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ประเทศจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งในปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การด าเนินชีวิตของคนในประเทศก็ตาม  ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งสิ้น  
เพราะเทคโนโลยีท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อชาวจีนและช่วยในการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้อย่างอัจฉริยะและตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างรอบ
ด้านมากขึ้น  นอกจากในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังรวมไปทั้งด้าน
การศึกษาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน 
ในปี พ.ศ. 2561 มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีน จ านวน 28,608 คน สูงเป็นอันดับสองรองจากประเทศ
เกาหลีใต้ และข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาไทยไปเรียนที่ประเทศจีนถึง 31,800 คน และแน่นอนว่า
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจต้องการจะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “入乡随俗” หรือ
ตามสุภาษิตไทยที่ว่า“เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ต้องรู้จักการใช้เลือกแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของจีน 
เพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตได้เชกเช่นเดียวกับชาวจีน อุปสรรคและปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษา
ที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนอกจากจะเป็นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ส าหรับประเทศจีนก็เป็นหนีไปพ้น
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการด ารงชีวิตในประเทศจีนไป
แล้ว การเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนประเทศจีน  โดยส่วนมากจะกล่าวถึงแต่เรื่องของการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการเตรียมภาษา การเตรียมเอกสารเพื่อไปเรียนที่ประเทศจีน  แต่ส่วนน้อยที่จะกล่าวถึงการใช้ชีวิตนอก
ห้องเรียนว่าต้องมีวิธีการด ารงชีวิตอย่างไร ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น ดังนั้น
การเตรียมพร้อมในเรื่องของการเลือกใช้แอปพลิเคชันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาที่ต้องการจะ
ศึกษาต่อที่ประเทศจีน
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“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเลือกใช้แอปพลเิคชันส าหรับนักศึกษาไทยในประเทศจีน
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ปัจจุบันเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันนักศึกษาชาวไทยที่ไป
ศึกษาต่อในประเทศจีนในทุก ๆ ด้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และแอปพลิเคชันได้ถูกพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกสบายได้หลายๆด้าน 
โดยแอปพลิเคชันจีนที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อประเทศจีน ผู้เขียนแบ่งเป็น
ประเภทได้ดังนี้
1) ด้านการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านการเรียน

3) ด้านการคมนาคม 4) ด้านการสั่งอาหาร 

5) ด้านตลาดออนไลน์ 6) ด้านความบันเทิง

7) ด้านสุขภาพและด้านธุรกรรมออนไลน์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แอปพลเิคชันที่มีบทบาทต่อนักศึกษาไทยในประเทศจีน 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันนั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
นักศึกษาชาวไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศจีนในทุก ๆ ด้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และแอปพลิเคชันได้ถูก
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว และได้รับความนิยมและการตอบรับจากกลุ่มของผู้ใช้งานได้ในหลายๆด้าน  ทั้งด้านของการติดต่อสื่อสาร 
การคมนาคม การเรียน สุขภาพ การใช้ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการท าธุรกิจในประเทศจีน  ดังนั้นแอปพลิเคชัน
เหล่านี้จึงกลายมาเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันส าหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาที่ประเทศจีน 
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รำยกำรอำ้งอิง

แอปพลิเคชนัท่ีมีควำมส ำคญัตอ่กำรใชชี้วิตในจีน

ข้อดีและข้อจ ากัดของแอปพลเิคชันจีน

1. แอปพลิเคชันด้านการติดต่อสื่อสาร 
Wechat (微信腾讯 เวย ซิ่น) , QQ (腾讯 เถิง ซุ่น) ทั้งสองเป็นแอปพลิเคชันมีการใช้งานเหมือน 

Line สามารถใช้ติดต่องานต่าง ๆ คนจีนส่วนมากใช้วีแชทในการติดต่อสื่อสาร มีโปรแกรม shake เขย่าเพื่อ
สุ่มหาเพื่อนและหาเพลงได้ด้วย สามารถเชื่อมกับบัญชีธนาคารเผื่อจ่ายเงินผ่าน Wechat Pay 
2. แอปพลิเคชันด้านการเรียน

