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“把绿水青山真正变成金山银山”

 เปลีย่นเขาเขยีวน�า้ใสใหเ้ป็น
ภเูขาเงนิทองอย่างแทจ้รงิ

我们提出新发展理念、建设生态文明，是符合客观规律的。从当前看，老百姓现在吃

饱穿暖了，最关心的就是环境。长远来讲，我们不能吃子孙饭，要造福人类。要继

续抓下去，锲而不舍、久久为功，把绿水青山真正变成金山银山。

——摘自中国国家主席习近平2020年视察滇池保护治理时的讲话

แนวทางการพัฒนารูปแบบใหมและการพัฒนาระบบนิเวศนั้น สอดคลองกับหลักแหงความ

เปนจริง ในปจจุบัน ประชาชนชาวจีนมีความอยูดีกินดีแลว สิ่งที่พวกเขาใหความสนใจจึงกลาย

เปนประเด็นสิ่งแวดลอม หากเรามองในระยะยาว จะตองไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติกับ

ลูกหลาน ตองมุงใหเกดิประโยชนสุขแกมนุษยชาติ เราตองมุงม่ันตอไปอยางไมยอทอและยนืหยดั

ในระยะยาว เพื่อเปลี่ยนเขาเขียวนํ้าใสใหเปนภูเขาเงินทองอยางแทจริง

                                                              จากสุนทรพจนของประธานาธิบดีส ีจิ้นผิง

ระหวางดูงานในโครงการบําบัดนํ้าเสียทะเลสาบเตียนฉือเมื่อป ค.ศ. 2020

 วาทะทองผูน้�า 声音
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滇池重现“高原明珠”风采

ทะเลสาบเตียนฉอืเผยโฉม “ไข่มุกแห่งท่ีราบสงู” อกีคร ัง้

  เตียนฉอืเปนทะเลสาบท่ีใหญทีส่ดุบนท่ีราบสูงยนูนาน-กุยโจว ไดรบั

ฉายานามวา  “ไขมุกแหงท่ีราบสงู” แตเน่ืองจากปรมิาณนํา้ท่ีไหลเขาทะเล

สาบคอนขางนอย แหลงนํ้าจึงยากที่จะทําความสะอาดตัวเอง เมื่อเกิด

มลภาวะข้ึนมาจงึบาํบดันํา้เสียไดยากกวาทะเลสาบแหงอืน่ นับต้ังแตทศวรรษ

ที ่1980 เปนตนมา ทะเลสาบเตียนฉอืซ่ึงมีระบบนเิวศทีเ่ปราะบางกอปรกบั

การขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็วในลุมนํ้าทะเลสาบ สงผลใหเกิด

การปลอยนํ้าเสียลงสูทะเลสาบมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณภาพนํ้าเสื่อมลงอยาง

ตอเนือ่ง  จนกลายเปนทะเลสาบทีมี่มลภาวะรายแรงทีสุ่ดแหงหน่ึงในประ-

เทศจีน

 การบําบัดมลภาวะทางนํ้าในทะเลสาบเตียนฉือจึงนับเปนภารกิจเรง

ดวนในขณะนี ้ตั้งแต ค.ศ. 2008 รฐับาลเมืองคุนหมิงมมีติใหดําเนนิโครง-

การผันน้ําจากแมน้ําหนิวหลันซ่ึงมีคุณภาพนํ้าท่ีดีกวาลงไปในทะเลสาบ

เตียนฉือ ในระยะหาปมาน้ี ดวยการปดกัน้แหลงนํา้เสียรอบทะเลสาบ การ

ฟนฟูระบบนิเวศและการบําบัดแมนํ้าลําคลองในลุมนํ้าทะเลสาบ ไดสง

ผลใหคุณภาพนํ้าในทะเลสาบเตียนฉือไดรับการฟนฟ ูขอมูลจากกรม

ทรัพยากรนํา้แหงนครคุนหมงิระบุวา ในป ค.ศ. 2019 คุณภาพนํา้ในทะเล

สาบเตียนฉอืโดยรวมจัดอยูในระดับ IV ซ่ึงถือเปนสถติิดีท่ีสุดในรอบกวา 

30 ป 

เตียนฉือในทุกวันนี ้มีตนไมขึ้นริมฝงคอยใหรมเงาสีเขียวชอุม นํ้าก็

ใสสะอาดใหความเยน็ฉํา่ นางขง อิง๋ ชาวคุนหมิงที่พกัอาศัยอยูรมิทะเลสาบ

เตียนฉือบอกวา “เพื่อน ๆ ตางก็อิจฉาที่บานฉันสามารถมองเห็นวิวทะเล

สาบ” สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาที่ดีของทะเลสาบเตียนฉือก็ไดดึง-

ดูดนกท่ีหายากหลากสายพนัธุบินมาเยีย่มเยยีน นายหลี ่จีห้มิง สมาชิกของ

สมาคมนกปามณฑลยูนนานกลาววา พื้นที่ชุ มนํ้าหลายแหงที่สรางขึ้น

ใหมริมทะเลสาบนั้นไดกลายเปนแดนสวรรคของนกนานาชนิด เขาเคย

ไดถายภาพนกปา เชน นกกระยางเปย นกกระสาดํา หานเทาปากสีชมพู

ฯลฯ รวมกวารอยชนิดในบริเวณทะเลสาบเตียนฉือ

 ดวยสภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่ด ีในสวนสาธารณะไหเกิง ซึ่ง

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิง ดูงานและสํารวจพื้นที่ชุมนํ้า

นิเวศวิทยาแหลมซิงไห ทะเลสาบเตียนฉือ คุนหมิง

中国国家主席习近平在昆明滇池星海半岛生态湿

地考察调研 新华社 图

ต้ังอยูรมิฝงเตียนฉือ ไดจดัรายการ

ทองเที่ยวตาง ๆ มากมาย ไมวาจะ

เปนตลาดนดัไขมุกราตร ีแคมปปง

รถบาน เต็นทชมดาว ฯลฯ ตางก็

เปนรายการที่นักทองเที่ยวตางจัง-

หวดัไมควรพลาดท้ังน้ัน ขอมูลระบุ

วา ตลาดนัดไขมุกราตรีซึ่งเปดตั้ง

แตเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019  เวลา

นี้มีหางรานเขามาเปดบริการแลว

ประมาณ 80 ราน จํานวนนักทอง

เท่ียวเฉลีย่ตอวนัเฉียดส่ีหม่ืนคน  ใน

ชวงไฮซีซ่ันมีรายไดตอวันเกอืบ 1 

หมืน่หยวน ทะเลสาบเตียนฉอืซึง่

นับวันจะยิ่งใสสะอาดขึ้นนั้นกําลัง

เผยโฉม  “ไขมุกแหงท่ีราบสงู”  ให

เหน็อกีครัง้ สะทอนใหเหน็ถงึหลกั

การพฒันาสีเขยีวแบบ “เปลีย่นเขา

เขียวน้ําใสใหเปนภเูขาเงินทอง”  ได

อยางมีชีวิตชีวา
本刊综合

เรือ่งราว故事
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中国国务院总理李克强4月14日下午在北京出席东盟与

中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。与会

各方表示，面对疫情带来的空前挑战，东盟与中日韩应秉持

合作传统，展现团结，共迎挑战。加强经验交流和信息共

享，开展药物、疫苗研发合作，推进地区防控机制化。加强

宏观经济政策协调，确保产业链供应链畅通，逐步恢复社会

和经济秩序，稳定市场信心，争取年内达成区域全面经济伙

伴关系(RCEP)。新华社 图

บายวันที ่14 เมษายน ค.ศ. 2020 นายหลี ่เคอเฉยีง

นายกรัฐมนตรจีนีไดเขารวมการประชมุวสิามญัระ-

หวางผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนกับผูนําจีน ญี่ปุน 

และเกาหลีใต (10+3) วาดวยการตานโควิด-19 ผาน

การประชุมทางไกลในกรุงปกกิ่ง ผูเขาประชุมแต

ละฝายไดแสดงทาทีวา ในการเผชญิกบัความทาทาย

ของโรคระบาดที่ไม  เคยเกิดขึ้นมากอนนี ้อาเซียน

กับจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต จะยืนหยดัในกลไกความ

รวมมือท่ีมมีาชานาน รวมกนัรบัมือกบัความทาทาย

ครัง้น้ีดวยความสามัคคี สงเสริมการแลกเปลีย่นประ-

สบการณและแบงปนขอมูลขาวสารอยางแข็งขัน

ขยายความความรวมมือการวิจัยคนควาดานเภสชั 

และวคัซีน ผลกัดันกลไกความรวมมอืดานการปองกัน

และควบคุมโรคในในภมิูภาคนี ้สงเสรมิการประสาน

要闻 สรปุข่าว

นโยบายเศรษฐกจิมหภาค ประกนัการไหลเวยีนของ

หวงโซอปุทานฟนฟคูวามเปนระเบยีบเรียบรอยของ

เศรษฐกจิและสังคมตามลําดับ สรางความเชือ่ม่ันให

แกตลาด ตลอดจนพยายามที่จะบรรลคุวามตกลงหุน

สวนทางเศรษฐกจิระดับภมิูภาค (RCEP) ภายในปนี้

近日，中国国务院决定新设46个跨境电商综合试验区，

加上已经批准的59个，中国将拥有105个跨境电商综合试验

区，已经覆盖了30个省区市，从而形成陆海内外联动、东西

双向互济的发展格局。新华社 图

เมื่อเร็ว ๆ นี ้คณะรฐัมนตรจีนีไดตัดสินใจจดัต้ัง

เขตนํารองพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสขามพรมแดนแหง

ใหมจํานวน 46 แหง เมื่อรวมกับชุดแรก 59 แหง ที่

ไดรับอนุมัติไปแลวนั้น ทําใหขณะน้ี จีนมีเขตนํา-

รองพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน 105 แหง

ครอบคลมุพืน้ท่ี 30 เมือง/มณฑล กอรางเปนรปูแบบ

การพฒันาเศรษฐกจิท่ีสงเสรมิกนัท้ังฝงตะวนัตกกับ

ตะวันออก เกิดความรวมมือทั้งภายในประเทศกับ

ตางประเทศทั้งทางบกและทางทะเล
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据中国医疗保障局日前发布的《2019年医疗保障事业发

展统计快报》显示，2019年中央财政投入医疗救助补助资金

245亿元，安排40亿元补助资金专项用于支持深度贫困地区

提高贫困人口医疗保障水平。根据统计快报，截至2019年

底，医保扶贫综合保障政策惠及贫困人口2亿人次，帮助418

万因病致贫人口精准脱贫。新华社 图

จากรายงาน “สถิติการพัฒนางานอุตสาหกรรม

ประกนัสขุภาพแหงชาติป 2019” ท่ีประกาศโดยสํานัก-

งานประกันสุขภาพแหงชาติจีน ไดระบุวา ใน ค.ศ.

2019 รัฐบาลจีนไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนเงิน

ชวยเหลอืชดเชยดานการรักษาพยาบาล 24,500 ลาน

หยวน และไดจดัสรรเงินชวยเหลอื 4,000 ลานหยวน

สําหรับสนับสนนุพืน้ท่ียากจนโดยเฉพาะ เพือ่ยกระ-

ดับมาตรฐานหลกัประกนัดานการรกัษาพยาบาลใหแก

ผูท่ียากจน เมือ่สิ้น ค.ศ. 2019 นโยบายหลักประกนั

องครวมดานหลกัประกนัสุขภาพและชวยเหลอืความ

ยากจนไดสรางประโยชนแกประชาชนท่ียากจนแลว

200 ลานคน ชวยชาวบาน 4.18 ลานคน ที่ยากไรอัน

เน่ืองมาจากความเจบ็ปวยใหหลดุพนจากความยากจน

ไดอยางตรงจุด

国际 ระหว่างประเทศ

4月13日，中国企业和友好组织向泰方捐赠抗疫物资交

接仪式在中国驻泰国大使馆举行。泰国副总理兼卫生部长阿

努廷、中国驻泰使馆临时代办杨欣等出席。仪式上，中国银

行、中国亚洲经济发展协会、《中国—东盟博览》杂志社等

机构共向泰方捐赠202箱抗疫物资，包括N95医用口罩、普

通口罩、防护服、护目镜等。

เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน  ค.ศ. 2020 องคกรมิตรภาพ

และภาคธุรกิจจีนได จัดพิธีสงมอบสิ่งของบริจาค

เพื่อชวยตานโควิด-19 ที่สถานเอกอัครราชทูตจีน

ประจําประเทศไทย โดยมีนายอนุทนิ ชาญวีรชน รอง-

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณ-

สุข และนายหยาง ซิน อปุทูตรกัษาการแทนเอกอคัร-

ราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจาํประเทศไทย

ไดเขารวมพธีิดังกลาว ทัง้นี ้ธนาคารแหงประเทศจนี

(BOC) สมาคมพฒันาเศรษฐกจิจนี-เอเชยี และนติยสาร

CHINA-ASEAN PANORAMA ไดรวมกนัสงมอบส่ิงของ

บริจาครวม 202 กลอง ประกอบดวยหนากาก N95 

ทางการแพทย หนากากอนามัยแบบทัว่ไป ชดุปองกนั

โรค และแวนตาปองกันโรค เปนตน ใหแกประเทศ

ไทย

数字 ตวัเลข

2.28亿吨    

4月8日，中国石油塔里木油田发现一条区域级富含油气

断裂带，石油资源量达2.28亿吨，为塔里木油田加快塔北—塔

中千万吨级大油气区建设奠定了坚实基础。

228 ลา้นตนั
เมื่อวนัที ่8 เมษายน ค.ศ. 2020 วสิาหกจิบอนํา้มัน

ในแองทาริม (Tarim Basin) ซึ่งตั้งอยูในเขตปกครอง

ตนเองซินเจียงอุยกรูของจนี ไดขดุพบเขตรอยเลื่อน
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ทีอ่ดุมไปดวยน้ํามนัและกาซธรรมชาติในระดับภมิูภาค

ซึง่มีปริมาณนํา้มันดิบมากกวา 200 ลานตัน นายหยาง 

เสวียเหวิน กรรมการผูจัดการและเลขาธิการคณะ-

กรรมการพรรคคอมมิวนิสตจนีประจาํบรษัิทบอนํา้

มันทาริม เปดเผยวา เขตรอยเลื่อนที่อุดมดวยนํ้ามัน

และกาซธรรมชาติในระดับภมิูภาคน้ี มปีรมิาณนํ้ามัน

ดิบมากถงึ 228 ลานตัน ซึ่งจะเปนพืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง

ในการเรงสรางเขตนํ้ามันและกาซธรรมชาติขนาด

สิบลานตันในบรเิวณแองทารมิตะวนัออก-ทารมิตอน

กลางไดอยางรวดเร็ว

声音 เสยีงชาวบา้น

“中国完全有实现粮食生产自给自足的能力，不会出

现‘粮荒’，希望大家不要担心。”

——对于目前新冠肺炎疫情有可能带来的粮食安全问

题，“杂交水稻之父”袁隆平表示。新华社 图

“ประเทศจีนมีศักยภาพอยางเต็มที่ในการผลิต

เสบียงอาหารใหเพียงพอแกความตองการบริโภค

ภายในประเทศ จะไมเกิดภาวะ ‘ขาดแคลนอาหาร’ 

ขอใหทุกคนอยาไดกังวล”  นายหยวน หลงผิง ผูได

รับฉายาวา “บิดาแหงขาวไฮบรดิ” ไดไขขอกงัวลใน

กรณีที่สถาการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

体育 กฬีา

日前，杭州2022年第19届亚运会吉祥物正式向全球发

布。杭州亚运会三个吉祥物分别取名“琮琮”“莲莲”“宸

宸”，是一组承载深厚底蕴和充满时代活力的机器人，组合

名为“江南忆”，融合了杭州的历史人文、自然生态和创新

基因。新华社 图

หลายวันกอนไดมีการเปดตัวมาสคอตสัญลักษณ

นําโชคกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที ่19  “หางโจว 2022”  

ซึ่งเปนหุนยนต 3 ตัว ที่เต็มไปดวยพลังแหงยุคสมัย

และความฉลาดปราดเปรื่อง ซึ่งมีชื่อวา คองคอง 

เหลยีนเหลยีน และเฉนิเฉนิ รวมแลวนามวา “หยีเ้จียง-

หนาน”  ท่ีหมายถงึราํลึกมณฑลทางใต “นิยามแหง

เจียงหนาน”   ซ่ึงผสมผสานท้ังวฒันธรรมกบัประวติั-

ศาสตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดีเอ็นเอดาน

นวัตกรรมของหางโจวเขาไวดวยกัน

จะกระทบตอความมั่นคงดานอาหารในประเทศจีน

หรือไม

生态 ระบบนเิวศ

据三江源国家公园长江源园区可可西里管理处消息，近

日，工作人员首次在可可西里境内通过红外相机，拍摄到雪

豹在夜间活动的影像。据悉，雪豹处于高原生态食物链顶

端，由于生性警觉，很难发现其踪迹。之前可可西里曾发现
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文旅 วฒันธรรมและการท่องเท่ียว

科技 เทคโนโลยี

据敦煌研究院披露，该院推出全新的莫高窟洞窟窟外展

示游览技术，将数字洞窟的虚拟画面与真实的莫高窟实景实

时融合，这种“沉浸式”洞窟数字体验方式，让游客既有参

观真实洞窟的体验，又可清晰地欣赏到精美的石窟壁画彩塑

艺术。新华社 图

จากการเปดเผยของสถาบันวิจัยถํ้าตุนหวง ทาง

สถาบันฯ ไดเปดตัวเทคโนโลยีการทองเที่ยวใหม

ลาสุดท่ีแสดงศิลปะภายนอกถํา้มอเกาคู โดยผสมผสาน

การแสดงลักษะเสมือนจริงของถํ้าแบบดิจิทัลกับ

世界知识产权组织4月7日发表新闻公报称，2019年中

国成为该组织《专利合作条约》（PCT）框架下国际专利申

请量最多的国家。国际舆论认为，这一成就显示中国实施创

新驱动发展战略和知识产权战略取得明显成效，表明中国创

新能力和社会公众知识产权意识大幅提升。新华社 图

องคการทรพัยสินทางปญญาโลก (WIPO) ไดแถลง

ขาว เมื่อวันที ่7 เมษายน ค.ศ. 2020 วา ภายใตสนธ-ิ

สัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT) ใน ค.ศ. 2019 

จีนเปนประเทศที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรระหวาง

ประเทศมากทีสุ่ดในโลก นานาประเทศตางเหน็วา ผล

งานนี้แสดงใหถึงการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและยุทธศาสตรดาน

ทรพัยสนิทางปญญาของจีนไดประสบผลสาํเรจ็อยาง

ยิง่ และการตระหนักรูถงึสิทธิดานทรพัยสินทางปญญา

ของสังคมจีนที่เพิ่มมากขึ้น

雪豹爪印、粪便、毛发，但从未收集到有效的证据和资料。

จากรายงานขาวของสํานกังานบรหิารเขตเขอเขอ-

ซีหล่ีภายในอทุยานแหงชาติซานเจยีงหยวน มณฑล

ชงิไห เม่ือเรว็ ๆ  นี ้เจาหนาทีใ่ชกลองอนิฟราเรด สามารถ

ถายภาพเสือดาวหิมะในเขตเขอเขอซีหลี่ที่กําลัง

เคล่ือนไหวในยามค่ําคืนไวได ทัง้นี ้เสือดาวหมิะจัด

เปนหวงโซอาหารชัน้บนสุดของระบบนิเวศในเขต

ท่ีราบสูง ดวยเปนสัตวท่ีมีความต่ืนตัวโดยธรรมชาติ

 จึงยากที่จะพบรองรอยของพวกมัน กอนหนานี้ใน

เขตเขอเขอซีหลี่เคยพบรอยเทา สิ่งปฏิกูล และเศษ

ขนของเสือดาวหิมะ แตยังไมเคยพบหลักฐานและ

ขอมูลที่พิสูจนได

ฉากจริงของถํ้ามอเกาคูเขาไวดวยกัน ซึ่งรูปแบบ

สัมผัสประสบการณถํ้าดิจิทัล VR นี ้ทําใหนักทอง-

เที่ยวไดสัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงภายในถํ้า

และยงัไดชืน่ชมกบัศิลปะจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม

ไดอยางชัดเจน
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孩子们，快来吃饭啦！”在山东

省荣成市大天鹅国家级自然保护

区天鹅湖管理站，刘志斌和赵淑芝夫妇

一边吹着哨子一边吆喝着向大天鹅投喂

玉米。他们口中的“孩子”，是从西伯

利亚飞来的大天鹅。每年冬春时节，它

们都要飞临山东省荣成市栖息越冬。 

ผูพ้ทิกัษห่์านฟ้า เมืองหรงเฉงิ

“เด็ก ๆ รบีมากนิอาหารไดแลวจา”  ณ สถานีควบคุมดูแลทะเลสาบหาน-

ฟาในเขตอนุรกัษธรรมชาติหานฟายกัษระดับประเทศ เมืองหรงเฉงิ มณฑล

ซานตง นายหลวิ จือ้ปนและนางจาว ซูจือ สองสามภีรรยา เปานกหวดีไป

พลางตะโกนเรยีกใหขาวโพดเปนอาหารแกหานฟาไปพลาง “เด็ก ๆ” ใน

ความหมายของท้ังคู คือ หานฟายกัษที่บินมาจากไซบเีรียชวงฤดูหนาวถงึ

ฤดูใบไมผลขิองทุกป พวกมันจะบินมายังเมืองหรงเฉิงเพื่อหลบหนาว 

 ป ค.ศ. 2015 หลังจากท่ีหลิว จือ้ปนและจาว ซูจือ ปลดเกษียณแลว 

ไดยายจากดินแดนแหงนกกระเรียนมงกุฎแดง เมืองฉีฉีฮาเออร มณฑล

天鹅湖畔的“天鹅卫士”
刘磊/文

①
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นายหลิว จื้อปน ขับรถลาดตระเวนสํารวจ
图①刘志斌在开车巡查 新华社 图

หานฟากําลังกินขาวโพด
图②大天鹅吃玉米 新华社 图

นายหลิว จื้อปน เปานกหวีดเรียกหานฟายักษใหมากิน

อาหาร
图③刘志斌吹着哨子呼唤大天鹅前来“吃饭” 
新华社 图

②

③

เฮยหลงเจียง มายงัดินแดนแหงหานฟายักษ เมืองหรงเฉงิ มณฑลซานตง

เพือ่มาอยูพรอมหนาพรอมตากบัครอบครวัของลกูชาย หลวิ จื้อปน รักนก

ชอบดูแลนกมาต้ังแตเด็ก จนไดรบัฉายาวา “องครกัษพทัิกษหานฟา”  สวน

คูชีวิตจาว ซูจือ ก็มักมาคอยชวยเหลืออยูเสมอ

      เพือ่เปนการอนรุกัษหานฟายกัษ เมืองหรงเฉงิไดจดัต้ังสถานดูีแลหานฟา

และสถานดูีแลในหมูบานเยยีนตุนเจี่ยว หลิว จ้ือปนกับ “องครกัษพทิกัษ

หานฟา”  อกี 12 คน ชวยกนัดูแลสวนสนุกของบรรดาหานฟายกัษทีห่นหีนาว

มาพกั หานฟายกัษกนิอาหารวันละ 3 มื้อ เชา กลางวัน เยน็ เม่ือถงึเวลาให

อาหารจะมองเหน็หานฟายกัษโผบินมาเปนฝงูรุมกนิอาหารพรอม ๆ  กนั หลวิ 

จือ้ปนรูสกึราวกบัครอบครวัใหญที่พอแมลูกหลานมาลอมวงทานขาวกัน

ตอนตรุษจีน

  เมื่อถึงเวลาตรวจเวรยาม หลวิ จือ้ปนชอบท่ีจะหยดุรถตรวจ แลวเปด

หนาตางมองดูบรรดา  “นางฟา” 

หยอกลอกนัอยูในทะเลสาบ รูสึก

อาลัยอาวรณไมอยากใหพวกมัน

บินจากไป แตเขาเองกร็ูดีวา “เด็ก ๆ ”

เหลานี้จะกลับมาใหมในปหนา
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沿着青藏高原东南山麓顺势而下，是褶皱不平

的横断山脉。超过一万四千多种植物，两千

七百多个种类的花卉在这里繁衍生长，与人们相生

相伴，共同编织出锦绣河山，这里就是云南。

 种类繁多的杜鹃花盛开于

大理苍山之巅；离天

空 最 近 的 绿 绒

蒿，一生都在积蓄能量，只为短暂的绚烂绽放；既

无根也无叶的寄生花，在西双版纳热带雨林中寻找

着宿主；在生存条件恶劣的流石滩，一生只开一次

花的塔黄，诠释着生命的顽强与坚韧；被誉为云南

八大名花之首的滇山茶，正从景

区公园走上街头小巷。

 ดอกไมบ้านท่ียูนนาน

ตามแนว

ตีนเขาดานตะ-

วันออกเฉียงใต

ของที่ราบสูงทิเบตชิง

-ไห เปนเทือกเขาซึ่งลาดลงจาก

เหนือสูใตซ่ึงมชีัน้หนิคดโคงพืชพรรณเกินกวาหนึง่

หมืน่ส่ีพนัชนดิ  ดอกไมสองพันเจ็ดรอยกวาพนัธุ ตาง

พากันเจริญงอกงาม ณ ท่ีแหงน้ี เคียงคูและเติบโตไป

พรอมกับมนษุย เรารวมกนัถกัทอภเูขาลาํน้ําท่ีงดงาม

ราวแพรไหมทีแ่หงนี้ก็คือยูนนาน

กุหลาบพันป (Rhododendron) หลากหลายพันธุ

บานสะพร่ังเต็มยอดเขาชางซานเมอืงตาหลี ่ดอกลวี-่

หรงเฮา (Meconopsis) ที่สูงเสียดฟา พวกมันสั่งสม

พลงังานมาตลอดชวีติเพือ่มาบานสะพรัง่อยางตระการ    

     ตาในชวง

เวลาสัน้  ๆกระ-

      โถนพระฤาษ ี

(Sapria himalayana Griff.)   

