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หนว่ยงานก�ากับดูแล

ส�านกังานสารนเิทศส�านกันายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดท�าโดย

ส�านกังานสารนเิทศรัฐบาลมณฑลยูนนาน

ผูด้�าเนนิการ

ธุรกิจหนงัสือพิมพ์ ยูนนาน เดล่ี กรุ๊ป

การจัดพิมพ์เผยแพร่

ศนูย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหง่

ยูนนาน 

ผูบ้ริหารกองบรรณาธกิาร

ผูอ้�านวยการ   นายเผงิ ปนิ  นายเหอ จูคุน

รองผูอ้�านวยการ  นายล่าย หย่ง  นายหวัง ถิงเหยา

บรรณาธกิารใหญ่   นายหวัง ถิงเหยา 

ผูแ้ทนนติิบุคคล รองบรรณาธกิารผูบ้ริหาร  นางสยง เอ้ียน

บรรณาธกิารฝา่ยปฏิบัติการ นายจาง หรั่วกู่

หวัหนา้กองบรรณาธกิาร   นางซู เหวิน

รองหวัหนา้กองบรรณาธกิาร   นางเฉา ซีถง  

บรรณาธกิารภาษาจีน  นางซู เหวิน

บรรณาธกิารแปลภาษาไทย   น.ส. จารุวรรณ อุดมทรพัย์

                                 นายเชาวน ์หงสเ์หนิ   นายไป ๋ฉนุ

คณะผูแ้ปลนติยสาร “แมน่�าโขง” 

น.ส. อุษา โลหะจรูญ   นางปริยา ชื่นชูเวส   น.ส. ประเทืองพร วิรัชโภคี   

น.ส. กัลยา ขาวบ้านแพ้ว  น.ส. อรสา รัตนอมรภิรมย์    

บรรณาธกิารภาษาไทย  นางช่าย เมิง่  นางสาวห ูล่ีเซียน

กราฟฟิคดีไซน ์ นายซุน หย่งกัง

จัดจ�าหนา่ย นายจาง จุ้นหง

ท่ีอยู่ : ยูนนานเดล่ีพลาซา่ เลขท่ี 516 ตึก A ชัน้ 9 ถนนยรีซ่นิจงลู ่เขตซีซาน 

นครคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

เบอร์โทรและโทรสารกองบรรณาธกิาร 86-871-64112965

เบอร์โทรส�านกังานนติยสาร 86-871-64101644

เบอร์โทรฝา่ยจัดจ�าหนา่ย 86-871-64101727

รหสัไปรษณีย์ 650228

จัดจ�าหนา่ยในประเทศจีน-ไทย ฯลฯ

รหสันติยสารส�าหรับสมคัรเปน็สมาชิกทางไปรษณีย์จีน 64-34

ออกจ�าหนา่ย วันท่ี 5 ของทุกเดือน

รหสัมาตรฐานออกพิมพ์ต่อเนื่องของจีน  

Http นติยสาร://www.yunnangateway.com

E-mail นติยสาร:ynmeigonghe@163.com

ตัวแทนจัดจ�าหนา่ยในประเทศไทย  

ศนูย์ส่งเสริมการศกึษาไทย-จีน    โทรศพัท์ 66(0)-873251030

E-mail mghmagazine@gmail.com
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พวกเรายืนอยู่ ณ จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ใหม ่จีนยินดีท่ีจะสานต่อมติรภาพพิเศษแบบ “จีน
ไทยใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกัน” ร่วมกับประเทศไทย สร้างประชาคมท่ีมอีนาคตร่วมกันของจีน - ไทยท่ีมั่นคง
มั่งค่ัง และยั่งยืนยิ่งขึ้น  อันจะรังสรรค์ “จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกัน” ด้วยความหมายใหมข่องยุคสมยั
เปดิศกัราชความสัมพันธจี์น - ไทยยุคใหม ่และก่อใหเ้กิดความผาสกุมากขึน้แก่ประชาชนท้ังสองประเทศ

                                                                                               ——สี จ้ินผงิ ประธานาธบิดีจีน

我们站在新的历史起点上，愿同泰方弘扬“中泰一家亲”特殊情谊，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续

的中泰命运共同体，赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，开辟中泰关系新时代，为两国人民带来更多福祉。

——中国国家主席习近平

ช่วงเช้าของวันท่ี 18 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถ่ิน การประชุมผูน้�าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 29 ได้จัดขึ้นท่ีศนูย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ขณะท่ีประธานาธบิดีจีน  
สี จ้ินผงิเดินทางมาถึงสถานท่ีจัดการประชุมฯ โดยมพีลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้ใหก้ารต้อนรับอย่างอบอุ่น 
中国国家主席习近平抵达亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议会场时，受到泰国总理巴育热情迎接 新华社 图

รายงานพเิศษ / 特稿

04



จาก “ครอบครวั” สู่ “ประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกนั”
从“一家亲”到“命运共同体”

11月17日至19日，中国国家主席习近平赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式

会议并对泰国进行访问。双方宣布，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。今年

是中泰建交47周年，也是中泰全面战略合作伙伴关系建立10周年。曾经“中泰一家亲”是对两国关

系最真实简洁的回答，现在命运共同体则赋予“中泰一家亲”新的时代内涵。

เมื่อวันท่ี 17 - 19 พฤศจิกายน 2565 ประธานาธบิดี
สี จ้ินผงิของจีน เดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเยือนประเทศ
ไทยและเข้าร่วมการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครัง้ท่ี 29  โอกาสนี ้จีน - ไทยได้ประกาศ “แถลงการณร์ว่ม
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยการมุ่งสู่การเป็นประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกัน
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ปนีีเ้ปน็โอกาสครบรอบ 47 ปขีองการสถาปนาความ
สัมพันธท์างการทูตระหว่างจีนกับไทย และครบรอบ 
10 ปกีารก่อต้ังความเปน็หุน้ส่วนความร่วมมอืเชิงยุทธ-
ศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน - ไทย เมื่อมองย้อน
กลับไปในอดีต ความสัมพันธจี์น - ไทยมบีทบาทส�าคัญ
น�าหนา้การพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่างจีนกับประเทศ

อ่ืนในอาเซยีน โดยเปน็สองประเทศแรกท่ีน�าหนา้ในเร่ือง
ต่าง ๆ ได้แก่ การออก “แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือในศตวรรษท่ี 21” ส่งเสริมความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ ลดภาษีเป็นศูนย์ส�าหรับผกัและผลไมภ้าย
ใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน - อาเซียน และการจัดต้ัง
กลไกการปรึกษาหารือด้านความมั่นคงและการปอ้งกัน
ประเทศ อีกท้ังศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งแรกในอาเซียน
ก็ต้ังข้ึนท่ีกรุงเทพฯ  ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา จีนกับไทย
มุง่ไปสูเ่ปา้หมายเดียวกัน และเติมเต็มความส�าเร็จแก่กัน
และกัน ในอดีต “จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่น้องกัน” เปน็ค�า
ตอบท่ีสั้นกระชับชัดเจนท่ีสุดส�าหรับความสัมพันธร์ะ-
หว่างสองประเทศ แต่ปัจจุบัน ประชาคมท่ีมีอนาคต
รว่มกันจะท�าให ้“จีนไทยใชอ่ื่นไกล พีน่อ้งกัน” กลายเปน็

ไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟไทย - จีน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
位于泰国呵叻的中泰铁路建设现场 新华社 图
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ความหมายใหมข่องยุคสมยั  
ประชาคมจีน - ไทยท่ีมีอนาคตร่วมกันก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาความสัมพันธท์วิภาคี 
จีนเปน็คูค้่ารายใหญท่ี่สดุของไทย เปน็ตลาดส่งออก

สินค้าเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย และเป็นแหล่งลงทุน
จากต่างประเทศท่ีส�าคัญ  ท้ังนี ้ความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างสองชาติสามารถเอาชนะผลกระทบของ
การแพร่ระบาดโควิดและสวนทางกับกระแสดังกล่าว  
โดยการค้าทวิภาคีมมีลูค่าเกินกว่า 100,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เปน็ครั้งแรกในปี 2564  ท้ังสองฝ่ายได้ร่วมกัน
เอาชนะภัยธรรมชาติ ผสานมือกันเพ่ือรับมือกับการ
แพรร่ะบาดโควิด - 19 และรว่มมอืกันผลักดันใหเ้ศรษฐกิจ
ฟื้ นตัว

“การสร้างประชาคมท่ีมอีนาคตร่วมกันระหว่างสอง
ประเทศนั้น จ�าเปน็ต้องอาศยัเปา้หมายเชิงยุทธศาสตร์
ท่ีสอดคล้องกันในระดับสูงและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ทางการเมอืงท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในช่วง 10 ปี
ท่ีผา่นมา จีนกับไทยใหค้วามเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเท่าเทียม และร่วมมือเพื่อชัยชนะร่วมกัน 
(วิน-วิน) ซ่ึงเป็นรากฐานอันแท้จริงส�าหรับการสร้าง
ประชาคมท่ีมอีนาคตรว่มกัน” นายสว่ี ล่ีผงิ นกัวิจัยแหง่
สถาบันวิจัยยุทธศาสตรโ์ลกและเอเชีย - แปซิฟิก สงักัด
สภาสังคมศาสตร์แห่งชาติจีนระบุว่า ณ จุดเริ่มต้นของ
ประวัติศาสตร์ใหม่ การสร้างประชาคมจีน -ไทยท่ีมี
อนาคตร่วมกันจะผลักดันใหท้ั้งสองประเทศก้าวเดินไป
อย่างมั่นคงตามแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ประชาคมจีน - ไทยท่ีมีอนาคตร่วมกันท�าให้ความร่วม
มอืเชิงปฏิบัติของสองประเทศรุดหนา้อย่างรวดเร็ว

ภายใต้แผนปฏิบติัการรว่มระดับสูงว่าด้วยประชาคม
จีน - ไทยท่ีมีอนาคตร่วมกัน ความร่วมมอืของสองฝา่ย
ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างทางรถไฟ
จีน - ไทยคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมอื
ด้านพลังงานใหม ่ๆ เช่น โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน�า
ไฮบรดิเขื่อนสิรินธรเริม่เปน็ท่ีรูจั้กในประเทศไทย ผูป้ระ-
กอบการรถยนต์หลายรายของจีนไปลงทุนและต้ัง
โรงงานท่ีไทย ทุเรียนไทย มะพร้าวน�าหอม ฯลฯ กลาย

เป็นสินค้ายอดฮิตในตลาดออนไลน์ของจีน ธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซท่ีเฟื่ องฟูได้น�าโอกาสใหม่มาสู่เกษตรกรผู้
ปลกูสินค้าเกษตรไทย โครงการคุ้มครองวาฬบรูด้าจีน
และไทย และความร่วมมือทางทะเลอ่ืน ๆ ได้น�ามาซ่ึง
ความอัศจรรย์ใจแบบข้ามทะเลข้ามภผูา

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
ยุทธศาสตร์ไทย - จีน ส�านกังานการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) 
กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสองประเทศมี
ความเชื่อมโยงกัน อาทิ ขอ้รเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง”
“ไทยแลนด์ 4.0” และ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC)”  ซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอย่างแน่นอน “เมื่อจีนเจริญ พวกเราก็จะย่ิง
เจริญด้วย” 

ประชาคมจีน - ไทยท่ีมีอนาคตร่วมกันได้เพิ่มพูน
ความสัมพันธร์ะดับประชาชนของสองประเทศ

จีนกับไทยมีประวัติศาสตร์การไปมาหาสู่ฉันมิตร
มายาวนานนับพันปี  เมื่อเจ้ิงเหอน�ากองเรือมุ่งไปทาง
ทิศตะวันตก กองเรือได้ล่องไปตามแม่น�าเจ้าพระยา
จนมาถึงอยุธยาในปจัจุบัน เปน็เวลาหลายร้อยปท่ีีมติร-
ไมตรีระหว่างจีน - ไทยได้สืบทอดอย่างไมข่าดสายจาก
รุ่นสู่รุ่น จนท�าให้ความรู้สึก “จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่น้อง
กัน” ได้ฝังรากลึกลงในหัวใจของผู้คนท้ังสองประเทศ  
ทุกวันนี ้ประเทศไทยได้บรรจุวิชาภาษาจีนไว้ในหลัก-
สูตรการศึกษาของชาติ ส่วนละครไทยก็ได้ออกอากาศ
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ ปฏิ-
สัมพันธท่ี์เป็นมิตรระหว่างผูค้นของท้ังสองประเทศถือ
เปน็เชิงอรรถท่ีมีชีวิตชีวาของ “ครอบครัวจีน - ไทย” 
ในยุคสมยัใหม่

จาก “ครอบครวั” สู ่“ประชาคมท่ีมอีนาคตร่วมกัน”
ความสัมพันธ์ทวิภาคีจีน - ไทยได้รับการเติมเต็มด้วย
ความหมายใหม ่ๆ ของยุคสมัย ต้ังแต่ความร่วมมอืเชิง
ปฏิบติัไปจนถึงความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชน มติรภาพ
ระหว่างจีน - ไทย ซึ่งสืบทอดกันมานับพันปีจะยังคง
ด�ารงสืบไป

本刊综合
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ความร่วมมือท่ีควรค่า
แก่การรอคอยในอนาคต

ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมระดับสูงว่าด้วย
ประชาชนจีน - ไทยท่ีมีอนาคตร่วมกันนั้น แสดง
ให้เห็นถึงแผนความร่วมมือเชิงปฏิบัติท่ีมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ความรว่มมอืเหล่านีเ้ปน็สิ่งท่ีควรค่า
แก่การรอคอยในอนาคต 

未
来

● เสรมิสร้างความรว่มมอืในสาขาด้ังเดิม 
เชน่  การลงทนุ การค้า การท่องเท่ียว โครงสรา้ง
พืน้ฐาน และนคิมอุตสาหกรรม พรอ้มท้ังสรา้งสรรค์
ความรว่มมอืใหม ่ๆ  อยา่งต่อเนือ่ง ผลักดันความรว่มมอื
สาขาใหม ่ๆ  เชน่ เศรษฐกิจดิจิทัล รถยนต์พลังงานใหม ่และ
เทคโนโลยีนวัตกรรม ให้มีความคืบหน้าอย่างรวดเรว็
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● เร่งรัดความร่วมมือรถไฟไตรภาคีจีน - ลาว - ไทย 
ส่งเสริม “แนวคิดผสานการพัฒนาร่วมจีน- ลาว - ไทย” 

อย่างแข็งขัน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการเชื่ อมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน และการเช่ือมต่อด้านพิธีการ

ศลุกากรและโลจิสติกส์ รวมท้ังขยายการสง่ออก
ผลิตภัณฑ์พลอยได้คุณภาพสูงจากสินค้า

เกษตรของไทยไปจีน
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● ผลักดันการฟื้ น
ตัวของการท่องเท่ียว
คุณภาพสูง 

孙勇刚 制图
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สรา้งสรรคอ์นาคตความสมัพนัธ์ไทย - จนีท่ีงดงาม  
บทสัมภาษณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นีว่้า ปนีี้
เปน็โอกาสครบรอบ 10 ปกีารก่อต้ังความเปน็หุน้ส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่าง
รอบด้านระหว่างไทย - จีน  ไทยยินดีกระชับความร่วมมือกับจีนเพื่อร่วมกันรับมอืกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ส่งเสริมการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในภูมภิาค ท�าให ้“ครอบครัวไทย - 
จีน” ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์อนาคตอันสดใสงดงามท่ีมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนยิ่ง
ขึ้นส�าหรับท้ังสองประเทศ

พล.อ.ประยุทธ ์ชี้ว่า ไม่ก่ีปีมานี้ ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทย - จีนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  นอกจากความร่วมมือทวิภาคีแล้ว 
ท้ังสองประเทศยังได้ด�าเนนิความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาคหลายเวที เพ่ือแสวงหาการพัฒนาท่ีมากขึ้น ประธานาธบิดีสี จ้ินผงิ
ของจีนเดินทางเยือนไทยในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผูน้�าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 29
การประชุมครัง้นีมุ้ง่เนน้ไปท่ี “เปดิกว้างสร้างสัมพนัธ ์เชื่อมโยงกัน สู่สมดลุ” ประธานาธบิดี
สี จ้ินผงิได้ร่วมหารือกับทุกฝ่ายและสรุปแนวโน้มในอนาคตของภมูภิาคเอเชีย - แปซิฟิก  
จีนในฐานะประเทศท่ีมขีนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก การมสี่วนร่วมอย่าง
แข็งขันของจีนจะเปน็แรงกระตุ้นท่ีแข็งแกร่งใหแ้ก่การพัฒนาของภมูภิาค

พล.อ.ประยุทธ ์กล่าวว่า ขณะนีป้ระเทศไทยก�าลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน 
การท่องเท่ียว และการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ  ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ 5 ปีข้างหนา้ (พ.ศ. 2566 - 

今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年。泰国愿与中国加强合作，携手应对

各种挑战，促进地区经济复苏，让“泰中一家亲”亲上加亲，开创两国更为稳定、更加

繁荣、更可持续的美好未来。
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开创泰中两国美好未来
——访泰国总理巴育

2570) ซึ่งรัฐบาลไทยจะใช้มาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะต้อนรับผูป้ระกอบการจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ เผยว่า 
ขณะนี้ไทยก�าลังเร่งสร้าง “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ซ่ึงไทยยินดีและมี
ศกัยภาพท่ีจะรองรับอุตสาหกรรมท่ีจีนมขี้อได้เปรียบ เช่น รถยนต์พลังงานใหม ่ฯลฯ

 พล.อ.ประยุทธ ์กล่าวว่า ประเทศไทยมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีโดดเด่น ไทยมุง่มั่นท่ีจะ
เปน็ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ไทยปรารถนาท่ีจะสานต่อ
ความร่วมมอืกับจีน ยกระดับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมต่อหว่งโซ่อุปทานและ
หว่งโซ่อุตสาหกรรม ส่งเสริมการเปดิเสรีและการอ�านวยความสะดวกทางการค้า ตลอด
จนเพิ่มแรงผลักดันในการส่งเสริมการค้าสินค้าและการไปมาหาสู่กันของประชาชนไทย 
และจีน  พล.อ.ประยุทธร์ะบุว่า ไทยสนบัสนนุการเชื่อมโยงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (GBA) และร่วมกันส่งเสริม
สร้างสรรค์ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เพื่อสร้างปัจจัยส�าหรับความเจริญทาง
เศรษฐกิจของไทย - จีน และภมูภิาค

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จีนมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก ซึ่งไทยจะสนับสนุนจีนในการท�าให้ข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนา
ระดับโลกเกิดผลในทางปฏิบติั  ประเทศไทยได้น�าเสนอแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ตามเปา้หมายของการพัฒนาท่ีเนน้คน
เปน็ศูนย์กลาง และแสวงหาการเติบโตท่ีสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ท้ังนี้ ไทยกับจีน
สามารถรว่มมอืกันในหลายด้านเก่ียวกับการปฏิบัติตามวาระการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชา-
ชาติ พ.ศ. 2573 

พล.อ.ประยุทธ ์กล่าวว่า การผสานมอืเพื่อก้าวไปข้างหนา้ด้วยกันของไทยกับจีน จะช่วย
สรา้งสภาพแวดล้อมการพัฒนาในภมูภิาคท่ีเปน็เอกภาพและมเีสถียรภาพ ตลอดจนบรรลุ
การพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืน 

来源：《人民日报》
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ร่วมประชมุคร ัง้ส�าคญั เปิดเสน้ทางสมัพนัธ์คร ัง้ใหม่
นายหาน จ้ือเฉียง เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมผูน้�าเขตเศรษฐกิจเอเปคของประธานาธบิดีสี จ้ินผงิ จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาของเอเปค ปรบัปรุงธรรมาภิบาลโลก และส่งเสริมการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การเยือน
ไทยคร้ังแรกของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ในฐานะผู้น�าสูงสุดของจีนมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
การชี้น�าการพัฒนาความสัมพันธจี์น - ไทยในอนาคต

สถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปล่ียนแปลงหลายอย่าง การ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกด�าเนนิไปอย่างยากล�าบาก ก่อใหเ้กิดท้ังโอกาสความร่วมมอืและความ
ท้าทายในภมูภิาค  ท่ามกลางภมูหิลังเชน่นี ้การประชุมผูน้�าเขตเศรษฐกิจเอเปคเปน็สิ่งท่ีทุกฝา่ย
คาดหวังและให้ความสนใจอย่างมาก หัวข้อหลักของการประชุมเอเปคครั้งนี้คือ “เปิดกว้าง
สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ซ่ึงตอบสนองความต้องการร่วมกันของการพัฒนาและ
ความรว่มมอืในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิกิ  สะท้อนถึงความคาดหวังรว่มกันของบรรดาเขตเศรษฐกิจ
และประชาชนในภูมิภาค ฝ่ายจีนรู้สึกชื่นชมในความพยายามต้ังใจของไทยท่ีเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมเอเปคครั้งนี้

ในฐานะพี่นอ้งท่ีดี เพื่อนบ้านท่ีดี และหุ้นส่วนท่ีดี  ความรู้สึกตามวลี “จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่
นอ้งกัน” ได้ฝงัรากลึกอยู่ในหัวใจของประชาชนท้ังสองประเทศ มติรภาพนีม้รีากฐานมาจาก
มติรไมตรีด้ังเดิมระหว่างสองฝา่ย และพัฒนาความสัมพันธด้์วยดีภายใต้การชี้แนะท่ีส�าคัญจาก
ผูน้�าของท้ังสองประเทศ สะท้อนใหเ้หน็ถึงการร่วมทกุข์ร่วมสุข ร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดโควิด
ความร่วมมอืท่ีเปน็ประโยชนท้ั์งสองฝา่ยและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนเหน็พ้องต่อเปา้หมาย
และวิสัยทัศนใ์นการร่วมสร้างประชาคมจีน - ไทยท่ีมอีนาคตร่วมกัน

จีนเปน็คู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุด เป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดในการส่งออกสินค้าเกษตร และเป็นแหล่ง

作为好兄弟、好邻居、好伙伴，“中泰一家亲”在两国深入人心。这种情谊植根于

两国的传统友好，得益于两国领导人对两国关系的重要政治引领，体现为两国患难与共

携手抗疫、互利合作共同发展，并以共建中泰命运共同体为目标和愿景。
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共襄盛举 再启新程
中国驻泰国大使 韩志强

ลงทุนจากต่างประเทศท่ีส�าคัญของประเทศไทย ช่วงไม่ก่ีปีมานี้ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ - 
การค้าระหว่างสองชาติสามารถเอาชนะผลกระทบของการแพรร่ะบาดโควิด โดยมสัีดสว่นเพิม่
ขึ้นแบบสวนกระแส ชว่ง 3 ไตรมาสแรกของปี 2565 การค้าทวิภาคีมีมูลค่าเกินกว่า 100,000 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และยงัคงรกัษาระดับการเติบโตอยา่งมัน่คง คาดว่ามลูค่าการค้าทวิภาคีตลอด
ปนีีจ้ะท�าสถิติสูงสดุใหม ่ ท้ังจีนกับไทยต่างเป็นประเทศก�าลังพฒันาและคงไว้ซึ่งการสื่อสารท่ีดีใน
กิจการระหว่างประเทศและภูมิภาค พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรขีองไทยได้รบัเชญิ
ใหเ้ขา้รว่มการหารอืระดับสูงเก่ียวกับการพัฒนาระดับโลกท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผิงเป็นประธาน   
สว่นนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของ
ไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของ “Group of Friends of the Global 
Development Initiative (GDI)” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนนุอย่างแข็งขนัเปน็รูปธรรมของ
ประเทศไทยในขอ้รเิริม่เพื่อพัฒนาระดับโลก ขณะท่ีข้อริเริ่มด้านความมั่นคงท่ัวโลกท่ีเสนอโดย
ประธานาธบิดีสี จ้ินผงิ เพ่ือแก้ปมปญัหาด้านความมัน่คงโลกก็ได้รบัความใสใ่จและการตอบสนอง
เชงิบวกจากประเทศไทยเช่นกัน

