผงวงจรรวม และการคมนาคมบนราง ฯลฯ ได้พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก็ได้รับการปรับ
ปรุงอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแหล่งรวมการลงทุนของวิสาหกิจ
และทรัพยากรบุคคลท่ีมคีวามสามารถระดับสงูจากท่ัวโลก ยูนนาน
ก�าลังเร่งสร้างศนูย์กลางการกระจายจากจีนไปยังเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การติดต่อสัมพันธ์และความร่วมมอื
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงกัมพูชามคีวามใกล้ชดิมากยิง่ขึน้ การประชุมระดับนานาชาติ
ขนาดใหญ่ต่าง ๆ แสดงใหเ้หน็ถึงความมุง่มั่นและการด�าเนนิการ
ของจีนในการเปดิกว้าง เราจะเห็นได้ว่าประตูของจีนเปดิกว้าง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไมก่ี่ปีมานี้ วิสาหกิจจีนได้เข้ามาร่วมลงทนุท่ีกัมพชูามากขึน้ 
และมส่ีวนรว่มอยา่งแข็งขันในโครงการก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน
ของประเทศกัมพชูาหลายโครงการ เมื่อเดือนธนัวาคม 2561  สถานี
ไฟฟา้พลังน�าระดับสองแมน่�าเซซานของ CHINA HUANENG GROUP 

CO., LTD ในประเทศกัมพชูาสร้างเสร็จสมบูรณ์
และเปดิใชง้าน ในเดือนธนัวาคม 2564 โครง
การสนามกีฬาแหง่ชาติกัมพูชาท่ีได้รับความ
ชว่ยเหลือจากจีนได้เปดิใชอ้ยา่งเปน็ทางการ
และต่อมาในเดือนมนีาคม 2565 โรงพยาบาล
PREAH KOSSAMAK ซ่ึงเปน็โรงพยาบาลแหง่
มติรภาพกัมพชูา - จีน ก็ได้เปดิอย่างเปน็ทาง
การ... การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่า
นีไ้ด้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวกัมพูชา
อยา่งต่อเนื่อง ท�าใหพ้วกเขาได้รบัประโยชน์
จากความร่วมมอืระหว่างกัมพชูากับจีนอยา่ง
แท้จริง

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2565 ความตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภมูภิาครอบด้าน
(RCEP) มผีลบงัคับใช ้และในวันเดียวกันนัน้
เองข้อตกลงการค้าเสรีจีน - กัมพชูาก็ได้มี
ผลบังคับใชด้้วยเช่นกัน ถือเปน็ก้าวส�าคัญ
ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีระ-
หว่างกัมพชูา - จีน ความรว่มมอืระหว่างสอง
ประเทศจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยกระดับไปอีก
ขั้นหนึ่ง

 เมื่อโลกเปดิกว้างและร่วมมอืกัน ระยะ
ทางก็ไมไ่กลอีกต่อไป จีนก�าลังพยายามอยา่ง
ไมห่ยุดยัง้เพื่อลด “ระยะหา่ง” ของโลก
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图片来源：新华社 CFP 孙勇刚 制图
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一弦一柱总关情，音乐让文明交融丝弦相扣。30多年

来，李杨在泰国坚持中国古筝的传播与教育，用古筝架起中

泰文化交流桥梁。她机缘巧合成为泰国公主朱拉蓬的古筝老

师，两人相随相伴近15年，连续举办“中泰一家亲”音乐会。

通过古筝，合奏出中泰传统友谊的新乐章。

我在泰国
教

หลีห่ยาง : ฉนัสอนกู่เจงิในประเทศไทย

图片来源于网络
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หล่ีหยาง นกับรรเลงกูเ่จิงท่ีเพิง่ผา่นวันเกิดครบรอบ 60 ปไีปเมื่อ
ไมน่านมานี ้พรมนิว้ลงบนสายกู่เจิงด้วยท่วงท่าสง่างาม เธอสวมชุด
ก่ีเพ้ายาวคู่กับต่างหรูะย้า เพลงท่ีเธอก�าลังบรรเลงอย่างไพเราะคือ 
“เมฆคล้อยลอยตามจันทร”์ อันเปน็เพลงพื้นบา้นของจีนซ่ึงเธอบรร-
เลงมาแล้วนบัครั้งไมถ้่วน จึงมคีุณค่าต่อจิตใจเปน็อย่างยิ่ง ทุก ๆ ตัว
โนต้ดรูาวกับจะชวนให้หวนระลึกถึงระยะเวลากว่า 30 ปท่ีีเธอได้โลด
แล่นอยู่ในแวดวงการสอนดนตรีกู่เจิงในประเทศไทย

เมื่อป ี2528 อันเปน็ปคีรบรอบ 10 ปแีหง่การสถาปนาความสัม-
พันธท์างการทูตจีน - ไทย คณะนาฏศิลป์แหง่มณฑลกานซู่ ได้เดิน
ทางมาจัดแสดงท่ีประเทศไทย เวลานัน้ หล่ีหยางในวัย 24 ป ีท�าหนา้ท่ี
บรรเลงกูเ่จิง และนัน่เปน็ครัง้แรกท่ีเธอได้เดินทางมาเยือนไทย “ตอน
นัน้การแสดงทุกรอบผูช้มแนน่ขนดั ฉันขึน้เวทีไปบรรเลงเด่ียวดนตรี
กู่เจิง ผูช้มใหก้ารตอบรับดีมาก ๆ” หล่ีหยางร�าลึกความหลัง

การแสดงท่ีประสบความส�าเร็จในครั้งนี ้ท�าใหผู้ช้มชาวไทยได้
สัมผสัดนตรีกูเ่จิง เมื่อการแสดงสิน้สดุลง องค์กรเก่ียวกับชาวจีนโพน้
ทะเลในประเทศไทย ก็ได้เช้ือเชิญหล่ีหยางมาสอนเครื่องดนตรชีนดิ
นีใ้นประเทศไทยหลายต่อหลายครั้ง โดยตอนนั้นในประเทศไทยไม่
มใีครสอนกู่เจิงเลย หล่ีหยางครุน่คิดอยูพ่กัหนึง่ จึงตอบตกลงมาเมอืง
ไทยในป ี2533 หลังจากนั้น ชีวิตของเธอในฐานะอาจารย์สอนกู่เจิง

ในต่างประเทศ ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อแรกมาถึงประเทศไทย ทุกอย่างไม่

ได้ราบร่ืนเท่าใดนกั “เมอืงไทยตอนนัน้ แทบ
จะไมม่ใีครรูจั้กกูเ่จิงเลย” หล่ีหยางเล่าว่า ตอน
นั้นไมม่นีกัเรียนมาเรียนกับเธอ จนชีวิตเธอ
เองค่อนขา้งล�าบาก และเนื่องจากอยูใ่นชว่ง
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ การใช้ชีวิต
จึงไมใ่ชเ่รื่องง่าย เธอบอกกับเราว่า “ฉันเคย
คิดล้มเลิกความต้ังใจท่ีจะสอนกู่เจิง แล้วไป
หางานอ่ืนท�าแทนด้วยซ�า” อยา่งไรก็ดี ในท่ี
สดุเธอก็ยนืหยดัในความต้ังใจแรกเริม่เรื่อยมา

เพื่อท่ีจะเอาชนะอุปสรรคโดยเรว็ หล่ีหยาง
เริ่มหาหนทางใหม ่ๆ ในการสอน เช่น ด้าน
เนื้อหาการสอน เธอเริม่น�าเพลงไทยและเพลง
ในภาพยนตร์จีนท่ีคนไทยคุ้นหมูาดัดแปลง
ใหส้ามารถบรรเลงด้วยกูเ่จิงได้ โนต้เพลงกูเ่จิง
เหล่านี ้เธอบรรจุลงไปในแบบเรยีนกูเ่จิงเล่ม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และหล่ีหยางร่วมบรรเลงกู่เจิง
ในงานแสดงดนตรี “สายสัมพันธส์องแผน่ดิน” ครั้งท่ี 4

