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留得住青山绿水，记得住乡愁

新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特

点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁。

   经济要发展，但不能以破坏生态环境为代价。生态环境保护是一个长期任务，要久久为

功。一定要把洱海保护好，让“苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。

——摘自中国国家主席习近平2015年视察云南时的讲话

อนุรกัษเ์ขาเขยีวน�า้ใสไวจ้งได ้
จดจ�าความระลกึถงึบา้นเกดิ

การพัฒนาชนบทรูปแบบใหมตองเดินตามแนวทางที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชนบท 

เคารพกฎกติกาการพฒันาตัวเองของชนบท แสดงจุดเดนของชนบทอยางเต็มท่ี  ใหความสําคญักบัประเพณี

พื้นบานของชนบท รักษาโฉมหนาของชนบท อนุรักษเขาเขียวนํ้าใส และไมลืมความระลึกถึงบานเกิด

เศรษฐกิจตองพัฒนาก็จริง แตก็ไมอาจแลกกับการทําลายสภาพแวดลอมระบบนิเวศนได การอนุรักษ

สภาพแวดลอมระบบนเิวศนเปนภารกจิระยะยาว ตองยนืหยดัตอสูโดยไมยอทอ ตองอนุรกัษทะเลสาบเออ-

ไหใหดี  เพือ่เกบ็รกัษาทิวทัศนธรรมชาติท่ีงดงามของ “ความงามของภเูขาชางซานรงัสรรคภาพวาดอนังดงาม

ไรนํ้าหมึก ทะเลสาบเออไหรังสรรคเสียงพิณอันไพเราะไรสายพิณ” ไวใหอยูคูมนุษยเราตลอดไป

คัดจากคํากลาวของประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงของจีนเมื่อป ค.ศ. 2015 ระหวางตรวจงานที่มณฑลยูนนาน 

 วาทะทองผูน้�า 声音

04



洱海更清 乡愁更浓

น�า้ทะเลสาบเออ๋ไห่ยิง่ใส  ความระลกึถงึบา้นเกดิกย็ิง่ทวีคูณ

พระอาทิตยคอย ๆ  สาดแสงขึน้ยามเชา แสงคลืน่บนผวิน้ําวิบวับ  นายหลี ่

เตอชาง ชาวบานหมูบานกูเซิง แควนปกครองตนเองชนชาติไป ตาหลี ่มณฑล

ยนูนาน ใชโทรศัพทมือถอืบนัทึกวดิิโอทะเลสาบเออไหและสงเขากลุมเพือ่น

ในวแีชท ในแตละวนั มีผูคนหลายพนัคนจากท่ีตาง ๆ ทัว่ประเทศ รวมแบง-

ปนความรูสึกคดิถงึบานเกดิซ่ึงกคื็อหมูบานกูเซิงกบัเขา 

เม่ือ 5 ปท่ีแลว ประธานาธิบดีสี จิน้ผงิ ไดเดินทางมาท่ีหมูบานกูเซิง และ

มาทีบ่านของนายหลี ่เตอชาง โดยน่ังลอมวงกบัชาวบานพดูคุยสพัเพเหระ 

ถามไถสารทกุขสุขดิบ ถามเรือ่งการผลติ การทาํมาหากิน เวลาผานไปแลว 

5 ป “บานแหงความคิดถงึ” ของนายหลี ่เตอชาง ซ่ึงยงัตกแตงไวคงเดิมไม

เปลีย่นแปลง มักจะมีนักทองเทีย่วมาเยี่ยมชมเปนระยะ  ผามัดยอมชนชาติ

ไปผนืน้ันก็ยงัคงปูอยูบนโตะหวายอยางเงียบ ๆ เชนเดิม

 “น�า้ทะเลสาบเอ๋อไห่ยิง่ใส  ความคดิถงึบ้านเกดิกย็ิง่ทวคูีณ” นายหลี ่

เตอชาง ยิม้ตอนรบัผูสือ่ขาวและกลาวอยางเปดเผย ทีห่นาประตูทางเขาบาน

ของนายหล่ี เตอชาง  กคื็อ “เสนทางสีเขียวทะเลสาบเออไห” ซึง่มีความกวาง

6 - 7 เมตร และสรางเสรจ็สมบรูณแลวโดยรวม เสนทางสเีขยีวน้ีต้ังอยูเคยีง

คูกบัทะเลสาบเออไห โดยต้ังอยูบนเสนแบงเขตพืน้ท่ีสีเขียวทีห่างจากเสนชาย

ฝงทะเลสาบ 15 เมตร พอดี “หลายปมานี ้มาตรการการบําบัดจดัการคอนขาง

เขมขน การบําบดัน้ําเสยี การรือ้สิง่กอสรางท่ีละเมดิกฎหมาย การสรางเสนทาง

สีเขยีว  ลวนแตเปนการดําเนินการอยางจรงิจังเด็ดขาด ความตระหนกัในการ

อนรุกัษสภาพแวดลอมของทุกคนมีมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ทะเลสาบเออไหนบัวัน