Baidu Translate (百度翻译ป่าย ตู้ ฟาน อี้), Pleco, Xi Ma La Ya (喜马拉雅 ฉี มา ลา อย่า) 
เป็นแอปพลิเคชันส าหรับแปลภาษาและฝึกทักษะการฟังภาษาจีน มีภาษาให้เลือกแปลหลากหลายข้อเสียคือ
อาจจะแปลออกมาในประโยคแปลกๆบ้าง สามารถถ่ายรูปตัวอักษรจีนแล้วแปลได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเขียนตัว
จีน
3. แอปพลิเคชันด้านการคมนาคม

Baidu Map (百度地图ป่าย ตู้ ต้ี ถู), Gao De Di Tu (搞得地图เกา ตี ต้ี ถู), Metro China 
Subway (地铁通ตี้ เถีย ทง) สองตัวแรกจะเป็นแอปพลิเคชันน าทางผู้ใช้สามารถปักหมุดสถานที่ที่ต้องการ
เดินทางไป การใช้งานคล้าย google map ในเวอร์ชั่นภาษาจีน โดยภาษาที่ใช้ในแอปพลิเคชันเป็นภาษาจีน
ทั้งหมด  ส่วนตัวที่สามเป็นแอปพลิเคชันรถไฟฟ้าใต้ดินที่ชาวจีนนิยมใช้ โดยจะบอกถึงข้อมูล เส้นทาง เวลา 
และค่าโดยสารแต่ละสถานี ส าหรับคนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ในรูปแบบออฟไลน์
4. แอปพลิเคชันด้านการสั่งอาหาร 

Mei Tuan (美团 เหม่ย ถวน) E Le Ma (饿了么เอ้อ เลอะ เมอะ) Dian Ping (大众点评 ต้า 
จ้ง เตี่ยน ผิง) เป็นแอปพลิเคชันส าหรับการสั่งอาหาร ซื้อของสด ไปจนถึงดูร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 
โรงแรม คาเฟ่ โรงหนัง สามารถเชื่อมการช าระเงินออนไลน์ผ่าน Wechat Pay และ Alipay ได้ด้วย
5. แอปพลิเคชันด้านตลาดออนไลน์ 

Taobao (淘宝เถาเป่า), Jing Dong (京东 จิงตง), Dang Dang Wang (当当网 ตัง ตัง หว่าง)
ทั้งสามล้วนเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์เฉพาะในประเทศจีนที่นิยมมากที่สุด แต่สินค้าใน Taobaoจะ
ราคาถูกและหลากหลาย ส่วน Jing Dong จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในเรื่องของสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และ Dang Dang Wang เน้นจ าหน่ายสินค้าประเภทหนังสือเป็นหลัก 
6. แอปพลิเคชันด้านความบันเทิง 

QQ Music (QQ音乐 QQ ยิน เยว่), Youku ( 优酷 โยว คู่), WETV, iQIYI ทั้งสี่เป็นแอปพลิเคชัน
ยอดนิยมใช้ส าหรับการดูหนัง ฟังเพลง ดูซีรีย์ การใช้งานคล้าย YouTube ฟังก์ชันทั้งหมดของแอปพลิเคชัน
เป็นภาษาจีน มีฟังก์ชัน VIP ส าหรับผู้ที่อยากดูซีรี่ก่อนใครแต่ต้องมีการช าระเงินในฟังก์ชันนี้
7. แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ

Air Quality : Real Time AQI  ใช้เช็คระดับมลพิษแบบเรียลไทม์ เน้นบอกค่า PM 2.5 รวมถึงค่า
สารต่าง ๆ ที่อันตรายต่อสุขภาพ รู้สภาพอากาศล่วงหน้า
8. แอปพลิเคชันด้านธุรกรรมออนไลน์ 

Alipay (支付宝 จือ ฝู้ เป่า) ท าหน้าที่คล้ายกับธนาคารออนไลน์ สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน
ต่าง ๆ ได้ทันที สามารถผูกบัญชีผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต เติมเงิน ถอนเงิน ช าระเงิน

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านการติดต่อสื่อสาร ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านการติดต่อสื่อสาร 