ปีนี้ในโอกาสครบรอบ 47 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทย 
และครบรอบ 10 ปกีารก่อต้ังความเปน็หุน้สว่นความรว่มมอืเชิงยุทธศาสตร์อยา่งรอบด้านระหว่าง
จีน - ไทย ภายใต้บรบิททางประวัติศาสตร์ใหม ่จีนกับไทยควรรักษาความถูกต้องควบคู่สร้างสรรค์
สิ่งใหม ่ๆ ยึดมั่นในทิศทางท่ีถูกต้องในการพัฒนาความเปน็เพื่อนบา้นฉันมติรท่ีดีต่อกัน เพิ่มความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมอืง ส่งเสริมความร่วมมอืท่ีเปน็ประโยชนร์ว่มกัน กระชับการแลกเปล่ียน
ระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เสริมสร้างการส่ือสารและการประสานงานใน
กิจการระหว่างประเทศและภมูภิาค เพื่อใหค้วามสัมพันธท์วิภาคีมเีสถียรภาพยืนนาน

เชื่อว่าการเดินทางเยอืนไทยของประธานาธบิดีส ีจ้ินผงิในครั้งนี ้จะชี้ใหเ้หน็ทิศทางและกระตุ้น
การพัฒนาความสัมพันธ์จีน - ไทยในระยะยาว ภายใต้การชี้แนะร่วมกันของผูน้�าจีน - ไทย รวม
ท้ังความพยายามร่วมกันของประชาชนท้ังสองฝา่ย ความสัมพนัธจี์น - ไทยจะก้าวสู่อนาคตท่ีสดใส
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างแนน่อน

　来源：节选自《人民日报》
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นติยสารเล่มหนึง่กบัการบนัทึกแห่งยุคสมยั

一本杂志
和他记录的时代

从2002年《湄公河》杂志创刊起，这本以“中泰一家亲”为办刊宗旨的综合类刊物，迎来了创刊20周年的纪

念。回顾这20年，中泰两国合作历程贯穿着《湄公河》杂志成长。如果用一个关键词来概括《湄公河》杂志和他记

录的时代，我们选择了“变”——我们记录着从“中泰一家亲”到“命运共同体”之变。本期，云南省南亚东南亚

区域国际传播中心《湄公河》杂志邀您一同翻开这20年的记忆，回顾一本杂志和他记录的时代。

ภาพจากเนื้อในนติยสารแมน่�าโขงท่ีสวยงามและมเีนื้อหาท่ีโดดเด่นในช่วงหลายปท่ีีผา่นมา
《湄公河》杂志历年精彩版面 孙勇刚 制图
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นับต้ังแต่มีการตีพิมพ์นิตยสารแมน่�าโขงอย่างเปน็
ทางการในป ี2545 สื่อสิง่พิมพ์ท่ีครอบคลมุปกิณกะสาระ 
โดยมวัีตถปุระสงค์ “จีนไทยใชอ่ื่นไกล พีน่อ้งกัน” บัดนีไ้ด้
เดินมาสู่วาระครบรอบ 20 ปขีองการตีพิมพ์ 

มองย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปท่ีีผา่นมา นติยสารแมน่�าโขง
ได้เติบโตท่ามกลางกระบวนการความร่วมมอืระหว่างจีนและ
ไทย หากเราใช้ค�าส�าคัญเพื่อสรุปนติยสารแมน่�าโขงกับ
ยุคสมยัท่ีได้ท�าการบนัทึกไว้ เราขอเลือกใช้ค�าว่า “เปล่ียน-
แปลง” คือ การเปล่ียนแปลงจาก “ครอบครวัจีน - ไทย” สู่
“ประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกัน” ความเชื่อมโยงของสิ่ง
อ�านวยความสะดวกท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้น การแลกเปล่ียนทาง
เศรษฐกิจและการค้ามคีวามถ่ีมากขึ้น มติรภาพระหว่าง
จีน - ไทยกระชับมั่นคงยิ่งขึ้น... และความสัมพันธ์ของ
เรากับผูอ่้านได้ขยายจากหนา้กระดาษไปสู่หนา้จอดิจิทัล
 เราคาดหวังท่ีจะขยายขีดความสามารถของข้อมลูและ

ขอบเขตการส่ือสารของรายงานแต่ละฉบับ ผ่านทาง
ข้อความ เสียงและวิดีโอ น�าไปสู่ความหมายของยุคสมยั
ใหมข่อง “ครอบครัวจีน - ไทย” ซึ่งมมีติิท่ีนา่จับตามอง
มากขึ้นและการบันทึกท่ีต่ืนตายิ่งขึ้น

นบัต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2565 คือช่วงเวลา
แห่งสองทศวรรษ ทุกสิ่งท่ีอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราในวันนี้
น�าไปสู่เส้นทางท่ีเปน็จริงของอนาคต เรายังเปล่ียนจาก
การเปน็ผูบ้ันทึกการเปล่ียนแปลงแหง่ยุคสมยั ไปสู่การ
ท�าให้บันทึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 
นติยสารแมน่�าโขงในฉบบันี ้ทางศนูยก์ารสื่อสารระหว่าง
ประเทศเอเชียใต้ - เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้แหง่ยูนนาน
ขอเชิญชวนคุณเปิดความทรงจ�าในช่วง 20 ปท่ีีผา่นมา 
ร่วมกันทบทวนเหตกุารณแ์หง่ยุคสมยัท่ีนติยสารเล่มหนึ่ง
ได้บันทึกไว้
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10 ปี ท่ีเติบโตไปดว้ยกนั
10年，共成长

ภาพท่ีคัดสรรมาจากหนา้ในนติยสารแมน่�าโขงระหว่างป ีพ.ศ. 2545 - 2555
《湄公河》杂志2002年—2012年精彩版面 孙勇刚 制图
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2002到2012的10年，是中泰关系快速发展的10年。这10年，《湄公河》杂志出版的120多期

读物中，标题里出现最多的词是“合作”。在这些报道中，人们最常讲到的一句话就是“中泰一

家亲”。如今回望，“一家亲”的描述非比寻常，这是时光流转中漫长的情感沉淀，也是中泰友好

事业不断进步的坚实基础。我们选择了《湄公河》这10年中最有意义、也最具代表性的版面，与大

家共同回忆。

10 ปแีรก นบัต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2545 ถึงพ.ศ. 2555 เปน็
ทศวรรษแหง่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของความสัมพันธ์
จีน - ไทย

ในรอบสบิปท่ีีผา่นมานติยสารแมน่�าโขง เปน็ผูบ้นัทึก
และผู้สังเกตการณ์ความสัมพันธ์จีน - ไทย ในบรรดา
นติยสารกว่า 120 ฉบบั หวัข้อข่าวจะมคี�าว่า “ความรว่ม
มอื” ปรากฏแก่สายตาบอ่ยท่ีสดุ เชน่ “ชอ่งทางการขนสง่
ผลไมจี้น - ไทยสร้างสะพานแหง่ความร่วมมอื” (ฉบบัท่ี
45) “ไทยจะกระชบัความรว่มมอืทางโลจิสติกสกั์บยูนนาน
ของจีน” (ฉบบัท่ี 48) “นคิมอุตสาหกรรมระยองไทย - จีน
เปน็ต้นแบบความร่วมมอืด้านก�าลังการผลิตจีน - ไทย” 
(ฉบบัท่ี 53) “โครงการความรว่มมอืด้านการวิจัยดาราศาสตร์
ระหว่างจีน - ไทยเริม่ด�าเนนิการท่ีคนุหมงิยูนนาน” (ฉบบั
ท่ี 60) “วิสาหกิจจีน - ไทยพยายามเพิ่มปริมาณการค้า

ข้ามแดนท่ีด�าเนนิการขนส่งผ่านเส้นทาง R3A ให้มาก
ขึ้น” (ฉบับท่ี 81) “จีน - ไทยสร้างโอกาสใหม่ส�าหรับ
ความร่วมมอื” (ฉบับท่ี 91)... นิตยสารแม่น�าโขงได้สรุป
แนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีน - ไทยให้
เห็นภาพได้อย่างแจ่มชดั

ในรายงานเหล่านี ้ประโยคท่ีมกักล่าวถึงบ่อยท่ีสุดคือ 
“จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกัน” เมื่อมองย้อนกลับไปตอน
นี ้นยิามของค�า “พี่นอ้งกัน” นัน้ไมธ่รรมดา เพราะนีคื่อ
การตกผลึกของความรู้สึกท่ีสั่งสมมาเนิน่นานตลอดชว่ง
เวลาท่ีผา่นมา และยังเป็นรากฐานท่ีมั่นคงส�าหรับความ
ก้าวหนา้อย่างต่อเนื่องของมติรภาพระหว่างจีน - ไทย 

โอกาสนี ้เราได้เลือกคอลัมน์ท่ีมีสาระและมีนิยาม
ความเปน็ตัวแทนท่ีสดุในรอบ 10 ปท่ีีผา่นมาของนติยสาร
แมน่�าโขง เพื่อแบ่งปนัความทรงจ�าและรว่มร�าลึกไปด้วยกัน
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เข้าสูส่บิปแีหง่ยุคสมยัใหม ่จีน - ไทยได้สร้างหุน้ส่วน
ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมถ้วนหน้า 
นิตยสารแม่น�าโขงได้ริเริ่มลองอะไร “ใหม่” บางอย่าง 
ด้วยการใช้มมุมองใหม่ แนวคิดใหม ่และการแสดงออก
ใหม ่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวใหม ่ๆ

ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา เราได้ลองใช้การบอกเล่า
เรื่องราวของจีนและไทยท่ีจับมือก้าวไปข้างหน้าด้วย
มมุมองของคนท่ัวไป ในจ�านวนนี้มีท้ังครูชาวจีนท่ีจุด
กระแสนยิม “กูเ่จิง” ในประเทศไทย เยาวชนไทยท่ีสร้าง
แบรนด์น�าผึ้งป่าอันเปน็เอกลักษณ์เพื่อน�าพาชาวบ้าน
ไปสู่ความร�ารวย หนุ่มไทยก้าวสู่เส้นทางแสวงหาความ
รู้สายอาชีวศกึษาท่ีประเทศจีน...

ในช่วง 10 ปท่ีีผา่นมา เราได้ก้าวไปไกลเกินกว่าการ
ท�าหน้าท่ีบรรยายภาพและการโน้มน�า ด้วยการท�าให้
เกิดการสนทนาถึงประเด็นร้อนได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
เราได้เนน้เปดิคอลัมน ์“นานาทัศนะแมน่�าโขง - ล้านช้าง
(澜湄OUTLOOK)” เรียนเชิญผู้เช่ียวชาญชั้นน�าจากจีน
และไทยมาร่วมเสวนาหาแนวทางกันว่าจะท�าอย่างไร
ใหทุ้เรียนไทยสามารถบุกเบิกตลาดจีนได้ดียิ่งขึ้น ใหค้�า
แนะน�าในการร่วมกันสร้างประชาคมเพ่ือสรรพชีวิต
บนโลก มุ่งเน้นไปท่ียุคใหม่ของการเปิดเดินรถไฟสาย
จีน - ลาว ร่วมกันหารือเก่ียวกับอนาคตท่ีสดใสของผล
ประโยชนท่ี์จะได้รับร่วมกันท้ังสองฝา่ย... ท้ังนี ้โดยหวัง

ว่าประเด็นร้อนต่าง ๆ ท่ีเราให้ความสนใจถกเถียงกัน 
จะช่วยใหค้วามสัมพันธร์ะหว่างท้ังสองประเทศดียิ่งขึ้น
และแนน่แฟ้นยิ่งขึ้น

ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา เราได้ละท้ิงแนวคิดท่ีเรียกว่า
“แนวราบ” โดยท�าใหก้ารน�าเสนอข่าวมภีาพสามมติิ ใน
คอลัมน์ “แม่น�าโขง Talk” เราใช้รูปแบบพอดแคสต์
เพื่อสื่อสารเรื่องราวเก่ียวกับคอนเทนต์และภาพความ
เคล่ือนไหวจีน - ไทยท่ีคนส่วนใหญ่ชื่นชอบ ในนติยสาร 
เราได้หลอมรวมเข้ากับองค์ประกอบวิดีโอ เพื่อท�าให้
เรื่องราวมชีีวิตชีวา ในแง่ของการออกแบบ มกีารผสม-
ผสานของภาพวาดด้วยมอื ภาพประกอบ และสมดุบนัทึก
ท�าใหผู้อ่้านได้รับประสบการณ์ใหม ่ๆ

โอกาสนี ้เราขอรวบรวมค�านยิาม และเรื่องราวใหม ่ๆ  
บางส่วนท่ีบันทึกในนิตยสารแม่น�าโขงช่วง 10 ปไีว้ท่ี
นี ้เมื่อมองผ่านเลนส์กล้อง ส่ิงท่ีเราเห็นคืออนาคตท่ี
สวยงามกว่า

รายงานพเิศษ / 特稿

16



进入新时代十年，中泰建立全面战略合作伙伴关系，《湄公河》杂志也开始一

些“新”尝试：用新视角、新观念、新表现，去讲述新故事。这10年，我们以普通人的

视角，讲述中泰携手向前的故事；我们不再是简单的描绘和呈现，而是在对热点话题

的共同讨论中拉近心的距离；我们从多视角、多层次讲述中泰故

事，让报道更加立体生动。今天，我们将《湄公河》杂志这10年

中记录的一些关键词、好故事汇聚于此，透过镜头，我们看到的是

一个更加美好的未来。

10 ปี ของจุดเริม่ตน้ใหม่
10年，新起点 

ภาพหนา้ปกท่ีคัดสรรมาจากนติยสารแมน่�าโขงระหว่างป ีพ.ศ. 2556 - 2565
《湄公河》杂志2013年—2022年封面精选 孙勇刚 制图
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ปี 2556 
ขอ้รเิริม่ “หนึง่แถบ 

หนึง่เสน้ทาง”

2013
ในป ีพ.ศ  2556 ในวาระท่ีประธานา-

ธบิดีสี จ้ินผิง แห่งประเทศจีนเสนอร่วม
กันสร้างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้น
ทาง” เราได้เปดิตัวเนื้อหาพิเศษเก่ียวกับ
การร่วมรณรงค์ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่ง
เส้นทาง” พื้นท่ีปกในของนติยสารแมน่�า
โขงเขียนว่า ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่ง
เส้นทาง” เปน็เรื่องใหญ่มาก มคีวามเปน็
ไปได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด อีก 9 ปีต่อมา
เราได้บันทึกเร่ืองราวของผู้สร้างทาง

รถไฟจีน - ไทย เรื่องราวของเทคโนโลยีโดรนของจีนท่ีท�าให้ “ชาวนา
ยุคใหม่” ของไทยประสบความส�าเร็จ เรื่องราวของเยาวชนท่ีไล่ล่า
ตามหาฝันซึ่งเป็นนักเรียนสถาบันหลู่ปัน (Luban Workshop) ... 
เรื่องราวของคนธรรมดาแต่ละคน แต่ท้ังหมดท้ังมวลท�าให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงอย่างค่อยเปน็ค่อยไปของการรณรงค์ท่ีเริ่มจากวิสัยทัศน์
สู่ความเปน็จริง

ในฤดูหนาวนี ้ท่ีไซต์ก่อสร้างทางรถไฟจีน - ไทยท่ีอ�าเภอปากช่อง 
ประเทศไทย สภาพการก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปอย่างคึกคัก ระยะ
แรกของโครงการทางรถไฟจีน - ไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างใน
ทุกด้าน ในฐานะท่ีเป็นโครงการส�าคัญของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
ท่ีร่วมกันสร้างโดยจีนและไทย โดยเฟสแรกของทางรถไฟจีน - ไทย 
เปน็ช่วงจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้น
ป ี2569 ถึงต้นปี 2570 เมื่อทางรถไฟก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถลด
ต้นทนุค่าขนส่งลงได้ 1% อันเปน็แรงสง่เสริมการสง่ออกและขับเคล่ือน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี ้
คนไทยจ�านวนมากคาดหวังว่าทางรถไฟสายนี้จะท�าใหก้ารขนส่งข้าม
แดนสะดวกรวดเร็ว มปีระสิทธภิาพสูงขึ้น การขนส่ง “สินค้าขึ้นเหนอื 
นกัท่องเท่ียวลงใต้” จะมคีวามเปน็ไปได้มากยิ่งขึ้น

การเปล่ียนแปลงไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่นี้ ขณะท่ีท้ังสองประเทศ
กระชับความร่วมมอืเชิงลึกในการก่อสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
พร้อม ๆ กับแผน “ไทยแลนด์ 4.0” และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก เปน็ต้น ท้ังสองฝา่ยได้กดปุม่ “เร่งความเร็ว” เพื่อการบรรลุความ
ร่วมมอืในทางปฏิบัติ
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ประจกัษ์พยาน                            见证

ความร่วมมือเชงิลกึท่ีมี
ประสทิธิภาพ
深入合作更见实效

นบัต้ังแต่ป ี2558 วิสาหกิจจีนได้สร้าง “เมืองวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป่ยโต่วจีน - อาเซียน” ขึ้นท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย ส่ง
เสริมการประยุกต์ใช้เป่ยโต่วในสาขาหลักและอุตสาหกรรมหลัก 
เช่น การสื่อสาร การขนส่งคมนาคม การเกษตร การเงิน การกู้ภัย
ภัยพิบัติ โลจิสติกส์ และอินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง ฯลฯ ในภมูภิาค
อาเซียน

ในป ีพ.ศ. 2560 การรถไฟจีน - ไทยได้เริ่มก่อสรา้งทางรถไฟ
สายนี้เป็นทางรถไฟความเร็วสูงมาตรฐานสายแรกของไทย 
ระยะท่ี 1 ของโครงการมคีวามยาวท้ังสิน้ 253 กิโลเมตร ความ
เรว็สงูสดุท่ีออกแบบไว้อยูท่ี่ 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง

ในป ี2565 BYD กับ Weihua Group (WHA) ผูถื้อหุน้ 
TusHoldings ของไทยได้รว่มลงนามในสัญญาซือ้ขายท่ีดิน
กับนคิมอุตสาหกรรมระยอง เพื่อก่อสรา้งโรงงานผลิต
รถยนต์ไฟฟา้แหง่แรกในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

ณ เดือนพฤศจิกายน 2565  นคิมอุตสาห-
กรรมระยองไทย - จีนได้ดึงดูดบริษัทผู้ผลิต
ของจีน 180 บรษัิทและวิสาหกิจสนบัสนนุ
อีกกว่า 30 บรษัิท ใหม้าลงทนุในประเทศ
ไทย สร้างงานในท้องถ่ินมากกว่า 45,000
ต�าแหนง่

ในอนาคต โครงการความร่วมมอื
เชิงปฏิบัติจ�านวนมากจะเร่งด�าเนิน
การอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมส่ีวนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงชี วิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ิน
ได้อย่างจริงจัง

                                                     本刊综合

ภายใต้กรอบการรว่มกันสรา้ง “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” จีนและไทย ได้กระชับ
ความร่วมมอืในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
在共建“一带一路”框架下，中泰多领域合作不断深化 新华社 图
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ในป ี2559 เราได้เปดิตัวการรายงาน 
“พลังงานลมของจีนชว่ยการปฏิรูปสเีขยีว
ของประเทศไทย” ซ่ึงบอกเล่าเรื่องราว
ของบรษัิทจีนท่ีจัดหากังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ใหกั้บโครงการฟารม์กังหนัลมชยัภมูปิระ-
เทศไทย ต่อมา ในปี 2564 การประชุม
สมชัชาภาคีอนสุญัญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 15 (COP15)  
จัดขึ้นท่ีนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
นิตยสารแม่น�าโขงได้ร่วมกับสถานเอก-
อัครราชทูตไทยประจ�าประเทศจีน
จัดท�านิตยสารฉบับพิเศษรายงานเรื่อง

“ร่วมสร้างประชมคมเพื่อสรรพชีวิตบนโลก” มุ่งเน้นความส�าคัญ
ของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียวอีกครั้ง ผู้เช่ียวชาญชาวจีน
และชาวไทยร่วมกันแบ่งปนัแนวคิดเพื่อการปกปอ้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพของลุ่มแมน่�าล้านช้าง - แมน่�าโขง

ปจัจุบัน การพฒันาสเีขยีวกลายเปน็ความเหน็พ้องต้องกัน บนอ่าง
เก็บน�าสรินิธร จังหวัดอุบลราชธาน ีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เรียงราย
อย่างเปน็ระเบียบ ครอบคลุมผืนน�าท่ีใสกระจ่าง ส่งแสงระยิบระยับ
ภายใต้แสงแดด นี่คือโรงไฟฟ้าพลังน�าและโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ลอยตัวแบบบูรณาการท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงรับงานก่อสร้าง
โดยบริษัทพลังงานของจีน โครงการนีส้ามารถให้การผลิตไฟฟ้าแบบ
สลับกันหรือพร้อมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบลอยน�าและ
ไฟฟ้าพลังน�า เปน็การหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากปจัจัยทาง
สภาพอากาศ นบัเปน็การประกันการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมนุเวียน
ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากเชื่อมต่อกรดิไฟฟา้เต็มก�าลังการผลิตและเปดิ
ใช้งานในเดือนกันยายน 2564 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ประมาณ 47,000 ตันต่อป ีซึง่เทียบเท่ากับพื้นท่ีการปลกูปา่ประมาณ
6,016 เฮกตาร์  

“การผลิตไฟฟ้าพลังงานน�า + โซลาร์เซลล์แบบบูรณาการ” จะ
ชว่ยเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟา้แบบพึง่พาตนเองของไทยได้อย่าง
ครอบคลุม ในฐานะเป็นโมเดลนวัตกรรมพลังงานท่ียั่งยืน โมเดลดัง
กล่าวสามารถน�าไปใช้กับแหล่งกักเก็บน�าใหญ่ต่าง ๆ ในประเทศไทย” 
พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี กล่าวถึงโมเดลนวัตกรรมนี้
ด้วยความชื่นชมอย่างยิ่ง การไฟฟ้าแหง่ประเทศไทยได้ตัดสินใจจัดท�า
โมเดลตามแบบอ่างเก็บน�าสิรินธรเพื่อขยายไปใช้กับอ่างเก็บน�าอ่ืน ๆ 
อีก 8 แหง่

ปี 2559 
ความร่วมมือสเีขยีว

2016
绿色合作
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ประจกัษ์พยาน                            见证

การพฒันาสเีขยีวเขา้ลกึ
ถงึใจของคน
绿色发展深入人心

ต้ังแต่ป ี2554 จีนได้เตรียมจัดสรรงบประมาณสะสม 1,200 ล้าน
หยวนเพื่อด�าเนนิความรว่มมอืระหว่างประเทศว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ และได้จัดอบรมขา้ราชการและเจ้าหนา้ท่ีเทคนคิในด้าน
การรบัมอืกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศจ�านวนประมาณ 2,000 
คนใหป้ระเทศก�าลังพัฒนารว่ม 120 ประเทศ