จะใสขึน้เรือ่ย ๆ เริม่จะกลบัไปเปนเหมือนตอนพวกเราเด็ก ๆ ” นายหลี ่เตอ-

ชาง กลาว สมัยกอนบานบางสวนสรางที่รอบขอบของทะเลสาบ ทําให

การปองกนันํา้เสียเขาสูทะเลสาบทาํไดยากมาก  เสนทางสีเขียวรอบทะเล

สาบเสนน้ีนบัวาเปน “ชองทางหายใจ” ใหกบัทะเลสาบเออไหไดพอดี

ในดานการอนุรกัษวฒันธรรม  หมูบานกูเซิงมีวดัฝไูห และสะพานเฟง

หมงิสรางข้ึนในสมยัราชวงศหมิง  มีหอละครโบราณและศาลเจาพญามังกร

ท่ีสรางขึน้ในสมัยราชวงศชงิ  และยงัมีเทศกาลประเพณีโบราณ มีเรอืกสวน

ไรนาและทิวทัศนธรรมชาติทีทํ่าใหคนระลกึถงึ ชาวบานในหมูบานนี ้ไม

วาจะออกจากหมูบานไปนานเทาไหร พอกลบัมากจ็ะพบเจอบานเกิดในความ

ทรงจาํเหมือนเชนเคย

ต้ังแตป ค.ศ. 2016 เปนตนมา หมูบานกูเซงิไดดําเนนิมาตรการบรหิารจดั-

การโฉมหนาส่ิงกอสรางของชาว

บาน ติดปายอนุรักษบานโบราณ 7 

แหง ส่ิงกอสรางโบราณของชนชาติ

ไปแบบ “สามเรอืน หนึง่กาํแพง” (ซัน

ฝางยเีจา) นี ้ประกอบดวยอาคารเรอืน

พักสามดาน อีกดานเปนกําแพงที่

ประดับลวดลาย สถาปตยกรรมเหลา

นีโ้ดดเดนดวยกาํแพงขาวกระเบ้ืองสี

เขียวหมน มุมปลายโคงตวดัข้ึน  และ

กลิน่อายโบราณอนัโออา นกัทอง-

เท่ียวไดเขยีนบันทึกความประทับใจ

ลงในสมุดเยีย่มท่ีบานนายหลี ่เตอชาง

วา “ไดสัมผสักบัความรูสึกท่ีหางหาย

ไปนาน”

เมือ่ปกวา ๆ ท่ีแลว นายหล่ี อิน๋-

ตง ลูกชายของนายหลี ่เตอชาง ซึ่ง

ทาํธุรกิจอยูตางถิ่น ก็ไดกลับมาท่ี

หมูบาน เพือ่ทําธุรกิจเกีย่วกับสินคา

หตัถกรรมพื้นเมืองชนชาตไิป “ใน

ปจจบัุน หมูบานกูเซิง น้ําใสข้ึน เขา

เขียวขึน้ บวกกบันโยบายสงเสรมิการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ทําใหไมตอง

กังวลวาจะสรางความมั่งคั่งไมได

รฐับาลชวยเราเดินตามเสนทาง ‘บูร-

ณาการเกษตร วฒันธรรม การทอง-

เท่ียว’ ผมรูสึกวานีเ่ปนแนวทางท่ีจะ

ใชไดผลดี” นายหลี ่อิน๋ตง กลาว
本刊综合

หมูบานกูเซิง ตําบลวานเฉียว เมืองตาหลี ่มณฑลยูนนาน

云南省大理市湾桥镇古生村 新华社 图

เรือ่งราว故事
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เม่ือเรว็ ๆ นี ้เดิมทีประเทศไทยตรวจหาเชือ้โควิด - 19 

ดวยวธีิทดสอบกรดนวิคลอิกิเปนหลกั ซ่ึงไมเพยีงใช

เวลานาน แตยังทําใหเจาหนาท่ีแพทยพยาบาลติด

เชือ้ไดงายดวย ปจจบัุนเพยีงแคนําผลซทีีสแกนปอด

ของผูตองสงสยัวาติดเชือ้ไปเปรยีบเทียบกบัคลงัขอมูล

ท่ีมอียู กจ็ะทราบผลการตรวจวนิจิฉัยไดอยางรวดเร็ว

อกีทัง้ระบบดังกลาวยงัสามารถใหบรกิารแบบทางไกล 

ซ่ึงไดชวยเหลอืการปองกันโรคของพืน้ท่ีตาง ๆ นอก

กรุงเทพ ฯ ไดอยางดีเยี่ยม

要闻 สรปุข่าว

国际 ระหว่างประเทศ

5月5日，中国国务委员兼外长王毅分别同乌兹别克斯

坦外长、塔吉克斯坦外长通电话。王毅表示，中国愿继续同

包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦在内的世界各国加强抗疫合

作，支持世卫组织发挥相应作用。

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 นายหวงั อี ้มนตรี

แหงรัฐและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประ-

เทศของจนีไดโทรศัพทพดูคุยกับรฐัมนตรวีาการกระ-

ทรวงการตางประเทศของอุซเบกิสถานและทาจิก-ิ

สถาน โดยนายหวัง อี้ ระบุวา ประเทศจีนยินดีที่จะ

กระชบัความรวมมือในการสกดักัน้โรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา (โควิด - 19) กับนานาประเทศซึ่งรวมถึง

อุซเบกิสถานและทาจิกิสถานดวย รวมทั้งยินดีที่จะ

สนับสนุนบทบาทขององคการอนามัยโลก (WHO) 

ตอภารกิจดังกลาว

声音 เสยีงชาวบา้น

“曼谷诗丽叻医院刚安装了中国公司提供的新冠肺炎人

工智能辅助诊断系统，新冠病毒检测效率大大提升。”

——泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷近日在接受采访

时表示，以前泰国主要依赖核酸检测，不但耗时长，也容易

造成医护人员感染。现在只需将疑似病例的胸部CT与数据库

比对，很快就可以得到诊断结果，而且这套系统还可以远程

服务，对曼谷以外地区的防疫也有很大帮助。

“โรงพยาบาลศิรริาชเพิง่ติดต้ังระบบวนิิจฉยัโรค-

โควดิ - 19 ดวยปญญาประดิษฐ (AI) ซ่ึงบรษัิท Huawei 

ของจนีเปนผูมอบให ท้ังน้ีชวยใหการตรวจวเิคราะห

โรคโควดิ - 19 ของไทยมีประสทิธิภาพสูงข้ึนอยางมาก”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหสัมภาษณ

2019年中国海洋生产总值超过8.9万亿元，十年间翻了

一番，海洋生产总值占GDP的比重近20年保持在9%左右。

数据显示，中国区域海洋经济不断壮大，北部、东部和南部

海洋经济圈海洋生产总值分别为2010年的1.9倍、2.1倍和2.8

倍。随着粤港澳大湾区、中国（海南）自由贸易试验区等重

大项目持续发力，南部海洋经济圈持续领先。新华社 图

ผลติภณัฑมวลรวมทางทะเลของจีนในป ค.ศ. 2019 

มีมูลคาเกนิกวา 8.9 ลานลานหยวน เพิม่ขึน้เปนเทาตัว
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近日，中国长江流域首艘千吨级纯电动货船“中天电运