ซึ่งไมมีทั้งรากแลใบไดหาที่อยู

หลกัในปาฝนรอนช้ืนแถบสิบสองพันนา ณ หาดหนิ

ทีส่ภาพการดํารงชีวิตโหดราย ตนเจดยีสกิขมิ (Sikkim 

rhubarb) ซึง่ออกดอกเพียงครั้งเดียวในชีวิตของมัน

ไดแสดงถงึความแกรงกลาและอดทนของชะตาชวีติ

ดอกคารมีเลยียนูนาน ซ่ึงไดรับการขนานนามวาเปน

หน่ึงในแปดดอกไมช่ือดังของยนูนาน กก็าํลงักาวออก

จากสวนสาธารณะจุดชมววิไปสูทองถนนซอกซอย

花开云南
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云南大理苍山有着丰富的植物资

源，尤以杜鹃属植物最为著名，

迄今为止发现并记录在册的杜鹃花种类

就有40多种。观察苍山杜鹃花分布，

可以发现随着苍山海拔的垂直变化，杜

鹃花在不同的高度会显现出不同的风

景。从山脚往上攀登，杜鹃花先是高高

在上，植株最高者可达十多米，随着海

拔攀升，杜鹃花高度与人平行，直至山

顶，杜鹃花则成为低矮的灌木丛，贴地

而生，形成天然的花海地毯。

ฤดกุูหลาบพนัปียูนนาน

กุหลาบพนัป เปนหน่ึงในดอกไมประดับท่ีโดงดัง

ท่ีสุดของโลก ตามสถติิ กหุลาบพนัปมี 900 กวาสายพนัธุ

ท่ัวโลก ในฐานะเปนแหลงกาํเนิดและศูนยกลางท่ีรวม

ตัวกันของดอกกุหลาบพันป และมีทรัพยากรพันธุ

ดอกกหุลาบพนัปบนภเูขาสูงท่ีอุดมสมบูรณ ในมณฑล

ยนูนาน ประเทศจนี ดอกกุหลาบพนัปไดรบัการขนาน-

云南杜鹃季
本刊记者 段建鑫/文

①

②
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นามวาเปน “หนึ่งในแปดดอกไม

ที่โดงดัง” โดยหลัก ๆ กระจายตัว

อยูในเมอืงตาหลี ่ตีช๋ิง่ เปาซาน เปนตน

ในระหวางเดือนมีนาคมถงึมิถนุายน

ของทุกป ดอกกุหลาบพันปตามภ-ู

เขาและทุงหญาตางแขงกนับานสะ-

พรั่ง ทะเลดอกไมที่ตระการตาได

แตงเติมความงดงามใหแกภูเขา

ของยนูนานใหสวยวจิิตรยิง่ข้ึน  ซึง่

ไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก

ทั้งในและตางประเทศใหมาทอง-

เที่ยวเยี่ยมชมดอกไม

“นักล่าพฤกษศาสตร์” ชาวองักฤษ

กบัดอกกหุลาบพนัปียูนนาน
英国“植物猎人”与云南杜鹃

สวนพฤกษศาสตรเอดินเบิรก

เปนหนึ่งในสวนพฤกษศาสตรที่

มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแหงหนึ่ง

แตนอยคนนกัท่ีจะทราบวา กหุลาบ

พนัปท่ีบานอยูในสวนพฤกษศาสตร

แหงนัน้ มาจากมณฑลยนูนานของ

จนีนีเ่อง ซ่ึงหากตามหาทีม่าท่ีไป

แลว ตองยอนกลับไปถึงรอยกวา

ปกอน ปลายคริสตศตวรรษที ่19 

ศิลปะการจัดสวนเริม่เฟองฟข้ึูนใน

ทวีปยุโรป พืชพรรณไมท่ีมาจาก

ตะวันออกไกลเปนที่ชื่นชอบของ

ชาวยโุรปอยางมาก พนัธุตนไมประ-

ดับ เชน กหุลาบพนัป ตนสน ทําให

สวนและเมืองของชาวยุโรปสวย

งามยิ่งขึ้น ในชวงเวลาดังกลาว นัก

พฤกษศาสตรชาวยุโรปบางสวน

ไดเดินทางมาดินแดนตะวนัออกไกล เพือ่เก็บรวบรวมพนัธุไมจาํนวนมาก

และนํากลับไปทวีปยุโรป

ในป ค.ศ. 1904 นายจอรจ ฟอรเรสต (George Forrest) นักพฤกษศาสตร

ชาวองักฤษไดเดินทางไกลเปนหม่ืนลีจ้นมาถงึมณฑลยนูนานของจนี และ

ไดเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุไมเปนเวลา 3 ป นายจอรจ ฟอรเรสต 

ไดเดินทางมาท่ีเมืองเถงิชงในมณฑลยนูนานเปนทีแ่รก และเขาไปในภูเขา

เกาหลกีงท่ีลกึลบั  ทีน่ี่เปนขุมทรพัยพนัธุไมทีห่าไดยากของโลก โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ที่แหงนี้มีชื่อเสียงดวยพันธุไมบนเขาสูงที่ลํ้าคาหายาก

ตามบนัทกึเอกสารประวติัศาสตร  นายจอรจ ฟอรเรสต ไดจางคนทอง-

ถิ่นในเมืองเถิงชงจํานวน 17 คน เพื่อทําการสํารวจวิจัยอยางยากลําบาก

บนเขาเกาหลีกงซาน จนในที่สุดก็พบตนไมขนาดใหญซึ่งบนยอดตนไม

มีกลุมดอกไมสแีดงสดเปนกลุม ๆ ประหนึ่งเมฆยามเยน็ทีแ่ผดเผาปกคลุม

บนยอดตนไมหนาแนนเต็มพื้นที่ ภาพที่เห็นเบื้องหนาทําใหนายจอรจ 

ฟอรเรสตตะลึง เขาไมเคยเห็นดอกไมที่งดงามมีเอกลักษณเฉพาะตัวเชน

นี้มากอน นี่เปนการพบกันครั้งแรกระหวางเขากับดอกกุหลาบพันปของ

ยูนนาน 

ในป ค.ศ. 1906 นายจอรจ ฟอรเรสต ไดนําเมล็ดพันธุ รากตนไม และ

พืชจํานวนมากที่เก็บรวบรวมไดในยูนนานกลับไปยังสหราชอาณาจักร 

ทําใหวงการพฤกษศาสตรอังกฤษสั่นสะเทือน โดยหนึ่งในนั้นก็คือ ดอก

กุหลาบพันป ตอมานายจอรจ ฟอรเรสต ไดนําเมล็ดดอกกุหลาบพันป

ปลูกไวในสวนพฤกษศาสตรเอดินเบิรก ทําใหดอกไมแสนสวยจากภาค-

ตะวันตกเฉียงใตของจีนไปเบงบานอยางงดงามในตางแดน 

ยูนนานทีแ่สนงาม สวรรค์ของกหุลาบพนัปี
美丽云南，杜鹃天堂

ภูเขาชางซาน ตั้งอยูในแควนปกครองตนเองชนชาติไปเมืองตาหลี ่

มณฑลยนูนาน  เปนจดุทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลยนูนาน อนึง่ ภเูขา

ชางซานยังมีทรัพยากรพืชพรรณไมที่อุดมสมบูรณอีกดวย โดยเฉพาะที่

มีชือ่เสียงมากท่ีสุดคือดอกกหุลาบพนัป จนถงึปจจบัุน พนัธุกหุลาบพนัป

ทีไ่ดคนพบและบันทึกไวมีท้ังส้ิน 40 กวาสายพนัธุ  เม่ือสงัเกตดูการกระจาย

ตัวของดอกกุหลาบพนัปอยางละเอยีด จะพบไดวา พรอม ๆ กบัการเปลีย่น

แปลงทางระดับนํ้าทะเลของเขาชางซาน ดอกกุหลาบพันปกอตัวเปน

ทัศนียภาพที่แตกตางกันไปตามระดับความสูงที่ไมเทากัน
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กุหลาบพันปกําลังบานสะพรั่ง
图①杜鹃花盛开 梁艳 图

กุหลาบพันปยืนตระหงานใตเชิงเขาของภูเขาหิมะมาขาว
图②白马雪山脚下，高大的杜鹃树 陈创业 图

ทะเลกุหลาบพันป
图③杜鹃花海 郎批 图

③

เมื่อปนขึ้นไปจากตีนเขา ดอกกหุลาบพนัปกจ็ะอยูขางบนสูง ๆ ลาํตน

สูงท่ีสุดสูงถึงสบิกวาเมตร  พรอม ๆ กบัระดับน้ําทะเลท่ีสงูขึน้  ระดับความ

สูงของดอกกุหลาบพนัปสูงเทากบัคน เม่ือข้ึนไปจนถงึยอดเขา ดอกกหุลาบ

พนัปกจ็ะกลายเปนพุมไมปาระดับเต้ียเกอืบติดกบัพืน้ กอรางเปนพรมทะเล

ดอกไมธรรมชาต ิตามคําบอกเลาของนายซุน หมิง เจาหนาที่สํานักงาน

อนุรักษจัดการภูเขาชางซาน “หากนั่งกระเชาขึ้นชมภูเขาชางซาน หลัง

จากกระเชาไปถงึเนนิเขาระดบัความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 3,500

เมตร กจ็ะสิน้สดุพืน้ทีป่าทนัท ี บนแนวเขากหุลาบพนัปสีเขียวเขมกระจาย

ตัวเต็มพื้นที่ภูเขาและทุงหญา สวยงามตระการตาเปนที่สุด”

ทามกลางทะเลดอกกุหลาบพันปเขาชางซาน หลายพันธุมีเฉพาะที่

เขาชางซาน เชน กุหลาบพันปพันธุ Rhododendron jucundum และ Rhodo-

dendron cyanocarpum แตบางพันธุก็ตั้งชื่อตามเมืองตาหลี ่เชน กุหลาบ

พันปตาหลี ่กุหลาบพนัปตาหลีส่ายพันธุกลาย จากคําบอกเลาของนายซุน 

การจะพสูิจนวาพนัธุดอกกหุลาบพนัปน้ัน ๆ  เปนพนัธุอะไร หลกั ๆ  จะสังเกต

จากใบและรูปทรงของกลบีเลีย้ง เชน ใบของกหุลาบพนัป Rhododendron 

haematodes Franch มีขนออนเต็มไปหมด สวนใบกหุลาบพนัป Rhododen-

dron neriiflorum Franch จะเปนมันวาว

ในฐานะเปนหนึ่งในพื้นที่กระจายตัวหลักของกุหลาบพันปยูนนาน

แควนปกครองตนเองชนชาติทิเบตตี๋ชิ่ง มีทรัพยากรดอกกุหลาบพันป

ท่ีอุดมสมบรูณมาก ต้ังแตป ค.ศ. 2018 เปนตนมา ต๋ีชิง่ไดอาศัยดอกกุหลาบ

พนัปในการนําเสนอเสนทางชมดอกไมจํานวนมาก เสนทางทองเทีย่วแต

ละเสนลวนมีลกัษณะเฉพาะพเิศษ  ในบรรดาเสนทางทองเท่ียวชมดอกไม

ตี๋ชิ่ง แนนอนวาอุทยานแหงชาติผูตาซั่วเปนหนึ่งในสถานีท่ีจะพลาดไม

ไดเปนอนัขาด ปลายเดือนพฤษภาคม

ของทุกป ดอกกหุลาบพนัปแขงกัน

บานสะพรั่งเต็มสวน กุหลาบพันป

ขาวใสราวคริสตัลหยกทามกลาง

แสงแดดทีส่องประกาย พดัโบกตาม

แรงลม กุหลาบพันปมวงระบําไป

มา ออนชอยงดงามนัก ที่นาสนใจ

ยิง่กวานัน้กคื็อ หลงัจากอทุยานแหง-

ชาติผูตาซั่วได นํา เสนอโครงการ

สัมผสัประสบการณบนิความสงูต่ํา 

ใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสนัง่เฮ-

ลิคอปเตอรเพื่อชมดอกกุหลาบพัน

ปอันงดงามจากมุมสูงลงมา ก็นับ

เปนการชมดอกไมทีเ่พลดิเพลนิอกี

วิธีหนึ่ง
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大多数绿绒蒿生长在高海拔的高山灌丛、草甸及流石滩。高海拔地区极端的气候条件，令绿

绒蒿只能“节衣缩食”，在灌丛中、草丛下或石隙间，在高山短暂的生长季节里隐忍地生

活，努力吸收光与热，顽强地汲取水分与矿物质。伴随四季轮回，艰辛地完成一个又一个生长周

期，积蓄能量等待绚烂绽放。因此，大部分绿绒蒿一生只开一次花，从萌芽到开花，最少需要十

年以上的等待。

ดอกลว่ีหรงเฮา ดอกไมท่ี้สงูเสยีดฟ้า

หลังจากเดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป  พืชสวนใหญของภูเขาหิมะ

มาขาวยูนนานตางเขาสูชวงเวลา

แหงการจาํศีล กานลาํตนท่ีแหงเหีย่ว

วางขดตัวอยูบนพืน้ดินทามกลางกิง่

แหงเปนพุม ดอกไมสฟีาและสีเหลอืง

ซึ่งใบสั่นไหวลูลมเหมือนกระดาษ

绿绒蒿，离天空最近的花

①

กลางลมฤดูหนาวไดเติมเต็มพลังชีวิตอันลํ้าคาใหแกภูเขาหิมะ ดอกไมที่

ลํ้าคาและสวยงามเหลานี้ก็คือ ดอกลวี่หรงเฮา

เทาทีท่ราบ ท่ัวโลกพบดอกลวี่หรงเฮารวมแลว 79 สายพนัธุ ประมาณ

รอยละ 80 อยูในประเทศจนี โดยหลัก ๆ กระจายตัวอยูในภาคตะวันตก

ของมณฑลเสฉวน และภาคตะวันตกเฉียงเหนือของยนูนาน ภาคตะวนั-

ออกเฉยีงใตของทิเบต และตอนใตของมณฑลชงิไหและกานซู เฉพาะใน

มณฑลยูนนานก็มีจํานวนมากถึง 17 สายพันธุ
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จนครบรอบการเติบโตอยางลําบาก

รอบแลวรอบเลา ส่ังสมพลงังาน  เพือ่

รอคอยเวลาเบงบานของตนเอง  หลงั

จากจาํศีลเงียบ ๆ เปนเวลาหลายป

ก็ถึงโอกาสเพียงครั้งเดียวที่พรอม

จะออกดอกบานสะพรัง่อยางงดงาม 

     พืชพรรณทีมี่ดอกสวนใหญจาํ-

เปนตองอาศัยการสรางความสัม-

พนัธเกือ้หนุนกนักบัแมลงผสมเกสร 

เพื่อผสมพันธุใหสําเร็จ นายหยาง 

ฝเูซิง ผูสาํรวจวจัิยทุงหญาในปาเปน

เวลานานพบวา ดอกของลวีห่รงเฮา

มักจะหอยลงตามธรรมชาติเสมือน

กบักมหนา ที่จริงแลว ปรากฏการณ

ทีน่าสนใจเชนนี้ก็เพื่อปกปองเกสร

ของมันไมใหถูกลมพัดไปในพืน้ที่

สูง ลว่ีหรงเฮาท่ีสวยงามมักจะดึงดูด

ความสนใจของผึง้บัมเบิลบ ี(Bumble

bee) แมลงชนิดนี้ชื่นชอบพืชที่มี

สีนํา้เงนิเปนพเิศษ พวกมันจะนาํพา

เกสรของดอกลวี่หรงเฮาไปยังที่

แสนไกล ทําใหลว่ีหรงเฮาทีส่วยงาม

ไดชวยแตงเติมภเูขาหมิะใหงดงาม

นาประทับใจ
本刊综合

ดอกลวี่หรงเฮาพันธุขอบใบเรียบ
图①全缘叶绿绒蒿 CFP  图

ดอกลวี่หรงเฮา
图②绿绒蒿 CFP 图 

②

ดอกลวี่หรงเฮาไดรับการขนานนามวาเปน “ดอกไมที่อยูใกลทองฟา

มากที่สุด” ต้ังแตทุงพุมหญาบนเขาสูงจากระดับน้ําทะเล 3,000 เมตร จน

ถึงหาดหินฉาบปูนบนเขาสูง 5,500 เมตร ลวนแตสามารถพบเจอเงาอัน

งดงามของพวกมัน แตเนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีคอนขางโหดราย ทาํให

มีการกระจายตัวคอนขางแคบ สําหรับคนสวนมากแลว การจะไดยลโฉม

สสีนัของดอกลวี่หรงเฮาดวยตาตนเอง จึงไมใชเรื่องที่งายนัก และดวย

เหตุผลนี ้ดอกลวี่หรงเฮาจึงมีคามากเปนพิเศษ

ตามคําบอกเลาของนายหยาง ฝเูซิง รองนกัวจัิยสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร

สภาวทิยาศาสตรแหงชาติจีน ลําตนดอกลวี่หรงเฮาไมยาว  สวนยอดโคง

เปนเสนธรรมชาติสวยงาม  สวนของดอกมีขนาดใหญและงดงาม โดยปกติ

มักมีรูปรางคลายชามกับจาน มีสีสันหลากหลาย บางก็สวยสดเหมือน

ทับทิม บางก็นาหลงใหลเหมือนอเมทิสต สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดอกลวี่

หรงเฮาสวนใหญจะออกดอกเพยีงครั้งเดียวในชวีติของมัน ตัง้แตออกหนอ

จนถงึออกดอก อยางนอยท่ีสุดตองใชเวลารอสิบปขึน้ไป “ลกัษณะจาํเพาะ

พิเศษเชนนี้เปนผลจากการปรับตัวกับวิวัฒนาการสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาติที่สุดขั้วของบริเวณที่สูง” นายหยาง ฝูเซิง อธิบาย

ดอกลวี่หรงเฮาสวนใหญจะอาศัยอยูตามทุงไมพุม (Shrubland) ที่สูง

รวมถึงทุงหญาและหาดหินปูนฉาบ อากาศสุดขั้วบริเวณพื้นที่สูงทําให

ลวีห่รงเฮาทําไดเพยีง “ใชชวีติอยางสมถะ” ในพุมไม ทุงหญา และระหวาง

กอนหิน พวกมันใชชีวิตอยางอดทนเงียบ ๆ ในฤดูการเติบโตเพียงสั้น ๆ 

บนภูเขาสูง พยายามดูดรับแสงแดดและความรอน  ดูดซึมนํ้าและแรธาตุ

จากผืนดินอยางแข็งแกรง กาวไปพรอม ๆ กับฤดูทั้งสี่ที่เปลี่ยนเวียนผาน
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这种花仿佛是凭空出现的”，这是中国科学院西双版纳热带植物园

工作人员刘光裕对寄生花的评价。寄生花是一种很神奇的植物，它

没有根，也没有叶，终生不能通过光合作用获取营养，但它有自己的生存智

慧——寄生在湿热地方植物的根部，靠宿主提供营养。在寄生花的生命周期

中，大部分时间过的是“隐姓埋名”的生活，踪迹难觅，只有在营养积累到

足够繁殖时，才会开出绚丽硕大的花朵，花期也仅有两周左右。

ดอกกระโถน
พระฤาษท่ีีไรร้ากไรใ้บ 

“ดอกไมชนิดนี้เหมือนเกิดขึ้นกลางอากาศ” นี่คือสิ่งที่นายหลิว กวงยู 

นักวิจัยสวนพฤกษศาสตรแถบรอนสิบสองปนนาสภาวิทยาศาสตรแหง

ชาติจนีไดกลาวถงึดอกไมชนิดน้ี ดอกกระโถนพระฤาษีเปนพชืทีอ่ศัจรรย

ลีล้บัมากชนดิหน่ึง คนท่ัวไปจะมีโอกาสไดยลโฉมมันนอยมากสําหรบั

นักพฤกษศาสตรแลว การไปหาดอกกระโถนพระฤาษีในปากลางแจงก็

เปนส่ิงทีค่าดหวงัไมไดวาจะเจอหรอืไม เพราะวามันไมมีรากไมมีใบ  ตลอด

ชวีติของมันไมสามารถเขาถงึสารอาหารไดจากการสังเคราะหแสงแตมันกมี็

ภมิูปญญาในการอยูรอดของตัวเอง ซึง่กคื็อการอาศัยบรเิวณรากของพชืบน

ดินท่ีรอนช้ืน มันอาศัยสารอาหารจากพืชเหลานัน้ในการดํารงชีวิต ใน

วงจรชีวิตของตนกระโถนพระฤาษ ีชวงเวลาสวนใหญดํารงชีวิตแบบ “ผู 

无根无叶寄生花
本刊记者 段建鑫/文

①

②

รักสันโดษ” หารองรอยไดยาก มี

เพียงเมื่อถึงเวลาที่มันสะสมสาร

อาหารไดเพียงพอที่จะผสมพนัธุ

ถงึจะออกดอกขนาดใหญท่ีสวยงาม

ใหไดชม  ซ่ึงชวงเวลาออกดอกกส้ั็น ๆ  

เพยีงประมาณ 2 สปัดาหเทานั้น

ดอกกระโถนพระฤาษีจดัอยูใน

วงศ Rafflesiaceae เปนหนึ่งในพชื

ท่ีมเีอกลกัษณเฉพาะตัวของปาฝน

แถบรอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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กาํลงัรอจะบาน บางดอกบานเต็มที่แลว บางดอกเหีย่วเฉาไปแลว นายหลวิ

กงยู ระงับความตื่นเตนไวไมอยูเมื่อไดเห็นดอกกระโถนพระฤาษีกับตา

ตนเอง “ตัวดอกมีขนาดประมาณดอกบัว มีสีแดงสด และกลิน่เหม็นเนา

ออน ๆ ในบรรดาพชืพรรณทัง้หมดในสิบสองปนนา น่ีนาจะเปนของท่ีล้ํา

คาทีสุ่ดและมีความหมายทีสุ่ด” จากการสังเกตในขั้นตนพวกเขาลงความ

เหน็วาดอกกระโถนพระฤาษีเหลานีอ้าศัยบนเถาวลัยเครอืองุน จงึไดเกบ็ตัว

อยางกลับมาวิจัยตอดวย นายหลิว กวงยูเนนยํา้วา  รวมสามสิบปมานี้ นี่

นับเปนครั้งแรกที่สบิสองปนนาเกบ็ตัวอยางดอกกระโถนพระฤาษีได 

ในป ค.ศ. 2019 นักวจิยัสวนพฤกษศาสตรสิบสองปนนาไดใชวธีิผสม

เกสรจนไดเมลด็พนัธุดอกกระโถนพระฤาษีจํานวน 38,907 เมลด็ นักวจิยั

ไดเริ่มคนหาวิธีผสมพันธุ

พืชชนิดนี้ หลังจากไดวิจัยดานชีวภาพและการเพาะเมล็ดพันธุอยาง

ละเอียด กมี็หวงัวาจะสามารถขยายพนัธุดอกกระโถนพระฤาษีดวยมนษุย

ไดสาํเรจ็  “ลกัษณะการดํารงชีวิตแบบปรสิตทีเ่ฉพาะตัวของดอกกระโถน

พระฤาษีและคาํถามทีว่าทําไมดอกของมันถงึโตใหญเชนน้ี กล็วนเปนปรศินา

ที่ยังหาคาํตอบไมได หวังวาในอนาคต การวจิยัตาง ๆ จะสามารถตอบคาํ

ถามขอนี้ได” นายหลิว กวงยู กลาว

③

ดอกกระโถนพระฤาษีที่กําลังจะผลิบาน 

图①含苞待放的寄生花  李东 图

ดอกกระโถนพระฤาษีบานสะพรั่ง
图②寄生花盛开 顾伯健 图

สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของดอกกระโถนพระฤาษี
图③寄生花的生存环境 顾伯健 图

จากบันทึกใน “พชืพรรณไมจนี” นกั

พฤกษศาสตรอาวุโสรุนกอนของ

จนีไดเคยพบดอกกระโถนพระฤาษี

ที่เขาจีนั่วในแควนปกครองตนเอง

ชนชาติไตสิบสองปนนา มณฑล

ยนูนาน แตภายในชวงหลายสบิป

ตอจากน้ันภายในประเทศจนีแทบ

ไมมีใครเคยเห็นรองรอยของดอก

กระโถนพระฤาษีอีก เคยคิดกันวา

ไดสูญพนัธุไปแลวในเขตสิบสอง-

ปนนา

แตจุดหักมุมก็เกิดขึ้นจากการ

ผจญภัยกลางปาครั้งหนึ่งในปลาย

ป ค.ศ. 2015 ในขณะที่นายหลี ่ตง 

นักผจญภัยกลางปาไดเดินผานปา

ฝนแถบรอนสิบสองปนนา เขาได

พบกับดอกกระโถนพระฤาษีในตํา-

แหนงสองแหงทีต่างกนั หลงัจากท่ี

เขาไดโหลดภาพถายข้ึนบนฟอรัม่

ในอินเตอรเน็ต ก็ทําใหนายหลิว 

กวงยู และบรรดาเพือ่นรวมงานสน-

ใจอยางมาก วนัถดัมานายหลวิ กวงยู

ก็ไดติดตอนายหลี ่ตง จากการยอน

ทบทวนของนายหลวิ กวงยู พวกเขา

บุกเขาไปในปาฝนแถบรอน ขามเขา

สองเนิน ลงไปในหุบเขาชื้น เรียก

ไดวาแทบจะคลานบนพื้น ใชเวลา

รวมทัง้หมดส่ีชัว่โมงเต็ม ๆ  จงึจะพบ

รองรอยของดอกกระโถนพระฤาษี

จากขอมูล นายหลิว กวงยูกับ

พรรคพวกพบดอกกระโถนพระ-

ฤาษีรวมท้ังสิน้สิบกวาดอก บางดอก

19

รายงานพเิศษ特稿



盛夏7月，迪庆高原冰雪正在消融，塔黄仿佛受到了某种召

唤，从白菜叶子似的底部，慢慢抽出一根“擎天玉柱”。这

高达1～1.5米的“玉柱”，是塔黄的巨型花序。在花序的外面，覆盖

着像瓦片一样的苞片。苞片的边缘则紧紧贴合着下面的苞片，一层

层叠加上去，色彩也由翠绿逐渐过渡到金黄。远远看过去，就像是

一座宝塔矗立在流石滩上，对比周边矮小的高山植物，塔黄尤显独

特且壮丽。

เจดยีส์กิขมิ พชืท่ีออกดอก
เพยีงคร ัง้เดยีวตลอดชวิีต

บรเิวณทีร่าบสูงในมณฑลยนูนาน

นัน้ ลานหนินับเปนจุดสูงสุดท่ีพชืพนัธุ

ตาง ๆ  จะสามารถงอกงามได เพราะถัด

ข้ึนไปกจ็ะเหลอืเพยีงผนืแผนดินแข็ง ๆ  

ท่ีเปลอืยเปลา ลานหนิต้ังอยูบนภเูขาสูง

เหนือระดับน้ําทะเลเกนิกวา 4,000 เมตร

 มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ตํ่ากวา -4 องศา-

เซลเซียสอยูเสมอ แมในเวลาท่ีรอนท่ี

สุด อณุหภมิูกย็งัไมเกนิ 10 องศาเซลเซยีส

นอกจากนี ้ กระแสลมที่พัดแรงตลอด

ท้ังป ทําใหพชืพนัธุสวนใหญไมสามารถ

ตานทานไหว กระน้ัน ตนเจดียสิกขิม 

(Sikkim rhubarb) กลบัสามารถยนืหยดัอยู

ในสภาพแวดลอมเชนนีไ้ด  ราวกบัจะ

塔黄，一生只开一次花

①

②
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บอกมนษุยวา สติปญญาสามารถกอใหเกดิปาฏหิารยิ