ในป ี2559 โครงการไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิของไทยได้เริ่ม
ด�าเนนิงาน วิสาหกิจจีนได้มอบกลุ่มเคร่ืองจักรผลิตไฟฟา้พลังงาน
ลม ซึ่งมคีวามจุ 80 เมกกะวัตต์

 ในป ี2562 เจ้าหนา้ท่ีวิจัยจีนและไทยร่วมมือกันอนุรักษ์
วาฬบรูด้า พร้อมท้ังด�าเนินการแลกเปล่ียนและร่วมมือ
เก่ียวกับวิธกีารส�ารวจและเทคโนโลยกีารส�ารวจวาฬบรูด้า
รวมถึงการจัดการประมวลผลการวิจัยและสถิติสัตว์
เล้ียงลูกด้วยนมทางทะเลอ่ืน ๆ

ในปี 2564 โรงงานรถยนต์ฉางเฉิงของจีนท่ี
จังหวัดระยองได้เริ่มด�าเนนิการผลิตอย่างเปน็
ทางการ คาดว่าขีดความสามารถในการผลิต
ต่อปใีนชว่งแรกจะอยู่ท่ี 80,000 คัน โรงงาน
ยงัรว่มมอืกับหนว่ยงานด้านพลังงานไฟฟา้
ในท้องถ่ินอีกสามแหง่ สถานชีาร์จแบต
ท่ีสร้างขึ้นจะครอบคลุมเครือข่ายการ
ชาร์จแบตสาธารณะของไทยเกินกว่า
ร้อยละ 50

จีนกับไทยด�าเนินความร่วมมือสี
เขยีวระหว่างกันในหลากหลายมติิ โครง-
การสีเขียวโครงการแล้วโครงการเล่า
ได้ชว่ยสง่เสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของ
ท้องถ่ิน

本刊综合

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวท่ีสนับสนุนโดยจีนสอดคล้องกับรูปแบบการยกระดับ
อุตสาหกรรมสีเขียวของไทย ซึ่งได้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมอือุตสาหกรรมสีเขียวของ
ท้ังสองประเทศ
中国倡导的绿色经济发展理念与泰国绿色产业升级模式不谋而合，共同推动两

国绿色产业合作发展 新华社 图
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2562:5G

2019

ในนิตยสารเดือนสิงหาคม 2562 
พวกเราได้บันทึกการปฏิรูปอันย่ิงใหญ่
ซึ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
รวดเร็วน�ามาสู่เศรษฐกิจจีน ยุค 5G ได้
เขา้สูป่ปีฐมฤกษ์การใชใ้นเชิงพาณิชย ์ระ-
บบเมืองอัจฉริยะท่ีวิสาหกิจจีนได้สร้าง
ใหแ้ก่ “ระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก”
ของไทยได้รับความสนใจอย่างมาก... 
พวกเรารอคอยเฝ้าดูการเปล่ียนแปลง
ใหม ่ๆ เหล่านี ้และการพฒันาใหม ่ๆ  เหล่า
นีน้�ามาซึ่งชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น

ในปจัจุบัน ความร่วมมอืด้านเทคโน-

โลยีดิจิทัลระหว่างจีนและไทยพัฒนาไปลึกซึ้งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเปน็ท่ีต้ังของย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย มี
รถสินค้าอัตโนมติัไร้คนขับว่ิงไปมาจ�านวนมาก 

ท่าเรือแหลมฉบังเปน็ท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์น�าลึกและชุมทางโล-
จิสติกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย “รถสินค้าอัตโนมัติไร้คนขับ” 
เป็นโครงการดิจิทัลหนึ่งในความร่วมมือระหว่างท่าเรือกับบริษัท 
Shanghai Westwell ในพื้นท่ีท�างานจริง รถสินค้าอัตโนมัติไร้คนขับ
ท�างานได้เทียบเท่ากับคนขับรถ 4 คน หลังจากเดือนเมษายน 2563 
ท่ีรถสินค้าอัตโนมัติไร้คนขับเริ่มใช้งานเป็นต้นมา จนถึง ณ เดือน
สิงหาคม 2565 ขบวนรถสินค้าอัตโนมติัไร้คนขบัได้บรรลุยอดปริมาณ
งานสะสมเกินกว่า 150,000 ตู้คอนเทนเนอร์

ในอีกด้านหนึ่ง ภายในคลังสินค้าโลจิสติกส์ขนาด 20,000 ตาราง
เมตรในเขตชานเมอืงกรุงเทพของประเทศไทย พนกังานท้องถ่ินคล๊ิก
หน้าจอคอมพิวเตอร์เบา ๆ สินค้าบนชั้นสินค้าก็ถูกส่งต่อจากรถ
ขนส่งอัตโนมัติจ�านวนหลายเครื่องมาท่ีแท่นท�างานหน้าเขา หลัง
จากติดป้ายเสร็จ ก็ส่งต่อไปท่ีรถบรรทุกสินค้า สองวันหลังจากนั้น
สินค้าเหล่านี้ก็เดินทางไปถึงมือของผู้บริโภคตามพื้นท่ีต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย

นี่คือระบบคลังสินค้าอัตโนมัติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เปน็ระบบท่ีสรา้งขึน้ด้วยความร่วมมอืระหว่างบริษัทโลจิสติกส์
“Cainiao” ของจีนกับบริษัทขนส่ง Flash Express ของไทย โดยมขีีด
ความสามารถในการจัดการออเดอร์เฉล่ียอยู่ท่ี 6,000 ออเดอร์ต่อวัน 
มขีีดความสามารถในการจัดการออเดอร์สูงสุด 20,000 ออเดอร์ต่อ
วัน ณ ท่ีแห่งนี้ ขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่สินค้าเข้าคลังสินค้า การคัดแยก 
การบรรจุหีบห่อและออกจากคลังสินค้า ล้วนแต่ใช้ระบบอัตโนมัติ
ท้ังสิ้น

5G
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ประจกัษ์พยาน                            见证

เทคโนโลยดีจิทิลั
เปลีย่นแปลงชวิีตคน
数字技术改变生活

ในป ี2561 JD CENTRAL เปน็เวทีจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์
ซึ่งวิสาหกิจจีนและไทยร่วมมือกันก่อต้ังขึ้นได้เปิดใช้งานอย่าง
เปน็ทางการ เพื่อใหบ้ริการการจับจ่ายซื้อของออนไลนค์ุณภาพ
สูงแก่ผูบ้ริโภคไทย

เดือนมีนาคม 2564 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
“ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)” ของไทยได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจกับบรษัิทหวัเว่ย เพื่อพัฒนาบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่
ในยุค 5G ของไทย

ป ี2564 วิสาหกิจจีนได้จัดการติดต้ังระบบการใชเ้ทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐใ์นการช่วยวินจิฉยัรกัษาโรคใหแ้ก่โรงพยาบาล
ศริิราชของไทย โดยใช้ CT ระยะไกล 5G สแกนชว่ยวินจิฉัย
โรคโควิด ลดความเสีย่งในการติดเชื้อของเจ้าหนา้ท่ีทาง
การแพทย์และประชาชน

ในป ี2565 เขตการค้าเสรีดิจิทัลท่ีประเทศไทย
กับอาลีบาบาของจีนร่วมกันก่อต้ังขึ้นเป็นแหง่
แรกได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ นี่เป็น
เขตการค้าเสรีท่ีสร้างขึ้นโดยรูปแบบดิจิทัล
แหง่แรกของประเทศไทย

หลายปีมานี ้วิสาหกิจจีนและไทย
กระชับความร่วมมอืระหว่างกัน ผลัก-
ดันการพัฒนา “อุตสาหกรรมอนาคต”
ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญา
ประดิษฐ ์โลจิสติกส์สมยัใหม ่การโทร
คมนาคม 5G เป็นต้น เพื่ อเพ่ิมแรง
ขับเคล่ือนใหมใ่หแ้ก่ความรว่มมอืเศรษฐ-
กิจระหว่างจีนกับไทย

本刊综合
ความร่วมมอืด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเอ้ือประโยชนต่์อประชาชนไทยและจีน
数字技术合作造福中泰人民 新华社、CFP  图
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2563 : ร่วมกนั
กา้วผ่านช่วงเวลา

ท่ียากล�าบาก

ปี 2563 เมื่ อเผชิญกับโรคโควิดท่ีเกิดข้ึนอย่างกระทันหัน 
ประชาชนจีนและไทยหว่งใยคอยช่วยเหลือกัน ประสานมอืสู้กับโรค
ร้ายนี ้ซึ่งถ่ายทอดใหเ้หน็ถึงมติรภาพอันยาวนานของ “จีนไทยใช่อ่ืน
ไกล พี่นอ้งกัน”

ในปนีัน้ พวกเราได้บันทึกเรื่องราว หลังจากเกิดโรคระบาดนีข้ึน้ท่ี
ประเทศจีน แวดวงต่าง ๆ ของประเทศไทยต่างพากันบริจาคหนา้กาก
อนามยั ถุงมอืและชุด PPE ให้ฝ่ายจีนจ�านวนมาก “ประเทศจีนสู ้ๆ”
ปรากฏขึน้ในทุกตรอกซอยและถนนใหญ่ในประเทศไทย หลังจากโรค
ระบาดลามไปอย่างรวดเร็วในประเทศไทย แมจี้นจะอยูภ่ายใต้สถานการณ์
ท่ีวัคซนีภายในประเทศขาดแคลนอย่างมาก แต่ก็เปน็ผูน้�าส่งวัคซนีไป
ชว่ยไทยก่อน ซึง่มบีทบาทส�าคัญท่ีท�าใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งเกาะ
ปอ้งกันด้านวัคซนีขึน้มาได้อยา่งทันถ่วงที

ในวันนี้ พวกเราได้หลุดออกจากภาวะโรคระบาดนี้และกลับสู่
ชีวิตท่ีปกติแล้ว ในวันท่ี 26 ธันวาคม คณะกรรมการสุขภาพแหง่
ชาติของจีนได้ประกาศเปล่ียนชื่อโรคโควิดปอดอักเสบเป็นโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด คณะรัฐมนตรีจีนออกเอกสารระบุเปน็ทางการว่า 
ต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม 2565 ยกเลิกการตรวจคนท่ีเข้ามายังประเทศ
จีนและการกักตัว ผู้ท่ี ย่ืนแบบสุขภาพปกติและผู้ท่ีผ่านการตรวจ
ศลุกากรปกติ สามารถเข้าสู่ท่ีชุมชนได้เลย ยกเลิกมาตรการควบคุม
จ�านวนเท่ียวบินผูโ้ดยสารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ค่อย ๆ ทยอย
เพิ่มจ�านวนเท่ียวบิน และปรับให้มีเส้นทางครอบคลุม ตามสถาน-
การณ์โรคระบาดและขีดความสามารถในการสรา้งหลักประกันการให้
บริการในด้านต่าง ๆ ได้ฟื้ นฟูสภาพการใหป้ระชาชนชาวจีนเดินทาง
ออกนอกประเทศได้อย่างปกติ

เฝา้รอดอกไมเ้บ่งบานช่วงฤดูใบไมผ้ลิวันพรุ่งนี ้พวกเราจะพบกัน
ใหมต่ามสัญญา

2020
共克时艰
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ร่วมทุกขร่์วมยาก
ประสานมือไปขา้งหนา้
风雨同舟携手向前

20 ปีมานี้ จีนกับไทยร่วมกันรับมือกับวิกฤต
การเงินระหว่างประเทศ ได้ช่วยกันรักษาไว้ได้ซึง่
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศของแต่ละ
ฝา่ยและในภมูภิาค ร่วมกันต่อสู้กับโรคซารส์ โรคไข้
หวัดนก สร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนท้ัง
สองประเทศ รว่มกันเอาชนะสึนาม ิแผน่ดินไหวท่ีเว่ิน
ชวนและอว้ีซู่ของจีน อุทกภัยครัง้ใหญใ่นประเทศไทย 
เปน็ต้น ได้ชว่ยใหป้ระชาชนท่ีประสบภัยพิบัติได้กลับ
มามชีวิีตและท�างานได้อยา่งปกติอยา่งรวดเรว็

หลังจากเกิดโรคโควิดระบาดเปน็ต้นมา ฝา่ยไทย
ได้เป็นผู้น�าในการแสดงความห่วงใยและบริจาค
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประเทศจีน หลังจาก
สถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทยรุนแรงขึ้น
ฝา่ยจีนก็ได้สง่ความชว่ยเหลือสนบัสนนุใหแ้ก่ฝา่ย
ไทยอย่างทันท่วงที จนถึง ณ ต้นป ี2565 ฝา่ย
จีนได้มอบวัคซนีใหฝ้า่ยไทยรวม 50.85 ล้าน
โดส โดย 3.35 ล้านโดสเป็นการให้ฟรี 
นอกจากนี้ นักวิชาการด้านเทคโนโลยี
และสาธารณสุขของจีนและไทยยังได้
จัดการประชุมออนไลน์หลายครั้ง 
เพื่อแลกเปล่ียนกันในเชิงลึกเก่ียวกับ
ประเด็นประสบการณ์การปอ้งกันโรค
การคิดค้นวิจัยวัคซีนและการใช้ยา
แผนโบราณ ร่วมกันสร้างคุณูปการแก่
กิจการสาธารณสุขโลก

本刊综合
จีนและไทยร่วมกันรับมอืกับความท้าทายของโรคระบาด และร่วมมอืกันมุง่สู่อนาคตท่ีสดใส
中泰两国共同迎接疫情挑战，携手走向美好未来 新华社、泰旅局 图
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2564: ทุเรยีน
หวานมาก

2021
榴莲很甜

ในนิตยสารเดือนพฤษภาคม 2564 
พวกเราได้เปดิคอลัมน ์“นานาทัศนะแมน่�า
โขง - ล้านชา้ง (澜湄OUTLOOK)” ครัง้แรก
ร่วมกับนกัวิชาการจีนไทยอภิปรายว่าตลาด
จีนมีความหมายต่อทุเรียนไทยอย่างไร 
พวกเราร่วมกันรอคอยท่ีจะร่วมแสวงหา
หนทางพฒันาและแบง่ปนัโอกาสระหว่างกัน

ในปจัจุบนั มผีลไมไ้ทยก�าลังเขา้สู่ตลาด
จีนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ อาทิ ทุเรียน ล�าไย 
และมะพร้าว

 ท่ีสวนทองใบ จังหวัดจันทบุรีของไทย 
เกษตรกรก�าลังเก็บทุเรียน “สวนของพวก
เรามต้ีนทุเรียน 200 กว่าต้น แต่ละต้นสา-

มารถเก็บทุเรียนได้ 50 - 100 ลูก พวกเราส่งไปจ�าหน่ายท่ีประเทศจีน
ท้ังหมด คาดการณ์ว่าปีนี้รายได้ท้ังสวนน่าจะสูงถึงหลายล้านบาทไทย” 
ผูดู้แลสวนกล่าว 

ตลาดผลไม้เนินสูง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นตลาดขายส่งทุเรียนใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมของทกุป ีทุเรียนท่ีเพิ่งเก็บมา
ใหมจ่ะกองเปน็ภเูขา หลังจากทุเรียนเหล่านีไ้ด้ผา่นการฆ่าเชื้อและบรรจุ
หบีหอ่ สว่นใหญ่จะส่งไปยงัตลาดจีนผา่นทางตูข้นสง่ทางทะเล ส่วนปลาย
เดือนเมษายนปนีี ้เปน็ครั้งแรกท่ีไทยส่งทุเรียนจ�านวนมากไปยงัตลาดจีน
ผา่นทางเส้นทางรถไฟจีน - ลาว ซ่ึงได้เปิดช่องทางใหม่ส�าหรับการส่ง
ออกผลไมข้องไทย

อีกด้านหนึ่ง ในบูธประเทศไทยในงานเอ็กซโ์ปน�าเข้าระหว่างประเทศ
ของจีน ครั้งท่ี 5 ซึ่งจัดขึ้นท่ีนครเซี่ยงไฮ ้แบรนด์ “ทุเรียนหมอนทอง” ได้
พบกับผูบ้ริโภคชาวจีนในฐานะเพื่อนเก่าอีกครั้ง “ส�าหรับประเทศไทย 
งานเอ็กซ์โปน�าเข้าฯ เปน็เวท่ีส�าคัญอยา่งยิง่ยวด ในปนีีพ้วกเรามวิีสาหกิจ
จ�านวน 13 รายเข้ารว่มจัดแสดงในงาน” นางสาวจีรนนัท์ หริัญญสัมฤทธิ์
อดีตกงสลุฝา่ยการพาณิชยไ์ทยประจ�านครเซ่ียงไฮก้ล่าว สนิค้าท่ีเข้ารว่มงาน
เอ็กซโ์ปน�าเขา้ฯ ครัง้นีไ้มเ่พยีงมแีต่แบรนด์ไทยซึง่ผูบ้ริโภคชาวจีนรูจั้กและ
คุ้นเคยอยู่เก่าแก่แล้วเท่านั้น ยังมีวิสาหกิจไทยท่ีน�าสินค้าใหมม่าเปดิตัว
ในงานเอ็กซ์โปน�าเข้าฯ ครัง้นีเ้ปน็การเฉพาะ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาด
จีน มเีว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งเปน็เว็บไซต์ธุรกิจออนไลนท่ี์กระทรวง
พาณิชย์ไทยจัดท�าข้ึน และยังมีร้านแนะน�าทางการของอาหารไทยใน 
tmall.com รวมถึงปา้ยรับรองคุณภาพอาหารเลิศรส “Thai Select” 

คุณจีรนนัท์ กล่าวแนะน�าว่า ประเทศไทยเขา้รว่มงานเอ็กซโ์ปน�าเข้าฯ 
ติดต่อกันเป็นครั้งท่ี 5 แล้ว เธอเช่ือว่า เวทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้าเช่นงานเอ็กซ์โปน�าเข้าฯ นี ้จะท�าให้ความร่วมมือระหว่างจีนกับ
ไทยมอีนาคตท่ีกว้างไกลกว่าเดิม
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การคา้สะดวกราบรืน่
มีพลวตัรมากยิง่ขึ้น
贸易畅通更具活力

ในเดือนมิถุนายน 2563 ศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือก
ระหว่างประเทศไทยจีน หรอื “Thai – Chinese International 
Arbitration and Mediation Center (TCIAC) ก่อต้ังขึ้น ซึง่เปน็
เวทีแก้ไขขอ้พพิาทใหแ้ก่นกัลงทนุของสองประเทศ

ในป ี2564 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับไทยเติบโตขึ้น 33%
มมีูลค่าสูงถึง 1.312 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรท่ี์ทะลยุอด 1 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ สินค้าเกษตร
ของไทยส่งออกไปยังจีน 11,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
52.4% โดยมผีลไมส้่งออกไปจีนประมาณ 2.2 ล้านตัน

จีนได้กลายเปน็หุน้ส่วนการค้าและตลาดส่งออกสินค้า
เกษตรท่ีใหญ่เปน็อันดับหนึ่งของไทยติดต่อกัน 9 ป ี

ในวันท่ี 1 มกราคม 2565 ความตกลงหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภมูภิาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership) มีผลบังคับใช้อย่าง
เปน็ทางการ จีนและไทยได้ร่วมกันคว้าโอกาส 
ผลักดันการอ�านวยความสะดวกอย่างเปน็
ระบบในด้านการค้าและภาษีศุลกากร
ของสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ

จากความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจการ
ค้าไปจนถึงการส่งสินค้าไปถึงระหว่าง
กัน จากการประสานมาตรฐานระหว่าง
กันไปถึงการสนับสนุนด้านนโยบาย 
ผลประโยชนข์องความรว่มมอืระหว่าง
จีนกับไทยก�าลังปรากฏขึ้นในมติิท่ีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ

本刊综合

ขอบเขตความรว่มมอืทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทย ได้รบั
การพัฒนาสง่เสรมิอยูเ่สมอ ตลอดจนขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง
中泰经贸合作内容不断丰富、领域不断拓展 新华社 图
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20 ปมีานี ้พวกเรารู้จักเพื่อนจ�านวน
มากผา่นทางนติยสาร และด�าเนนิกิจกรรม
แลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรมในรูปแบบท่ี
หลากหลายจนได้ขยาย “วงมิตรสหาย” 
ในป ี2561 พวกเราได้ร่วมกับผู้สื่อข่าว
ของประเทศลุ่มแม่น�าโขงเปดิคลาสอบ-
รม ร่วมกันค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการ “เล่า
เรื่อง” ในปี 2564 พวกเราเชิญผู้สื่อข่าว
ท่ีประจ�าท่ีจีนมายังยูนนานเพื่อสัมผสักับ
ประเทศจีนท่ีแท้จริง

2565: 
วงมิตรสหาย

2022
朋友圈

ปัจจุบัน กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท่ีใกล้ชิดนบัวันจะยิง่มากขึน้ ได้
ช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนท้ังสองประเทศให้มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ความโชคดีก็คือ พวกเราก็เข้ามสี่วนร่วมด้วย

ปีนี้ พวกเราได้อาศัยโอกาสอันดีเนื่องในวันครบรอบ 20 ปีของ
นิตยสารแม่น�าโขง โดยได้จัดงานเสวนาออนไลน์เยาวชนซานไห ่การ
ประกวดคลิปสั้น “แมน่�าล้านช้าง - แมน่�าโขง มาลองดู” เปน็ต้น โดยได้
เชญิเยาวชนประเทศต่าง ๆ หลายสบิกว่าคนเขา้รว่มแบง่ปนัเรื่องราวและ
เสียงแหง่การช่วยเหลือหว่งใยกัน ตามล่าหาความฝนัและมุง่สู่อนาคต 

ในฐานะเปน็หนึง่ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสัมมนาออนไลนเ์ยาวชน
ซานไห่และครบรอบ 20 ปีนิตยสารแม่น�าโขง เรายังได้จัดกิจกรรม 
“Let’s Young Together” นิทรรศการภาพถ่ายจีน - ไทยออนไลน ์ใน
งานพิธเีปดิสาขาย่อยท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพของไทย บรรดาเยาวชน
จีนและไทยได้ใช้ผลงานการถ่ายภาพ 200 ภาพท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ
หลัก “พวกเราก�าลังเบ่งบาน” และ “จีน - ไทย ชวนไปเท่ียวทิพย์” 
ร่วมกันเล่าเรื่องราวความร่วมมอืของเยาวชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ซึ่งมชีะตา
ชีวิตร่วมกัน

ในกิจกรรมดังกล่าว นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตและ
ท่ีปรึกษาฝา่ยเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศจีน
กล่าวว่า เยาวชนเปน็อนาคตของจีนและไทย กิจกรรมท่ีเก่ียวกับเยาวชน
จะได้รับการให้ความส�าคัญและสนับสนุนมากข้ึนเรื่อย ๆ คุณพสุภา
เหน็ว่า ภาพสื่อดิจิทัลมปีระสิทธภิาพท่ีสดุและถ่ายทอดขอ้มลูได้สะดวก
ท่ีสุดสื่อหนึ่ง การจัดนิทรรศการภาพประเภทนี้จะกลายเป็นช่องทาง
ส�าคัญในการแลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรมไทยกับจีน

ผูช้มเข้าชมนทิรรศการผลงานการประกวดภาพถ่าย โครงการเยาวชนซานไห่
观众参观山海青年·中泰摄影作品云上展 泰国曼谷大学供图
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ญาติยิง่ไปมาหาสู่ยิง่ใกลช้ดิ 
มิตรสหายยิง่ไปมาหาสู่ยิง่สนทิ
亲戚越走越近 朋友越走越亲