001”在江苏省常州市成功试航。“中天电运001”由锂电池

与超级电容“双电”驱动，通过岸电充电2.5小时，可续航

50公里。按全年运营150航次计算，年用电量在45万千瓦时

左右，可替代燃油20.16吨。这标志着长江流域货运船舶正式

开启清洁能源替代，从而在源头上减少长江污染物排放。

新华社 图

เม่ือเร็ว ๆ นี ้“จงเทยีนเต้ียนอวิน้ 001” เรอืบรรทกุ

สินคาพลงังานไฟฟาขนาดพนัตันลาํแรกในแมน้ําฉาง-

近日，中国对10个拟纳入新职业的工作信息进行公示。

这10个职业具体是：区块链工程技术人员、社区网格员、

互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、核酸

检测员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年健康评估

师、增材制造(3D打印)设备操作员。新华社 图

เมื่อเร็ว ๆ นี ้จีนไดประกาศรายชื่ออาชีพใหม 10 

อาชพี ไดแก นักเทคนิควิศวกรรมบลอ็กเชน เจาหนา

ทีเ่ครอืขายชมุชน นกัการตลาดอนิเตอรเนต็ เจาหนาท่ี

ทดสอบความปลอดภยัขอมูล ผูใหบรกิารแอปพลิเคชนั

เจียงประสบความสําเรจ็ในการทดลองเดินเรอืท่ีเมือง

ฉางโจว มณฑลเจียงซ ู“จงเทียนเตี้ยนอวิ้น 001” ขับ

เคลือ่นโดยอาศัยพลงังานของแบตเตอรีล่เิธียมกบัตัว

เกบ็ประจยุิง่ยวด (Supercapacitor) ชารตไฟเพยีง 2 ชัว่-

โมงครึง่ สามารถเดินเรอืได 50 กโิลเมตร หากคํานวณ

จากการเดินเรือ 150 เที่ยวตอป จะใชไฟฟาประมาณ 

450,000 กิโลวัตตชั่วโมง สามารถทดแทนนํ้ามันเชื้อ

เพลงิได 20.16 ตัน สะทอนใหเหน็วาเรอืขนสงสนิคา

ในแมนํ้าฉางเจียงไดเริ่มใชพลังงานสะอาดทดแทน

แลว ซ่ึงจะชวยลดการปลอยมลพษิลงสูแมน้ําฉางเจยีง

ไดตั้งแตตนเหตุ

ในระยะเวลา 10 ป โดยรกัษาสดัสวนรอยละ 9 ของ GDP 

ประเทศตลอดเกือบ 20 ปที่ผานมา จากสถิต ิเศรษฐ-

กจิสีนํา้เงิน (Marine Economy) หรอืเศรษฐกจิทีพ่ึง่พงิ

ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรของจีนเม่ือแบง

ตามแตละภูมิภาคแลวพบวาขยายตัวตอเน่ืองอยางมาก 

โดยเศรษฐกิจสน้ํีาเงินในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

และภาคใตของจนีเม่ือเทียบกบัป ค.ศ. 2010 แลว ขยาย

ตัว 1.9 เทา 2.1 เทา และ 2.8 เทา ตามลําดับ  สืบเนื่อง

จากโครงการสําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจอาวกวางตุง - 

ฮองกง - มาเกา (Guangdong - Hongkong - Macao Greater 

Bay Area) และเขตทดลองการคาเสรจีนี (ไหหลาํ) สง

ผลใหเศรษฐกิจสีน้ําเงินของภาคใตนําหนาพืน้ท่ีอืน่ ๆ 

อยางตอเนื่อง
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数字 ตวัเลข

2.5亿 
据中国商务部消息，中国农村网民数量突破了2.5亿，网购

已成为农民生活的常态，越来越多的服务和商品通过电商进入

了农村，改变了农民的生活和消费习惯。在疫情防控期间，农

村电商平台的作用进一步凸显。例如，四川省88个示范县组织

电商、快递企业为居民配送生活物资达到600多万单，保障了

城乡居民的“菜篮子”和“米袋子”。新华社 图

250 ลา้น
จากขอมลูของกระทรวงพาณชิยจนี ผูใชอนิเตอรเน็ต

ในชนบทของจีนทะล ุ250 ลานคน ชอปปงออนไลน

กลายเปนวถีิชวีติใหมของชาวชนบท นับวนัย่ิงมีสินคา

科技 เทคโนโลยี

据中国工信部消息，中国已建成5G基站达19.8万个，套餐

用户规模超过5000万，5G发展取得明显的阶段性成效。网络

建设加快的同时，产品等终端也进入蓬勃发展期，多项应用开

始落地。超高清视频、云游戏、AR、VR等消费领域应用更加

广泛。在车联网、工业互联网、医疗等重点领域的试点示范更

加深入。新华社 图

จากขอมูลของกระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศของจีน ขณะนี้จีนไดกอสรางสถานีเครือ

