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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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ฤกษด์ปีีเถาะ 
โอบกอดความหวงั 
สมปรารถนากนัถว้นหนา้

2023年新年前夕，中国国家主席习近平通

过中央广播电视总台和互联网，发表了二〇二

三年新年贺词。自2013年底起，习近平主席

已经连续十年发表新年贺词。在此，我们摘译

了二〇二三年新年贺词部分句子，看今天的中

国，梦想接连实现；愿明天的中国，更加灿烂

美好。

เนือ่งในวาระโอกาสก่อนขึน้ปใีหม ่พ.ศ. 2566
ส ีจ้ินผงิ ประธานาธบิดีจีนได้สง่สาส์นอ�านวยพร
ปใีหม ่พ.ศ. 2566  ผา่นทางสถานวิีทยุและโทรทัศน์
กลางของจีนและอินเตอร์เน็ต นับต้ังแต่ปลายป ีพ.ศ. 
2556 ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ได้ส่งค�าอวยพรปีใหม่
ติดต่อกันมาเปน็เวลา 10 ปี

ณ ท่ีนี ้เราได้เลือกแปลบางประโยคจากค�าอวยพร
เหล่านี้

拥抱希望
皆得所愿
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ประเทศจีนในวันนี ้ความฝนักลาย

เปน็จริงอย่างต่อเนื่อง
今天的中国，梦想接连实现

กระแสธารแหง่ประวัติศาสตร์นัน้งดงาม
และยาวไกล ผูค้นหลายช่ัวอายุคนต่างท�างาน
อยา่งหนกัเพื่อสรา้งประเทศจีนในปจัจุบนั 
จีนในวันนี ้เปน็จีนท่ีความฝนัเปน็จริงอยา่ง
ต่อเนื่อง... จีนในวันนี ้เปน็จีนท่ีเต็มเปี่ยมไป
ด้วยชีวิตชวีา... จีนในวันนี ้เปน็จีนท่ีสบืสาน
จิตวิญญาณของชนชาติ... จีนในวันนี ้เปน็
จีนท่ีเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสากลโลก...
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ประเทศจีนในวันพรุง่นี ้จะสดใสงดงามยิง่กว่า
明天的中国，更加灿烂美好

พรรคคอมมวินสิต์จีนได้ฝา่ลมฝน อาบเหง่ือต่างน�า เอาชนะ
อุปสรรคขวากหนามเปน็เวลานับร้อยปี ผา่นความยากล�าบาก
หนกัหนาสาหสัและยิง่ใหญ่เพียงใด เราต้องก้าวไปข้างหนา้อยา่ง
ไมย่อ่ท้อ ต่อสูอ้ย่างแนว่แนเ่พื่อท�าใหจี้นในวันพรุง่นีง้ดงามย่ิง
กว่า ประเทศจีนในวันพรุง่นี ้มุง่มัน่ท่ีจะสรา้งปาฏิหารยิ.์.. จีนใน
วันพรุง่นี ้ความเขม้แข็งมาจากความสามัคคี... จีนในวันพรุง่นี้
ความหวังฝากไว้ท่ีเยาวชน... ระฆงัแหง่ปใีหมก่�าลังจะดังขึน้ ขอ
ใหเ้รามาต้อนรบัแสงแรกของปี พ.ศ. 2566 ด้วยกัน พร้อมกับ
ความปรารถนาท่ีสวยงามส�าหรบัอนาคต ขออ�านวยพรใหป้ระ-
เทศชาติเจรญิรุ่งเรอืงไพบูลย ์ประชาชนรม่เย็นเปน็สขุ ขออ�า-
นวยพรใหโ้ลกมสีันติสุข งดงาม มีความสขุสงบรม่เยน็ ขออ�า-
นวยพรใหท้กุท่านสุขเกษมเปรมปรด์ิีและสมความปรารถนาทกุ
ประการในวันปใีหม่

本刊综合
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新华社、CFP 图
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ความปรารถนาของ
พวกเขาในปีเถาะ

他们的
  年愿望

หลินฮุย่ ชาวเมอืงเมอืงเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง 
浙江省温州市市民 林慧：

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา นบัวันจะมคีน
หนุม่สาวจ�านวนมากขึ้นกลับสู่บ้านเกิดของ
ตนเพื่อเข้ารว่มพัฒนาท้องถ่ิน ตรงจุดนี ้ฉนั
รู้สึกยินดีมากเป็นพเิศษ ฉันหวังว่า ในปใีหม่
นี้บ้านเกิดของเราจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ และ
ยนิดีต้อนรบัคนหนุม่สาวกลับมาพฒันาบา้น
เกิดของเราใหเ้จรญิมากข้ึนเร่ือย ๆ  เช่นกัน

หวัง เหลียนหมิน่ หวัหนา้สหกรณ์การเกษตรมอือาชีพ
เมอืงเทียนจิน 
天津联民农业种植专业合作社负责人 王连敏：

หลังตรุษจีน ผมต้องตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพาะต้นกล้า หวังว่าในป ีพ.ศ. 2566 จะมผีลผลิตเพิม่
สูงขึน้บ้าง นา่จะเปน็นมิติหมายท่ีดีแหง่ป ีเราต้องเตรียม
เสบยีงอาหารใหม้ากขึน้สกัหนอ่ย ซ่ึงในชว่งหลายปท่ีีผา่น
มา ผมได้แจกจ่ายอาหารให้กับผู้พิการและผูสู้งอายุ
ในหมูบ่้าน ถ้าหากผลผลิตข้าวมีมาก เราก็สามารถ
แจกจ่ายใหพ้วกเขาได้มากขึ้น

根据中国传统历法，2023年1月22日是兔

年春节。“兔”在中国是一个美好的字眼。兔

子后肢长而有力，善跳跃，充满活力，被中国

人赋予了健康长寿、吉祥平安等寓意，兔年也

与人们美好的希望密切相连。今年春节，人们

深切感受到了春回大地的喜悦，期盼春暖花开

的时日。面对平凡而又丰富的生活，大家许下

心愿，憧憬美好未来。
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สว่ี เมิ่งเถียน นักเรียนชั้นประถมใน
นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง
浙江省杭州市小学生 许梦恬：

ความปรารถนาของฉันในปเีถาะ คือ อยาก
วาดภาพท่ีสวยงามใหม้ากขึ้น และอยากเข้าร่วม
ทีมศลิปะของโรงเรียนด้วย

สื่อ เค่อปิน ผู้สืบทอดโคมไฟมังกรเฉิงหนาน
มรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม มณฑลเจียงซี 
江西省“城南龙灯”非遗传承人 史克滨：

ผูค้นต่างหาซื้อโคมไฟมงักร แสดงใหเ้หน็ว่า
ตลาดมศีกัยภาพมากขึน้ หวังว่าในป ีพ.ศ. 2566 
เราจะประสบความส�าเร็จในการพัฒนามากขึ้น 
สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีนีใ้หข้ยาย
กว้างออกไป ซึง่อาจก้าวไปไกลสู่ระดับนานาชาติ

ตามปฏิทินจันทรคติจีน วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ตรงกับวันตรุษจีนปเีถาะ ของประเทศจีน “กระต่าย”
เปน็ค�าท่ีไพเราะสวยงาม ขาหลังของกระต่ายท้ังยาวและทรงพลัง กระโดดโลดแล่นเก่ง เต็มไปด้วยพลังชีวิต ชาว
จีนจึงใหค้�านยิามว่า สุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน สุขสงบเปน็สิริมงคล เปน็ต้น ปเีถาะยังมคีวามเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับชะตาชีวิตมนษุย์ ความปรารถนาสิ่งดีงามของผูค้นอีกด้วย

เทศกาลตรุษจีนปนีี ้ผูค้นต่างสัมผสัได้ถึงความปติีสุขในการหวนคืนมาของฤดูใบไมผ้ลิ เฝา้รอวันเวลาแหง่
ความอบอุ่นไมด้อกบานสะพรัง่ของฤดใูบไมผ้ลิ เผชญิหนา้กับชวิีตท่ีปกติธรรมดาแต่เปี่ ยมด้วยความรุม่รวย ทกุ
คนต่างต้ังจิตปรารถนา เฝา้รออนาคตท่ีดีกว่า  

新华社、CFP 图 孙勇刚 制作
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ฤดใูบไมผ้ลใิหม่กบัการเดนิทางคร ัง้ใหม่
春节，辞旧迎新的美好时

刻，观察中国的重要窗

口。2023年新春，

疫情防控进入新阶

段后的第一个春

节，尤为引人关

注——熟悉的春运

又回来了，烟火气升

腾起来，生产生活加快

恢复，发展动力积聚增强。

新的春天，我们一起出发。

ชาวบ้านในหมูบ่้านเหวินผงิ แคว้นปกครองตนเองชนชาติไปต้๋าหล่ี มณฑลยูนนาน ชูค�าว่า “ฝ”ู เพื่อ
ต้อนรับแสงแรกของวันปใีหม่
云南省大理白族自治州文屏村村民举起福字，迎接新年第一缕阳光 新华社 图 孙勇刚 制作

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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ขาไก่นึ่งเต้าซี่ ฮะเก๋า เปด็ย่างปกัก่ิง... ในค�าคืนก่อน
วันตรุษจีน อาหารมื้อส่งท้ายปเีก่าท่ีบา้นของหลิว สา่นโหยว่
ชาวเมอืงฉางเต๋อ มณฑลหหูนานนั้นหรูหรามาก อาหาร
เลิศรสเหล่านีม้าจากการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกสบาย
หลิว จ้ีเชา ลูกชายคนเล็กท่ีท�างานในกรุงปกัก่ิงสัง่เปด็ยา่ง
ปกัก่ิงขึน้ทางด่วนขบัรถลงใต้ใช้เวลา 15 ชัว่โมงก็ถึงบา้น
สว่นหลิว จ้ีหมิน ลูกชายคนโตบินตรงจากกว่างโจวไป
ฉางเต๋อ ถึงในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง “ชายามเช้าสไตล์
กวางตุ้งท่ีสั่งมาตอนเช้า ยังอุ่นอยู่เมื่อตอนถึงบ้าน” 　

จากการผอ่นคลายมาตรการควบคมุโควิดของรฐับาล
จีน ความต้องการสะสมของผูค้นในการกลับบา้นเกิดและ
เยี่ยมเยือนญาติมติรช่วงตรุษจีนซึ่งขาดหายไปในช่วง 3

เทศกาลตรุษจีนซ่ึงเปน็ชว่งเวลาท่ีสวยงามในการอ�าลา
สิง่เก่าและต้อนรบัสิง่ใหม ่เปน็หนา้ต่างส�าคัญในการสงัเกต
ประเทศจีน ตรุษจีนป ี2566 เปน็เทศกาลตรุษจีนครัง้แรก
หลังจากจีนประกาศมาตรการผ่อนคลายการควบคุม
โรคโควิด ซึ่งได้รับความสนใจเปน็พิเศษจากผูค้น

โดยสารรถไฟความเร็วสูง ขึ้นเครื่องบิน นั่งรถบัส ผู้
คนกลับบ้าน ครอบครัวกลับมาพรอ้มหนา้  เพื่อนฝูงพบ
ปะกัน การเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนท่ีคุ้นเคยได้
กลับมาอีกครั้ง

ติดกลอนคู ่เท่ียวงานวัด สมัผสัประเพณพีื้นบ้านถนน
ตรอกซอกซอยถกูประดับประดาด้วยโคมไฟ ของไหว้ตรุษ
จีนละลานตระการตา อบอวลไปด้วยบรรยากาศตรุษจีน
พร้อมเสียงดอกไมไ้ฟท่ีดังขึ้น

ค�าสัง่ซ้ือเพิม่ข้ึน เรง่แรงการผลิตเรว็ข้ึน การจัดเล้ียง
คึกคัก การท่องเท่ียวฟื้ นตัว ภาคอุตสาหกรรมและการ
ใช้ชีวิตกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว พลวัตการพัฒนา
แข็งแกร่งขึ้น นาวาเศรษฐกิจจีนก�าลังแล่นไปข้างหนา้
ตามกระแสลมและคล่ืน

จีนท่ีเคล่ือนไหว
流动的中国

ปท่ีีผา่นมา ถกูปลดปล่อยออกมาอย่างเขม้ข้น การเดินทาง
เคล่ือนท่ีของผูค้นระหว่างเมอืงเรง่ตัวขึน้อย่างรวดเร็ว จีน
ท่ีเคล่ือนไหวก�าลังท�าใหป้ระเทศกลับมาเจรญิรุ่งเรืองอีก
ครั้ง 

ในคืนก่อนวันตรุษจีน อ๋ีว์ เหวินเจ๋ีย ต่ืนเต้นดีใจท่ีจะ
ได้นัง่รถไฟจากเซ่ียงไฮก้ลับบ้านเกิด กระเปา๋เต็มใบอัดแนน่
ไปด้วยของกินขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้  เขาเล่าว่า “เหน็ผูค้น
จ�านวนมากในขบวนรถไฟ ก็รูไ้ด้เลยว่าทกุอย่างก�าลังจะ
ดีขึน้” เครอืขา่ยการคมนาคมท่ีแผข่ยายไปทกุทิศทกุทาง
และสถานการณก์ารปอ้งกันและควบคมุโควิดท่ีผอ่นคลาย
ขึ้น ช่วยใหผู้ค้นเดินทางกลับบ้านได้มากขึ้น  จากข้อมลู
ของคณะท�างานปอ้งกันและควบคุมโรคชว่งการเดินทาง
ระหว่างเทศกาลตรุษจีนแหง่ส�านกังานนายกรฐัมนตรีจีน
ระบุว่า ระหว่างวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2566 การรถไฟ 

ในช่วงมหกรรมเดินทางเทศกาลตรุษจีน บริเวณสถานรีถไฟหนานจิงจะคราคร�าไปด้วยผูโ้ดยสาร
春运期间，南京火车站里的旅客人来人往 新华社 图
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ทางหลวง ทางน�า และการบนิพลเรอืนของจีนได้ใหบ้รกิาร
แก่ผูโ้ดยสารท้ังหมดราว 226 ล้านคน เพิ่มสูงข้ึนกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันในป ี2565 อย่างชัดเจน

ประเทศจีนท่ีเคล่ือนไหว ท�าใหค้วามถวิลหาท่ีจะได้
พรอ้มหนา้พรอ้มตากับคนในครอบครวัลงเอยด้วยความสุข 
และยงัสะท้อนใหเ้หน็ถึงจังหวะการพัฒนาของยุคสมยัด้วย 

จีนท่ีอบอุ่น
温暖的中国　

ณ หมูบ่้านกงเจียย่า อ�าเภอเหอ้เฟิง แคว้นปกครอง
ตนเองชนชาติถู่เจีย ชนชาติม้งเอินซือ มณฑลหเูปย่ ว่าน
เจ้ินฉแีละครอบครัวของเขานัง่รอบกองไฟและพดูคยุสพั-
เพเหระกันภายในครอบครวั “รายได้ปีท่ีแล้วดีมาก พวก
ถ่ัวไพนน์ทัและถ่ัวพิสตาชิโอท่ีแต่ก่อนไมค่่อยได้กิน แต่
ตอนนีผ้มยอมจ่ายเงินซื้อแล้ว” ว่าน เจ้ินฉีใช้นิว้นบั เขา
ขายน�าผึง้ได้มากกว่า 100 กิโลกรัม และท�ารายได้มากกว่า
30,000 หยวน ปลูกชาออร์แกนกิ 2.5 ไร่ ท�ารายได้มาก
กว่า 20,000 หยวน บวกกับการท�างานรับจ้างในชว่งว่าง
ปท่ีีแล้วเขามรีายได้รวมประมาณ 100,000 หยวน “ปใีหม่
ต้องท�างานใหห้นกัขึ้น เพื่อใหช้ีวิตมั่งค่ังมากขึ้น” 

ครอบครวัคือหนว่ยสงัคมท่ีเล็กท่ีสดุ และประเทศหนึง่ ๆ
ก็ประกอบด้วยครอบครัวหลายหมื่นครอบครัว ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน ความสขุของครอบครัวหลายพนัหลาย

หมื่นครัวเรือน รวมกันเปน็ความสุขอันอบอุ่น
อีกด้านหนึง่ วันท่ีสามของเทศกาลตรุษจีน ซง่ เฉิงเชา

แพทยป์ระจ�าหมูบ้่านเฉาเหอ เขตเซียงโจว เมอืงเฉิงหยาง 
มณฑลหเูปย่ แบกกล่องยามาท่ีบา้นของคณุตาฉาง จินฮวา
วัย 83 ป ีเพื่อให้บริการตรวจโรคฟรี เป็นหลักประกันว่า
คุณตาจะสุขภาพดีและปลอดภัยในช่วงฉลองเทศกาล
ตรุษจีน  ณ สถานไีฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคอลา บน
แมน่�าหยา่หลง ท่ีความสูง 4,600 เมตรจากระดับน�าทะเล
แรงงานกว่า 1,000 คนก�าลังเร่งท�างานก่อสรา้งท่ีฐานวิจัย
และเพาะพนัธุพ์ชืทางใต้ในเมอืงซานยา่ มณฑลไหห่นาน
นกัวิจัยเร่งท�างานในช่วงฤดูผสมเกสร เพื่อเร่งกระบวน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด... ขณะท่ีหมื่นพันครอบครัว
ก�าลังฉลองตรุษจีนกันอยา่งพรอ้มหนา้พรอ้มตา แต่มใีคร
อีกหลายคนท่ียังคงท�างานในหนา้ท่ีของตนเอง

จีนท่ีมชีีวิตชีวา
活力的中国 

ชว่งกลางวัน งาน “ตลาดนดัหวงเหอ” คลาคล�าไปด้วย
ผูค้น ครบครนัด้วยสินค้าฉลองเทศกาลตรุษจีน เสยีงร้อง
ขายของ เสยีงตะโกนโห่ร้องดังก้องไมข่าดสาย  ชว่งกลาง
คืน จุดชมวิวในสวนสว่างไสว แสงไฟประดับระยิบระยบั
การแสดงพื้นบา้นอันเปน็มรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม
ดึงดูดความสนใจจากผูค้น  เทศกาลตรุษจีนปนีี ้เมอืงโบราณ

พนกังานการรถไฟและผูโ้ดยสารร่วมสนกุกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนบนขบวนรถไฟ
乘客和列车乘务员在车厢内举办迎新活动 新华社 图
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รมิฝั่ งคลองปกัก่ิง - หางโจว เมอืงหลินชงิ มณฑลซานตง
คึกคักมชีีวิตชวีาอยา่งมาก  หลิวซนิ ชาวบา้นรายหนึง่กล่าว
ว่า “กล่ินไอในชีวิตประจ�าวันท่ีลอยอบอวล ช่างอบอุ่น
หวัใจเปน็ท่ีสุด ปใีหมจ่ะมแีต่ความสขุ โชคดี รุง่เรอืงเฮง ๆ 
อยา่งแนน่อน” 

ผูค้นนยิมชมชอบ การบรโิภคเฟื่ องฟ ูการผลิตคึกคัก
เสียงระฆังกังวานช่วงตรุษจีน ราวกับเศรษฐกิจจีนท่ีมี
ชีวิตชีวา “ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ความต้องการ
อาหาร ท่ีพัก ท่องเท่ียว ช้อปปิ้ ง และความบันเทิงได้แผ่
กระจายไปท่ัวประเทศจีนอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น การค้าปลีกออฟไลน ์รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั และ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ฟ้ืนตัวขึน้อยา่งชดัเจน ซึง่
แสดงใหเ้หน็ถึงตลาดจีนท่ีมีความยดืหยุ่นแขง็แกรง่และ
ยังมคีวามต้องการบรโิภคขนาดใหญ”่ หยาง กวงผู ่ผูช้ว่ย
นกัวิจัยของศนูยวิ์จัยการพฒันาแหง่ส�านกันายกรฐัมนตรี
จีนกล่าว

ประเทศจีนในวันนีม้คีวามยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ี
แข็งแกร่ง มศีกัยภาพ มีชีวิตชีวาสูง และปจัจัยพื้นฐาน
ในระยะยาวยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง “ในป ี2566 เศรษฐกิจ
ของจีนโดยรวมจะดีข้ึนอยา่งแนน่อน” คังอ้ี ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานสถิติแหง่ชาติจีนกล่าว 

本刊综合

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ อ�าเภอเจียผู ่เมอืงหโูจว มณฑลเจ้อเจียง แมลู่กคู่หนึ่งก�าลัง
เล่นเกมทายปริศนาโคมไฟ

春节期间，浙江省湖州市夹浦镇村民参加猜灯谜活动 新华社 图

การแสดงแหโ่คมไฟรูปปลา ซึ่งเปน็ประเพณีพื้นบ้านและมรดกภมูปิญัญาทาง
วัฒนธรรมของหมูบ่้านจานฉี เมอืงฮวงซาน มณฑลอันฮุย

安徽省黄山市瞻淇村上演非遗民俗瞻淇鱼灯 新华社 图
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从春节假期
看生机勃勃的

中国

ประเทศจนีท่ี
สดใสเห็นไดจ้าก
วนัหยุดตรษุจนี

“ฉนัเคยมายูนนานหลายครัง้ และครัง้ล่าสดุคือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แค่อยากไปดูว่ามีอะไรเปล่ียนแปลง
ไปบ้างในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา” ปี่ หยาง หญิงสาวชาว
หางโจวพาสุนขัของเธอขับรถด้วยตัวเองเปน็ระยะทาง 
2,300 กิโลเมตร เริม่ต้นทัวร์ยูนนานอีกครัง้หลังจากห่าง
หายไปสามปี

การเดินทางไปยูนนานครั้งนี ้ถ้าถามปี่ หยางว่ารู้สึก
ประทับใจเมอืงใดมากเปน็พิเศษ “หมางซื่อ”อาจเปน็ค�า
ตอบหนึ่งของเธอ เมอืงชายแดนเล็ก ๆ แห่งนี้ ต้ังอยู่ใน
แคว้นปกครองตนเองชนชาติไต ชนชาติจ่ิงโพเต๋อหง
ของมณฑลยูนนาน ในบรรดาเป้าหมายการท่องเท่ียว
ยูนนาน ท่ีนีจั่ดเปน็จุดหมายปลายทางของคนสว่นนอ้ย 
แต่ปจัจุบันเมอืงนีก้�าลังเปน็กระแสนยิมของนกัท่องเท่ียว  

ระหว่างทางไปยงัจุดชมวิวสถูปเงินเมอืงขัน ปี่หยาง
ท�าความเข้าใจสภาพเส้นทางผ่านแอพแผนท่ีโทรศพัท์
มอืถือ รูว่้าทางขึน้บนภเูขามรีถยนต์จอดติดกันยาวเหยียด
หลังจากท่ีจอดรถไว้ท่ีเชิงเขา เธอพบว่าแมแ้ต่จุดรับฝาก
แมวและสนุขัก็เต็มหมดแล้ว รา้นอาหารยอดนยิม “เต๋อหง
ในฝนั” ก็เต็มก่อนเวลาเปดิท�าการ ร้าน “สระผมบา้นเมฆ
ขาว” ซ่ึงเปดิมานานหลายสบิป ีมคีนมาต่อคิวต้ังแต่ 9 โมง
เชา้... “หมางซ่ือคึกคักมาก สมัผสัได้ถึงกระแสคล่ืนผูค้น
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน”