第四届“中泰一家亲”音乐会上，泰国公主朱拉蓬和李杨同台演出 供图

49

Hi ชาวจนีHi，中国人 /



แรกของประเทศไทย ซึง่เปน็ผลงานของเธอ
เองด้วย ส�าหรับด้านวิธกีารสอนนัน้  สถานท่ีท่ี
เธอใช้สอนค่อนข้างจะไมต่ายตัว บางครั้งก็
ใชง้านเสวนาหรอืงานแสดงดนตรขีนาดเล็ก
มาดึงดูดผูช้ม นอกจากนีย้ังได้ไปแสดงตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงเรียน คอนเสริต์ฮอลล์
หรอืกิจกรรมแสดงดนตรสีาธารณะอ่ืน ๆ  ความ
พยายามของเธอ ส่งผลใหเ้ครื่องดนตรชีนดิ
นีเ้ปน็ท่ีรู้จักในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ
และต้ังแต่ป ี2540 เปน็ต้นมา หล่ีหยางก็ได้
ออกอัลบ้ัมดนตรีกูเ่จิงท่ีผสมผสานเอกลักษณ์
ความเปน็จีนและไทยเขา้ด้วยกันรวมท้ังสิน้
15 อัลบั้ม จนได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้าง

ช่วงบ่ายวันหนึง่ในเดือนธนัวาคม 2543
หล่ีหยางได้พบกับนกัเรยีนคนพเิศษของเธอ
นั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-

ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี(พระยศในขณะนัน้) ณ หอ้งทรงพระ-
อักษรของพระองค์หล่ีหยางได้บรรเลงกูเ่จิงในเพลง “เมฆคล้อยลอย
ตามจันทร์” เก่ียวกับเรื่องในครั้งนั้น หล่ีหยางร�าลึกความหลังให้
เราฟังว่า “เมื่อพระองค์ทรงฟงัจบ สองพระเนตรก็ทอประกาย ตรัสกับ
ดิฉนัว่า ก่อนหนา้นีไ้มน่าน ทรงเดินทางเยอืนประเทศจีน และได้ทรง
ฟงับทเพลงกูเ่จิงเปน็ครัง้แรก ซึง่ก็คือเพลง “เมฆคล้อยลอยตามจันทร”์
นัน่เอง นบัเปน็เร่ืองบังเอิญมาก”

สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณว์ลัยลักษณ ์อัครราชกมุารี
ทรงบรรเลงเคร่ืองดนตรตีะวันตกได้หลากหลายชนดิ แต่เมื่อได้สดับ
เสียงดนตรกู่ีเจิงโดยบังเอิญ ก็ทรงสนพระทัยเครื่องดนตรจีีนโบราณ
ชนดินีเ้ปน็อยา่งยิง่ เมื่อสถานทูตจีนประจ�าประเทศไทยถวายค�าแนะน�า
หล่ีหยางจึงได้กลายมาเปน็พระอาจารย์สอนกู่เจิงแด่พระองค์ และ
เพื่อท่ีจะสอน “นกัเรยีนพเิศษ” พระองค์นีใ้หป้ระสบผลส�าเรจ็ หล่ีหยาง
จึงวางแผนการสอนอย่างพิถีพิถัน โดยได้แต่งและเรียบเรียงเพลง
ส�าหรับสอนใหม ่ท้ังนี ้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย-
ลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงมุง่มั่นกับการเรียนกู่เจิงเป็นอย่างสูงเช่น
เดียวกัน แมจ้ะทรงมพีระกรณียกิจมากมาย ก็ยังทรงสละเวลาฝกึ
ซ้อมมากถึงสปัดาหล์ะ 10 ช่ัวโมงเปน็อยา่งนอ้ย หลังจากท่ีทรงเรียน
กูเ่จิงอยู่ไมถึ่งครึง่ป ีพระองค์ก็สามารถบรรเลงกูเ่จิงในบทเพลงท่ีค่อน
ข้างยากได้อย่างล่ืนไหล

เพื่อท่ีจะท�าใหพ้ระราชด�ารท่ีิทรงมุง่หวังว่าจะ “สะท้อนสมัพนัธ-
ไมตรีระหว่างไทยและจีนด้วยเสียงดนตรี” ส�าเร็จผล หล่ีหยางจึงได้
เปน็ผูร้เิริม่จัดการแสดงดนตรี ชุด “สายสัมพนัธส์องแผน่ดิน” ขึน้โดย
ในเดือนสงิหาคม 2544 สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณว์ลัย-

หล่ีหยางก�าลังสอนนกัเรียนไทย
李杨指导泰国学生 供图
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ลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงเรียนกู่เจิงมาแล้วเก้าเดือน ได้บรรเลง
กู่เจิงในงานแสดงดนตรีดังกล่าวหลายบทเพลง เช่น มา่นประเพณี
ระบ�าเผา่เหยา ฯลฯ ส�าหรบัเพลงเอกของงานอยา่ง “สายสมัพนัธส์อง
แผน่ดิน”นั้น หล่ีหยางร่วมบรรเลงกับพระองค์ด้วย

  นบัต้ังแต่นัน้มา งานแสดงดนตร ี“สายสัมพนัธส์องแผน่ดิน” ก็
เวียนจัดแสดงอย่างต่อเนื่องเปน็เวลามากถึง 7 ปติีดต่อกัน สเกลของ
งานยิ่งใหญข้ึ่นเรื่อย ๆ สง่อิทธพิลอยา่งกว้างขวาง และแม้การแสดง
จะประสบความส�าเรจ็เปน็อย่างดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬา-
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกลับยังทรงกระตือรือร้นท่ีจะเรียน
ดนตรีชนดินีไ้มเ่สื่อมคลาย จึงทรงฝกึฝนกับหล่ี หยางเรื่อยมา

เรื่องเล่าเก่ียวกับสายสมัพันธอ์าจารย์และศษิยใ์นครัง้นี ้แพรก่ระ-
จายอย่างกว้างขวาง จนก่อใหเ้กิดกระแสการเรยีนกูเ่จิงขึน้ในหมูป่ระ-
ชาชนชาวไทย หล่ีหยางจึงได้ร่วมมือกับศนูย์วัฒนธรรมจีนประจ�า
กรุงเทพมหานคร จัดต้ังชั้นเรียนกู่เจิงขึ้นมาถึง 8 ระดับ หล่ีหยางท�า
ใหช้ั้นเรียนกูเ่จิงลักษณะต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
กูเ่จิงนัน้เปน็เครื่องดนตรจีีนโบราณท่ีมปีระวัติยาวนานกว่า 2,500 ปี
แต่เพิง่จะได้รับการตอบรบัอย่างอบอุ่นจากสงัคมไทยอยา่งแท้จรงิใน
เวลานีเ้อง สามสิบกว่าปท่ีีผา่นมา หล่ีหยางสอนนกัเรียนมาแล้วนบั
หมื่น เธอได้หลอมรวมจุดเด่นทางวัฒนธรรมไทยและจีนเขา้ไปในแบบ
เรียนกู่เจิง และบทเพลงกู่เจิงท่ีเธอแต่งเอง เพื่อใหน้กัเรียนของเธอ

ไมรู่ส้กึว่าเครื่องดนตรีกูเ่จิงเปน็สิง่ไกลตัวเกิน
ไป และชว่ยให้พวกเขาเล็งเหน็ถึงจุดร่วมระ-
หว่างดนตรีไทยและดนตรีจีน “เราต้องน�า
กู่เจิงเข้าไปใส่ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน 
ทุกคนถึงจะรู้สึกรักกู่เจิงได้”

เสียงดนตรีกู่เจิงท่ีไหลเรื่อยราวกับสาย
น�า ไหลตามแนวเส้นทางสายไหมมายงัประ-
เทศไทย เพ่ือส่งมอบค�าอวยพรอันงดงามท่ีสะ-
ท้อนถึงความเปน็บ้านพีเ่มอืงนอ้งระหว่างไทย
และจีน ในบทเพลง “สายสัมพันธส์องแผน่
ดิน”ท่ีหล่ีหยางบรรจงแต่งถวายสมเด็จพระ-
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณว์ลัยลักษณ ์อัคร-
ราชกมุารนีัน้ ได้ทรงนพินธเ์นื้อเพลงไว้ท่อน
หนึ่งใจความดังนี ้“แมน้ผนืแผน่ดินมไิด้ติด
ต่อ แมน้วันเวลาผนัผา่น ระยะทางหา่งไกลยอ่ม
ไมอ่าจกีดขวางมิตรภาพ สายสัมพันธส์อง
แผน่ดิน สัมพันธน์อ้งพี่มมิเีสื่อคลาย”