ขายสัญญาณ 5G แลว 198,000 แหง มีจํานวนผูใชเพค-

เกจ 5G แลวกวา 50 ลานคน การพัฒนา 5G ของจนีประ-

สบความสําเรจ็อกีข้ันอยางเดนชดั  ทามกลางการพฒันา

เครือขายอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อุปกรณเทอรมินัล 

5G กพ็ฒันาไปอยางคกึคักดวยเชนเดียวกนั มีแอปพล-ิ

เคชันหลายรายการที่เริ่มใชงานแลว โดยเฉพาะแอป

เพือ่การบรโิภคประเภทวิดีโอความละเอยีด UHD คลาวด

เกมมิ่ง โลกความจริงเสริม (AR) และ โลกความจริง

และบริการจํานวนมากอาศัยชองทางอีคอมเมิรซเขา

สูชนบท ทําใหพฤติกรรมการบรโิภคในชวีติประจาํวนั

ของชาวชนบทเปลีย่นแปลงไป  ในชวงควบคุมการแพร

ระบาดโรคโควดิ -19 แพลตฟอรมอคีอมเมิรซในชนบท

ไดแสดงบทบาทท่ีเดนชดัขึน้ เชน อาํเภอสาธิต 88 แหง

ในมณฑลเสฉวนไดชวยใหธุรกจิอคีอมเมิรซและธุรกจิ

ขนสงส่ิงของทีใ่ชในชวีติประจาํวนัถงึมือชาวบานกวา 

6 ลานรายการ ชวยสรางหลักประกันดานอาหารท้ัง 

“ตะกราพชืผกั”  และ “ถงุขาวสาร” แกชาวบานท้ังใน

เขตเมืองและชนบท

บล็อกเชน เจาหนาที่ทดสอบกรดนิวคลิอิก ผูใหบริ-

การการเรียนออนไลน เจาหนาทีช่วยงานสุขภาพชุม-

ชน นกัประเมินสุขภาพผูสูงอาย ุและผูควบคมุเครือ่ง

พิมพ 3 มิต ิ
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文旅 วฒันธรรมและการท่องเท่ียว

2020年“五一”假期，中国共计接待国内游客1.15亿人

次，实现国内旅游收入475.6亿元。乡村游、周边游等近程旅

游成为游客出游热点，丰富的文化和旅游活动为游客带来多彩

假期体验。非遗文化进景区、园林实景演出、非遗线上展播等

活动，丰富了假日市场产品供给，满足了不同层次游客需求。

新华社 图

ชวงวันหยดุเนือ่งในวนัแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2020 จนีไดรองรบันกัทองเทีย่วภายในประเทศท้ัง

หมด 115 ลานคน กอใหเกิดรายได 47,560 ลานหยวน

โดยการทองเทีย่วในชนบทหรอืพืน้ท่ีบรเิวณใกล ๆ  กลาย

เปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมของชาวจีน กจิกรรมและ

วฒันธรรมอนัหลากหลายไดสรางประสบการณแปลก

ใหมแกนักทองเท่ียวจีน กจิกรรมตาง ๆ ในแหลงทอง-

เท่ียวมรดกโลกทางวัฒนธรรม การแสดงสดในเขตสวน

ปา การถายทอดสดออนไลนจากแหลงมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม ไดเพิ่มผลิตภัณฑใหม ๆ ใหแกตลาดชวง

เทศกาลวันหยดุของจีน และตอบสนองตอความตองการ

ของนักทองเที่ยวจีนทุกระดับ

5月8日13时49分，中国新一代载人飞船试验船返回舱在东

风着陆场预定区域成功着陆，试验取得圆满成功。新一代载人

飞船是面向中国载人月球探测、空间站运营等任务需求而论证

的具有国际先进水平的新一代天地往返运输飞行器，可提高中

国载人飞船的乘员人数和货物运输能力。

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 13.49 น. จนี

ประสบความสําเร็จในการนํายานอวกาศตนแบบรุน

ใหมกลับสูโลก ณ ลานจอดตงเฟงตามท่ีกาํหนดไว โดย

ยานอวกาศตนแบบรุนใหมซ่ึงสามารถบรรทุกคนไดน้ี 

ถือเปนการพสูิจนความทันสมัยระดับสากลของอวกาศ

ยานรุนใหมที่สามารถขนสงไปกลับระหวางอวกาศ

และพืน้โลกได อนัเปนสวนหนึง่ของภารกจิสําคัญใน

การสรางสถานีอวกาศถาวรและการสงมนุษยอวกาศ

ไปดวงจนัทรของจนี พรอมทัง้ไดยกระดับศักยภาพดาน

การบรรทุกมนุษยอวกาศและขนสงสินคาของยานอวกาศ

จีนดวย

เสมือน (VR) ถูกใชงานอยางแพรหลายมากข้ึน สวนแอป

สําคัญใหม ๆ ที่ถูกทดสอบการใชงานเชิงลึกมากขึ้น 

ไดแกรถยนตอจัฉรยิะทีเ่ชือ่มสรรพส่ิงดวยอนิเตอรเนต็

(Connected Vehicle) อนิเตอรเนต็เพือ่อตุสาหกรรม และ

การรักษาพยาบาล ฯลฯ
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一片茶叶的坚守
魏培全/文

游玉琼，中国国家级非物质文化遗产武夷岩茶（大红

袍）制作技艺的唯一女性传承人。

1985年，游玉琼的父亲游永生带头承包了一个名不见

经传的小茶厂，当时年仅17岁的游玉琼，成为茶厂里的女

员工。个性要强的她四处拜师学艺，三十五年如一日钻研制

茶。1998年，游玉琼成立“金佛岩茶研究所”，聘请专家担

任技术指导，投入大量经费，进行新品种的研发与攻关，历

时十年，终于研发出“金佛”茶，为武夷茶贡献了一个新品

种。

5000亩茶山，年产量200多吨，400多位员工，如何

把自己的岩茶制茶技艺更好传承，让武夷岩茶营销世界各

地？游玉琼把“接棒”的任务交给了独生子、海外留学归来

的“90后”方舟。作为“茶三代”，方舟正尝试利用大数据

把茶叶生产过程的各项数据模式化和标准化。

“非遗传承人，不是一个用来告诉别人我多厉害的头

衔，而是告诉我肩上担负的责任和义务，要把这门祖宗的手

艺传给后代，把这门传统的岩茶制作手艺推向山外，推向世

界。”游玉琼说。

โหยว อี้ว์ฉง 
ผูก้อบกูธุ้รกจิชาหินผา

คุณฟาง โจว กําลังเรียนรูวิธีการเก็บใบชาอูอี๋ซานจากคุณโหยว อี้วฉง (ขวา) คุณแม

ของเขา
图①方舟跟着母亲游玉琼（右）学习采摘武夷岩茶 新华社 图

คุณโหยว อี้วฉง คิดคนพัฒนาชาอูอี๋ซาน
图②游玉琼对武夷岩茶进行创新研制 新华社 图

คนงานกําลังเก็บใบชา
图③工人采茶 新华社 图

①

②
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โหยว อี้วฉง เปนสตรีหนึ่งเดียวที่เปนผูสืบทอดศิลปะการผลิตชาหิน