สามารถสนทนา พูดคุยผ่านแชทและวีดีโอคอลไปยัง
ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถ
ค้นหาเพื่อนใหม่หรือเพื่อนชาวจีนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 

นิยมใช้เฉพาะในประเทศจีน แต่ไม่นิยมใช้และยังไม่เป็น
ที่รู้จักส าหรบัคนไทยเท่าที่ควร 

จุดเด่นโดยรวมของแอปพลิเคชันด้านการเรียน ข้อจ ากัดนโดยรวมของแอปพลิเคชันด้านการเรียน

แอปพลเิคชันการแปลภาษามีภาษาให้เลือกแปลได้
หลากหลายภาษา สามารถแปลภาษาได้โดยการถ่ายรูป
ตัวอักษรจีน โดยไม่ต้องพิมพ์ตัวจีน เหมาะส าหรับผู้
เริ่มต้นเรียนภาษาจีน และฝึกภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

ต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณทีี่ต้องการเพิ่มการใช้
งานในฟังก์ชันบางส่วน และติดตั้งได้เฉพาะในเว็บไซต์  
Baidu หรือใน App Store เท่านั้น ไม่สามารถโหลดใน 
Play Store ได้ และถ้าแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
โดยตรงรูปประโยคอาจมีความผิดเพี้ยนไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านการคมนาคม ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านการคมนาคม

แสดงแผนที่การเดินทางอย่างละเอียด สามารถเลือก
วิธีการเดินทางได้ด้วยตนเองและยังสามารถใช้งานได้ใน
รูปแบบออฟไลน์

แอปพลิเคชันเป็นภาษาจีนอาจมีการใช้งานที่ค่อนข้าง
ยากส าหรับผู้ที่ไม่ได้ภาษาจีน

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านการสั่งอาหาร ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านการสั่งอาหาร

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านนี้คือสามารถค้นหา
ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงผ่าน GPS ได้ 
มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายและสามารถดูคะแนน
รีวิวของร้านค้าได้ตามจริง

ช าระเงินออนไลน์ได้เฉพาะ  Wechat Pay และ 
Alipay แต่ไม่รองรับการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต /เด
บิตต่างประเทศ

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านตลาดออนไลน์ ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านตลาดออนไลน์

มีสินค้าหลากหลายประเภท มีระบบการซื้อขายที่
ปลอดภัย ซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาและมีบริการส่งค้า
พร้อมทั้งบริการตดิตามสถานะสินค้าออนไลน์
สามารถช าระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้าเป็นภาษาจีนทั้งหมด 
ส าหรับ Taobao เป็นเว็บที่ใครก็สามารถเปิดร้านขาย
ได้ อาจท าให้สินค้าไม่ได้คุณภาพและมีโอกาสโดนหลอก
สูง

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านความบันเทิง ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านความบันเทิง

สามารถเลือกดูหนัง ละคร ซีรีย์ ฟังเพลง โดยมีให้เลือก
หลากหลายประเทศ หลากหลายภาษา 

มีการช าระเงินเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้งานในบางฟังก์ชัน

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ

คนจีนและชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยที่พ านักอาศัยใน
จีนสามารถใช้บริการแอปพลเิคชัน Health Code ได้ 

ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เนื่องจากระบบ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวหลายอย่าง ท าให้ผู้ใช้งาน
กลัวว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญของตนจะรั่วไหล

จุดเด่นของแอปพลิเคชันด้านธุรกรรมออนไลน์ ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันด้านธุรกรรมออนไลน์

ท าหน้าที่เป็นธนาคารออนไลน์ที่สามารถท าธุรกรรม
ทางการได้ทุกอย่าง และมีความปลอดภัยสูง 

ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีของธนาคารจีนจึงจะสามารถใช้งาน
ได้ครบทุกฟังก์ชัน

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646777
https://www.youtube.com/watch?v=PyA9Tx2UU5s
https://wenku.baidu.com/view/a03633a7b9f67c1cfad6195f312b3169a551ea7d.html
https://blog.ynotfly.com/traveler-tips/10-app-china/
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1606949266693606953&wfr=spider&for=pc