การหล่ังไหลของนกัท่องเท่ียวท่ีคึกคักจากท่ัวประเทศ
จีน ท�าใหห้มางซ่ือซ่ึงเคยเป็นเมอืงสโลว์ไลฟ ์กลับมชีีวิต
ชีวาขึ้นมา ร้านค้าในท้องถ่ินบางรายต้องสิ้นสดุวันหยุด
ตรุษจีนก่อนก�าหนด และกลับมาเปดิท�าการต่อ บนพื้นท่ี

ผูค้นในเมืองเลก็คกึคกัวนัตรษุจนี
小城新年人气旺
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โซเชียลซ่ึงคนหนุ่มสาวมารวมตัวกัน 
การปฏิสมัพนัธท่ี์อบอุ่นก็เกิดขึน้เชน่กัน

“วันนีอ้�าลาหมางซ่ือ มรีถติดบนถนน
ต้องรีบไปสนามบินท้ังท่ียงัไมทั่นได้กิน
ขา้ว แต่คนขบัรถพาพวกเราตระเวนหา
ท่ีกินข้าวกัน เขาบอกว่าอยา่จากไปโดย
ท่ีท้องยังหวิเด็ดขาด อยากใหพ้วกคุณมี
ความประทับใจดี ๆ  เปน็น�าใสใจจรงิท่ี
สัมผสัได้จริง ๆ”

การกลับมาสู่ความปกติธรรมดาได้
น�าพลังชีวิตใหม่กลับมาสู่เมอืงท่ีสงบ
เรยีบง่ายแหง่นี ้สว่นหมางซ่ือได้คืนก�าไร
ใหกั้บนกัท่องเท่ียวด้วยความกระตือรอื-
รน้ รอผูค้นอีกจ�านวนมากมาสมัผสัเสนห่์
ของเมอืงแหง่นี้

ข้อมลูเพิ่มเติม                                                                 数据

การเดินทางขาออกต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงศักยภาพท่ียิ่ง
ใหญ ่กล่าวคือ จากขอ้มลูของ Ctrip (บรษัิทใหบ้รกิารจองต๋ัวออนไลน์
ในประเทศจีน) มคี�าสั่งซื้อการเดินทางขาออกต่างประเทศโดยรวม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้น 640% เมื่อเทียบเป็นรายป ีจ�านวน
การจองโรงแรมในต่างประเทศโดยนกัท่องเท่ียวชาวจีนแผน่ดินใหญ่
เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบปต่ีอป ียอดสั่งซื้อต๋ัวเครื่องบินข้าม
แดนเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า 

การบริโภควัฒนธรรมยามค�าคืนและการท่องเท่ียวกลายเปน็
จุดเด่นของตลาด กล่าวคือ จากการตรวจสอบข้อมลู พื้นท่ีรวมศนูย์
การบริโภควัฒนธรรมยามค�าคืนและการท่องเท่ียวระดับชาติของจีน
243 แหง่ มปีริมาณนักท่องเท่ียว 52.122 ล้านคน มนีักท่องเท่ียว
โดยเฉล่ีย 30,600 คนต่อคืน

มาตรการเอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนกระตุ้นการบริโภคเชิง
วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวฟื้ นตัว กล่าวคือ ตามสถิติท่ียังไมส่ม-
บูรณ์ สถานท่ีท่องเท่ียวระดับ A จ�านวน 1,281 แหง่เปิดให้เข้าชมฟรี
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน คิดเปน็ 9% ของจ�านวนสถานท่ีท่องเท่ียว
ระดับ A ท้ังหมดในประเทศจีน ในจ�านวนนีม้สีถานท่ีท่องเท่ียวระดับ 
5A จ�านวน 62 แหง่แหง่ใหบ้ริการเข้าชมฟรี 

อุปทานผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวมมีากมาย 
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
แหง่จีน มสีถานท่ีท่องเท่ียวระดับ A รวม 10,739 แหง่ท่ีเปดิใหบ้รกิาร
ในช่วงตรุษจีน ซ่ึงคิดเปน็สดัส่วน 73.5% ของจ�านวนสถานท่ีท่องเท่ียว
ระดับ A ท้ังหมดในประเทศจีน  

ตลาดการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมภายในประเทศของจีนก�าลังฟ้ืน
ตัวอยา่งแขง็แกรง่ กล่าวคือ จากข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมและ
การท่องเท่ียวแหง่จีนแสดงใหเ้หน็ว่า ในช่วงวันหยุดตรุษจีนปนีี ้มกีาร
เดินทางภายในประเทศ 308 ล้านคน เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบเปน็
รายป ีกลับสูส่ดัสว่น 88.6 % ของชว่งเวลาเดียวกันในป ี2562 รายได้
จากการท่องเท่ียวภายในประเทศอยู่ท่ี 375,843 พนัล้านหยวน เพ่ิม
ขึน้ 30% เมื่อเทียบเปน็รายป ีการฟื้ นตัวคิดเปน็ 73.1% ของช่วงเวลา
เดียวกันในป ี2562

ศลิปนิพื้นบ้านก�าลังแสดง “ตีเหล็กไฟ” ท่ีสวนซ่งจ่ิงเถาหยวน มณฑลเสฉวน
民间艺人在四川省宋井桃源景区表演“打铁花” 新华社 图
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ในช่วงตรุษจีน การเท่ียวชมตลาดดอกไม้เป็นประ-
เพณีนยิมท่ีขาดไมไ่ด้ส�าหรับชาวกว่างโจว“ในค�าคืนของ
วันสง่ท้ายปเีก่า ตลาดดอกไม้จะเรยีงรายเต็มไปด้วยดอก
อ๋ิงชุนฮวา (winter jasmine) ดวงดอกไม้สีแดงสด ดวง
ดอกไมส้ีเหลืองขนาดใหญ่ มดีอกไม้นับพันนบัหมื่นให้
ได้ชมกันไมห่วาดไมไ่หว คุณแมย่ิ้มหวั คุณพ่อปติีสุข ท้ัง
คนและดอกไมต่้างเบิกบานอ่ิมเอมใจ “ลุงเล่อในวัยเด็ก
ก็ร้องเพลงเด็ก ๆ แบบนี ้ขีค่อผู้ใหญ่ไป “เท่ียวตลาดดอก
ไม”้ ลงุเล่อในวันนี้กลายเป็นผู้อาวุโสของครอบครวั เมื่อ
ได้ยินว่าปนีีต้ลาดดอกไม้จะกลับมาเปดิ  ลุงรีบจัดแจง
โทรหาลูกชายคนเล็กท่ีอยู่ไกลออกไปต่างเมอืง เตือนเขา
ว่าต้องรีบกลับมาก่อนวันส่งท้ายป ีแล้ว “ไปเท่ียวตลาด

เท่ียวตลาดดอกไมจ้งึจะถอืว่าฉลองตรษุจนี
逛过花街才是年

ดอกไม”้ ด้วยกัน
ลงุเล่อกล่าวว่า คนจีนกวางตุ้งเก่าแก่มกัจะพดูว่า “ตรุษ

จีนกินอะไรท่ีไมม่เีนื้อสัตว์ก็ได้ แต่ตรุษจีนจะขาดเสียซึ่ง
ดอกไมไ้มไ่ด้ ตลาดดอกไมป้ดิไปเมื่อสองปก่ีอน แมว่้ายงั
สามารถหาซ้ือดอกไมไ้ด้ตามปกติ แต่รูส้กึว่าบรรยากาศ
จืดชืดไปหนอ่ย” ท่ีจริงแล้ว มชีาวบ้านไมน่อ้ยท่ีมคีวาม
รู้สึกแบบเดียวกับลุงเล่อ หลังจากอาหารมื้อค�าในวันส่ง
ท้ายปเีก่า ชาวกว่างโจวยงัคงรักษาประเพณีนยิมโดยพา
กันจูงผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ ลกูเล็กเด็กแดงไป “เท่ียวตลาดดอกไม”้ 

“การได้ไปเดินเบยีดเสยีดท่ีตลาดดอกไมกั้บเพื่อน ๆ 
หรือคนในครอบครัว จึงจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของ
ตรุษจีน” “ชูกังหนัลมซอกแซกอยู่ท่ามกลางผูค้น การไป
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เท่ียวตลาดดอกไมจึ้งจะรับรู้ได้ว่าตรุษจีนมาถึงแล้ว”
การได้สัมผสักับบรรยากาศเชน่นี ้จึงเป็นเสมือนหยุด

เวลาช่ัวขณะแหง่ความงดงามไว้ ชว่ยปลอบประโลมความ
เหนื่อยล้าท่ีผา่นมาตลอดป ีและเติมพลังชีวิตใหมใ่หกั้บ
ปท่ีีจะมาถึง

คุณยายจู คนมณฑลหูหนานแต่มาใช้ชีวิตอยู่ใน
กว่างโจว 40 กว่าปแีล้ว คงเปน็เพราะเขา้เมอืงตาหล่ิวต้อง
หล่ิวตาตาม คุณยายและสามจึีงมนีสิัยรักดอกไมโ้ดยไม่
รู้ตัว ไมเ่พียงปลูกดอกไม้เอง ยังชอบซื้อดอกไมอี้กด้วย 
ไมเ่พียงแต่จัดดอกไมใ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น แม้
แต่วันธรรมดา ในบา้นก็ไมเ่คยขาดกล่ินหอมของดอกไม้
“แนน่อนว่า ชว่งตรุษจีนยอ่มต้องยิ่งใหญอ่ลังการกว่านี”้
คุณยายจูกล่าว คุณยายและสามีไม่เข้าใจสิ่งท่ีเรียกว่า 
“โรแมนติก” และ “สัมผัสประเพณี” ของคนหนุ่มสาว 
รูแ้ต่ว่า “ควรใส่ใจกับการด�าเนนิชวิีต” ยนิยอมพร้อมใจ
ปล่อยตัวเองให ้“ด�ารงคงอยู่ซึ่งสภาวะความงดงามของ
คืนวันแหง่ควันพลุดอกไมไ้ฟ”

ตามข้อมลูขนาดใหญ่ของเว็บรีวิวหมา่เฟิงวอ
(Mafengwo) (เว็บโซเชียลรีวิวการท่องเท่ียวใน
ประเทศจีน) แสดงใหเ้หน็ว่า ประสบการณ์พิเศษ
กับประเพณพีื้นบา้น การแสดงมรดกภมูปิญัญาทาง
วัฒนธรรม โคมไฟในงานวัด ตลาดสรา้งสรรค์ การ
ขอพรปใีหม ่และกิจกรรมตามประเพณีอ่ืน ๆ เปน็
ปัจจัยส�าคัญล่าสุดท่ีดึงดูดคนหนุ่มสาวให้ออก
เดินทางท่องเท่ียว ช่วงเทศกาลตรุษจีน หลาย ๆ 
เมอืงมีการจัดแสดง “ตีเหล็กไฟ” ซ่ึงเป็นมรดก
ภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม เปน็กระแสนยิมสูงถึง 
150%

ในชว่งเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมทางวัฒนธรรม
มวลชนประมาณ 110,000 รายการถูกจัดขึ้นท่ัว
ประเทศจีน มผีูเ้ขา้รว่มประมาณ 473 ล้านคน ตาม
สถิติท่ีไมส่มบูรณ ์มกีารแสดงเชิงพาณชิยม์ากกว่า
9,400 รายการท่ัวประเทศในช่วงวันหยุดเทศ-
กาลตรุษจีน เพิ่มขึ้น 40.92% เมื่อเทียบกับปี
2565 และเพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับป ี2562
โดยมผีูช้มประมาณ 3.238 ล้าน ตามสถิติเบ้ืองต้น
จากกรมการภาพยนตร์แหง่ชาติปรากฏว่า บอ็กซ์
ออฟฟิศของเทศกาลตรุษจีนในป ี2565 (ระหว่าง
วันท่ี 21 - 27 มกราคม) อยู่ท่ี 6.758 พนัล้านหยวน
เพิ่มขึ้น 11.89% เมื่อเทียบเปน็รายป ีภาพยนตร์
ท่ีครอบคลุมท้ังแนวระทึกขวัญ นยิายวิทยาศาสตร์
สงครามสายลับ ประวัติศาสตร์ และอ่ืน ๆ เช่น
เรื่อง “แมน่�าเลือด” (Full River Red) “ปฏิบติัการ
ฝา่สริุยะ 2 ” (The Wandering Earth II) ต้ังแต่วัน
แรกถึงวันท่ี 5 ของตรุษจีน บ็อกซอ์อฟฟศิทะลหุลัก
1 พนัล้านหยวน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
เติบโตท่ีมั่นคง

ข้อมลูเพิ่มเติม                                     数据

ตลาดนดัดอกไมต้ามท้องท่ีต่าง  ๆ ในประเทศจีน
中国各地的花街集市 新华社、CFP 图
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บรรยากาศเขม้ข้นเมื่อใกล้ถึงวันตรุษจีน ความเคล่ือน
ไหวของผูค้นทวีความเรา่รอ้นขึน้ การจับจ่ายซื้อของตรุษ
จีนด�าเนนิไปอย่างต่อเนื่อง ตลาดกลางคืนคึกคักตลอด
เวลา ไมเ่พียงแฝงด้วยความคาดหวังอย่างจริงจังของผู้
คนท่ีต้องการมชีีวิตท่ีมคีวามสุขเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง
ระดับและแนวโนม้การพฒันาการบริโภคของจีนด้วย

คอลเล็คชั่นสินค้าตรุษจีนในซุปเปอร์มาร์เก็ต จะมี
กลอนคู่เทศกาลตรุษจีน อักษรมงคล “ฝ”ู โคมไฟสีแดง 
กล่องของขวัญตรุษจีนหลากหลายรูปแบบท่ีสวยงามละ-
ลานตา บรรยากาศเต็มไปด้วยกล่ินอายของการเฉลิมฉลอง
วันตรุษจีน สีสันของโซนผกัและผลไม ้เชน่ แตงกวาสเีขยีว
มรกต พริกสีแดงร้อนแรง ส้มสเีหลืองทอง... จัดเรียงราย
เปน็แถวเปน็แนว ดเูปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ผูค้นท่ีมาจับจ่าย
คัดเลือกวัตถดิุบสดใหมอ่ยา่งพถีิพถัิน บนใบหนา้ฉายรอย

จบัจา่ยซื้อของเตรยีมรบัตรษุจนี
买点年货过大年

แยม้ยิม้อยา่งมคีวามสขุ ส่วนท่ีแขวนอยู่ตามระเบยีงบ้าน
ของชาวฉงชิ่ง หรือจุดขายท่ีสะดุดตาท่ีสุดในซุปเปอร์-
มาร์เก็ต และมมีากท่ีสุดบนแผงร้านขายของใช้ตรุษจีน  
คือกุนเชียงและหมนู�าค้าง

ปา้สว่ีก�าลังเลือกซื้อกุนเชียงอยู่เชน่กัน แต่นอกจาก
กุนเชียงและหมนู�าค้างแบบด้ังเดิมแล้ว ปา้ยังซื้ออาหาร
พรอ้มปรุงอีกด้วย “ลกูของปา้แนะน�าใหซ้ื้ออาหารพร้อม
ปรุง ซ่ึงปา้คิดว่าก็โอเคนะ ส�าหรบัเมนอูาหารมื้อค�าวันส่ง
ท้ายปเีก่า ปา้สั่งเมนพูระกระโดดก�าแพง และหวัสิงโต” 
ปา้สว่ีกล่าวว่า อาหารค�าวันส่งท้ายปเีก่าปนีี ้ปา้ท�ากับข้าว
เองอีกไมก่ี่อย่างรวมกับอาหารส�าเรจ็รูป มื้อค�าวันตรุษจีน
ปนีีจึ้งดหูรูหราไมน่อ้ยทีเดียว

เทศกาลตรุษจีนนี ้ท่ีตลาดกลางคืนอวู่หลินในนคร
หางโจว มณฑลเจ้อเจียง คึกคักพลกุพล่าน หนา้แผงขาย
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แต่ละแผงมคีนแนน่ขนดั เจ้าของรา้นเหนื่อยล้าแต่เปี่ยม
ด้วยความสุข หลิว เสีย่วชิง่ซึ่งครัง้หนึง่เคยมอบเชือกถักทอ
ด้วยมอือย่างประณีตใหกั้บลูกค้าชาวฟนิแลนด์ เธอเปน็
หญงิสาวชาวมณฑลอันฮุยท่ีมอืไมค้ล่องแคล่ว ต้ังแผงขาย
ของท่ีตลาดกลางคืนอวู่หลินมานานกว่า 8 ป ีด้วยน�าพกัน�า
แรงของเธอกับสามท่ีีรว่มกันฟนัฝา่ เธอได้ซื้อบ้านและ
ต้ังรกรากท่ีนครหางโจว “แมว่้าตลาดกลางคืนจะเล็ก แต่
ก็สามารถเติมเต็มความฝนัของคนท่ัวไปได้” หลิว เส่ียวชิ่ง
กล่าวว่า ตลาดกลางคืนอวู่หลินชว่ยใหห้ญงิสาวในชนบท
เช่นเธอได้ต้ังถ่ินฐานในเมอืงใหญต่ามท่ีใฝฝ่นั เธอหวงแหน
และถนอมรกัในทกุวันท่ีต้ังแผงขายของ

ตลาดกลางคืนอวู่หลินซ่ึงครอบคลมุพื้นท่ียาวกว่า 300 
เมตร มเีจ้าของรา้นแผงลอยขนาดเล็ก 179 แผง เบ้ืองหลัง
ของเจ้าของแผงลอยแต่ละคนต่างมเีร่ืองราวการต่อสูเ้พื่อ
ชีวิตท่ีดีกว่า “ตลาดกลางคืนไมไ่ด้เปน็เพยีงท่าเรอืท่ีโอบรบั
พวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยใหพ้วกเขาบรรลุ
ความฝนัในชวิีตด้วย” เยีย่ เหลียนจง เลขาธกิารสาขาพรรค
และผูจั้ดการตลาดกลางคืนอวู่หลินกล่าว

本刊综合

ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ยอดขาย
ของซูเปอรม์ารเ์ก็ตในหา้งสรรพสนิค้าท่ัวประ-
เทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่านธุรกิจในเมอืง
ใหญ ่ตลาดในเขตเมืองเล็กกลับมาคึกคักผูค้น
พลุกพล่านอีกครั้ง ในเทศกาลตรุษจีนปแีรก
หลังจากเขา้สูแ่นวทางใหมข่องการปอ้งกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด ความต้องการอาหาร
ท่ีพกั การเดินทาง การช้อปปิ้ ง และความบัน-
เทิงท้ังหมดได้รับการปลดปล่อย อุปทานของ
ตลาดได้รับการปรับใหเ้หมาะสม ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจเทศกาลใหม้ั่งค่ังยิ่งขึ้น

ช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในป ี2566 
รายได้จากการขายของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริโภคท่ัวประเทศเพิ่มขึ้น 12.2%  เมื่อ
เทียบกับวันหยุดตรุษจีนของปท่ีีแล้ว  อัตรา
การเติบโตเฉล่ียต่อปอียู่ท่ี 12.4% เมื่อเทียบ
กับวันหยุดตรุษจีนในป ี2562 การเติบโตโดย
รวมค่อนข้างคงท่ี ท้ังนี ้การบริโภคสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น 10% และ 13.5% ตามล�าดับ
เมื่อเทียบเปน็รายป ีซึ่งเพิ่มขึ้นเฉล่ียต่อปท่ีี 
13.1% และ 8.1% ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับ
วันหยุดตรุษจีนในป ี2562 มกีารเติบโตอย่าง
รวดเร็วไมว่่าจะเปน็การบริโภคของใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน การอัพเกรดประเภทสินค้าในครัว
เรือน การบริการด้านการท่องเท่ียว เปน็ต้น 
การกลับบ้านช่วงตรุษจีนน�ามาซึ่งอัตราการ
บริโภคเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงในมณฑลท่ีมปีระ-
ชากรจ�านวนมาก

ข้อมลูเพิ่มเติม                               数据

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผูค้นพากันจับจ่ายซื้อของส�าหรับฉลองเทศกาลตรุษจีน
春节期间，中国各地群众购买年货 新华社、CFP 图

19

 รายงานพเิศษ特稿 /



“欢迎你！

ยนิดตีอ้นรบั
มิตรชาวจนี 

ต้ังแต่เดือนธนัวาคม 2565 พรอ้ม ๆ กับการปรบันโยบายการควบคุมป้องกันโรคระบาดของจีน จากพื้นท่ีแถบเลียบ
ทะเลฝั่ งตะวันออกของจีนไปจนถึงพื้นท่ีด้านตะวันออกเฉียงเหนอื วิสาหกิจการค้าต่างชาติในหลายเมอืงและมณฑล
ทยอยกันก้าวออกสู่ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ คณะผูแ้ทนท่ีประกอบด้วยกรมพาณิชย์มณฑลเจ้อเจียงและผูแ้ทน
วิสาหกิจได้เริ่มการเดินทางเยือนยุโรปเปน็เวลา 6 วัน คณะดึงดูดการค้าการลงทุนของซูโจวท่ีเดินทางไปยุโรปได้จัด
และเขา้รว่มกิจกรรมสง่เสรมิการค้าการลงทนุจ�านวน 29 รายการ บรรลมุลูค่าการแสดงเจตจ�านงในการลงทนุรวม 5,954
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ฤดูใบไมผ้ลินี ้วิสาหกิจจีนไมเ่พียงแต่ได้น�าใบสั่งสินค้ากลับมาจากตลาดต่างประเทศเท่านั้น แต่
ยังได้เรียกความมั่นใจในการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศกลับมาด้วย

2 0 2 2 年 1 2 月

以来，随着中国疫情防控政策

的调整，从中国东部沿海地区再到东

北地区，越来越多省市的外贸企业走出国

门；从泰国海滩到瑞士少女峰，越来越多的中

国游客重新踏上旅途……这个春天，企业从海

外市场带回的不仅有订单，还有外贸复苏回暖

的信心；中国公民境外游、中国春节消费

潮等让人们更加深切意识到中国经济向

好的世界意义。

中国朋友！”
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เครื่องบนิเหมาล�าของ China Eastern Airline ท่ีผา่น
การวางแผนการเดินทางอยา่งละเอียด โดยเริม่ออกเดินทาง
จากท่าอากาศยานลู่โข่ว นครหนานจิงในชว่งเวลาตีหนึง่ 
ใช้เวลาบิน 12 ช่ัวโมง และจะไปถึงท่าอากาศยานชารล์-
เดอโกลของกรุงปารสีในตอนเช้าตรูพ่อดี หลังจากเครื่องบิน
ลงจอด กูล่ี่กับเพ่ือนรว่มงานเขน็สมัภาระขนาดใหญ่สาม
ใบท่ีบรรทุกตัวอยา่งสนิค้าไว้เต็มกระเป๋า คณะวิสาหกิจ
ซูโจวท่ีเช่าเหมาล�ารว่มกันอึกทึกครกึโครมเพยีงแว็บเดียว
ก็สลายตัว รบีรุดหนา้ไปสถานท่ีเป้าหมายต่าง ๆ ของตัว