                                                  本刊综合

图片来源于网络 孙勇刚 制图
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汽车后备箱

除了是储物空间还可以做

什么？“好看的小车千篇一律，有趣的

后备箱万里挑一。”在夜经济和露营热的带动下，后

备箱集市作为一种新鲜的经营业态在中国逐渐火了起

来。一个个标新立异的后备箱摊位，一家家特色鲜明

的“袖珍店铺”，消费群体年轻化、消费需求个性化

的后备箱集市，不仅刷新了“吃喝玩乐”夜经济的新

定义，也成为年轻人创业新尝试。

เปิดทา้ยขายของ... ชวิีตและความฝันท่ีเคลือ่นท่ีได ้

①
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เม่ือชีวติ... บินไปพร้อมกบัฝัน
生活与梦想齐飞

หวง เสี่ยวตงเปน็เจ้าของร้านอาหารแหง่หนึ่งใน
เมอืงเหมยโจว มณฑลกวางตุง้ รา้นของเขาไมใ่หญ่และ
ไมเ่ล็ก ต้ังอยูใ่นยา่นธรุกิจของเมอืง การท่ีเขาหนัมาเปดิ
ท้ายขายของด้วย ก็เพราะเห็นคอนเทนต์ตามแพลต-
ฟอรม์วิดีโอขนาดสัน้ว่ารถยนต์ท่ีดัดแปลงเปน็ร้านค้า
นัน้ได้รับความนยิมเปน็อย่างมาก “ตลาดนดัเปดิท้าย
ขายของก็คล้ายกับตลาดนัดกลางคืนนัน่แหละ แต่สิง่
ท่ีขายอาจจะอินด้ีกว่า แต่บรรยากาศในตลาดนดัเปดิ
ท้าย ไมไ่ด้คึกคักนอ้ยไปกว่าตลาดนดัอ่ืน ๆ  เลย” เขาเล่า

หลังจากส�ารวจตลาด หวง เสี่ยวตงก็ตัดสินใจท่ี
จะทดลองดู เพราะหวังว่าจะมรีายรับเพิ่มขึ้น เขาซื้อ
หลอดไฟประดับร้าน เก้าอ้ีพับได้ โต๊ะตัวเล็ก สั่งท�า
ปา้ยแนวนอนและแนวต้ังอีกสองปา้ย พรอ้มท้ังซื้อเตา
แบบพกพามาอีกหนึง่ตัว... เมื่อตกแต่งเสรจ็สรรพ  เปดิ
กระโปรงท้ายรถ ก็จะได้เป็นร้านค้าเรียบง่าย และใน
ค�าคืนแรกท่ีเปดิกิจการ เขาก็ขายแฮมเบอรเ์กอร์ไปได้

กระโปรงท้ายของรถยนต์นัน้ นอกจากเอาไว้เก็บ
ของแล้ว ยังสามารถท�าอะไรได้อีกหรือ

“รถยนต์ขนาดเล็กนัน้มสีวย ๆ  มากมาย แต่กระโปรง
ท้ายรถท่ีนา่สนใจส ิหมื่นคันจะมสีกัคันหรอืเปล่าก็ไม่
รู้” กระแสเศรษฐกิจกลางคืนและความชื่นชอบแคมป์
ปิ้ งของชาวจีน ส่งผลใหต้ลาดนดัเปดิท้ายขายของได้
รับความนยิมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน ใน
ฐานะธรุกิจแบบใหม ่รา้นขายของท้ายรถต่างพยายาม
รังสรรค์ความแปลกใหม ่เนรมติรถยนต์ใหก้ลายเปน็ 
“มนิชิอ้ป” อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์ตลาดนดัเปดิ
ท้ายซึง่เนน้กลุ่มผูบ้รโิภคอายุนอ้ยและสนิค้าท่ีตอบสนอง
ความต้องการท่ีมีความเฉพาะตัวนี ้ยังเปน็ทางเลือก
ในการประกอบธุรกิจส�าหรับคนหนุม่สาวอีกด้วย 

②

③
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เกือบ 40 ชิ้น
การทดลองในครั้งนี ้ท�าใหห้วง เสี่ยวตงตัดสินใจได้ว่าจะต้ังร้าน

ในช่วงกลางคืน “ตลาดนดัเปดิท้ายขายของมลีกูค้าจ�านวนมาก ทิว-
ทัศนร์อบตัวส่งผลต่อความต้องการบรโิภคของลกูค้า หากจะเรียกว่า
ลกูค้ามาซื้ออาหารเพื่อด่ืมด�ากับชีวิตมากกว่าเพื่อความอ่ิมท้อง ก็คง
ไมผ่ดิอะไร

ส่วนอู๋ ฉฉีนีัน้ เปา้หมายในการเปดิท้ายขายของอาจแตกต่างจาก
หวง เสี่ยวตง เพราะเธอขายของเพื่อหามติรสหายเพิ่มเติม

อู๋ ฉีฉีเปน็คอกาแฟท่ีมกีารงานมั่นคงอยู่แล้ว แต่การเปน็นกัชิม
กาแฟนั้นคือความใฝ่ฝันของเธอ ยามว่าง อู๋ ฉีฉีชอบท่ีจะซื้อเมล็ด
กาแฟหลากหลายพันธุใ์นอินเตอร์เนต็มาชิมรส แล้วเขียนรีวิวเอาไว้
ในโลกออนไลน์

เมื่อมกิีจการเปดิท้ายขายกาแฟเปน็ของตัวเองแล้ว อู๋ ฉีฉีก็ได้รู้
จักคอกาแฟเช่นเดียวกับตนหลายต่อหลายคน เธอสร้างกลุ่มวีแชท
ขึ้นเพื่อส่งข่าวสารเมล็ดพันธุก์าแฟ ใหผู้ส้นใจแลกเปล่ียนข้อมลูกัน
ได้อย่างสะดวก “มนัเปน็อะไรท่ีสนกุมาก ช่วยท�าใหเ้วลาว่างของฉัน
ไมสู่ญเปล่า แถมยังได้รู้จักเพื่อนใหม ่มแีต่สิ่งดี ๆ แบบนี ้ท�าไมจะไม่
ท�าล่ะ จริงไหมคะ” 

 “เศรษฐกิจท้ายรถ” ในประเทศจีนขณะนี ้ได้พัฒนามาจนเปน็

รูปแบบการท่องเท่ียวและการบริโภคแบบ
ใหม ่ท่ีมคีวามเปน็กระแสหลักมากขึ้น โดย
สอดประสานอย่างแนน่แฟน้ไปกับวัฒนธรรม
รถยนต์ กาแฟ อาหาร ชีวิตกลางคืน และ
เศรษฐกิจแคมป์ปิ้ งด้วย ในสายตาของคน
หนุม่สาว อาชพีเปดิท้ายขายสนิค้าและบรกิาร
เปน็อาชีพท่ีก�าลังอินเทรนด์ แมส้เกลของ
กิจการจะเล็ก แต่ข้อได้เปรียบคือใช้ต้นทุน
ต�า มคีวามยดืหยุน่ อีกท้ังหนา้รา้นก็ยงัเปล่ียน
สถานท่ีไปได้เรื่อย ๆ นบัเปน็ทางเลือกใหม ่ๆ
ส�าหรับผูป้ระกอบการอายุนอ้ยท้ังหลาย

น�าความร่ืนรมย์มาสู่เมือง
带来城市“烟火气”

หากมองจากรูปแบบแล้ว ตลาดนดัเปดิ
ท้ายขายของก็เปน็แค่การเปล่ียนจากสินค้า
ท่ีวาง “แบกะดิน” หรือวางบนรถเข็น ย้าย
ข้ึนมาอยูบ่นรถยนต์เท่านัน้ บางคนถึงกับเรยีก
มนัว่า “แผงขายของแบบอัปเกรด” แต่หาก

④
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เราพจิารณาใหถ่้องแท้ก็จะพบว่า ท้ายรถทกุ
คัน แทบจะเปรียบได้กับโรงงานผลิตความ
คิดสรา้งสรรค์ขนาดยอ่ส่วน ท่ีคิดมาแล้วอยา่ง
ดีว่าจะแปลกใหมไ่ด้ด้วยวิธไีหน รถยนต์ขาย
ของเหล่านี ้ถือเป็นทัศนียภาพใหมส่�าหรับ
เมอืง ในขณะเดียวกันก็เปน็ “นวัตกรรมขนาด
จ๋ิว” ท่ีช่วยกระตุ้นก�าลังซื้อ