ตนเจดียสิกขิมนัน้ ออกดอกเพยีงครัง้เดียวตลอดชวีติ ในเดือนกรกฎาคม

ที่อากาศรอนจัด หิมะบนที่ราบสูงตี๋ชิ่งเริ่มหลอมละลาย ตนเจดียสกิขมิ

ดูเหมือนจะไดยนิเสยีงเพรียกบางอยาง จึงคอย ๆ งอก “เสาหยกสูงเสียด

ฟา” ออกมาอยางชา ๆ จากฐานที่มองผิวเผินคลายกับใบผักกาดขาว “เสา

หยก” นี้อาจสูงไดถงึ 1-1.5 เมตร โดยมันจะทาํหนาท่ีเปนชอดอกขนาดยกัษ

 และที่ดานนอกของชอดอกก็จะเปนใบประดับลักษณะเหมือนกระเบื้อง

มุงหลังคาจํานวนมากเรียงตอกัน โดยขอบของใบประดับช้ันบนจะแปะ

ติดกับโคนของใบประดับชั้นลาง ซอนกันเปนชั้นเชนนี้ไปเรื่อย ๆ โดย

ไลสีจากเขียวใสไปเปนสเีหลอืงทีส่วนปลาย หากมองไกล ๆ จะดูเหมือน

เจดียที่ยืนตระหงานอยูทามกลางหาดหินพอก ดูอลังการเมื่อเทียบกับพืช

บนภูเขาสูงชนิดอื่น

เหตุใดตนเจดียสกิขิมจึงไดมีรูปรางหนาตาเปนเอกลักษณ จากคํา

แนะนํานายเยี่ย เจี้ยนเฟย วิศวกรประจําสถาบันวิจัยพันธุพืช สภาวิทยา-

ศาสตรแหงชาติจีน อาวุธลับของตนเจดียสิกขิมก็คือใบประดับสีเหลือง

ออนทีด่านนอกของชอดอกน่ันเอง พวกมันเปรียบไดกับฉนวนเกบ็อณุห-

ภูมิที่หุมชอดอกเอาไวเปนชั้นหนา ชั้นของใบประดับเหลานี้มีความทึบ

พอที่จะไมใหลมพัดผาน อุณหภูมิภายในจึงอาจจะสูงกวาดานนอกมาก

กวา 10 องศาเซลเซียส เปรียบไดกับเรือนกระจก ที่ชวยสรางสิ่งแวดลอม

ท่ีเหมาะสมตอการเกดิและเจริญเติบโตของเกสรดอกไมและออวลุ แมจะ

พนระยะการออกดอกไปแลว แตใบประดับก็ยังสามารถปกปองผลและ

เมล็ดไดเปนอยางด ีโดยมนัจะชวยเพิม่อณุหภมูจินเอือ้อาํนวยตอการเจรญิ

เติบโตและสุกงอมของเมล็ดพันธุไปพรอมกับการปองกันไมใหเมล็ด

พันธุเหลานี้ตายเพราะอากาศหนาวเหน็บ

นอกจากน้ี ใบประดับขนาดใหญ สีสันสดใสยงัทาํหนาท่ีดึงดูดแมลง

ใหมาผสมเกสรอีกดวย อันที่จริงสิ่งแวดลอมบริเวณภูเขาสูงซึ่งคอนขาง

โหดรายนี ้จะมีแมลงเพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่ยังสามารถทําหนาที่ผสม

เกสรอยูได  และเนื่องจากกลีบดอกของตนเจดียสกิขมิมีขนาดเล็กจนไม

สามารถดึงดูดแมลงใด ๆ ไดเลย เม่ือเทียบกับดอกลวีห่รงเฮา ดอกพรมูิลา

และตนไมบนภูเขาสูงอื่น ๆ ใบประดับของตนเจดียสิกขมิ นอกจากจะ

ทาํหนาท่ีดึงดูดแมลงและผเีส้ือแทน

กลบีดอกแลว ยงัเปนสถานท่ีหลบลม

หลบฝนสําหรบัสัตวเหลาน้ีอกีดวย

ในความคิดของเยี่ย เจี้ยนเฟย 

ความหายากของตนเจดียสิกขิมไม

ไดอยูทีมั่นจะออกดอกเพยีงครัง้เดียว

ตลอดอายขัุยเทานัน้ หากแตยงัเปน

เพราะตนเจดียสิกขิมเปนรอยตอ

สําคัญในระบบนิเวศบนหาดหิน 

“ถาเราเผลอทําลายตนเจดียสกิขมิ

ท้ิงไปสักหน่ึงตน ก็อาจทําใหแมลง

จํานวนมากตองสูญเสียที่อยู  และ

เปรียบไดกับการเจาะตาขายขนาด

ใหญแหงระบบนเิวศบนลานหินท่ี

คอนขางเปราะบางจนเปนชองโหว 

กวาจะฟนตัวขึ้นมาใหมได ก็ตอง

ใชเวลานาน” อาจารยเยีย่ เจ้ียนเฟย

กลาว

本刊综合

ตนเจดียสิกขิม
图①塔黄 新华社 图

ตนเจดียสิกขิม
图②塔黄 图片来源于网络
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为何滇山茶能从众多花卉中脱颖而出，成为昆明市花？据当年参与昆明市花评选的中国科学院昆

明植物研究所研究员、茶花专家朱象鸿介绍，当时之所以滇山茶胜出，是因为和杜鹃、兰花、

玉兰花、百合、龙胆、报春、绿绒蒿等名花相比，滇山茶有一个最大的特点是“全世界只有云南有”。

而且，滇山茶花朵硕大、艳而不妖、富贵堂皇，是市花的最佳选择对象。

คามิลเลยียูนนาน ดอกไมป้ระจ�าเมืองคุนหมิง

ดอกคามิลเลยี เปนดอกไมหายาก

ของโลก แหลงกําเนิดหนึ่งของมัน

อยูที่มณฑลยูนนาน ในบรรดาพืช

ตระกลูคามิลเลียทัว่โลก  ซึง่มีอยู 16 

สกุล 500 วงศน้ัน ปรากฏในมณฑล

昆明市花滇山茶

ยูนนานมากถึง 9 สกุล 120 วงศ ในบรรดาสกุลคามิลเลียจํานวนมากทีพ่บ

ในมณฑลยนูนานน้ัน ดอกคามิลเลียที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือดอกคามิลเลีย

ยูนนาน

ดอกคามิลเลียยูนนานมีระยะเวลาออกดอกที่คอนขางยาวนาน โดย

ท่ัวไปอยูระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของปถดัไป  ในระยะนัน้
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ดอกคามิลเลียยูนนานดึงดูดนักทองเที่ยวใหพากันถายรูป
滇山茶盛开吸引游客拍照 中新社 图

 ดอกคามิลเลียยูนนานกําลังเบงบาน สีของมันแดงสดใสเหมือนเปลวไฟ

และแสงแดดที่พาดผานกอนเมฆ ยิ่งเมื่อมีใบสีเขียวขับเนน ก็ยิ่งทําใหสี

ของมันโดดเดนสวยงามยิ่งขึ้น

ในทศวรรษที่ 1980 เมืองตาง ๆ ในประเทศจีนเพิ่งเริม่กาวสูความทนั-

สมัย และเริ่มมีการคัดเลือกดอกไมประจําเมืองกันอยางคึกคัก คุนหมิง

เองก็เชนเดียวกัน ในเวลานั้น ดอกคามิลเลียยูนนานไดรับเลือกเปนดอก

ไมประจาํเมืองคุนหมิง  และไดรบัฉายาวาเปนอนัดับหนึ่งของดอกไมสาํคญั

แปดชนิดประจํามณฑล

สําหรับคําถามทีว่า เหตุใดดอกคามิลเลยียนูนานถงึไดโดดเดนอยูทาม

กลางดอกไมอื่น ๆ จ ูเซี่ยงหง นักวิจัยสถาบันพันธุพืชคุนหมิงสภาวิทยา-

ศาสตรแหงชาติจีน ผูเชีย่วชาญดานดอกคามิลเลีย ผูเปนสวนหน่ึงของการ

คัดเลือกดอกไมประจําเมืองคุนหมิงกลาววา เวลาน้ัน สาเหตุที่ดอกคา-

มิลเลียยูนนานเปนผูชนะ เปนเพราะเมื่อเทียบกับดอกไมสําคัญประจาํ

เมอืงคนุหมิงอกีเจด็ชนิด คือ ดอกกุหลาบพนัป ดอกกลวยไม ดอกมณฑา

ดอกลลิลี ่ดอกเหลงตาเฉา ดอกพรมูิลา และดอกลวีห่รงเฮาแลว ดอกคามิล-

เลียยูนนานมีลักษณะเดนที่สําคัญยิ่งยวดอยางหนึ่งนั่นคือ เปนดอกไมที่

ไมสามารถพบท่ีอืน่ได มีเฉพาะในมณฑลยูนนานเทานัน้ นอกจากนี ้เน่ือง

จากดอกคามิลเลยียนูนานมีขนาดใหญ  ดูสวยงามอลงัการแตไมสะดุดตา

จนเกนิไป  จงึกลายมาเปนตัวเลอืกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรบัตําแหนงดอกไม

ประจาํเมือง “ระยะเวลาออกดอกของดอกคามิลเลยียนูนานอยูในชวงฤดู-

ใบไมผล ิซ่ึงในเวลานั้น เมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนไมคอยมีดอกไมสวย ๆ

บานสกัเทาไหรนัก ดอกคามิลเลียยูนนานทีเ่บงบานในคุนหมิง ณ ชวงเวลา

นัน้ จงึสะทอนใหเหน็ถงึเอกลกัษณของคุนหมิง ในฐานะเมืองฤดูใบไมผลิ

ตลอดทั้งปไดเปนอยางดี” จ ูเซี่ยงหงกลาว

แทจริงแลว ดอกคามิลเลียยูนนานคอนขางจะจูจี้กับสภาพแวดลอม

ในการดํารงชีวิตอยูสักหนอย มันเหมาะสมที่จะเจริญเติบโตในผืนดินที่

มีคา pH อยูระหวาง 5.5-6.5 และมีความชื้นมากกวา 70 เปอรเซ็นต คามิล-

เลียยูนนานไมชอบลมแรง ชอบแดดแตตองไมแรงเกินไป วงจรในการ

เพาะพันธุและออกดอกกินระยะเวลายาวนานกวา 6 ป และเพราะเหตุนี ้

แมดอกคามิลเลียยูนนานจะเปนดอกไมประจําเมืองคุนหมิงมาเนิ่นนาน 

แตเรากลับไมพบเห็นมันตามถนนหนทางเทาไหรนัก ชาวเมืองคุนหมิง

รวมถึงนักทองเท่ียว จะสามารถชืน่ชมความงามของมันไดเฉพาะในอทุยาน

ตาง ๆ เทานั้น

       ในระยะหลงัมานี ้หนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับสวนและพื้นที่สีเขียว

ในเมืองคนุหมิง กาํลงัหาแนวทางให

สามารถปลกูดอกคามิลเลยียนูนาน

เพื่อเพิ่มความรมรื่นแกตัวเมืองได 

ชวงปลายป ค.ศ. 2018  กรมสวนและ

พื้นที่สีเขียวแหงเมืองคุนหมิง ได

คัดเลือกพื้นที่สีเขียว 12 แหง โดย

เปนพื้นที่ที่มีขนาดกวางขวาง  มี

ความชืน้เหมาะสม มีแสงแดดสอง

ถงึ รวมท้ังมีเง่ือนไขทางสิง่แวดลอม

อื่น ๆ ที่เหมาะแกการเจริญเติบโต

ของดอกคามิลเลียยูนนาน เพื่อนํา

มาทดลองเพาะปลกู จนพบวาไดผล

ด ีในระยะหลังมานี้ ตนคามิลเลีย

ยูนนานจึงไดปรากฏโฉมแตงแตม

สีสนัอนัสดใสไปตามทองถนนใน

เมืองคุนหมิง และน่ันยิง่ทําใหสมญา-

นาม “เมอืงแหงวสันตฤด”ู ของคนุ-

หมิงนั้น ปรากฏใหเห็นอยางเปน

รูปธรรมมากขึ้น 

本刊综合
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在云南，人们的日常生活与各类花卉息息相关，由花衍生出许多

民族节庆活动，成为展现云南民族文化特色、吸引外地游客的

靓丽名片；千姿百态的鲜花，不仅可以观赏，还能转化为餐桌上的美

食，让外地游客用味蕾感受云南鲜花的独特魅力。

บปุผชาติแห่งชวิีต
花样生活
本刊记者 段建鑫/文
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ที่ยูนนาน วิถีชีวิตประจําวันของผูคนมีความผูกพันกับดอกไมนานา

พันธุแทบทุกลมหายใจ กจิกรรมเทศกาลชนกลมุนอยมากมายซ่ึงมีท่ีมาจาก

ดอกไม กลายมาเปนภาพลกัษณทางวฒันธรรมอนังดงามของชาวยนูนาน

ดึงดูดนักทองเท่ียวตางถิน่ ดอกไมทีส่วยสดไมเพียงใหไดเชยชม ยงัสามารถ

แปรรูปเปนเมนูเลิศรสบนโตะอาหาร เชิญชวนนักทองเท่ียวตางถ่ินมา

ลิ้มลองมนตเสนหของดอกไมสดยูนนาน

เทศกาลทีเ่กีย่วเน่ืองกบัดอกไม้
与花有关的节日

ท่ีแควนปกครองตนเองชนชาติจวงชนชาติแมว เหวินซัน มณฑลยนูนาน 

เทศกาลดอกไมปาของพี่นองชนชาติแมวเปนเทศกาลที่ยิ่งใหญที่สุด วัน-

เทศกาล ชาวบานจะเลอืกตนสนหรอืตนไซเปรซท่ีสงูใหญตนหน่ึง  ประดับ

ประดาดวยดอกไมสด และทิวธงหลากสีเต็มตนไมใหญใชเปน “แกนเสา

ดอกไม” เกมการละเลนท่ีเปนไฮไลทของกิจกรรมเทศกาลน้ีคอืกลบัหวั

ปนแกนเสาดอกไม หนุมชนชาติแมวทีห่าญกลาใชแผนหลงัแนบกบัแกน

เสาเอาหวัทิม่ลงขาชีฟ้า ขยบัดันตัวขึ้นไปทลีะเปลาะ ผูใดดันตัวขึน้ไปถึง

ยอดเสาและใชเวลานอยทีสุ่ด ผูนัน้คือ “ราชาแกนเสาดอกไม” ในวฒันธรรม

ชนชาติแมว เปนท่ียอมรับโดยท่ัวกันวา “ราชาแกนเสาดอกไม” คือผูท่ีมี

จิตเมตตา ผูเขารวมแขงขันทั้งหมดจะทุมตัวสุดกําลังในการปนขึ้นยอด

เสา เพื่อชิงความเปน “ราชาแกนเสาดอกไม” 

ไมเพียงเทานี ้หนุมสาวชนชาติแมวยงัใชโอกาสในเทศกาลดอกไมนี ้

เปดเผยความรูสึกในใจตอกันและกัน หมั้นหมายผูกมิตรสัมพันธกัน ถา

หากวาหนุมคนใดตองใจสาวคนไหน เขาจะเขาไปมอบดอกไมสดสวยให

แกสาวคนนั้น พรอมกับขับรองเพลงส่ือรัก ถาหญิงสาวนั้นมีใจรักตอบ 

เธอก็จะรองเพลงตอบโต ทัว่ทั้งบรรยากาศในเทศกาลเฉลิมฉลองเปนที่

ครึกครื้นสนุกสนาน

สําหรับชนชาติหยีผูเรารอนบรรยากาศเทศกาลก็เปนที่คึกครื้นไมแพ

กัน ท่ีแควนปกครองตนเองชนชาติหยฉูีสยง มณฑลยนูนาน จะมีเทศกาล

ปกดอกไมในวนัท่ี 8 เดือนยี ่ตามปฏทินิจนัทรคติของทุกป ชนชาติหยใีน

ทองถิ่นจะเกบ็ดอกไมสดเชนกหุลาบพนัปจากปาเขา  นํามาประดับประดา

ตามสถานทีต่าง ๆ  เชน ท่ีประตูบาน เครือ่งมือการเกษตร และปายบชูาเทพ-

เจา เปนตน หรือใชในการจัดกิจกรรมพิธีเซนไหว ออนวอนขอใหผูคนมี

อําเภอหลัวผิง จัดการแขงขันปนจักรยานทามกลางทุง

ดอกคาโนลา

云南省罗平县举办油菜花海山地自行车赛 

中新社 图

25

รายงานพเิศษ特稿



อายุวัฒนะพืชผลเก็บเกี่ยวสมบูรณ

ในวันเทศกาล หนุมสาว เด็กเลก็

คนชราชนชาติหยีจะแตงกายอยาง

สวยสดงดงาม แบกตะกราสานข้ึน

ภเูขาเกบ็ดอกไม จะเหน็ผูคนคลาคลํ่า

เต็มไปหมด สงเสยีงเพลงไปท่ัวขุน

เขา ผูคนจะนําดอกไมสดที่เก็บมา

ไดประดับอยูตามประตูหนาบาน 

หนาตาง และบรเิวณบานเรอืน ตาม

เสนทางหลักของชุมชนจะมีการ

สรางปะราํสวยงาม ประดับดวยดอก-

ไมสด ทั่วทั้งบริเวณชุมชนชนชาติ

หยีราวกับเปนโลกแหงดอกไม ที่

นาสนใจคือ ผูคนจะประดับกหุลาบ

พันปบนศีรษะวัวควายดวย ใชนํ้า

เกลอืลางปากใหววั จากน้ันตอนววั

ขึ้นเขา รองรําทําเพลงอยูขางตน

กุหลาบพนัปรวมกบัฝงูวัว อธิษฐาน

เพื่อความเจริญรุงเรือง พืชผลอุดม

สมบูรณ ชีวิตสุขสบาย

ดอกไม้สดบนโต๊ะอาหาร
鲜花上餐桌

ทะเลสาบหลกู ูต้ังอยูในเขตอาํ-

เภอหนงิลาง เมืองลีเ่จยีง มณฑลยนู-

นานในฤดูรอนของทุกป ดอกออต-

เทเลยี (Ottelia acuminata) ท่ีทะเลสาบ

หลกูจูะแขงกันบานสะพรัง่ บนพืน้

น้ําทะเลสาบจะกลายเปนทะเลดอก-

ไมสีขาวโพลน ราวกับสวรรคเมือง

แมนดึงดูดเหลานักทองเที่ยวมา

ชื่นชม ถานั่งเรือรองทะเลสาบเพื่อ

สํารวจอยางใกลชดิ จะเหน็วากานดอกแตละเสนสายในน้ําออนหยุนราว

กบัสายเชือก เหมือนทอดสายปานวาวปลอยใหดอกตูมชูชออยูเหนือนํ้า

ดอกของมันสีขาวสะอาดใส เกสรสีเหลืองอราม ออนแอนออลอไปตาม

ระลอกคลืน่

ในสายตาของนกัทองเทีย่วตางถิน่มองวา ดอกออตเทเลยีบนทะเลสาบ

หลกูเูปนภาพท่ีนาประทบัใจทีส่ดุ สวนในสายตาของคนทองถิน่แลว ดอก

ออตเทเลยียงัเปนอาหารผกัตามฤดูกาลท่ีเลศิรสอกีดวย ตามท่ีคนทองถิน่

และตํารบัตําราแนะนําวา ท้ังเนือ้ทัง้ตัวของดอกออตเทเลยีนัน้ลวนมีคุณคา

กานดอกและตัวดอกสามารถรับประทานได มีความนุมลืน่ กรบุกรอบ มี

รสชาติของสาหรายทะเลนดิ ๆ นาํมาทาํยาํสด ผดัฉา ตมแกงจดืรอน ๆ อรอย

ไดหมด เพื่อรักษารสชาติความเปนธรรมชาติไว คนทองถิ่นนิยมนําดอก

ออตเทเลียมาปรุงดวยวิธียําสด ผัดฉา เวลาเขาปากจะมีความหอมละมุน

นุมลิ้น รสชาติสดใหมไมจัดจาน เปนเมนเูด็ดทีช่วยคลายความอบอาวใน

ฤดูรอนไดดี

ความแตกตางของปาก่ึงเขตรอนและปาฝนเขตรอนคือ ปาฝนเขตรอน

จะหนาแนนมีความรอนชื้นสูง อุดมไปดวยดอกไมยักษ หัวปลีคือหนึ่ง

ในจํานวนนี ้ทีแ่ควนปกครองตนเองชนชาติไตสบิสองปนนา ยนูนาน ประ-

①
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ชาชนชาติไตที่ขยันขันแข็ง มีความชํานาญในการนําสิ่งที่ปาฝนเขตรอน

มอบใหมาปรุงเปนอาหารรสเลิศบนโตะอาหาร หยิ่น กวางเซียง สตรีไต

เปนแมครัวชื่อดังในตําบลเมืองลุนสิบสองปนนาตามที่เธอแนะนํา ตน

กลวยปาจะออกดอกตลอดทั้งป ดอกกลวยหรือหัวปลีมีขนาดใหญมาก 

กลีบดอกมีหลายชั้น เปนสีมวงและสีมวงแดง

หยิ่น กวางเซียง นําหวัปลสีดท่ีตัดมาริดกลบีชัน้นอกออก “เปลอืกชัน้

นอกเปนสวนที่แกเกินไป” เธอกลาว ขณะที่มือก็ทํางานไป แมครัวใหญ

นาํเครือ่งปรุง เชน ขิง กระเทยีม พรกิ มะเขือเทศปา ฯลฯ ทัง้หมดหัน่ละเอยีด

ตระเตรียมไว จากน้ันใสน้ํามันลงกระทะ รอจนนํา้มันรอนไดที ่ใสเครือ่ง

ปรุงลงไปผัด เทหัวปลีลงไป พลิกไปมาเล็กนอยแลวนําขึ้นจากกระทะ

ทันท ีหัวปลท่ีีสดออนไดดูดซมึรสเผด็รอนของเครื่องปรงุตาง ๆ นอกจาก

ใหความอรอยแลวยังชวยระบบยอยอีกดวย

ดอกกุหลาบอุดมดวยกรดอามิโนและวิตามินหลายชนิด มีสรรพคุณ

ในการขับพิษ เสริมความงาม ชวยใหระบบเลือดลมหมุนเวียนด ีณ เขต

ปาเจีย เมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน ไดเพาะปลูกตนกุหลาบสําหรับรับ

ประทานบนพืน้ทีเ่กอืบหมืน่โหมว (2.4 โหมว = 1ไร) ชวงเดือนพฤษภาคม

ของทกุป ดอกกหุลาบแขงกันบานสะพรัง่ กลายเปนทะเลดอกไมมองไป

สุดลกูหลูกูตา กลิน่หอมอบอวลลอย

มาปะทะใบหนา พาใหจิตใจร่ืนรมย

แรกทีเดียว กุหลาบเมืองอันหนิง

ใชเปนวตัถดิุบสําหรับทําขนมเปยะ

ดอกไมสดยูนนาน วันนี ้เมืองอัน-

หนิงไดคนพบคุณคาของการใช

กุหลาบเปนอาหารรบัประทาน โดย

คิดคนเปนของรบัประทานสุดพเิศษ

เชนนํ้าตาลกุหลาบ  เครื่องดื่มนํ้า

กุหลาบแท ๆ  เปนตน

ดอกศรีตรังเบงบานริมฝงแมนํ้าผานลง เมืองคุนหมิง
图①昆明盘龙江边的蓝花楹盛开 中新社 图

ดอกออตเทเลียในทะเลสาบหลูก ู

图②泸沽湖的海菜花盛开 中新社 图

คนงานในโรงงานผลิตอาหารกําลังคัดแยกกุหลาบที่กินได
图③食品厂工人分拣食用玫瑰 中新社 图

②

③
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在浙江省义乌市有一家

500多平方米的西班

牙商品进口店，销售西班牙红

酒与橄榄油等商品，老板金海

军是一位西班牙华侨商人。金

海军的父辈从浙江青田到西班

牙经商数十年，销售的是从中

国义乌采购的日用小商品。如

今，他反其道而行之，将西班

牙的特色商品带回中国，而

连接浙江义乌和西班牙马德里

的“义新欧”中欧班列使他的

进口生意更胜父辈。

ทางรถไฟจนี - ยุโรป จากอี้อตูรงสู่ยุโรป

ระบบการอภิบาลของจีน
中国制度

การประชมุเต็มคณะครัง้ท่ี 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต

จีน ชดุที ่19 จัดข้ึนท่ีกรงุปกกิง่ระหวางวนัท่ี 28-31 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ทีป่ระ-