“จัดคณะออกไป

ต่างประเทศ” เพื่อแสวงหาใบสั่ง

สินค้า
“组团出海”找订单

เองในยุโรป พนกังานผูติ้ดตาม “ค้ิวขมวดแนน่ด้วยความ
กังวล” กู่ล่ีเองก็หนกัใจเชน่กัน “ไมไ่ด้กลับมาสามป ีในพื้นท่ี
ของบรรดาเพื่อนเก่า จะยงัมีท่ีว่างส�าหรบัพวกเราอยู่ไหม”
ในฐานะเปน็ผูจั้ดการใหญ่วิสาหกิจกระดาษฉางเจียงใน
เจียงซู เธอก็ตอบไมไ่ด้  แต่เมื่อได้พบกับลูกค้าคนท่ีสาม
กู่ล่ีก็พบว่าพนกังานท่ีขมวดค้ิวแนน่เริ่ม “หวัเราะฮ่า ๆ”
ในท่ีสุดลกูค้าเก่าท่ีลังเลอยู่ก็ส่ังสินค้าล็อตใหญ่ กูล่ี่โล่งอก
เธอรู้ว่า การมาครั้งนี ้วิสาหกิจกระดาษฉางเจียงได้คว้า
โอกาสอันดีไว้ได้แล้ว

วิสาหกิจกระดาษฉางเจียงได้ต้ังเปา้การเติบโตของ
ยอดจ�าหนา่ยในป ี2566 อยู่ท่ี 110 ล้านหยวน ระหว่าง
การมาเยีย่มตลาดยุโรปในชว่ง 9 วัน กูล่ี่กับเพื่อนร่วมงาน

นกัท่องเท่ียวจีนท่ีจะเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศ
中国游客前往海外旅行 新华社 图 孙勇刚 制作
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ก็คว้าใบสั่งสินค้าให้บริษัทได้ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
เกือบเกินครึ่งของยอดเปา้หมายท้ังหมด โดยในปริมาณ
นั้น มใีบสัง่สนิค้า 5 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ เปน็สินค้าใหม่
เอ่ียมท่ีบริษัทยังไมเ่คยผลิต 

เมื่อถึงปลายเดือนธนัวาคม 2565 ได้มคีณะวิสาหกิจ
การค้าระหว่างประเทศรวม 9 มณฑล ได้แก่ เจียงซู เจ้อเจียง
กวางตุ้ง  เสฉวน ซานตง ฝเูจ้ียน ไหห่นาน อันฮุย หหูนาน
เดินทางออกนอกประเทศ ในฐานะเปน็ฐานการผลิตส่ง
ออกเส้ือผา้เครื่องแต่งกายและสิง่ทอแบรนด์ท่ีมอีายุยาว-
นาน วิสาหกิจจ�านวน 60 รายจากเมอืงเจียซงิ หนงิโปและ
หโูจวในมณฑลเจ้อเจียงได้จัดคณะรวม  96 คน เดินทาง
ไปยังเยอรมน ีฝร่ังเศสและญีปุ่น่ โดยได้บรรลมุลูค่าการ
แสดงเจตจ�านงสั่งสินค้าเกินกว่า 400 ล้านหยวน  ต้ังแต่
เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน  เมอืงเซนิเจ้ิน มณฑลกวางตุง้
ได้จัดคณะวิสาหกิจอุปกรณ์การแพทย์จ�านวน  22 ราย
เดินทางไปยังดัสเซลคอรฟ์ ประเทศเยอรมน ีเพื่อเขา้รว่ม
งานแสดงสินค้าท่ีส�าคัญท่ีสดุของวงการนี ้โดยได้คว้าใบสัง่
สินค้าเปน็มลูค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดึงดูดการค้าการลงทุนต่างประเทศเริ่มต้นขึ้น

อีกครั้ง
境外招商重启

ออกเดินทางวันท่ี 9 ธนัวาคม 2565 กลับมาวันท่ี 18
 โดยระหว่าง 9 วันท่ีอยู่ในยุโรป คณะดึงดูดการค้าการ
ลงทนุยอ่ยซึง่มจีางฮ่ัน ผูอ้�านวยการศนูยดึ์งดดูการลงทุน
การค้าเขตบุกเบกิพฒันาเทคโนโลยีเศรษฐกิจอ่าวไท่ชาง
ซูโจวเปน็สมาชิกในทีมได้เข้าเยี่ยมวิสาหกิจรวม 7 ราย 
หนว่ยงาน 1 หนว่ยงาน และลงนามสญัญาโครงการประ-
มาณสองโครงการ พร้อมท้ังบรรลุเจตจ�านงในโครงการ
ความร่วมมอืจ�านวนล็อตใหญ่ โดยโครงการท่ีลงนามมี
มลูค่าสูงสุดคือ โครงการส�านักงานใหญ่บริษัท BMTS 
ของจีน โดยมมีลูค่าการลงทุนรวม 3,000 ล้านหยวน ใน
บรรดาวิสาหกิจท่ีจางฮั่นได้เข้าเยี่ยมในยุโรปครั้งนี ้ส่วน
ใหญ่จะเปน็โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

จากข้อมลูส�ารวจความมัน่ใจของภาคธรุกิจประจ�าปี

ของสมาคมการค้าจีน - สหภาพยุโรป ในป ี 2564 จากการ
สมัภาษณวิ์สาหกิจต่าง ๆ  ในจีนพบว่า วิสาหกิจท่ีมุง่มัน่ใน
การพฒันาหว่งโซ่อุปทานใหเ้กิดขึน้ภายในประเทศจีนเอง 
คิดเปน็จ�านวน 5 เท่าของวิสาหกิจท่ีต้องการเคล่ือนยา้ย
หว่งโซ่อุปทานออกไปนอกประเทศจีน และหากมองตัว
เลขในป ี2565 วิสาหกิจประเภทแรกคิดเปน็ 8 เท่าของ
ประเภทหลัง

ต้ังแต่ปลายป ี2565 เปน็ต้นมา แต่ละพื้นท่ีต่างก็พยา-
ยามดึงดูดการค้าและเงินทุน นอกจากมณฑลเจียงซูท่ี
ต้ังคณะออกไปประชาสัมพันธ์ดึงดูดการค้าการลงทุน
ในต่างประเทศแล้ว การประชุมเพื่อดึงดูดการค้าและ
การลงทุนต่าง ๆ ก็ทยอยกันจัดข้ึน ในวันท่ี 9 ธนัวาคม
คณะเศรษฐกิจการค้าซูโจวเดินทางไปยุโรป ในวันเดียว
กันนัน้ เมอืงเซินเจ้ินก็ได้จัดการประชุมดึงดูดการค้าการ
ลงทุนโลกขึ้น และใช้รูปแบบการประชาสัมพันธดึ์งดูด
การค้าและการลงทุน “ออนไลน ์+ ออนไซต์” โดยได้มี
การหารือลงนามสัญญารวม 315 โครงการ ครอบคลุม
มลูค่าการลงทุน 879,000 ล้านหยวน 

นกัท่องเท่ียวจีนกลับมาท่องเท่ียวอีกครัง้
中国游客重新踏上旅途

เนื่องในโอกาสต้อนรบัตรุษจีน ยอดเขาจุงเฟรา สวิต-
เซอร์แลนด์ ซ่ึงเปน็สวรรค์แหง่การเล่นสกีหมิะชื่อดังของ
โลก ได้มกีารตกแต่งสถานกีระเช้าซึ่งเปน็จุดเริ่มต้นเส้น
ทางด้วยของตกแต่งตรุษจีน อาทิ ของตกแต่งปเีถาะและ
โคมไฟโบราณ พร้อมท้ังท่ีธารน�าแข็งข้าง ๆ “ยอดเขา
จุงเฟรา - หลังคายุโรป” สถานีรถไฟท่ีสูงสุดจากระดับ
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น�าทะเลในยุโรป ยังจัดแสดงรูปปั้ นน�าแข็งรูปกระต่าย 
เพื่อต้อนรับนกัท่องเท่ียวจีนอีกด้วย 

วันแรกของตรุษจีนซึ่งเป็นปีใหมข่องจีน ท่าอากาศ
ยานเกาะบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย ยังได้จัดการแสดง
โชว์ท้องถ่ินและการแสดงเชิดสิงโตท่ีเป็นลักษณะเด่น
เฉพาะของจีน เพื่อต้อนรบัเครื่องบินเชา่เหมาล�าล�าแรก
ของป ี2566 ท่ีบรรทุกนกัท่องเท่ียวชาวจีนจากเซนิเจ้ิน
มาเท่ียว

พรอ้ม ๆ กับการท่ีประเทศจีนปรบัผอ่นนโยบายควบ
คมุปอ้งกันโรคระบาด และอนญุาตใหช้าวจีนสามารถเดิน
ทางออกท่องเท่ียวนอกประเทศได้ ชาวจีนจ�านวนไม่น้อย
เลือกออกไปพักผ่อนต่างประเทศในช่วงตรุษจีน ซึ่งได้
สร้างความมั่นใจใหแ้ก่หลายประเทศในการฟื้ นฟูภาค
การท่องเท่ียว เมื่อวันท่ี 20 มกราคม กระทรวงวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียวแหง่ประเทศจีนประกาศว่า ต้ังแต่วันท่ี
6 กมุภาพนัธ ์2566 ได้เริม่น�ารอ่งใหบ้รษัิททัวรแ์ละธรุกิจ
ทัวรอ์อนไลนท่ั์วประเทศสามารถด�าเนนิการจัดคณะนกั

ท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางออกไปท่องเท่ียวในต่างประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องได้และด�าเนนิกิจการ “ต๋ัวเครื่องบิน + โรงแรม”
ได้เหมอืนเดิม ทันทีท่ีได้ประกาศเปดิเสรใีหค้ณะทัวรเ์ดินทาง
ออกนอกประเทศได้ มปีริมาณการค้นหาผลิตภัณฑ์ทัวร์
ต่างประเทศบนเว็บไซต์ Ctrip เพิม่ขึน้หา้เท่าในเวลาเพียง
พรบิตา ชว่ยขบัเคล่ือนใหส้ถานท่ีเปา้หมายปลายทางในต่าง
ประเทศได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 330 โดยประเทศ
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพชูา มปีรมิาณ
การค้นหามากท่ีสุด กระแสชาวจีนเดินทางท่องเท่ียว
นอกประเทศและการจับจ่ายใชส้อยในช่วงตรุษจีนท�าให้
ผูค้นต่างรู้สึกถึงแรงขับเคล่ือนท่ีทรงพลังในการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสัมผัสได้ถึงนยัต่อโลก
ของการท่ีเศรษฐกิจจีนก้าวไปในทิศทางท่ีดีอย่างแท้จริง

本刊综合

แสวงหาออร์เดอร์ เร่งการผลิต จีนมั่นใจการค้าต่างประเทศฟื้ นตัว
找订单、忙生产，中国外贸复苏回暖信心足 新华社 图 孙勇刚 制作
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การพฒันาคุณภาพสงู
ช่วยเสรมิความมัน่ใจใหก้บัโลก

วันท่ี 17 มกราคม 2566 ส�านกังานสถิติแห่งชาติจีนได้เปดิเผยข้อมลูเศรษฐกิจจีนประจ�าป ี
2565 โดยระบุว่า GDP ปท่ีีแล้วของจีนมีมูลค่าสูงกว่า 121 ล้านล้านหยวน หากค�านวณ ณ ราคา
คงท่ี มอัีตราการเติบโต 3.0% จากปท่ีีแล้ว

มลูค่า GDP 120 ล้านล้าน
หยวนมนียัอย่างไร
120万亿元总量

意味着什么？ 

นบัเปน็อีกครัง้ท่ี GDP จีนทะลุ
หลักล้านล้านหยวนต่อเนื่องจาก
ป ี2563 และ 2564 ซึ่งเมื่อค�า-
นวณตามอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย
ต่อปแีล้ว GDP ป ี2565 ของจีน
จะอยู่ท่ี 120 ล้านล้านหยวนเทียบ
เท่าประมาณ 18 ล้านล้านดอล-
ลารส์หรฐัฯ รัง้อันดับสองของโลก
อย่างมั่นคง

เบื้องหลังตัวเลขเศรษฐกิจคืออะไร
经济数字的背后是什么？ 

การผลิตธญัพชืยงัคงรกัษาระดับคงท่ีมากกว่า
1.3 ล้านล้านตันต่อเนื่องติดต่อกัน 8 ป ีมลูค่าเพิม่
ทางอุตสาหกรรมสูงถึง 40.2 ล้านล้านหยวน จน
ถึงสิน้ป ี2565 กิจการเดินรถไฟของจีนใหบ้ริการ
ระยะทางรวมสูงถึง 155,000 กิโลเมตร ในจ�า-
นวนนีเ้ปน็รถไฟความเร็วสูง 42,000 กิโลเมตร  
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอรเ์นต็ด้วย
เทคโนโลยท่ีีทันสมยัและมีเครือข่ายกว้างไกลท่ี
สดุคือเบ้ืองหลังการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
และเปน็รากฐานอันแข็งแกร่งใหแ้ก่การพัฒนา
อุตสาหกรรม ขณะท่ีการลงทนุ การบริโภค และ
การส่งออกยังคงแสดงศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง

1 2
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1月17日，中国国家统计局发布2022年国民经济数据。中国全年国内生产总值

1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。

高质量发展
为世界注入信心

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกใหเ้ติบโตได้
อย่างไร

如何助力全球经济增长？

ปจัจุบัน จีนเปดิประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ต้ัง
แต่วันท่ี 1 มกราคม 2566 รายการอุตสาหกรรม
ท่ีส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศฉบับใหมเ่ริม่
ใชอ้ย่างเปน็ทางการ ซึง่จะช่วยขยายขอบเขตสง่
เสรมิการลงทนุจากต่างประเทศใหก้ว้างมากข้ึน  
จีนใชอั้ตราภาษีน�าเข้าชัว่คราวท่ีต�ากว่าอัตราภาษี
น�าเข้าท่ัวไป (MFN Rate) ส�าหรบัสินค้าโภคภัณฑ์ 
1,020 รายการ  ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2566 จีน
จะปรบัลดภาษี MFN Rate ครัง้ท่ี 8 ส�าหรบัสินค้า
เทคโนโลยสีารสนเทศ 62 รายการ ซ่ึงจะส่งผลให้
อัตราภาษีโดยรวมของจีนลดลงจาก 7.4% เปน็ 
7.3% 

อัตราการเติบโต 3.0% 
มนียัอย่างไร 

3.0%的增速怎么看？ 

เยอรมนปีระกาศอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจป ี2565 ท่ี
ประมาณ 1.9% จากการคาด-
การณข์องกองทนุการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) การเติบโตของ 
GDP ของสหรฐัอเมรกิาและญีปุ่น่
ในป ี2565 จะไม่เกิน 2% ดังนั้น
อัตรา 3.0% ของจีนจึงถือว่า
ขยายตัวมากกว่าเขตเศรษฐกิจ
ท่ีส�าคัญส่วนใหญ่ของโลก  

3 4

 รายงานพเิศษ特稿 /

25



มุมมองของผูเ้ชีย่วชาญต่อเศรษฐกจิจนี
中国经济他们这样看：

1 ฮามดิ ราชิด ผูอ้�านวยการศนูย์ติดตามเศรษฐกิจโลกของกรมกิจการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่สหประชาชาติ 
联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任 哈米德·拉希德： 

จีนมนีโยบายการเงินและการคลังท่ีต่างจากประเทศก�าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ดังนั้น จากมมุ-
มองทางการเงินและการคลัง จีนจึงมกี�าลังสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่ง 

2
จาง เยีย่นเซงิ หวัหนา้นกัวิจัยของศนูยแ์ลกเปล่ียนเศรษฐกิจนานาชาติแหง่ชาติจีน
中国国际经济交流中心首席研究员 张燕生：

ความสัมพนัธท์างเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับภมูภิาคโดยรอบ โดยเฉพาะจีนกับอาเซียน
มคีวามใกล้ชดิกันมากขึน้ ดังนัน้ ในป ี2566 ด้วยกลยุทธ์ของจีนในการขยายอุปสงค์ในประเทศ
และการฟื้ นตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผมเชื่อว่าจีนจะมบีทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ฟื้ นตัวและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภมูภิาค 

Jonathan Garner หวัหนา้นกักลยุทธห์ลักทรัพย์ส�าหรับเอเชียและตลาดเกิดใหมข่อง
บริษัทมอร์แกน สแตนรีย์
摩根士丹利亚洲和新兴市场首席证券策略师 乔纳森·加纳：

จีนเปน็ประเทศท่ีมเีศรษฐกิจใหญ่เปน็อันดับสองของโลก และได้ก�าหนดนโยบายเพื่อ
สนบัสนนุการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ เราคาดการณ์ว่าสัดส่วนการมสีว่นรว่มของเศรษฐกิจ
จีนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปนีีอ้าจจะสูงสุดถึง 50%

3
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4

5

นายยุทธศกัด์ิ สุภสร ผูว่้าการการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)
泰国国家旅游局局长 育塔萨：

จีนเปน็ประเทศแหล่งท่ีมานกัท่องเท่ียวท่ีส�าคัญท่ีสดุส�าหรบัตลาดท่องเท่ียวของไทย ในป ี2562 
ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด ไทยมนีกัท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 40 ล้านคน แบง่เปน็นกัท่องเท่ียว
จีน 11 ล้านคน  การกลับมาของนกัท่องเท่ียวจีนจะมบีทบาทส�าคัญในการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทยและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็จะพัฒนาดีข้ึนด้วย  อีกท้ังจะช่วยให้
ไทยบรรลุเปา้หมายการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวท่ีรฐับาลไทยก�าหนดได้เรว็ขึน้  

จ้าวผงิ รองประธานอ�านวยการสถาบนัวิจัยสง่เสรมิการค้าระหว่างประเทศของจีน
中国贸促会研究院副院长 赵萍：

ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปท่ีีแล้ว องค์กรระหว่างประเทศท่ีส�าคัญของโลกและธนาคาร
เพื่อการลงทุนท่ีมชีื่อเสียงได้ปรับเพิ่มระดับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จีนในป ี2566 ประการแรก ในฐานะประเทศท่ีมเีศรษฐกิจใหญ่เปน็อันดับสองของ
โลก การเติบโตของเศรษฐกิจจีนขึน้อยู่กับอุปสงค์ในประเทศ ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ
ของจีนใหค้วามส�าคัญกับการฟื้ นตัวและการขยายตัวอุปสงค์ภายในประเทศ ส่งผล
ใหอุ้ปสงค์ในประเทศฟื้ นตัวอยา่งต่อเนื่อง  ประการท่ีสอง จากมมุมองของอุปสงค์ภาย
นอกประเทศ จีนได้ตอบสนองต่อความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกด้วยการเปิดประเทศในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้น ภายใต้บริบทการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง เศรษฐกิจจีนจะกลายเป็น “หัวรถจักร” ของการ
เติบโตเศรษฐกิจโลก

本刊综合 孙勇刚 制图
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เสน้ทางรถไฟจนี - ลาว กา้วหนา้สูอ่นาคต

伴随着悠扬的汽笛声，刚刚迎来“周岁”的中老

铁路正式开启了2023年之旅。过去一年，中国25个省

区市开行了中老铁路跨境货物列车，货物运输覆盖老

挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等“一带

一路”沿线国家和地区，中老铁路互联互通效应日益凸

显，为中国同东盟经贸往来注入新动能。如今，中泰铁

路建设如火如荼，泰国水果搭乘中老铁路列车进入中国

市场……一条铁路，连接的是希望，创造的是更加广阔

的未来。

เริ่มต้นปใีหม ่รถไฟจีน - ลาวท่ีบรรทุกเบียร์ แปง้มนัส�าปะหลัง และสินค้าอ่ืน ๆ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา
เต็มขบวนลอดผา่นอุโมงค์มติรภาพรถไฟจีน - ลาว และเข้าสู่ด่านรถไฟบ่อหานของจีน น�าสินค้าพิเศษต้อนรับปใีหม่
มาสู่ผูบ้รโิภคชาวจีน และเริ่มต้นปีใหม่บนรถไฟจีน - ลาวขบวน C272 ซ่ึงแล่นด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
ผูโ้ดยสารต่างสนกุสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองตรุษจีนในรูปแบบท่ีไมเ่หมอืนใคร เช่น การแสดงง้ิวปกัก่ิง การ
แสดงระบ�าเพลงลาว ระบ�าชุดจีน และร�าไทย พร้อมกับเสียงหวูดรถไฟดังกังวาน รถไฟจีน - ลาวซึ่งเพิ่งเปดิใช้งาน 
“ครบหนึ่งป”ี ได้เริ่มการเดินทางของป ี2566 อย่างเปน็ทางการแล้ว 
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  ในปท่ีีผา่นมา 25 แคว้นหรือเมอืง เขต มณฑลต่าง ๆ ในประเทศจีนได้เปดิเดินรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
บนเส้นทางรถไฟจีน - ลาว การขนส่งสินค้าครอบคลุมประเทศและภมูภิาคตามแนว “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เช่น
ลาว ไทย เมยีนมา มาเลเซยี กัมพชูา และสงิคโปร ์ฯลฯ ผลท่ีเกิดขึน้จากการเชื่อมต่อเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวนัน้เด่นชดั
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าใหเ้กิดแรงผลักดันใหม ่ๆ ในการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน 
ปจัจุบัน การก่อสร้างทางรถไฟจีน - ไทยด�าเนนิไปอยา่งเต็มก�าลัง ผลไมไ้ทยเข้าสู่ตลาดจีนผา่นเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว
เส้นทางรถไฟสายหนึ่งเชื่อมโยงความหวังและสร้างอนาคตท่ีกว้างไกลยิ่งขึ้น

เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขบวนรถไฟความเร็วสูง ”ฟู่ซิง” ก�าลังแล่นอยู่บนสะพานใหญ่หยวนเจียงบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาวในเมอืงอว้ีซี มณฑลยูนนาน
2022年8月3日，一列“复兴号”列车行驶在中老铁路元江特大桥上 李昌华 图
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看 ， 不 断 刷 新 的 成 绩
มองดผูลส�าเรจ็ใหม่ท่ีเกดิขึ้นอย่างต่อเนือ่ง

一 年 来 ，

这 条 跨 越 山 河 、 连 接

中国和老挝的黄金线路，人畅

其行、货畅其流，沿线经贸合作更密

切，成为加速地区互联互通、推动共同发展

的“钢铁丝路”。

ในช่วงปท่ีีผา่นมา เส้นทางส�าคัญท่ีตัดผา่นภเูขาและแมน่�า
เชื่อมต่อระหว่างจีน - ลาวท�าให้ผู้คนเดินทางสะดวกและสินค้า

ขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการค้าตามแนวเส้นทาง
รถไฟสายนีก็้แนน่แฟ้นยิ่งขึ้นตามไปด้วย และกลายเปน็ “เส้นทางสายไหมระบบราง

เหล็ก” ท่ีช่วยเร่งใหเ้กิดการเชื่อมโยงในภมูภิาคและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน สิ่งนีคื้อ “ใบ
รายงานผลส�าเร็จ” ของรถไฟจีน - ลาวในปท่ีีผา่นมา

①
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การเดินทางสะดวกและมปีระสิทธภิาพ
จากท่ีผา่นมา รถไฟจีน - ลาวชว่งระยะทางใน

ประเทศจีนได้ใหบ้รกิารรถไฟโดยสาร 42 ขบวนต่อ
วัน สงูสดุ 65 ขบวนต่อวัน ขนส่งผูโ้ดยสารมากถึง
50,000 คน และมผีูโ้ดยสารสะสม 7.2 ล้านคน สว่น
ช่วงระยะทางในลาวใหบ้รกิารรถไฟโดยสาร 6 ขบวน
ต่อวัน สูงสดุไมเ่กิน 10 ขบวนต่อวัน ขนสง่ผูโ้ดยสาร
เกือบ 8,200 คน และมผีูโ้ดยสารสะสม 1.3 ล้านคน