เวลานี ้สินค้าในตลาดนดัเปดิท้ายขายของ
ไมไ่ด้จ�ากัดแค่กาแฟ อาหาร ดอกไมป้ระดับ
ซึ่งเปน็สินค้ารูปแบบเดิม ๆ ท่ีเหน็ได้บอ่ยใน
ตลาดลักษณะนีอี้กต่อไป แต่บรรดาสถาบนั
เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมท้ังหลายก็
กระโดดเข้ามาร่วมวงเล่นด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น โรงละคร Kaixin Mahua ในเมอืงจ้ีหนาน
ท่ีได้จัดกิจกรรมเปดิท้ายขายของรบัฤดรูอ้น
ในช่ือ “เจอะเธอทีไรเปน็ต้องยิม้” เพื่อฉลอง
ครบรอบหนึง่ขวบปแีหง่การเปดิกิจการ โดย
ภายในตลาดนดัมรีถยนต์เปดิท้ายท่ีใหบ้รกิาร
ท้ังอาหาร สินค้าสรา้งสรรค์ ดนตร ีฯลฯ นอก
จากนี ้ยังจัดฉายหนงักลางแปลงอีกด้วย 

ในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี
ตลาดนดัเปดิท้ายท่ีมาในธีมต่าง ๆ กันเช่น 
การอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม การเล้ียงดสัูตว์ ฯลฯ
ก็ได้สร้างสีสันและรสชาติใหม ่ๆ ใหแ้ก่วิถี
ชีวิตชาวเมอืงไมน่อ้ย ส่วนในมณฑลซานตง
นัน้ ตลาดนดัเปดิท้ายก็มสีสีนัขึน้ด้วยกิจกรรม
สัมผสัมรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม การ
แสดงศลิปวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมไปถึงรถหอ้ง
สมดุ ท่ีพากันมาสร้างสีสันใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

อยากขายอะไรก็ขาย : สินค้าของร้านนีคื้อ
ขนมเค้ก เคร่ืองด่ืม และของประดับกระจุก

กระจิก... ทกุครั้งท่ีเจ้าของรา้นเปดิท้าย
รถของเธอออกมา ก็ไมต่่างอะไรกับการ
เปดิกล่องปริศนา ท่ีไม่รู้ว่าข้างในจะ
เจอสินค้าอะไร เพราะสินค้าท่ีน�ามา

ขายนัน้ บางวันก็แล้วแต่แมค้่า บางวัน
ก็แล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสต์ ดูจากปา้ยท่ี

เขียนเอาไว้ว่า “หวังว่าของท่ีเราชอบ จะถูก
ใจทุกคนพอดี” ก็คงพอจะทราบได้

มามา่มัย้ : โปรดอยา่คิดว่าอาหารอย่างบะหมี่
ก่ึงส�าเร็จรูปไม่น่าสนใจ เพราะถ้าคุณได้

นั่งบนเก้าอ้ีสนามขา้งรถเปดิท้าย รับชม
หนงักลางแปลงไปด้วยระหว่างโซ้ยมา
มา่อุ่น ๆ สักชาม บางครั้งก็เมา้ธม์อย
กับเพ่ือน ๆ ไปด้วย คงจะน่าร่ืนรมย์ดี

ไมน่อ้ย สมกับท่ีปา้ยหนา้ร้านเขียนเอา
ไว้ว่า “ในยุคสมัยแห่งอาหารจานด่วน 

คุณอาจจะได้เจอบะหมีก่ึ่งส�าเร็จรูปท่ีต้มไฟ
อ่อนอย่างพิถีพิถันก็เปน็ได้”

ร้านขายความสุข : สินค้าของร้าน
นีคื้อของเล่นส�าหรับเด็ก รวมไปถึง
ขนมท่ีเด็ก ๆ ชื่นชอบและดอกไมส้ี
หวานแสนสดชื่น... พูดง่าย ๆ ก็คือ 
สินค้าร้านนีห้ลากหลายละลานตา 
ขอแค่ลูกค้ามคีวามสุขก็พอแล้ว

有趣的后备箱小店ร้านค้าเปิดท้ายทีน่่าสนใจ

ตลาดนดัเปดิท้ายจากหลายพื้นท่ีในประเทศจีน
图①②③④中国各地的后备箱集市 CFP 图
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从一头牛
 “คน้พบ” เมืองจากววัตวัหนึง่

从保存中华文明遗迹的李家山、江川贝丘遗

址，到现在交通便利、人民宜居的玉溪，那些看似

隔着几千年的文明，隐隐之中透露出传承的文脉，

那就是山水玉溪赋予她的孩子们对生活亘古不变的

热爱之情。

“发现”一座城
本刊记者 曹曦桐/文

วฒันธรรม / 文化
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ในป ีพ.ศ. 2515 ณ สุสานโบราณหล่ีเจียซัน ขุดพบโบราณวัตถุ
เคร่ืองสัมฤทธิ ์“กระทิงและเสอืสมัฤทธิ”์ ซึง่บง่บอกชว่งเวลาแหง่ความ
ตึงเครียด ณ ขณะนัน้คือ เสอืโครง่ตัวหนึง่ออกแรงฉกีกระชากสว่นหาง
ของแมวั่ว แมว่้าแมวั่วจะมสีองเขาขนาดใหญ่ท่ีสามารถท่ิมแทงเสือ
โคร่งได้ แต่มนัยังคงอดทนย้ือยุดกับเสือโคร่ง เพราะมนัต้องการปก-
ปอ้งลูกวัวไร้เดียงสาท่ีแอบอยูใ่ต้ท้องของมนั “กระทิงและเสอืสมัฤทธิ”์ 
เปน็ภาชนะส�าหรบัวางเครื่องเซ่นสังเวย ถือเป็นวัตถมุงคลในการสื่อ
สารกับเทพเจ้า เปน็การแสดงถึงทัศนะท่ีมีต่อชีวิตและความตายของ
ชาวเตียน (ยูนนาน) โบราณและท�าใหค้นรุ่นหลังได้สัมผสัถึงชีพจร
ของอาณาจักรโบราณแหง่นี ้(อาณาจักรเตียนโบราณ มอีายุเกือบหา้

ร้อยปนีบัต้ังแต่ยุคสงครามรัฐในจีนโบราณ 
(475 - 221 ปก่ีอนครสิตกาล) ถึงสมยัจักร-
พรรดิอวู่ต้ีแหง่ราชวงศฮ์ั่น (ราชวงศฮ์ั่นตะ-
วันตกจีนโบราณครองราชย์ต้ังแต่ 141 - 87
ปก่ีอนครสิตกาล) เปน็อาณาจักรท่ีต้ังอยูใ่กล้
ทะเลสาบเตียนฉือ ในมณฑลยูนนาน)

กลุ่มสุสานโบราณหล่ีเจียซันต้ังอยูร่มิทะเล
สาบซิงหยุนทางตอนเหนอืของเขตเจียงชวน
เมอืงอว้ีซี ถูกขุดขึน้สองครัง้ในป ีพ.ศ. 2515
และ พ.ศ. 2535 หลังจากนัน้มกีารขุดสุสาน

กระทิงและเสือสมัฤทธิ์
牛虎铜案 玉溪市委宣传部供图

มมุหนึ่งในเมอืงอว้ีซี
玉溪一景 玉溪市委宣传部供图 孙勇刚 制图
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ฝงัศพ 2 แหง่ รวม 87 หลมุ พบโบราณวัตถทุองสมัฤทธิม์ากกว่า 4,000
ชิน้ (ชุด) โบราณวัตถทุางวัฒนธรรมท่ีถกูค้นพบไมเ่พยีงมรูีปแบบของ
ท้องถ่ินเตียนโบราณ และสีสันทางวัฒนธรรมของจงหยวนเท่านั้น 
แต่ยังมสี่วนท่ีมาจากเอเชียใต้แมก้ระท่ังเอเชียตะวันตกอีกด้วย เปน็
การฉายซ�าใหเ้หน็ว่าเมื่อกว่า 2,000 ปท่ีีแล้วยูนนานได้มกีารติดต่อ
ไปมาหาสู่กับจงหยวน และยังมีการแลกเปล่ียนอารยธรรมกับนานา
ประเทศโดยผา่นเส้นทางสายไหมภาคใต้