ชุมไดพิจารณาผาน “มติของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน

วาดวยปญหาสาํคัญบางประการทีเ่กีย่วกบัการยนืหยดั และเติมเต็มระบอบ

การปกครองสงัคมนยิมทีม่เีอกลกัษณของจนีใหสมบูรณ การผลกัดันระบบ

 中国之治 ▏中欧班列让义乌“直通”欧洲

อภบิาลและศักยภาพการอภบิาลของ

รฐัใหทนัสมัย” มติไดเสนอให “การ

ยืนหยัดและเติมเต็ม” 13 ประการ

ในการวางแผนในอนาคต โดยมี

วตัถปุระสงคเพื่อเปลี่ยนความได

เปรียบของระบอบสังคมนิยมที่มี

เอกลกัษณของจีนใหมีประสิทธิภาพ

①
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ขบวนรถไฟ “อี้อู-ซินเจียง-ยุโรป”
图①“义新欧”班列 新华社 图

พอคาชาวอินเดียกําลังจัดเรียงสินคา ณ เมืองแหงสินคานํา

เขาจีน เมืองอี้อ ูมณฑลเจอเจียง
图②在浙江义乌中国进口商品城，印度商人在摆放
商品 新华社 图

ภายในศูนยโลจิสติกคลังสินคาทัณฑบนอี้อ ูไวนแดงซึ่งนํา

เขาจากยุโรปกําลังถูกขนถาย
图③义乌保税物流中心内，从欧洲进口的红酒正在
卸货 新华社 图

พอคาตางชาติสองรายกําลังเจรจาธุรกิจในเมืองการคา

นานาชาติอี้อ-ูเจอเจียง
图④两名外国客商在浙江义乌国际商贸城洽谈生意 
新华社 图

②

③

④

การอภิบาลใหมากที่สุด

ที่ประชุมเสนอวา การยืนหยัดและเติมเต็มนโยบายการตางประเทศ

อนัเปนอสิระและสนัติใหสมบูรณ มุงสรางประชาคมรวมชะตากรรมแหง

มนษุยชาติ ตองมีการวางแผนทัง้ระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ

อยางบูรณาการ ชธูงสันติภาพ การพฒันา ความรวมมือ และวนิวนิ ปกปอง

อธิปไตยความม่ันคง และผลประโยชนการพัฒนาของประเทศอยางแขง็-

ขัน พิทักษรักษาสันติภาพโลก สงเสริมการพัฒนารวมกันอยางแนวแน

การตคีวามของผู้เช่ียวชาญ

专家解读

นายหย่วน จงเจ๋อ รองผู้อ�านวยการสถาบันวจิยัปัญหาระหว่างประเทศแห่ง

ประเทศจนี

การสรางประชาคมรวมชะตาแหงมนษุยชาติ กค็อื นําการพฒันาของ

จีน ผลประโยชนของจีนไปประสานเชื่อมโยงกบัผลประโยชนของประ-

ชาคมโลก การทีจี่นพฒันาเจรญิข้ึน จะสรางโอกาสและประโยชนมากยิ่ง
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①

ขึ้นใหแกประชาคมโลก

นายเกา เฟย รองอธิการบดวีทิยาลยั

การทูตการต่างประเทศของจนี

มาตรการเหลานี้แสดงใหเห็น

วา ประเทศจีนกําลังแสวงหาการ

พฒันารวมกนักบัประเทศตาง ๆ  ดวย

ทาทท่ีีเปดกวางยิง่ข้ึน รวมสรางระ-

บบโลกาภบิาลอนัยติุธรรมดวยความ

ทุมเทและแข็งขัน กําลังกาวสูศูนย

กลางเวทโีลกในฐานะประเทศกาํลงั

พัฒนาขนาดใหญที่มีความรับผิด

ชอบ 

วเิคราะห์สถติิ
数据说话

วันที ่18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 

ขบวนรถไฟที่ติดแผนปายสีเขียว 

“อี้อู-ซินเจียง-ยุโรป” ออกเดินทาง

จากเมืองอี้อู มณฑลเจอเจียง ผาน

ดานชายแดนอาลาซันในซินเจียง

ออกนอกประเทศจนี จากน้ันจะเดิน

ทางผานคาซัคสลาน รสัเซยี เบลารสุ 

เปนตน 6 ประเทศ ตรงไปยังกรุง

มาดรดิ เมอืงหลวงสเปน อี้อซูึง่เปน

เมืองตนทางน้ัน เปนจุดรวมและ

กระจายสินคาขนาดเล็กที่ใหญที่

สุดของโลก สวนเมอืงปลายทางน้ัน

คือกรุงมาดรดิ เปนท่ีรวมและกระ-

จายสินคาขนาดเลก็ท่ีใหญทีสุ่ดของ

ยุโรป ขบวนรถไฟขนสงสินคาระ-

หวางประเทศทีย่าวท่ีสดุ และวิง่ผาน

ประเทศมากท่ีสดุในโลก ไดผกูเมอืง

ทั้งสองใหเชื่อมโยงกัน

ต้ังแตเริม่เดินรถไฟเปนตนมา ขบวนรถไฟจีน-ยโุรป “อีอ้-ูซินเจียง-ยโุรป” 

ไดเดินทางไปกลับมากกวา 900 เท่ียว สงตูคอนเทนเนอรมาตรฐานเกิน 

70,000 ตู ซ่ึงไดรวบรวมสินคาเกือบ 2,000 ชนดิ จาก 8 มณฑลของจนี แพร

กระจายไปถงึ 37 ประเทศและเขตแควนในทวีปเอเชีย-ยุโรป ซึ่งไดครอบ

คลุมประเทศและเขตแควนคูคาสาํคญัตามเสนทางรถไฟ กลายเปนขบวน

เท่ียวรถไฟจีน-ยโุรปที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เปนแบบการตลาดที่สูง

ที่สุด มีกําลังแขงขันมากที่สุดของจีน

เร่ืองเล่าต่อ ๆ กนั

故事传递

อีอู้ “ตรงสู่” มาดริด

义乌“直通”马德里

ในเมืองอีอ้ ูมณฑลเจอเจยีง มีรานขายสินคานําเขาจากสเปนแหงหน่ึง 

ซึ่งมีเนื้อที ่500 กวาตารางเมตร จําหนายสินคาจากสเปน อาท ิไวนแดง 

นํ้ามันมะกอก เปนตน เจาของรานชื่อจิน ไหจวิน เปนพอคาสเปนเช้ือ

สายจีน รุนพอของจนิ ไหจวินเดินทางจากอําเภอชงิเถยีน มณฑลเจอเจยีง 

ไปทําคาขายทีส่เปนหลายสิบป โดยจาํหนายสินคาประเภทของใชประจาํ

วนัทีส่ั่งซ้ือมาจากอีอ้ขูองจีน ทุกวนัน้ีเขายอนกลบัตามเสนทางรุนพอ โดย

นําสินคาที่มีเอกลักษณของสเปนกลับสูประเทศจีน

วนัที ่18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 รถไฟจนี-ยโุรป ขบวนอีอ้-ูซินเจียง-ยโุรป 

ขบวนแรกเริม่ออกเดินทางจากอีอ้ไูปยงัมาดรดิ การสงสินคาระหวางสอง
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พนักงานกําลังจัดเรียงไวนแดงที่นําเขาจากเซอรเบีย
图①工作人员在店内摆放刚刚运抵的塞尔维亚进口
红酒 新华社 图

ณ มุมหนึ่งของเมืองการคานานาชาติอี้อู
图②义乌国际商贸城一角 新华社 图

②

เมืองน้ี เดิมตองใชวธีิขนสงทางทะเล ซ่ึงใชเวลาเกอืบสองเดือน แตปจจุบนั

ใชเวลาเพียง 10 กวาวันก็สงถึงแลว “เมื่อสินคาไปไดเร็ว แรงกดดันดาน

เงินทุนและโกดังเกบ็ของของเรากเ็บาลงไปมากเลยครบั” จิน ไหจวินกลาว

ดวยรถไฟจีน-ยุโรป ขบวน “อี้อู-ซินเจียง-ยุโรป” นี ้สินคายุโรป เชน 

ไวนแดง ผลติภณัฑสําหรบัแมและเด็ก เครือ่งครวั เครือ่งสุขภณัฑคุณภาพ

สูง อะไหลรถยนต  เปนตน มีชองทางเขาสูตลาดจีนไดคลองตัวยิ่งขึ้น

นายฉิว กวางยวี ่ประธานกรรมการผู จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของ

บรษัิทในเครอืเฟสเทอร ผูผลติไวนแดงสเปน (Spanish Red Wine Manufacturer 

Fester Group) กลาววา ดวยประโยชนจากรถไฟจนี-ยโุรป ปหลงั ๆ นี ้การ

จําหนายไวนแดงมีชองทางกวางข้ึน มีทัง้ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 

ซึ่งไดอํานวยความสะดวกมากในการสงออก ปจจุบันนี้เขาตองเดินทาง

ไป-กลบัระหวางสองประเทศหลายครั้งแทบทุกเดือน  คุณโครลั มารคอส 

(Coral Márquez) กรรมการผูจัดการใหญ บรษัิท เฟรดา ดอรส (Fridda Dorsch) 

บรษัิทเครือ่งสําอางคในมาดรดิ ไดคนพบทศิทางการพฒันาในอนาคตของ

บริษัทที่ตลาดจีน “รถไฟจีน-ยุโรป ไมเพียงแตเปนขบวนรถไฟที่ขนสง

สินคาเทานั้น หากยังเปนสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการ

คาระหวางมาดริดกับอี้อูดวย” คุณมารคอสกลาว

วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2019 รถไฟจีน-ยุโรป “Greenhorn แพลตฟอรม

การคาอิเล็กทรอนิกสโลก” เปดหวูดเดินรถจากอี้อู เจอเจียง ซึ่งเปนเสน

ทางสายที ่11 ของรถไฟจีน-ยโุรป  ขบวน “อีอ้-ูซินเจียง-ยโุรป”  เม่ือตูคอน-

เทนเนอรมาตรฐาน 82 ตู ที่บรรจุผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและของใชใน

บานประมาณ 2 แสนชิน้ไปถึงลีแอช

ประเทศเบลเยียมแลวจะกระจายไป

สูประเทศเยอรมัน ฝรัง่เศส เนเธอร-

แลนด โปแลนด สเปน อติาลี และ

เชคโกสโลวาเกยีอยางรวดเร็ว โดย

ผานชองทางโลจิสติกทองถิ่น

ในขณะเดียวกัน สินคาจาํนวน

มหาศาลจากยโุรปกาํลงัเดินทางไป

ยงัโลกตะวนัออกโดยรถไฟจีน-ยโุรป

เพื่อเขาสูตลาดจนี นายเฝง ซวีป่น ผู

จดัการฝายการตลาดรถไฟจนี-ยโุรป 

“อีอ้-ูซินเจียง-ยโุรป” กลาววา ปจจบัุน 

นบัวนัจะมีทัง้รฐับาลและภาคธุรกิจ

ของประเทศและเขตแควนตามเสน

ทางรถไฟมากยิ่งข้ึนท่ีปรารถนาจะ

นํา “ผลติภัณฑพื้นเมือง” ขึน้รถไฟ 

อีอ้-ูซินเจียง-ยโุรปเพือ่ไปขายท่ีตลาด

จีน
本刊综合
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唯有团结，人类方能战胜病毒
杨凯/文

ฤดูใบไมผล ิในป ค.ศ. 2020 เหตุ-

การณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโค

โรนา (โควิด-19) ไดเปลี่ยนแปลง

ประวติัศาสตรโลก การแพรระบาด

เปนภัยคุกคามอยางใหญหลวงตอ

ความปลอดภยัของชวีติและสุขภาพ

รางกายของมวลมนุษยชาต ิ เปน

ความทาทายตอความปลอดภยัดาน

病毒没有国界。没有什么比全球公

共卫生危机更能印证人类命运相

联、休戚与共的客观现实，也没有什么

比全球合作抗疫更能凸显构建人类命运

共同体的迫切。当疫情肆虐全球，确诊

数量惊人增长的时候，全球政治家们桌

面上的选择其实已经非常明显——维护

好本国民众健康安全就是维护全球公共

卫生安全，帮助他国抗击疫情也就是帮

助自己缓解压力。

ความสามคัคเีท่าน ัน้ 
มนุษยจ์งึจะเอาชนะเชื้อไวรสัได ้

สาธารณสุขทั่วโลกอยางหนกัหนาสาหสั

เชือ้ไวรสัเปนศัตรรูวมกันของมนษุยชาติ การปองกนัและควบคมุโรค

ระบาดของนานาชาติในวันนี้เปนการสูรบเพื่อรักษาความปลอดภัยดาน

สาธารณสขุทัว่โลก พทิกัษความผาสุกและสุขภาพของแหงมวลมนษุย ปก-

ปกษรักษาการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองของโลก ประธานาธิบดีจีน

ส ีจิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดพิเศษของผูนําของ G20 วาดวยการรับมือ

กับการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ณ กรุงปกกิ่งในตอนคํ่าของวัน-

ที ่26 มีนาคม ชี้ใหเห็นอยางลึกซึ้งวา “ขณะนี้  สิ่งที่ประชาคมนานาชาติ
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ตองการมากที่สุดคือความเชื่อมั่นอยางเกรงกลา รวมแรงรวมใจ รับมือ

ดวยความสามัคคีกัน สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอยางรอบ

ดาน ผนกึกําลงัรวมกนัอยางเขมแข็งเพือ่เอาชนะโรคระบาด จบัมือกนัพชิติ

การแพรระบาดมหันตภัยเชื้อไวรัสแหงมวลมนุษยชาติ”

ในชวงเวลาที่เชื้อไวรัสระบาดหนักที่สุด ประชาคมโลกจํานวนมาก

ใหความชวยเหลอืและสนับสนุนประเทศจีนดวยความจรงิใจ 79 กวาประเทศ

10 องคกรระหวางประเทศใหการหนุนชวยส่ิงของแกประชาชนจีนในการ

ตอตานโรคระบาด  มิตรภาพอันดีงามเหลานี ้ประชาชนชาวจีนจะจดจํา

และหวงแหนไว

ในระหวางการรับมือกับโรคระบาด ประเทศจีนยึดถือทาทีที่เปดเผย

โปรงใสและรับผดิชอบอยางสม่ําเสมอ ใหความรวมมือและส่ือสารอยาง

ใกลชิดและตอเนื่องกับองคการอนามัยโลก (WHO) ประเทศและภูมิภาค

ที่เกี่ยวของกับประเทศจีน ในเริ่มแรกที่ไดระบุถึงตนกําเนิดเชื้อโรคและ

แบงปนรหัสยนีของไวรสักบันานาชาติ นายทโีดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส 

ผูอาํนวยการใหญองคการอนามัยโลกกลาวอยางชดัเจนวา “ความจรงิแลว

นี่เปนการชวยประเทศอื่นใหทําการปองกนัแตเนิน่ ๆ หลกีเลี่ยงการขยาย

ตัวของปญหาจนไมอาจจัดการได”

นับแตเชื้อไวรัสระบาดไปทั่วโลก ประเทศจีนไดยึดถือแนวความคิด

ท่ีวาประชาคมรวมชะตากรรมของมนุษยชาติ ไดแบงปนวธีิการท่ีเปนประ-

โยชนตอการปองกันและควบคุมใหแกประเทศตาง ๆ รวมมือกันดําเนิน

การวิจัยตัวยาและวัคซีน พรอมทั้งใหความชวยเหลือประเทศที่พบโรค

ระบาดตามกําลงัสามารถเทาท่ีทําได ปจจบุนั ประเทศจีนไดสงคณะแพทย

ผูเช่ียวชาญไปยงัแนวหนาตานเชือ้ไวรสัในประเทศอหิราน อริกั อติาล ีฯลฯ 

รัฐบาลจีนไดสงมอบความชวยเหลอืดานอปุกรณการปองกนัทางการแพทย

แกประเทศปากีสถาน ลาว ไทย อหิราน เกาหลใีต ญีปุ่นและสหภาพแอฟร-ิ

กัน ไดบรจิาคเงินจาํนวน 20 ลานเหรยีญดอลลารสหรฐัแกองคการอนามัย

โลกและใหความชวยเหลอืดานอปุกรณการปองกนัตามกาํลงัความสามารถ

ท่ีทําไดสําหรับประเทศอติาล ีฝรัง่เศส สเปน และอืน่ ๆ อกีกวา 120 ประเทศ 

เชือ้ไวรัสไรพรมแดน ไมมีอะไรท่ีสําคัญยิง่ไปกวาวกิฤตดานสาธารณ-

สุขของโลก เปนที่ประจักษในความเปนจริงของการเชื่อมโยงและรวม

ทุกขรวมสุข ในชะตากรรมรวมกันแหงมวลมนุษยชาติวาไมมีอะไรที่รีบ

ดวนในการสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติมากไปกวาความ

รวมมือระดับโลกเพือ่ตอสูกับโรคระบาด เม่ือโรคระบาดคุกคามท่ัวโลก

การตรวจพบผูติดเชื้อมีจํานวนเพิม่

ขึ้นอยางนาตกใจ สิ่งสําคัญยิ่งคือ

ความรวมมือตานโรคระบาดของ

นานาชาติ ทางเลอืกท่ีวางอยูบนโตะ

ตรงหนานักการเมืองท่ัวโลกอนัเห็น

ไดชัดเจนคือการปองกนั และรักษา

สุขภาพความปลอดภยัของประชา-

ชนในประเทศของตน ซึ่งกค็อืการ

รกัษาความปลอดภยัดานสขุภาพของ

ประชาคมโลกการชวยเหลือประ-

เทศอืน่ ๆ  ในการตอสูกบัโรคระบาด

คือการชวยบรรเทาความกดดันให

แกตนเองน่ันเอง

ใชความสามัคคีแทนความขัด

แยง ใชเหตุผลขจัดความอคติลํา-

เอียง ใชการปฏิบัติแทนความลังเล

สงสัย ประเทศตาง ๆ  ควรจับมือ

กันตานโรคระบาด รวมกันฟนฟา

อปุสรรคตรงหนา ดวยหนทางน้ี

เทานั้น โลกจึงจะสามารถกาวออก

จากนาทีแหงภัยมืดที่เกิดจากโรค

ระบาด ไดพบกับแสงสวางของฟา

หลังพายุฝนดวยความปติยินดี

ทีมแพทยผูเชี่ยวชาญดานการปองกันโรคระบาดจากจีน

ถายภาพกับแพทยทองถิ่นในปาโดวา-อิตาลี
在意大利帕多瓦，中国抗疫医疗专家组成员与当地
医生合影 新华社 图
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寂静的海底，黄晖只能听见自己

呼气时，氧气瓶冒出串串气泡

发出的咕噜咕噜声，视线范围仅有数

米。感受着人类渺小与孤独，她将一株

株手掌大小的珊瑚种在海底，渴望长出

一片“森林”。如果梦想能够实现，这

片“森林”应姹紫嫣红，五彩斑斓的鱼

儿穿梭其中。

作为中国科学院南海海洋研究所珊

瑚生物学与珊瑚礁生态学科组组长，黄

晖已从事珊瑚研究约20年。如今，她正

带领团队在中国南海建立大范围的珊瑚

底播试验区和示范区。

นางหวง ฮุย ：“ปลกู” ปะการงั
                 ใตท้อ้งทะเล

ใตทองทะเลอันเงียบสงบ หวง ฮุย ไดยินเพียงเสียงหายใจของตนเอง

ถงัออกซิเจนปลอยฟองอากาศออกมาเปนชวง ๆ เกดิเสียงบุงบุง ทัศนวสัิย

มองไดในระยะเพียงไมกี่เมตร ใหความรูสึกเปนสรรพชีวิตอันนอยนิด

และโดดเด่ียว เธอบรรจงนาํปะการงัขนาดเทาฝามอืปลกูลงไปใตทองทะเล

ทีละตน ๆ และปรารถนาวาปะการงัจะเติบโตกลายเปน “ปาปะการัง” หาก

วาความฝนของเธอกลายเปนจรงิ “ปาปะการงั” ผนืน้ียอมจะมีสีสันสดใส

งดงาม และมีปลาหลากหลายลวดลายสีสันแหวกวายไปมาอยูภายใน

ในฐานะเปนหัวหนาคณะวชิาระบบนเิวศปะการังศกึษาและชีววิทยา

ปะการัง สถาบันวิจัยสมุทรศาสตรทะเลจีนใตแหงสภาวิทยาศาสตรแหง

ชาติจีน หวง ฮุย ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานปะการังมาเกือบ 20 ป

黄晖：在海底“种”珊瑚

①
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แลว ปจจุบัน เธอเปนหัวหนาทีมดําเนินโครงการสรางเขตสาธิตและเขต

ทดลองการเพาะเลี้ยงปะการังใตทองทะเลขนาดใหญในทะเลจีนใต

ตั้งเป้ามุ่งศึกษาวจิยัปะการัง

研究视野锁定珊瑚

ป ค.ศ.1996 หวง ฮยุ สําเรจ็การศึกษาปรญิญาโทสาขาชวีวทิยาทางทะเล

จากสถาบันวิจัยสมุทรศาสตรทะเลจีนใตแหงสภาวิทยาศาสตรแหงชาติ

จีน ดวยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมทําใหเธอไดเขาทํางานที่สถาบันฯ ทาม

กลางสิ่งมีชีวิตนานาชนิดใตทองทะเล ในชวงแรกเธอยังไมรูแนชัดวาจะ

ศึกษาดานไหนด ีกระทั่งวันหนึ่ง หัวหนาถามเธอวา “สถาบนัของเรามี

ศาสตราจารยโจว เหรนิหลนิ ซ่ึงศึกษาวจิยัอนุกรมวิธานปะการงัมาตลอด

ทางทีมงานกําลังขาดคนอยู เธอสนใจไปทําไหม แตวาคนทั่วไปมักคิด

วาการวิจัยปะการังคอนขางนาเบื่อ ผลิตผลงานออกมาไดยาก”

แมจะรูวาเปนสาขาวชิาซึง่ไดไมรบัความนิยมแตหวง ฮยุ กลบัไมลงัเล 

รีบคารวะศาสตราจารยโจวฝากตนเปนศิษยทนัท ีและเริม่กาวเขาสูการวจิยั

ปะการังอยางเปนทางการ ป ค.ศ. 2002 หวง ฮยุ ไดดําลงไปใตทองทะเลเพือ่

สํารวจแนวปะการังในทะเลจีนใตเปนครั้งแรก โลกหลากสีสันใตทอง

ทะเลไดสรางความ “ตื่นตะลึง” ใหแกเธอ ใตทองทะเลนั้น หวง ฮุย ได

เห็นแนวปะการงัท้ังสขีาว สีเหลือง 

สีมวง และสีนํา้ตาล แตกกิง่กานสาขา

ออกไปทกุทิศทาง บางกเ็หมือนดอก-

ไมท่ีเบงบานอยูใตทองทะเล บางก็

เหมือนมันสมองเปลาเปลือยสีนํ้า

เงิน หวง ฮุย ใชเวลาเกือบ 20 ป มุง

เปาหมายการศึกษาวิจัยไปที ่“โลก

ปะการัง” อันลี้ลับและงดงาม

ปะการงัไดชือ่วาเปน “ปาฝนเขต

รอนใตทองทะเล” พืน้ท่ีครอบคลุม

แนวปะการงัใตทองทะเลมีสัดสวน

แคเพียง 2 ใน 1,000 สวนเทาน้ัน 

ผูเชี่ยวชาญทางทะเลกําลังปลูกถายปะการังใตทองทะเล
图①海洋专家在海底移植珊瑚 中新社 图

ผูเชี่ยวชาญทางทะเลสํารวจการเติบโตของปะการัง
图②海洋专家巡查珊瑚生长情况 中新社 图

นางหวง ฮุย
图③黄晖 新华社 图

②

③
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แตกลบัสรางส่ิงแวดลอมในการดํา-

รงชีวิตแกสรรพชีวิตใตทองทะเล

เกือบรอยละ 30 เพื่อใหไดขอมูลที่

ชดัเจนของแนวปะการงัและการอนุ-

รักษปะการังทีส่วยงามของจนี เธอ

ตอสูกับความยากลําบาก ยืนหยัด

ทําการศึกษาวิจัยภาคสนามมากวา 

10 ป ไมวาหมูเกาะตาง ๆ ต้ังแตเกาะ

ไหหลําจนถึงหมูเกาะซีซา หมูเกาะ

ตงซา และหมูเกาะหนานซา ลวนมี

รองรอยการดํานํ้าของเธอ

เมื่อทั่วโลกเผชิญกับภาวะแนว

ปะการังเสื่อมโทรมลง หวง ฮุยได

นําเสนอความฝนอันยิ่งใหญอยาง

อาจหาญวา “ปดทะเลอนบุาลปะกา-

รงั ปลกูปะการงัสรางแนวปะการงั”  

ป ค.ศ. 2009  หวง ฮยุนําทมีวจิยัเริม่

คนหาเทคโนโลยบีรูณะแนวปะกา-

รังและชีววิทยาการสืบพันธุปะกา-

รงั พรอมท้ังวจิยัดานเทคโนโลยแีละ

กลไกการซอมแซมแนวปะการัง

แผนการ “ปลูกปะการังสราง

แนวปะการงั” ของหวง ฮยุ แบงออก

เปนสองลักษณะ หนึ่งคือ “เพาะ

พันธุ” ในทะเลบริเวณที่มีปะการัง

ตายเปนวงกวาง แตยงัมีระบบนิเวศ

ท่ีเหมาะแกการเจรญิเติบโตของปะ-

การังอยู จะนําเนื้อเยื่อตัวปะการัง 

หรอืโพลปิ (polyp) ไปปลกูไว เพือ่

ใหโพลปิเหลานัน้ขยายพนัธุเพิม่ข้ึน 

สองคือ “ยายพนัธุ” ในทะเลบรเิวณ

ท่ีแนวปะการังถกูทาํลายไปแลว จะ

ยายปะการงัท่ีมีชวีติไปไว เพือ่ใหปะการงัทีมี่ชีวติเหลาน้ันไดเติบโตและ

ฟนฟแูนวปะการงัในบรเิวณดังกลาว  ทัง้นี ้ไมวาจะเปนวธีิใดกต็าม จาํเปน

ท่ีจะตองเพาะเลีย้งอนุบาลโพลปิกอน เชนเดียวกบัทีต่องเตรยีมเมลด็พนัธุ

หรือเพาะตนกลาเมื่อตองการปลูกปา  ในเดือนมีนาคมของทุกป ชวงที่

บนบกดอกไมเบงบานรับฤดูใบไมผล ิก็เปนฤดูขยายพันธุของปะการัง

ใตทองทะเลเชนเดียวกนั  เน่ืองจากปะการงัจะตกไขในเวลากลางคืน หวง 

ฮุยกับทีมงานจึงมักจะตองเขาประจําการใตทองทะเลเปนเวลาหลายคืน

ติดตอกัน เพื่อทําการเก็บตัวออนปะการัง ปจจุบัน คณะวิจัยของเธอได

ขยายพันธุปะการังแบบอาศัยเพศไดกวา 20 ชนิด

เพาะ “แปลงต้นกล้าปะการัง”  ใต้ท้องทะเล

海底的“珊瑚苗圃”