ปรมิาณการขนสง่สนิค้าเติบโตอย่างรวดเร็ว
หลังจากรถไฟจีน - ลาวเปดิใหบ้รกิารมาเปน็เวลา

หนึง่ป ีการขนสง่สนิค้ามยีอดรวม 11.2 ล้านตัน เปน็
สนิค้าท่ีขนสง่ชว่งระยะทางในจีน 8.77 ล้านตัน และ
สนิค้าท่ีขนสง่ชว่งระยะทางในลาว 2.43 ล้านตัน รถ
ไฟขนส่งสนิค้าข้ามพรมแดนมมีากถึง 3,000 ขบวน 
โดยมปีริมาณการขนส่งสินค้าขา้มแดนสะสมมากกว่า
1.9 ล้านตัน ปรมิาณการขนสง่สนิค้าต่อเดือนเพิม่ข้ึน
ประมาณ 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนแรกของการเปดิ
ใช้เส้นทาง และปรมิาณการขนสง่สนิค้าขา้มพรมแดน
เพิม่ขึน้ 4 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนแรกท่ีเปดิใหบ้รกิาร

การขยายขอบเขตกระจายการขนส่ง
25 แคว้นหรอืเมอืง เขต มณฑลต่าง ๆ ในประเทศจีนได้เปดิ

เสน้ทางรถไฟขนสง่สนิค้าขา้มพรมแดน และจ�านวนรถไฟท่ีขน
สง่สนิค้าข้ามพรมแดนเพิม่ข้ึนจากเฉล่ีย 2 ขบวนต่อวันในชว่ง
เริม่ต้นของการเปดิใช้เส้นทางเปน็ 12 ขบวนต่อวันในปจัจุบนั  
ครอบคลมุ 10 ประเทศตามแนว “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” เชน่ 
ลาว ไทย เมยีนมา มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร ์ฯลฯ  และประเภท
ของสินค้าท่ีขนส่งก็ขยายเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ประเภท

การจัดการเดินรถท่ีปลอดภัยและมเีสถียรภาพ
ประเทศจีนได้สง่ชา่งเทคนคิจ�านวน 540 คน ซึง่ครอบคลมุ

สาขาต่าง ๆ ของการรถไฟไปยังลาว เพื่อช่วยลาวในการจัดการ
การเดินรถไฟ พนกังานชาวลาวมากกว่า 700 คนได้เขา้ร่วมใน
การด�าเนนิงานของรถไฟจีน - ลาว หลังจากผา่นการฝกึอบรม 
และกลายเปน็ช่างเทคนคิรถไฟรุน่แรกของประเทศลาว

本刊综合

一 年 来 ，

这 条 跨 越 山 河 、 连 接

中国和老挝的黄金线路，人畅

其行、货畅其流，沿线经贸合作更密

切，成为加速地区互联互通、推动共同发展

的“钢铁丝路”。

ในช่วงปท่ีีผา่นมา เส้นทางส�าคัญท่ีตัดผา่นภเูขาและแมน่�า
เชื่อมต่อระหว่างจีน - ลาวท�าให้ผู้คนเดินทางสะดวกและสินค้า

ขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการค้าตามแนวเส้นทาง
รถไฟสายนีก็้แนน่แฟ้นยิ่งขึ้นตามไปด้วย และกลายเปน็ “เส้นทางสายไหมระบบราง

เหล็ก” ท่ีช่วยเร่งใหเ้กิดการเชื่อมโยงในภมูภิาคและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน สิ่งนีคื้อ “ใบ
รายงานผลส�าเร็จ” ของรถไฟจีน - ลาวในปท่ีีผา่นมา

สถานรีถไฟสิบสองพันนาบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาว
图①中老铁路西双版纳站 倪利 图

รถไฟขบวน “ล้านช้าง”
图②“澜沧号”动车组 新华社 图

②

31

 รายงานพเิศษ特稿 /



听 ， 铁 路 沿 线 故 事 多
ฟังเรือ่งราวมากมายตามแนวเสน้ทางรถไฟ

一 趟 趟 飞

驰的列车，跨越山河，

让友谊在中老铁路上绵延；

一个个温暖的故事，承载沿线人民的

梦想。他们助力通达，铺就发展路；他们寻

找机遇，共享红利；他们见证变化，发现惊喜。这

次，让他们把中老铁路的故事，讲给你听。

รถไฟท่ีแล่นทะยานขบวนแล้วขบวนเล่าขา้มผา่นเขตภเูขาและ
แมน่�า  สืบสานมติรภาพใหย้ืนยาวบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาว เรื่องราวท่ี

อบอุ่นเรื่องแล้วเรื่องเล่ามคีวามฝนัของประชาชนท่ีอยู่ตามรายทางรถไฟ พวกเขา
ช่วยส่งเสรมิใหเ้กิดการบรรลผุลและปูทางแหง่การพัฒนา พวกเขาแสวงหาโอกาสและแบ่ง-

ปนัผลประโยชน ์พวกเขาเปน็ประจักษ์พยานแหง่การเปล่ียนแปลง และค้นพบสิ่งอัศจรรย์ ไปร่วม
รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ เก่ียวกับเส้นทางรถไฟจีน - ลาวของพวกเขากันเถอะ

①
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黄金通道蒸蒸日上

เสน้ทางสายส�าคญัพฒันาขึ้นอย่างต่อเนือ่ง

一 趟 趟 飞

驰的列车，跨越山河，

让友谊在中老铁路上绵延；

一个个温暖的故事，承载沿线人民的

梦想。他们助力通达，铺就发展路；他们寻

找机遇，共享红利；他们见证变化，发现惊喜。这

次，让他们把中老铁路的故事，讲给你听。

รถไฟท่ีแล่นทะยานขบวนแล้วขบวนเล่าขา้มผา่นเขตภเูขาและ
แมน่�า  สืบสานมติรภาพใหย้ืนยาวบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาว เรื่องราวท่ี

อบอุ่นเรื่องแล้วเรื่องเล่ามคีวามฝนัของประชาชนท่ีอยู่ตามรายทางรถไฟ พวกเขา
ช่วยส่งเสรมิใหเ้กิดการบรรลผุลและปูทางแหง่การพัฒนา พวกเขาแสวงหาโอกาสและแบ่ง-

ปนัผลประโยชน ์พวกเขาเปน็ประจักษ์พยานแหง่การเปล่ียนแปลง และค้นพบสิ่งอัศจรรย์ ไปร่วม
รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ เก่ียวกับเส้นทางรถไฟจีน - ลาวของพวกเขากันเถอะ

ท่ีด่านทางรถไฟบ่อหานซึ่งต้ังอยู่ในอ�าเภอเมอืงล่า 
แคว้นปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา มณฑล
ยูนนาน มสิีนค้าเข้า - ออกจ�านวนมาก แต่ก็ยังคงมคีวาม
เปน็ระเบียบ โจว เปา่หวั  รองผูอ้�านวยการด่านศลุกากร
เมอืงล่าซ่ึงอยูใ่นสงักัดของด่านศลุกากรคนุหมงิ และเพื่อน
รว่มงานของเขาต่างก็พยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อใหแ้นใ่จว่า
สินค้าจะผา่นพิธกีารศลุกากรได้อยา่งรวดเรว็และปลอดภัย

โจว เปา่หวัแนะน�าว่า ช่วงระยะเวลาหนึง่ปนีบัต้ังแต่
เปดิใช้เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปน็ต้นมา  ด่านศลุกากร
เมอืงล่าได้คว้าโอกาสอันดีจาก “ความตกลงหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภมูภิาค (RCEP)” เริม่มผีลบังคับใชม้าช่วย
กระตุน้ส่งเสริมการปฏิรูปโมเดลการใหบ้รกิาร เชน่ “การ
บูรณาการพิธกีารศลุกากรรว่มกันท่ัวประเทศ” และ “ช่อง
ทางส�าหรบัรถไฟด่วน” การนดัหมายพิธกีารศลุกากรล่วง

หนา้ 7 × 24 ช่ัวโมง การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน
การตรวจสอบการน�าเข้าและส่งออกอยา่งต่อเนื่อง ช่วย
ลดต้นทนุระยะเวลาการขนสง่และต้นทนุการด�าเนนิงาน
ขององค์กรได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นบัต้ังแต่เปดิใช้เส้น
ทางรถไฟจีน - ลาวจนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 สินค้า
น�าเข้าและสง่ออกเกือบ 2 ล้านตันได้ผา่นการตรวจสอบ
โดยกรมศลุกากรคุนหมงิรวมมลูค่ามากกว่า 13,200 ล้าน
หยวน ปจัจุบนัระยะเวลาโดยรวมของพธิกีารศลุกากรใน
การน�าเข้าและสง่ออกผา่นเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวลดลง

本刊记者 刘子语 杨春梅/文

การแสดงอุปรากรจีนง้ิวปกัก่ิงบนขบวนรถไฟจีน - ลาว
图①京剧演员在中老铁路列车车厢内表演 新华社 图

รถไฟขนส่งสินค้าขบวนพิเศษไป - กลับ “จีน - ลาว - ไทย” เต็มรูปแบบ
图②“中老泰”全程铁路运输往返专列 新华社 图

②
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ประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงแรกของการเปดิเส้น
ทาง ซึง่ถือได้ว่าท่ีนีเ่ปน็ด่านรถไฟชัน้แนวหนา้ของประเทศ

โจว เปา่หวักล่าวว่า ในอนาคตสืบเนื่องจากสถานท่ี
ตรวจสอบผา่นการตรวจรบัและเปดิใหบ้รกิารมากขึน้ รวม
ถึงการส่งเสริมการอนุญาตตรวจสอบโรคสินค้าเกษตร
น�าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น จะท�าใหสิ้นค้าเกษตรคุณ-
ภาพสูงจากลาว ไทย และประเทศอ่ืน ๆ ส่งมาจ�าหนา่ย
ท่ีจีนได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึน้ บทบาท
ของเส้นทางสายส�าคัญในการขนสง่ระหว่างประเทศบน
เส้นทางรถไฟจีน - ลาวจะโดดเด่นมากขึ้นเปน็ล�าดับ

ในช่วงปท่ีีผา่นมา นายวิรากร เกตุวงศ ์หวัหนา้ด่าน
ศลุกากรบอ่เต็นในลาวมกีารประสานงานใกล้ชดิกับเพื่อน

ร่วมอาชีพชาวจีนมากขึ้น เขากล่าวว่าตนเองเข้าท�างาน
ในระบบศลุกากรของลาวเมื่อป ี2542 ตลอดระยะเวลา 
23 ปท่ีีผา่นมา เขาได้เหน็การพฒันาอย่างต่อเนื่องในการ
อ�านวยความสะดวกด้านพธิกีารศลุกากรในลาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้ังแต่การเปดิเส้นทางรถไฟจีน - ลาวก็เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน

ในฐานะท่ีเปน็ประเทศเดียวในอาเซยีนท่ีไมม่ทีางออก
สู่ทะเล การคมนาคมจึงเปน็อุปสรรคท่ีจ�ากัดการพัฒนา
ของลาวมาโดยตลอด นายวิรากรกล่าวว่า ทางรถไฟจีน -
ลาวช่วยใหล้าวสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดเดิมและเชื่อม
ต่อกับโลกได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น การขนส่งทางรถไฟท่ีเข้าถึง
ได้ทกุท่ีและสภาพแวดล้อมของพธิกีารศลุกากรท่ีมคีวาม
เปน็ระบบอัจฉรยิะมากขึน้ก�าลังดึงดูดการลงทนุและความ
ร่วมมอืจากประเทศใกล้เคียงและจากท่ัวโลก

นายวิรากรกล่าวว่า มผีูแ้ทนจากหลายหนว่ยงานและ
วงการต่าง ๆ เดินทางมาศกึษาดูงานและแลกเปล่ียนท่ี
ด่านศลุกากรบ่อเต็น ไมเ่พยีงแต่มหีนว่ยงานของลาวเท่า
นั้น แต่ยงัมปีระเทศเพื่อนบา้นจ�านวนมากด้วย เชน่ กรม
ศลุกากรแหง่ประเทศไทย ส�านกังานศลุกากรจังหวัดหนอง-
คาย กระทรวงพาณิชย์แหง่ประเทศไทย ฯลฯ เราหารือ
กันเก่ียวกับกฎระเบยีบว่าด้วยการจัดการขนสง่สนิค้าทาง
รถไฟและกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้อง และพยายามท�าให้
การหมนุเวียนของสินค้ามปีระสิทธภิาพมากขึ้น

ในมมุมองของนายวิรากร รถไฟจีน - ลาวไมเ่พียงแต่
ท�าใหอุ้ตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งของลาวก้าวไปอีก
ขั้นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการจัด
การศลุกากร เช่น การจัดเก็บภาษีท่ีสมเหตุสมผลและถูก
ต้องแมน่ย�ามากข้ึน เขาหวังว่าในอนาคตรถไฟจีน - ลาว
จะส่งเสรมิการลงทนุในลาวใหเ้ติบโตยิง่ข้ึน และช่วยผลักดัน
ใหล้าวกลายเปน็ศนูยก์ลางการขนส่งทางบกและทางรถไฟ
ในภมูภิาคลุ่มแมน่�าโขง

รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบนทางรถไฟจีน - ลาว
中老铁路国际货物列车 新华社 图
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ประสทิธิภาพสงูขึ้น ลู่ทางกวา้งขึ้น
效能高了路子宽了

ประสิทธภิาพสงูขึน้และลู่ทางกว้างขึน้ เปน็สิง่ท่ีประทับ
ใจท่ีสุดของนงลักษณ์ มหาทาย ผูจั้ดการฝ่ายผลิตของ
โรงงาน Laos Elemento Pharma หลังจากการเปดิเสน้ทาง
รถไฟจีน - ลาว

โรงงาน Laos Elemento Pharma ซึ่งต้ังอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพเิศษบอ่เต็นในแขวงหลวงน�าทา ประเทศลาว 
เมื่อเดือนตลุาคม 2563 เขตเศรษฐกิจพิเศษบอ่เต็นเปน็
แนวหนา้ของความรว่มมอืและการแลกเปล่ียนระหว่างลาว
กับจีนด้วยการสนบัสนนุด้านนโยบายอย่างเต็มท่ี ขอ้ได้
เปรยีบท่ีเด่นชดัในด้านการคมนาคมและต้นทนุการผลิต
ท่ีต�า การเปดิเส้นทางรถไฟจีน - ลาวยิ่งท�าใหบ้อ่เต็นกลาย
เปน็พื้นท่ียอดนยิมในการลงทุนของวิสาหกิจจากท่ัวโลก
โรงงาน Laos Elemento Pharma มองเหน็โอกาสมากมาย
ของบอ่เต็น ดังนัน้จึงเลือกต้ังโรงงานท่ีนี่

นงลักษณ ์มหาทายแนะน�าว่า ปจัจุบนั โรงงาน Laos
Elemento Pharma สามารถผลิตยาได้มากกว่า 20 ชนดิ
ซึง่สว่นใหญใ่ช้รกัษาโรคเบาหวาน ก�าลังการผลิตต่อปขีอง

โรงงานผลิตยาสูงถึงรอ้ยล้านเมด็ และยาส่วนใหญจ่�าหนา่ย
ในประเทศลาว เธอกล่าวว่าต้ังแต่เปดิเสน้ทางรถไฟจีน -
ลาว ก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึง “การเปล่ียนแปลง” และ 
“สภาพการณใ์หม”่ เธอกล่าวอย่างมคีวามสขุว่า “เสน้ทาง
รถไฟจีน - ลาวท�าใหโ้ลจิสติกสแ์ละการขนส่งระหว่างประ-
เทศสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การขนส่งวัสดุท่ีจ�าเปน็ในการ
ผลิตของโรงงานใชร้ะยะเวลาส้ันลง ต้นทุนการจัดเก็บสต๊อก
ลดลง และประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น” โรงงาน Laos 
Elemento Pharma ได้ขยายช่องทางการตลาดเพิม่เติม
และยอดขายก็เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง

 “ในอนาคต ยาท่ีเราผลิตจะถูกส่งไปยงัโรงพยาบาล
และร้านขายยารายใหญ่ในลาวผา่นเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว

ทุเรียนไทย “นั่ง” รถไฟจีน - ลาวบุกตลาดจีน
泰国榴莲搭乘中老铁路列车进入中国市场 新华社 图
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นอกจากนีเ้รายังหวังว่ายาของเราจะสง่ออกไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ผา่นทางรถไฟ เพื่อชว่ย
ดแูลรกัษาสขุภาพของประชาชนในภมูภิาคนี”้ นงลักษณ์ 
มหาทาย วางแผนอนาคตท่ีชดัเจนยิง่ขึน้

อีกด้านหนึง่ในโรงงานคัดแยกทุเรียนท่ีจังหวัดจันทบุรี
ในประเทศไทย คนงานก�าลังเร่งฆ่าเชื้อและบรรจุหบีหอ่
ทเุรยีนท่ีเพิง่เก็บมาใหม ่ๆ อยา่งเปน็ระเบยีบ

 “ในป ี2565 ได้ผลผลิตดีและทุเรียนในสวนของเรา
มากกว่า 90% จัดสง่ไปยงัประเทศจีน” วิชยั เจ้าของสวน
ทเุรยีนในจังหวัดจันทบุรกีล่าวว่า “จีนเปน็ตลาดท่ีใหญท่ี่
สดุของเรา ลูกค้าชาวจีนชอบกินทเุรยีนหมอนทองลกูใหญ่
เราก็ปลกูทเุรยีนหมอนทองเยอะ ๆ” วิชัยกล่าวว่าทุเรยีน
เปน็ผลไมท่ี้ค่อนขา้ง “บอบบาง” ซ่ึงมเีง่ือนไขสูงในการเก็บ
รักษา และการขนส่งท่ีรวดเรว็เปน็หนึง่ในโจทยท่ี์ยากของ
การสง่ออกทเุรยีนไทยมาโดยตลอด  หลังจากการเปดิใช้
งานเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว ปญัหาความยุง่ยากในการสง่
ออกได้รบัการบรรเทาลงอย่างมปีระสทิธภิาพ การขนสง่

โดยเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวใชเ้วลาเพยีง 7 วัน  ทเุรียนท่ี
เก็บสด ๆ จากสวนในประเทศไทยก็ถึงมอืผูบ้รโิภคในนคร
คนุหมงิ

นบัต้ังแต่เปดิเสน้ทางรถไฟจีน - ลาว ผลไมส้ดถูกขน
สง่ด้วยรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างเสน้ทางถนนกับทาง
รถไฟ และการใชตู้้คอนเทนเนอร์ขนส่งแบบควบคมุอุณห-
ภมูคิวามเยน็ตลอดเสน้ทาง ซึ่งช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
ด้านระยะเวลาขนสง่เปน็เท่าตัว ขณะเดียวกันลานขนถ่าย
สนิค้าท่ีสถานรีถไฟสายใต้ของเวียงจันทนซ์ึง่ได้สรา้งแล้ว
เสรจ็ก็ท�าใหเ้กิดการเช่ือมต่อระหว่างทางรถไฟจีน - ลาว -
 ไทย อีกท้ังยังช่วยเพิ่มประสิทธภิาพการขนส่งระหว่าง
ประเทศท่ีเชื่อมต่อจีนกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ช่วย
เพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่ชาวสวนผลไมอ้ย่างวิชัยมากขึ้น 
“ในอนาคตเราหวังว่าทเุรยีนของเราจะส่งออกไปโดยเสน้
ทางรถไฟจีน - ลาวถึงผูบ้ริโภคในจีนและประเทศอ่ืน ๆ 
ในอาเซยีนได้มากขึน้”

ทุเรียนไทย “นั่ง” รถไฟจีน - ลาวบุกตลาดจีน
泰国榴莲搭乘中老铁路列车进入中国市场 新华社 图
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Jeroen เปน็ชาวเนเธอร์แลนด์ท่ีอาศยัและท�างานท่ี
กรุงเทพฯ ในประเทศไทยมาสิบกว่าป ีทุกวันเขาจะใช้
เลนส์กล้องบันทึกสิ่งท่ีเขาได้พบเหน็ในประเทศแถบเอ-
เชียตะวันออกเฉียงใต้  เมื่อปท่ีีแล้วเขาได้นัง่รถไฟขบวน
“ล้านช้าง” ออกเดินทางจากหลวงพระบางไปยงัวังเวียง
ประเทศลาว 

ท่ีสถานหีลวงพระบางเขาเหน็ภเูขาสูงตระหง่านอยู่
ไมไ่กล และเข้าใจว่าถนนสายนี้จะลอดผ่านอุโมงค์มาก
มาย ซึง่ท�าใหเ้หน็ถึงความยากล�าบากในการสร้างทางรถ
ไฟในสมยันั้น

หลังจากเขา้ไปในสถาน ีJeroen บอกว่าท่ีนีท่�าใหเ้ขา
รู้สึกเหมอืนอยู่ในสนามบนิ อุปกรณพ์ื้นฐานในสถานค่ีอน-
ขา้งสมบูรณแ์ละปา้ยต่าง ๆ ก็ชดัเจน มหีนา้จอขนาดใหญ่
ท่ีทางเขา้สถานซีึง่แสดงขอ้มลูต่าง ๆ  เก่ียวกับการเข้า - ออก
ของรถไฟ ผูโ้ดยสารเดินไปตามกระแสคนและมปีา้ยบอก
ทางท่ีชัดเจน ดังนัน้ เมื่อเขา้สูส่ถานจึีงมคีวามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย 

จากหลวงพระบางถึงวังเวียงใชเ้วลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมงเท่านั้น Jeroen นกึถึงประสบการณ์ท่องเท่ียว
ในลาวก่อนหนา้นี้แล้วก็อดไมไ่ด้ท่ีจะรูส้กึสะท้อนใจ  เมื่อ
ประมาณ 11 ปก่ีอน เขาต้องอาศัยการเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจ�าทางบนถนนทางหลวงเท่านัน้  ในเวลานัน้
การเดินทางจากกรุงเวียงจันทนไ์ปหลวงพระบางต้องใช้
เวลาอย่างนอ้ย 12 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันการเดินทางโดย
รถไฟความเรว็สูงใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 
นาทีก็ถึงท่ีหมาย 

ในประเทศไทย ยานพาหนะท่ีเขาใช้ในการเดินทาง
และท่องเท่ียวเปน็ประจ�าคือรถไฟ สถานกีลางกรุงเทพ
อภิวัฒน ์(สถานรีถไฟกลางบางซื่อ) ซึ่งเปน็สถานปีลาย
ทางของรถไฟความเร็วสูงจีน - ไทยสร้างเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เขาหวังว่าเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวจะขยายเช่ือมต่อ
มายงัไทยในอนาคต  เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงตลอดเสน้
ทางรถไฟจีน - ลาว - ไทย 

本刊综合

坐上火车去旅行
น ัง่รถไฟไปท่องเท่ียว

ณ นครเวียงจันทน ์เมอืงหลวงของ สปป. ลาว พนกังานของรถไฟจีน - ลาวก�าลังรอต้อนรับผูโ้ดยสาร
在老挝首都万象，中老铁路列车工作人员迎候旅客 新华社 图
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中老铁路：东南亚地区的机会与挑战