จาง หย่งคัง ผูอ้�านวยการคณะกรรมการประเมนิคุณค่าโบราณ
วัตถุประจ�ามณฑลยูนนานบอกเล่าประสบการณ์ของเขาถึงการมี
ส่วนร่วมในการขุดหลุมฝังศพโบราณว่า “ในตอนแรกเราขุดลึกลง
ไปกว่า 3 เมตรจากขา้งหลุมฝังศพท่ีเรากะเกณฑ์ไว้ก่อนหนา้ สดุท้าย
เราไมพ่บอะไรเลยก็เริม่สงสยัว่าเราประเมินผิดพลาดไปหรือเปล่า แต่
เมื่อการขุดด�าเนนิไปอย่างต่อเนื่อง หอกสัมฤทธิ์โผล่ออกมา ทวน
สมัฤทธิอ์อกมา ตามด้วยภาชนะเก็บเปลือกหอยเบ้ีย หวัวัวสมัฤทธิ.์..
วัตถทีุละชิน้ ๆ ทยอยปรากฏต่อสายตาซ่ึงท�าใหเ้รารูส้กึต่ืนเต้นมาก”
สิ่งท่ีท�าใหจ้าง หย่งคังรู้สึกต่ืนเต้นมากกว่าคือในภาชนะเก็บเปลือก
หอยเบ้ียนัน้มเีปลือกหอยรูปวงแหวนจ�านวนมากท่ีมแีหล่งก�าเนดิใน
มหาสมทุรอินเดีย การปรากฏตัวของมนับอกใหช้าวโลกรูว่้าเมื่อกว่า
2,000 ปก่ีอน อาณาจักรเตียนโบราณได้ติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ตาม
แนวชายฝั่ งมหาสมทุรอินเดีย

 “แมน่�าจินซา (ทรายทอง) แมน่�าล้านชา้งและแมน่�านู ่(สาละวิน)
รวมถึงแมน่�าแดงและแม่น�าจู ความโยงใยทางธรรมชาติเหล่านีเ้ชื่อม-
โยงยูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตลอดจนถึงเอเชีย
กลางท่ีอยูห่า่งไกลออกไปนัน้ด้วย” ในมุมมองของจางหย่งคังสายน�า
เปน็ระเบียงการอพยพโยกย้ายของชนชาติโบราณ การอพยพของ
กลุ่มชาติพันธุต่์าง ๆ ท�าใหเ้กิดการปะทะสังสรรค์ของวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน

ในอว้ีซีดูเหมอืนว่าพื้นดินจะเต็มไปด้วย
“ของล�าค่า” ท่ีรมิก�าแพงของโรงเรยีนประ-
ถมเสีย่วโหว้เว่ยในหมูบ่า้นหล่ีจง ต�าบลเฉยีน-
เว่ย เขตเจียงชวนและอีกท่ีบนเนนิเขาเล็ก ๆ
ไมไ่กลกันมเีปลือกหอยกองพะเนนิ ถ้าไมถ่าม
ไมม่ใีครรูแ้นน่อนว่านีคื่อซากเนนิเปลือกหอย
เจียงชวน เจ่ียง จ้ือหลง เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัย
โบราณวัตถุสถาบันมรดกวัฒนธรรมและ
โบราณคดีมณฑลยูนนานกล่าวว่า “หอยโข่ง
ท่ีเปลือกยงัสมบูรณดี์ เพราะว่ามนัตายไปตาม
ธรรมชาติจึงถกูปล่อยท้ิงไว้ แต่หอยท่ีมรูีเจาะ
ท่ีหางตรงกับลักษณะพิเศษการบริโภคของ
คนโบราณ” ท�าใหอ้ดยิม้ไมไ่ด้ว่าคนสมยัก่อน
ก็เปน็ “นกัชิม” เช่นกัน ถึงขนาดขยะจาก
ก้นครัวกองพะเนนิเปน็เนนิเขานอ้ย ๆ เลย
ทีเดียว

เครื่องประดับทองลายหมดุขนาดเล็ก
ส�าหรับรดัผม กระจกสมัฤทธิ ์เครื่องประดับ
เทอร์ควอยซ์เข็มขัดทอง สร้อยทอง... เก่ียว
กับอาณาจักรเตียนโบราณแมว่้าจะมบัีนทึก
เปน็ลายลักษณอั์กษรเพยีงเล็กนอ้ย แต่ด้วย
วัตถุทางวัฒนธรรมท่ีค้นพบ คนรุ่นหลังก็
สามารถสัมผสัถึงอาณาจักรลึกลับแหง่นีไ้ด้
เช่นกัน

ทุกวันนี ้ความรุ่งโรจน์ของโบราณวัตถุ
สัมฤทธิใ์นกลุ่มสุสานโบราณหล่ีเจียซันและ
อาณาจักรเตียนโบราณได้ค่อย ๆ เลือนหาย
ไปท่ามกลางผงธลีุแหง่ประวัติศาสตร์ แต่สิง่
เหล่านีไ้ด้น�ามาซึ่งการบ�ารุงเล้ียงทางวัฒน-
ธรรมและพลังชีวิตใหแ้ก่ดินแดนอันอบอุ่น
ของอว้ีซี ท่ีพิพิธภัณฑ์เครื่องสัมฤทธิห์ล่ีเจีย

เครื่องประดับท่ีค้นพบท่ีสุสานโบราณหล่ีเจียซาน
李家山古墓群出土的饰品 曹曦桐 图
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ซนัมณฑลยูนนาน ซากโบราณเนนิเปลือกหอย
ในหมูบ่า้นหล่ีจง ต�าบลเฉยีนเว่ย เขตเจียงชวน
พิพธิภัณฑ์มรดกทางธรรมชาติมรดกโลกแหล่ง
ฟอสซิลเฉิงเจียง... การพัฒนาชุดของอุต-
สาหกรรมเพื่อกระตุ้นและใช้ประโยชนข์อง
โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมท�าใหค้วามส�าเรจ็
ในการอนรุกัษ์และใชป้ระโยชนวั์ตถทุางวัฒน-
ธรรมเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านมมีากขึน้  ใน
สวนสาธารณะพื้นท่ีชุ่มน�าฝไูหว่าน เมอืงเฉงิ-
เจียง มภีเูขาและแม่น�าท่ีสวยงาม พฤกษา
พันธุไ์ม้เขียวชอุ่มอุ้มชูให้อุปรากรกวนสั่ว
มรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรมแหง่ชาติ โคม-
ไฟไท่ผงิมรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรมระดับ
มณฑลและวัฒนธรรมประจ�าชาติอ่ืน ๆ ก่อ
เกิดพลังชีวิตใหม ่อาหารสุดพิเศษของเมอืง
อว้ีซ ีเช่น ซุปปลาหมอ้ทองแดง ขา้วอบมนัฝรัง่
หมอ้ทองแดง ขนมแปง้ถ่ัวลันเตาเว่ยซื่อ และ
เส้นหมีซุ่ปเปร้ียว ล้วนเปน็เมนอูาหารท่ีดึงดดู
นกัชมิจากท่ัวทุกมมุโลก
    จากซากหล่ีเจียซนัและแหล่งเปลือกหอย

เจียงชวน ซึ่งเปน็แหล่งอารยธรรมโบราณของจีน จนมาถึงเมอืงอว้ีซี
ในปจัจุบัน ซึ่งมกีารคมนาคมท่ีสะดวกและนา่อยู่อาศยั ถึงแมเ้วลาจะ
หา่งกันนบัพนัป ีแต่ก็เผยใหเ้หน็บริบทของการสบืสาน นัน่หมายถึงภมู-ิ
ทัศนอ์ว้ีซีได้มอบความรกัอันเปน็นรินัดรท่ี์มต่ีอชวิีตใหกั้บลกู ๆ ของเธอ

纺
织

ภาชนะใส่เบี้ยสัมฤทธิซ์ึ่งด้านบนประดับด้วยรูปปั้ นสาวทอผา้
纺织场面铜贮贝器 玉溪市委宣传部供图  孙勇刚 制图
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吴然，1945年生，云南省宣威市人，中国

儿童文学作家，出版过《天使的花房》等60余

部作品。散文《大青树下的小学》《走月亮》分

别选入中国统编小学语文教科书三年级上册、四

年级上册。

อู๋หราน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2488 เป็นชาว
ซวนเวย เปน็นักเขียนวรรณกรรมเด็กชาวจีน
และมผีลงานเขียนซึ่งได้รับการตีพิมพ์มาก
กว่า 60 เรื่อง หนึง่ในนัน้คือหนงัสอืเร่ือง “บา้น
ดอกไมข้องนางฟา้” ตลอดจนได้เขียนบทความ
รอ้ยแก้วเรื่อง “นกัเรียนประถมใต้ต้นไมใ้หญ่สี
เขียว” และ “ตามพระจันทร”์ โดยบทความดัง
กล่าวได้รับการคัดเลือกใหบ้รรจุอยูใ่นหนงัสือ
เรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาชั้นปท่ีี 3 
และชัน้ปท่ีี 4 ระดับชาติตามล�าดับ ตา

มพ
ระ

จนั
ทร

์

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志 图片来源于网络
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ค�าคืนของฤดใูบไมร้ว่ง พระจันทรข้ึ์นแล้ว ขึน้มาจาก
ริมทะเลสาบเอ๋อร์ไหฟ่ากฝั่ งกระโนน้

เปน็การช�าระกายท่ีทะเลสาบเอ๋อร์ไหห่รือนั่น ดวง-
จันทร์ช่างสว่างเจิดจ้าอะไรปานนั้น แสงจันทร์นวลผอ่ง
อะไรเช่นนั้น ส่องสว่างขุนเขาสูงแลดูโดดเด่น ส่องสว่าง
ไมใ้หญเ่ขยีวขจีหนา้หมูบ่า้น ยงัสอ่งสว่างท่ัวถนนหนทาง
นอ้ยใหญ่ในหมูบ่้าน...