ณ เกาะหยงซิง ซ่ึงสังกดัเมืองซนัซา มณฑลไหหลาํ ปามะพราวอนัเขยีว

ชอุม สงเสียงสะบัดใบซาซาเปนจังหวะในยามคํ่าคืนทามกลางสายลม

หวดีหววิทีพ่ดัมาจากใจกลางทะเล สําหรบัหวง ฮยุ แตละมุมบนเกาะหยงซิง 

เธอรูสึกคุนเคยยิ่งนัก เนื่องจากหลายปมานี ้เธอมาเกาะแหงนี้นับครั้งไม

ถวน “การลงพืน้ท่ีวจิยับนเกาะหยงซีง เม่ือ 10 กวาปกอน ตองขึน้เรือประ-

มงจากบนฝงถงึจะมาได ส่ิงท่ีเธอจดจาํฝงใจไมใชเรอืท่ีโยกเยกโคลงเคลง 

แตเปนเรื่องการนอนบนเรือตอนกลางคืน ใตที่นอนมีขี้หนูเต็มไปหมด 

①
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เธอไดแตหยบิกระดาษหนังสอืพมิพมาปด ๆ  ใหสะอาด แลวลมตัวลงนอน 

ตอนนั้นอะไร ๆ ก็ยากลําบากมาก” หวง ฮุยหวนรําลึกถึงวันวาน

บริเวณหมูเกาะชีเหลียนอี่วใกล ๆ กับเกาะหยงซีง คณะวิจัยของหวง 

ฮุยไดบุกเบิกเพาะ “แปลงตนกลาปะการัง” ไวหลายแหงการนําตนกลา

ปะการงัไปเพาะไวในแปลงใตทองทะเล ไมใชเรือ่งงายดายนัก เน่ืองจาก

ปะการังตองเกาะอยูกับวัตถุที่แข็งใตทองทะเลจึงจะเติบโตได แตแปลง

ตนกลาบางแปลงกลบักลายเปนทรายไปแลว จงึจาํเปนตองปรบัปรงุพืน้ท่ี

ใตทองทะเลใหเปนพื้นที่แข็งเสียกอน

คณะวจิยัของหวง ฮยุ เคยทดลองใชกาวใตนํา้ติดตนกลาปะการงัไวใต

ทองทะเล แตกาวที่ใชสําหรับใตนํ้ามีราคาแพงมาก วิธีนําไปใชก็ลําบาก 

ตอมาหวง ฮยุจงึลองใชสกรูขยายกับตะปูเหลก็เจาะตอกเปนเสาเข็มไวใต

ทะเลแลวจึงนําตนกลาปะการงัไปผกูติดไว ปรากฎวาไดผลเปนท่ีนาพอใจ

การทํางานแตละครัง้ หวง ฮยุจาํเปนตองดําน้ําลงไปใตทองทะเล ขันสกรู

ผูกเชือกใหแนน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดงายมากบนบก แตกลับเปนเรื่องยาก

เย็นเนื่องจากใตนํ้ามีแรงดนัและการลอยตัว บางครัง้ยงัตองเผชญิกบัส่ิงมี

ชีวติในทะเลท่ีมีพษิหรอืทาํอนัตรายได หรอืบางครัง้ตองเจอกบัพายไุตฝุน 

ทําใหความพยายามทั้งหลายที่ทําไวกอนหนานั้นตองสูญสลายไปหมด 

หันหนารบัลมทะเล มองออกไปยงัทองทะเลท่ีกวางไกล หวง ฮยุ กลาว

วา “ความฝนของฉนัคือจะสราง ‘ฟารมปะการงัใตทองทะเล’ สีสันหลาย

หลายที่แผขยายเปนวงกวางโดย

อาศยัการฟนฟูระบบนิเวศแนวปะ-

การัง  เพื่อฟนฟูทรัพยากรของอตุ-

สาหกรรมประมง ไมเพยีงทําใหชาว

ประมงมีปลาใหจับ  ยังทําใหชาว

ประมงเขารวมกบัการบรหิารฟารม

กลายเปน ‘ผูคุมฟารม’ ดวย  เพือ่บรรลุ

เปาหมายใหทรพัยากรทางทะเลของ

จนีสามารถใช ประโยชนไดอยาง

ยั่งยืน” 

本刊综合

ปะการังที่ถายในนานนํ้าของขอบเขตเกาะ

ในมณฑลไหหลํา
图①②在海南省分界洲岛海域拍摄的珊瑚
新华社 图

②
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在贺兰山，邂逅岩羊
赵倩 马丽娟/文

เขตอนุรักษธรรมชาตภิเูขาเฮอหลาน ตัง้อยูในเขตปกครองตนเองชน-

ชาติหุยหนิงเซี่ย เมื่อแรกเริ่มกอตั้ง พื้นที่แหงนี้มีจํานวนแกะภูเขาไมถึง 

1,800 ตัว อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน มีที่ตนไมคอนขางบางตา ถูก

แกะเลี้ยงแยงอาหาร และการลับลอบลาสัตว เปนตน หลายปมานี ้เขต

อนุรักษธรรมชาติภูเขาเฮอหลานไดบงัคบัใชมาตรการตาง ๆ เชน การปด

ภเูขาและหามทาํปศุสัตว ปดเหมืองถานหนิในละแวกใกลเคยีง การจดัต้ัง

จุดใหอาหารแกะภูเขา ฯลฯ ไดชวยใหสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิตของ

แกะภูเขามีคณุภาพดีขึน้ ปจจบัุน เขตอนุรักษธรรมชาติดังกลาวมีจํานวน

พบแกะสนี�า้เงนิหิมาลยั
ท่ีภเูขาเฮ่อหลานโดยบงัเอญิ

岩羊又名石羊、青羊，形态介于

绵羊与山羊之间，是中国二级

重点保护野生动物，栖息在海拔2100米

至6300米之间的高山裸岩地带。岩羊

攀登本领高超，悬崖峭壁只要有一脚之

棱，便能攀登上去，一跳可达两三米，

若从高处向下更能纵身一跃十多米而不

会摔伤，因此被称为“峭壁精灵”。

①

②
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แกะสีนํ้าเงินหิมาลัยมากกวาสี่หมื่นตัว กลายเปนพื้นที่ที่มีแกะภูเขาอาศัย

อยูอยางหนาแนนที่สุดแหงหนึ่งในโลก ณ ที่แหงนี ้เราจะไดชื่นชมความ

งามของแกะภูเขาท่ัวทุกท่ี ไมวาจะเปนหบุเหวหรอืภเูขาสูง นอกจากนี ้นกั-

ทองเท่ียวยงัสามารถชม “สัตววเิศษ” แหงผาสงูชนัชนิดนีไ้ดในระยะใกล

อีกดวย

จ�านวนแกะสีน�า้เงนิหิมาลยัมากกว่าส่ีหมืน่ตวั
岩羊数量超4万只

เวลาแปดโมงเชา ณ จดุอนรุกัษปาไมเส่ียงสุยหใูนเขตอนุรกัษธรรมชาติ

ระดับชาติภเูขาเฮอหลาน เจาหนาท่ีอนุรกัษนามเถยีน อวีช้นุ เดินถอืถงัเมลด็

ขาวโพดใบเข่ืองมาเตรยีมเสิรฟอาหารเชาใหบรรดา “แขกวไีอพ”ี ฝงูใหญ

เฉกเชนทุกวนั ทันทีทีก่าวออกจากประตูบาน เถยีน อวีช้นุ กพ็บวา “ลกูคา” 

จํานวนหนึง่ใจจดใจจอมารออยูท่ีหนาประตูแลว เขาเหลานัน้คอืแกะภเูขา

สัตววิเศษขนสีเทาดํา นัยนตาสุกใสเหมือนอําพัน เขาโงงขดเปนเกลียว 

สวยงามตามธรรมชาติรังสรรคขึ้น

เถียน อวีช้นุ เดินไปตามถนนเทปนูระหวางหบุเขาระยะหนึง่จงึตะโกน

รองโหขึน้ “เฮ ลงมากินขาวไดแลว” เสียงของเขาสะทอนกกึกองไปท่ัว

หุบเหว เมื่อไดยินนํ้าเสียงอนัคุนเคย แกะภูเขาฝูงใหญกค็อย ๆ กระชบัวง

เขามา ปนปายมาตามแนวเขา ลดัเลาะมาตามรองน้ํา เพยีงไมนานกมี็แกะ

ภูเขามารวมตัวกันเปนรอย เมื่อเห็นดังนั้น เถียน อวี้ชุน ก็จะใชชามเหล็ก

ใบใหญตักเมลด็ขาวโพดมาโปรยไปท่ัวพืน้ แกะสีน้ําเงินหมิาลยัท้ังหลาย

ก็จะขยับเขามา กมหนากมตาเคี้ยวอาหารอยางเอร็ดอรอย “แกะสีนํ้าเงิน

หิมาลัยเปนสัตวที่ขี้ขลาดโดยธรรมชาติ แตเนื่องจากผมเลี้ยงมันมานาน 

พวกมันเลยไมกลวัผม ไมคอยกลวัคนแปลกหนาแลว บางทีเอามือลบูมนั

ยังไมหนีเลย” เขาเลา

แกะสีน้ําเงินหมิาลยัมชีือ่เรียกอีกอยางวาแพะหนิ หรอืแพะดํา รปูราง

ลกัษณะของมันกํา้กึง่ระหวางแกะกบัแพะ เปนสัตวปาอนรุกัษระดับท่ีสอง

ของประเทศจีน ถิน่อาศัยของมันอยูแถบภเูขาสงูและภเูขาหนิ สูงจากระดับ

นํา้ทะเลปานกลาง 2,100 ถงึ 6,300 เมตร พวกมันมีความสามารถในการปน

ปายสูงมาก ขอแคมีแงงยื่นออกมา มันก็สามารถปนขึ้นไปได ระยะกระ-

โดดก็ไกลถึงสองสามเมตร สามารถกระโดดลงจากที่สูงกวาสิบเมตรได

โดยไมบาดเจ็บ และดวยเหตุนี้จึงไดฉายาวา “สัตววิเศษแหงหุบผา”

ภเูขาเฮอหลานต้ังอยูบรเิวณรอย

ตอทีร่าบสูงมองโกเลยี ท่ีราบสงูดิน

เหลือง และที่ราบสูงชิงไห-ทิเบต

เน่ืองจากมีปจจยัหลายประการอัน

ไดแกภูมิประเทศอันสลบัซับซอน 

มีภมิูอากาศและสภาพดินทีแ่ตกตาง

กนัในแนวด่ิง ฯลฯ ทําใหมีพืชพันธุ

และสตัวปาที่หายากชนิดใกลสญู-

พันธุเปนจาํนวนมาก จนเรยีกไดวา

ภเูขาเฮอหลานเปนสวนสวรรคแหง

การดํารงเผาพันธุของแกะสีนํ้าเงิน

หิมาลัย เมื่อแรกเริ่มที่เขตอนุรักษ

ธรรมชาติภูเขาเฮอหลานกอตั้งขึ้น

แกะสีนํ้าเงินหิมาลัย
图①②③岩羊 新华社 图

③
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ในป ค.ศ. 1983 นัน้ เน่ืองจากพชืพนัธุ

ไมอุดมสมบูรณ  แถมดวยอาหาร

ถูกแกะที่ชาวบานเลี้ยงแยงชิงและ

การลักลอบลาสัตวที่ผิดกฎหมาย 

สงผลใหจํานวนแกะสีนํ้าเงินหิมา-

ลัยเหลืออยูไมถึง 18,000 ตัว

ต้ังแต ค.ศ. 2001 เปนตนมา เขต

อนรุกัษธรรมชาติแหงน้ีไดประกาศ

ปดภเูขาและหามทําปศุสัตว พรอม

กับอพยพเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 600 

กวาครวัเรอืน และแกะอกี 1.48 แสน

ตัว ออกนอกพื้นที่ พรอมกับการ

ปราบปรามพฤติกรรมการลักลอบ

ลาสัตวทีผิ่ดกฎหมายอยางเครงครดั

สงผลใหสิ่งแวดลอมในการดํารง

ชีพของแกะภูเขาไดรบัการอนุรกัษ

จากหลาย ๆ ดาน นายหวัง จ้ีเฟย หวั

หนาฝายวิชาการแผนกวิจัยคนควา

เขตอนรุกัษธรรมชาติระดับประเทศ

ภเูขาเฮอหลาน เขตปกครองตนเอง

ชนชาติหยุหนิงเซ่ีย ใหการสัมภาษณ

กบัผูสือ่ขาววา ในเวลานีเ้ขตอนุรกัษ

ธรรมชาติภเูขาเฮอหลาน มีพืน้ที่ปาบรรลถุงึรอยละ 65 กวา และมีจาํนวน

แกะภูเขามากกวา 4 หมืน่ตัว สงผลใหภเูขาเฮอหลานกลายมาเปนหนึง่ใน

พื้นที่ที่มีแกะสีนํ้าเงินหิมาลัยอาศัยอยูอยางหนาแนนที่สุดในโลก

เป็นมติรกบัแกะสีน�า้เงนิหิมาลยั
和岩羊成为“朋友”

ถึงแมพืชพันธุในบริเวณนี้จะอุดมสมบูรณกวาเมื่อกอน แตเนื่องจาก

ฤดูหนาวในพืน้ทีต่ะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศจนีนัน้แสนจะยาวนาน

และหนาวเหนบ็ ซ้ําตนไมยังเจริญเติบโตชา ในฤดูใบไมผล ิทางเขตอน-ุ

รกัษจงึตองจัดต้ังจดุใหอาหารข้ึนจํานวนหน่ึงในบรเิวณท่ีมีแกะภเูขาอาศัย

อยูอยางหนาแนน เพือ่ทําหนาที่จัดหาอาหารใหแกะภเูขาในชวงฤดูหนาว

ถึงฤดูใบไมผลิ เพื่อชวยเหลือพวกมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวที่ออนแอ

แกเฒาหรือเจ็บปวย สามารถรอดพนไปจากฤดูกาลขาดแคลนอาหารได 

ปจจบัุนเขตอนุรกัษดังกลาวมีจดุใหอาหารทัง้ส้ิน 26 จดุ

เถียน อวี้ชุน ทํางานเปนเจาหนาที่อนุรักษมาเกาปแลว สถานีอนุรักษ

ปาไมทีเ่ขาประจาํอยู หลกั ๆ มเีขาทํางานตามลําพังตลอดป นอกจากหนาที่

ลาดตระเวนเพื่อปองกันไฟปาแลว หนาที่ประจําของเขาอีกอยางหนึ่งก็

คือการใหอาหารแกะสีนํ้าเงินหิมาลัย “ถาวันไหนไมไดทํา จะรูสึกโหวง

เหวง” เขากลาว “ผมชอบตะโกนเรยีกพวกมันมากนิขาวโพด รูสึกเหมอืน

กําลังเรียกคนในครอบครัวมากินขาวเลย”

เวลานานเขา เถยีน อวีช้นุ กลายมาเปนเพือ่นซ้ีกบัแกะสีนํา้เงินหมิาลัย

ฝูงนี ้และรูหมดวาวันไหนมีลูกแกะเพิ่มขึ้นมา หรือวันไหน “ลูกคาประ-

① ②
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จํา” ไมมากินอาหาร บางครั้งเมื่อโปรยขาวโพดเสร็จ แกะบางตัวยังเดนิ

ตามเขามาตอย ๆ บางกเ็ดินเขาไปพักผอนในลานบาน จนชาวบานเรยีก

เถียน อวี้ชุนวา “แมนมของแกะสีนํ้าเงินหิมาลัย”

ปจจุบัน การใหอาหารแกะภูเขาตามจุดใหอาหารหรือจุดชมวิวภาพ

การใหอาหารในภเูขาเฮอหลานกลายเปนกจิกรรมใหม ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว

และนักถายภาพจาํนวนไมนอยใหมาชกัภาพเปนท่ีระลึกกับพวกมัน หรอื

บางคนทดลองใหอาหารแกะ หรือขยับเขาไปถายรูปมันใกล ๆ หวัง เตอ

ซิง ผูชื่นชอบการถายภาพเลาวา ตอนแรกที่มาภูเขาเฮอหลาน เขาแทบจะ

ถายภาพรูปแกะเหลานี้ไมไดเลย เพราะพอมีรถเขามา ยังไมทันชักกลอง

ขึ้น พวกมันก็วิ่งหนีแลว “เวลานี ้ระบบนิเวศแถบนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบาน

ก็ตระหนักเรื่องการอนุรักษสัตวปามาก”

จากคําแนะนําของหวงั จีเ้ฟย หลายปมานี ้เขตอนรุกัษฯ ภเูขาเฮอหลาน

ไดปดและจัดระเบียบกับกํากับดูแลการดําเนินงานของเหมืองแรจํานวน

หนึง่ ทําใหเจาหนาท่ีสามารถพบเห็นสัตวปา เชน แกะสีนํา้เงนิหมิาลยั รวม

ท้ังสัตวชนดิอืน่ไดบอยครัง้ข้ึนในเวลาลาดตระเวน เพือ่ใหการสังเกตและ

วิจัยแกะสีนํ้าเงินหิมาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เขตอนุรักษจึงไดตั้งกลอง

แกะสีนํ้าเงินหิมาลัย
图①岩羊 新华社 图 

แกะสีนํ้าเงินหิมาลัยยืนอยูบริเวณหนาผา
图②③岩羊站立在峭壁边 新华社 图

③

อินฟราเรดขึ้นในที่โลง แกะสน้ํีา

เงินหิมาลัยเหลาน้ี  จงึกลายมาเปน

ตัวเอกในภาพถาย ท่ีจะถกูเกบ็บัน-

ทึกภาพเอาไวตลอดแนว ตั้งแตใน

หบุเหวจนถึงบนยอดเขา
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龙潭村位于福建省屏南县，历史文化悠久。但由于人均耕地少，村

民只能外出务工，原本1400多人的村庄一度只有200多人留守，

一座座老宅曾因年久失修，只余残垣断壁。2017年，在当地政府支持下，

龙潭村开始拯救老屋、复兴古村。如今的龙潭村，晌午的暖阳洒在青石板

路上，小桥流水，熙攘的游客们忙着拍照嬉戏。古老的廊桥，守望着河床

里的潺潺流水……“品一品当地香醇的黄酒，听一曲温软的四平戏，这里

满是乡愁的味道。”来自江西省的曾伟，两年前便成为龙潭村的“新村

民”，亲眼见证了一个老旧村落的“文艺复兴”。

“การฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม” ของหมู่บา้นหลงถาน

龙潭村的“文艺复兴”
赵巧红 叶陈芬/文

นักทองเที่ยวพูดคุยดื่มชาในรานหนังสือ “สุยสี่” 

หมูบานหลงถาน
图①在龙潭村“随喜书屋”，几位游客喝茶聊天 
新华社 图

นักทองเที่ยวกําลังชื่นชมผลงานภาพสีนํ้ามันของชาว

บานหมูบานหลงถาน
图②游客观赏龙潭村民的油画作品 新华社 图

①
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หมูบานหลงถาน ตั้งอยูในอําเภอผิงหนาน มณฑลฮกเกี้ยน มีประวัต-ิ

ศาสตรวฒันธรรมอนัเกาแกและยาวนาน พระอาทติยยามเท่ียงวนัแผดเผา

ลงบนพืน้หินถนน มีสะพานเลก็ ๆ และลาํคลอง  นกัทองเทีย่วท่ีเดินขวกัไขว

ไปมาวุนอยูกับการถายรูปหยอกลอกัน ศาลาโบราณทอดยาวบนสะพาน

อยูคูกบัลํานํา้ท่ีไหลเอือ่ย… “มาชมิเหลาหวงจิว่ (เหลาทีห่มักจากขาว) ของ

ทองถิ่นซึ่งมีรสชาติเยี่ยมยอด และฟงงิว้ซื่อผิงที่ออนชอยงดงาม ที่นี่เต็ม

ไปดวยกล่ินอายของความคดิถงึบานเกดิ”  เจงิ เหวย ซ่ึงมาจากมณฑลเจียงซี 

ไดกลายเปนสมาชิกใหมของหมูบานหลงถานเมื่อสองปกอน เขาไดเปน

ประจักษพยานของ “การฟนฟูศิลปวิทยาการ” ในหมูบานโบราณแหงนี้

ฟังงิว้ซ่ือผงิทีไ่พเราะจบัใจ
  听一曲动人的四平戏

เสียงกลองดังเปนจงัหวะพรอมกนั ผสานกบัเสยีงขบัรองกงัวานไพเราะ 

เม่ือถงึยามค่ําหมูบานหลงถานกจ็ะมีการขบัรองง้ิวซ่ือผงิ เสียงเพลงอนัเพราะ-

พริ้งแทรกขึ้นมาทามกลางเสียงกลอง หมูบานที่เงียบสงบก็เริ่มคึกคักขึ้น

มา  ชาวบานบางก็หยุดเดินเพื่อฟงการรองงิ้ว บางก็เขาไปรวมแสดงดวย 

บรรยากาศสนุกสนานและอบอุน

ง้ิวซ่ือผงิกําเนิดขึน้ทีห่มูบานหลงถานในสมัยราชวงศหมงิและสืบทอด

กนัมายาวนานกวา 400 ป “การเผยแพรง้ิวซ่ือผงิในชวงเริม่แรกกเ็พือ่แสดง

งิ้วบวงสรวงเทพเจา” จากคําบอกเลาของเฉิน ตาปง ผูสืบสานศิลปะการ

แสดงงิ้วซื่อผิงของหมูบานหลงถาน ทศวรรษ 1990  งิว้ซื่อผิงโดงดังมากใน

มณฑลฮกเก้ียน  เม่ือถงึเดอืนมกราคมของทกุปชาวบานจะเดินทางตระเวน

แสดงงิ้วนี้

เม่ือยคุสมยัเปลีย่นแปลงไป ทาํใหหมูบานในชนบทมีการละเลนบันเทิง

หลากหลายขึน้ ง้ิวซือ่ผงิจงึไดคอย ๆ เลอืนหายไปจากวถิชีวีติของชาวบาน 

การวาจางไปแสดงก็นอยลง และ

กําลังประสบภาวะขาดผูสืบสาน

ตอ จะทําอยางไรใหเกดิการ “อนรัุกษ

และสืบสานตอไป”  ไดกลายเปน

ปญหาใหญ ณ ปจจุบัน ในตนป ค.ศ. 