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ 
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รถไฟจนี - ลาว โอกาสและความทา้ทายในภมิูภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

布拉果西丽·帕迪披妮  

泰国帕尧大学商业管理及传媒学院院长、助理教授
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在“一带一路”框架下实施的泛亚铁路东南亚段项

目，不仅能降低货物运输成本，还能节省运输时间，加快

各国之间的货物周转及配送，为区域内的物流运输方式提

供更多的选择，为各国社会、经济、文化、旅游等领域的

发展提供助力，最终让更多的地区实现城市化发展。

โครงการรถไฟความเร็วสูงคนุหมงิ - สงิคโปร ์ถือเปน็
หนึง่ในแผนการสรา้งระเบยีงเศรษฐกิจจีนกับอินโดจีนตาม
ข้อริเริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” ถือเปน็หนึง่ในแผนการ
สร้างระเบียงเศรษฐกิจจีนกับอินโดจีน (China Indochina
Peninsula Economic Corridor) ตามขอ้รเิริม่ “หนึง่แถบ
หนึง่เสน้ทาง” ซึง่เริม่ต้นจากคนุหมงิของจีน ผา่นเวียงจันทน์
ของลาว มายังหนองคายของไทย และเช่ือมต่อไปภาค
ใต้ของไทยผา่นกัวลาลัมเปอรข์องมาเลเซียเข้าสู่สิงคโปร์

ปจัจุบัน มเีส้นทางท่ีเปดิใช้บริการแล้ว ได้แก่ รถไฟจีน -
ลาว และก�าลังก่อสรา้งเสน้ทางกรุงเทพฯ - นครราชสมีา และ
เสน้ทางกัวลาลัมเปอร ์- สงิคโปร์ 

โครงการนีม้คีวามส�าคัญต่อจีนและประเทศในอาเซยีน
หลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 

 การเชื่อมต่อท้ังด้านการค้าและการท่องเท่ียว
ท่ีมากขึน้ โดยมลูค่าการค้าของประเทศท่ีเก่ียวข้อง
คาดว่าจะเติบโต 3% ต่อป ีส่วนจ�านวนนักท่อง-
เท่ียวคาดว่าจะเติบโตขึน้ 5%  

เสน้ทางรถไฟดังกล่าวยังเช่ือมต่อกับเส้นทาง
สายไหมใหม ่(Silk Road Economic Belt) ซึง่เปน็
ประตไูปยังเอเชยีใต้ ตะวันออกกลาง รสัเซีย และ
ยุโรป 

เนื่องจากการก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานมมีลูค่า
ลงทนุสูง ท�าใหค้วามชว่ยเหลือในด้านการเงินหรือ
การสนบัสนนุทางด้านเทคนคิจากจีน เปน็โอกาส
ส�าคัญท่ีช่วยก่อให้เกิดการเชื่อมต่อโครงขา่ยอย่าง
สมบูรณ์ได้

มณฑลกานซู่เปดิเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาวขบวนแรก
甘肃省开通首趟中老铁路国际货运列车 新华社 图
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การเกิดขึ้นของรถไฟจีน - ลาว จะเปล่ียนภาพการ
คมนาคม และน�าเข้า - สง่ออกระหว่างจีนกับอาเซยีน โดย
เฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองตลาดการค้าออนไลนข์า้มพรมแดน
ของจีนซ่ึงในอดีตไม่มีระบบขนส่งทางรางท่ีดีและต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบา้นเชน่ทกุวันนี ้และในอนาคต
เมื่อรถไฟรางคู่สายต่าง ๆ เสร็จและเชื่อมต่อกันแล้วจะ
ท�าใหก้ารส่งสินค้าไปจีนทางรางสะดวกมากขึ้น ฉะนั้น
รถไฟจีน - ลาวจะเป็นการพลิกโฉมการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคนี้ เพราะรางชนิดนี้สามารถขนได้ท้ัง
คนและสินค้า ท�าความเร็วได้ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

เดินทางตรงเวลา เปน็มติรกับสิง่แวดล้อมเพราะใช้พลังงาน
ไฟฟา้ และเปน็การขนส่งท่ีสัมผัสคนนอ้ยเหมาะส�าหรับ
ยุคโควิด - 19

รถไฟเส้นทางนีใ้หป้ระโยชนกั์บทางไทยด้วย เพราะเรา
สามารถสง่สนิค้าไปขายจีนได้ ส�าหรบัโอกาสในการค้าของ
ไทยกับพื้นท่ีมณฑลยูนนาน ส่วนใหญ่เปน็ผลไม ้เชน่ ทเุรยีน
มงัคดุ และสินค้าอีคอมเมริ์ซ ฉะนัน้การมรีถไฟสายนี ้จะ
ชว่ยให้ผู้ประกอบการมตัีวเลือกในการขนส่งสินค้าไปจีน
มากขึน้  

ในอนาคต ด้วยความได้เปรียบท้ังด้านค่าขนส่งและเวลา การขนส่งด้วยรถไฟเส้นนีม้โีอกาสท่ีจะพลิกโฉม
ด้านการขนส่งสนิค้า โดยเฉพาะช่วงเสน้ทางคุนหมงิ - กรุงเทพฯ เมื่อเปรยีบเทียบต้นทนุการขนสง่ตู้สินค้าขนาด 
40TEU แบบเหมาตู้ ในทกุ ๆ รูปแบบการขนสง่พบว่า การขนสง่ทางรางมค่ีาใชจ่้ายต�าสดุอยูท่ี่ประมาณ 1 แสน
บาท และใชเ้วลานอ้ยสดุคือ 2 - 3 วัน

ท้ังนี ้สนิค้าท่ีมแีนวโนม้ขนสง่ทางรางเพิม่ขึน้ ได้แก่ สนิค้าจากลาว ผกั ผลไม ้และดอกไมจ้ากไทยไปยังคนุหมงิ
และสนิค้าอุปโภคบรโิภคท้ังจากผูผ้ลิตไทยและจีน สว่นสินค้าท่ีคาดว่าจะยังคงใชก้ารขนสง่ในรูปแบบเดิม ได้แก่ 
ยางพารา ไมย้างพารา เครื่องใชไ้ฟฟา้ และชิน้สว่นพลาสติก เนื่องจากโรงงานของผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคสนิค้าเหล่า
นี ้สว่นใหญอ่ยู่ฝั่ งตะวันออกของจีนท่ีอยู่ไมไ่กลจากท่าเรอืในแต่ละเมอืงมากนกั

ปจัจุบัน การขนส่งสินค้าระหว่างอนภุมูภิาคนีย้ังอยู่ใน 4 รูปแบบหลัก ได้แก่

ทางถนน ซึ่งใช้ในการขนส่งระหว่างจีน 
ลาวและไทย เชน่ เสน้ทาง R3A ซึง่ขนสง่จาก
เชียงรายไปยังคุนหมงิ 

ทางเรอื ซึ่งเปน็รูปแบบขนสง่หลักระหว่าง
จีนกับไทยหรือมาเลเซียกับสิงคโปร์ เช่น การ
ขนสง่จากท่าเรอืแหลมฉบงัไปยงัท่าเรอืกว่างโจว  

ทางราง ซึ่งเปน็การขนส่งระหว่างไทยไป
มาเลเซีย และระหว่างมาเลเซียไปสิงคโปร์ 

ทางอากาศ ซึง่นยิมใชส้�าหรบัขนสง่สนิค้า
ท่ีมมีลูค่าสงู เช่น อัญมณี เครื่องประดับ ขณะท่ี
การขนส่งผู้โดยสารยังอยู่ใน 2 รูปแบบ คือ 
รถยนต์และเครื่องบิน
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ในช่วงการระบาดของโควิด - 19 ท่ีผา่นมา การท่อง
เท่ียวในเขตหลวงพระบางนั้นเงียบเหงา ผูป้ระกอบการ
ต้องหยุดการประกอบกิจการ แต่หลังการเปดิรถไฟความ
เร็วสูงจีน - ลาว ท�าใหก้ารท่องเท่ียวหลวงพระบางกลับ
มาคึกคักอีกครั้ง อีกท้ังพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
หลวงพระบางส่วนใหญ่เปน็ชาวไทย เหน็ได้จากช่วงวัน
หยุดเขา้พรรษาท่ีผา่นมา มนีกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทาง
ไปยงัหลวงพระบางประมาณ 11,000 คน จากนกัท่องเท่ียว
ท้ังหมด 15,000 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 73% จากเดิม
หลวงพระบางมนีกัท่องเท่ียวจากสหรัฐเปน็จ�านวนมาก
ปจัจุบนัการท่องเท่ียวหลวงพระบางโฟกัสท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ซึง่มคีวามใกล้ชดิด้านวัฒนธรรม อาหารการกิน
ภาษา ฯลฯ หากมกีารเปดิเสน้ทางรถไฟอย่างเต็มรูปแบบ
คาดว่าจะมผีูใ้ช้รถไฟราว 3 ล้านคน เปน็นกัท่องเท่ียวชาว

จีนอย่างนอ้ย 1 - 2 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยจะต้องท�า
การวางแผนรองรบัอยา่งเรง่ด่วน พรอ้มท้ังการอ�านวยความ
สะดวกใหกั้บนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้ามายังบริเวณ
ชายแดน

 โดยสรุปแล้ว โครงการรถไฟความเรว็สงู คนุหมงิ -
สงิคโปร์ ตามข้อริเริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” จะสร้าง
ประโยชนต่์ออาเซียนในหลายมติิ ท้ังด้านการขนส่งสิน
ค้าท่ีมต้ีนทนุด้านราคาและเวลาท่ีลดลง เกิดการหมนุเวียน
และกระจายสนิค้าระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ สรา้งทางเลือก
ส�าหรับการเดินทางภายในภมูภิาค ส่งผลดีต่อการท่อง
เท่ียว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และท้ายท่ีสดุจะชว่ย
กระจายความเปน็เมอืง (Urbanization) ไปยงัพื้นท่ีใหม ่ๆ
อีกด้วย

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินจิ โดยสารรถไฟจีน – ลาว 
布拉果西丽·帕迪披妮一行乘坐中老铁路列车 受访者供图

รถไฟจีน - ลาว โอกาสใหม ่“การท่องเท่ียว”
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湄公河TALK丨坐上火车去泰国

แม่น�า้โขง TALK น ัง่รถไฟไปเท่ียวไทย

เมื่อเสียงหวูดรถไฟดังขึ้น นั่นหมายถึง เส้นทาง
เงินเสน้ทางทองได้เริ่มต้นขึน้แล้ว หากแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมตามแนวเสน้ทางรถไฟจีน - ลาวเปรยีบ
ดุจด่ังไข่มุกแล้ว เส้นทางรถไฟจีน - ลาวก็เปรียบได้
กับ “สรอ้ยทองค�า” ท่ีคอยรอ้ยเรียงเชื่อมไขม่กุเหล่านี้
ไว้ด้วยกัน นับต้ังแต่เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปดิให้
บริการมาแล้วหนึ่งป ีได้ช่วยผลักดันใหก้ารท่องเท่ียว
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมชีื่อ
เสียงข้ึน ด้วยเหตนุี ้แมน่�าโขง Talk ฉบบันี้ จึงได้เรียน
เชิญคุณรุง่ทิพย์ บุกขุนทด ผูอ้�านวยการการท่องเท่ียว
แหง่ประเทศไทยส�านกังานคุนหมงิ และ ด.ร.จารุวรรณ
อุดมทรัพย์มาร่วมกันพูดคุยและร่วมจินตนาการว่า
เราก�าลังนั่งรถไฟไปเท่ียวไทยกัน

03.00 น. รถไฟจีน - ลาวในสายตาพวกเขา

06:07 น.  เส้นทางรถไฟน�ามาซึ่ง  

                         การเปล่ียนแปลงครั้งใหม่

09:09 น. นัง่รถไฟไปเท่ียวไหนได้บา้ง

11.20 น. คุณพร้อมท่ีจะออกเดินทาง 

  หรือยัง 

14.15 น.  แนวคิดใหม ่ๆ เก่ียวกับการนัง่

                          รถไฟไปประเทศไทย

บทคดัย่อ :

武瑞 制图

สแกนคิวอารโ์ค้ด 
เพื่อรบัฟงัพอดแคสต์
扫描二维码 轻松听播客
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ดอกไมส้ดจากยูนนานส่งไปไทย
สามวนัสองคนัรถ

临近春节，云南曼洋农业科技有限公司接到了许多泰国客户的鲜花订单，“差不

多每三天就要往泰国发两车鲜花。”近年来，随着新发展格局的全面构建，《区域全

面经济伙伴关系协定》的生效实施，中国与周边国家互联互通水平不断

提升，作为“云南名片”的鲜花，也化作丝路花雨，香飘泰国。

本刊记者 蔡梦/文

CFP 图
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43



“ท่ีเราก�าลังเหน็ขนขึ้นรถอยู่นั้น คือ ดอกไม้
สดและดอกไมพ้รอ้มกระถางจากนครคนุหมงิ ซ่ึง

ประกอบด้วยดอกไมจ้�านวน 30 ชนดิ เชน่ ไฮเดรนเยยี ดอก
วินเทอร์สวีท ดอกเบญจมาศ ดอกทานตะวัน เปน็ต้น รวม

น�าหนกัประมาณ 15 ตัน” บรเิวณตลาดดอกไม้โต่วหนานนครคุน-
หมงิ ดอกไมส้ีสันสดสวยนานาพันธุต่์างแข่งขันกันอวดโฉมรอคอย
ใหลู้กค้ามาเลือกซื้อ ขณะท่ีคุณจ้าวเจ๋อ ผูจั้ดการ บริษัทเทคโนโลยี
เกษตรมา่นหยางยูนนาน จ�ากัด  ซ่ึงก�าลังจัดแจงสั่งคนงานใหข้น
ดอกไมข้ึ้นรถ พรอ้มกับพดูคุยโทรศัพท์กับลูกค้าท่ีไทยไปด้วย  คุณ
จ้าวบอกกับผูส่ื้อขา่วว่า ส�าหรบัเทศกาลตรุษจีนท่ีผา่นมา ทางบริษัท
มอีอเดอร์สั่งซื้อดอกไมจ้ากประเทศไทยจ�านวนมาก  

 “เกือบทกุ ๆ สามวันเราจะต้องส่งดอกไมอ้อกไปขายท่ีไทยสอง
คันรถ” คุณจ้าวกล่าว นอกจากนี้บริษัทของเขายังได้จัดต้ังบริษัท 
เทคโนโลยเีกษตรหยวนซ่ิว (ประเทศไทย) จ�ากัด ข้ึนท่ีประเทศไทย
และได้เปดิรา้นดอกไมต้ามจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ นครราชสีมา
หาดใหญ ่อุดรธาน ีฯลฯ ภายในรา้นมดีอกไมน้�าเขา้จากมณฑลยูนนาน
มากมายหลายสิบชนดิ เช่น ดอกคาร์เนชั่น ดอกกุหลาบ ดอกลิลล่ี
ดอกฟอร์เก็ตมนีอต ฯลฯ  “คนไทยชื่นชอบดอกไมม้าก ไมว่่าจะไป
ท่ีไหนเราก็จะเหน็การประดับดาและตกแต่งดอกไมส้ดได้อยูท่ั่วไป”
คณุจ้าวกล่าว  นอกจากนีใ้นระยะท่ีผา่นมา ธรุกิจรา้นอาหาร ธรุกิจ
จัดงานแต่งงานในโรงแรม ฯลฯ มยีอดสั่งซื้อดอกไมเ้พิ่มขึ้น ลูกค้า
ท่ัวไปและลูกค้าประเภทครอบครัวก็จะซื้อดอกไมเ้พื่อเฉลิมฉลอง
ปใีหมเ่ปน็จ�านวนมาก  ยิง่สง่ผลใหธ้รุกิจดอกไมท่ี้ประเทศไทยเจริญ
รุ่งเรืองมากขึ้น

บริษัทหยวนซิ่วเริ่มท�าธุรกิจค้าดอกไม้ต้ังแต่ปี 2538 ธุรกิจใน
ช่วงแรกของบริษัท คือ การส่งออกกล้วยไม้จากไทยไปยังฮ่องกง
ผา่นทางอากาศ จากนั้นจะกระจายส่งไปขายท่ัวประเทศจีนผา่น
เซินเจ้ินและกว่างโจว และในป ี2553 เปน็ต้นมา ทางบริษัทเริ่มส่ง
ออกดอกไมส้ดจากยูนนานไปขายท่ีประเทศไทย “จากช่วงแรกท่ี

เราเปดิรา้นดอกไมใ้นไทยเพียงร้านเดียว จนถึงตอนนีเ้ราขยาย
สาขาออกไปมากถึง 13 รา้น มยีอดขายต่อวันเกินหนึง่ล้าน

บาท (ประมาณ 200,000 หยวน)” คณุจ้าวกล่าวอยา่ง
มคีวามสุข

ดอกไมเ้ป็นสินค้าท่ีค่อนขา้งบอบบาง อีกท้ัง
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การขนส่งยังต้องผา่นระบบการขนส่งแบบ
ควบคมุอุณหภมูท่ีิมปีระสทิธภิาพสงู ด้วยเหตุ
นี ้บริษัทเทคโนโลยีเกษตรมา่นหยางยูนนาน จ�ากัด 
จึงได้จัดต้ังบริษัทโลจิสติกส์ส�าหรับขนส่งสินค้าสดเปน็
ของตนเอง ซึ่งสามารถท�าธุรกิจค้าดอกไม้ได้อย่างเป็นระบบ
และครบวงจร ขั้นตอนการท�างานต่าง  ๆ ล้วนเป็นอิสระตลอด
กระบวนการ เริ่มต้ังแต่การจัดซื้อดอกไม ้การด�าเนินงาน และ
ด�าเนนิขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยตนเอง “เราจะค�า
นึงถึงช่วงเวลาออกดอกของดอกไม้แต่ละชนิด ซ่ึงจะค�านวณ
ระยะเวลาต้ังแต่เริ่มเก็บ ส�าหรับการเก็บนั้นจะเริ่มเก็บต้ังแต่
ดอกยงัตมูแล้วจึงก�าหนดเวลาออกเดินทาง หลังจากโหลดเปล่ียน
ถ่ายห้องเย็นท่ีด่านแล้ว จะใช้เวลาอย่างเร็วท่ีสุดในการขนส่ง
ประมาณ 30 ชั่วโมงส�าหรับการขนส่งขาเดียวครบั” คณุจ้าวเล่า
ต่อว่า ขากลับจากไทยก็จะบรรทุกทุเรียน มงัคุด ล�าไย และผล-
ไมอ่ื้น ๆ ของไทยไปขายท่ีตลาดจีน “นีเ่ปน็วิธกีารประหยดัต้นทุน
ท่ีดีอย่างหนึ่งครับ”

“ประเทศไทยต้องการดอกไมส้ดท่ีมคุีณภาพสงูมาโดยตลอด
นบัต้ังแต่สีสันของดอกไม้ ความสมบูรณข์องตัวดอก การควบคมุ
โรคและแมลงศตัรูพืช รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาดอกไม้
สด ล้วนเปน็มาตรฐานในการพจิารณาคุณภาพของดอกไม้ท้ังสิ้น
ครบั” คณุจ้าวกล่าวว่า ในช่วงไมก่ี่ปท่ีีผ่านมา ด้วยความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดอกไม้ของยูนนานท่ีเพิ่ม
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทดอกไม้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญามากข้ึน ดอกไม้
ยูนนานท่ีมคีณุภาพสงูล้วนเปน็ท่ีชื่นชอบของผูบ้ริโภคท้ังในประ-
เทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ มากขึ้น 

ด้วยการพฒันารูปแบบใหม่อย่างครอบคลมุ และการด�าเนิน
การตาม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” 
(RCEP) เปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ สง่ผลใหค้ณุจ้าวรูส้กึมคีวาม
มั่นใจต่ออนาคตมากขึ้น “นอกจากประเทศไทยแล้ว เรายังมี
ออเดอร์จากประเทศกัมพูชาด้วย ในปใีหมน่ี ้เราหวังท่ีจะอาศยั
ข้อได้เปรียบของมณฑลยูนนานเพ่ือขยายตลาดไป
ยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มาก
ขึ้นครับ” คุณจ้าวกล่าว

ภายในตลาดดอกไมโ้ต่วหนาน ดอกไมส้ดจะผา่นการประมลู บรรจุหบีหอ่ และขนส่งต่อไป
昆明斗南花市里，鲜花被竞拍、打包、运输 CFP、受访者供图
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新年伊始，云南省两会启幕，彩云之南气象新。新气象不仅体现在云南交出的“成绩单”上，更来源于跨越发展的新蓝图。

三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越，“3815”科学谋划了新时代云南社会主义现代化建设的总体思路和奋斗目标。

明天的云南是啥样
ยูนนานในวนัขา้งหนา้จะเป็นเช่นใด

“3815” คืออะไร 
什么是“3815”？ 

เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 รัฐบาลยูนนานได้
ประกาศ “ก�าหนดการของคณะกรรมการกลางพรรคคอม-
มวินสิต์จีนแห่งมณฑลยูนนานว่าด้วยการศกึษาเชิงลึก
และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมชัชา
ใหญพ่รรคคอมมวินสิต์จีน ครัง้ท่ี 20 และการมุง่มัน่ท่ีจะ
สรา้งสรรค์สงัคมนยิมสมยัใหมแ่หง่มณฑลยูนนาน” เอกสาร
ดังกล่าว มกีารเสนอใหใ้ช้แผนเปา้หมายการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์ “3815” ยกระดับขึน้ภายใน 3 ป ีพฒันาอยา่ง
ใหญห่ลวงภายใน 8 ป ีและก้าวกระโดดใหญใ่น 15 ป ีสง่-
เสริมการพัฒนาสังคมนยิมสมยัใหมข่องยูนนานด้วยการ
พฒันาแบบก้าวกระโดดท่ีมคีณุภาพสูง และรบัประกันว่า
ยูนนานจะบรรลุสู่ความเปน็สังคมนยิมสมยัใหมข่ั้นพื้น-

ฐานพร้อมกับมณฑลอ่ืน ๆ ท่ัวท้ังประเทศจีน 
ยกระดับขึ้นใน 3 ป ี: ป ี2566 ถึง 2568 มุง่มั่นท่ีจะ

ด�าเนนิการตามชุดแผนปฏิบัติการฉบับ 3 ป ีสง่เสริมการ
พฒันาแบบก้าวกระโดดคณุภาพสงูใหย้กระดับขึน้ไปอีก
ขั้น

พฒันาอย่างใหญห่ลวงภายใน 8 ป ี: ป ี2566 ถึง 2573
จนถึงสิ้นสุด “แผนพัฒนาฯ 5 ปฉีบับท่ี 15” (ป ี2569 - 
2573) ช่องว่างการพัฒนาระหว่างมณฑลยูนนานกับ
มณฑลอ่ืน ๆ จะมกีารลดลงอย่างมาก