ในยามนี ้อามา่ชอบพาฉันเดินไปตามทางเล็กๆ ท่ีมี
แสงจันทรส์าดสอ่งท่ัวพ้ืนท่ี...  โอ้ ฉนักับอามา่ก�าลังตาม
พระจันทร์

ธารน�าไหลเอ่ือย ไหลมากับกล่ินหอมของหญ้าภเูขา
และดอกไมป้า่ ไหลมากับแสงจันทร์ หนิกรวดมนสีเทา
ขาวกระจายอยู่ตามท้องแมน่�า โอ้โห มบี่อน�าเล็ก ๆ นา่
รักเหลือหลายท่ามกลางหนิกรวดเหล่านัน้ แต่ละบ่อต่าง
โอบอุ้มดวงจันทร์ไว้ โอ้หนอ อามา่ ตอนกลางวันอามา่
ซกัเสื้อผา้ในล�าธาร สว่นฉันท�าเรอืจากใบไม ้ล�าเลียงกลีบ
ดอกไมส้ดมากมาย... เออแหนะ อามา่ เราไปเท่ียวรมิธาร
กันเถอะ ไปดูบอ่น�านอ้ยกัน ไปดพูระจันทรใ์นบ่อน�า ไป
ดูท่ีท่ีฉันเก็บดอกไม้

โอ้หนอ ฉันกับอามา่ก�าลังตามพระจันทร์...
ถนนในหมูบ่้านได้รับการซ่อมแซม หลุมบ่อถูกเติม

เต็มด้วยกรวดหนิและดินใหม่ ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชผล
ก�าลังจะมาถึง ก่อนท่ีจะเก็บเก่ียวพืชผล ต้องซ่อมแซม 
บูรณะถนนหนทางเสียก่อน นีเ่ปน็ประเพณีของหมูบ่า้น
แมลงในฤดูใบไมร้่วงร้องเพลงขับขาน นกกลางคืนกระ-
พือปกี ปลานอ้ยกระโดดขึ้นเหนือน�า เสียงน�ากระเซ็น
เหน็แสงเงินระยับ... ผลไมจ้ากสวนฟากกระนั้นส่งกล่ิน
หอมหวานลอยมา มนัคือลกูแพร ์หรอืสาล่ีแดงเพลิง หรอื
ว่าองุ่นสีมว่ง มท้ัีงหมด ภายใต้แสงจันทร์ ในสวนผลไม้
บนเนนิเขาตรงนั้น ผลไมแ้สนอร่อยเหล่านีห้อ้ยอยู่เต็ม
ก่ิงก้าน น�าท่ีไหลรนิในล�าธาร ส่งเสยีงอย่างพงึพอใจ ใช่สิ
ก็มนัเปน็คนรดน�าให้ทุ่งนาท่ีอยู่ข้าง ๆ บนพื้นดินผนืนี้
เราได้ปลูกต้นเรพซีด ปลูกถ่ัวปากอ้า ฉันเคยหาหญ้า
กระต่ายในรอ่งถ่ัว ฉนัเปา่ดอกแดนดิไลออน (dandelion)
จนเกสรมนัล่องลอย โบยบนิ ลอยขึน้ไปสูงมาก หลังจาก
เก็บเก่ียวถ่ัว แล้วปลูกข้าวนาน�า ดูเถิด รวงข้าวหนกัอ้ึง
จนหอ้ยย้อยลง ตอนนีร้วงขา้วใกล้จะสกุแล้ว นาข้าวเหมอืน

“ตามพระจันทร์” เป็นประเพณีพื้นบ้านในมณฑล
เจียงซูและเจ้อเจียงของจีน ขณะท่ีผูเ้ขยีนพลิกอ่าน “ชวิีต
ท่ีลอยไป” (เขยีนโดยเสิน่ฟู ่นกัเขยีนราชวงศชิ์ง แปลโดย
อ.สนทิวงศ)์ บังเอิญได้พบความตอนหนึง่บันทึกว่า “ประ-
เพณีพื้นบ้านเขตแคว้นอู๋ ในค�าคืนวันดังกล่าว ผูห้ญิง
ไมว่่าจะมาจากตระกูลใหญ่หรือเล็กต่างออกนอกบ้าน 
โดยจับกลุม่ท่องเท่ียวกัน เรยีกว่า ‘ตามพระจันทร์’ ” เขา
ถูกค�าว่า “ตามพระจันทร์” สามค�านีดึ้งดูดความสนใจ
อยา่งมาก ในขณะเดียวกัน ด้วยค�าสามค�านีไ้ด้ท�าใหค้วาม
ทรงจ�าในวัยเด็กของเขาสว่างวาบขึ้นทันที ภาพวัยเด็ก
ท่ีเขากับแมก่ลับบ้านยามค�าคืนหลังจากชมพระจันทร์ 
ตลอดจนความทรงจ�าท่ีงดงามในอดีต เช่น “ร้องเพลง
พระจันทร”์ และ “เต้นร�าใต้แสงจันทร”์ กับเพื่อนวัยเด็ก
ในหมูบ่า้นชนชาติไปบ๋รเิวณทะเลสาบเอ๋อรไ์ห ่ในยูนนาน 
เรื่องราวในอดีตแต่ละฉากแต่ละเหตกุารณ์ผดุข้ึนในมโน-
ภาพ ท�าใหเ้ขาเขียนบทความนีข้ึ้น

ผนืพรมสีเงินท่ีอาบด้วยแสงจันทร ์โอ้ อามา่ เราไปท่ีคันนา
กันเถอะ อามา่เคยบอกว่าวันไหว้พระจันทรเ์ปน็วันหยุด
มใิช่หรือ ใกล้เวลาท่ีพ่อจะกลับมาแล้ว เราจะเปดิเหล้า
หมกัไหไหนต้อนรับพ่อดี

โอ้ ฉันกับอามา่ก�าลังเดินตามพระจันทร์...
บางครั้ง อามา่เล่านทิานเรื่องพระจันทร์ เล่าต�านาน

โบราณใหฉ้ันฟัง บางครั้ง กลับไมเ่ล่าอะไรเลย เพียงแต่
เดินไปเงียบ ๆ เดินไป ๆ มอือันอบอุ่นของอามา่จูงฉันไว้
ฉันสัมผสัได้ถึงกล่ินกายของอามา่ เราเดินผา่นริมธารท่ี
มแีสงจันทรร์ะยับ เดินข้ามสะพานหนิโค้ง เดินผา่นสวน
ผลไมท่ี้มเีงาตะคุ่มของแสงจันทร์ เดินผา่นเรือกสวนไร่
นา... ในขณะท่ีฉนัแหงนหนา้มองอามา่ ทันใดนัน้ ฉันมอง
เหน็พระจันทร์สดสวยก�าลังจูงดาวดวงนอ้ยท่ีส่องแสง
ระยิบระยับพวกนั้น ดูเหมอืนว่าก�าลังเดินไปบนท้องฟ้า 
เดินไป ๆ ...