ผาของเขาอูอีซ๋าน หรอืชาตาหงเผา ซ่ึงเปนมรดกโลกทางวฒันธรรมระดับ

ชาติ สามสิบกวาปท่ีแลว โหยว อีว้ฉง สืบทอดตอโรงงานผลติชาแหงหนึง่

จากพอของเธอ ปจจุบัน โรงงานแหงนี้ไดกลายเปนธุรกิจระดับแถวหนา

ของอตุสาหกรรมเกษตรและปศุสัตวแหงมณฑลฝเูจีย้น สวนตัวเธอกก็ลาย

เปน “เจาแมชา” ที่มีชื่อเสียงโดงดังจากเขาอูอี๋ซานออกไปทั้งใกลไกล

ป ค.ศ. 1985 เน่ืองจากตองการเพิม่รายไดใหแกหมูบาน โหยว หยงเซงิ 

พอของโหยว อีว้ฉง เปนแกนนาํในการรับเหมาโรงงานผลติชาแหงหน่ึง

ซ่ึงไมมีใครรูจัก โหยว อีว้ฉง วยั 17 ปในขณะน้ัน ไดกลายเปนพนักงานคน

หนึ่งของโรงงานผลิตชา ดวยนิสัยไมยอมแพของเธอผลักดันใหเธอไป

ฝกปรอืวทิยายทุธดานชากบัอาจารยจากทัว่สารทศิ เวลา 35 ปผานไปอยาง

รวดเรว็ เธอมุงม่ันศึกษาเฉพาะเกีย่วกบัชามาตลอด ป ค.ศ. 1998 โหยว อีว้ฉง 

ไดกอตั้ง “สถาบันวิจัยชาหินผาจินฝอ” โดยไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนท่ี

ปรึกษา เธอลงทุนดวยเงนิจํานวนมากเพือ่ทาํการวจิยัและพฒันา รวมท้ังเผย

แพรประชาสัมพนัธผลติภณัฑใหม ๆ ผานไป 10 ป ในท่ีสุดพัฒนาจนไดชา

 “จินฝอ” (พทุธทอง) ซ่ึงสรางชือ่เสียงใหแกผลติภณัฑชาของอูอีซ๋าน

บนเขาเน้ือท่ีประมาณ 2,083 ไร 

สามารถผลติชาไดปละกวา 200 ตัน 

มีพนกังานกวา 400 คน โหยว อีว้ฉง 

ทาํใหโรงงานเลก็ ๆ กลายเปนธุรกจิ

ระดับแถวหนา ทวาธุรกิจจะตอง

บรหิารจัดการอยางไร ทําอยางไรให

เทคนิคการผลติชาหนิผาของตนได

รบัการสบืทอดตอไป ทาํอยางไรให

ชาหนิผาของเขาอูอีซ๋านจาํหนายไป

ท่ัวโลก โหยว อีว้ฉง ตัดสินใจ “สง

ไมตอ” ภารกจิน้ีใหกบัลกูชายเพยีง

คนเดียวของเธอ ฟาง โจว คนรุนใหม

ท่ีเกดิหลงัครสิตศตวรรษ 1990 เปน

นกัเรยีนจบนอก ในฐานะทายาทรุน

ที ่ 3 เขาไดทดลองใชฐานขอมูล Big

 Data มาสรางโมเดลและมาตรฐาน

ใหแกการผลติใบชา

“ผูสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม 

ไมใชหวัโขนทีส่วมไวเพือ่ประกาศ

ใหคนอืน่รูวาตนเองเกงกาจแคไหน 

แตเปนส่ิงทีค่อยเตือนตนเองวาตอง

แบกรบัภาระหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ไว ตองสืบสานศิลปะของบรรพ-

บุรุษไปสูรุ นลูกหลาน ผลักดันให

ศิลปะการผลิตชาหินผาที่ตกทอด

มาไดขจรขจายไปไกลกวาเขาอูอี๋

ซาน และไกลออกไปทัว่โลก” โหยว

 อี้วฉงกลาว

③
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保护亚洲象
本刊记者  段建鑫/文

栖息地退化、食物源减少、非法猎杀难禁……作为体型

亚洲第一大、世界第二大的陆地野生动物，广泛分布

于南亚、东南亚的亚洲象，生存环境一度十分艰难。

保护亚洲象，云南在行动。1958年，云南西双版纳国家级

自然保护区建立。此后，云南省在亚洲象分布的热带地区共建立

了十余处保护区，形成了以国家级自然保护区为主，地方级自然

保护区为补充的亚洲象保护网络，为亚洲象提供了庇护所。

20世纪90年代以来，随着天然林保护等生态修复工程的实

施，云南生态环境日益改善。与此同时，亚洲象救护与保护力

度也在加强，西双版纳、普洱、临沧等地不断强化亚洲象栖息

地保护与修复，积极开展亚洲象收容救护，严厉打击猎杀亚洲

象的违法行为，保护成效明显。

由于部分象群时常在边境地区活动，近年来中国还加强了

与邻国的野象保护合作。2009年至今，云南西双版纳与老挝

有关地区和部门已在边境地区合作建立了总长约220公里、面

积近133平方公里的跨境联合保护区域，两国保护区管理机构

还多次共同开展野象种群调查、联合巡护、人员技术培训等

工作。

“我们有效保护了以亚洲象为代表的各类珍稀濒危野生动

物的栖息地，促进了区域热带雨林的生物多样性保护。”西双

版纳傣族自治州林业和草原局野生动植物保护站站长李中员

说。该合作已成为大湄公河次区域跨境保护的成功典范。

截至2019年底，云南野生亚洲象种群数量由上世纪80年

代初的193头发展到目前的293头，增长率约为52%。在全球

野象数量不断减少的今天，中国野生亚洲象数量却在恢复性增

长。

การอนุรกัษช์า้งเอเชยี
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เนื่องดวยสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยเสื่อมสภาพลง แหลงอาหาร