ก้าวกระโดดใหญ่ภายใน 15 ป ี: ต้ังเปา้ป ี2564 ถึง 
2578 บนพื้นฐานของการสรา้งสงัคมอยูดี่มสีขุรอบด้าน
หลังจากมมุานะตลอดแผนพัฒนาฯ 5 ป ี3 ฉบบัอย่างต่อ
เนื่อง ยูนนานจะบรรลุความเปน็สังคมนยิมสมยัใหมข่ั้น
พื้นฐานพร้อมกับมณฑลอ่ืน ๆ ท่ัวท้ังประเทศจีน 
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เริ่มต้นปใีหม ่การประชุมสองสภาของมณฑลยูนนาน (การประชุมสภาท่ีปรึกษาการเมอืงมณฑล
ยูนนานชุดท่ี 13 ครัง้ท่ี 1 และการประชุมสภาประชาชนมณฑลยูนนานชุดท่ี 14 ครัง้ท่ี 1) ได้เริม่ขึน้ สร้าง
บรรยากาศใหม ่ๆ ใหแ้ก่มณฑลยูนนาน  ซึ่งไม่เพียงมาจาก “ผลงาน” อันโดดเด่นของยูนนานเท่านั้น 
แต่ยังมาจากพมิพเ์ขียวใหมส่�าหรบัการพฒันาแบบก้าวกระโดดอีกด้วย  โดยยูนนานจะยกระดับข้ึนภาย
ใน 3 ป ี พฒันาอย่างใหญ่หลวงภายใน 8 ปี และก้าวกระโดดใหญ่ใน 15 ป ี ยุทธศาสตร ์ “3815” นี ้ได้
ก�าหนดแนวคิดหลักและเปา้หมายการสร้างสรรค์สังคมนยิมสมยัใหมแ่หง่ยูนนาน

ในประกาศ “ก�าหนดการฯ” ระบุว่า : “มณฑลยูนนาน
มขีอ้ได้เปรยีบมากมาย อาทิ ความเปน็เอกภาพของชนชาติ
ท่ีต้ังชายแดน ระบบนเิวศท่ีดี พลังงานสเีขยีว เกษตรกรรม
ท่ีราบสูง ทรพัยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทรพัยากร
แรธ่าต ุทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรแรงงานและอ่ืน ๆ”
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ “3815” ยูนนานต้อง
รักษา “ความได้เปรียบ” ไว้ใหม้ั่น

อุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรือง ร่วมแบ่งปนัความสุข
产业兴旺，幸福共享

ณ “สวนปลกูแอปเปิ้ล 2700” ในต�าบลซนิอ๋ิงผาน อ�า-
เภอปกครองตนเองชนชาติหยหีนงิล่ัง เมอืงล่ีเจียง มณฑล
ยูนนาน  เจ้าหนา้ท่ีได้รบัการแจ้งเตือนจากระบบควบคุม
น�าและปุย๋อัจฉริยะว่า “แปลงเกษตรหมายเลข 28 ต้อง

เสริมธาตุโบรอน”  เมื่อเจ้าหนา้ท่ีกดสวิตช์ ระบบท่อรด
น�าในสวนหมายเลข 28 ท่ีหา่งออกไปนบัร้อยเมตรก็เริม่
พ่นปุย๋ท่ีผสมสูตรไว้ดีแล้ว 

ในป ี2559 อ�าเภอหนงิล่ังมนีโยบายใหก้ารปลกูแอปเปิ้ล
เปน็อุตสาหกรรมหลักท่ีจะช่วยใหเ้กษตรกรขจัดความ
ยากจนและร�ารวยขึน้  หลู่เฉวียน ซ่ึงท�างานเก่ียวกับธุรกิจ
การเกษตรในต่างเมอืง ได้กลับมาท่ีบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้น
ธุรกิจใหม ่เขาใชวิ้ธ ี“บริษัท + สหกรณ ์+ เกษตรกร” เพื่อ
ปรบัปรุงสวนผลไมเ้ก่าใหทั้นสมยั ปรบัปรุงคณุภาพและ
เพิม่การพฒันาอุตสาหกรรมแอปเปิ้ล ต้ังแต่ด้านการเพาะ
พนัธุ ์เพาะปลกู แปรรูป เก็บรกัษา และการขาย  เขากล่าว
ว่า “ในอดีต แอปเปิ้ ลหนงิล่ังขายไมอ่อก แต่ตอนนีก้ลับ
ขาดตลาด เงินก็เข้ากระเปา๋ชาวสวนมากข้ึน พวกเขาได้
ก้าวสู่หนทางแหง่อุตสาหกรรมท่ีร�ารวย” 
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ชว่งไมก่ี่ปมีานี ้ผลผลิตจากเกษตรกรรมท่ีราบสูงของ
ยูนนาน ได้แก่ ดอกไม้ ชา ผัก และผลไม ้ต่างขยายตัว
อยา่งต่อเนื่อง นบัวันผลิตภัณฑ์ “แบรนด์ยูนนาน” จ�านวน
มากได้ก้าวออกจากภเูขาและไปสูโ่ลกกว้าง หนทางสูค่วาม
ร�ารวยของชาวบ้านนัน้กว้างไกลยิง่ข้ึน และอนาคตจะยิง่
ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

ก้าวสู่การพัฒนา “สีเขียว” ทิวทัศนไ์มม่ท่ีีสิ้นสุด
逐“绿”前行，风光无限

หมูบ่า้นกูเ่ซงิ ต�าบลวานเฉยีว เมอืงต้าหล่ี มณฑลยูนนาน
ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อรไ์ห ่ ถนนในหมูบ่า้นสะอาดสะอ้าน
ล�าธารไหลวน ต้นไมร้ม่รื่น แสงอาทิตย์สอ่งกระทบนาข้าว
สทีองท่ีชายขอบหมูบ่า้น รถเก่ียวข้าวหลายคันก�าลังว่ิงไป
มาด้วยความเรว็เต็มท่ี  เหอ ล่ีเฉิง ชาวบ้านรายหนึง่กล่าว
ว่า “แมเ้ราทุกคนจะปลูกข้าว แต่ตอนนีใ้ช้วิธท่ีีแตกต่าง
จากในอดีต  นาขา้วของฉนัไมใ่ส่ปุย๋เคม ีแต่ใช้ปุย๋อินทรีย์-
แทน  พวกเราก็มสีว่นรว่มในการปกปอ้ง ‘ทะเลสาบต้น
น�า’ เช่นกัน” 

รมิทะเลสาบเอ่อรไ์ห ่ มหีมูบ่า้นท่ีท�าเกษตรกรรมแบบ
ด้ังเดิมมากมายท่ีเหมอืนหมูบ้่านกู่เซิง  ในอดีต ชาวบา้น
ใชปุ้ย๋เคมใีนการปลกูธญัพชืและผกั  วิธกีารเพาะปลูกแบบ
ต้องใช้น�าและใสปุ่ย๋จ�านวนมาก ท�าใหน้�าจากพ้ืนท่ีเพาะ
ปลูกเต็มไปด้วยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งไหลตาม
คู่คลองลงสู่ทะเลสาบเอ่อร์ไห ่จนท�าใหเ้กิดมลพิษ  ช่วง
ไมก่ี่ปมีานี ้แคว้นปกครองตนเองชนชาติไปต้๋าหล่ีได้ส่ง-
เสริมใหใ้ช้ปุย๋อินทรีย์แทนปุย๋เคมใีนพื้นท่ีบริเวณลุ่มน�า
เอ่อร์ไห ่“การใช้ปุย๋อินทรีย์นอกจากไมท่�าใหไ้ด้ผลผลิต
ขา้วลดลงแล้ว (ประมาณ 450 กิโลกรมัต่อ 1 หมู ่ราว 0.415
ไร่) ยังท�าใหท้ะเลสาบเอ่อร์ไหม่มีลพิษลดลงด้วย” 

การพัฒนา “สีเขียว” คือเบื้องหลังการพัฒนาคณุ-
ภาพสงูอย่างก้าวกระโดดของมณฑลยูนนาน โดยไมเ่พียง
ยึดมั่นในแนวคิดท่ีว่าเขาเขียวน�าใสคือภูเขาเงินภเูขา
ทอง แต่ยงัเปล่ียนข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรและระบบ
นเิวศใหเ้ปน็ขอ้ได้เปรยีบด้านอุตสาหกรรมและการพฒันา
อุปกรณ์พลังงานสีเขียวท่ีติดต้ังท่ัวมณฑลมสีัดส่วนมาก
กว่า 85%  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวมสีัดส่วนชาวไรก่�าลังตากเมล็ดกาแฟในฟาร์มกาแฟแหง่หนึง่ในเมอืงผเูอ่อร ์มณฑลยูนนาน

在云南省普洱市野鸭塘河谷咖啡庄园，农民在晾晒咖啡果 新华社 图
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สูงถึง 90%  ไฟฟา้ท่ีผลิตจากพลังงานสะอาดคิดเปน็ 97%
และการใช้พลังงานท่ีไมใ่ช่ฟอสซลิมสัีดสว่นมากกว่า 42%
ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน 

จาก “ดินแดนชายขอบ” สู ่“แนวหนา้การเปดิกว้าง”
从“边陲末梢”走向“开放前沿”

วันท่ี 1 มกราคม 2565 ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐ-
กิจระดับภมูภิาค (RCEP) เริ่มมผีลบังคับใช้  ในวันเดียว
กันนัน้ ยูนนานได้ออกใบรบัรองแหล่งผลิต RCEP ฉบบัแรก
เหลียง ชิวฉวิน  ผูจั้ดการใหญ่ของบริษัทดอกไมเ้หงิเฟิง
ว่ันหล่ีแหง่อว้ีซ ีกล่าวอยา่งมคีวามสขุว่า “รูส้กึเปน็เกียรติ
อย่างยิ่งท่ีได้รับใบรับรองแหล่งก�าเนดิ RCEP ฉบับแรก
ของมณฑลยูนนานในวันนี้ ดอกไม้ล็อตนี้จะส่งออกไป
ยังตลาดเมอืงไทย โดยไมเ่สียภาษีศลุกากร” 

ช่วงไมก่ี่ปมีานี ้ยูนนานคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการ
เปน็ศนูย์กลางท่ีมุง่สูเ่อเชียตะวันออกเฉยีงใต้ - เอเชียใต้
และเร่งเปดิกว้างอย่างรอบด้าน  การก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคม เช่น เส้นทางรถไฟระหว่างประ-
เทศ ทางหลวง ทางน�า และการบิน ได้กลายเปน็ปจัจัย

น�าร่องท่ี “ยกระดับ” การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
ยูนนาน  เวทีท่ีเปดิกว้าง อาทิ งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชยีใต้
นทิรรศการการท่องเท่ียวนานาชาติแหง่จีน และฟอรัม
ความรว่มมอืแมน่�าล้านชา้ง - แมน่�าโขง ฯลฯ ได้กลายเปน็
ศนูย์รวมการพบปะของผูค้น  กลไกความรว่มมอืพหภุาคี
และทวิภาคีพัฒนาอย่างเปน็รูปธรรม  เขตการค้าเสรีน�า
ร่องของจีน (ยูนนาน) ก่อต้ังขึ้น  กลุ่มอุตสาหกรรมและ
ฐานอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม มคีวามเก่ียวพันธุกั์นสูง
และมคีวามได้เปรยีบทางการแขง่ขนัในตลาดท่ีชดัเจน ได้
ท�าใหอุ้ตสาหกรรมท้ังหลายในมณฑลเกิดการเปล่ียนแปลง
ยกระดับ ปรบัปรุงคณุภาพและประสทิธภิาพใหสู้งขึน้ การ
ก่อสรา้งท่าเรอือัจฉรยิะได้เรง่การพฒันาท่ีบูรณาการฟังก์-
ชัน่ของท่าเรอื เมอืงท่าเรือ และเศรษฐกิจท่าเรือเข้าด้วย
กัน  กลายเปน็หนา้ต่างบานใหมส่�าหรบัการเชื่อมต่อภาย
ในและภายนอกประเทศจีนและการพฒันาท่ีสอดประสาน
กันในภมูภิาค  

ยูนนานซึ่งมุง่สูก่ารเปดิกว้างและความเจริญรุง่เรือง
อย่างต่อเนื่อง ได้ต้อนรบั “กลุ่มเพื่อน” ท่ีเพิม่มากขึน้เร่ือย ๆ  

本刊综合

ณ เขตการแสดงสินค้าของอัฟกานสิถาน ภายในฮอลต่างประเทศของงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งท่ี 6 ดึงดูดนกัธุรกิจใหเ้ข้ามาเยี่ยมชม
第6届中国—南亚博览会境外馆阿富汗展区吸引客商前来洽谈 杨峥 图
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สาวดวงตาเทียม 
ก�าลงัจรสัแสง

不久前，“90后女孩车祸

失去右眼如今成为义眼师”的

话题在网络上引起热议——这

也是针对单眼视力障碍者群体

的 为 数 不 多 的 一 次 社 会 性 讨

论 。 在 中 国 ， 外 伤 是 单 眼 失

明 最 主 要 的 原 因 ， 其 次 是 眼

肿 瘤 、 免 疫 性 疾 病 等 。 据 估

算，中国单眼视力障碍人士超

过500万人。对于这个群体而

言，消逝的一半光明，时刻都

在提醒他们，做回普通人并不

容易。
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ท่ามกลางความมดื ซินถงเอานิว้ค่อย ๆ
วาดออกจากตา ดวงตาข้างขวาสอ่งแสงสฟีา้
โดดเด่นออกมา นีเ่หมือนภาพท่ีใช้เทคนคิ
พิเศษท�าข้ึน ท�าใหค้นท่ีเคยได้เหน็ถึงกับอุทาน
ออกมาว่า “เท่ห์สุด ๆ” หลังจากนั้น หวัข้อ
สนทนาเรื่อง “หญงิสาวยุคหลัง 1990 ท่ีประ-
สบอุบัติเหตุสูญเสียตาข้างขวาได้กลายเปน็
ผูป้ระดิษฐด์วงตาเทียมในวันนี”้ ก�าลังเปน็
ท่ีพดูถึงอย่างมากบนอินเตอรเ์นต็ นีเ่ปน็การ
อภิปรายพูดถึงกันทางสงัคมท่ีไมค่่อยเกิดขึน้
มากนกัเก่ียวกับกลุม่ผูพิ้การด้านสายตาขา้ง
เดียว

ท่ีประเทศจีน การบาดเจ็บภายนอกเปน็
สาเหตุหลักใหญ่ท่ีสุดในการสญูเสียการมอง
เหน็ของสายตาหนึง่ขา้ง รองจากนัน้ก็คือ ก้อน
เนื้อท่ีตา โรคแพ้ภูมิคุ้มกัน เปน็ต้น ตามการ
คาดคะเน มผีูสู้ญเสียการมองเหน็ข้างเดียว
ของจีนเกินกว่า 5 ล้านคน ส�าหรับคนกลุ่ม
นี ้การสูญเสียการมองเหน็ไปครึ่งหนึ่ง เวลา
ทุกนาทีได้เตือนพวกเขาอยู่ตลอดว่า การเปน็
มนษุย์ธรรมดาคนหนึ่งไมง่่ายเลย

ไมม่ใีครเปน็นกัสู้มาแต่ก�าเนดิ
没有人天生乐观

ซินถงเปน็ผูท่ี้ใส่ดวงตาเทียม และเปน็ผูป้ระดิษฐด์วงตา
เทียมด้วย ดวงตาขา้งขวาท่ีส่องแสงได้ของเธอขา้งนัน้เปน็ดวง
ตาเทียมท่ีตัวเธอเองท�าขึน้มาโดยเฉพาะ ดวงตาเทียมไมส่ามารถ
ท�าใหผู้ป้ว่ยกลับมามคีวามสามารถในการมองเหน็ได้เหมอืน
เดิม แต่มบีทบาทในแง่การชว่ยเสรมิสว่นท่ีขาดบนใบหนา้และ
เสริมเบ้าตาใหเ้ต็มสมบูรณ์

ในป ี2565 สตดิูโอของซินถงได้เริม่เปดิกิจการ ในเวลาปกติ
นอกจากประดิษฐเ์ลนส์ตาเทียมแล้ว ทุกสปัดาห ์เธอยงัจะหา
เวลาสองสามชัว่โมงไลฟส์ด ตอบค�าถามบนอินเตอร์เนต็  เชน่
ดวงตาเทียมแบบไหนเหมาะกับตนเอง เราสามารถก้าวออก
จากอารมณ์ความรู้สึกนอ้ยเนื้อต�าใจเปน็ปมด้อยได้อย่างไร... 
ส�าหรบัผูท่ี้พกิารด้านสายตาข้างเดียวส่วนมากแล้ว กล่าวได้ว่า
ซินถงได้แนะน�ารูปแบบการด�ารงชีวิตแบบใหมใ่หแ้ก่พวกเขา

ก่อนป ี2556 ซินถงไมเ่คยคิดว่าชวิีตตัวเองจะมอีะไรเก่ียว
ขอ้งกับดวงตาเทียม ในชว่งพกัรอ้นฤดรูอ้นปนีัน้  เธอกับท่ีบา้น
ออกเดินทางไปเท่ียว ปรากฏว่าเบรครถเสียกลางทาง รถจึง
พลิกคว�า เมื่อซินถงได้สติรูตั้วข้ึนมา แพทยก็์บอกเธอว่า ดวงตา
ของเธอแตกร้าว จ�าเปน็ต้องรีบผา่ตัดเอาออก

ซนิถงเริม่เรยีนเต้นต้ังแต่อายุ 8 ขวบ ทันทีท่ีได้ยนิขา่วร้าย
นี ้เธอรูว่้าครัง้นีสิ้ง่ท่ีสญูเสยีไปไม่ใช่เพียงแค่ตาขา้งขวาเท่านัน้
แต่ยังมอีนาคตท่ีจะกลายเปน็นกัเต้นด้วย สามเดือนกว่าหลัง
จากอุบัติเหตรุถยนต์ เธอกลายเป็นคนขีโ้มโหง่ายและอ่อนไหว
เธอใชเ้วลานานมากถึงจะก้าวออกมาจากอารมณ์ความเศรา้
โศกได้ “ไมม่ใีครเปน็นกัสูม้าแต่ก�าเนดิ การยอมรบัความบกพรอ่ง
ของตัวเองจ�าเปน็ต้องใชเ้วลาจรงิ ๆ ดังนัน้ ฉนัจึงใหเ้วลาตัวเอง
อย่างเต็มท่ีและอดทน ยอมรับอารมณ์ท่ีละเอียดอ่อน และ
สภาพท่ีไมส่มบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์”

ซินถงก�าลังตรวจเช็คสายตาใหกั้บผูพ้ิการทางสายตาข้างเดียว
昕瞳为单眼视力障碍人士做检查 供图 孙勇刚 制作
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ในมมุมองของซินถง กระบวนการระหว่างท่ีเธอพูด
คุยกับลูกค้าก็เหมือนการแลกเปล่ียนพูดคุยเปดิใจกัน 
“ฉนัต้องเขา้ใจสภาพตาของพวกเขาก่อน ต้องใหพ้วกเขา
ถ่ายรูป แรกเริ่ม พวกเขาต่างก็เขินอายท่ีจะถ่ายรูปของ
ตัวเอง กลัวว่าฉันจะตกใจ ในบรรดาพวกเขาเหล่านัน้ บาง
คนลกูตาหด บางคนโดนควักลูกตาออก บางคนรูมา่นตา
กลายเปน็สีฟ้า ท่ีแท้จริงแล้ว นีล้่วนแต่เปน็สภาพท่ีพบ
เจอได้เปน็ประจ�าในหมูค่นแบบพวกเรา”

ก่อนหนา้นี ้ซินถงได้เข้าร่วมกลุ่มแลกเปล่ียนของผู้
พกิารทางสายตาขา้งเดียวบางส่วน ความจรงิ ประสบการณ์
ของทุกคนก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นกั ดวงตาข้างหนึ่ง
สูญเสียการมองเห็น ในขั้นตอนการด�ารงชีวิต การ
ท�างานและการมีความรักต่างก็ประสบกับปญัหาต่าง ๆ 
นานา ระดับการยอมรับท่ีสังคมมี ต่อผู้พิการทาง
สายตาข้างเดียวนัน้  ซินถงรูส้กึว่าครึง่ ๆ บางคนก็เข้าใจ
บางคนก็ต่อต้าน ส�าหรบัตัวเธอเองแล้ว ส่วนใหญจ่ะเปน็
ความรู้สึกเข้าใจจากประสบการณ์ตรง เธอรู้ว่าดวงตา
เทียมท่ีสบายและเหมอืนจริงข้างหนึ่งมคีวามหมายเช่น
ไรกับผูพ้ิการทางสายตาข้างเดียว ดวงตาเทียมข้างหนึ่ง
เปน็กุญแจส�าคัญของทกุคนในการกลับสู่สังคมและเรียก
ความเชื่อมั่นของตัวเองกลับคืนมา

ในป ี2563 ซินถงลาออกจากงานประจ�าท่ีมั่นคงใน
การเปน็ครูสอนเต้น และกลายเปน็ผูป้ระดิษฐด์วงตาเทียม
“ตอนนัน้ คนท่ีบ้านก็คัดค้าน อย่างนอ้ยการเปน็ครูสอน
เต้น รายได้ก็มั่นคง  งานก็สบาย หากเริ่มเรียนรู้เทคนคิ
การท�าดวงตาเทียมใหม ่จะเรียนได้หรือเปล่าและเล้ียง
ดูตัวเองได้หรือไม ่ก็ยากจะตอบได้” แต่ซินถงคิดว่าการ
กลายเปน็ผูป้ระดิษฐด์วงตาเทียม ยิง่แก่ก็ยิง่ประสบการณ์
เยอะข้ึนแนน่อน โอกาสการเติบโตในอนาคตก็กว้างไกล
กว่า

ลาออก กลายเปน็ช่างท�าดวงตาเทียม
辞职，成为义眼师

ซินถงก�าลังประดิษฐด์วงตาเทียม
昕瞳正在制作义眼 供图
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ปจัจุบัน  การผลิตดวงตาเทียมของจีนแบ่งเปน็การ
ผลิตปริมาณมากกับการผลิตสั่งท�าเฉพาะ ในจ�านวนดัง
กล่าว ผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็การผลิตแบบจ�านวนมากนัน้ ขนาด
รูปรา่งและสีล้วนเหมอืนกันหมด ส่วนการการผลิตดวงตา
และก้นตาสั่งท�าพิเศษเฉพาะจะมคีวามเข้ากับตามาก
กว่าและเหมาะกับตามากกว่า ดังนัน้  ย่ิงชว่ยใหก้ารขยบั
ดวงตาเปน็ไปได้อย่างดียิ่งขึ้น ส�าหรับผูพ้ิการด้านสาย
ตาขา้งเดียวส่วนใหญ่ การใส่ดวงตาเทียมท่ีคณุภาพไมดี่
จะท�าใหม้กีารขับของเสียออกจากตามากขึ้น และท�าให้
เปลือกตาหอ้ยคล้อย เปน็ต้น ดังนัน้ ในด้านปญัหาท่ีเก่ียว
กับดวงตาเทียม ซินถงมจุีดยืนของตัวเองชดัเจน

เธอคิดว่า สิ่งท่ีส�าคัญอันดับแรกของดวงตาเทียมก็
คือ ความใส่สบาย  ความส�าคัญอันดับท่ีสองก็คือความ
เหมอืนจริง แต่ละคนมสีีมา่นตา สีตาขาว ตลอดจนเส้น
เลือดแดงไมเ่หมอืนกัน เพื่อใหไ้ด้ผลท่ีเหมอืนจรงิมากกว่า