ช่างเปน็ค�าคืนท่ีงดงามเหลือเกิน ฉันกับอามา่ก�าลัง
ตามพระจันทร์

ข้อมูลเพิม่เตมิ :  阅读多一点
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ความร่วมมือดา้นการศกึษาทางการแพทย์
ไทย - จนีกบัอนาคตท่ีสดใส

ภารกิจท่ีส�าคัญของเรา คือ การช่วยกัน
ดแูลรักษาชีวิตและสขุภาพของผูค้น ปจัจุบนั
ด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและข้อมลูใน
ยุคโลกาภิวัฒน ์การส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ระหว่างประเทศและความร่วมมอืในด้าน
สุขศกึษาระดับโลก เปน็สิ่งท่ีส�าคัญและจ�า
เปน็ในการปรบัปรุงคณุภาพด้านการแพทย์
และการสร้างโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง

泰中医学教育合作前景广阔

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

泰国清迈大学医学院院长 班葛·络扎纳披瓦

ในชว่งไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา โรงพยาบาลหลายแหง่ในประเทศไทยได้รับ
การยอมรบัจากท่ัวโลกท้ังในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกระดับสงูและ
ความมมีาตรฐานระดับนานาชาติ สว่นการพฒันาด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขของจีนก็ประสบความส�าเร็จอย่างนา่ท่ึงเช่นกัน ผมคิด
ว่าความรว่มมอืด้านการศกึษาทางการแพทย์ระหว่างไทยและจีนมี
แนวโนม้ท่ีดีไมว่่าจะเปน็ด้านการอบรมบุคลากร การสร้างวินยัทางการ
แพทย์ ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการให้
บริการสังคม อันจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ีส�าคัญของ “1+1>2” 

近年来，泰国医院先进的国际化设施与标准得到了世界的认可，而中国在医疗卫生领域的发

展也取得了举世瞩目的成就。我认为泰中医学教育合作在人才培养、学科建设、科技创新和社会

服务等领域大有可为，在探索共同解决全球医疗卫生教育中出现的新问题、满足新需求等方面发

挥“1+1＞2”的作用。

①
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ในการส�ารวจวิธีการแก้ไขปัญหาใหม ่ๆ ด้านการศกึษาสาธารณสุข
ระดับโลก และตอบสนองความต้องการใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึ้น เปน็ต้น

ดังนั้น ในช่วงไมก่ี่ปท่ีีผ่านมา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ่จึงได้ส�ารวจและค้นหาเพื่อเพิ่มการแลกเปล่ียนและความ
ร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยในจีน

ด�าเนนิการจัดท�า MOU หรือคู่ความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยใน
จีนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยในจีนได้ร่วมมอืกันในการบ่มเพาะนกัศกึษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนช่วยกันเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่
บุคลากรรุ่นใหม ่โดยในปจัจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ด้ท�าบันทึก
ข้อตกลงความรว่มมอืกับโรงพยาบาลในเครอืของมหาวิทยาลัยเฉงิตู
ในประเทศจีน และโรงพยาบาลในเครอืของมหาวิทยาลัยการแพทย์
ชนชาติโหยวเจียง (Youjiang Medical University for Nationalities)
ในเมอืงไปซ๋ ีเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางส ีต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2561
นกัศกึษาจีนรุ่นแรก จาก 5 ใน 12 คนสามารถส�าเร็จการศกึษาใน
ระดับปรญิญาเอกได้ตามหลักสตูร 3 ป ีสว่นท่ีเหลือก�าลังทยอยสอบ
เพื่อส�าเร็จการศกึษา หลังส�าเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เดินทางกลับไป
เปน็อาจารย์สอนท่ีประเทศจีนหรือกลายเปน็ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาท่ีเก่ียว
ข้อง

นอกจากการด�าเนนิการแลกเปล่ียนการศกึษาของบุคลากรและ

ความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยแล้ว คณะแพทย-
ศาสตรม์หาวิทยาลัยเชยีงใหมย่งัได้จัดฝกึอบรม
บุคลากรและการประชุมแลกเปล่ียนทางวิชา-
การกับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ของจีน เปน็ต้น โดยโครงการดังกล่าวยังได้รับ
การสนบัสนนุจากรัฐบาลจีนเปน็อย่างดี ผม
หวังว่าจะมโีอกาสสนทนาเชงิลึกกับผูเ้ช่ียวชาญ
ชาวจีนและคนในวงการมากขึน้ ท้ังนี ้เพื่อชว่ย
สง่เสรมิการพฒันาอยา่งรวดเรว็ของการศกึ-
ษาทางการแพทย์ท่ัวโลก

มาตรการการประชาสัมพันธแ์ละการ
รบัสมคัรเชงิรุก  ในชว่งก่อนโควิด คณะแพทย-

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประชุมออนไลนห์ารือความ
ร่วมมอืกับโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเฉิงตู
图①清迈大学医学院与成都大学附属医院举行合作视频会议

供图 

นกัศกึษาชาวจีนส�าเร็จการศกึษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
图②中国学生在清迈大学医学院顺利完成学业 供图

②
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ศาสตร์ ได้เดินทางไปรบัสมคัรและสัมภาษณ์
นกัศกึษาท่ีมหาวิทยาลัยในจีน ภายหลังด้วย
สถานการณ์โควิด ท�าใหต้้องเปล่ียนไปเปน็
การประชุมออนไลนกั์บมหาวิทยาลัยคู่ความ
ร่วมมอืในจีน นอกจากนี ้เรายังได้เข้าหารือ
กับท่านกงสุลจีนประจ�าจังหวัดเชยีงใหม ่เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มในการไปประชาสมัพันธ์
และรับเขา้เชิงรุกในประเทศจีน หากสถาน-
การณ์โควิดดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างหลักสูตร
และคณาจารย์ ในด้านการแลกเปล่ียนและ
ท�าความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยของจีน คณะ
แพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชยีงใหมไ่ด้ปรบั
ปรุงหลักสตูรและประสทิธภิาพของคณาจารย์
อย่างต่อเนื่อง ปจัจุบัน มหีลักสูตรปริญญา
โท-ปริญญาเอกรวม 26 หลักสูตร ท�าใหม้ี
หลักสตูรท่ีตรงกับความต้องการของนกัศกึษา
นอกจากการดแูลด้านวิชาการแล้ว การดูแล
ด้านจิตใจและชีวิตความเปน็อยู่ของนกัศกึษา
ก็เปน็เรื่องส�าคัญ เรามีเจ้าหน้าท่ีด้านกิจการ
นกัศกึษาซึง่ช่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติโดย

เฉพาะ  ต้ังแต่การใหค้วามช่วยเหลือด้านการเรียน ชวิีตความเปน็อยู่
วีซ่า รวมถึงด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ
     ในช่วงไมก่ี่ปมีานี ้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ผีล
งานและความก้าวหนา้ในด้านต่าง ๆ มากมาย และได้ทยอยก่อต้ัง
“ศนูยค์วามเปน็เลิศทางการแพทย”์ และ “ศนูยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต
CMEx” (CMEx Lifelong Learning Center) ท้ังนี ้ศนูย์การเรียนรู้
ตลอดชวิีต CMEx เปน็ศนูย์การแพทย์แห่งแรกในภาคเหนอืของประ-
เทศไทยท่ีใหบ้ริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับบุคลากรทางการ
แพทย์และคนท่ัวไป หลังจากโครงการการท�าความร่วมมอืกับประเทศ
จีนเปน็ไปอย่างราบรื่น ปจัจุบนั คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยเชยีง
ใหมจึ่งได้เริม่ท�าความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยในประเทศลาว เมยีนมา
กัมพชูา เวียดนาม และประเทศอ่ืน ๆ เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ท้ังนี ้มวัีตถุประ-
สงค์เพื่อใหน้กัศกึษาในภมูภิาคแถบนีไ้ด้เรียนรู้และแลกเปล่ียนด้าน
การแพทยใ์นเชิงลึกมากข้ึน เช่น เทคโนโลยกีารแพทย ์ทฤษฎีการแพทย์
และการเรียนการสอนทางคลินกิ เปน็ต้น

โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ในไทย น�าเทคโนโลยีจากจีนมาใช้ในการวินจิฉัยผูป้ว่ย
泰国5G智慧医院引入中国技术为患者诊断 新华社 图
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有些人懂美食，乜开朗慷慨，