ก่อนโรคระบาด จีนเป็นประเทศท่ีมีนักศึกษามาเรียนท่ีไทยมากท่ีสุด นกั
ท่องเท่ียวจากจีนไปไทยมจี�านวนทะลุ 10 ล้านคนต่อป ีนบัเปน็จ�านวน 1 ใน 4 
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาไทยท้ังหมด

กิจกรรม “สังสรรค์ตรุษจีน” ซึ่งไทยและจีนได้รว่มกันจัดได้เขา้สูป่ท่ีี 18 แล้ว
กลายเปน็แบรนด์วัฒนธรรมท่ีส�าคัญ เปน็เวทีส�าคัญในการส่งเสริมมติรภาพ
และการแลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองประเทศ

ศนูย์วัฒนธรรมจีนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นศนูย์วัฒนธรรมจีนแหง่แรกท่ี
จีนก่อต้ังขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อต้ังมาได้ 10 ปแีล้ว

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกท่ีบรรจุภาษาจีนเข้าไว้ในระบบการ
ศกึษาของประชาชน จนถึง ณ เดือนตุลาคม 2564 มีโรงเรียนประถม
ศกึษาในประเทศไทย 2,000 กว่าแห่งท่ีเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน 
มจี�านวนผู้เรียนภาษาจีนในโรงเรียนเกินกว่า 1 ล้านคน นับเป็น
อันดับหนึ่งของโลก ระหว่างปี 2546 ถึง 2564 จีนได้ส่งอาสา
สมคัรครูภาษาจีนระหว่างประเทศมาท่ีประเทศไทยจ�านวน
สะสมรวม 20,000 กว่าคนเพื่อมาสอนท่ีโรงเรียนประถม
ศกึษา มธัยมศกึษาและมหาวิทยาลัยจ�านวน 1,000 กว่า
แหง่ในประเทศไทย

ต้ังแต่ปี 2549 ถึง 2564 สถาบันการศึกษาของ
ไทย 27 แห่งได้ร่วมกับฝา่ยจีนก่อต้ังสถาบันขงจ่ือ
ขึ้น 16 แหง่ และหอ้งเรียนขงจ่ือขึ้น 11 แหง่

จีนและไทยได้ด�าเนินความร่วมมอืในด้านการ
ศกึษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
เชงิลึก การปฏิสมัพนัธ ์ความเขา้ใจกันและเหน็คณุค่า
ระหว่างกันของประชาชนเป็นรากฐานเจตนารมณ์
ของประชาชนท่ีแข็งแกร่งส�าหรับการไปมาหาสู่กัน
ระหว่างสองประเทศ

本刊综合

ประจกัษ์พยาน                                见证

นทิรรศการผลงานการประกวดภาพถ่าย โครงการเยาวชนซานไห่
山海青年·中泰摄影作品云上展中展出的作品 参展摄影师供图
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ภาพท่ีคัดสรรมาจากหนา้ในนติยสารแมน่�าโขงระหว่างป ีพ.ศ. 2556 - 2565
《湄公河》杂志2013年—2022年版面精选 孙勇刚 制图
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อายุ 20 ปี ก�าลงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น

  山海携手，命运与共，同向远方。

20岁，正青春。为加强澜沧江—湄公河国家青年的交流互

动，云南省南亚东南亚区域国际传播中心联合泰国驻华大使馆

科技处（高等教育与科研创新部）、泰国国家旅游局昆明办事

处、泰国曼谷大学、云南大学艺术与设计学院，以《湄公河》杂志

的生日为契机，于11月中旬举办《湄公河》杂志创刊20周年暨山海青

年线上对话会活动，邀请澜湄国家青年代表和中泰两国具有影响力的人

士，一起共话梦想，祝福未来。
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เยาวชนจากแถบชายฝั่ งทะเลและดินแดนแถบ
ภเูขาจับมือร่วมชะตากรรมมุง่หน้าเดินทางไกลไปด้วย
กัน

อายุ 20 ปี ก�าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนั้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนในหมู่เยาวชน
ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�าล้านช้างและแมน่�าโขง ศนูย์
การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ - เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้แหง่ยูนนานร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทค-
โนโลยีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกัก่ิง (กระทรวง
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส�านักงานคุนหมิง มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ และคณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยยูนนาน ได้ถือโอกาส
เนื่องในวันฉลองครบรอบ 20 ปี
ของนิตยสารแม่น�าโขง จัดงาน
เสวนาออนไลนเ์ยาวชนซานไห่
ครัง้ท่ี 1 เมื่อกลางเดือนพฤศจิ-

กายนท่ีผา่นมา โดยได้เชิญตัวแทนเยาวชนจากประเทศ
ลุ่มแมน่�าล้านช้างและแมน่�าโขงมาร่วมแบ่งปนัเรื่องราว
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของพวกเขา เช่น วัยรุ่นท่ีต้อง
ด้ินรนต่อสู้เพื่ อใช้ชีวิตในเมือง วัยรุ่นท่ีตัดสินใจกลับ
บ้านเกิดเพื่อบุกเบิกกิจการ และวัยรุ่นท่ีไปไล่ล่าตาม
หาความฝันในต่างประเทศ ภายใต้หวัข้อ “หนึง่ความรกั
หนึ่งความฝัน หนึ่งความผูกพันแหง่สายน�า” พร้อมกัน
นีเ้รายังได้เชิญผูท้รงอิทธพิลทางความคิดจากจีนและ
ไทยมาเขยีนจดหมายถึงเยาวชนของประเทศในลุม่แมน่�า
ล้านช้างและแม่น�าโขง เพ่ือฝากแนวคิดไปสู่คนหนุม่
สาวและชี้แนะแนวทางการใช้ชี วิตในอนาคตให้แก่
เยาวชนคนหนุม่สาว

ส�าหรับผู้ท่ีมีอุดมการณ์และแนวความคิดเดียวกัน 
ภเูขาและทะเลย่อมไม่อาจขวางก้ันท�าให้ห่างไกลกัน 
เรามาฟังเรื่องราวและความฝนัท่ีมรี่วมกันของพวกเขา
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ซูหนิง อาจารย์สอนภาษาไทย ：

ชวิีตวยัรุ่นท่ีไม่ยอม
พ่ายแพข้องฉนั
泰国教师苏宁——

我的青春不言弃
本刊记者 胡丽仙/编译

ฉันเปน็อาจารยส์อนภาษาไทยของสถาบันสอนภาษา ELS ท่ี
กรุงเทพฯ ประเทศไทย และยงัเปน็บล็อกเกอรท์�าคลิปสัน้ด้วย เนือ่งจาก
บุคลิกการสอนท่ีสนกุสนานและตลกขบขันของฉันท�าใหม้แีฟนคลับ
จ�านวนมากบนแพลตฟอรม์คลิปสัน้ของจีน ปจัจุบัน ฉนัสามารถพดู
ภาษาจีนได้อยา่งคล่องแคล่ว และมคีวามสขุกับการสอนมากเพราะ
สามารถขจัดอุปสรรคด้านการสื่อสารกับนกัเรยีนออกไปได้

ฉนัส�าเรจ็การศกึษาวิชาเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตอนเรยีนจบใหม ่ๆ ภาษาจีนของฉันยังไมค่่อยดี ท�าใหก้ลายเปน็
อุปสรรคในการสื่อสารกับคนจีน แต่ด้วยความรกัในภาษาจีนและ
อุดมคติท่ีใฝรู่ ้ดังนัน้ ฉนัจึงเลือกท่ีจะไปกรุงเทพฯ เพื่อท�างานเปน็
อาจารยส์อนภาษาไทยใหกั้บนกัเรียนชาวจีนท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ชว่งแรกท่ีสอนฉันมักจะถูกนกัเรียนต�าหนอิยู่เสมอ เนื่องจากฉนั
ภาษาจีนไม่ค่อยดีและขาดประสบการณ์ในการสอน ฉันรู้สึกไม่
มัน่ใจและถามตัวเองว่าฉนัเลือกทางเดินถกูแล้วหรอื ท�าไมเราต้อง
มาเจอเรื่องแบบนี ้แต่ด้วยแรงสนบัสนนุและก�าลังใจจากหวัหนา้ 
ต่อมาฉันก็เริ่มท่ีจะศกึษาปรับปรุงวิธกีารสอนในรูปแบบของฉัน
เอง เพื่อใหน้กัเรยีนได้รบัความรูใ้นหอ้งเรยีนและเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศการเรยีนท่ีผอ่นคลายและมคีวามสุข ทุกวันนี ้ในแต่ละ
ปจีะมนีกัเรยีนจ�านวนมากเลือกท่ีจะมาเรยีนภาษาไทยกับฉัน และ
ฉนัเองก็มคีวามสขุกับการสอนมากข้ึน

ในช่วงไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา เทคโนโลยีนวิมเีดียได้พัฒนาขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ฉันจึงเริ่มแชร์คลิปสั้นการสอนของฉันให้กับเพื่อน ๆ 
ชาวจีนผา่นบนแพลตฟอร์มคลิปสั้นต่าง ๆ ปัจจุบัน สไตล์การ
สอนของฉันได้รับการตอบรับจากเพื่อน ๆ ชาวจีนเปน็อย่างมาก
และกลายเปน็ “อาจารย์ซูหนงิ” ท่ีชาวเนต็รู้จักกันดี

ในอนาคต ฉันหวังว่าจะสามารถเปน็อาจารย์สอนภาษาไทย
ท่ีดีคนหนึง่ และฉนัจะไมล่ะท้ิงท่ีจะพฒันาการสอนรูปแบบใหม ่ๆ 
เพื่อท�าใหก้ารสอนในห้องเรียนดียิ่งขึ้นและน่าสนใจมากขึ้น ฉัน
พร้อมท่ีจะเป็นหนึ่งพลังในการช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนต่อไป

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ)
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วฤนท์ธร น�า้เพช็ร์ นักศึกษาชาวไทย ：

บรรเลงบทเพลงแห่งวยัเยาว์
泰国大学生金姆——

弹奏出“青春乐曲”

ฉันชื่อวฤนท์ธร น�าเพ็ชร์ ชื่อเล่นขิม  เปน็นกั
ศึกษาทุนเต็มจ�านวนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
การได้รับทุนการศกึษาในประเทศไทยไมใ่ช่เรื่อง
ง่าย เพราะนอกจากจะต้องมผีลการเรียนท่ีโดด-
เด่นแล้ว ยังต้องมคีวามสามารถพิเศษท่ีเปน็เลิศ
อีกด้วย ความสามารถพิเศษของฉนัก็คือ การเล่น
เครื่องดนตรีไทย และขิมก็เปน็เครื่องดนตรีท่ีฉนั
ถนดัมากท่ีสุด นอกจากนีฉ้นัยังสามารถอ่านท�านอง
เสนาะและขบัร้องเพลงไทยเดิมได้ด้วย ด้วยความ
สามารถพเิศษเหล่านีท้�าใหฉ้ันได้รับทนุการศกึษา
ได้อยา่งราบรื่น

ฉันมีจิตใจท่ีใฝ่รู้มาต้ังแต่ยังเป็นเด็ก ตอน
มธัยมต้นฉันเรียนอยู่ท่ีนครสวรรค์บ้านเกิดของ
ฉัน แต่เนื่องจากฉันอยากเรียนภาษาจีน ฉันจึง
พยายามท่ีจะสอบเข้าไปเรยีนต่อชั้นมธัยมปลาย
ท่ีกรุงเทพฯ ใหไ้ด้ ช่วงท่ีเรียนมอปลายนอกจาก
จะร้องเพลงและเล่นดนตรีแล้ว เวลาว่างฉันยัง
ไปรับจ้างเปน็มคัคุเทศก์ด้วย

ฉันคิดว่าช่วงวัยรุ่นเราควรลองท�าทุกอย่าง
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  ตอนนีน้อกจากต้ังใจ
เรียนในมหาวิทยาลัยให้ดีแล้ว ฉันยังชอบท่ีจะ
เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ชีวิตวัยรุ่นมีเพียงครั้งเดียว ดังนั้น หากเราคิด
อยากจะท�าอะไร จงกล้าท่ีจะปล่อยพลังท�ามนั
ออกไปใหเ้ต็มท่ี

ในสายตาของฉัน วัยรุ่นก็เหมือนกับเครื่อง
ดนตรีท่ีมีเอกลักษณ์ ซึ่งบทเพลงจะไพเราะแค่
ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนบรรเลง ในช่วงชีวิตแหง่วัยรุน่
ท่ีสวยงาม ฉนัจะพยายามสู้ต่อไป และไมท้ิ่งเวลา
ใหผ้า่นไปโดยเปล่าประโยชน์ ฉันจะบรรเลงบท
เพลงแหง่วัยเยาว์ในรูปแบบท่ีฉนัก�าหนดเอง และ
ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ แห่งภูมิภาคลุ่มแม่น�าโขง
มารว่มพฒันาศกัยภาพของตัวเองใหส้วยงามและ
สดใสไปพรอ้มกัน

本刊记者 胡丽仙/编译

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ)
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本刊记者 胡丽仙/编译

โอนีล นักแสดงสาวชาวไทย :

ชวิีตวยัรุ่นท่ีตอ้งต่อสู ้
เพือ่ความฝัน
泰国青年演员欧宁——

青春为梦想奋斗

ทกุคนล้วนมคีวามฝนัอยากท่ีจะมีชีวิต
วัยรุ่นท่ีสวยงาม ส่วนความฝันของฉันก็คือ
การได้เปน็นกัแสดง ฉันชื่ อโอนีล ฐิตินันท์ 
คลังเพชร เป็นคนเชียงใหม่ ท่ีจังหวัดบ้าน
เกิดของฉนัโอกาสในการท�าอาชพีนกัแสดง
มนีอ้ยมาก ไมเ่หมอืนในกรุงเทพฯ ซ่ึงมโีอกาส
ด้านนี้มากมาย แต่ฉันก็ไม่เคยท่ีจะละท้ิง
ความพยายาม

ขณะท่ีฉันเรียนอยู่ป ี4 ฉันได้ไปฝกึงาน
ท่ีกรุงเทพฯ และด้วยความบังเอิญได้ไป
แคสต์งานโฆษณาครั้งแรก และได้รับคัด-
เลือกให้เล่นโฆษณาครั้งนี้  นี่นับเป็นก้าว
แรกของการท�างานในวงการนักแสดงของ
ฉัน และท�าให้ฉันตัดสินใจท่ีจะสู้ต่อท่ีกรุง-
เทพฯ หลังเรียนจบ เพื่ อให้ได้ท�าอาชีพ
นักแสดง

“ความพยายามอยู่ท่ีไหนความส�าเร็จ
อยูท่ี่นัน่” ปจัจุบัน ฉันมอีาชีพเปน็นกัแสดง
อิสระและเข้าวงการมาได้ 6 ปแีล้ว เคยท�า
มาแล้วท้ังงานโฆษณา ละคร ซรีสี ์พธิกีร ดีเจ
และอีกหลากหลายบทบาท ฉันก้าวเข้าใกล้
ความฝันข้ึนไปอีกข้ัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันฉัน
จะไม่ใช่นักแสดงชื่อดัง แต่เส้นทางแห่ง
ความฝันไม่สามารถส�าเร็จได้เพียงชั่วข้าม
คืน ฉันเชื่อมั่นว่าตราบใดท่ีเรามคีวามขยัน
และอดทนเพียงพอ และพยายามเล่นให้
ได้ทุกบทบาท ในท่ีสุดฉันก็จะมีโอกาสใน
วงการแสดงมากยิ่งขึ้น

ตอนนี ้ฉันมคีวามฝนัเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง 
คือ ฉันอยากให้ทุกคนชื่นชอบและจดจ�า
ผลงานของฉันได้ และฉันก็พร้อมท่ีจะ
พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด
แหง่ความฝนั และหวังว่าเยาวชนทุกคนจะ
พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับฉัน

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ)
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เทพมุกดา เพด็ชะลาด พนักงานของบริษทัการ

ลงทุนพลงังานไฟฟ้าลาว - จนีนานาชาตแิห่ง

มณฑลยูนนาน โครงข่ายไฟฟ้าภาคใต้แห่งจนี :

ความภมิูใจในการท�างาน
การรถไฟลาว - จนีนบัวนั
กย็ิง่เพิม่มากขึ้น
中国南方电网

云南国际老中电力投资公司员工赵明艳——

为老中铁路工作的
自豪感与日俱增
本刊记者 杨春梅/编译

 ต้ังแต่ปี 2558 - 2562 ฉันเรียนภาษาและวรรณคดี
จีนท่ีมหาวิทยาลัยถงจ้ีในนครเซี่ยงไฮ้ และใช้เวลาศกึษาท่ี
ประเทศจีนอย่างมคีวามสุข

ระหว่างท่ีอยู่ประเทศจีนฉันได้สัมผัสประสบการณ์
การส่งไปรษณีย์ด่วน การซื้อของออนไลน ์และการช�าระ
เงินออนไลนเ์ปน็ครั้งแรก วิถีชีวิตท่ีมปีระสิทธิภาพสูงและ
สะดวกสบายด�าเนินไปตลอดการใช้ชีวิตเล่าเรียนในต่าง
ประเทศของฉัน คงจะดีมากถ้าฉันสามารถเพลิดเพลินกับ
ชวิีตท่ีสะดวกสบายเช่นนีต่้อไปได้เมื่อฉนักลับประเทศลาว

หลังจากส�าเร็จการศกึษาจากประเทศจีน ฉันได้เขา้รว่ม
ในการจัดต้ังโครงการจ่ายกระแสไฟฟา้ภายนอกของเสน้ทาง
รถไฟลาว - จีน ช่วงเส้นทางในประเทศลาวอย่างแข็งขัน 
เมื่อวันท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูน้�าลาวและผูน้�าจีนเปน็
สกัขีพยานในการเปิดใช้เส้นทางรถไฟลาว - จีนได้ส�าเร็จ 
ต้ังแต่นั้นมาฉันก็รับผิดชอบโครงการจ่ายกระแสไฟฟา้มา
ตลอด โดยท�าหนา้ท่ีแปลและประสานงาน ฉนัชอบท�างาน
กับเพื่อนร่วมงานชาวจีนมาก บริษัทจีนได้สร้างระบบและ
ปรับปรุงกฎข้อบังคับด้านพลังงานไฟฟ้าให้สมบูรณ์ และ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่างานจะด�าเนนิไปอยา่งเปน็ระเบียบเรยีบร้อย
ผูบ้รหิารชาวจีนและเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่รอบตัวฉนัจะคอย
สอนใหฉ้นัรู้จักวิธจัีดการกับปญัหาด้วยความอดทน ในช่วง
ไมก่ี่ปมีานีฉ้ันไมเ่พียงได้ยกระดับความสามารถในการแปล
ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ยังได้เรียนรู้มากมายเก่ียวกับ
เทคโนโลยพีลังงานไฟฟา้ และความภาคภมูใิจในอาชพีของ
ฉนันบัวันก็ยิง่เพิม่มากขึน้

หลังจากเปิดเส้นทางรถไฟลาว - จีน ชาวลาวซื้อของ
บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้ งและรอเพียง 1 - 2 สัปดาหข์องก็
มาสง่ถึง รถไฟท่ีรอคอยมายาวนานนี ้ไมเ่พียงแต่ท�าใหช้วิีต
ของเราสะดวกข้ึนเท่านั้น แต่ยังท�าให้เรามีโอกาสในการ
ประกอบอาชพีและมรีายได้เพิม่ขึน้อีกด้วย 

ทุกวันนียั้งมคีนหนุม่สาวจ�านวนมากท่ีท�างานในโครงการ
รถไฟลาว - จีนและโครงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามแนว
เส้นทางรถไฟเชน่เดียวกับฉัน ทุกคนต่างรู้สึกโชคดีท่ีได้รับ
โอกาสในการท�างานเช่นนี้

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ)
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ทงัสุพา ลาวทงั ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษา B-YOU 

Chinese Language Training Center :

ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นและ
ความร่วมมือกบัมณฑลยูนนาน
老挝必优教育中心校长唐雄华——

进一步加强
与云南的交流合作

ถ้าจะพูดถึงความผูกพันระหว่างผมกับมณฑล
ยูนนาน ต้องเริม่ต้นท่ีครูสอนภาษาจีนคนแรกของผม

เมื่อป ี2548 คณุสว่ี ซุ่นหงจากเมอืงผเูอ่อร์ มณฑล
ยูนนานได้ก่อต้ังโรงเรียนมิตรภาพจีน - ลาวท่ีบ้าน
เกิดของผมท่ีแขวงอุดมไซ ประเทศลาว และผมเปน็
นกัเรียนกลุ่มแรกของเขา

ตอนท่ีเรยีนอยูท่ี่นัน่ ผมมโีอกาสได้เดินทางมาเรยีน
ท่ีมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล (Yunnan Normal
University) หลังจากเรียนท่ีมหาวิทยาลัยยูนนาน
นอร์มอลเปน็เวลา 5 ป ี ผมก็ตระหนกัถึงความส�าคัญ
ของการผลิตบุคลากรท่ีมคีวามสามารถใหแ้ก่ประเทศ
ชาติ หลังจากส�าเรจ็การศกึษา ผมและหุน้สว่นได้ก่อต้ัง
ศนูยก์ารศกึษา B-YOU Chinese Language Training 
Center ขึน้ในประเทศลาว หลังจากท่ีมมุานะพยายาม
กันมาเปน็เวลา 2 ป ีศนูย์การศึกษาแห่งนีจ้ากเดิมท่ี
มหีอ้งเรียนเพียงห้องเดียวในช่วงเริ่มต้น ปจัจุบันได้
เปดิสาขา 3 แห่งแล้วในนครเวียงจันทน ์นอกจากนี้
เรายังร่วมมือกับหน่วยงานหลายแหง่ เช่น สมาคม
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศแ ห่ งนครคุนหมิง มหาวิทยาลัยยูนนาน
นอร์มอล ฯลฯ ในการฝึกอบรมภาษา ฝกึอบรมการ
เปน็ผูป้ระกอบการและการประกอบอาชพี การประชา-
สัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และเป็นแ ห ล่งฝึก
ประสบการณวิ์ชาชพี เปน็ต้น 

 ในอนาคตผมหวังว่าบนพื้นฐานของวงการการ
ศึกษา จะมีการขยายไปสู่วงการอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น 
การค้าระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียว ฯลฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การ
แลกเปล่ียนและความร่วมมือกับมณฑลยูนนาน
แนน่แฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนีผ้มยังหวังว่าคนหนุม่สาว
จากลาวและจีนจะอุทิศตนอย่างแข็งขันในการส่ง
เสริมความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างลาวกับจีน 
ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาประเทศ เพ่ือ
ร่วมมอืกันสร้างอนาคตท่ีสดใส 

本刊记者 杨春梅/编译

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ)
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สุกสะหวาด  เทพพะวง ผู้ประสานงานฝ่าย

องค์กรส่วนกลางแห่งพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว :

ก่อต ัง้โรงเรยีนต ัง้แต่
พงสาลถีงึนครเวียงจนัทน์
老挝人民革命党中央组织部联络员苏佳浩——

从丰沙里到万象创办学校

本刊记者 杨春梅/编译

บา้นเกิดของผมอยู่ท่ีแขวงพงสาลีทางตอนเหนอื
สุดของประเทศลาว ผมมคีวามฝนัต้ังแต่ยังเด็กว่าอยาก
มาเรียนท่ีประเทศจีน ผมเชื่อว่าการศึกษาสามารถ
เปล่ียนแปลงชีวิตได้ ด้วยความเชื่อเช่นนีผ้มจึงศกึษา
ภาษาจีนอย่างจริงจังและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ในการแข่งขนั “สะพานภาษาจีน” ท่ีจัดขึ้นเมื่อป ี
2562 ผมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึง่ในเขตพื้นท่ี
การแข่งขันประเทศลาวและได้รับโอกาสไปศกึษา
ท่ีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแหง่กรุงปกัก่ิง ระยะ
เวลาท่ีผมมาศกึษาท่ีประเทศจีนแมจ้ะเปน็ช่วงสั้น ๆ
แต่ก็เป็นความทรงจ�าท่ีงดงาม ต่อมาเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโควิด - 19 ผมจึงกลับประเทศลาว
โดยเรียนออนไลน์พร้อมกับเตรียมตัวสอบเข้ารับ
ราชการไปด้วย และในท่ีสุดผมก็ได้เปน็ผูป้ระสานงาน
ฝา่ยองค์กรสว่นกลางแหง่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ในระหว่างท่ีผมศกึษาในประเทศจีน ไมว่่าในเมอืง
หลวงอย่างกรุงปักก่ิงหรือในมณฑลยูนนานท่ีอยู่
บริเวณชายแดน ต่างก็ท�าใหผ้มรู้สึกท่ึงอย่างมากกับ
ความรวดเรว็ในการพัฒนาของประเทศจีน จีนพัฒนา
ได้ดีขนาดนี้ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือบุคลากร
ท่ีมีความสามารถ ด้วยเหตุนี้นอกเหนือจากเวลา
ท�างาน ผมจึงก่อต้ังศนูย์ฝกึอบรมภาษาล้านช้าง โดย
ในด้านหนึ่งเราสามารถสอนความรู้ภาษาจีนและ
เผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้แก่ชาวลาว และในทาง
กลับกันก็ยังสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมลาวไปยัง
เพื่ อนชาวจีนและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนลาวและจีนได้อีกด้วย ผมหวังว่าการแลก
เปล่ียนทางวัฒนธรรมจะช่วยให้ประชาชนท้ังสอง
ประเทศสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมท้ังพัฒนา
ไปด้วยกันได้

ในอนาคตผมต้องการท�าให้ศูนย์ฝึกอบรมภาษา
ล้านช้างเปน็โรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมคีุณภาพสูง ผลิต
บุคลากรท่ีมคีุณภาพสูงใหแ้ก่สังคม และช่วยส่งเสริม
มติรภาพระหว่างลาวกับจีน

（扫二维码看视频）
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SENG Mar ina รองหัวหน้าฝ่ายจนี ประจ�า

ภูมภิาคเอเชียแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศ

และความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง

ราชอาณาจกัรกมัพูชา :

柬埔寨外交与国际合作部亚太总司

中国处副处长张美贞——

推进柬中命运共同体建设

ส�าหรบัฉนัแล้ว ชว่งเวลา 10 ป ีแหง่ความรว่มมอืระหว่าง
กัมพชูากับจีนนัน้โดยสว่นใหญแ่ล้วได้ด�าเนนิไปตลอดชว่ง
วัยรุ่นของฉันในระหว่างท่ีฉันเข้าศกึษาและหางานท�า

ความผกูพนัระหว่างฉนักับประเทศจีนเริม่ต้นเมื่อฉัน
มาศกึษาท่ีมณฑลยูนนานในป ี2557 ในปนีัน้บนพ้ืนฐาน
ของหุน้สว่นเชิงยุทธศาสตรร์อบด้านระหว่างกัมพชูากับ
จีน ได้มกีารจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานระหว่าง
รัฐบาลกัมพูชา - จีนขึ้น และด้วยโอกาสอันดีจากความ
รว่มมอืระหว่างสองประเทศจึงท�าใหเ้ยาวชนกัมพชูาท่ีมา
ศกึษาในประเทศจีนเช่นเดียวกับฉันเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ในป ี2560 ฉนักลับมาบ้านเกิดหลังจากส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปรญิญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
ยูนนานนอรม์อล หลังจากผา่นการทดสอบหลายขัน้ตอน 
ในท่ีสุดฉนัก็ได้เข้าท�างานท่ีสถานเอกอัครราชทตูจีนอยา่งท่ี
ต้ังใจไว้ และ “ความฝันต้ังแต่ในวัยเด็กท่ีอยากจะเปน็
นกัการทูต” ก็ได้กลายเปน็จรงิ

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2562 กัมพชูาและจีนได้ลงนาม
ใน “แผนปฏิบติัการว่าด้วยการสรา้งประชาคมแหง่กัมพูชา
และจีนท่ีมอีนาคตรว่มกัน” ซึง่เปน็สัญลักษณว่์าหุน้สว่นความ
รว่มมอืเชงิยุทธศาสตรร์อบด้านระหว่างกัมพูชากับจีนได้ยก
ระดับขึน้ไปอีกขัน้หนึง่ ในปนีัน้ด้วยความรูท้างการทตูท่ีมี
ค่อนขา้งแนน่ ประกอบกับมปีระสบการณก์ารท�างานค่อน
ข้างมาก ฉนัจึงสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศและความ
รว่มมอืระหว่างประเทศแหง่ราชอาณาจักรกัมพูชาได้อย่าง
ราบร่ืน ฉนัได้เปน็นกัการทตู และมสีว่นรว่มในการสรา้งประ-
ชาคมกัมพูชา - จีนท่ีมอีนาคตรว่มกันด้วยสถานภาพใหม ่

 ในระหว่างการท�างานยิ่งท�าให้ฉันรู้สกึมากข้ึนว่าการ
สรา้งประชาคมกัมพชูา - จีนท่ีมอีนาคตรว่มกันเปน็โอกาส
ท่ีดีส�าหรบัเยาวชนของท้ังสองประเทศเฉกเช่นเดียวกับฉัน
เยาวชนกัมพูชาจ�านวนมากได้หลอมรวมอุดมการณข์อง
พวกเขาเขา้กับการสรา้งประชาคมท่ีมอีนาคตร่วมกันของ
ท้ังสองประเทศ และเขา้รว่มในโครงการความรว่มมอืภาย
ใต้กรอบ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” พวกเขาไมเ่พยีงแต่ได้
รบัโอกาสในการท�างานเท่านัน้ แต่ยงัรูส้กึถึงการได้รบั รู้สกึ
ถึงความส�าเรจ็และความสุขอีกด้วย

本刊记者 沈燕/编译

ส่งเสรมิการสรา้งประชาคม
กมัพชูา - จนีท่ีมีอนาคตร่วมกนั

（扫二维码看视频）
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CHEA tech hok ผู้จดัการฝ่ายส่งเสริมการ

ลงทุนโครงการเชิงพาณชิย์แห่งกมัพูชา :

จบัมือกนักา้วไปสู่
ความร่วมมือและ
การพฒันาคร ัง้ใหม่
柬埔寨商业项目招商经理谢德福——

携手踏上
合作发展新征程

เรื่องราวเก่ียวกับจีนของผมเริม่ต้นท่ีมณฑลยูนนานซึง่เปน็
ต้นน�าของแมน่�าล้านช้าง - แมน่�าโขง

เมื่อป ี2557 ผมได้รับทุนการศึกษารฐับาลมณฑลยูนนาน
และมาศกึษาท่ีมหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล ด้วยจิตใจท่ีเต็ม
เปี่ยมไปด้วยความหวัง  หลังจากศกึษาเปน็เวลา 5 ป ีผมก็ส�าเร็จ
การศกึษาระดับปรญิญาตรคีวบปริญญาโทในฐานะบัณฑิตดีเด่น
ระหว่างท่ีผมศึกษาอยู่นั้นได้พบว่ามณฑลยูนนานม ี“เนื้อหา
ความนา่สนใจ” มากกว่าท่ีผมคิดไว้มาก วัฒนธรรมชาติพันธุท่ี์
หลากหลาย ทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ สาธารณูป-
โภคด้านการขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบาย เขตเมอืงและชนบท
ท่ีพฒันาอย่างรวดเรว็ ตลอดจนการเปดิกว้างสูภ่ายนอกในระดับ
สงูท�าใหผ้มประทับใจอยา่งมาก

นอกจากการเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว ผมยงัได้รู้จักเพื่อน
นกัศกึษาต่างชาติจ�านวนมากจากประเทศต่าง ๆ ในแถบลุ่ม
แมน่�าล้านช้างและแมน่�าโขงอีกด้วย จากการแลกเปล่ียนกับ
เยาวชนประเทศต่าง ๆ มาเปน็เวลานาน ผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าในอนาคตจะมกีารพัฒนาและร่วมมือกันของเยาวชนใน
ประเทศลุ่มแมน่�าท้ังสอง

ในระหว่างท่ีผมศึกษาในประเทศจีน ผมไมเ่พียงแต่วาง
พ้ืนฐานทางวิชาชีพใหแ้ขง็แกร่งเท่านัน้ แต่ยงัได้ศกึษาหนงัสือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเมอืงและเศรษฐกิจของจีนจ�านวนหนึง่ด้วย
พร้อมกันนี้ผมยังได้มีส่วนร่วมในการแปลหนังสือสี จ้ินผงิ 
ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่มท่ี 1 เป็นภาษากัมพูชา
อีกด้วย ในระหว่างกระบวนการนีผ้มได้เกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้นเก่ียวกับปรัชญาการเมอืง
การปกครองของจีน หุน้สว่นความรว่มมือเชิงยุทธศาสตรร์อบ
ด้านระหว่างกัมพูชากับจีน และการสร้างประชาคมกัมพูชา 
และจีนท่ีมอีนาคตร่วมกัน

หลังจากส�าเรจ็การศกึษาในป ี2562 ผมเลือกท่ีจะกลับไปท�า
งานในบรษัิทแหง่หนึ่งท่ีกัมพูชา  จากยูนนานถึงกัมพูชา จาก
ต้นน�าของแมน่�าล้านช้าง - แมน่�าโขงจนถึงปลายน�า ผมกลับ
มาพร้อมกับความรู้ วัฒนธรรม และความฝันท่ีเต็มเปี่ ยม ใน
อนาคตผมหวังว่าความรว่มมอืระหว่างกัมพูชากับจีนจะยงัคง
แนน่แฟน้ยิง่ขึน้ในทุกด้านและในหลากหลายสาขา เพื่อสรา้ง
โอกาสในการประกอบอาชพีและการเปน็ผูป้ระกอบการใหแ้ก่
เยาวชนของท้ังสองประเทศมากยิง่ขึน้

本刊记者 沈燕/编译

（扫二维码看视频）
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กลา้ฝันและกลา้ท�า
ใหฝั้นเป็นจรงิ
云南民族大学越南语外教陈氏青娥——

敢于追梦，敢于圆梦

ฉนัช่ือ ตรนั ธ ิทัน งา มาจากกรุงฮานอย ประ-

เทศเวียดนาม ฉันอยู่ท่ีประเทศจีนมา 8 ปแีล้ว

ในชว่ง 8 ปแีหง่การต่อสู้ฝา่ฟันในประเทศจีน  ฉนั

เพยีรพยายามเพื่อสานฝนัในวัยรุน่ของฉนัใหเ้ปน็

จรงิ นัน่ก็คือการเปน็อาจารยส์อนภาษาเวียดนาม

ท่ีสถาบันอุดมศกึษาในมณฑลยูนนาน

เพราะความชื่นชอบในการสอน ฉนัจึงเริม่

เปดิคอร์สสอนภาษาเวียดนามออนไลนใ์นช่วง

ท่ีฉนัยังเรียนอยู่ ท�าใหฉ้ันได้รู้จักผูเ้รียนชาวจีน

จ�านวนมากท่ีสนใจภาษาเวียดนาม ถึงแมว่้าพวก

เขามาจากท่ีต่าง ๆ กัน และต่างสาขาอาชีพ แต่

พวกเขาต่างก็มเีปา้หมายเดียวกัน นัน่ก็คือเรียน

ภาษาเวียดนามใหเ้ก่ง

ในช่วงท่ีเริ่มต้นท�างาน ประสบการณ์และ

บทเรยีนต่าง ๆ ท�าใหฉ้ันมีความเปน็ผูใ้หญ่มาก

ขึ้นอย่างรวดเรว็ นบัต้ังแต่การเรยีนรูวิ้ธกีารท�า

สื่อด้วยตนเอง ถ่ายวิดีโอ เรยีบเรียงเนื้อหา และ

การโปรโมต ฯลฯ สิง่เหล่านีไ้มใ่ชเ่รื่องง่ายส�าหรบั

ชาวต่างชาติคนหนึง่ อยา่งไรก็ตาม ฉันคิดว่าสิง่

ท่ีมคีวามสขุท่ีสุดก็คือการมุง่มัน่ฝา่ฟันเพ่ืออุดม-

การณ์ เพราะความฝนัสามารถเปน็จรงิได้ตราบใด

ท่ีเรามานะพยายาม ในอนาคตฉันจะพยายาม

อย่างดีท่ีสุดเพื่อบ่มเพาะทตูแหง่มติรภาพจีนและ

เวียดนามใหม้ากขึน้ และเปน็อีกแรงในการสนบั-

สนนุการแลกเปล่ียนและความรว่มมอืระหว่าง

ประชาชนของท้ังสองประเทศ

คนหนุม่สาวรุ่นใหมต้่องกล้าฝนั และท่ีส�า-

คัญคือต้องกล้าท่ีจะท�าใหฝ้นัเปน็จริงด้วย ก้าว

ต่อไปขา้งหนา้อยา่งไมห่ยุดยัง้พรอ้มกับเปา้หมาย

ชีวิตและค�าฝากฝงัของพ่อแม ่ พรุ่งนีจ้ะดีกว่า

เดิมได้หากเรายงัคงไล่ตามความฝนัอยา่งไมล่ดละ

本刊记者 李玲/编译

Tran Thi Thanh Nga อาจารย์ชาวต่างชาตผู้ิสอน

ภาษาเวยีดนามทีม่หาวทิยาลยัหมนิจู๋ยูนนาน :
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(สแกน QR code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ)
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Bui Thi Minh Xin นักศึกษาชาวเวียดนามซ่ึง

ก�าลงัศึกษาอยู่ทีม่หาวทิยาลยัเจ้อเจยีงนอร์มอล ：

ภาษาจนีส่องแสงสว่าง
น�าทางใหก้บัอนาคต
ของฉนั
浙江师范大学越南留学生裴氏明幸——

中文照亮我的
未来发展新方向

ฉันเรียนภาษาจีนมาเกือบ 5 ปีแล้ว และมเีพื่อน ๆ 
จ�านวนไมน่อ้ยถามฉันว่า “เธอมาผกูพันกับภาษาจีนได้
อย่างไร และภาษาจีนมผีลต่อเธออย่างไร”

คงต้องเริม่เล่าจากเมื่อฉันสอบเข้าโรงเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายท่ีใฝฝ่นัไมไ่ด้ ในตอนนั้นฉันต้องเลือกระหว่าง
เขา้เรยีนในโรงเรยีนเทคนคิอาชวีศกึษาหรอืทบทวนความ
รูเ้พ่ือเตรยีมสอบใหมอี่กครัง้ ฉนัเลือกแนวทางแรกตามค�า
แนะน�าของแม ่แต่นั่นไมใ่ช่สิ่งท่ีใจฉันต้องการ

ขณะท่ีก�าลังเรยีนอยูช้ั่นมธัยมศกึษาปท่ีี 5 เพื่อนนกั
เรียนส่วนใหญใ่นชัน้เรยีนของเราเลือกเรยีนภาษาจีนเปน็
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 เดิมทีฉันวางแผนท่ีจะเลือกเรยีน
ภาษาอ่ืน แต่สุดท้ายฉนัก็เลือกเรียนภาษาจีนเชน่เดียวกับ
เพือ่นร่วมชัน้คนอ่ืน ๆ   ระหว่างเรยีน ฉนัค่อย ๆ  ค้นพบเสนห่์
ของภาษาจีนและค่อย ๆ หลงรกัภาษานี ้มนัเหมอืนกับแสง
สว่างในชีวิตท่ีคอยสอ่งน�าทางการพฒันาในอนาคตของฉนั

บังเอิญว่าตอนนั้นฉันได้ดวิูดีโอประชาสัมพนัธส์ถา-
บันอุดมศกึษาในมณฑลยูนนาน ยูนนานท่ีสวยงามใน
วิดีโอจึงกลายเป็นสถานท่ีท่ีฉันใฝ่ฝัน ดังนั้น ฉันจึงตัด
สนิใจว่าในอนาคตจะมาเรยีนท่ีประเทศจีนอย่างแนน่อน
หลังจากท่ีมมุานะพยายามอย่างไมล่ดละ ฉันก็ได้รับทุน
มาศกึษาต่อท่ีประเทศจีน

เมื่อ พ.ศ. 2563 ฉนัเรียนภาษาท่ีมหาวิทยาลัยยูนนาน
นอร์มอลเปน็เวลาหนึ่งปี แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 แต่อาจารย์ทุกคนก็สอน
ผา่นออลไลนซ่ึ์งไมไ่ด้สง่ผลกระทบต่อฉนัในการท�าความ
รูจั้กเพื่อนรว่มชัน้จากท่ัวโลกในชั้นเรียนออนไลน ์อีกท้ัง
ระดับภาษาจีนของฉนัก็พฒันาขึน้อย่างรวดเร็ว เพยีงหนึง่
ภาคการศกึษา ฉันก็สอบผา่นการวัดระดับความรู้ภาษา
จีน (HSK) ระดับ 5 ด้วยคะแนนท่ีสูงมาก 

ปจัจุบนั ฉนัก�าลังศกึษาสาขาวิชาการศกึษาภาษาจีน
นานาชาติท่ีมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงนอรม์อล ฉนัหวังว่าจะ
ได้เปน็ครูสอนภาษาจีนในอนาคต ฉนัจะพยายามใชภ้าษา
เปน็สะพานเช่ือมใหผู้ค้นจ�านวนมากขึน้เข้าใจวัฒนธรรม
จีนและเสนห่ข์องภาษาจีน

本刊记者 李玲/编译

（扫二维码看视频）
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 ในวัยเด็ก ผมไมไ่ด้เติบโตในกรุงเทพฯ ไมไ่ด้อยู่กับคณุ
พอ่ คณุแม ่พี่ชาย นอ้งชาย แต่ผมเปน็ลูกคนกลางท่ีต้อง
ถกูสง่ไปอยู่กับคณุปู ่คุณย่าและคุณป้าท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
ท�าใหผ้มคุน้เคยและซมึซบัวิถีชวิีตคนต่างจังหวัด ผมเคยมี
อาชพีท่ีใฝฝ่นัหลายอยา่งไมว่่าจะเปน็คนขายถ่าน กัปตัน
สายการบนิ และนกัร้องลูกทุ่ง ถึงแมว่้าท้ัง 3 อาชีพท่ีผม
ใฝฝ่ันไม่ได้กลายเป็นจริง เพราะผมต้องสอบเข้าเรียน
ทหารเพื่อช่วยทางบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน
แต่ผมก็ยังคงรักในบทเพลงลูกทุ่งเสมอมา ผมได้เป็น
นกัร้องวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน และแม้กระท่ังทุก

以青春之我，奔跑向未来

พลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนดิ  อธบิดีกรมประชาสัมพันธ ์
泰国公共关系司司长  讪圣·缴甘诺中将

วันนี ้ผมได้ฟื้ นฟูวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ให้กลับ
มามชีีวิตชีวาอีกครั้ง โดยใช้ประสบการณ์ความชอบใน
เสียงเพลง เพื่อพัฒนาองค์กรและเปิดโอกาสใหน้กัร้อง 
นกัดนตรีรุ่นใหมม่โีอกาสเดินตามความฝนัของพวกเขา
ใหเ้ปน็จริง ผมอยากให้ความใฝ่ฝันและประสบการณ์
ในวัยเด็กของผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านและผู้
ติดตามนิตยสารแม่น�าโขงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคน
รุ่นใหม ่ถึงแมท่ี้ผา่นมา ผมอาจไมค่่อยมโีอกาสได้พบปะ
คลุกคลีกับวัยรุ่นจีนเท่าไหร่นกั แต่ผมมองว่า เด็กจีนรัก
ชาติและภาคภูมิใจในชาติของตน ใส่ใจและต้ังใจท�าใน

เยาวชนไทย - จนีจบัมือร่วมกนักา้วสู่อนาคต
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ทุก ๆ เรื่องอยา่งจรงิจัง อยา่งเช่น ในเรื่องกีฬา สมยัก่อน
นักกีฬาเอเชียมักไม่ค่อยได้เข้ารอบสุดท้ายของการ
แขง่ขันกีฬาระดับโลก แต่ในปจัจุบัน นกักีฬาชาวจีนได้
กลายเปน็เจ้าเหรียญทองของกีฬาหลายประเภท ผมจึง
อยากใหเ้ด็กไทยมคีวามต้ังใจและพฒันาตนเองใหเ้หมอืน
เด็กจีน รวมถึงภาคภมูใิจในความเปน็คนไทย ต้ังใจ มุง่มัน่ท่ี
จะศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจัง เราไม่จ�าเป็นต้องเก่ง
เฉพาะวิชาการ เราสามารถเก่งในเรื่องอะไรก็ได้ แต่เราต้อง
เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ 

 ด้วยความท่ีเราท้ังสองประเทศอยูใ่นภมูภิาคเดียวกัน 
เปน็กลุ่มคนมองโกลอยด์เหมอืนกัน และคนไทยจ�านวนมาก
ก็มเีช้ือสายจีน คนไทยและคนจีน เป็นมิตรท่ีดีต่อกัน
เสมอืนเปน็พี่นอ้งท่ีรักกัน และสนทิสนมกันมายาวนาน 
คนไทยทุกคนรู้สึกยินดีและเปน็เกียรติท่ีชาวจีนชื่นชอบ
ประเทศไทยและชาวจีนยังเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ส�าคัญอีกด้วย รวมถึงการท่ีรัฐบาลจีนใหก้ารสนบัสนนุ
และสื่อสารแนวปฏิบัติท่ีดีให้กับชาวจีน เสริมสร้างวินยั
และการปฏิบัติตนท่ีดีของนักท่องเท่ียวชาวจีนเมื่อเดิน
ทางท่องเท่ียวต่างประเทศ ท�าให้วันนี้ชาวจีนได้นั่งอยู่

ในหัวใจคนไทย และผมเชื่อมั่นว่าคนไทยก็นั่งอยู่ใน
หัวใจคนจีนเช่นเดียวกัน ผมอยากให้เราสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ติดต่อค้าขายและท�าธุรกิจกันด้วยสมัพันธ์
ท่ีดีเช่นนี้ตลอดไป โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวท่ีจะเป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของนิตยสารแม่น�า
โขง และวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2566 ผมขอให้การด�าเนนิ
กิจการและกิจกรรมของนิตยสารแมน่�าโขง ประสบผล
ส�าเร็จ สามารถเก็บเก่ียวเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเปน็ความฝนั
เปน็แรงบนัดาลใจ สง่เสรมิก�าลังใจใหกั้บผูอ่้านทกุท่านได้
มกี�าลังใจท่ีจะก้าวเดินไปข้างหนา้ เพื่อความเจริญ เพื่อ
ความรุ่งเรือง เพื่อความร่มเย็นของทุกคนท่ีอาศยับารมี
ของลุ่มแม่น�าโขงร่วมกัน ขอให้เป็นปีท่ีดีส�าหรับผู้จัด
ท�านิตยสารแมน่�าโขง ผู้อ่าน และผู้ติดตาม คิดหวังสิ่ง
ใด สมความมุ่งมั่นปรารถนา มีก�าลังใจและก�าลังกาย
ท่ีเข้มแข็ง แข็งแรง สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อผู้อ่านในแถบลุ่มแม่น�าล้านช้าง - แม่น�า
โขง และประเทศใกล้เคียงโดยรอบ ให้เป็นท่ีประจักษ์
ต่อไป