2017 หมูบานหลงถานจึงตัดสินใจ

ฟนฟูคณะการแสดงงิ้วซื่อผิง และ

เปดชั้นเรียนฝกอบรมคนรุนใหม

อกีครัง้ “ซานเหนียงทนทุกขทรมาน

อยูในถํา้เฮยอว๋ิน หลวิ เฉินเซยีง ชวย

แมออกมาอยูพรอมหนา” ผูส่ือขาว

ของเราไดเดินไปตามทํานองเพลง

ไพเราะเสนาะ และพบกับเฉิน ซิ่ว-

อวี ่ผูสืบสานการแสดงงิว้ซือ่ผงิรุน

ที ่12 ของหมูบานหลงถาน เธอกาํลัง

สอนนักเรียนแสดงงิ้วโบราณเรื่อง 

“เฉินเซียงถลมถํ้า” อยูบนเวที

เฉิน ซิ่วอวี ่บอกกับผูสื่อขาววา 

ปจจุบัน ในหมูบานมีการจัดต้ังสมา-

คมผูสบืสานศิลปะการแสดงงิว้ซือ่

ผิงแหงหมูบานหลงถาน มีสมาชิก

เกือบ 30 คน ทุก ๆ เยน็สมาชิกของ

สมาคมกจ็ะรวมตัวกนัทีส่โมสรหมู-

บานเพื่อฝกฝนคนรุนใหมที่จะมา

สานตอศิลปะการแสดงนี ้ตอนนี ้

เฉิน ซิว่อวี ่สอนลูกศิษยมากกวา 20

คน ลกูศิษยจาํนวนไมนอยสามารถ

 “รับผิดชอบการแสดงสําคัญ” ได

ดวยตนเองแลว มรดกทางศิลปวฒัน-

ธรรมอันลํ้าคาที่มาจากหุบเขาลึก

กําลังเขาสูยุคแหงการเติบโตและ

พัฒนา
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ชิมเหล้าหวงจิว่กลิน่หอม
 品一碗香醇的黄酒

หมูบานหลงถาน ตั้งอยูในพื้นที่แองกระทะที่ลอมรอบดวยเทือกเขา 

บริเวณไหลเขามีนํ้าตกที่มีความสูง 30 กวาเมตร ดานลางมีหนองนํ้าลึก 

เรียกวาหลงถาน (หนองมังกร) ชาวบานในหมูบานนิยมนํานํ้าจากหนอง

หลงถานมาหมักเหลาหวงจิว่ (เหลาเหลอืง) การทําเหลาหวงจิว่ในทองถิน่

หมูบานหลงถาน ตั้งแตการเลือกเพาะหัวเชื้อจนกระทั่งถึงการหมักเหลา 

มีกรรมวิธีซับซอนและเทคนิคตาง ๆ มากมาย ตองอาศัยการสืบทอดจาก

อาจารยไปยังลูกศิษย หรือไมก็ถายทอดจากรุนสูรุนภายในตระกูล โดย

เฉพาะอยางยิง่คืออณุหภมิูและความชืน้สําหรบัการหมัก ลวนแตตองอาศัย

ประสบการณในการตัดสินใจทั้งสิ้น   

เฉิน กวนชั่ง เปนผูสืบทอดคนสําคัญในดานกรรมวิธีการทําขาวราสี

แดงกับเทคนิคการหมกัเหลาหวงจิว่ของอําเภอผิงหนาน ในโครงการอน-ุ

รักษมรดกทางวฒันธรรมของมณฑลฮกเกีย้น เขาประกอบอาชพีหมกัเหลา

หวงจิ่วมาเปนเวลาเกือบ 50 ป “การหมักเหลาหวงจิ่วจะตองคัดสรรขาว

เหนียวที่ปลูกบนภูเขาสูง และตองเลือกเม็ดกลม ๆ อวน ๆ ขาวแบบนี้จะ

โตชา แตนํามาหมักเหลาแลวจะหอมมาก”  เฉิน กวนชั่ง สืบทอดเทคนิค

หมักเหลามาจากรุนพอ  ดวยความพิถีพิถันของเขา ทําใหเหลาของตระ-

กูลเฉินหอมฟุงกระจายออกจากหมูบานชนบทไปสูนับพันนับหมื่นครัว

เรือน

ท่ีหมูบานหลงถานแหงน้ี ทุก ๆ ปแตละบานจะหมักเหลาหวงจิว่ 2-3 

ไห เม่ือหมักเรยีบรอยแลว ชวีติประ-

จาํวนัของชาวหลงถานกอ็บอวลไป

ดวยกลิ่นอายที่หอมกลมกลอม ไม

วาจะงานมงคลหรืองานอัปมงคล

ลวนแตขาดเหลาหวงจิ่วไปไมได

เลย ยิ่งงานพบปะสังสรรคในหมู

มติรสหายก็ตองดื่มเพื่อเพิ่มรสชาติ

สักหนอย  เกษตรกรท่ีกราํงานหนกั

ในทองไรทองนาทั้งวันในชวงฤดู

รอน ฤดูฝนหรอืฤดูหนาว เม่ือกลับ

ถงึบานไดด่ืมเหลาหวงจิว่อุน ๆ สัก

ถวย กจ็ะชวยใหหายเหน่ือยและเพิม่

ความกระปรีก้ระเปราได อกีทัง้ชวย

เพิม่เติมสารอาหาร และชวยใหหาย

หนาวขจัดความช้ืน  อกีทัง้ยงัชวยให

เลอืดสูบฉีดไดดีอีกดวย

โฮมสเตย์และร้านหนังสือผุดขึ้น

เตม็หมู่บ้าน
民宿书屋遍地开花

หมูบานหลงถานมีวัฒนธรรม

อนัเกาแกยาวนาน  แตเน่ืองจากพืน้

ทีทํ่านาเฉลี่ยตอคนมีนอย ชาวบาน

จึงตองออกไปทํางานนอกหมูบาน 

ทําใหประชากรในหมูบานซึ่งเดิม

มีอยูมากกวา 1,400 คน กลับเหลือ

เพยีง 200 กวาคนเทาน้ัน บานโบราณ

ซึ่งไมไดรับการซอมแซมมานาน 

จงึเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั ตอมา

ใน ค.ศ. 2017 หนวยงานภาครัฐใน

ทองถิน่จงึไดเริม่เขามาชวยเหลอืใน

การซอมแซมบานโบราณและฟนฟู

หมูบานหลงถานแหงน้ี  เซ่ีย ซิงหยง 
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เลขาธิการคณะกรรมการหมูบานบอกวา “จากการท่ีหมูบานโบราณสวน

ใหญมีลกัษณะพเิศษตรงท่ีเปนโครงสรางจากดินและไม เราจงึไดเชญิชาง

ฝมือผูมปีระสบการณ และใชศิลปะชางแบบด้ังเดิมในการซอมแซมฟนฟ”ู

หลังจากที่บานโบราณรกรางหลังแลวหลังเลาไดรับการบูรณะซอม

แซมใหม ก็ไดมีการพฒันาธุรกจิใหม ๆ ข้ึนมา บานโบราณในหมูบานหลง

ถานมีนกัลงทุนภายนอกเขามามากข้ึนอยางตอเนือ่ง  นักลงทุนเหลาน้ีบาง

ก็เปดรานหนงัสือ บางกส็รางโฮมสเตย และกลายเปนเจาของบานคนใหม 

ในป ค.ศ. 2017 เมื่อเจิง เหวยไดเห็นหมูบานหลงถานเปนครั้งแรกก็หลง

รกัสถานทีแ่หงนีท้นัท ีเขาจงึไดเชาบานโบราณอายกุวา 100 ปในหมูบาน  

และใชเงินหลายแสนหยวนในการปรบัปรงุบานใหกลายเปนรานหนงัสือ

ท่ีช่ือวา  “สุยส่ี”  (ความยนิดีปรดีา)  เหอ ซูเจนิ ไดทิง้ชวีติในเมอืงหลวงอยาง

กรุงปกก่ิง มาลงหลกัปกฐานท่ีหมูบานหลงถาน  และปรบัปรงุบานโบราณท่ี

ถูกทิ้งรางหลายปใหกลายมาเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคซึง่

มรีสนยิมดมีากแหงหนึ่งที่ชือ่วา “โยวหรานจอืเจยี” (บานสาํราญ) เหอ ซูเจนิ

และชาวบานในหมูบานเริ่มเรียนวาดภาพสีนํ้ามันโดยทีไ่มเคยมพีืน้ฐาน

ความรูมากอน และไดดึงดูดนักทองเท่ียวจาํนวนมากใหเขามาสัมผัสประ-

สบการณที่นี ่ เหอ ซูเจิน กลาววา “ชีวิตความเปนอยูที่นี่เรยีบงาย ผูคนมี

นํา้ใจ อยูกันอยางสามัคคีกลมเกลยีว ฉันรูสึกเปนธรรมชาติ  ไมรูสึกหางเหนิ

หรือแปลกแยกเลย”

ชาวบานและนักศึกษามหาวทิยาลยัจํานวนมากเริม่กลบัมาสรางธุรกจิ

ทีบ่านเกดิของตนเอง  บางกใ็หเชาบานท่ีปลอยทิง้ไวไมไดใช บางกก็ลาย

เปนพนักงานโครงการวัฒนธรรม

เชิงสรางสรรค หรือไมก็เปดราน

อาหาร เปดโฮมสเตย หรือสราง-

สรรคผลงานศิลปะทํามือแบบดั้ง

เดิม  เฉิน เสี้ยวเกา ชายวัย 50 ป ได

ดัดแปลงบานโบราณอายรุอยปของ

ตนใหกลายเปนโฮมสเตย  ทําให

บานเกาของเขากลายมาเปน “กระ-

ถางมหาสมบัติ” เขาเลาวา “ชวงวัน

หยุดสุดสัปดาหหาหองพักไดยาก

มาก ตอนน้ี ถาเปนชวงเทศกาลวัน

หยดุ นักทองเทีย่วกจ็ะเต็มหมด และ

บรเิวณจตัรุสัของหมูบานก็จะมีรถ

บัสทองเทีย่วจากท่ัวประเทศมาจอด

เต็มไปหมด” 

ธารนํ้าใสในหมูบานหลงถานและบานโบราณที่ไดรับ

การบูรณะ
图①龙潭村清澈的溪水与修复后的古民居 
新华社 图

คนงานกอสรางกําลังปรึกษาแผนการฟนฟูสะพานทางเดิน

หมูบานหลงถาน
图②施工人员探讨龙潭村廊桥修复方案  新华社 图

นักทองเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑละครงิ้วซื่อผิงในหมูบาน

หลงถาน
图③游客在龙潭村四平戏博物馆参观 新华社 图
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近日，中泰研究人员

合作开展了悬棺葬

人群古DNA研究。研究发

现，滇西北的悬棺葬人群母

系遗传世系遗传多样性非常

高，而泰国北部的悬棺葬人

群的遗传多样性相对较低。

该结果符合悬棺葬习俗在中

国南方起源并向南流传到东

南亚的观点。 

จนี - ไทย ร่วมไขปรศินาดเีอน็เอชาติพนัธ์ุ
ในโลงศพแขวน

เม่ือเรว็ ๆ นี ้นักวจิยัจากสถาบนัวจิยัสัตวคนุหมิงของสภาวทิยาศาสตร

แหงชาติจนี และสถาบนัวจิยัโบราณคดีมณฑลยูนนาน และมหาวทิยาลัย

ศิลปากรของไทย ไดรวมมือกนัใชประโยชนจากเทคโนโลยแียกแยะ DNA 

โบราณ ศึกษาวจิยั 41 ตัวอยางซากโครงกระดูกมนุษยจากโลงโลงศพแขวน

จํานวน 13 โลง จากอําเภอเวยซิ่นและอาํเภอเยียนจิน เมืองจาวทงของ

มณฑลยนูนาน รวมถงึบรเิวณลุมแมน้ําโยวเจยีงในกวางซีและอาํเภอปาง

มะผาของไทย โดยไดทําการวเิคราะหลาํดับ DNA ไมโทคอนเดรยี เผยประ-

วัติแหลงกําเนิดของการฝงศพโลงแขวน

การฝงแบบแขวนโลงศพคือ ประเพณีการปลงศพโดยการนําเอาโลง

ศพไมแขวนไวบนหนาผาสูงติดทะเล ภูเขาหรือริมแมนํ้า ตลอดจนในถํ้า 

และในชองปลองตาง ๆ  ซ่ึงกระจายอยูในวงกวางแถบลุมแมนํา้แยงซีเกียงและ

中泰学者合作探秘悬棺葬人群古DNA
张晓明 李春梅 周亚楠/文
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ทางตอนใตของลุมแมนํ้าดังกลาว 

และกระจายตัวอยูคอนขางมากใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไปถงึเกาะ

มหาสมุทรแปซิฟก ในฐานะเปน

มรดกทางวฒันธรรมโบราณคดีและ

ประเพณีการปลงศพที่คอนขาง

แปลกเฉพาะและเกาแก วฒันธรรม

การฝงศพบนโลงแขวนจึงไดรับ

ความสนใจจากวงการโบราณคดี

มาโดยตลอด

การวิจัยคนพบวา ตระกูลการ

ถายทอดทางพนัธุกรรมผานมารดา

ของบรรดาโลงศพแขวนในภาคตะ-

วนัตกเฉยีงเหนือของยนูนานมีความ

หลากหลายคอนขางมาก สวนการ

ถายถอดพันธุกรรมของชาติพันธุ

โลงศพแขวนทางภาคเหนอืของไทย

มีความหลากหลายคอนขางนอย 

ซ่ึงผลลพัธน้ีสอดคลองกบัแนวทศั-

นะที่วาประเพณีการแขวนโลงศพ

มีตนกําเนิดจากตอนใตของจีนและ

แพรกระจายไปทางใตจนถงึเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต 

นอกจากน้ี  งานวจิยัยงัพบอกีวา โลงศพแขวนในพื้นทีต่าง ๆ ในเอเชยี

มีตระกลูพนัธุกรรมถายทอดผานมารดาเพยีงไมกีต่ระกลู น่ีสะทอนใหเห็น

วาระหวางกลุมชาติพนัธุโลงศพแขวนตาง ๆ กนัเหลาน้ีมีความสัมพนัธกัน

อยางใกลชดิ นักวจิยันาํเอาผลวเิคราะหพนัธุกรรมกบัหลกัฐานทางโบราณ

คดี มานษุยวทิยากายภาพ คติชนวทิยา และประวัติศาสตรมาผนวกรวมกนั 

คาดคะเนวา ประเพณีการแขวนโลงศพเริ่มตนขึ้นในกลุมชนไปเยวหรือ

ชาวเยวรอยเผาตามชายฝงทะเลดานตะวนัออกเฉียงใตของจีนเม่ือประมาณ 

3,600 ปกอน ไปเยวคือบรรพบุรุษของชาติพันธุที่หลากหลายในตระกูล

ภาษาไท-ไตในปจจบุนั ตอมา ประเพณีฝงศพโลงศพแขวนกถ็ายทอดแพร

หลายไปในพื้นที่ทางตอนใตของจีนดวยการอพยบและเคลื่อนยายกลุม

ชาติพันธุ โดยประมาณชวง 2,000 ปกอน ผูสืบทอดประเพณีการแขวน

โลงศพซ่ึงเปนกลุมคนนอยนัน้ไดอาศัยวธีิการเผยแพรเชงิวฒันธรรม  เผย-

แพรประเพณน้ีีไปยงักลุมชนด้ังเดิมในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอยาง

กวางขวาง เชน ภาคเหนือของไทย

นักวิจัยกลาววา ผลงานวิจัยนี้เพียงแคศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติ

แหลงกําเนิดของการแขวนโลงศพจากมุมมองของตระกูลการถายทอด

พนัธุกรรมผานทางมารดาเทานัน้ ในอนาคตจะมงีานวจัิยทีใ่ชตัวอยางซาก

โครงกระดูกมนุษยในโลงศพแขวนทีมี่ลกัษณะเปนตัวแทนไดกวางขวาง

ยิ่งขึ้น วิเคราะหจากมุมมองกลุมพันธุกรรม DNA และตระกูลพันธุกรรม

บดิา Y-DNA เปนตน และผนวกรวมวชิาศาสตรอนัหลากหลายท่ีคาบเกีย่ว

กนัเขาไวดวยกนั ซ่ึงจะเปนหลกัฐานสนับสนุนท่ีเปนระบบมากยิง่ขึน้สาํหรับ

การเผยโฉมหนาวัฒนธรรมประวัติศาสตรประเพณีการแขวนโลงศพได

อยางรอบดานยิ่งขึ้น

กอนหนาน้ี ผลงานวจิยัในหวัขอ “A Matrilineal Genetic Perspective of 

Hanging Coffin Custom in Southern China and Northern Thailand” ไดพมิพ

เผยแพรในวารสารยอย iScience ในวารสาร Cell Press 

สวนหนึ่งของโลงศพในหลุมหินสี่เหลี่ยมที่มองเห็นไดชัดเจนภายใตแสงอาทิตย
图①②部分方形石孔里的棺木在阳光的照射下清晰可见 中新社 图 

โลงศพแขวนอันลึกลับในอําเภอเหยียนจิน เมืองจาวทง มณฑลยูนนาน
图③位于云南省昭通市盐津县的神秘悬棺 中新社 图

③
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拳打 脚 踢 、 膝 撞 肘 击 ， 风 格 强

硬、干净爽利的泰拳，让人看

得热血沸腾。近年来，随着中泰合作交

流日益密切，各色泰拳馆在中国遍地开

花，位于昆明市同德广场的皇蜂格斗俱

乐部正是其中之一。为保证泰拳教学的

专业性，这家泰拳馆聘请了泰国拳手卓

担任教练。“许多学员跟我学习一段时

间后，身体状态越来越棒，我感到很开

心。”卓表示。

มวยไทยในคุนหมิง

หากพดูถงึมวยไทยแลว ชาวจนี

จํานวนมากอาจจะนึกถึงโทนี่จา 

(จาพนม)

นักแสดงชือ่ดังชาวไทยในภาพ-

ยนตรเขาไดถายทอดศิลปะการตอ

สูมวยไทยออกมาไดอยางถึงอกถึง

ใจ การใชหมัด เทา เขา ศอกของมวย

ไทยเปนการจูโจมที่หาวหาญทรง

พลงั มีทวงทาคลองแคลวปราดเปรยีว 

สรางความดุเดือดเผ็ดมันใหแกผู-

ชมอยูเสมอ หลายปที่ผานมา ดวย

ความรวมมือและการแลกเปลี่ยน

อนัใกลชดิระหวางไทย-จนี มวยไทย

ซึ่งเปนหนึ่งในตัวแทนของวัฒน-

泰拳在昆明
本刊记者 蔡梦 文/图

ธรรมไทยด้ังเดิมน้ัน ไดกาวจากจอเงินมายงัชวีติจรงิของชาวจนี มีคายมวย

ไทยไปเปดตามเมืองตาง ๆ  ทัว่ประเทศจีน BEE FIGHT FIT CLUB ใน Tongde 

Kunming Plaza กเ็ปนหน่ึงในคายมวยไทยเหลาน้ี

BEE FIGHT FIT CLUB ตั้งอยูในชั้น 18 อาคาร Tongde Kunming Plaza 

การตกแตงแบบเรียบงายและเปนไดนามิกสไตลนั้นเปนที่สะดุดตาอยาง

ยิ่ง มองไปนอกหนาตางทรงสูงแบบพื้นจรดเพดานจะมองเห็นทิวทัศน

ของคนุหมิงทัง้เมือง มาฝกมวยไทยทีนี่ ่จะทําใหรูสกึต่ืนเตนฮกึเหมิเหมอืน

ฝกวชิาบนยอดเขาสูง คณุซวี ่เฮา เจาของสโมสรเลาวา เขาเคยไปเรยีนหนงั-

สือและใชชวีติทีเ่มอืงไทยเปนเวลา 10 ป และเกดิความชืน่ชอบในมวยไทย 

ในป ค.ศ. 2016 คณุซวี ่เฮา ไดเปดคายมวยไทยแหงแรกขึน้ท่ีเมืองคุนหมิง

สวน BEE FIGHT FIT CLUB เปนคายมวยแหงท่ี 3 ของเขา “มวยไทยเปนศิล-

ปะการตอสูประจําชาติของไทยไมไดเปนเพียงทักษะการตอสูเทานั้น ยัง

เปนสัญลกัษณของวฒันธรรมไทยอกีดวย และหวงัวาจะมีคนจนีทีช่ืน่ชอบ

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยผานศิลปะมวยไทย” คุณซวี ่เฮา กลาว

①
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ในชวงเท่ียง 12.30-13.30 น. และชวงค่ํา 19.00-20.00 น.ของแตละวนัจะ

เปนชวงเวลาทีคึ่กคกัทีสุ่ดในคายมวยไทย คณุซวีไ่ดจดัทําหลายหลกัสูตร

ตามความตองการท่ีแตกตางกนัของลกูคา “นักรบในความมืด” เปนหลกั

สูตรการตอสูในที่มืด ในสนามที่มืดมิด จะเตะตอยกระสอบทรายอยาง

ไรก็ไดโดยไมตองสนใจสายตาของผูอืน่ หลกัสูตรนีสํ้าหรบันักเรยีนท่ีตอง

การผอนคลายความเครยีด สวนหลกัสูตรศิลปะการตอสูแบบผสม มีต้ังแต

การตอสูในทายนื-การปลํา้-การตอสูในทานอน-การควบคุมและการพชิติ

คูตอสู คณุอาจจะไมแข็งแรงพอแตคุณกส็ามารถใชเทคนคิ MMA ในการปอง

กันตัวเองและเอาชนะคูตอสูได” คุณซวี ่เฮา กลาว

เพือ่ความเปนมืออาชพีของสโมสร คุณซวี ่เฮา ไดเชญิโคชโจจากเมือง

ไทย (นายรณชยั ทะบันแดน) ครูมวยชาวไทยซ่ึงมปีระสบการณการสอน

มวยไทยมากวา 7 ป เขาเคยขึน้ชกท้ังหมด 114 ครัง้ ชนะ 86 ครัง้ และชนะ

น็อคเอาท 16 ครั้ง กอนที่จะเริ่มการสอนทุกครั้ง คุณโจจะเตือนนักเรียน

ทุกคนใหพนัผาพนัมือดวยความต้ังใจเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็ในระหวาง

การฝกฝนเม่ือเริม่การฝกอบรม คุณ

โจจะเอาจริงเอาจังมาก “กําหมัด

 ปลอยหมัด เตะเทา” เขาบรรยาย

ขอควรระวังของแตละทาและสาธิต

ใหนักเรียนดูไปพลาง

แมจะเปนการฝกอบรมเทานั้น 

แตทกุครัง้คณุโจกป็ลอยหมัดไดรวด

เร็วและแมนยํา ไมแพการตอสูจริง

บนเวทีมวย เมื่อการฝกอบรมเสร็จ

สิน้ คุณโจกก็ลายเปนคนราเรงิและ

ชางพดูดังเดิม ชอบพดูคยุกบัลูกศิษย 

ใชทัง้ภาษาจีน ไทย และองักฤษปะ

ปนกนัอยางสนุกเพลดิเพลนิ “มีลกู

ศิษยหลายคนหลังจากไดฝกมวย

ไทยกับผม แลวรางกายแข็งแรงยิ่ง

ขึน้ ผมรูสึกดีใจมากครบั ผมมีความ

สุขท่ีไดมาทาํงานในยนูนาน ผมชอบ

ทุกอยางในท่ีนี่ และหวงัวาคนยนู-

นานจะเขาใจมวยไทยมากข้ึนครับ”

 คุณโจ กลาว 

บรรยากาศภายใน BEE FIGHT FIT CLUB

图①皇蜂格斗俱乐部环境 

โคชโจกําลังฝกสอนนักเรียน
图②教练卓（右）指导学员 

สมาชิกในคายมวยกําลังฝกซอม
图③俱乐部学员训练 

รูปหมูของโคชในคายมวย
图④俱乐部教练合影 

②

③
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在云 南 省 迪 庆 藏

族 自 治 州 ， 藏

香与藏族群众的生活息息

相关。每天清晨，他们着

装、洗浴后，都会怀着虔

诚的心在神龛前点燃一柱

藏香，才开始一天的工作

生活。从普通人家到佛堂

寺院，处处弥漫着藏香的

味道。

มหศัจรรยธู์ปทิเบต

ณ แควนปกครองตนเองชนชาติทิเบตตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน ธูปมีความ

ผูกพันกันอยางแบนแนนในวิถีชีวิตชาวทิเบต เชาตรูของทุกวัน หลังจาก

ที่ลางหนาชําระรางกายแตงตัวเรียบรอยแลว จะตองจุดธูปเปนการบูชาที่

หิ้งพระ ดวยจติใจทีเ่ปยมความศรทัธา จากน้ันจงึเริม่ทาํงานตามปกติของ

วนัใหม ต้ังแตระดบัชาวบานไปจนถงึโบสถวหิารในวดัวาอาราม ทกุหน

แหงจะอบอวลไปดวยกลิ่นหอมของธูปทิเบต

ในฐานะท่ีเปนผูสบืสานเทคนิคการผลติธูปทิเบต นายเสีย้งปาเจยีงชนั

ไดต้ังใจศึกษาเรือ่งธูปทิเบตอยูนานป นอกจากจะรกัษาพืน้ฐานเทคนิคการ

ผลิตธูปทิเบตแบบโบราณกวาสามรอยปแลว ยังไดเลือกสรรขอเดนของ

แตละสาํนัก นํามาผสมผสานกบัวธีิทางวทิยาศาสตรสมัยใหม เม่ือผานการ

คนควาและไดประดิษฐ “ธูปทิเบตตี๋ชิ่ง” ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นมา 

神奇藏香

①
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จากวดัถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน 
从寺院传向民间

นายเส้ียงปาเจยีงชนั ถอืกาํเนิดทีตํ่าบลเจ้ียนถงั เมืองเชยีงการลีา แควน

ตีช๋ิง่ ในวัยเด็กขณะท่ีอายไุด  8 ขวบนัน้ เด็กชายเส้ียงปาเจียงชนั ไดมีโอกาส

เขาศึกษาภาษาทิเบตที่วัดซองซานหลิน (Songzanlin Temple) ตอมายังได

ศึกษาทฤษฎีพืน้ฐานการแพทยทิเบตและเทคนิคการผลติธูปทเิบตกบัอาจารย

เขาเปดเผยวา แรกเริม่ตนเองไมไดลงมือผลติธูปทเิบต แตหลงัจากติดตาม

อาจารยจาริกไปทั่วเขตภูเขาหิมะในตี๋ชิ่งนั้นไดเสาะหาวัตถุดิบสมุนไพร

ทีล่ํา้คาชนดิตาง ๆ  ท่ีเปนสวนประกอบในการผลิตธูปทเิบต “บนพืน้ทีร่าบ

หาสมุนไพรไมได ตองไปตามพื้นที่สูงที่เสี่ยงภัย จึงจะไดสมุนไพรที่ดีที่

สุด” นายเสี้ยงปาเจียงชันกลาว

ภายใตการชี้แนะของอาจารย 

เขาคอย ๆ  เรยีนรูวาการใชสมุนไพร

ตางชนิดกนัจะผลติธูปทิเบตท่ีแตก

ตางกนั อาจารยที่เส้ียงปาเจยีงชนั

กลาวถึงคือผู สืบสานเทคนิคการ

ผลิตธูปทิเบตสูตรลับโบราณแหง

วดัซองซานหลนิรุนท่ีส่ี อาจารยได

สงตอสูตรลบัการผลติธูปและเคร่ือง

มือตาง ๆ เชน อางหินและสากหิน

เครือ่งบดใหกบันายเส้ียงปาเจยีงชนั

ทั้งหมด

นายเสี้ยงปาเจียงชันกําลังทําธูปทิเบต
图①向巴江参制作藏香  图片来源于网络 

จุดกํายานทิเบต
图②③点燃藏香 陈创业 图

②

③
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ตนกาํเนิดธูปทิเบตเริม่ข้ึนท่ีวดัทางศาสนาพทุธ เปนหน่ึงในส่ือทางวัตถุ