ลดนอยลง ประกอบกับการหามลาสัตวโดยผิดกฎหมายที่ตรวจสอบได

ยาก ในฐานะเปนสัตวบนบกที่มีขนาดใหญที่สุดของเอเชียและใหญเปน

อนัดับสองของโลก ชางเอเชียซึ่งกระจายตัวในวงกวางแถบเอเชียใตและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตที่ยากลําบาก

อยางยิ่ง

มณฑลยูนนานไดดําเนินมาตรการอนรุกัษชางเอเชยี เขตอนรุกัษธรรม-

ชาติแหงชาติสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน ไดกอต้ังข้ึนเมือ่ป ค.ศ. 1958 ใน

ขณะน้ัน ดวยตระหนักวาชางเอเชยีของจีนกาํลงัอยูในชวงใกลจะสูญพนัธุ 

รฐับาลในแตละระดับจงึไดประกาศใชมาตรการเพือ่อนุรกัษเชิงชวยชวีติ

และมาตรการการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ หลังจากนั้น มณฑลยูนนาน

ยังไดตั้งเขตอนุรักษขึ้นอีกสิบกวาแหงในพื้นที่แถบรอนที่ชางเอเชียกระ-

จายตัวอยู กอรางเปนเครอืขายอนุรกัษชางเอเชยีทีย่ดึเขตอนรุกัษธรรมชาติ

ระดับชาติเปนหลัก และเขตอนุรักษธรรมชาติระดับทองถิ่นเปนตัวเสริม 

เปนที่พักพิงคุมครองชางเอเชีย

ตั้งแตคริสตทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา พรอม ๆ กับการดําเนินการ

โครงการฟนฟรูะบบนิเวศน เชน การอนุรกัษปาธรรมชาติ  สภาพแวดลอม

ระบบนิเวศนของยนูนานไดรบัการปรบัปรงุใหดีข้ึนเรือ่ย ๆ ในขณะเดียว

กัน ก็ไดมีการเพิม่ความเขมขนของมาตรการการชวยเหลอืและอนรุกัษชาง

เอเชยีดวย แควนสิบสองพนันา  เมืองผเูออ และเมืองหลนิชาง ฯลฯ  กไ็ด

ปรับปรุงมาตรการการอนุรักษและฟนฟูที่พักพิงของชางเอเชียอยางตอ

เน่ือง เรงดําเนนิการชวยเหลอืและรบัเลีย้งชางเอเชยี  ปราบปรามพฤติกรรม

ผดิกฎหมายในการลาชางเอเชยีอยางเขมงวด  ซ่ึงการอนรุกัษไดผลสัมฤทธ์ิ

ที่ชัดเจน 

เน่ืองจากโขลงชางบางโขลงมักจะเคลือ่นไหวตามแนวชายแดน หลาย

ปมาน้ี ประเทศจนีจงึไดกระชบัความรวมมือกบัประเทศเพือ่นบานในการ

อนุรักษชางปาดวยกัน  ตั้งแตป ค.ศ. 2009 จนถึงปจจุบัน  แควนสิบสอง-

พันนา มณฑลยูนนานกับพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของของสปป. ลาว 

ไดดําเนนิความรวมมือพืน้ทีอ่นรุกัษรวมขามแดนในบรเิวณชายแดนรวม

ความยาวประมาณ 220 กิโลเมตร พื้นที่รวม 133 ตารางกิโลเมตร องคกร

บริหารจดัการพืน้ท่ีเขตอนุรกัษของสองประเทศยงัไดรวมกนัทาํการสาํรวจ

พันธุชางปารวมกันหลายครั้ง รวมถึงการลาดตระเวนอนุรักษรวม และ

การฝกอบรมเทคนิคบุคลากร เปนตน

“พวกเราประสบความสําเรจ็ใน

การอนุรักษที่พักพิงของสัตวปา

หายากและทีใ่กลสูญพันธุประเภท

ตาง ๆ ซึ่งมีชางเอเชียเปนหลัก สง-

เสริมการอนุรกัษความหลากหลาย

ทางชีวภาพของปาฝนแถบรอนใน

ภมิูภาค” นายหลี ่จงหยวน ผูอาํนวย

การสถานอีนรุกัษพชืและสตัวปาสาํ-

นักงานกิจการปาไมและทุงหญา

สิบสองพนันาใหขอมูลวา ความรวม-

มือดังกลาวไดกลายเปนแบบอยาง

ความสําเรจ็สาํหรบัการอนรุกัษขาม

แดนในอนุภมิูภาคลุมแมน้ําโขง 

จนถงึปลายป ค.ศ. 2019 ปรมิาณ

ชางปาเอเชียของยนูนานเพิม่ข้ึนจาก

ตนคริสตทศวรรษที่ 1980 จํานวน 

193 ตัว เปน 293 ตัวในปจจบุนั อตัรา

การเติบโตประมาณรอยละ 52 สิง่ที่

นายนิดีกคื็อ ในภาวะทีป่รมิาณชาง

ปาท่ัวโลกลดลงอยางตอเนื่องนี ้

ปรมิาณชางปาเอเชียของจีนกลบัเพิม่

จํานวนขึ้นในเชิงพื้นฟ ูชางปาที่เร-

รอนไรที่อยูไดพบกับสวรรคที่หา

ยากในมณฑลยูนนานประเทศจีน 

เจาหนาที่ศูนยเพาะพันธุและชวยชีวิตชางเอเชียมณฑล

ยูนนานพาชางปาออกไปฝกการใชชีวิตในปา

中国云南亚洲象种源繁育及救助中心工作人员带

领亚洲象参加野化训练 新华社 图
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“พ่อชา้ง” ในยูนนาน
云南“象爸爸”