值此《湄公河》杂志创刊20周年之际，祝愿杂志业务蒸蒸

日上，希望编辑团队能刊登更多优秀文章，讲述各类励志与梦

想的故事，激励澜沧江—湄公河地区和周边国家的人

民为幸福、美好的生活以及地区的繁荣与发展

而不断向前奋斗。
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สารเนือ่งในงานเสวนาเยาวชนซานไห่
ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการจดัต ัง้นติยสารแม่น�า้โขง

《湄公河》杂志创刊20周年
暨山海青年线上对话会活动寄语

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝา่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกัก่ิง
泰国驻华大使馆科技处公使衔参赞 陈善意 

ในช่วงหนึ่งของชีวิต เราต่างต้องผ่านช่วงของการ
เปน็เยาวชนท่ีเปล่ียนจากเด็กเปน็ผูใ้หญ่

 เยาวชนในวันนี ้ต้องเจอกับความท้าทายในสถาน-
การณ์ความปกติใหม่ (New Normal) ท่ีต่างจากความ
ปกติในรูปแบบเดิม 

โลกในวันนี้ก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (Climate Change) ท่ีเปน็ความเส่ียงท่ีถูก
ประเมนิไว้สูงสุด ท้ังในเรื่องของ “โอกาสท่ีจะเกิด” และ
“ความรุนแรงของผลกระทบ” ท่ีมีต่อธรรมชาติและ
ชีวิตของผูค้นท่ัวโลก 

แม้ว่าประเทศจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทยและ
เวียดนาม จะเชื่อมต่อกันทางแมน่�าล้านช้าง - แมน่�าโขง 
แต่เยาวชนใน 6 ประเทศนี ้ก็ไมไ่ด้เปน็เยาวชนในแถบอน-ุ
ภมูภิาคนีเ้ท่านัน้  แต่เปน็พลเมอืงของโลกด้วย

โลกในวันนี้ไม่ได้เล็กลง แต่ใกล้กันมากขึ้น ด้วย
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู้ในวัน
นี ้ไมไ่ด้มอียู่ในเฉพาะแบบเรียน หอ้งเรียนในวันนี ้ไมไ่ด้
อยู่เพียงในห้องสี่เหล่ียม ครูในวันนี้ ไม่ได้มีเพียงครูท่ี
ยืนอยู่หน้าห้องหรือในหน้าจอ ความรู้มีอยู่ในทุก ๆ ท่ี 
และทุก ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นรอบโลก ท่ีใหเ้ราได้เรียน
รู้จากชีวิตจริงเพื่อให้มีทักษะชีวิต ท่ีเป็นสิ่งส�าคัญและ
จ�าเปน็ของคนท่ีจะอยู่รอดได้ในสังคมทุกวันนี ้

ดิฉันขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไป
ถึงเยาวชนในแถบลุ่มแมน่�าล้านช้าง - แมน่�าโขง 

ขอใหเ้ยาวชนในวันนี ้ท่ีรับรู้ข้อมูลจากท่ัวทกุมมุโลก
เพียงปลายนิ้วสัมผัสท่ีเห็นโลกกว้างและไกลจากหนา้
จอในมือถือ จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแบบฝึกหัดให้คิด 
วิเคราะห์สิ่งท่ีเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง และ
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สามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์
ขอใหค้วามหลากหลายท่ีเยาวชนได้พบเหน็ น�ามาซึ่ง

ความเคารพ ความเข้าใจยอมรับท้ังความเหมือนและ
ความต่าง และปฏิบติัต่อกันอยา่งใหเ้กียรติ  

ขอให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตัวเองและพัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดี 

ขอใหเ้ยาวชนคิดเสมอว่า เราเป็นพลเมอืงของโลก
ไม่ไช่เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง แต่เป็นพลเมืองของโลก ท่ีมี
หนา้ท่ีดูแลโลกใบนีไ้ปด้วยกัน 

เยาวชนเป็นวัยท่ีมีพลัง พลังอันล้นเหลือนี้จะเปน็
พลังส�าคัญในการสร้างชุมชนท่ีมีอนาคตร่วมกันของ
มนษุยชาติ 

เราท่ีต่างเคยเป็นเยาวชนมาก่อน จะไม่โยนภาระ

ในการรับผิดชอบโลกใบนี้ ให้กับเยาวชนในวันนี ้แต่
เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับเยาวชน เข้าใจและ
สนบัสนุนเยาวชน เพื่อร่วมกันท�าโลกนี้ให้ดีขึ้นไปด้วย
กัน

แม่น�าล้านช้างและแม่น�าโขง เชื่ อมประเทศจีน 
กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทยและเวียดนาม เข้าด้วยกัน
โดยสภาพภมูศิาสตร์  นติยสารแมน่�าโขง ก็เปน็สื่อกลาง
ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวของไทยและจีนในแต่ละช่วงเวลา
ผา่นตัวอักษรภาษาของแต่ละประเทศ ท่ีเชื่อมประชาชน
ของท้ังสองประเทศเข้าด้วยกัน

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดต้ังนิตยสาร
แมน่�าโขง ดิฉันขออวยพรใหน้ติยสารแมน่�าโขง น�าเสนอ
เรื่องราว สาระดี ๆ และอยู่คู่กับประชาชนไทยและจีน
ต่อไปอีกนานแสนนาน 

我向澜湄国家的青年们致以最美好的祝愿。愿青年们把自己

的见多识广转化为尊重、理解，既能接受共通性又能接受差异

性，并相互尊重；愿青年们认识自身价值、自我发展、有所作

为；愿青年们永远记得我们不只是某一个国家或某

一个地区的公民，而是有责任要一同保

护地球的世界公民。

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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เริม่ดว้ยเรือ่งงานแปลของพระตรปิีฎกาจารยเ์สวียนจ ัง้
从玄奘法师的译事谈起

ชิว ซูหลุน ศาสตราจารย์และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธร์ะดับปริญญาเอก 
สถาบันเอเชียศกึษาแหง่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปกัก่ิง

北京外国语大学亚洲学院教授、博士生导师 邱苏伦

เมื่อกล่าวถึงปูชนยีบุคคลอันยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมท่ี
ผูอ่้านชาวจีนและชาวไทยคุ้นเคยดี หนึง่ในนั้นควรเปน็
พระธรรมาจารยเ์สวียนจ้ังแหง่ราชวงศถั์ง ไมเ่พยีงเพราะ
งานแปลคัมภีรข์องท่านมอิีทธพิลอยา่งใหญห่ลวงต่อการ
พัฒนาพระพุทธศาสนาในประเทศจีนเท่านัน้ แต่ยงัเปน็
เพราะตลอดชีวิตของท่านได้หลอมรวมการแสวงหา
ความรู้และการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว จิตวิญญาณท่ีจะ
ก้าวไปขา้งหนา้อย่างมั่นคงแนว่แน ่แมรู้้ว่าจะต้องเผชิญ
อุปสรรคมหนัต์นั้นก็มไิด้ย่อท้อ ถือเปน็ต้นแบบท่ีมคีวาม
หมายยิง่ต่อทกุคน

หนงัสือโบราณท่ีบนัทึกชีวประวัติของพระธรรมาจารย์
เสวียนจ้ังสองฉบับท่ีมคีวามส�าคัญและมคีวามละเอียดท่ี
สดุคือ ถังซ�าจ๋ัง จดหมายเหตุการเดินทางสูดิ่นแดนตะวัน-
ตกของมหาราชวงศ์ถัง《大唐西域记》ซึ่ งแต่งโดยตัว
ท่านเอง กับชีวประวัติพระตรีปฎิกาจารย์เสวียนจ้ังแหง่
วัดต้าฉือเอิน《大慈恩寺三藏法师传》แต่งโดยสมณะ
ฮุ่ยล่ีผู้เป็นศิษย์ของท่าน หนังสือ ท้ังสองฉบับ ได้รับ
การแปลเป็นภาษาไทย ชีวประวัติพระตรีปฎิกาจารย์
เสวียนจ้ังแหง่วัดต้าฉอืเอิน ซึง่แปลโดยเคงเหลียน สบุีญเรอืง
ตีพมิพเ์มื่อป ีพ.ศ. 2484 อีกเล่มคือ ถังซ�าจ๋ัง จดหมาย
เหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง

ซ่ึงข้าพเจ้าเป็นผู้แปล ตีพิมพ์ในประเทศไทยปี พ.ศ.
2547 หนังสือสองเล่มนี้เพียงพอส�าหรับผูอ่้านท่ีจะท�า
ความเขา้ใจชีวิตและงานของภัทรเมธใีนอดีตกาลท่านนี้
เข้าใจถึงอุปสรรคนานัปการท่ีคน ๆ หนึ่งต้องเผชิญใน
กระบวนการสืบเสาะแสวงหา ตลอดจนถึงความศรัทธา
ท่ีสามารถก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ขึ้นได้

อยา่งไรก็ตาม จิตวิญญาณของท่านเสวียนจ้ังไมเ่พียง
แต่แสดงออกด้วยการจาริกไปยังชมพูทวีปครั้งยิ่งใหญ่ 
หรอืงานนพินธแ์ปล เชน่ มหาปรัชญาปารมิตาสูตร ซึง่มี
ความยาวถึงหกรอ้ยปรเิฉทเท่านัน้ หากยังสะท้อนใหเ้หน็
ได้จากหฤทัยสตูร ซึง่เปน็พระสตูรขนาดส้ันประกอบด้วย
อักษรจีนเพียง 260 ตัวเท่านั้น แต่กลับเผยแพร่ออกไป
กว้างขวางยิ่งกว่า เมื่อแปลพระสูตรนี้ ท่านเสวียนจ้ังได้
เก็บข้อความ “ขา้มพ้นจากกองทุกข์ท้ังปวง” ในส�านวน
แปลเก่าของท่านกมุารชพีเอาไว้ ท้ัง ๆ ท่ีขอ้ความดังกล่าว
ไมไ่ด้ปรากฏในต้นฉบบัภาษาสันสกฤตเดิมก็ตาม เมตตา
จิตท่ีแฝงอยู่เบื้องหลังของท่านเสว้ียนจ้ังนัน้  ควรค่าท่ีคน
รุน่หลังจะได้ไตรต่รองใหลึ้กซึง้

โลกยุคโลกาภิวัตนใ์นปจัจุบนั ภาพของพระตรีปฎิกา-
จารยเ์สวียนจ้ังผูซ้ึ่ง “ถือไมข้ักขระก้าวเดินไปบนเสน้ทาง
อันตรายอันแสนไกลเพียงล�าพัง” ดูเหมือนจะหา่งไกล
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นอ้ยนดิด่ังอณูนั้น ไปวางบนศนูย์กลางแหง่จักรวาลด้วย
สายตามนษุยนยิม

 ส�าหรับพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ยุคใกล้นี้
ปรากฏว่าท้ังจีนและไทยต่างใหค้วามส�าคัญกับ “วิถีพทุธ
ศาสนาเพื่อสังคม”  (入世)  มากข้ึน โดยเน้นการพินิจ
พเิคราะหถึ์ง “มนษุยน์ยิม” เหน็ได้ว่าพื้นฐานความสนใจยัง
คงอยู่ท่ีมนษุย ์ถ้าถามว่า ฝากความหวังอะไรไว้กับอนาคต 
ข้าพเจ้าขอตอบว่า “การใสใ่จมนษุย”์ เปน็ประเพณท่ีีฝงัราก
อยู่ในวัฒนธรรมจีน - ไทย และนีไ่มเ่พยีงเปน็สว่นหนึง่ของ
การศกึษาการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมประชาชาติเท่านัน้
แต่ยงัน�าไปสู่แก่นแกนของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและ
การศกึษาเฉกเชน่เดียวกับการเดินทางสูต่ะวันตกของพระ
ตรปีฎิกาจารยเ์สวียนจ้ัง ซึง่ไมใ่ชเ่พื่อแสงสว่างอันเปน็นจิ-
นรินัดร ์แต่เพื่อ “นอ้มรบัวจนะแหง่พระบรมศาสดา นอ้ม
รบัค�าสอนท่ีแท้จรงิจากอรยิเมธ”ี

ข้าพเจ้าเขียนบทความสั้น ๆ นี้ เนื่องในวาระครบ
รอบ 20 ปขีองการตีพิมพ์นิตยสารแมน่�าโขง ปรารถนา
ใหส้ื่อสิง่พมิพภ์าษาไทยฉบบันีใ้หก้ารเอาใจใสม่นษุยนยิม
สบืไป เปน็ด่ังนาวาท่ีชว่ยน�าพาเยาวชนจีน - ไทยได้บรรลุ
ถึงความใฝฝ่นั

เกินกว่าคนยุคเราจะสัมผัสถึง การคมนาคมไปมาหาสู่
ระหว่างประเทศในมติิมหภาคคือสิ่งท่ีไมเ่คยมมีาก่อน จึง
เปน็ภาพฉาย “ภิกษุอดีตกาลท่ีจากไปอาคันตุกะเดิมกลับ
มาเยือน” ท่ีสมจริงยิ่งนัก คนในยุคแห่งข้อมลูข่าวสาร
และการแลกเปล่ียนจะรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้โชคดี ด้วย
การเจริญข้ึนของวัฒนธรรมหนึ่งหรือกระแสความคิด
หนึง่ มกัก่อใหเ้กิดการตอบสนองและประโยชนม์หาศาล
ในฉับพลัน ไม่ว่าจะบนอินเทอร์เน็ตหรือตลาดริมทาง 
ผลิตภัณฑ์การศึกษาทางวัฒนธรรมกล่าวได้ว่ามากมาย
ละลานตา คนหนุม่สาวในประเทศจีนสามารถรบัชมละคร
ไทยใหมล่่าสุดได้ตลอดเวลา ผู้ท่ีช่ืนชอบวัฒนธรรมจีน
ในประเทศไทยสามารถเพลิดเพลินไปกับนวนยิาย เพลง
ภาพยนตร์ ละครยอดนยิมล่าสุดของจีนได้พร้อม ๆ กัน
ผูเ้รียนท่ีมคีวามต้องการแตกต่างกัน  สามารถค้นหาสื่อ
แบบเรยีนภาษาจีนหรอืภาษาไทย วิดีโอหรือแมแ้ต่หลักสตูร
ออนไลนท่ี์ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างสะ-
ดวกง่ายดาย แมเ้มื่อสิบปก่ีอน นี่ก็เป็นสิ่งท่ีผู้คนไม่เคย
คาดคิดว่าจะได้เหน็

ยุคแหง่ขอ้มลูขา่วสารยิง่ก้าวหนา้มากเท่าใด การแลก
เปล่ียนทางวัฒนธรรมยิ่งจ�าเป็นต้องเริ่มจากจุดยนืของ
มนษุยนิยมมากขึ้นเท่านั้น โดยการน�าปัจเจกบุคคลตัว

越是信息发达的时代，文化交流就越需要从人本的立场出

发，把原本微小的个人置于宏观视域的中心。这是根

植于中泰两国文化的传统，不仅是国民教

育的一部分，也应成为文教交流

的核心。
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จดหมายถงึวยัรุ่นจนี - ไทย
寄语中泰青年朋友

อู๋หรัน นกัเขียนวรรณกรรมเยาวชน
中国儿童文学作家 吴然

เนื่องด้วย “แมน่�าโขง” นติยสารสองภาษาไทย - จีน 
โดยศนูย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้แห่งยูนนาน ได้ด�าเนนิกิจการมาครบ
รอบ 20 ปแีล้ว

นติยสารท่ีอุดมสมบูรณ์ท้ังในแง่เนื้อหาและภาพประ-
กอบฉบับนี้ สร้างคุณประโยชน์อันมีเอกลักษณ์ในการ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพ
ระหว่างจีน - ไทย ในโอกาสอันน่ายินดีนี้ ผมขอแสดง
ความยนิดีและขอแสดงความนบัถือต่อกองบรรณาธกิาร 
รวมไปถึงผูส้ื่อขา่วของนติยสารแมน่�าโขง

พร้อมกันนี ้ขอเอ่ยค�าทักทายไปยังมติรวัยรุ่นไทย -
จีน ขออวยพรใหทุ้กคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแข็งแรง
และเปน็สุข เพื่อก้าวขึ้นไปเปน็ก�าลังส�าคัญ เปน็เสาหลัก
ค�าจุนแผน่ดินเกิดท่ีสวยงามของทุกคนในอนาคต

ผมเคยเดินทางไปเยอืนประเทศไทยรวมสองคร้ัง รู้สกึ
ประทับใจไมรู่้ลืมไปกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ 
ความงดงามและรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ผมยงัจ�าได้ว่าภาพ
คนหนุม่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ฉวัดเฉวียนไปตามท้องถนน 
เพื่อท�ามาหาเล้ียงชพีอยา่งขยนัขนัแขง็ และภาพเด็กนอ้ย
สะพายกระเปา๋หนงัสือ เดินเข้าไปในโรงเรยีนอยา่งร่ืนเริง 
สิง่เหล่านีเ้ปน็ความทรงจ�าท่ีล�าลึกชวนใหอ้บอุ่นหวัใจ

ยังจ�าได้ว่า ประธานเหมา เจ๋อตงเคยกล่าวเอาไว้
เมื่อครั้งพบปะนักศึกษาจีนท่ีไปเรียนต่อยังประเทศ
รัสเซีย ณ กรุงมอสโกว่า คนหนุ่มสาวคือดวงตะวันยาม
เช้า เวลาแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกา ความหวังท้ังมวล
ล้วนฝากไว้ในตัววัยรุ่นท้ังหลาย ผมคิดว่าเราน่าจะน�า
ค�ากล่าวของท่านประธานเหมามาใช้กับวัยรุ่นไทย - จีน
ในเวลานี ้ก็คงจะเหมาะสมไมน่อ้ย
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สมยัหนุม่ ผมเคยท�างานเปน็คนงานผสมปูนในพื้นท่ี
ก่อสร้างมาก่อน แล้วยงัเคยเปน็พนกังานตรวจสอบสายไฟ
ฟา้แรงสูงด้วย สมยัหนุม่ ๆ  ผมได้เดินทางไปท่ัวรอ้ยเอ็ดเจ็ด
ยา่นน�า ต้องกร�าฝนกร�าแดด ฝา่พายุฝนกระหน�า ในขณะ
เดียวกัน ผมได้แบง่เวลาไปนัง่เรียนความรู้ใหม ่ๆ อันเปน็
ประโยชนจ์ากมหาวิทยาลัยภาคค�า และเพราะเหตนุี ้ ใน
เวลาต่อมาผมจึงได้ท�างานเปน็บรรณาธกิารในหนงัสอืพมิพ์
กรอบบา่ยวสนัตนคร ซึ่งเปน็ฉบับย่อยของ หนงัสือพมิพ์
รายวันยูนนาน อีกต่อหนึง่ และนัน่คือก้าวแรกแหง่การสาน
ฝนัท่ีอยากจะเปน็นกัเขียนของผมเอง 

เมื่อยามว่างเว้นจากงานบรรณาธิการ ผมจะฝกึฝน
การเขียนงานวรรณกรรมส�าหรับเยาวชน โดยได้รับค�า
แนะน�าและสนบัสนนุอันล�าค่าจากนกัเขียนอาวุโสหลาก
หลายท่าน จนได้เล่ือนขั้นมาเป็นนักเขียนวรรณกรรม

เยาวชนในท่ีสุด หลายปีมานี้ ผลงานรวมเล่มของผม
จ�านวนหลายสิบเล่ม ไม่ว่าจะเป็น “ธารล�าน�า” “เรอืน
ต้นไมข้องนางฟ้า” ได้ทยอยตีพิมพ์จ�าหนา่ย ไมน่านมา
นี ้แมน่�าโขงยังได้น�าความเรียงปกิณกะเรื่อง “เดินตาม
จันทร”์ ของผมไปลงเผยแพรใ่นฉบบั ความเรียงปกิณกะ
“โรงเรียนประถมใต้ต้นไม้ใหญ่” ก็ได้รับเลือกใหบ้รรจุ
ในแบบเรยีนภาษาจีน ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศกึษา
ปท่ีีสามและสี่ ให้เยาวชนชาวจีนนบัล้านคนได้อ่านใน
ชั้นเรียน ผมหวังเหลือเกินว่า เยาวชนชาวไทยท่ีได้อ่าน 
“เดินตามจันทร์” จะมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบ้านเกิด
ของเราท่ียูนนาน เพื่อร่วมชื่นชมความงามของดวงจันทร์
ยามท่ีโผล่พ้นฟ้าทางบูรพทิศด้วยกัน ณ ริมทะเลสาบ
เอ๋อร์ไห่ในเมืองต้าหล่ี และริมทะเลสาบเตียนฉือใน
นครคุนหมงิ

我曾两次到过泰国，对这个历史悠久美丽富饶的国家记忆犹新。特别是

青年朋友骑着摩托，风驰电掣地穿行大街小巷的勤奋劳作，以及孩子们背着

书包，愉快地走进学校的情景，让我的记忆既深刻，又温暖。不久前《湄公

河》杂志选登了我的散文《走月亮》，我也多么希望读到这篇文

章的泰国小朋友和青年朋友，能有机会到我的家乡云

南来，在大理的洱海边，或者昆明的滇池

边，欣赏月亮东升的迷人景色！
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เรือ่งราวแห่งการเติบโต

你的20岁，是什么样的呢？

20岁，是每个人从少年到成年的必经之路。《湄公河》杂志见证了许多人的20岁，也陪伴了许多人的20

岁，这其中有杂志的编辑、译审，也有杂志的忠实读者。20年来，他们或成为了各行业的栋梁，或在自己喜欢

的领域闯出了一片天地。本期，我们邀请了四位《湄公河》杂志的亲密朋友，讲述各自的成长故事。
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ตอนอายุ 20 ป ีชีวิตของคุณเปน็อย่างไรบ้าง
คุณเพ้อฝนัถึงอนาคตอันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ท่ีแสนสดใสนานา ใช่หรือไม ่ตอนนั้นคุณยัง

เรยีนหนงัสอือย่างขะมกัเขมน้ เพื่อแสดงฝมีอืให้เป็นท่ีประจักษ์ในสาขาท่ีตัวเองชื่นชอบ หรอืว่าก�าลัง
ก้าวออกสู่สังคม เริ่มกลายเปน็ “วัยท�างาน” ท่ีขยันขันแข็งกันล่ะ

วัย 20 ป ีคือ ช่วงชีวิตท่ีวัยรุน่ทกุคนจะต้องพบพาน เพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ ่นติยสารแมน่�าโขงได้
ท�าหนา้ท่ีเปน็ประจักษ์พยานแก่วัยยี่สิบของผูค้นมากมาย ได้เดินเคียงข้างคนเหล่านั้นในวัยยี่สิบของ
พวกเขา คนเหล่านี ้บ้างก็เปน็บรรณาธกิารของนิตยสาร บ้างก็เปน็ผูต้รวจงานแปล บ้างก็เปน็ผูอ่้าน
ตัวยงของเรา ย่ีสิบปมีานี ้พวกเขาค่อย ๆ เติบโตเปน็ก�าลังส�าคัญในแต่ละสาขา สร้างผลงานและความ
ยิ่งใหญ่แก่ตนในสายงานต่าง ๆ แมน่�าโขงฉบับนี ้เราได้เชิญมิตรรักนกัอ่านสามท่าน มาร่วมแชร์เรื่อง
ราวแหง่การเติบโตกับทุกคน
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ร�าลกึถงึอาจารยย์รรยง จริะนคร ท่ีผมรูจ้กั 
记我所知道的谢远章先生