ที่สําคัญแหงวัฒนธรรมพระพุทธศาสนานิกายทิเบต วัตถุดิบในการผลิต

ธูปทิเบตประกอบดวยสมนุไพรหลายสบิชนดิ เชน ดอกกานพล ูกระวาน 

ชะมดเชียง ตังกยุหรอืแองเจลกิา ฯลฯ และยงัตองเพิม่ไขมุก ปะการงั เปนตน

เขาไปดวย ทําใหธูปทิเบตมีคุณคามากลน

ยอนกลบัไปยงัทศวรรษที ่20 พระอาจารยซองโหมวแหงวดัซองซาน

หลนิไดคิดคนสูตรการทําธูปทเิบตทีเ่ปนตํารบัลบัเฉพาะ โดยการใชพฤกษา-

พนัธุไมรวมกับสมุนไพรในทองถิน่ยูนนานผสมผสานกบัตํารบัด้ังเดิม ผลติ

ออกมาเปนธูปที่มีสรรพคุณทางการแพทยในการรักษารางกายและบาํรงุ

สุขภาพ เปนธูปท่ีใชจดุในโบสถวหิารทกุวนั ผานไประยะเวลาหน่ึง พระสงฆ

ในวดัท่ีเคยมีอาการแนนหนาอก ปวดหวั ไอ นอนไมหลบั เปนตน อาการ

เหลานีค้อย ๆ ทุเลาและหายไปในทีสุ่ด นับแตนัน้มา ธูปทเิบตแหงวดัซอง-

ซานหลินไดเริ่มเผยแพรไปสูชาวบาน กลายเปนของใชจําเปนในชีวิต

ประจําวันของชาวทิเบต

 “สมัยน้ัน สภาพทางการแพทยไมเอือ้อาํนวยธูปทเิบตสามารถชวยบรร-

เทาอาการของโรคได เชน เปนหวดั ปวดหวั เปนตน” นายเสีย้งปาเจยีงชนั

กลาว ในปจจุบนั ถงึแมวาคุณภาพชวิีตของประชาชนจะดีขึน้เรือ่ย ๆ สภาพ

ทางการแพทยมกีารปรบัปรงุอยูเสมอก็ตาม แตพีน่องชนชาติทเิบตยงัคง

รักษาประเพณีการจดุธูปไวเชนเดิม ธูปทิเบตไมเพยีงมีสรรพคุณในการบาํรงุ

รักษาสุขภาพ ชวยใหรางกายแข็งแรง หากยงัแฝงนัยยะทางวฒันธรรมทีเ่ขม-

ขนไวอกีดวย  ในแควนต๋ีชิง่ไมวาจะเปนชาวบานทัว่ไปหรอืวดัใดกต็าม ชน-

ชาติทิเบตสวนใหญจะจุดธูปตอนเชาและตอนเยน็เปนประจํา จุดธูปตอนเชา

หน่ึงดอก หมายถงึการเริม่ตนของวนั

จุดธูปตอนเย็นหนึ่งดอก หมายถึง

การส้ินสุดของวัน ลางมือใหสะอาด

กอนจุดธูป ตัง้จติศรทัธาขณะจดุธูป

คือประเพณีของชนชาติทเิบตท่ีสืบ-

ทอดกันมายาวนานในชวงฤดกูาล

ปลกูขาวบารเลย มันฝรัง่  พีน่องชน-

ชาติทิเบตยงันิยมจุดธูปทีน่อกบาน

ดวย เพื่อออนวอนขอใหฝนฟาตก

ตองตามฤดูกาล

ท�าการบดเจด็วนัเจด็คนื
磨制七天七夜

ป ค.ศ. 2007 หลงัจากไดรบัความ

เหน็ชอบจากอาจารยแลว นายเสีย้ง-

ปาเจียงชันไดใชชื่อ “วัดซองซาน

หลนิ” ในการผลิตธูปทเิบตยี่หอ 

“ธปูทิเบตซองหลิน” ป ค.ศ. 2013 

นายเสีย้งปาเจยีงชนัไดกอต้ังบริษัท

เผยแพรวฒันธรรมซองหลนิ จาํกดั 

ตนกําเนิดเทคนิคศิลปะธูปทิเบต

ตี๋ชิ่งแหงวัดซองซานหลินจึงไดรับ

①
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การคุมครองและแผขยายกวางยิง่ข้ึน

เม่ือกาวเขาสูหองจดัแสดง “ธูปทิเบตซองหลนิ” กลิน่หอมพเิศษของธูป

ทิเบตอบอวลกาํจายมาปะทะใบหนา ทําใหรูสึกจิตใจปลอดโปรง ณ ที่นี ้

นายเส้ียงปาเจยีงชนั บรรยายถงึกระบวนการผลติธปูทเิบต พลางลงมือสาธิต

ใหพวกเราดูไปดวย ตามท่ีเขาแนะนํา หตัถกรรมการผลติธูปทเิบต เริม่จาก

สวนประกอบวัตถดิุบ การบด การตากแหง จากนั้นจึงผลิตขึ้นมาเปนตัว

ผลิตภัณฑ ซึ่งปกติตองใชเวลาราว 20 วันได “ยกตัวอยางเชน สมุนไพร

ที่หายาก เชน สปอรเิดียมหรอื Parmelia saxatilis จะตองใสลงไปในอางหนิ

แลวบดดวยสากหนิบดจนเปนผง ระหวางกระบวนการบดยงัตองหยดเหลา

บารเลยลงไปเลก็นอยดวย ทําการบดเปนเวลาเจด็วนัเจด็คืน” นายเสีย้งปา-

เจียงชันกลาวแนะนํา

ตอมานายเสี้ยงปาเจียงชัน ไดนําวัตถุดิบทั้งหมดที่บดเปนผงแลวนั้น

ผสมกันเปนลักษณะเหมือนแปงเปยกแลวหมักไว สุดทาย ใชวัตถุดิบที่

มีลกัษณะคลายแปงเปยกทําเปนรปูตามทีต่องการและตากในทีร่ม จงึได

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ตลอดกระบวนการทุกขั้นตอน นายเสี้ยงปาเจียงชัน

มีความตั้งใจมาก จนไมไดใสใจแมแตจะปาดเม็ดเหงื่อที่เกาะพราวเต็ม

หนาผากออก

การผลติธูปทิเบตไมเพยีงมีเทคนิคทีส่ลบัซับซอน หากยงัมีความเครง

ขรมึในพธีิการจึงบังเกดิความรูสึกอนัลีล้บัมีมนตขลงั นายเสีย้งปาเจยีงชนั

กลาววา “ในกระบวนการบด ตองมีจิตศรทัธา สวดมนตไปพลางบดยาไป

พลาง”  นายเส้ียงปาเจยีงชนับอกกบัเราวา โดยปกติคัมภรีเพือ่กนัไมใหคน

อืน่รับรู กจ็ะสวดมนตในใจ ดังน้ัน ผูท่ีจดจาํคัมภรีไดจงึมีนอยคนมาก การ

ผลิตหัตถกรรมธูป ยังใหความสําคัญกับทานั่งดวย “คือการนั่งขัดสมาธ-ิ 

เปยมดวยคารวะจิต” ดังน้ัน อาจารยที่ผลิตธูปมานานปสวนใหญจะเปนโรค

ปวดเอว “ในกระบวนการผลติธูป ไมเพยีงตองมีจิตศรทัธา กอนทําการผลติ

มือและอปุกรณการทาํธูปตองลางทําความสะอาด นีคื่องานพืน้ฐานทีสุ่ด” 

นายเสี้ยงปาเจียงชันกลาว

เพื่อแพรขยาย “ธูปทิเบตซองหลนิ”  ใหกวางขวางยิง่ข้ึน หลายปมานี ้

นายเส้ียงปาเจยีงชนัเริม่ทดลองใชเครือ่งจกัรกลในการผลติ “บางข้ันตอน

ไดใชเครื่องจักรเขามาชวย ไมเพียงทําใหผลิตธูปทิเบตไดเร็วขึ้น ยังชวย

ใหวตัถุรองผสมเขากบัวตัถหุลกัไดผสมผสานกนัอยางสม่ําเสมอ เปนการ

ประกันคุณภาพความหอมอันเปนเอกลักษณของธูปทิเบต” นายเสี้ยงปา-

การผลิตธูปทิเบต
图①②藏香制作 陈创业 

นายเสี้ยงปาเจียงชันกําลังทําธูปทิเบต
图③向巴江参制作藏香  图片来源于网络

②

③

เจยีงชนักลาว ภายในบรเิวณอาคาร

ผลติธูปทเิบตซ่ึงอยูไมไกลนกั “เสยีง

เครื่องจักรดัง “หึ่ม ๆ” เปนสิ่งยืน-

ยนัถงึผลติภณัฑหตัถกรรมพืน้บาน

ไดยกระดับกาวไปสูตลาดผูบรโิภค

ที่กวางขวางยิ่งขึ้น
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混搭风”正吹入上海市大小购物

中心，“购物+文化”体验已成

为休闲新时尚。K11购物中心曾在上海

引发一阵“莫奈旋风”。当时，商场展

出的“印象派大师——莫奈特展”，短

短3个多月就引来40万客流，“去K11看

莫奈”成为上海文艺爱好者必修课。随

后，K11推出的“博物馆中购物”理念

彻底颠覆传统商业零售模式，将体量巨

大、单向沟通的商业零售空间转向柔性

沟通、注重体验和反馈的融合业态。

“สไตลผ์สมผสาน” ในหา้งสรรพสนิคา้

“สไตลผสมผสาน” กําลังกลายเปนกระแสนิยมของศูนยการคานอย

ใหญในนครเซ่ียงไฮ  การสมัผสัประสบการณ “การชอปปงบวกกบัวฒัน-

ธรรม” ไดกลายเปนแฟชัน่ใหมในการพกัผอนหยอนใจ การเดินหางสรรพ

สินคาเขาชมการแสดงและนิทรรศการ หรอืไมกห็ยบิหนงัสือข้ึนอานอยาง

ละเมียดละไม…ไมตองกดดันตัวเองจนนั่งไมเปนสุขไมตองเกบ็เสยีงอยาง

ตั้งใจ  ในวนัหยุดสุดสัปดาหจิบนํ้าชายามบายสักแกว ไดทองเที่ยวเชิง

ศิลปะไปโดยบงัเอญิ แสดงใหเหน็ถงึแนวโนมธุรกิจการคากับวฒันธรรม

ที่กําลังผสมผสานกันอยางกลมกลืน

หลายปมานี ้มีผูประกอบธุรกจิอสังหารมิทรพัยทีม่ศัีกยภาพจาํนวนไม

นอยปรากฏขึ้นทันสมัยนิยมและไดนํานิทรรศการดานศิลปะ กิจกรรม

การสัมผัสประสบการณตาง ๆ เขามาไวในโครงการกอสรางใหม ๆ บาง

แหงถึงกับมีการจัดบริเวณแสดงนิทรรศการไวโดยเฉพาะตั้งแตเริ่มแรก

商场“混搭风”
叶辰亮/文
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ท่ีวางแผนเปนการทลายกาํแพงกัน้ระหวางการจับจายชอปปงกบัการพกัผอน

เชิงวัฒนธรรม ทําใหผูบริโภคไดรับบริการที่หลากหลายแบบที่รวมอยู

ในตัวเดียวกัน ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ 

ศูนยการคา K11 เคยปลุกกระแส “โกลด มอแน (Claude Monet)” ขึ้น

ทีน่ครเซ่ียงไฮอยูพกัใหญ ขณะนัน้ในศูนยการคาแหงน้ีไดมีการจดัแสดง

นิทรรศการภาพวาดพิเศษ “โกลด มอแน ปรมาจารยแหงศิลปะอิมเพรส

ช่ันนิสม” ชวงเวลาสัน้ ๆ เพยีง 3 เดือนกวากไ็ดดึงดูดผูคนไดมากถงึ 4 แสน

คน ในเวลานั้น “การไปชมศิลปะของโกลด มอแนที่หาง K11” กลายเปน

ส่ิงท่ีหามพลาดของเหลาชาวเซ่ียงไฮผูชืน่ชอบศิลปะ หลงัจากน้ัน K11 ก็ได

ใชแนวคิด “การชอปปงในพิพิธภัณฑ” มาพลิกโฉมรูปแบบการคาปลกี

แบบด้ังเดิมไปโดยส้ินเชิง  ทําใหพื้นทีก่ารคาปลกีขนาดใหญทีมี่การส่ือ-

สารทางเดียวไดเปลีย่นมาเปนการผสมผสานการส่ือสารอยางออนโยน ให

ความสําคัญกับการสัมผัสประสบการณและการตอบสนองของลูกคา 

อาคารพาณชิยซ่ึงพืน้ทีท่กุตารางน้ิวเปนเงินเปนทอง จะไมใชเพยีงราน

คาพิเศษและเคานเตอรแสดงสนิคาเปนชัน้ ๆ ทีด่หูางไกลแปลกแยกจาก

ผูคนเหมือนเมื่อกอนแลว  แตกลับผสมผสานกับปจจัยดานศิลปะเขาไป

ในตัวมากขึน้ ทําใหพืน้ทีโ่ดยรวมกลายเปนทีท่รงรสนิยม พรอมดวยความ

อบอุน สงผลใหผูบรโิภคเองก็อาลยัอาวรณในสภาพแวดลอมเชนนีจ้นลมื

เวลากลับ กจิกรรมเชงิศิลปะแตละรอบ ๆ ท่ีจดัข้ึนมีการวางแผนเปนพเิศษ 

ไมเพียงแตจะแทรกซึมและชวยยกระดับรสนิยมในการชื่นชมงานศิลป

และวัฒนธรรมของผูบรโิภคเทานัน้  แตยงัไดยกระดับการบริโภคใหม ๆ 

ใหสูงขึ้นดวย

“ซินเทยีนต้ี” แลนดมารกการทองเท่ียวชือ่ดงัของนครเซ่ียงไฮ ใชพืน้ท่ี

เชิงวัฒนธรรมหนานหลี่และเปยหลี่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะรวมสมัย

นานาชนิด  การพกัผอนหยอนใจเชงิวฒันธรรมไดกลายเปนจดุดึงดูดความ

สนใจ ศูนยการคาอายฉินไหทีต้ั่งอยูในยานธุรกจิตาหงเฉยีว ไดเชญิ Tadao 

Ando ซ่ึงเปนปรมาจารยสถาปนกิชาวญีปุ่นเปนผูออกแบบพืน้ท่ีศิลปะอเนก-

ประสงค ท่ีน่ีคอืการรวมเปนหน่ึงเดียวระหวางพืน้ทีแ่สงสวางแหงรานหนงั-

สือซินหัวกับหอศิลปะไขมุก ซ่ึงต้ังอยูชัน้ 7 และชัน้ 8 โดยใชรปูแบบความ

ออนโยนและผสานกลมกลืนกันจนกลายเปนแลนดมารกทางวฒันธรรม

ท่ีมีเอกลกัษณแหงหนึง่ และกลายเปน “จดุเชค็อนิทีโ่ดงดังในโลกอนิเตอร-

เน็ต” ซึ่งชาวนครเซี่ยงไฮผูที่ชื่นชอบศิลปะจะตองมาเยือน

หากจะกลาววาเมื่อ 5-6 ปกอน 

การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมใน

หางสรรพสินคายังคงเปน “พื้นที่

โชวสินคาตัวอยาง” คลาย ๆ กับตู

แสดงสนิคา สวนสําคญัเนนในการ

เปนตัวอยางมากกวาอืน่ใด ตรงกนั

ขามกับปจจุบัน วัฒนธรรมไดผสม

ผสานเขากับกิจกรรมทางธุรกิจใน

ทกุมิติไปแลว  การเปลีย่นแปลงพืน้-

ท่ีเชิงพาณิชย สะทอนใหเหน็วาความ

ตองการของผูบริโภคไดยกระดับ

ขึ้นจากการชอปปงเพยีงธรรมดา ๆ 

เปลี่ยนมาเปนการสัมผัสประสบ-

การณเชิงวัฒนธรรม  ปจจุบันเปนยคุ

ที่การชอปปงสั่งซื้อสินคาและการ

สงสินคาถงึหนาบานกลายเปนกระ-

แสนิยมอยางมาก พื้นที่เชิงพาณชิย

และผูบริโภคกําลังใชแนวคิดขาม

วงการท่ีมีเอกลกัษรเฉพาะตัวรวมกนั

เพื่อคนหาพื้นที่แหงใหมที่มีคุณคา

พิเศษ

เด็ก ๆ กําลังเลนอยูใน “อุโมงค QR Code”  ณ หางสรรพ

สินคาแหงหนึ่งในหนานจิง มณฑลเจียงซู

小朋友在江苏南京一商场内的“二维码隧道”内

玩耍 新华社 图
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作为中国八大菜系之一、

发 源 于 广 东 地 区 的 粤

菜，讲究“大味必淡”，意思是

极致的美味都是鲜美的，不添加

过多调料的，这个词用在白切鸡

上再为恰当不过。地道的白切鸡

讲究原汁原味，烹制时不加任何

调料，鸡皮爽脆，鸡肉嫩滑，

味道极其鲜美。但烹制方式的简

单，并不意味着白切鸡容易做，

它反而是一道极其讲究的菜肴。  

ไก่ตม้กวางตุง้
ท�าง่ายรสเดด็

ในมณฑลกวางตุงแหงประเทศจีน เลากันวา “ไมมีไกไมใชงานเล้ียง” 

นั่นหมายถึงเนื้อไกเปนเมนูอาหารในงานเลี้ยงที่ขาดไมได แสดงใหเห็น

ถงึความชืน่ชอบเน้ือไกของชาวกวางตุง ในบรรดาเมนูอาหารทีใ่ชวตัถุดิบ

ไกเปนหลักนั้น ไกตมจัดเปนเมนูยอดนิยม ในฐานะเปนหนึ่งในแปดสุด

ยอดตํารบัอาหารแตละภมิูภาคของประเทศจนี อาหารกวางตุงมีตนกาํเนดิ

ที่เขตกวางตุง เนน “รสเลิศดวยรสชาติเบา” หมายถึงรสชาติที่กลมกลอม

ประณตีอยูทีค่วามสดและใหม ไมเติมแตงเครือ่งปรงุรสมากนัก ประโยค

นีใ้ชกับเมนูไกตมเหมาะสมทีสุ่ด ตนตํารบัไกตมแทจะเนนรสชาติด้ังเดิม

ของวัตถุดิบ เวลาปรงุจะไมเติมเครือ่งปรงุใด ๆ ทั้งสิ้น จะไดไกตมที่หนัง

ไกกรอบรวน เน้ือไกนุมฉํ่า รสชาติสดกลมกลอมเปนที่สุด วิธีการปรุง

ที่ดูไมซับซอน แตไมไดหมายความวาไกตมจะทาํกนัไดงาย ๆ กลับเปน

เมนูที่พิถีพิถันอยางยิ่ง

ความพถิพีถินัเริม่จากการคดัเลอืกวตัถดิุบ ใชวาไกทุกชนดิจะสามารถ

นํามาทําเมนไูกตมยกเสิรฟบนโตะงานเลีย้งของชาวกวางตุงได เมนูไกตม

ตํารบัด้ังเดิมจะเลอืกใชแตไกจากเมืองชงิหยวน มณฑลกวางตุงเทานัน้ ไก

ชนิดนี้มีหงอนคอนขางเล็ก กินเมล็ดหญาและนํ้าแรเปนอาหาร ไขมันใต

ผิวหนังนอย ขั้นตอนการปรุงไกตมไมซับซอนนัก แตเนน “สามยกสาม

白切鸡，极简美味

①
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จุม” แตละชวงชัน้ลวนข้ึนอยูกบัความชาํนาญข้ันเทพของเชฟ กอนอืน่ตม

นํ้าใหเดือด แลวตามลงไปดวยขิงและตนหอม นําไกทั้งตัวใสลงไปในนํ้า 

ลวกสิบกวานาทีแลวชอนข้ึนมา จบัทีข่าไกยกขึน้ ใชทพัพตัีกน้ําเดือดราด

ท่ีทองไก จากนัน้จุมไกลงในนํา้รอนอกีครัง้แชไวระยะหน่ึง นายเฝง ซีเสยีน

ประธานสมาคมเชฟเมอืงชงิหยวนอธิบายใหฟงวา ขัน้ตอน “สามยกสามจุม” 

ความรอนของนํ้าจะชวยใหไกสุกไดทั่วถึง เพื่อกันหนังไกถูกความรอน

นานเกินแตสวนเนื้อดานในกลับสุกไมทั่วถึง

ชวงเวลาทีร่อ เชฟผูชาํนาญจะจบัขาไกบบีอยางแรง ถากระดูกไกหกัอยาง

งายดาย แสดงวากําลังไดที ่จับเนื้อไกที่ยังรอนกรุนออกมา ลงแชในนํ้าที่

เยน็จดัดวยนํา้แข็งทันที วธีิการทําเชนน้ีไดสรางความพศิวงใหแกนักทอง-

เที่ยวจากตางถิ่นไมนอย นายเฝง ซีเสียน กลาวแนะนําวา ขั้นตอนนี้ภาษา

กวางตุงเรียกวา “ผานนํ้าเย็น” ชวยใหความฉํ่าในเนื้อไกถูกบล็อกไว เปน

หัวใจสําคัญในการประกันความกรอบรวนของหนังไกและเนื้อที่ชุมฉํ่า 

หลงัจากชอนไกตมในน้ําเยน็ข้ึนแลว หัน่เปนชิน้จดัใสจาน พรอมดวย

นํา้จิม้ทีทํ่าจากขิงและตนหอม ยกเสิรฟบนโตะอาหาร ไกตมในจานหนัง

ไกโปรงใสมันเงา เน้ือไกนุมละมุน กระดูกไกท่ีสับเปนทอนจะเหน็เลอืด

สีแดงสดชัดเจน  นักทองเที่ยวตางถิ่นที่ไมรูที่มาที่ไป พอเห็นเนื้อไกติด

เลือด อาจเขาใจผดิคิดวาอาหารปรงุไมสุก แตความจรงินีคื่อภมิูปญญาของ

ชาวกวางตุงท่ีไดผานประสบการณ

มานับครั้งไมถวน จึงสามารถกุม

ความแมนยําไดเชนนี ้เนื้อไกแบบ

นี้เทานัน้ จงึจะมีรสชาตินุมลืน่ทีส่ดุ

คาํแรกท่ีกัดเขาปากความฉํา่ของนํา้

ไกท่ีซุกซอนอยูระหวางเน้ือชัน้ในจะ

ทะลกัออกมา สงกลิน่หอมอบอวล

เต็มปากเต็มคํา

ไกตมกวางตุง
图①②白切鸡 CFP图

ไกตมกวางตุงปรุงเสร็จสด ๆ รอน ๆ 

图③新鲜出炉的白切鸡 CFP 图

② ③
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 自从女娲创造了人类，大第上到处是欢歌

笑语，人们一直过着快乐幸福的生活。不知过

了多少年，一天夜里，女娲突然被一阵“轰隆

隆”的巨大响声震醒了，她急忙起床，跑

到外面观察，只见远处的天空露出一个黑黑的大

窟窿，不断落下天火；大第乜被震裂，出现了一

道道深沟。许多人被火围困在山顶上，或在

水里争扎。

นับตั้งแตเทพีหนี่วาสรางมวลมนุษยขึ้นมา โลก

ก็เต็มไปดวยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะ มนุษยตาง

中国民间故事——女娲补天

ต�านานพื้นบา้นจนี  เทพหีนีว่าซอ่มแซมฟ้า

ดําเนินชีวิตดวยความผาสุขมาโดยตลอด  ไมรูวากาล

เวลาผานไปนานเทาไหร อยูมาคืนหน่ึงเทพหีน่ีวาตกใจ

ต่ืนขึ้นมาเพราะเกดิเสียงดังสะเทือนเลือ่นลัน่ นางรีบ

ลุกขึ้นจากทีน่อน แลววิง่ออกไปสํารวจขางนอก เห็น

เพยีงทองฟาทีอ่ยูไกล ๆ  น้ันปรากฏโพรงหลมุดําใหญ  ๆ  

ข้ึนและมีลกูไฟนับไมถวนตกลงมายงัพืน้โลก ผนืแผน

ดินถูกสั่นคลอนและแตกแยกออกจากกันเปนแนว

รองลึกหลาย ๆ รองผู คนจํานวนมากติดอยูบนยอด

เขาขณะท่ีไฟลกุไหมหรอืไมก็กาํลงัด้ินรนอยูในนํ้า  

女娲难过极了，她立刻去找雨神，求他下一

地

挣

地

武瑞/绘画
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场雨，把天火熄灭。随后，女娲又造了一艘大

船，救出争扎在洪水中的人们。可是，天

上的大窟窿还在喷火，女娲诀定冒着生命危

险，把天补上。

 เทพีหนี่วารูสึกเศราโศกเสียใจอยางมาก จึงรีบไป

หาเทพเจาแหงฝนทนัท ีขอรองใหฝนตกหนักเพื่อดับ

ไฟ  หลังจากนั้นเทพหีนีว่า ยงัไดสรางเรอืใหญข้ึนมา

ลําหนึ่งเพื่อชวยคนที่กําลังกระเสือกกระสนอยูทาม

กลางนํ้าทวม  แตโพรงหลุมดําบนทองฟานั้นก็ยังมี

ไฟพนออกมาอยู เทพหีนีว่า จงึตัดสินใจเส่ียงชีวิต เพือ่

อุดโพรงหลุมดําบนทองฟาใหได

女娲爬过无数高山，淌过许多大河，到处

寻求补天的办法，可是都无结果。她疲倦极了，

坐下来歇息，不知不觉睡招了，做了一个狠奇怪的

梦。梦中有一位神仙告诉她，昆仑山顶堆

满许多五色宝石，用大火将宝石淬烁后，就可以

拿来补天。

เทพีหนี่วา ปนขึ้นภูเขาสูงชันนับไมถวน ขามแม

นํา้ใหญหลายสาย เพือ่หาวธีิท่ีจะอดุโพรงหลมุดําบน

ฟาแตกลับไรผล นางเหน่ือยเหลือเกิน จึงนั่งลงพัก

และหลับไปโดยไมรู ตัว  นางไดฝนถึงเรื่องที่แสน

ประหลาด มเีทพองคหนึง่มาเขาฝนและบอกกับนาง

วาบนยอดเขาคุนหลนุมีหิน 5 สีกองอยูมากมายกาย

กอง  เมื่อใชไฟหลอมหินก็จะนํามาอุดโพรงหลุมดํา

บนฟาได

醒来之后，女娲马上来到昆仑山，寻找补

天用的五彩石。她原以维这种石头狠多，用

不招费多大力气。到山上一看，全是一些零零

星星的碎块。她忙了几天几夜，找到了红、

黄、蓝、白四种颜色的石头，还缺少一种纯

青石。于是，她又四处寻找，终于在一眼清清

的泉水中找到了。

เมื่อตื่นขึ้นมา เทพหีนีว่า กร็บีมายังภูเขาคุนหลุน

เพื่อหาหนิ 5 สีทีใ่ชอดุโพรงหลุมบนทองฟาได  นาง

นกึวาหนิชนิดน้ีมอียูมากมาย ไมตองเสียแรงมาก  แต

พอถึงบนภูเขาก็พบวามันเปนเศษเล็กเศษนอยกระ-

จดักระจายไปทัว่  นางเพยีรหาหลายวนัหลายคนื พบ

หิน 4 ส ีไดแก สีแดง สีเหลือง สีฟา สีขาว แตยังขาด

หินสีเขียวอกีชนดิหนึง่  ดังน้ันนางจงึด้ันดนคนหาทุก

หนทุกแหง ในที่สุดก็หาไดในบอนํ้าพุบอหนึ่งที่มี

นํ้าใส ๆ

五彩石找齐后，女娲在第上挖个园坑，把

五彩石放在里面，用神火进行治烁。烁了五天

五夜，五彩石化成了狠稠的液体。女娲把它装

在容器里，端到天边，对准那个大黑窟窿，

往上一泼，只见金光四射，大窟窿立刻被补好

了。

 เม่ือหาหนิ 5 ส ีไดครบแลว เทพหีน่ีวา จึงขุดหลุม

กลมบนพืน้ดินขึน้ นําหนิ 5 ส ีวางลงไปในหลุม แลว

จึงใชไฟศักด์ิสิทธ์ิหลอม 5 วนั 5 คืน จนหนิ 5 ส ีกลาย

เปนของเหลวเหนียว เทพหีนีว่า จงึนาํไปใสในไวใน

ภาชนะ แลวถือไปยังที่ขอบฟา เล็งไปยังโพรงหลุม

ดํานัน้ แลวจึงสาดของเหลวนัน้ไปดานบน ทันใดนัน้

ก็เกิดแสงสทีองประกายเจิดจาทัว่ทศิ โพรงหลมุดํา

นัน้ถกูอุดไวในทันใด  

现在，人们常常看见天边五彩的云霞，

传说那就是女娲补天的地方。

ปจจุบัน เรามักจะเห็นแสงสายัณหที่ขอบฟา เลา

กันวา น่ันเปนบรเิวณทีเ่ทพหีนีว่าอดุโพรงดําบนทอง

ฟานั่นเอง  

本刊综合

挣

着

为

着
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有别于以往古装剧的视角，《清

平 乐 》 刻 画 了 一 个 称 职 的 皇

帝，一个“不称职”的丈夫和父亲，倾

力还原更具烟火气的宋仁宗。随着宋仁

宗生平轨迹的不断推进，一幅气象开阔

的大宋画卷也渐渐绘就。

ละครยอนยคุทีนํ่าแสดงโดยหวงั 

ขาย  และเจียง ซอูิง่ เรือ่ง “ชงิผงิเยว” 