喜欢和别人约饭， 起品味美食。

狠多网友称，自己喜爱美食，经常去

各种餐厅探店，生活中遇到同样喜欢

美食的人，就会结下“饭搭子友谊”， 闭时间

里，两个人就会出门寻找美食，边吃饭边畅淡人生。

乜许两个人的共同爱 并没有狠多，性格乜 得比较远，但只要能吃到 起去，就是 种

缘 。微不足道的 顿饭，或许会让原本没那么熟悉的人们，加深对彼此的 解，产生更紧

密的联系，或许还会改变他们的人生，让人不 感叹美食的力量是如此之大。

บางคนมคีวามรูด้้านอาหารเลิศรส และเปน็คนใจกว้างรกัสนกุ ชอบนดัคนอ่ืนกินข้าว ล้ิมรสอาหารอร่อย ๆ
ด้วยกัน ชาวอินเตอรเ์นต็จ�านวนมากบอกว่าตัวเองชอบอาหารอรอ่ย ชอบไปเสาะหารา้นอาหารประเภทต่าง ๆ 
เปน็ประจ�า ในชีวิตประจ�าวัน พบเจอคนท่ีชื่นชอบอาหารเลิศรสเหมือนกัน ได้ก่อใหเ้กิดเปน็ “มติรภาพบน
โต๊ะอาหาร” ระหว่างการพูดคุยเรื่อยเปื่ อย ท้ังสองคนก็จะออกไปเสาะหาอาหารเลิศรส กินไปพลางคุยเรื่อง
ชีวิตไปพลาง

บางทีความชอบงานอดิเรกของท้ังคู่อาจจะไมเ่หมอืนกันมากนกั นสัิยก็แตกต่างกันมาก แต่แค่ได้ไปกินด้วย
กัน ก็นบัเปน็พรหมลิขิตอย่างหนึ่ง อาหารท่ีธรรมดา ๆ บางทีก็ท�าใหผู้ค้นท่ีเดิมทีไมไ่ด้สนทิกันขนาดนั้น ได้มา
รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ก่อใหเ้กิดความสัมพันธท่ี์สนิทชิดเชื้ อยิ่งขึ้น หรือยังอาจท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชีวิต
ของพวกเขาด้วย ท�าใหผู้ค้นอดตะลึงกับพลังอันมหาศาลของอาหารเลิศรสไมไ่ด้ 
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本刊记者 蔡梦/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน

笑笑：大家好！《湄公河》杂志9月刊与大家见面了。

本期，我们收到了中国驻宋卡总领事馆官员黎老师的来信。

ยิม้ยิม้ ： สวัสดีค่ะ ผูอ่้านทุกท่าน นติยสารแมน่�าโขง
ฉบบัเดือนกันยายนกลับมาพบกับท่านผูอ่้านแล้วค่ะ ใน
ฉบับนีเ้ราได้รบัจดหมายแสดงความคิดเหน็จากคณุหลี เจ้า-
หนา้ท่ีสถานกงสุลจีนสงขลา ซึง่มขีอ้ความดังนี ้

黎老师：十多年前，我在云南省人民政府外事办公室工

作时就与《湄公河》杂志结缘，曾协助杂志翻译工作。虽然

后因工作调动，不再从事相关工作，但我每个月都会去阅读

杂志，可以算是《湄公河》杂志的忠实读者。

คณุหลี ：เมื่อสบิกว่าปท่ีีแล้ว ขณะท่ีผมท�างานในส�า-
นกังานกิจการต่างประเทศของรฐับาลประชาชนของมณฑล
ยูนนาน ผมได้มโีอกาสรู้จักนิตยสารแมน่�าโขงและมสีว่น
ชว่ยในงานแปลนติยสารด้วยครับ แมว่้าปจัจุบนัผมจะ
ไมไ่ด้รว่มงานกับทางนิตยสารแล้วเนื่องจากผมเปล่ียนท่ี
ท�างาน  แต่ผมยงัคงติดตามอ่านนติยสารทุกเดือนและถือ
ได้ว่าเปน็แฟนประจ�าของนิตยสารแมน่�าโขงก็ว่าได้ครับ

《湄公河》杂志是一本综合性新闻刊物，便于让泰国读

者从多个角度了解中国。

นติยสารแมโ่ขง จัดเปน็สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทข่าวรวม
ท่ัวไป ซึ่งช่วยใหผู้อ่้านชาวไทยเข้าใจประเทศจีนได้จาก
หลากหลายมมุมอง

近期，《湄公河》杂志不断改版，实现内容、结构和

设计的全面重塑。在内容方面，杂志“深阅读版块”和“快

阅读版块”，提升了阅读的质感和层次感。在设计方面，杂

志整体呈现更加年轻化、时尚化。此外，杂志新增的有声读

物、播客等栏目，融合文字、声音、视觉等形式，是很不错

的创新，为读者带来更丰富的阅读体验。

และไมน่านมานี ้ นติยสารแม่น�าโขงยงัได้ปรบัปรุงการ
จัดท�านติยสารอยา่งต่อเนื่อง ท้ังด้านเนื้อหา โครงสร้าง และ
การออกแบบ  ในแง่ของเนื้อหา คอลัมน์เก่ียวกับรายงาน
พเิศษและคอลัมน์เรื่องราวท่ีสนกุสนานชว่ยพัฒนาคุณ-
ภาพและใหค้วามรู้สกึท่ีหลากหลายในการอ่าน ในแง่ของ
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การออกแบบ รูปเล่มนติยสารดสูวยงามและทันสมยัมาก
ขึน้ นอกจากนี ้นติยสารยังได้เพิม่สื่อรูปแบบต่าง ๆ เขา้มา
เช่น หนงัสือเสียง พอดแคสต์ และคอลัมนอ่ื์น ๆ ซึ่งเปน็
การผสมผสานขอ้ความ เสยีงและภาพเข้าด้วยกัน สรา้ง
เปน็ส่ือเมทรกิซซ์ึง่เปน็นวัตกรรมท่ีดีมาก และท�าใหผู้อ่้าน
ได้รับประสบการณ์การอ่านได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

我关注到，《湄公河》杂志推出了“澜湄OUTLOOK”

专栏。针对中泰热点问题设置议题，邀请两国相关领域专家

进行深度解读，文章内容既有专家声音，也有百姓心声，我

认为很符合泰国读者的阅读需求。

ระยะหลัง ผมยงัสังเกตเหน็ว่า นติยสารยังได้เปดิตัว
คอลัมน ์“หลานเหมย OUTLOOK”เนื้อหาจะเก่ียวกับกระ-
ทู้ประเด็นร้อนท่ีก�าลังได้รบัความสนใจจากไทยและจีน  ซึง่
ได้เชิญบุคคลท่ีมชีื่อเสียงและผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียว
ขอ้งมาตีความและพดูคยุในเชงิลึก  เนื้อหาของบทความมี
ท้ังความคิดเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญและบุคคลท่ัวไป ผมคิดว่า
เหมาะกับความช่ืนชอบของผูอ่้านชาวไทยมากครบั

2022年是中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年，中

泰两国关系在世界变局中始终保持健康稳定发展。两国在政

治、经济、文化领域保持着友好交往，多个领域合作取得丰

硕成果，特别是在文化和旅游领域合作不断走深走实。这其

中，媒体发挥着重要的作用。《湄公河》杂志始终坚持“中

泰一家亲”的友好传统，在文化交流中增加了解、增进友

谊、夯实基础。希望《湄公河》杂志继续制作出高品质的刊

物分享给社会，为两国读者讲好中泰友谊故事。

 พ.ศ. 2565 นบัเปน็วันครบรอบ 10 ปีของการก่อต้ัง
ความสัมพันธห์ุน้ส่วนความร่วมมอืเชิงยุทธศาสตร์รอบ
ด้านระหว่างไทยและจีน ความสมัพนัธจี์น - ไทยยงัคงรกัษา
การพฒันาท่ีดีและมีเสถียรภาพในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ท้ังสองประเทศคงไว้ซึง่การแลกเปล่ียนฉนัมติรท้ังใน
ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และได้บรรลุผล
ส�าเรจ็ในความร่วมมอืในหลายด้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีมคีวามลึกซึง้และมัน่คง
จากบริบทเหล่านี ้สื่อต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญอย่าง

มาก นติยสารแมน่�าโขงได้สบืสานประเพณีแหง่มติรภาพ
ท่ีว่า “จีนไทยใชอ่ื่นไกลพีน่อ้งกัน” มาโดยตลอด ตลอดจน
เสรมิสรา้งความเขา้ใจ มิตรภาพ และรากฐานท่ีมัน่คงใน
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ผมหวังว่านติยสารแมน่�าโขง
จะเดินหนา้ผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพสูงเข้าสูส่งัคม และคอย
บอกเล่าเรื่องราวแหง่มติรภาพจีน - ไทยใหกั้บผูอ่้านท้ัง
สองประเทศต่อไป
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