ผมรูจั้กกับท่านอาจารย์ยรรยง จิระนคร (เจีย แยนจอง)
คร้ังแรกท่ีศนูย์เอเชยีศกึษาแหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
ในป ีพ.ศ. 2542 ซึง่เปน็ปท่ีีเก้าของท่านในฐานะนกัวิจัย
รับเชิญท่ีนั่น ในเวลานั้นผมยังศกึษาอยู่ท่ีบัณฑิตวิทยา-
ลัยแหง่มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่และได้มโีอกาสฟังอาจารย์
ยรรยงบรรยายเร่ืองราวต่าง ๆ ต้ังแต่ “พันนา” ถึง “หนอง-
แส” จาก “เส้ือบ้านเสื้อเมอืง” ถึง “แมป่ลีกูป”ี  ค�าศพัท์
เหล่านีซุ้กซ่อนประวัติศาสตรค์วามสัมพนัธท์างวัฒนธรรม

ระหว่างจีน - ไทย เปน็เรื่องท่ีน่าสนใจและน่าอัศจรรย์ใจ
นบัเปน็การเปดิประตูแห่งความรู้ใหมใ่หกั้บผม ประเด็น
ต้นก�าเนดิของชนชาติไทยคือจุดเชื่อมโยงอันส�าคัญใน
การศกึษาประวัติศาสตรจี์น - ไทย ซ่ึงมไิด้เปน็เพยีงประ-
เด็นทางวิชาการเท่านัน้ แต่ยงัเก่ียวโยงถึงความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และ
จุดต้ังของการพฒันาในอนาคต  ผลงานวิจัย ไท - ไทยศกึษา
ของอาจารย์ยรรยง ตลอดจนทรรศนะและผลงานของ

谢远章先生担任《湄公河》杂志的译审，一做就是整整十七年。其间，我也曾有幸受邀参与过部分文章的泰

译工作，每一篇译稿谢先生均从母语者的角度认真润色修改，对这些改笔的学习令我获益匪浅。时至今日，《湄

公河》杂志编辑部已拥有了一支母语者组成的高水平翻译团队，越来越多的有志者加入到前辈开创的传播事业中

来，传递着时代的精神与脉动。我想，这些发展变迁一定会让谢先生感到欣慰。

ไปฉุ๋น ศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันเอเชียศกึษาแหง่มหาวิทยาลัยภาษา
ต่างประเทศปกัก่ิง บรรณาธกิารแปลนติยสารแมน่�าโขง
北京外国语大学亚洲学院教授、《湄公河》杂志译审 白湻
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นกัวิชาการผูอ่ื้นท่ีท่านแปลและถ่ายทอดออกมานั้น จึง
เปน็การเติมเต็มวิริยะความเพียรอันล�าค่า

ต่อมา อาจารย์ยรรยงเดินทางกลับประเทศจีนเพื่อ
เข้าร่วมงานบรรณาธกิารแปลนติยสารแมน่�าโขง รายเดือน
รับหนา้ท่ีผูต้รวจทานงานแปล แมว่้าอาจารย์ยรรยงจะ
ถ่อมตัวว่าท่านไมเ่คยท�างานแปลนิตยสารมาก่อน แต่
ด้วยความรู้ทางวิชาการและความเชีย่วชาญท้ังภาษาจีน
และภาษาไทยของท่าน ท่านจึงเปน็ตัวเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส�าหรับงานนี ้ท่านรับท�าหนา้ท่ีสบืเนื่องมาเปน็เวลา
สิบเจ็ดปเีต็ม หลายปก่ีอน ตัวผมเองโชคดีได้รับเชิญให้
เขา้รว่มงานแปลไทยบางบทความ อาจารยย์รรยงตรวจ
ทานต้นฉบับงานแปลแต่ละฉบับด้วยมุมมองของเจ้าของ
ภาษาอย่างจริงจัง ผมได้รับประโยชน์มากมายจากการ
ศกึษางานปรับแก้เหล่านี้ ในแง่หนึ่ง ผมรู้สึกประทับใจ
อย่างยิ่งต่อความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาของอาจารย์ 
อีกด้านหนึง่ท่ีสัมผสัได้คือ อาจารย์ยรรยงใหค้วามส�าคัญ
อย่างยิ่งกับการถ่ายทอดความคิด มุง่เนน้การยึดกุมจิต
วิญญาณและจุดประสงค์ของบทความต้นฉบับ ไมใ่ช้
ค�าศพัท์ท่ีท�าใหค้วามหมายสูญเสียผิดเพี้ยน ทุกครั้งท่ี
ไปคนุหมงิ ผมจะไปเยีย่มอาจารยย์รรยงท่ีบา้นของท่าน
ซึ่งต้ังอยู่บนถนนจ้วนถัง ในห้องนั่งเล่นท่ีสว่างโปร่งโล่ง 
เต็มไปด้วยพฤกษาเขียวขจี สดับฟังท่านพูดคุยเก่ียวกับ

การแปล สนทนาถึงงานวิจัยไท - ไทยศกึษา ท่านวางจุด
ต้ังอันยาวไกลของงานการแปลนติยสารไว้อย่างชัดเจน
เสมอ เมื่อเขา้สูช่ว่งสงูวัย ท่านยงัคงท�างานบรรณาธกิาร
นติยสารแปลซึง่มกีารจัดเตรยีมงานอยา่งเปน็ระบบแบบ
แผน ท�าหนา้ท่ีเป็นคนสุดท้ายของกระบวนการปดิต้น
ฉบับ

ตราบถึงวันนี้ นิตยสารแม่น�าโขงมีทีมงานแปลท่ี
เปน็เจ้าของภาษาซึ่งมคีุณภาพสูง นบัวันจะมผีูป้รารถนา
เข้าร่วมในภารกิจงานสื่อสารเผยแพร่ท่ีรเิริม่โดยผูอ้าวุโส
ท่านนีม้ากขึ้นเรื่อย ๆ ต้องขอขอบคุณในความไว้วางใจ
ของส�านกัพมิพ์นติยสาร ให้ผมได้รับหนา้ท่ีเปน็สว่นหนึง่
ในงานตรวจพสูิจนอั์กษรของต้นฉบับท่ีแปลด้วย ทว่าใน
วันนี ้เมื่อประสบปัญหาในบางแห่ง เราขาดผูอ้าวุโสท่ี
จะขอค�าแนะน�าได้ตลอดเวลาไปหนึ่งท่าน จึงอดไมไ่ด้ท่ี
จะรู้สึกเศร้าสะเทือนใจ 

หลังการปรับโฉมนิตยสาร ซึ่งนอกจากยึดหลักการ
ท�าหนา้ท่ีรายงานสถานการณ์ปจัจุบันแล้ว ยงัได้เพิม่สดั-
สว่นของเนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรม มคีอลัมนแ์ละบทความ
ต่าง ๆ ท่ีคนหนุม่สาวนยิมชมชอบมากขึ้น สง่ต่อจิตวิญ-
ญาณและชีพจรแห่งยุคสมัย ผมคิดว่า การพัฒนาและ
การเปล่ียนแปลงเหล่านี้จะท�าให้อาจารยย์รรยงรู้สกึปลาบ
ปล้ืมใจเปน็แน่
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แม่น�า้โขง แนวคดิใหม่ ขอบเขตใหม่ 
และวิธีการเล่าเรือ่งแบบใหม่

新概念、新范畴、新表述
与《湄公河》

รศ.ดร. เริ่น จ่ือหย่วน คณะภาษาและวัฒนธรรมยูนนาน 
มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

云南师范大学云南华文学院博士、副教授 任志远

แมน่�าโขง เปน็นติยสารสองภาษาไทยและจีน ท่ีหลอม
รวมสิ่งใหมส่ามสิ่งหลักเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ แนวคิด
ใหม ่ขอบเขตใหม ่และการเล่าเรื่ องแบบใหม ่ในระยะ
เวลายี่สิบปขีองการจัดท�านิตยสารแมน่�าโขง ยึดมั่นใน
อุดมการณใ์นการบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับจีน สรา้งคณุปู-

การแก่ “จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกัน” 
ส�าหรับ “แนวคิดใหม”่ นัน้ แมน่�าโขง น�าเสนอเนื้อหา

ท่ีมคีวามหลากหลาย คัดสรรเรื่องราวท่ีมคีวามส�าคัญเพ่ือ
ถ่ายทอดข่าวสารเก่ียวกับประเทศจีน บทความท่ีได้รับ
เลือกมาตีพมิพใ์นนติยสารฉบับนี้ เปน็การผนกึความมุง่-

《湄公河》杂志是一本集“新概念”“新范畴”“新表述”为一体的特色中泰双语刊物。在20年的发展历程

中，《湄公河》一直秉承讲好“中国故事”的传播理念，为增进“中泰一家亲”作出了重要贡献。
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มัน่อย่างไมย่่อท้อ และความคาดหวังถึงอนาคตอันสดใส
ของผู้ท่ีท�างานในสาขางานการส่งเสริมความสัมพันธ์
มติรภาพไทย - จีน น�าเสนอแง่มมุท่ีเก่ียวข้องกับการยก
ระดับความสมัพนัธร์ะหว่างสองประเทศใหแ้ก่ประชาชน
ชาวไทย สิ่งท่ีคัดสรรมาเผยแพร่สะท้อนใหเ้หน็แนวคิด 
การด�าเนนินโยบาย ความคิดเห็น อุดมการณ์ และภมูิ
ปญัญาของจีน นอกจากนีย้ังได้น�าเสนอประเด็นส�าคัญ
ต่าง ๆ ท่ีประชาชนไทยและจีนใหค้วามสนใจ นบัว่าเปน็
เวทีส�าคัญท่ีช่วยส่งเสรมิความเชื่อมัน่และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างสองประเทศได้เปน็อย่างดี

ส�าหรับนกัอ่านชาวจีน แมน่�าโขง คือชอ่งทางการเรยีน
ภาษาไทยท่ีส�าคัญ ชาวจีนท่ีสนใจศึกษาและชื่นชอบภาษา
ไทย จะสามารถเก็บสะสมค�าศพัท์ภาษาไทยในสาขาต่าง ๆ
ผา่นการอ่านนติยสารฉบับนี ้รวมท้ังยังช่วยยกระดับทักษะ
การอ่าน เปน็แหล่งฝึกฝนวัจนลีลาในการเขยีน รวมท้ัง
เสรมิความเขม้แข็งด้านเทคนิคการแปลอีกด้วย ส�าหรับ
นกัอ่านชาวไทยนั้น แมน่�าโขง ได้น�าเสนอเรื่องราวเก่ียว
กับจีนแก่ประชาชาวไทย ด้วยส�านวนภาษาอันอ่อนโยน
เพื่อสรา้งพื้นท่ีท่ีประชาชนสองประเทศจะได้มสีว่นรว่ม
และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

แมน่�าโขง น�าเสนอข้อมูลผ่านหลายช่องทางท้ังใน
จีนและต่างประเทศ ไมว่่าจะเปน็ชอ่งทางออนไลน ์หรอื
ฉบบัพมิพจ์�าหน่ายเปน็รูปเล่ม โดยหวังว่าจะชว่ยกระตุน้
ใหเ้กิดปฏิสมัพันธร์ะหว่างประชาชนท้ังสองชาติ เปน็ส่ิง
พมิพท่ี์คอยแนะแนวใหช้าวไทยเข้าใจจีนมากขึน้ จึงอาจ
มองได้ว่านิตยสารแม่น�าโขง เปน็สายใยส�าคัญท่ีเชื่อม
จิตใจชาวจีนและชาวไทยเขา้ด้วยกัน 

ในวาระท่ี แมน่�าโขง เดินทางมาจนครบยีสิ่บป ีผมหวัง
ว่านติยสารฉบบันีจ้ะน�าเสนอบทความท่ีลึกซึ้งใหม้ากยิง่
ข้ึน เนน้ปฏิสมัพนัธกั์บผูร้บัสารหลากหลายกลุม่ รวมท้ัง
เปดิชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้มากขึน้ นอกจากนี้
ยังควรเนน้น�าเสนอข่าวเด่นประเด็นร้อนท่ีประชาชนท้ัง
สองประเทศใหค้วามสนใจ ด้านการใช้ภาษา ก็ควรจะค�า
นงึถึงผูอ่้านท่ีมรีะดับภาษาแตกต่างกัน ส�าหรบัรูปแบบการ
เผยแพรข้่อมลูนัน้ หวังว่าจะสามารถดึงดูดบุคลากรท่ีสนใจ
ด้านการกระชับสมัพนัธไมตรรีะหว่างสองประเทศมาร่วม
ทีมเพิ่มข้ึน เพ่ือให้แม่น�าโขงได้แสดงบทบาทในฐานะ
สะพานเชื่อมสมัพันธ์ท่ีแข็งแรงและถาวร กลายเปน็สื่อ-
มวลชนรูปแบบใหมใ่นการสื่อสารระหว่างประเทศในยุค
สมยัใหมข่องโลก 
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ฉันชื่อธนัยพร วริศรา มาจากจังหวัดเชียงใหม ่

ความผกูพนัระหว่างตัวฉันกับนติยสารแมน่�าโขง เริม่

ต้นมาต้ังแต่ป ี2551 ตอนนัน้ฉนัเปน็วัยรุน่ท่ีเพิง่จากบา้น

เกิดเมอืงนอนมาศกึษาต่อในประเทศจีน วันหนึง่มเีพื่อน

แนะน�าใหล้องอ่านนติยสารนีด้ ูและต้ังแต่นัน้ ฉนัก็ได้เปดิ

โลกทัศนข์องตัวเองเก่ียวกับจีน และติดตามอ่านแมน่�าโขง

“แม่น�า้โขง...นติยสารท่ีอยู่เคยีงขา้งฉนัตลอดช่วงวยัรุ่น”
《湄公河》

陪伴了我整个青春

คุณธนัยพร วริศรา  แฟนชาวไทยของนติยสารแมน่�าโขง
《湄公河》杂志读者 覃雅篷·瓦利萨拉

通过阅读《湄公河》杂志，我对这个时代、社会，以及“中泰一家亲”有了新的认识，同时也了解到许多同

龄人的生活状态，以及时代主流的声音。我没有特别迷过杂志的某一位作者，因为每个人的风格、角度都不同，

而这些“不同”恰巧是吸引我的点。在杂志的陪伴下，我逐渐成长为一个有思想、善于表达自己观点的人。
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มาตลอดเกือบสิบสามปี

สมยัเรยีน ฉนัจ�าเปน็ต้องพัฒนาทักษะภาษาจีน เลย

ได้อ่านนติยสารเล่มอ่ืน ๆ  มากมาย แต่ฉนัก็พบว่า แมน่�าโขง

นัน้น�าเสนอขา่วสารท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังเปน็นติยสาร

เทียบสองภาษา จึงโดดเด่นกว่าคู่แขง่อ่ืน ๆ และกลายมา

เปน็เพื่อนคูใ่จในการเรยีนภาษาจีนของฉัน

การอ่านแมน่�าโขงท�าให้ฉันมีความเข้าใจสังคม ยุค

สมยั และแนวคิดเรื่อง “จีนไทยใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกัน” ได้

ลึกขึน้ ในขณะเดียวกันฉนัก็ได้รบัรูเ้ก่ียวกับสภาพชวิีตของ

คนวัยเดียวกัน ได้รบัฟงัเสยีงท่ีเปน็กระแสหลักในยุคสมยั

ต่าง ๆ  ส�าหรบัคอลัมนสิต์ในแมน่�าโขง ฉันตอบไมไ่ด้ว่าชื่น

ชอบคนไหนเปน็พเิศษ เพราะฉนัมองว่าแต่ละท่านก็มสีไตล์

และมมุมองต่างกันออกไป และความแตกต่างนีเ่อง ท่ีดึง-

ดดูความสนใจของฉัน การอ่านแมน่�าโขงเปน็เวลาหลาย

ป ีท�าใหฉ้นักลายเปน็คนมคีวามคิดลึกซึ้ง รวมท้ังชอบท่ี

จะแสดงความคิดเหน็

เวลานีท่ี้บ้านของฉันมีห้องส�าหรับเก็บหนังสือและ

นติยสารอย่างเดียว หนงัสือส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นของ

ลูก ส่วนตัวฉันเอง เวลาอยากอ่านนิตยสารท่ีชอบ ฉันก็

จะอ่านผา่นแอปพลิเคชัน หรือไมก็่อ่านในบัญชีวีแชท

สาธารณะ แต่หากเจอคอลัมนท่ี์ชอบเปน็พเิศษ ฉันก็มกั

จะอดใจไม่ไหว ต้องไปซื้อนติยสารแบบเล่มมาเก็บสะสม

ยกตัวอยา่งเชน่ ฉนัท�างานค้าขาย จึงมองว่าบทความเร่ือง

“ผูเ้ช่ียวชาญไทย - จีน พดูคยุเรื่องเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว”

ในแมน่�าโขง ฉบบัท่ี 233 ชว่ยเปดิโลกได้เป็นอยา่งดี นอก

จากนี ้เนื่องจากฉนัชอบเล่นกีฬาฤดหูนาว ฉนัจึงชอบแม-่

น�าโขง ฉบับท่ี 235 ท่ีน�าเสนอธมี “ก้าวไปข้างหน้าพร้อม

กัน” เก่ียวกับโอลิมปิกฤดูหนาว การอ่านนิตยสารฉบับ

นั้นท�าใหฉ้ันได้เข้าใจจิตวิญญาณแห่งโอลิมปิกมากขึ้น 

พอหนงัสือเล่มวางจ�าหนา่ย ก็เลยรีบซื้อมาเก็บเอาไว้

แมอ้ายุจะมากขึ้น แต่ฉันก็ยังคงกระตือรือร้นต่อสิ่ง

ท่ีสนใจเหมอืนสมยัสาว ๆ อยู่ดี แมน่�าโขงนัน้อยู่เคียงข้าง

ฉนัตลอดชว่งวัยรุน่ และฉนัก็ได้พบว่านิตยสารฉบับนี้ได้

กลายมาเปน็นติยสารท่ีมท้ัีง “เสียง” (รายการพอดแคสต์

“แมน่�าโขง Talk”) และ “ภาพ” (ลิงก์ส�าหรับรับชมวิดีโอ

สั้น) เด๋ียวนีพ้อมีเวลาว่าง ฉันก็จะเขาชมแพลตฟอร์ม

โซเชยีลของแมน่�าโขง เพื่อดูว่ามหีวัขอ้อะไรท่ีจะสามารถ

พดูคยุกับเพื่อนนกัอ่านท่ีเปน็ “คอเดียวกัน” ได้บา้งหรอืไม่
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做到翻译信、雅、达，是翻译前辈们一直以来的追求，也是对译者的最高要求。作为一名翻译人员，我也在

为之不懈奋斗。在未来的日子里，我会更加努力学习，与《湄公河》杂志并肩前行。

ฉนัเติบโตมาพรอ้มกบันติยสารแม่น�า้โขง
我与《湄公河》共成长

ช่ายเมิง่ บรรณาธกิารภาษา
ไทย นติยสารแมน่�าโขง

《湄公河》杂志

泰文编辑 蔡梦

เดือนกันยายน 2543 เปน็ครั้งแรกท่ีฉันได้มีโอกาส
สัมผัสกับภาษาไทย และนบัแต่นั้นมาฉันก็รู้สึกผกูพัน
กับภาษาไทยอยา่งไมอ่าจแยกจากกันได้ และนี่คือจุดเริม่
ต้นเสน้ทางการเรยีนภาษาไทยของฉนั เดือนกรกฎาคม 2546 
หลังจบการศกึษาวิชาเอกภาษาไทย อาจารย์ท่านหนึง่ได้แนะน�า
ใหฉั้นมาท�างานท่ีนิตยสารแมน่�าโขงในหนา้ท่ีบรรณาธกิาร
ภาษาไทย จนถึงทุกวันนีฉ้นัท�างานครบ 19 ปแีล้ว

นติยสารแมน่�าโขงครบรอบ 20 ป ีเคียงคู่การท�างาน
ของฉันตลอด 19 ปี

ฉันยังคงจดจ�าภาพความทรงจ�าในช่วง 19 ปท่ีีผา่น
มาได้อย่างชัดเจน ทุกเรื่องราวท่ีเป็นครั้งแรกของฉัน 
ครั้งแรกของการเปน็ล่ามหน้างาน ครั้งแรกท่ีน�าคณะดู
งาน คร้ังแรกของการเขียนบทความ ครั้งแรกท่ีได้มี
โอกาสไปประเทศไทย และอีกหลายเหตุการณ์ครั้งแรก
ของฉัน เช่น ในช่วงเริ่มต้นจัดท�านิตยสาร ช่วงนั้นคน
แปลยงัใชวิ้ธกีารแปลด้วยการเขียนลายมอืลงบนกระดาษ
แล้วใช้แฟกซ์ส่งบทความกลับมา ส่วนฉันต้องรับหนา้ท่ี
ในการพิมพ์บทความท่ีแปลด้วยลายมือเขียนทีละค�า
ทีละค�า พิมพ์ซ�ารอบแล้วรอบเล่า ซึ่งไมใ่ช่งานท่ีง่ายนกั

ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเพิ่งจบใหม่อย่างฉัน บางครั้งฉันเดา
ลายมือเขียนไม่ออก ก็ต้องหาทางออกด้วยการค้นหา
ค�าศพัท์ทางพจนานกุรม ซึง่แนน่อนฉนัมกัพมิพบ์ทความ
ท่ีใช้ลายมือเขียนเช่นนี้ผิดอยู่เสมอ และรู้สึกประสาท
เสียอยู่บ่อย ๆ แต่ฉันก็ยังโชคดีท่ีมีอาจารย์ตรวจการ
แปลคอยใหก้�าลังใจและสนับสนุนฉันอยู่ตลอด ท่านจะ
คอยชีแ้นะและตักเตือนข้อผดิพลาด ช่วยใหฉ้ันได้สั่งสม
ความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ในการท�างาน จนกระท่ัง
ช�านาญในหน้าท่ีมากขึ้น หากพูดถึงอาจารย์ผู้ตรวจ
การแปล ทุกท่านต่างมีทัศนคติการท�างานท่ีต้ังใจ มี
ระเบียบวินัยและเคร่งครัดในการท�างานอย่างมาก ส่ง
ผลให้ฉันเองมีทัศนคติในการท�างานเช่นนี้ด้วย ฉันยัง
จ�าได้ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งสอนฉันว่า งานแปลเป็นงาน
ท่ีนา่เบื่อหนา่ยและต้องใช้ความอดทน แต่ผลงานท่ีออก
มาจะท�าใหเ้รารู้สึกภาคภมูใิจและมคีวามสุข ค�าพูดของ
อาจารย์เป็นท่ีประจักษ์ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน ฉันเริ่ม
รู้สึกได้ถึงรสชาติแห่งความสุขท่ีได้มาจากการงานแปล
ท่ีนา่เบื่อหนา่ยเหล่านี้

การแปลท่ีดีจะต้องยึดถือหลักการแปล 3 ข้อ ได้แก่ 
ความถูกต้องเท่ียงตรง การสื่อเข้าถึงความหมายและความ
สละสลวย หลักการเหล่านีเ้ปน็สิง่ท่ีนกัแปลยึดถือและสืบ
ทอดต่อกันมาต้ังแต่อดีต และเปน็หลักการส�าคัญสูงสดุส�า-
หรบันกัแปลทกุคน ฉนัเองในฐานะท่ีเปน็นกัแปลคนหนึง่
ต้องพยายามต่อสูต่้อไปเพื่อใหบ้รรลุถึงหลักการดังกล่าว
ใหไ้ด้ ในอนาคต ฉนัจะยงัคงพฒันาตัวเอง ฉนัพร้อมท่ีจะ
ก้าวหนา้และเติบโตเคียงคู่กับนติยสารแมน่�าโขงต่อไป