หรือ “วังเดียวดาย” ซึ่งกําลังออก

อากาศอยูในขณะน้ี เปนละครท่ีดัด-

แปลงมาจากนวนิยายออนไลนเรือ่ง

 “กูเฉิงป” ภายหลังจากออกอากาศ

ไดรับเสียงชื่นชมจากผูชมไมนอย 

โดยไดรบัคะแนนโหวตถงึ 8.1 จาก

เวบ็ไซตจดัอนัดับหนงัละครของจนี

ละครเรื่องนี้ ถายทอดสารพัน

เรื่องราวในราชสํานักสมัยฮองเต

ซง เหรินจง แหงราชวงศซงเหนือ 

รวมถึงพรรณนาเกี่ยวกับความรัก

ภาพจากละคร “วังเดียวดาย”

ของหนุมสาวและความรักระหวางพอแมลูก ถายทอดการปกครองบาน

เมืองที่ยึดหลักเมตตาธรรมและแรงปรารถนาในความรักของฮองเตซง 

เหรนิจง ผูไดรบัการขนานนามวา “ฮองเตผูเปยมดวยเมตตาธรรม” ละคร

เรื่องนี้มีมุมมองที่แตกตางออกไปจากละครวังหลวงเรื่องอื่น ๆ ของจีน 

คือ “วงัเดยีวดาย” แสดงใหเหน็ถงึจกัรพรรดิองคหน่ึงทีเ่พยีบพรอมเหมาะ

สมกบัตําแหนง แตขณะเดียวกนัก็เปนเสด็จพอและพระสวามีที ่“ไมเหมาะ

สมกบัตําแหนง” ต้ังใจปลกุความเปนสามัญชนของฮองเตซง เหรนิจงให

ฟนขึ้นมาอีกครั้ง พรอม ๆ กับปริศนาเกี่ยวกับชาติกําเนิดของฮองเตซง 

เหรนิจงท่ีคอย ๆ ถกูเปดเผย ภาพวาดราชวงศซงอนัยิง่ใหญกค็อย ๆ ถูกแตง

แตมใหสมบูรณขึ้นเชนกัน

สิ่งที่ควรคาแกการกลาวถึงก็คือ ละครแตละตอนที่ออกอากาศไป ไม

วาจะเปนฉากในราชสํานักหรือวาฉากตามตรอกซอกซอย ไมวาอุปกรณ

ประกอบฉากชิน้ใหญอยางเครือ่งเรอืนหรอืเรือ่งเลก็ ๆ นอย ๆ อยางขาวปลา

อาหาร “วังเดียวดาย” ลวนแสดงใหเห็นถึงมาตรการฐานการผลิตระดับ 

“ละครนํ้าดีแหงชาติ” เสกสรรบรรยากาศยอนยุคอันเรียบงาย แตแฝงไว

ดวยทวงทํานองที่มีชีวิตชีวา ทั้งฉากการดํารงชีวิตที่ซ อนกลิ่นอายแบบ

โบราณ ทัง้เส้ือผาอาภรณแบบทีนิ่ยมของชาวซง ลวนสะทอนรปูแบบวถิ-ี

ชวีติท่ีวจิติรตระการตาในสมัยราชวงศซงเหนือ กลายเปนละครทีช่วยให

ผูชมเขาใจประวัติศาสตรสมัยราชวงศซงไดเปนอยางดี

“วงัเดยีวดาย” : 
ละเอยีดประณตี
ดว้ยลลีายอ้นยุค
《清平乐》：精工细作还原历史风貌

《清平乐》剧照 图片来源于网络
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【智慧昆明】昆明与世界的距离越来越近

คุนหมิงอจัฉรยิะ ท�าใหคุ้นหมิงใกลช้ดิกบัโลกมากขึ้น

เมื่อวันที ่27 มีนาคม ค.ศ. 2020 

การกอสรางเสนทางรถไฟฟาความ

เร็วสูงจีน-ลาว ในสวนระยะของลาว 

เริ่มเขาสูขั้นตอนการวางรางรถไฟ

แลว และในสิบเอ็ดวันตอมา หรือ

วันที่ 7 เมษายน เสนทางรถไฟฟา

ความเร็วสูงจีน-ลาว ในสวนระยะ

ของจีน ก็เร่ิมวางรางรถไฟแลวเชน

กนั การเปดใชเสนทางรถไฟฟาความ

เร็วสูงจีน-ลาวอยูใกลแคเอือ้ม และ

ในอกีแงหนึง่ เมืองคุนหมิงกพ็รอม

ที่จะออกเดินทางแลว

ในชวง 5 ปทีผ่านมา คุนหมิงมุง-

มั่นที่จะสรางความเปนศูนยกลาง

นานาชาติในระดับภมิูภาค สงเสรมิ

การสรางโครงสรางพื้นฐาน “หา

เครือขาย” อยางแข็งขัน มุงสราง

เมืองคนุหมิงใหเปนศูนยกลางครอบ

คลุมพื้นท่ีทางตะวันตกเฉียงใต

5年来，昆明着力打造区域性国际

综合枢纽，积极推进“五网”基

础设施建设，构建以昆明为中心、覆

盖西南地区、联通国内和南亚东南亚

的基础设施网络体系，全面提升互联

互通力。“头顶上的通道”越来越繁

忙，“脚下的道路”越来越便捷，昆

明与世界的距离越来越近。

เชือ่มโยงระบบเครือขายโครงสรางพื้นฐานของจีนเขากับเอเชียใตและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหวางกันอยางทั่วถึง

 “การสัญจรทางอากาศ” นับวนัจะหนาแนนยิง่ขึน้ จนกระท่ังถงึป ค.ศ. 

2018 ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย ไดเปดเสนทางบินภายใน

ประเทศและตางประเทศจาํนวน 348 เสนทาง ใน 173 เมือง ในจํานวนน้ี มี

จดุหมายปลายทางในเอเชยีใตและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจาํนวน 41 แหง 

เสนทางการเดินทางครอบคลุมเมืองหลวงและเมืองทองเทีย่วสําคัญของ

ประเทศในเอเชยีใตและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตโดยทัว่ไป

 “การสัญจรทางบก”  นบัวันจะสะดวกมากขึ้น ปจจุบัน สถานีรถไฟ-

ฟาคุนหมิงใตไดกลายเปนศูนยกลางการขนสงที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง โดย

ในป ค.ศ. 2019 ไดเปดใชรถไฟฟาขาไป-ขากลบัมากถงึ 135 ขบวน สถานี

รถไฟคุนหมิงใตทําหนาที่เปนจุดศูนยกลางที่สําคัญของชองทางรถไฟ

ระหวางประเทศของมณฑลยูนนาน ซ่ึงไดชือ่วา “เสนทางเชือ่ม 8 มณฑล

และเสนทางเชื่อมตอออกนอกประเทศ 5 ประเทศ”  ในอนาคตสามารถ

เชือ่มตอกบัประเทศตาง ๆ  เชน เวียดนาม กมัพชูา ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร

เมียนมา  อนิเดีย และประเทศอื่น ๆ  

ดวยเครือขายการจราจรที่หนาแนนมากขึ้น ทําใหการเชื่อมตอใกล

เขามามากขึ้นทุกท ีคุนหมิงก็เริ่มเขาใกลโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ
昆明市政府新闻办 韩枫
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塔冲村，是云南省玉溪市峨山

县富良棚乡的一个典型彝族

山寨，也是曾经的贫困山寨。近年

来，随着脱贫攻坚战的打响，塔冲村

把美丽宜居乡村建设项目作为实现精

准脱贫的有效载体和重要抓手。如今

的塔冲村，彝族新居宽敞明亮、行道

树整齐划一、太阳能路灯节能环保，

村庄面貌焕然一新。

【走进玉溪】玉溪塔冲：从贫困山寨到美丽宜居乡村

อว้ีซแีสนงาม “ถ่าชง” จากหมู่บา้นยากไรสู้่ชมุชนน่าอยู่

หมูบานถาชง เปนหมูบานชน

กลุมนอยชนชาติหยีธรรมดาแหง

หนึง่ ต้ังอยูในตําบลฟูเหลยีงเผงิ อาํ-

เภอเออซาน เมืองอวีซ้ ีมณฑลยนู-

นาน เดิมทีถาชงเปนหมูบานทีย่ากจน

ขนแคนมาก ค.ศ. 2015  หมูบานถาชง

มีเกษตรกร 252 ครวัเรอืน รวม 938 

คน ในจาํนวนนี้พบวาครอบครวัที่

เขาเกณฑยากจนนั้นมีถึง 50 ครอบ

ครัว รวม 176 คน ดวยกัน

หลายปมาน้ี ดวยยทุธศาสตรพชิิตความยากจน  หมูบานถาชงไดกาํหนด

โครงการพฒันาชมุชนนาอยูใหเปนชองทางทีมี่ประสิทธิภาพและมาตรการ

สําคัญเพื่อพนจากความยากจน โดยตั้งเปาหมายที่จะพัฒนา “บานใหม

ชุมชนใหม สภาพแวดลอมทางนิเวศ และชีวิตที่อยูดีกินดีมีงานทํา” หลัง

จากสํารวจประชามติอยางท่ัวถงึแลว หมูบานไดระดมทุนและวางแผนพฒันา

สาธารณปูโภคตาง ๆ  เชน จตุัรสัวฒันธรรม หองกจิกรรมสําหรบัสมาชกิ

พรรค ศูนยอนามัย บานพักคนชรา หองกจิกรรมอเนกประสงค ลานจอด

รถ กาํแพงวฒันธรรม สวนนํา้ ระบบจายไฟฟา ระบบบําบดันํา้เสีย และขยะ

หองนํ้าสาธารณะ ฯลฯ

ในทุกวนันี ้บานพักใหมของชนชาติหยดูีโออาสวางไสว สองขางทาง

มีตนไมขึน้เปนทิวแถว มีการติดต้ังไฟถนนโซลาเซลลทีป่ระหยดัพลังงาน

และเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม มีการวาดภาพพูกนัจีนเปนภาพดอกไม ใบหญา 

สรรพสัตวบนกําแพงบานเรือน ตลอดจนศิลปะการพนสีที่พรรณนาถึง

วฒันธรรมและชีวิตความเปนอยูของชนชาติหย ีทัง้หมดน้ีไดสรางบรร-

ยากาศท่ีผสมผสานท้ังความทนัสมัย และกลิ่นอายวถิชีวีติของชนชาติหยี

ไปทั่วทั้งหมูบาน
玉溪市委宣传部供稿供图
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和煦春风拂面，白色花瓣随风纷飞。

近日，安宁市县街街道千亩梨花竞

相开放，为游客呈上一场梨花盛宴。层层叠

叠的梨花一望无际，仿佛进入了粉雕玉琢的

世界。还没有走进梨园，就在弥漫着淡淡的

花香里沉醉了。这种香气一点儿也不浓烈，

若有若无，正好和春天的气息节拍一致，好

像是故意来相互应和一般。

【遇见安宁】梨花一枝春带雨

สายลมอุนแหงฤดูใบไมผลโิชยพดั กลบีดอกสาลีสี่ขาวโบยบิน ณ เมือง

อนัหนงิ ตําบลเซีย่นเจยีมีตนสาลีนั่บพนัไรแขงกนัออกดอกบานสะพรัง่ “ดอก

สาลีแ่ละดอกทอในฤดูใบไมผล ิดอกบัวในฤดูรอน ดอกทานตะวนัในฤดู

ใบไมรวง และดอกเหมยในฤดูหนาว” เปนดอกไมประจาํส่ีฤดูในตําบล

เซ่ียนเจีย  และชวงนี้เปนชวงที่ดอกสาลี่แขงกันประชันโฉม  

ดอกสาลี่ท่ีเบงบานซอนทับกันเปนชั้น ๆ มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา 

เสมอืนหนึง่ดินแดนแหงหยกใสขาวโพลน ผูชมยงัไมทันไดเดินเขาไปใน

สวนดอกสาลีก็่หลงใหลในกลิน่หอมออน ๆ ทีล่องลอยโชยมา ชางสอดรบั

กับบรรยากาศของฤดูใบไมผล ิราวกับนัดหมายกันไวก็ไมปาน

 “ลานหนาบานทาบทาดวยแสงอรุณ สีขาวนวลบานสะพรัง่ราวทะเล

พบกนัท่ีอนัหนงิ เม็ดฝนเกาะอยู่
บนกิง่สาลีย่ามฤดใูบไมผ้ลิ

หมิะหอมฟุง เม็ดฝนเกาะอยูบนกิง่

ไมอรชรออนแอน ด่ังหยดนํา้ตารวง

หลนจากแกมเจาเอย” บทกวนิีพนธ

สมัยราชวงศซงที่พรรณนาถึงดอก

สาลี ่เม่ือตองแสงตะวนัยามฟาสาง 

ดอกสาลี่ปลิวลวงหลน แมยืนอยู

ใตตนสาลี ่ก็ราวกับอยูในดินแดน

แหงเทพนิยาย
安宁市委宣传部供稿供图
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萨瓦迪卡，亲爱的读者朋友们，我是

《湄公河》杂志吉祥物水晶晶。

สวัสดีคะ เพื่อน ๆ ผูอานที่รักทุก

ทาน ดิฉนัชือ่ “สวยจรงิจรงิ” เปนตัว-

แทนส่ิงนําโชคของนติยสารแมนํา้โขง

无论在中国还是泰国，大象都是吉祥

的象征。因此大家为我设计了乖巧可爱的

小象造型。而“水晶晶”在泰语中意为美

丽、漂亮，是不是与我的形象很般配？我

穿着漂亮的泰国传统服饰，手持鲜花为您

送上吉祥。

“ชาง” เปนสัญลักษณแหงความ

เปนศิรมิงคลไมวาจะเปนประเทศจนี

หรอืประเทศไทย ดวยเหตุน้ี ดิฉนัจงึ

ไดรบัการออกแบบใหออกมาเปนชาง

นอยที่แสนนารักนาเอ็นด ู“สวยจริง

จรงิ” ในภาษาไทย หมายถงึ ความงด-

งามหรอืความสวยงาม ชือ่นีเ้หมาะสม

กบัรปูลักษณของดิฉนัมากใชม้ัยละ 

ดิฉันสวมชุดไทยสมัยกอนพรอมถือดอกบัวมาเพื่อสงมอบความเปน

ศิริมงคลใหกับเพื่อน ๆ ทุกทาน
我不仅是杂志的吉祥物，还将担任“信箱”栏目的主持人。大家对杂志有什么意见建

议，都可以说给我听，我会认真记录并反馈给编辑部工作人员。让我们一起努力，把这本

杂志越办越好。

 ดิฉันไมไดเปนเพยีงตวัแทนสิง่นาํโชคของนิตยสารแมนํ้าโขงเทานั้น แต

ฉันยังรับหนาที่เปนผูสัมภาษณในคอลัมน “สารจากผูอาน” อีกดวย หากทุก

ทานมีความคิดเห็นหรือตองการเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับนิตยสารก็สามารถ

บอกฉนัได ฉนัจะบนัทึกความคดิเหน็ของทานแลวสงตอใหกบักองบรรณาธิการ

เราจะพยายามรวมกัน เพื่อทําใหนิตยสารฉบับนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

读者：你好，我近期想来中国云南，想了解一下云南对入境人员的政策措施？

ผูอาน ：สวสัดีคะ  หากชวงน้ีดิฉนัตองการเดินทางมามณฑลยนูนาน ประเทศ

จีน ไมทราบวามณฑลยนูนานมีมาตรการและนโยบายสําหรบัผูเดินทางขาเขา

อยางไรบางคะ

水晶晶：您好，目前14天内有境外旅居史从航空口岸入境来滇人员（包括入境中转人

员），由第一入境地组织实施集中隔离观察14天，并进行核酸检测。隔离及隔离观察期间

产生的转运费用、食宿费用自理。

สวยจริงจริง ：สวัสดีคะ ปจจุบัน สําหรับผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ

ผานทางทาอากาศยานเพื่อเขามายังมณฑลยูนนานภายใน 14 วัน (รวมถึงผูที่

จะตอเครื่องเพื่อเดินทางตอไปยังที่อื่น) ใหสถานที่ที่เขาประเทศเปนครั้งแรก  

ดําเนนิการกกัตัวเพือ่เฝาดูอาการ 14 วัน และเขารบัการตรวจกรดนิวคลีอิก โดย

บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด

读者：我叫宋明，是一名泰国人，目前在西双版纳景兰酒店工作，职业是厨师，希望

能在《湄公河》杂志上看到更多介绍中国美食文化的文章。

ผูอาน ：ผมชือ่สมมิตร ผมเปนคนไทย ปจจบัุน ผมทาํงานอยูท่ีโรงแรม

จิ่งหลานในสิบสองปนนา ทาํอาชพีเปนเชฟ ผมอยากใหนติยสาร ฯ ชวยลง

บทความแนะนําเกีย่วกบัวฒันธรรมอาหารการกนิของจนีใหมากยิง่ข้ึนครบั
水晶晶：您好，美食是地方文化的重要代表，最近几期杂志我们介绍了广东白切

鸡、湖南长沙臭豆腐、河南胡辣汤等美食，并展现了不同地方的饮食文化、生活方

式，希望您能喜欢。

สวยจริงจริง ：สวัสดีคะ อาหารเปนตัวแทนที่สําคัญอยางหนึ่งของ

วัฒนธรรมในแตละทองถิน่ ชวงน้ีทางนิตยสาร ฯ ก็ไดแนะนําอาหารรส

เด็ดจากที่ตาง ๆ ในจีน เชน ไกตมกวางตุง เตาหูเหม็นเมืองฉางซา ซุปเผ็ด

หูลาเหอหนาน และยังไดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอาหารและรูปแบบ

วิถีชีวิตในแตละทองถิ่น หวังวาทุกคนคงจะชื่นชอบนะคะ

读者反馈

ความคดิเห็นผูอ่้าน

本刊记者 蔡梦 整理
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จนีไทยเฝ้าดชู่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ร่วมกนัต่อสูก้บัโรคระบาด

中泰守望相助，共抗疫情

中国（昆明）南亚东南亚研究院教授

四川省泰国研究中心教授

ศาสตราจารยสถาบันวิจัยเอเชียใต-เอเชีย-

ตะวนัออกเฉียงใต (คุนหมิง) แหงประเทศ

จนี  และศูนยไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน 

ณ ปจจบัุน  สถานการณโรคปอดอกัเสบจากไวรสัโคโรนายงัคงแพร

กระจายตัวในโลก จนีกบัไทยตองประสานมือสามัคคีกนั สงเสริมความ

รวมมือและรวมกันตอสูกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา เพื่อให

ไดรับชัยชนะในทายที่สุด

ในขณะทีป่ระชาชนจีนประสบกับความยากลาํบากอยางแสนสาหัส

ในการปองกันและควบคุมโรคนั้น ทั้งรัฐบาลและประชาชนของไทย

กไ็ดใหความเขาใจและสนับสนุนจนีซ่ึงเปนส่ิงลํา้คามาก ไดสะทอนให

เห็นถึงมิตรภาพ “จีนไทยมิใชอื่นไกล พี่นองกัน” อันลึกซึ้ง

ในปจจบุนั ไทยกาํลงัอยูในชวงการตอสูกบัโรค เม่ือไทยอยูในชวง

ทีย่ากลาํบาก รฐับาลจีนกไ็ดมอบส่ิงของตอบแทนมติรภาพ ต้ังแตรฐับาล 

วสิาหกจิ จนถงึกลุมองคกรในสังคมจนี ตางพากนัใหการสนับสนุนและ

ชวยเหลอืไทยเทาทีกํ่าลงัเอือ้อาํนวย เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม ส่ิงของทีร่ฐับาล

จีนสงมาชวยไทยตอสูกับโรคไดสงมาถึงประเทศไทยซึ่งไดแก นํ้ายา

ตรวจโรค หนากากอนามัยทางการแพทย หนากาก N95 และชุดปองกนั

ทางการแพทย เปนตน ยารักษาโรคไวรัสโคโรนาที่วิสาหกิจจีนยอม

จาํหนายใหแกไทยจาํนวน 100,000 เม็ด กไ็ดนํามาใชทีโ่รงพยาบาลของ

ไทย เมื่อวันที ่5 เมษายน  สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย

ไดนําเอาอปุกรณทางการแพทยบางสวนจากคลงัสาํรองอปุกรณปองกนั

โรคของตนเองไปมอบใหแกหนวยงานท่ีเกีย่วของของรฐับาลไทย รวม

ถงึโรงพยาบาลและกรมตํารวจ เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน  สถานเอกอคัรราช

ทตูจนีประจําประเทศไทยยงัไดสงมอบตออปุกรณตอสูโรคจากวสิาหกจิ

และองคกรมิตรภาพของจีนที่บริจาคใหแกฝายไทยจํานวน 202 กลอง 

นอกจากนี ้รัฐบาลจีนยังตัดสินใจเพิ่มการสั่งซื้อสินคาเกษตรจากไทย

ดวย  มาตรการเหลานี้จะชวยบรรเทาผลกระทบที่โรคระบาดครั้งนี้มี

ตอสขุภาพของประชาชนไทยและการพฒันาทางเศรษฐกจิของไทยใน

当前，中泰加强合作，共同携手

抗击疫情十分必要。笔者认为

可以开展几方面的工作。一是加强中

泰两国防控经验的交流。中泰两国在疫

情防控和新冠肺炎的治疗上各有优势，

可以取长补短；二是加强两国在疫苗研

发、疫情检测等方面的研发与合作。泰

国有较高的医疗水平，两国合作前景可

观；三是加强两国在中药和泰草药治疗

新冠肺炎上的合作，让传统药物更好地

发挥抗击新冠病毒的作用。

朱振明

特约观察员

โดยจ ูเจิ้นหมิง
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ระดับหนึ่ง

จากผลสํารวจความคิดเหน็ประ-

ชาชนของ “สํานักงานวิจัย Super 

Poll” ลาสุดของไทย ในขณะท่ีประ-

เทศไทยประสบกบัโรคระบาดครัง้

ใหญน้ี  ในบรรดาประเทศท่ีเปนมติร

กับไทย รอยละ 73.3 ของประชาชน

ไทยเลือกประเทศจีน ซึ่งตัวเลขสูง

กวาประเทศอืน่อยางมาก ส่ิงเหลานี้

สะทอนใหเหน็วา  มิตรภาพระหวาง

จีนกับไทยท่ีแข็งแกรงยาวนานและ

ทนทานนัน้ไดชนะการทดสอบของ

โรคระบาด การทีจ่นีชวยเหลอืประ-

เทศไทยอยางเต็มกาํลงักส็ะทอนให

เห็นมิตรภาพระหวางจีนกับไทยที่

ไมทอดทิ้งกันแมยามทุกขยากได

เปนอยางดี

ณ ปจจบัุน การทีจี่นไทยกระชบัความรวมมือรวมกนัสูกบัโรคระบาด

นัน้เปนส่ิงทีสํ่าคัญอยางยิ่งยวด ผูเขียนเห็นวาสามารถดาํเนินงานในดาน

ตาง ๆ ตอไปนี ้ประการที่หน่ึง สงเสริมการแลกเปลีย่นประสบการณใน

การปองกันและควบคุมโรคระหวางจีนกับไทย จีนและไทยตางก็มีจดุ

แขง็ในการปองกนัและควบคุมโรคและการรกัษาโรคไวรสัโคโรนา สามารถ

ชวยเกือ้หนนุกันได ประการที่สองคือ การกระชับความรวมมือและการ

วิจัยระหวางสองประเทศในดานการคิดคนวัคซีนและการตรวจวินิจฉัย

โรค ประเทศไทยมีมาตรฐานการรกัษาพยาบาลที่คอนขางสูง ความรวมมือ

ระหวางสองประเทศมีอนาคตที่สดใส ประการที่สามคือ สงเสริมความ

รวมมือระหวางสองประเทศในดานการใชยาจีนและสมุนไพรไทยใน

การรักษาโรคไวรัสโคโรนา เพื่อสงเสริมบทบาทยาโบราณด้ังเดิมในการ

รกัษาโรคไวรสัโคโรนาไดดียิง่ขึน้

พวกเราเชือ่วา หากจนีกบัไทยรวมมือกนัจะตองเอาชนะโรคในครัง้นี้

ไดอยางแนนอน พรอมท้ังจะชวยผลกัดันความสัมพนัธหุนสวนความรวม-

มือยุทธศาสตรรอบดานจีน - ไทยใหกาวขึ้นไปสูระดับใหมอีกดวย
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