体温37.6度，心率42，身体表面无伤

痕……一切都正常。”中国亚洲象种源

繁育及救助中心的工作人员保明伟正在为救助

到中心的亚洲象“小强”进行每天的例行身体

检查。

中国亚洲象种源繁育及救助中心位于云

南省西双版纳傣族自治州，主要开展亚洲象

人工繁育研究、收容救助伤病等工作。在这

里，有一群无名英雄，他们都有一个共同的名

字——“象爸爸”。“象爸爸”们全天超过10

小时和野象谷救助回来的亚洲象朝夕相处，给

它们清理粪便、洗澡，对救助的亚洲象进行野

化训练等，保持救助象对大自然生活环境的适

应性，为它们回归自然打好基础。  

保明伟是中国亚洲象种源繁育及救助中心

的首位“象爸爸”。近20年来，他参与救助了

20多头野生亚洲象。“救助野象非常困难，因

为它们体型庞大，一头成年亚洲象的体重可超

过2吨，有时可能会攻击人。”保明伟介绍。

大部分野象救助由当地村民提供线索，接到

线索后，专业的救助人员就会立即赶往现场实施

救援。保明伟说，大象很聪明，它们会有意把生

病的幼象放在人类居住的村庄附近，希望人类来

救助幼象。“根据野象的伤情和整体情况综合判

断后，我们会派出相应规模的救援队伍，有时还

会动用起重机和直升机。”他说。

有趣的是，保明伟经常要对救助象的牙齿和

口腔进行检查，他不得不用新鲜的香蕉让大象张

开嘴巴。他还需要测量大象的体温，检查大象的

粪便，以辨认它们是否健康。被救助的亚洲象每

隔六个月就要接受全面的体检。保明伟说，“就

像小孩子一样，有些大象不喜欢医生，因为医生

在它们生病的时候给它们打针。”

在保明伟看来，保护亚洲象需要更多专业的

大象医生。“在中国，目前只有不到10名专业的

大象医生，如果有更多人专注于这个领域，亚洲

象的保护和救援就可以更好地得以实现。”

①
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 “อุณหภูมิรางกาย 37.6 องศา อัตราการเตนของหัวใจ 42 บนรางกาย

ไมมรีองรอยบาดแผล... ทกุอยางเปนปกติด”ี คณุเปา หมิงเหวย เจาหนาที่

ของศนูยเพาะพนัธุและชวยชวีติชางเอเชยีแหงประเทศจนี กาํลงัตรวจราง

กายประจําวันใหกับ “เสี่ยวเฉียง” ชางเอเชียตัวหนึ่ง

ศูนยเพาะพันธุและชวยชีวิตชางเอเชียแหงประเทศจีน ตั้งอยูที่แควน

ปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองพนันา มณฑลยนูนาน โดยมีหนาท่ีหลกั

ในการทําการศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการผสมพนัธุเทยีมของชางเอเชยี ชวยเหลอื

ชางปาท่ีไดรับบาดเจบ็และงานอืน่ ๆ เกีย่วกบัชางปา ทีน่ี่มีวรีบรุษุนิรนาม

อยูกลุมหนึง่ ซ่ึงใคร ๆ กเ็รยีกพวกเขาวา “พอชาง” ในแตละวนั บรรดา “พอ

ชาง” จะใชชวีติอยูในหบุเขาชางปามากกวาวนัละ 10 ช่ัวโมง คลกุคลอียูกบัชาง

เอเชียท่ีไดรับการชวยชวีติกลบัมา พวกเขาจะดูแลความเปนอยูของชางทุก

ขั้นตอน ตั้งแตการทําความสะอาดมูลชาง การอาบนํ้าใหชาง การฝกชาง

ปาเอเชยีทีไ่ดรบัการชวยชวีติใหรูจกัการเอาตัวรอดในปา เพือ่ใหพวกมัน

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมธรรมชาติในปา และการเตรียมตัว

เพื่อกลับคืนสูธรรมชาติ

ชางเอเชยีท่ีไดรบัการชวยเหลือ

เหลาน้ี มีลกูชางท่ีไดรบับาดเจ็บจาก

กับดักเหล็ก แมชางที่บาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ ชางพลายที่บาดเจ็บเนื่อง

จากการตอสูเพือ่แยงชงิชางเพศเมีย 

ชางท่ีถกูโขลงชางทอดท้ิง และชาง

“เสี่ยวเฉียง” ชางเอเชียกําลังเพลิดเพลินกับการอาบนํ้า

图①亚洲象“小强”享受淋浴 新华社 图

“พอชาง” นําชางเอเชียไปฝกฝนการใชชีวิตในปา
图②“象爸爸”带领亚洲象参加野化训练
新华社 图

②
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กําพรา... ชางเหลานี้ไดรับบาดเจ็บ

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ถูกนํามา

หบุเขาชางปาพรอมกับความหวาด

กลวัและเจบ็ปวด แตทีน่ี ่บรรดา “พอ

ชาง”  คอยใหการดูแลและใหความ

อบอุนชวยรักษาบาดแผลให “พอ

ชาง” คอยมอบมิตรภาพและความ

หวงใยหวงัวาพวกมนัจะมีชวีติรอด

ตอไป

คุณเปา หมงิเหวย เปน “พอชาง” 

คนแรกในศูนย ฯ แหงน้ี ในชวง 20

 ปที่ผานมาเขาไดชวยชีวิตชางปา

เอเชยีมาแลวมากกวา 20 ตัว “การชวย

เหลอืชางปาเปนเรือ่งท่ีทาํไดยากลาํ-

บากมาก เพราะพวกมันมีขนาดรูป

รางที่ใหญ ชางเอเชียที่โตเต็มวัยมีนํ้าหนักมากกวา 2 ตัน และบางครั้งยัง

ทํารายคนอีกดวย” คุณเปากลาว

การชวยเหลอืชางปาสวนใหญนัน้จะไดรบัขอมูลจากชาวบานในทอง

ถิน่ หลงัจากไดรบัเบาะแสแลวเจาหนาทีช่วยเหลอืมืออาชีพจะรบีไปยงัท่ี

เกดิเหตุเพือ่ดาํเนินการชวยเหลอืทนัท ี“ชางบางตัวไดรบับาดเจบ็จากการ

ตอสู บางตัวไดรบับาดเจบ็จากการตกเหว หรอืไมกป็วยเปนโรคทีมี่มาแต

กาํเนดิเชนโรคหวัใจแลวถกูชางผูใหญทอดทิง้” คุณเปาเลาวา ชางพวกน้ีฉลาด

มาก จงใจวางลกูชางท่ีปวยไวใกลหมูบานท่ีมีคนอาศัยอยู โดยหวังวาจะมี

มนุษยมาชวยเหลือลูกชาง “หลังจากพิจารณาอาการบาดเจ็บของชางและ

สถานการณโดยรวม เราจะสงทีมกูภัยที่มีขนาดเหมาะสม หรือบางครั้งก็

ตองใชเครนและเฮลิคอปเตอรเขาชวย”