รายงานพเิศษ / 特稿
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เยีย่มชมอว้ีซ ี| งานประชมุดา้นคุณภาพชวิีตแห่งประเทศจนี 
คร ัง้ท่ีสอง (อว้ีซ)ี จดัขึ้น ณ เมืองอว้ีซ ีสาธารณรฐัประชาชนจนี
走进玉溪 | 第二届中国（玉溪）品质生活论坛在玉溪举办

ปลายเดือนธนัวาคม 2565 งานประชุมด้านคณุภาพ
ชีวิตแหง่ประเทศจีน ครั้งท่ีสอง (อว้ีซี) ได้จัดขึน้ ณ เมอืง
อว้ีซี สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยได้รบัเกียรติจากผูเ้ชีย่ว
ชาญระดับแถวหนา้ของประเทศจีน ใหม้ารว่มพูดคยุแลก
เปล่ียนทัศนะกันในธมีหลักของงาน คือ “สง่เสรมิการพฒันา
อย่างมคุีณภาพ สรา้งสรรค์คณุภาพชวิีตท่ีดี” และประเด็น
ส�าคัญอ่ืน ๆ เช่น “คณุภาพชวิีตดี ๆ ท่ีเมอืงอว้ีซ”ี การสรา้ง
สรรค์ทรัพย์สินทางปญัญาจากงานประชุมอว้ีซี เพื่อยก
ระดับความเปน็แบรนด์ของเมอืงอว้ีซ ีและสง่เสรมิใหเ้มอืง
แหง่นีพ้ฒันาอย่างมคีณุภาพ ท้ังด้านเศรษฐกิจและสงัคม

อว้ีซีเปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติและประวัติ-
ศาสตร์ เมอืงแหง่นี้มีสภาพอากาศเย็นสบายคล้ายฤดู
ใบไมผ้ลิตลอดท้ังป ีจึงนบัว่าเปน็เมอืงนา่อยูท่ี่สดุเมอืงหนึง่
ในประเทศจีน ในขณะเดียวกัน อว้ีซียังเปน็จุดเชื่อมต่อ
ส�าคัญในการด�าเนนินโยบาย “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” และ
เปน็ศนูยก์ลางการกระจายสนิค้าและการคมนาคมท่ีเช่ือม
จีนเขา้กับเอเชยีใต้และเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ หลายปี
มานี ้อว้ีซใีหค้วามส�าคัญอยา่งยิง่กับการสรา้งสรรค์สงัคม
ท่ีมอีารยะในเชงิระบบนเิวศ ทุ่มเทก�าลังในการสรา้งสิง่แวด
ล้อมท่ีเหมาะสมแก่การประกอบธรุกิจ โดยเนน้ความสอด
คล้องกับลักษณะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเด่นในพ้ืนท่ี
มุง่สรา้งเมอืงอว้ีซใีหเ้ปน็ฐานการผลิตท่ีทันสมยั เปน็ศนูย-์
กลางด้านการแพทย์ชีวภาพ และเปน็เขตน�ารอ่งในการ
ปรบัเปล่ียนและอุตสาหกรรมถลงุแรข่องมณฑลยูนนาน

玉溪市委宣传部供稿供图

2022年12月下旬，第二届中国（玉溪）品质生活论坛在

玉溪举办。多年来，玉溪深耕生态文明建设，着力构建与玉溪

经济发展和产业特色相匹配的营商环境，着力打造云南省先进

制造基地、生物医药高地、矿业产业转型升级示范区。
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จีนยินดีท่ีจะร่วมมอืกับนานาประเทศ ใช้งานเอ็กซ์โปจีน – เอเชียใต้เป็นเวทีร่วมกันเสริมสร้างความก้าวหนา้ใน
ความรว่มมอืรูปแบบใหมไ่มห่ยุดยัง้ โดยผนกึความสามคัคีรวมใจ และฉนัทามติด้านการพฒันาร่วมกัน ผลักดันข้อริเริม่ 
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ใหรุ้ดหนา้ไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ส่งเสริมและสนับสนุนข้อริเริ่มการพัฒนาท่ัวโลกอย่าง
จริงจังและเปน็รูปธรรม และร่วมมอืกันสร้างสรรค์อนาคตท่ีเจริญงอกงามยิ่งกว่าเดิม 

——สาส์นแสดงความยินดีจาก สี จ้ินผงิ ประธานาธบิดีแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อการจัดงานเอ็กซ์โปจีน 
– เอเชียใต้ ครั้งท่ี 6

中国愿同各国一道，以中国—南亚博览会为平台，凝聚团结协作、共谋发展的共识，不断打造新的合作增长点，推动共

建“一带一路”高质量发展，助力全球发展倡议落地落实，共同开创更加繁荣美好的未来。

——中国国家主席习近平向第6届中国—南亚博览会致贺信

สบิปีเอก็ซโ์ปจนี - เอเชยีใต ้ร่วมแบ่งปันโอกาส

十年南博  机遇共享
“เต็มไปด้วยโอกาส” “เวทีใหญ่ มโีอกาสในการท�า

ธรุกิจมากมาย” “มาทีไรก็ได้ประโยชนเ์ปน็กอบเปน็ก�า”
นีคื่อความคิดเหน็ท่ีหลายคนมต่ีองานเอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้
ซึง่จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 19 - 22 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา งาน
เอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งท่ี 6 และงานแสดงสินค้าน�า
เขา้ - ส่งออกคุนหมงิ ครัง้ท่ี 26 ได้จัดขึน้อยา่งเปน็ทางการ
ณ นครคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน กิจกรรมแสดง
สินค้าในคราวนี ้เปน็งานใหญ่ท่ีผูค้้าต่างรอคอยอย่างใจ
จดใจจ่อ

ธมีงานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้ในคร้ังนีคื้อ “รว่มแบ่งปนั

โอกาส ร่วมแสวงหาการพัฒนา” โดยมคีณะบุคคลจาก
80 ประเทศหรอืภมูภิาคและองค์การระหว่างประเทศเขา้รว่ม
นอกจากนียั้งมตัีวแทนจากองค์กรภาครฐักว่า 30 หนว่ยงาน
และวิสาหกิจระดับท็อป 500 ของโลกและท็อป 500 ของ
ประเทศจีนเข้ารว่มแสดงสินค้า ปนีีน้บัเปน็ปท่ีี 10 ท่ีงาน
เอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ได้รับการอนุมัติใหย้กระดับการ
จัดงาน ด้วยการพฒันาท่ียกระดับขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงท�า
ใหม้หกรรมแสดงสนิค้าดังกล่าว กลายมาเปน็เวทีส�าคัญใน
การแบ่งปนัโอกาสทางการค้า และโอกาสในการพัฒนา
ประเทศไปพร้อมกันท่ัวโลก

งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งท่ี 6 และงานแสดงสินค้าน�าเข้า - ส่งออกคุนหมงิ ครั้งท่ี 26 จัดขึ้นท่ีนครคุนหมงิ
第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明开幕 雷桐苏 图

62



สิบปีผ่านไปกบัความเปลีย่นแปลงใหม่
十年新变化

งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้หกครั้งท่ีผ่านมา จะเหน็
ได้ว่าสิง่ท่ีพฒันาขึน้อย่างต่อเนื่องคือความเปน็นานาชาติ
ความเปน็มอือาชีพ และความเปน็ตลาด นอกจากนี ้เครือ
ขา่ยมติรสหายท่ีเกิดขึ้นก็แผว่งกว้างออกไปเรื่อย ๆ ไมสิ่น้
สดุ นบัต้ังแต่ครัง้แรกจนถึงครัง้ท่ี 6 จ�านวนหอจัดแสดง
ภายในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้เพิม่ขึน้จาก 6 แหง่ เปน็
13 แหง่ โดยในจ�านวนนัน้ คือ หอจัดแสดงในประเด็นเฉพาะ
เช่น หอจัดแสดงเศรษฐกิจดิจิทัล และหอจัดแสดงพลังงาน
สีเขยีว ฯลฯ รวม 8 หอ ส�าหรับเนื้อท่ีการจัดแสดงนัน้ เพิม่
ขึ้นจาก 51,100 ตารางเมตร เปน็ 130,000 ตารางเมตร 
ประเทศ เขตแคว้น และองค์การระหว่างประเทศท่ีเขา้รว่ม
มหกรรม เพิ่มจาก 42 แห่งมาเป็น 80 แห่ง ภายในงาน
เอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้ครัง้นี ้ทกุฝา่ยมกีารลงนามในสญัญา

ความรว่มมอื คิดเปน็มลูค่าการลงทนุรวมกว่า 4 แสนล้าน
หยวน นอกจากนี ้ยังมกีารลงนามความรว่มมอืภายนอก
งาน คิดเปน็มลูค่าการลงทุนรวมกว่า 2 แสนล้านหยวนอีก
ด้วย

เมื่อเรามาเจอกันในงานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้ ทกุ ๆ ปี
ล้วนเกิดมติิใหมท่ี่นา่สนใจ โดยไฮไลท์ของงานในปนีีอ้ยูท่ี่
นวัตกรรมในการจัดงาน รวมท้ังกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วง
เวลาดังกล่าว

เอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้คร้ังนีจั้ดข้ึนในรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างออนไซต์และออนไลน ์ท้ังนีจ้ะเนน้หนักไปท่ีกิจ-
กรรมออนไซต์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศนูย์แสดงสินค้านานาชาติ
เตียนฉอืในนครคนุหมงิ สว่นการจัดงานออนไลนน์ัน้ กระ-
ท�าผา่นแพลตฟอร์มดิจิทัลของเอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้ โดย
มกีารถ่ายใหเ้หน็บูธต่าง ๆ ภายในงาน มกีารไลฟ์สดขาย
สนิค้า รวมท้ังการเจรจาลงนาม บรกิารออนไลนท้ั์งหมดนี ้

ไลฟ์สดการท�าอาหารในพื้นท่ีจัดนทิรรศการเต๋อหง บริเวณหอวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
文化旅游馆德宏展台美食直播秀  杨峥 图
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ไมคิ่ดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ธมีงานในปนีีคื้อ “ร่วมแบ่งปนัโอกาส ร่วมแสวงหา

การพฒันา” ซึง่ได้ผนวกกิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาด้วย ไมว่่า
จะเปน็ฟอรัมความรว่มมอืด้านการพัฒนาจีน - มหาสมทุร
อินเดีย ฟอรัมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
นานาชาติ RCEP ฟอรัมการเปิดประเทศตามชายแดน
ยุคใหม ่(2022) และฟอรมันวัตกรรมและการพัฒนาการ
หลอมรวมเปน็หนึง่ด้านการค้าภายในและภายนอก 2022
ในจ�านวนนั้น ฟอรัมความร่วมมอืด้านการพัฒนาจีน - 
มหาสมทุรอินเดีย ซึ่งจัดข้ึนเพื่อขานรบันโยบายขอ้รเิริม่
การพัฒนาร่วมกันท่ัวโลก หรือ Global Development 
Initiative (GDI) นั้น ได้รับความสนใจจากบุคคลส�าคัญ
ในระดับนานาชาติเปน็อย่างมาก

จุดเด่นอีกอย่างในการจัดงานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชียใต้
คร้ังท่ี 6 คราวนี ้คือหอจัดแสดงหมายเลข 14 และ 15 ท่ี
รวบรวมสนิค้าน�าเข้าจากประเทศในเอเชียใต้และเอเชยี

ตะวันออกเฉยีงใต้มาจัดแสดง ในธมี “เอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้
ท่ีไมรู่จ้บ” โดยสนิค้าท่ีน�ามาจัดแสดงล้วนแต่เปน็แบรนด์
ชัน้น�าของประเทศต่าง ๆ ในเอเชยีใต้และเอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต้ ท่ีขนกันมาประชนัใหผู้บ้ริโภคได้เลือกจับจ่าย เสรมิ
ด้วยสินค้าด้านการท่องเท่ียวของมณฑลยูนนาน จึงอาจ
มองว่าเปน็แพลตฟอรม์ผสมผสานออนไซต์และออนไลน ์
ท่ีรวมเอาสนิค้า การท่องเท่ียว และประสบการณท์างวัฒน-
ธรรมมาไว้ด้วยกัน

การรอคอยใหม่ในรอบสิบปี
十年新期待

ส�าหรบัอาคันตุกะจากต่างประเทศท่ีเพิ่มจ�านวนข้ึน
ทุกปนีั้น งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ สื่อนัยถึงอนาคตท่ี
ร่วมมอื เปน็มติร และต่างฝา่ยต่างต้ังตารอ

เมื่อทราบข่าวว่างานเอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้จะจัดขึน้
อีกคร้ัง คณุชงิเหลียน  รองเลขาธกิารประจ�ากระทรวงข่าว
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สารของประเทศกัมพูชากล่าวว่า ตนต้ังตารอกิจกรรมใน
ครั้งนีเ้ปน็อย่างมาก โดยเมื่อเดือนมถิุนายน 2557 คุณ
ชิงเหลียนได้น�าคณะส่ือมวลชนจากประเทศกัมพชูา เดิน
ทางมาร่วมงานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้เปน็ครัง้แรก ในสาย
ตาของเขา งานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้เป็นเวทีท่ีเปดิกว้าง
ส�าหรับสินค้าของกัมพูชา ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยเปน็
ส่ือกลางใหบ้ริษัทหา้งรา้นท่ีเขา้รว่มงาน ได้แสวงหาหุน้สว่น
ความร่วมมอืจากนานาประเทศ รวมถึงจากประเทศจีน ใน
ฐานะท่ีเขาเปน็ส่ือมวลชน เขาจึงใหค้วามส�าคัญกับการ
แลกเปล่ียนขอ้มลูในแวดวงสื่อมวลชนเปน็พิเศษ ชงิเหลียน
กล่าวว่า เกือบสิบปมีานี ้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กัมพูชากับสื่อมวลชนในมณฑลยูนนานเพิ่มจ�านวนขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศยังานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้เปน็เวที
แลกเปล่ียน โดยสบิปท่ีีผา่นมา ขอบเขตความรว่มมอืขยาย
วงกว้างขึน้ รูปแบบของความรว่มมอืก็หลากหลายขึ้น ท้ัง
นีใ้นอนาคต ชิงเหลียนหวังว่าการจัดงานจะพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ เพ่ือใหค้นท่ัวโลกได้รูจั้กมณฑลยูนนานท่ีเปดิกว้าง
และรับรูถึ้งมหกรรมเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้ท่ีเปี่ยมไปด้วย
สีสัน

หลังจากประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีในการร่วม
แสดงสินค้าครัง้แรก บรษัิท ใบชาเสา้จัน  ประเทศลาว ท่ี
เล็งเหน็ความส�าคัญของตลาดจีนเปน็อยา่งมาก ก็ได้ก่อต้ัง
บรษัิทสาขามณฑลยูนนาน ท่ีเนน้ธรุกิจแปรรูปและจ�าหนา่ย
ใบชาเปน็หลัก “เมื่อเส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปดิใหบ้รกิาร 
การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนชาวจีนและลาว
ก็จะสะดวกรวดเรว็ และนัน่ก็ท�าใหบ้ริษัทจ�าหนา่ยใบชาราย
นีเ้ปน็ท่ีรู้จักมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ท�าใหบ้รษัิทมชีอ่ง
ทางขนส่งสนิค้าเขา้สูต่ลาดจีนเพิม่ขึน้อีกด้วย” คณุจางเจ้ิน
หุน้ส่วนคนหนึง่ของบรษัิทใบชาเสา้จันกล่าว

“ทุกคร้ังท่ีมารว่มงานเอ็กซโ์ปจีน - เอเชยีใต้ สนิค้าของ
เรามยีอดขายมากข้ึนเรื่อย ๆ  จ�านวนลกูค้าก็เพิม่ขึน้ตลอด”
คณุสพุงษ์ จิระธรรมนติย ์นกัธรุกิจชาวไทย เจ้าของรา้น
จ�าหนา่ยสินค้าไทย “จตจัุกร” ศนูย์การค้าหยุนฝ่าง นคร-

คุนหมิงกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยอย่างอารมณ์ดี เขามอง
ว่าเวลานี ้ผูบ้รโิภคชาวจีนใหก้ารยอมรบัสินค้าไทยเพิม่ขึน้
ทุกขณะ “ผมอยากใหถึ้งวันงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้
เรว็ ๆ อยากจะแนะน�าสนิค้าจากประเทศไทยใหช้าวจีนได้
จับจ่ายกันมากข้ึน”

本刊综合

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชงิความคิดสรา้งสรรค์ในหอจัดนทิรรศการเปน็ท่ีดึงดูดความสนใจ
图①展馆中的文创产品引人关注 杨峥 图

ผลิตภัณฑ์งานปกัภายในหอจัดนทิรรศการจากมลฑลกุ้ยโจวงดงามตราตรึงใจ
图②贵州馆绣娘展品颇受欢迎 杨峥 图

หอนทิรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล
图③数字经济馆 杨峥 图
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มาท�าความรูจ้กักบัโครงการคดัเลอืกทูตส่งเสรมิ
ภาพลกัษณก์ารท่องเท่ียวนกัศกึษาจนี - อาเซยีน

来认识，中国—东盟大学生旅游形象大使

โครงการคัดเลือกทูตสง่เสรมิภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
นกัศกึษาจีน - อาเซยีน เปน็กิจกรรมหนึง่ภายใต้งานสัปดาห์
ความรว่มมอืสง่เสรมิการศกึษาจีน - อาเซียนประจ�าป ี2565
โดยการแขง่ขนัรอบตัดสนิได้จัดขึน้ท่ีวิทยาลัยไคล่ี มณฑล
กุย้โจว เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตลอดการ
จัดกิจกรรมได้มกีารบนัทึกวิดีโอเพื่อถ่ายทอดท้ังในรูปแบบ
ออนไลนแ์ละออฟไลนกิ์จกรรมดังกล่าวประกอบด้วยพธิี
เปดิงาน พธิปีระกาศรางวัล และแสดงผลงานท่ีได้รบัรางวัล

การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศในปนีี ้มนีกัศกึษาต่างชาติ

11月25日，2022中国—东盟教育交流周全年期项目活

动“中国—东盟大学生旅游形象大使选拔赛”决赛在贵州凯里

学院举行。该活动是中国—东盟教育交流周特色品牌项目，项

目的开展为讲好中国—东盟睦邻友好、合作共赢的故事，构建

更为紧密的中国—东盟命运共同体作出了积极贡献。

จาก 12 ประเทศ  ซึง่ก�าลังศกึษาอยู่ในสถาบนัอุดมศกึษา
ของประเทศจีน 13 แหง่ ผา่นเข้ารอบสุดท้ายรวมท้ังสิน้
19 คน โดยผู้เข้าแข่งขันได้จัดท�าคลิปวิดีโอ 2 รายการ 
ได้แก่ “แนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียว” และ “การแสดงความ
สามารถพเิศษ” ส�าหรบัคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ครัง้นีป้ระกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญจากจีนและอาเซียนจ�านวน 
9 ท่าน สดุท้ายได้ตัดสนิผลงานออกเปน็ดังนี ้รางวัลท่ี 1 
จ�านวน 2 รางวัล รางวัลท่ี 2 จ�านวน 4 รางวัล และรางวัลท่ี 
3 จ�านวน 6 รางวัล ท้ังนี ้มผีูเ้ข้าแข่งขันชาวไทยได้รบัรางวัล
จากการแข่งขันครัง้นีด้้วย โดยนางสาวจตุรพรรณ บุญตอม
คว้ารางวัลท่ี 2 จากผลงานการแนะน�าแหล่งท่องเท่ียว
อุทยานปา่หนิ  ส่วนนางสาวฐดิากาญจน ์วรวิวัฒน ์แนะน�า
แหล่งท่องเท่ียวภเูขาหมิะมงักรหยกล่ีเจียง และนางสาว
จีรนนัท์ ภักด์ิบุญปั๋ น แนะน�าสวนเอ็กซ์โปนครคนุหมงิ ท้ัง
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สองท่านได้รบัรางวัลท่ี 3 ไปครอง
ส�าหรับโครงการคัดเลือกทูตส่งเสริมภาพลักษณก์าร

ท่องเท่ียวนกัศกึษาจีน - อาเซยีน เปน็โครงการท่ีมคีวาม
พเิศษและมีเอกลักษณ์กิจกรรมหนึ่งของสัปดาหค์วาม
รว่มมอืส่งเสรมิการศกึษาจีน - อาเซยีน ซึง่การจัดท�าโครง-
การดังกล่าวมสีว่นช่วยสรา้งคณุปูการอยา่งแขง็ขนัส�าหรบั
การบอกเล่าเร่ืองราวมติรประเทศท่ีดีระหว่างจีน - อาเซียน
เรื่องราวของความร่วมมอืท่ีเอ้ือประโยชนซ์ึ่งกันและกัน 
ท้ังนี ้เพ่ือสร้างประชาคมรว่มชะตาจีน - อาเซียนใหม้คีวาม
แนน่แฟ้นมากยิง่ขึน้

กิจกรรมของสัปดาหค์วามรว่มมอืจีน - อาเซียนประจ�า
ป ี2565 จัดขึน้ภายใต้หวัขอ้ “คอยดแูลใหค้วามชว่ยเหลือ
ซึง่กันและกัน และใหผ้ลประโยชนอ์ยา่งจรงิใจ ร่วมสร้าง
และแบ่งปนัอนาคตแห่งความร่วมมอืด้านการศกึษาจีน
และอาเซยีนใหม้สีสีนัมากยิง่ขึน้” โดยงานดังกล่าวประกอบ
ด้วยกิจกรรมช่วงเปดิตัวรวม 37 รายการ และกิจกรรม
อ่ืน ๆ อีก 57 รายการ ซึ่งได้จัดขึ้นตลอดท้ังป ีโดยมุง่เนน้
ไปท่ีความรว่มมอืในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ความรว่มมอืในการ
พฒันาการศกึษาท่ียัง่ยนื ความรว่มมอืในด้านการศกึษา
หลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 คล่ีคลายลง
รวมถึงการบุกเบกิและสรา้งธรุกิจของคนยุคใหม ่การขยาย

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมขา้มชาติของเยาวชน รวมถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ตลอดจน
การแลกเปล่ียนของเยาวชน “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” ซ่ึง
มเีนื้อหา 4 ด้าน

อนึง่ สปัดาหค์วามรว่มมอืจีน - อาเซยีนเริม่จัดขึ้นต้ัง
แต่ป ี2551 และประสบความส�าเรจ็ในการจัดงานต่อเนื่อง
กันมาเปน็เวลา 14 ป ีโครงการดังกล่าวชว่ยผลักดันการ
แลกเปล่ียนและความรว่มมอืระหว่างประเทศจีนและประ-
เทศอาเซยีนในระดับอุดมศกึษา การศกึษาสายอาชพี และ
การศกึษาข้ันพื้นฐาน ฯลฯ มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
อาจารยแ์ละนกัศกึษา การพฒันาบุคลากร ความรว่มมอื
ระหว่างสถาบันการศกึษา ความร่วมมอืในการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีความรว่มมอืด้านคลังสมอง
และด้านอ่ืน ๆ สร้างแพลตฟอร์มส�าหรบัการแลกเปล่ียน
การศกึษาระหว่างจีนและอาเซียน ตลอดจนการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมท้ังสองฝา่ยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

贵州凯里学院供稿供图

ณ สถานท่ีการจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
图①选拔赛决赛现场 

โฉมหนา้ของผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน
图②参赛选手 
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แม่น�า้โขง