เธอจะใชก้ล้องท่ีมคีวามคมชดัระยะความละเอียดสงูพเิศษ
ถ่ายรูปดวงตาขา้งปกติของผูท่ี้ต้องการมาท�าดวงตาเทียม
หลังจากถอดโมเดลตาออก ค่อยวาดรูปร่างลูกตาและสี
ใหเ้หมอืนเดิม โดยท่ัวไป ดวงตาเทียมขา้งหนึ่งใชเ้วลาท�า
3 - 5 วัน

หลังจากกลายเปน็ผูป้ระดิษฐด์วงตาเทียม ซินถงบอก
ว่าความสขุท่ีสุดของตัวเองก็คือสามารถท�าใหเ้กิด “ความ
อิสระของดวงตาเทียม” ได้ส�าเร็จ ตอนนี ้เธอมดีวงตา
เทียมท้ังหมด 11 ดวงท่ีมรูีปภาพต่างกันและส่องแสง
สต่ีางกัน ตัวเธอเองเรียกดวงตาเทียมว่าเปน็ “คอนแทค-
เลนส์เสริมสวยขนาดใหญ่” เธอบอกว่าแบบนีฟ้ังดูนา่
ฟงักว่า วัยรุน่ก็ใสค่อนแทคเลนสเ์สรมิสวยกันท้ังนัน้ เพียง
แต่คอนแทคเลนส์ท่ีเธอใส่ใหญ่กว่าเท่านั้นเอง

本刊综合

ดวงตาเทียมวาดขึ้นมาทีละเส้นทีละเส้น
义眼是一笔一笔画出来的

ซินถงก�าลังเปรียบเทียบและปรับแต่งดวงตาเทียม
昕瞳对比、调整所制作的义眼 供图
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慢火车上“赶大集”
“เดนิตลาด” บนรถไฟความเรว็ธรรมดา
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เทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมายาว
นานนบัพันป ีเรยีกได้ว่าเปน็เทศกาลท่ีส�าคัญท่ีสดุของจีน
ก็ว่าได้ เหตุท่ีเปน็เช่นนัน้ ก็เพราะตรุษจีนเก่ียวพนักับการ 
“กลับบา้น” ถ้อยค�าอันเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นอยา่งแยก
ไมอ่อก การท่ีเรามขีองติดไมติ้ดมอืกลับไปฉลองตรุษจีน
ท่ีบา้น คือการปลดปล่อยความคิดถึงบา้นท่ีสัง่สมมานาน
นบัป ีและแสดงออกถึงความทรงจ�าร่วมอันงดงามครัง้
แล้วครัง้เล่าส�าหรับชาวจีน

ก่อนตรุษจีนปี 2566 หนึง่วัน หลิว กุย้ปนิท่ีเดินทาง
กลับบ้านจากนครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินเลือกของในตลาดบน
รถไฟหมายเลข 4045/4046 ซึ่งเคล่ือนขบวนอยู่ทาง
ตอนเหนอืสดุของประเทศจีน รถไฟสายนีเ้ปน็รถไฟความ
เรว็ธรรมดา หลิว กุ้ยปนิถกูใจชุดขนมจัดเซ็ตและอาหาร
แช่แข็ง “ไมน่กึเลยว่าจะมีห่านแช่แข็งขายด้วย แถมยัง
สดใหมอี่กต่างหาก” ตรุษจีนปนีี ้เขาต้องรูสึ้กขุน่มวัเพราะ
สนิค้าท่ีสัง่ออนไลนเ์อาไว้ยังไมจั่ดสง่เสยีที จึงเปล่ียนแผน
มาซื้อของปใีหมเ่อาบนรถไฟเสียเลย “พอลงจากรถปุบ๊ 
ก็ตรงด่ิงไปท่ีบ้านได้เลย ไมเ่สียเวลาด้วย”

อีกหนึง่คนท่ีถกูใจบรกิารนี ้คือ จาง ต้าไห ่ผูม้ภีมูลิ�าเนา
อยู่ท่ีหมูบ่า้นหยางมูซ่าน ปนีีเ้ขาไมต้่องเดินทางไปซ้ือของ
ตรุษจีนท่ีหมูบ่้านข้างเคียง และไมต้่องกลัวว่าจะขึน้รถไฟ
กลับบ้านไมทั่นอีกต่อไป เพราะสามารถจับจ่ายสินค้าได้
บนรถไฟท่ีเคล่ือนขบวนผ่านข้างหมูบ่้านได้เลย รถไฟ
ธรรมดาสายนีม้ต้ีนทางอยู่ท่ีเมอืงฉีฉีฮาร์เอ่อร์ในมณฑล
เฮยหลงเจียง และปลายทางอยู่ในเมอืงเจียเก๋อต๋าฉี ระยะ
ทางรวม 431 กิโลเมตร เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2566 การ
เคล่ือนตัวของประชากรครั้งใหญ่ในช่วงตรุษจีน 2566 
ท่ีจะกินเวลา 40 วัน (หมายถึงระยะเวลาคึกคักอยา่งยิง่
ของการคมนาคมขนสง่ในประเทศจีน ช่วงก่อนและหลัง
เทศกาลตรุษจีน) บจก. ไชนา่ เรลเวย์ ฮาร์บิน กรุ๊ป ระยะฉฉี-ี
ฮาร์เอ่อร์ ได้ย้ายตลาดเข้ามาอยู่ในขบวนรถ สิบวันนบั
จากนี ้ผูโ้ดยสารในขบวนรถ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูม้ภีมูลิ�า-
เนาอยู่ตามหมูบ้่านบนเขาตลอดเส้นทางรถไฟ จะสามารถ
จับจ่ายซื้อของบนรถไฟได้โดยตรง

เมื่อคนคึกคัก กล่ินอายตรุษจีนก็จะชัดเจน เมื่อเวลา
8.08 น. ของวันท่ี 7 มกราคม ขบวนรถไฟสาย 4046 จาก

中国人将抽象的不可逆的时间，转换为具

体的重复出现的日常生活，以有声有色的节庆礼

仪作为时间段落的坐标，让中国传统节日成为中

华文化的重要载体。如今，随着时代的发展，传

统节日也在代代相承、推陈出新的岁月中酝酿新

机。今年，我们将一起去发现新时代传统节日里

的新鲜事，带你走进节日里的中国。本期，我们

一起走进慢火车的新春集市。

ชาวสวนก�าลังหาบผกัและผลไมต่้อคิวรอขึ้นรถไฟความเร็วธรรมดา
菜农挑着蔬菜水果排队登上慢火车 新华社 图
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เมอืงเจียเก๋อต๋าฉ ีมุง่หน้าสู่ฉีฉีฮาร์เอ่อร ์เคล่ือนออกจาก
ชานชาลาตรงเวลาเปะ๊ บนโต๊ะท่ีต้ังเปน็แถวอยู่ภายในตู้
รถไฟ มสิีนค้าต่าง ๆ วางเรียงราย ไมว่่าจะเปน็ผกักาดขาว
มนัฝร่ัง ต้นหอม ลูกอม ไก่อ่อน เหด็ ฯลฯ ตู้รถหมายเลข 3
ถกูแบง่ออกเปน็หลากหลายหมวดหมู ่ไมว่่าจะเปน็แผนก
ผกัสด แผนกของขึ้นชื่อ แผนกขนม แผนกสินค้าตาม
ประเพณี หรือแม้แต่แผนกของเก่า รอคอยใหน้กัเดินทาง
ท้ังหลายมาเลือก “ช้อป” ตามใจปรารถนา

บรรดาลูกค้าหนา้เก่าบนรถไฟขบวนนี ้ต่างก็ได้รับ
ทราบข้อมูลว่า “บนรถไฟจะมีตลาด” จากกลุ่มวีแชท
หล่ีเผงิ ครูโครงการ TFC ของโรงเรยีนมธัยมอีลาฮา ประ-
จ�าต�าบลอีฮาลา เมอืงเนิน่เจียง มณฑลเฮยหลงเจียงรูสึ้ก
สะดดุใจไปกับแผนกของเก่าท่ีปรากฏในขา่วสารวีแชทดัง
กล่าว เมื่อได้เวลาตลาดเปดิ เขาจึงมาจับจ่าย ได้ของเปน็
ตุ๊กตาและหนงัสือไปพอสมควร “ดูสิ สีสวยมาก ราคาก็
มติรภาพ ผมอยากซื้อกลับไปใหเ้ด็กนกัเรียน”

“โซนยอดนยิมท่ีสดุคือแผนกขนม ท่ีฮิตไมแ่พกั้นคือ
แผนกของขึ้นชื่อและแผนกสินค้าตามประเพณี ลูกค้า
สูงวัยมกัจะต่อราคา แต่ท่ีนีเ่ราขายราคาเท่าทุนอยู่แล้ว 
และถ้าหากซื้อเยอะหรอือยากจะใช้เปน็ของขวัญ เรายงั
แถมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหด้้วย” ต่ง ชินเผงิ หนึง่ในผู้
ดูแลกิจการตลาดรถไฟใหข้้อมลู ตลอดเส้นทางท่ีรถไฟ
ความเร็วธรรมดาค่อย ๆ เคล่ือนตัวผ่านผนืหมิะและผนื
ปา่นี ้ต่ง ชินเผงิไมไ่ด้มโีอกาสชมวิวเลยสักนดิ เพราะมวั
ง่วนอยูกั่บการช่ังน�าหนกัและแนะน�าสนิค้า “เวลาคนเยอะ
เราต้องตะโกนขายของด้วยนะคะ ยุ่งสุด ๆ” ท่ามกลาง
ภาษาจีนส�าเนยีงตะวันออกเฉียงเหนอื  บรรยากาศตลาด

ตรุษจีนหวนกลับมาอีกคร้ัง ผูโ้ดยสารเองก็ลากรถขนของ
ท่ีค่อย ๆ หนกัขึ้นทุกทีตามปริมาณสินค้าท่ีจับจ่าย

“ตลาดในความทรงจ�าของผมจะคึกคักมาก เวลาคุย
ต้องตะโกนคุยกัน เดินตลาดเสร็จเสียงแหบพอดีเลย”  
หล่ีฮุย เลขาฯ ส�านกังานย่อยหมู่บ้านชุนเซงิ ต�าบลจงโฮ่ว
อ�าเภอฝูอ่ว้ี เมอืงฉฉีฮีารเ์อ่อรต้ั์งใจมาเดินดสูนิค้าท่ีแผนก
ของขึ้นชื่อโดยเฉพาะ เขากล่าวว่า ในตลาดท่ัวไปจะมี
สินค้าเด่น ๆ อยู่ เช่น สาล่ีแช่แข็ง พลับแช่แข็งหรือท้อ
เหลืองแชแ่ข็ง ซ่ึงสนิค้าเหล่านั้นหลายอยา่งก็มใีหซ้ื้อกัน
บนรถด้วย

 “สามเดือนก่อนหนา้นี ้เราได้ท�าการรวบรวมความ
คิดเหน็จากผูโ้ดยสารผา่นทางกลุม่วีแชท เพื่อส�ารวจความ
ต้องการและความเหน็ต่าง ๆ เก่ียวกับตลาดตรุษจีน จน
ในท่ีสุดก็สรุปออกมาเปน็สินค้าหกประเภท ก่อนจะเริ่ม
ด�าเนนิการเปรียบเทียบราคา และจัดซื้อ” เหอปนิ นาย
ขบวนรถไฟหมายเลข 4045 แนะน�าว่า นีเ่ปน็คร้ังแรกใน
รอบสามปท่ีีทางรถไฟระยะดังกล่าวตัดสินใจต้ังแผงบน
ขบวนรถ ราคากลางของสนิค้าตรุษจีนเหล่านีถู้กก�าหนด
จากแผนกบรหิารจัดการของบจก. ไชนา่ เรลเวย ์ฮาร์บนิ
กรุป๊ ระยะฉฉีีฮารเ์อ่อร ์โดยเปน็ราคาเดียวกับราคาตลาด
“เราซื้อมาเท่าไหร่ เราก็ขายราคาเท่านั้น”

เหอปนิ เต็มใจอย่างยิ่งท่ีจะต้อนรับชาวบ้านในท้อง
ถ่ินใหเ้ขา้มาขายสนิค้าบนขบวนรถไฟ ถือว่าเปน็การเปดิ
ชอ่งทางท�ากิน ชาวบ้านจ�านวนไมน่อ้ยในตลาดกล่าวว่า
ถ้าปหีนา้ยังมีตลาดบนรถไฟ พวกเขาก็อยากจะน�าสนิค้า
ในท้องถ่ินมาขายเชน่กัน “ผูโ้ดยสารจะได้เหน็สนิค้าประ-
จ�าถ่ินของเรา เช่น เหด็น�าผึ้ง เหด็หหูนดู้วย”

ตลาดนดัฤดูใบไมผ้ลิบนรถไฟความเร็วธรรมดา
慢火车上的新春市集 中新社、CFP 图
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รถไฟความเรว็สูงของจีนมรีะยะทางให้บริการรวม 42,000 กิโลเมตร โดยรถไฟ “ฟูซิ่ง” นัน้
ว่ิงด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถเดินทางจากปกัก่ิงไปยังกว่างโจวได้ในระยะ
เวลาเพียงครึ่งวัน ในยุคสมยัแหง่ความเร็วนี้ รถไฟความเร็วธรรมดาค่อย ๆ เลือนหายไปจาก
ความทรงจ�าของชาวจีน แต่อย่างไรก็ดี จวบจนเดือนเมษายน 2565 ประเทศจีนยังคงมรีถไฟ
ความเร็วธรรมดาหลงเหลืออยู่จ�านวน 81 ขบวน โดยเปน็รถไฟราคาย่อมเยา ท่ีครอบคลมุพื้นท่ี
กว่า 20 แคว้น เมอืง เขตและมณฑล 

อันท่ีจรงิ รถไฟความเรว็ธรรมดาก็ไมไ่ด้ว่ิงชา้มากนกั แต่เนื่องจากต้องการอ�านวยความสะดวก
แก่ชาวบ้านสองฟากฝั่ ง ขบวนรถไฟเหล่านี้จึงแวะจอดทุกสถานี ส่วนมากรถไฟลักษณะนีจ้ะ
เคล่ือนผา่นพื้นท่ีหา่งไกลและยากจน ราคาค่าโดยสารคงท่ีในอัตราเดิมมาหลายสิบป ีรถไฟความ
เร็วธรรมดาเหล่านี ้ช่วยใหช้าวบ้านสามารถขนสินค้าประจ�าถ่ินออกไปจ�าหนา่ยนอกหมูบ่้าน
ราคาต๋ัวท่ีแสนถกูชว่ยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายไปได้มาก การนั่งรถไฟความเรว็ธรรมดาออกไปเรยีน
หนงัสือหรอืท�างานต่างถ่ิน พรอ้มกับน�าเอาแนวคิดการบริหารจัดการท่ีทันสมยั และแนวคิดแหง่
การพัฒนาท่ีเปี่ ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมกลับเข้ามาในท้องถ่ิน ท�าใหเ้วลานี ้รถไฟ
ความเร็วธรรมดาราคาย่อมเยาไม่ได้เป็นเพยีงยานพาหนะ หากแต่ยงับรรทกุประชาชนใหมุ้ง่สู่
ชีวิตท่ีงดงามอีกด้วย

本刊综合

中国的慢火车
รถไฟความเรว็ธรรมดาของจนี
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ชวีิ
ตเ

อก็
ซต

รมี 极限运动，是一种没有

确切诞生日期和精确概念的运

动形式。但正是这种模糊性，

使得极限运动更加不受传统体

育运动的条框限制。热爱极限

运动的人多种多样，但这一群

人都有着强烈的共通之处，那

就是对挑战自我的渴求。他们

在群山深处、悬崖峭壁、大海

之中，打破了传统生活方式的

秩序，以独特的视角解读生命

的意义，也让人们看到了更自

由、洒脱的小众生活方式。

กีฬาเอ็กซตรมี เปน็กีฬารูปแบบหนึง่
ซึง่ไมม่ขีอ้มลูชดัเจนว่าถือก�าเนดิขึน้เมื่อ
ใด และมีแนวคิดท่ีชัดเจนอย่างไร แต่
ความไมช่ดัเจนนีเ้อง ท่ีส่งผลใหกี้ฬาประ-
เภทนี้ไม่ถูกขีดเส้นด้วยกรอบของการ
กีฬาในรูปแบบเดิม

คนท่ีชอบเล่นกีฬาเอ็กซตรีมมหีลาก
หลาย ไมจ่�ากัดด้วยอายุ เพศหรอือาชีพ 
แต่สิง่หนึง่ท่ีคนกลุม่นีม้รีว่มกัน คือความ
กระหายอยากจะท้าทายขีดจ�ากัดของ
ตัวเอง พวกเขาบางคนด�าด่ิงอยู่ในขุนเขา
ผาสูง หรือทะเลลึก ใช้ชีวิตในรูปแบบ
และระเบยีบท่ีแตกต่าง ถอดรหสัความ
หมายของชีวิตจากมมุมองท่ีแปลกใหม ่
ในขณะเดียวกันก็ชว่ยใหค้นอ่ืน ๆ  ได้เหน็
วิถีชวิีตแบบฉบับคนกลุ่มนอ้ยท่ีเปน็อิสระ
และมเีสนห่์
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บางครัง้เวลาด�าด่ิงลงไปใต้น�า หวัง อ้าวหลินจะรูส้กึ
เหมอืนตนเปน็วาฬตัวหนึ่ง เขารักษาสภาวะกล้ันหายใจ
อยู่เสมอ เพราะไมไ่ด้แบกถังออกซิเจน และไมไ่ด้ท�าการ
ถ่วงน�าหนกั สิง่ท่ีสวมอยู่กับตัวมเีพียงชุดประดาน�าและ
คลิปหนบีจมกูเท่านัน้ เขากลายเปน็สว่นหนึง่ของมหาสมทุร
อันไร้ขอบเขต และนีคื่อสาเหตุท่ีเขาชื่นชอบกีฬาด�าน�า
อิสระหรอืฟรไีดฟว่ิ์ง (Free Diving)

หวัง อ้าวหลินเปน็ผู้ครองสถิติการด�าน�าอิสระของ
ประเทศจีน เขาเคยใชเ้วลา 3 นาที 22 วินาทีในการด�าลง
ไปในหลมุสีน�าเงินดีนส ์บล ูโฮลในประเทศบาฮามาสท่ี
ระยะ 110 เมตร ต่อมาในการฝึกซ้อมรายวัน เขาได้ลอง
ท้าทายตนเองด้วยการด�าลงไปในระดับ 113 เมตร ส�าหรบั
ตัวเขาแล้ว กีฬาฟรีไดฟ์ว่ิงเป็นกีฬาเอ็กซตรีมท่ีชว่ยให้
มนษุยก์ลับคืนสูธ่รรมชาติ แต่มนัก็เรยีกรอ้งใหผู้เ้ล่นต้อง
เตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้มอยา่งยิง่ ไป
พรอ้มกับต่อสูกั้บจิตใจของตนเอง

ใต้ทะเลระยะ 30 เมตร ทกุ
สิง่ทกุอยา่งมดืมดิไปหมด อาการ
เมาไนโตรเจนท�าใหน้กัด�าน�า
เกิดอาการคล้ายเมา

ด�าด่ิงลง ณ ความลึก 110 เมตร
下潜110米之后

เหล้า กระท่ังเกิดภาพหลอนในความมดืมดินัน้ ด้วยเหตนุี้
นกัด�าน�าจึงต้องต้ังสมาธิ ไม่วอกแวก เพราะหากเกิดการ
เปล่ียนแปลงในภาวะอารมณ์แมเ้พียงนอ้ยนดิ ก็อาจท�า
ใหป้รมิาณออกซิเจนท่ีถกูดึงไปใช้พุง่สงู และท�าใหชี้วิตของ
ตนตกอยู่ในอันตราย เมื่ออยู่ใต้ผืนน�า หวัง อ้าวหลินไม่
สนใจอดีต ไมค่าดหวังอนาคต เขาสนใจแต่สิง่ท่ีก�าลังเกิด
ขึน้กับร่างกาย ณ ขณะนั้น “ฟรีไดฟ์ว่ิงเปน็ท้ังการปลด
ปล่อยความเครยีด แต่ในขณะเดียวกัน ก็ท�าใหเ้ราเรียนรู้
ท่ีจะยอมรบัแรงกดดันในชีวิตอีกด้วย”

 กีฬาเอ็กซตรีมท่ีมสีีสันสุดเร้าใจ
丰富多彩的极限运动 CFP 图 孙勇刚 制图
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เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 จาง อ้ีปงิในวัยหา้สบิ
เก้าป ีได้มอบของขวัญวันเกิดชิน้หนึง่ใหตั้วเอง นัน่คือ

การหมนุตัวรอบใน 720 องศาในลานสกีฤดูร้อนได้ส�า-
เร็จ โดยท่าดังกล่าวถือว่ายากมากส�าหรับมือสมัครเล่น

ปนีี ้จาง อ้ีปิงอายุหกสิบเอ็ดแล้ว และนี่คือปีท่ี 22 ท่ีเขาเล่น
สโนว์บอร์ด

จาง อ้ีปงิเล่นสโนว์บอรด์ประเภทปารค์ นัน่คือการฝกึเล่นสโนว์-
บอร์ดลงทางลาดข้ามเครื่องกีดขวาง โดยกีฬาประเภทนีเ้ปน็กีฬา
เอ็กซตรมีประเภทหนึง่ อันท่ีจรงิเขาเริม่ต้นจากการเล่นสกีเชน่เดียว
กับคนส่วนใหญ่ แต่ต่อมาในปี 2546 ณ สนามสกีในเมอืงฉางชุน 
จาง อ้ีปงิได้เหน็เด็ก ๆ เล่นสโนว์บอรด์เปน็ครัง้แรก แล้วเขาก็ถูกดึงดูด
เข้าอยา่งจัง เพราะรูสึ้กว่าเด็ก ๆ เหล่านัน้ “โฉ่งฉา่ง มัน่ใจ และดเูท่ห์
มาก” ปนีั้น จาง อ้ีปงิอายุสี่สิบสามแล้ว แต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่า
จะฝกึเล่นสโนว์บอร์ด ไม่นึกเลยว่าจากวันนัน้จนถึงวันนี ้ก็เกือบยีส่บิ
กว่าปแีล้ว

ลุ้นระทึก สุม่เส่ียง ระเบิดระเบ้อ... ในความคิดของคนสว่นใหญ่
ถ้อยค�าเหล่านีดู้จะเก่ียวข้องกับคนสูงวัยนอ้ยลงทุก ๆ ป ี“แต่ก็ไม่
มใีครสามารถก�าหนดได้ว่าคนแก่จะต้องใช้ชีวิตยังไง ต้องนั่งท�ากับ
ข้าว เล้ียงลูก เดินสวนสาธารณะ หรือว่าจะต้องเล่นกีฬาเอ็กซตรีม 
หมนุตัวกลางอากาศแล้วร่อนลงพื้นแบบท่ีผมเลือกท�า”

ชีวิตวัยชราในอีกรูปแบบ
另一种老年生活
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บีเอ็มเอ็กซ์... จากกีฬาข้างถนน

สู่เส้นทางโอลิมปกิ
BMX，从街头走向奥运

“ก็คล้ายสเก็ตบอร์ดแหละ แต่มนัคือจักรยาน” คือความ
รู้สึกของคนส่วนใหญ่ท่ีมีต่อจักรยานล้อเล็กมช่ืีอเชงิวิชาการ
ว่า “บีเอ็มเอ็กซ”์ เหลียง เหวินชิง คือหนึ่งในสมาชกิกลุม่แรก
ในปกัก่ิงท่ีหนัมาสนใจกีฬาชนดินี ้จนค่อย ๆ พัฒนาตนเอง
มาเปน็ผูตั้ดสนิการแข่งขันกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ประเภท
ฟรีสไตล์ระดับประเทศ จึงนบัว่าได้เขาเป็นประจักษ์พยาน
ต่อการ “เติบโต” ของกีฬาชนดินี้

“ป ี2540 รา้นขายจักรยานในกรุงปกัก่ิงได้ท�าการน�าเขา้
จักรยานล้อเล็ก ผมก็เลยได้ลองฝกึกีฬาประเภทนี ้เวลาท่ีฝกึ
ผมอัดเทปรายการโทรทัศนท่ี์สอนเทคนคิการขีบ่เีอ็มเอ็กซม์า
ไรท์ลงแผน่วีซีดี เพื่อดูซ�าไปซ�ามา” เหลียง เหวินชิงกล่าวว่า
สมยันัน้การดูว่าใครมฝีมีอื จะต้องดูว่าเขาควบคมุรถได้ดีแค่
ไหน รูจั้กท่าทางหลากหลายแค่ไหน เวลาดีดตัวขึน้ฟา้ท�าระยะ
ได้สูงแค่ไหน คนหนุม่สาวจ�านวนมากชอบขีบ่เีอ็มเอ็กซ์เพราะ
มนัมคีวามอิสระ และสามารถแสดงออกในเชิงศลิปะได้ จึง
แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าพวกเขาใฝห่าอิสระมากแค่ไหน”
แต่กีฬาประเภทใดก็ตาม หากต้องการก้าวไปใหไ้กลขึน้ นอก
จากจะต้องมเีอกลักษณแ์ล้ว ยงัจ�าเป็นท่ีจะต้องก้าวเขา้สูค่วาม
เปน็มอือาชีพด้วย  

เดือนกันยายน 2559 จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ประเภทฟรสีไตล์
ได้ถกูบรรจุใหเ้ปน็ชนดิการแข่งขนัหนึง่ในกีฬาโอลิมปกิ “โตเกียว
2020” นัน่ท�าใหท้กุคนคุ้นเคยกับบีเอ็มเอ็กซม์ากขึ้น เวลาท่ี
นกักีฬาฝกึฝนเทคนคิต่าง ๆ ก็เริ่มหนัมาสนใจการยกระดับ
สมรรถภาพร่างกายมากขึ้น ส่วนมอืสมคัรเล่นนั้น นอกจาก
จะขีบี่เอ็มเอ็กซเ์พื่อความเท่หแ์ล้ว ก็ยงัได้พนิจิมองชีวิตมนษุย์
ผา่นกีฬาชนดินีด้้วย “บีเอ็มเอ็กซ์เปน็กีฬาเอ็กซตรีมท่ีทะเยอ
ทะยานมาก การพัฒนาอย่างไมห่ยุดยั้งของกีฬา ท�าใหพ้วก
เราต้องต้ังเปา้หมายใหมแ่ละก�าหนดแผนการฝกึซอ้มใหมอ่ยู่
เสมอ เพื่อท่ีจะท้าทาย ‘ขีดจ�ากัด’ ของเรานั่นเอง” เหลียง 
เหวินชิงกล่าว

　本刊综合
 กีฬาเอ็กซตรีมท่ีมสีีสันสุดเร้าใจ

丰富多彩的极限运动 CFP 图 孙勇刚 制作
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李娟，中国当代作家，1979年出生于新疆生产建设兵团，籍贯四川乐至。1999

年开始写作，出版过《九篇雪》《我的阿勒泰》《遥远的向日葵地》等散文集。

《乡村舞会》选自《我的阿勒泰》散文集。此书记录了作者在新疆维吾尔自治区

阿勒泰地区生活的点滴，通过作者跟随牧民在冬、夏牧场间的流动生活，与陌生的人

事物相逢，与大自然的亲密接触，讲述着阿勒泰地区的风貌。

งานเตน้ร�าในหมู่บา้น (คดัมาบางตอน)

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟังนติยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志
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หล่ีเจวียน นกัเขียนร่วมสมยัจีน เกิดในปี พ.ศ. 2522 ท่ีค่ายทหารฝา่ยผลิตและก่อสร้าง เขตซินเจียง บรรพบุรุษ
ของเธอมาจากอ�าเภอเล่อจ้ือ มณฑลเสฉวน หล่ีเจวียนเริม่งานเขยีนในป ีพ.ศ. 2542 ตีพมิพชุ์ดรวมเรื่องสัน้ เชน่ หมิะ
เก้าบท อัลไตของฉัน ทุ่งทานตะวันอันไกลโพ้น

งานเต้นร�าในหมูบ่้าน คัดจากชุดรวมเรื่องสั้น อัลไตของฉัน หนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องราวการใช้ชีวิตของผูเ้ขียน
ในท้องถ่ินอัลไตเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยผูเ้ขียนติดตามการใช้ชีวิตเร่ร่อนของชาวปศสุัตว์ในทุ่งหญ้า
ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ได้พบปะผูค้นและเรื่องราวท่ีแปลกใหม ่และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เปน็การ
บอกเล่าถึงสภาพวิถีชีวิตของผูค้นท้องถ่ินอัลไต

เจ้าสาวสวมผา้คลมุหนา้ผนืยาว นัง่อยูท่่ามกลางกอง
ของขวัญราวภเูขาขนาดยอ่ม ผนงัท้ังสีด้่านของหอ้งแขวน
เต็มไปด้วยผนืผา้ยาวบ้างสั้นบ้าง ซึ่งเปน็ของขวัญท่ีแขก
เหรื่อน�ามามอบให้ พ้ืนตรงกลางห้องมีพรมยกดอกและ
พรมปูพื้นพบัวางซอ้นกันเปน็กอง ยงัมพีรมยกดอกเปน็
มว้น ๆ อีกมากมายต้ังเรยีงรายท่ีมมุหอ้ง ส�ารบัอาหารอัน
โอชะเลิศหรูถูกจัดวางไว้อยา่งสงบเสง่ียมบนโต๊ะเต้ีย ซึง่ไร้
ร่องรอยของการแตะต้อง เจ้าสาวนั่งตัวตรงบนเตียงไม้
แกะสลักท่ีมผีา้มา่นหนาทึบ ไมข่ยบัเขยื้อน

เด็ก ๆ กลุ่มหนึง่ยนืออกันท่ีหนา้ประตย่ืูนหนา้มองเขา้
ไปข้างใน แต่พวกเขาไมไ่ด้รบัอนญุาตใหเ้ขา้ไป ฉนัก็ยนือยู่
ด้านหลังกลุม่เด็ก ๆ เหล่านั้นด้วย มองเข้าไปด้านในจาก
ระยะไกล ทันใดนั้นด้านหลังก็มีเสียงเอะอะสับสนอล-
หมา่นดังข้ึน แสงสว่างเจิดจ้ามากยิง่ขึน้ เมื่อหนัหลังมองไป
พวกผูห้ญงิถือจานกับข้าว เดินแทรกไปมาระหว่างหอ้ง
ต่าง ๆ เพื่อเสรฟิอาหารบนโต๊ะจัดเล้ียง

ทันใดนัน้ เสียงเทสเปยีโนไฟฟา้กรดีเสยีงกังวานยืดยาว
มาจากลานนอกบา้น  หนุม่สาวท้ังหมดท่ีอยู่ในงานเล้ียง
ลกุขึน้ยนื และการเต้นร�าก็ได้เริ่มขึ้น พวกเราทยอยกัน
ไปล้างมอื สวมเสื้อโค้ทแล้วออกไปขา้งนอก ท่ีลานบา้น มา้
นัง่ท่ีวางอยูร่อบ ๆ พ้ืนท่ีเปดิโล่งถกูจองเต็มอยา่งรวดเรว็
ผูท่ี้ไมส่ามารถจับจองท่ีนัง่ได้ก็พากันปนีขึน้ไปบนกองฟนื
ขา้งก�าแพงลานบ้าน มบีางส่วนนั่งลงบนขั้นบันไดหนา้
ประตู ยังมคีนยืนอีกเป็นจ�านวนมาก รายล้อมรอบลาน
กว้างเปน็วงกลม จังหวะเต้นร�าเพลงแรกได้เริม่ขึน้ เพลง
บรรเลงเล่นไปได้สกัพักหนึง่ เจ้าสาวจึงค่อยปรากฏตัวออก

มาอยา่งชา้ ๆ
ทกุคนโหร่อ้งพรอ้มกัน พวกผูช้ายแยง่กันปรีเ่ขา้ไป แต่

เจ้าสาวก้มหนา้ต�า ไมย่อมมองใคร หมนุตัวกลับ ย�าเท้าออก
จังหวะเต้น ชายคนหนึง่ท่ีอยูต่รงขา้มกับเธอรบีย�าเท้าตาม
จึงกลายเปน็ผูโ้ชคดีท่ีได้รับเกียรติเต้นร�ากับเจ้าสาวเปน็
เพลงแรก ในไมช่้า คนท่ีเหลือต่างพากันดึงคู่เต้นร�าจาก
กลุม่คน... บรรดาผูห้ญงิของฝา่ยเจ้าสาวเดินแทรกอยูท่่าม
กลางกลุ่มฝงูชนท่ีเต้นร�า เพื่อส่งมอบผา้เช็ดหนา้ใหแ้ก่
บรรดาหญงิสาวท่ีถกูขอเต้นร�าช่วงต้น ๆ เพลง ด้วยการนี้
สาว ๆ ท่ีได้รบัผา้เชด็หนา้มากท่ีสดุจึงเปน็ความภมูใิจอยา่ง
ยิง่ ซึง่ตลอดชว่งฤดใูบไมร้ว่งคณุจะได้มาสักก่ีผนืกันละนัน่
แมว่้าผา้เชด็หนา้แบบนีจ้ะเปน็เพยีงผา้ส่ีเหล่ียมพมิพล์าย
ดอกผนืเล็ก ๆ ธรรมดา ๆ มรีาคาผนืละไมก่ี่เซนต์ก็ตาม

แต่เดิมสมยัก่อน ผูห้ญิงจะเป็นผู้ท�าผา้เช็ดหนา้เอง 
บรรจงถักลวดลายอย่างประณีตรอบริมผา้ไหมสีสดใส
ขนาดสีเ่หล่ียมจัตุรสัด้วยเสน้ด้ายเล็ก ๆ หลากสีสัน บางคน
ยงัปกัลวดลายหรอืวันเดือนปไีว้ท่ีมมุหนึง่ของผา้เชด็หนา้ 
เคยมเีด็กผูห้ญิงคนหนึ่งใช้ผ้าเช็ดหนา้ผนืเก่าแบบนีห้อ่
เนยแขง็มอบใหฉ้นั เนยแข็งรบัประทานหมดแล้ว เหลือแต่
ผา้เชด็หนา้ วางพาดไว้บนขอบหน้าต่าง สภาพมอซอยับ
ยูย่ี ่จนแทบไมม่ใีครมองออกว่ามนัคืออะไร มเีพยีงฉนัเท่า
นัน้ท่ีจ�ารอ่งรอยงดงามแหง่กาลเวลาอันยาวนานเหล่านัน้
ได้ ผูห้ญงิเหล่านัน้ท่ีเคยกุมมุมหนึ่งอันนุ่มนิม่ของผา้เชด็
หนา้นี ้เต้นร�ากับคู่เต้นอยา่งเขินอายระคนความอ่ิมเอม
เปรมปรีด์ิ... เวลานั้นเธอยังอ่อนวัย พรอ้มด้วยความฝนั
แสนหวานในดวงจิต
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花腰傣是傣族的一个分支，花街节则是玉溪市新平彝族

傣族自治县花腰傣最盛大的节日之一。1月24日，中国农历

正月初三，富有民族风情的新平戛洒花街节正式拉开序幕，

八方游客欢聚一堂，共同感受浓郁的花腰傣年味。

走进玉溪丨新平：在戛洒花街节 感受花腰傣年味

เยีย่มชมเมืองอว้ีซ丨ีอ�าเภอซนิผงิ : สมัผสับรรยากาศ
ตรษุจนีผ่านเทศกาลกาดใหม่ชาวไตเอวลาย

ชาวไตเอวลาย เป็นสาขาหนึ่งของชนชาติไต ส่วน
เทศกาลกาดใหม ่(ตลาดนดัใหม)่ เปน็หนึ่งในเทศกาลท่ี
ยิง่ใหญท่ี่สดุของชาวไตเอวลายในอ�าเภอปกครองตนเอง
ชนชาติหยี ชนชาติไตซนิผงิ เมอืงอว้ีซี  วันท่ี 24 มกราคม 
2566 ซ่ึงเปน็วันท่ีสามของเทศกาลตรุษจีน เทศกาลกาด
ใหม่ต�าบลกาดทราย อ�าเภอซินผิง อันเปี่ ยมด้วยขนบ
ธรรมเนยีมของชนเผา่ ได้เปดิฉากอย่างเปน็ทางการ นกั
ท่องเท่ียวจากท่ัวทุกสารทิศ ได้มารวมตัวกันเพื่อสมัผสั
กับบรรยากาศปใีหมอั่นคึกคักของชาวไตเอวลาย

ท่ามกลางเสียงฆ้องและกลองอันทรงพลัง ชาวไต
เอวลายนบัพันคนใสชุ่ดประจ�าชนชาติท่ีมสีสีนัสะดุดตา
เต้นระบ�าพ้ืนเมืองอันเปน็เอกลักษณข์องชาวไตเอวลาย
แหข่บวนไปตามท้องถนน  สาวน้อยชาวไตเอวลายขึง

เชือกแดงมงคลท่ีบรเิวณทางเขา้สถานท่ีจัดงาน นกัท่อง-
เท่ียวจากท่ัวสารทิศต่างก้าวข้ามเชือกแดงแต่ละด่าน 
พร้อมรับค�าอวยพรเป็นระยะ ๆ ซึ่งหมายถึงจะได้รับ
ความโชคดีสมหวังในปใีหม ่ขบวนแหช่าวไตเอวลายอัน
งดงามและยิ่งใหญ่ ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ�านวนมากให้
หยุดชม และต่างก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่าย
รูปออกมาเพื่อบันทึกช่วงเวลาท่ีสวยงามนี ้นกัท่องเท่ียว
หลายคนกล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกท่ีพวกเขามาท่ีอ�าเภอ
ซินผิง เมืองอว้ีซี เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศตรุษจีนของ
ชาวไตเอวลาย เครื่ องแต่งกายงดงามและเต็มไปด้วย
กล่ินอายของปใีหม่

เทศกาลกาดใหม่ต�าบลกาดทราย มรีะยะเวลา 3 วัน
ชว่งเดียวกันยังมกิีจกรรมทางวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีหลาก
หลาย เช่น นทิรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
และการสมัผสัประสบการณวั์ฒนธรรมการเกษตร เปน็ต้น

玉溪市委宣传部供稿供图
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ของสะสมดิจิทัล คือ หลักฐานรบัรองดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียวท่ีใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนรบัรองผลงานและชิน้งานศลิปะ
เฉพาะท่ีก�าหนดในรูปแบบ อาทิ รูปภาพ ดนตร ีคลิป โมเดลสามมติิดิจิทัล บนพื้นฐานของการคุม้ครองลิขสทิธิดิ์จิทัลของ
ผลงานเหล่านี ้ท�าใหส้ามารถจัดจ�าหนา่ย ซื้อ เก็บสะสมและใชง้านในทางดิจิทัลได้อยา่งแท้จรงิและเชื่อถือได้

พรอ้ม ๆ กับการสรา้งและปรบัปรุงเทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีมคีวามสมบูรณข์ึน้อย่างต่อเนื่อง ท�าใหม้คีนมากข้ึนเร่ือย ๆ
ท่ีเริม่สนใจสะสมของทางดิจิทัล ความเปน็เอกลักษณแ์ละติดตามแหล่งท่ีมาได้ ท�าใหน้กัสะสมเจนเนอเรชัน่ Z ซึ่งเปน็
“ประชากรเดิม” บนอินเตอร์เนต็ชื่นชอบเกมส์รสนยิมยุคใหมท่ี่บ่มเพาะขึ้นมาในโลกดิจิทัลนี ้นีย่ังท�าให ้“ของสะสม
ดิจิทัล” กลายเปน็ตัวแทนกระแสแนวโนม้ของสังคมอีกด้วย

ของสะสมดจิทิลั

数字
藏品

数字藏品，是指使用区块链枝术，对应特定的数字形式图片、音

、视频、3D模型等作品、艺术品生成的唯 数字凭证，在保护其

数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用。

随着区块链枝术的不断构建和完善，越来越多人开始收集数字

藏品。其独 无二的特性和可追踪性，让作 互联网“原住民”

的Z世代藏家爱上这场在数字世界里培养新时代品味的游戏，这乜让“数字

藏品”成 趋势潮流的代表。
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笑笑：亲爱的读者朋友们，2023年已经到来，我们向

关心和支持《湄公河》杂志的朋友们表示衷心的感谢，并致

以最诚挚的新年问候。新的一年，《湄公河》杂志期待继续

与您携手同行。

ยิม้ยิม้ : เรียนผูอ่้านและเพ่ือน ๆ  ท่ีรกัท้ังหลาย ป ี2023
ได้เวียนมาถึงแล้ว เราขอขอบพระคุณท่านผูอ่้านมาจาก
ใจจรงิ ท่ีคอยใหค้วามหว่งใยและสนับสนนุนติยสารแม-่
น�าโขงมาโดยตลอด และเราขอสง่ค�าอวยพรปใีหมอ่ย่าง
จริงใจท่ีสุดมายังผูอ่้านทุกท่าน  เนื่องในปใีหมน่ี ้นติย-
สารแมน่�าโขงหวังเป็นอยา่งย่ิงว่าจะได้เดินเคียงขา้งร่วม
กับท่านผูอ่้านต่อไป

本期，我们收到泰国《中华日报》社长助理代云祥的来

信，我们一起来看看吧！

นติยสารแมน่�าโขงฉบับนี ้เราได้รบัจดหมายจากคุณ
ไต้ หยุนเสยีง ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการหนงัสอืพมิพ์ไชนา่
เดล่ีประจ�าประเทศไทย เราไปดูข้อความในจดหมายกัน
ค่ะ

代云祥：2004年，我通过中泰“汉语教师志愿者项

目”，以汉语教师志愿者的身份来到泰国任教。刚到泰国

时，我们一行人对泰国知之甚少，泰语只能说句“สวัสดี你

好”，甚至都不知道语气词“ครับ”。文化差异带来的不适

应让我们感到孤独、彷徨、郁闷。

ไต้ หยุนเสยีง : ในป ี2547 ผมได้เดินทางมาประเทศ
ไทยเพื่อสอนหนงัสอืในฐานะครูอาสาสมคัรโครงการจีน -
ไทย “อาสาสมคัรครูภาษาจีน” เมื่อมาถึงเมอืงไทยแรก ๆ
คณะของเรามคีวามรู้เก่ียวกับประเทศไทยนอ้ยมาก เรา
พูดภาษาไทยได้แค่ค�าว่า “สวัสดี” และไมรู่้ด้วยซ�าว่าค�า
เสริมน�าเสียง “ครับ” หมายถึงอะไร ด้วยความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมหลาย ๆ ประการ ท�าใหเ้รารูส้กึเหงา ลังเล 
และหดหูใ่จ

过了一段时间，我和一位同事决定静下心来学习泰语，

为我们教授泰语的是学校里略懂中文的泰国老师。一年后，

我们完成了基础泰语学习，想要进一步提升自身泰语水平，

本刊记者 蔡梦/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
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但教授我们基础泰语的老师已经很难用中文给我们解释更多

词语的意思，于是我们只能借助词典，慢慢自学。

เมื่อเวลาผา่นไประยะหนึง่ ผมและเพื่อนร่วมงานท่าน
หนึง่ค่อย ๆ สงบสติอารมณ์คิดทบทวน และตัดสนิใจเริม่
เรยีนภาษาไทย เราได้ครูคนไทยท่ีรูภ้าษาจีนเพียงเล็กนอ้ย
มาสอนเรา หนึง่ปต่ีอมา เราก็เรียนภาษาไทยขัน้พื้นฐาน
ส�าเร็จและอยากท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาไทยใหม้ากขึน้ แต่
เนื่องจากครูท่ีสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานใหกั้บเรานัน้ไม่
สามารถท่ีจะอธบิายความหมายเปน็ภาษาจีนเพิม่เติมให้
กับเราได้ ดังนัน้ เราจึงต้องอาศยัพจนานกุรมชว่ยและเรยีน
รู้ด้วยตัวเองอยา่งชา้ ๆ    

2006年，一次偶然的机会，当我在曼谷耀华力的一家

书店挑完书籍准备付款时，在柜台旁看到封面写着“湄公

河”的书籍，激动地翻开一看：噢，这不正是自己需要的

吗？从那以后，我经常到这家书店，《湄公河》杂志也陪伴

了我好多年。

และด้วยความบังเอิญในป ี2549  ขณะท่ีผมก�าลัง
จ่ายเงินเพ่ือซ้ือหนงัสอืท่ีรา้นหนงัสอืแหง่หนึง่ในกรุงเทพฯ
ท่ีเคานเ์ตอรผ์มก็เหน็นติยสารท่ีมหีนา้ปกเขยีนว่า “แมน่�า
โขง” ผมรีบเปดิดูอย่างต่ืนเต้น... อืม นีไ่มใ่ช่สิ่งท่ีผมต้อง
การหรือ ต้ังแต่นั้นมา ผมมกัจะไปท่ีร้าน
หนังสือแห่งนี้ และนติยสารแมน่�าโขง
ก็อยู่เคียงขา้งผมมานานหลายป ี

作为一名在泰工作多年的媒体

人，我期待《湄公河》杂志能加强

与当地媒体的交流，扩大发行渠

道，提升覆盖面与影响力。比如与

当地媒体互动，共同举办一些征

文、才艺、语言技能比赛活动；

和泰国中国学领域的专家、机构

举办一些交流研讨活动，拓宽泰

国各界对中国的认知深度、

广度。祝《湄公河》杂

志越办越好。

ในฐานะสื่อมวลชนท่ีท�างานในประเทศไทยมาหลาย
ป ีกระผมหวังว่านติยสารแมน่�าโขงจะสามารถกระชบัการ
แลกเปล่ียนกับสื่อท้องถ่ิน ขยายช่องทางการจัดจ�าหนา่ย 
ครอบคลมุและเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายผูอ่้านได้มากขึน้ เชน่ 
รว่มมอืกับสื่อท้องถ่ินเพื่อจัดการแข่งขันเรยีงความ การ
แข่งขันความสามารถพิเศษ และการแข่งขันทักษะทาง
ภาษา ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนและสัมมนากับผู้
เชีย่วชาญและสถาบนัด้านจีนศกึษาในประเทศไทย เพ่ือ
ขยายขอบเขตความเข้าใจเก่ียวกับประเทศจีนใหกั้บผูค้น
ทกุสาขาอาชพีในประเทศไทยใหก้ว้างขวางและลึกซ้ึงยิง่
ขึน้ สดุท้ายนี ้ผมขอให้นิตยสารแม่น�าโขงจัดท�าได้ดีขึน้
เรื่อย ๆ สบืไป
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