ในพืน้ท่ีหางไกล เหลาบรรดา “พอชาง” ตองสรางถนนเพื่อชวยเหลือ

ชวีติชางเอเชยีออกมา คณุเปาเลาวา “สิ่งที่เลวรายที่สุดคือการชวยเหลอืใน

ยามค่ําคนื ความมืดมิดทีแ่มแตน้ิวมือของคณุกไ็มสามารถมองเหน็ได ใน

ปาไฟฉายเปนเพียงเครื่องมือใหแสงสวางเดียวที่เราสามารถพึ่งพาไดเทา

①

16

รายงานพเิศษ 特稿



นัน้” ชางทีบ่าดเจบ็เลก็นอยจะถกูสงกลบัไปยังปาในไมชาหลงัจากฟนตัว

แตชางท่ีมีสภาพโดยรวมไมเหมาะท่ีจะกลบัคืนสูปา กจ็ะตองทําการรักษา

และอยูภายใตการชวยเหลอืของศูนย ฯ ตอไป “ภายในศูนยชวยเหลอื ชาง

แตละตัวจะไดรบัการดูแลจาก “พอชาง” 2 คน ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั “พอ

ชาง” จะพาชางไปทีป่าเพือ่ฝกการใชชวีติ เพือ่ใหพวกมันสามารถปรบัตัว

เขากับการใชชีวิตในปาใหได” คุณเปากลาว

ที่นาสนใจก็คือ คุณเปามักจะตองตรวจสุขภาพปากและฟนของชาง

ดังน้ัน เขาจึงตองใชกลวยเพือ่หลอกลอใหชางอาปาก ตองตรวจวดัอณุหภมูิ

ของชางและมูลของชางเพื่อใหมั่นใจวาพวกมันแข็งแรง จากขอมูล ชาง

ท่ีถูกชวยเหลือจะไดรบัการตรวจสุขภาพอยางละเอยีดทกุ ๆ 6 เดือน คณุเปา

เลาวา “ชางก็เหมือนกับเด็ก ชางบางตัวไมชอบหมอเพราะหมอเคยฉีดยา

เมื่อพวกมันปวย”

ในความคิดของคุณเปา การปกปองชางเอเชียจําเปนตองมีแพทยชาง

มืออาชพีจํานวนมากข้ึน “ในประเทศจนีปจจุบนัมีแพทยชางมืออาชพีนอย

กวา 10 คน หากมผีูสนใจในสาขาน้ีมากข้ึนการปองกันและชวยเหลอืชาง

เอเชียจะประสบความสําเรจ็ไดดีขึน้”

ในอกีทางหนึ่ง ศูนยเพาะพันธุ

และชวยชวีติชางเอเชยีแหงประเทศ

จนี ไดสงเสรมิการแลกเปลีย่นและ

ความรวมมือระหวางประเทศดาน

การคุมครองและชวยเหลือชางเอ-

เชีย และยังไดบรรลุขอตกลงความ

รวมมืออยางเปนมิตรกบัสมาคมวิชา-

ชพีหลายแหง เชน กองทุนระหวาง

ประเทศเพื่อสวัสดิภาพสัตว Inter-

national Fund for Animal Welfare (IFAW) 

และสมาคมสัตววิทยาแหงลอนดอน 

Zoological Society of London (ZSL) 

เปนตน และจัดต้ังกลไกในการแลก

เปลีย่นเยีย่มชมกบัองคกรและสถา-

บันคุมครองชางในประเทศไทย ลาว 

เมียนมา สิงคโปร ศรีลังกา เคนยา 

และประเทศอืน่ ๆ พยายามทีจ่ะเผย

แพรแนวคิดการอนุรักษหุบเขาชาง

ปาผานการแลกเปลี่ยนที่เปนมิตร

เหลานี้
本刊综合

②

③

“พอชาง” นําชางเอเชียไปฝกฝนการใชชีวิตในปา
图①②“象爸爸”带领亚洲象参加野化训练 

新华社 图

“พอชาง” กําลังตรวจเช็คฝาเทาของชางเอเชีย
图③“象爸爸”检查亚洲象的脚掌 新华社 图
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追踪象群的人

ผูติ้ดตามรอยชา้ง
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这几天勐海有象群在活动，还

跑 到 村 民 家 院 子 里 。 ” 赵 平

说。2020年3月，14头亚洲象从云南省

西双版纳傣族自治州勐海县勐满镇进入勐

阿镇辖区，来到勐阿镇曼迈村曼倒、扎别

村民小组附近活动。几张亚洲象在村寨中

闲逛的照片被上传到网络后，备受网友关

注。而这一切，赵平都看在眼里。

从2011年起，赵平就在勐海县从事

亚洲象监测工作，也是最早和它们接触

的一批人，和同事们追踪一群群组团下

山“调皮捣蛋”的亚洲象，是赵平的日

常工作。

赵平跟踪象群全天不间断。这次出

现在勐阿镇辖区的象群一共14头，是他3

月8号从另外一个镇上一路跟过来的，全

程近40公里，白天几乎都是靠步行，晚

上利用无人机进行监测。

“这是长期活跃在勐海境内的象，

发现它们下山活动靠近村寨，我们就要

及时发出预警。”

通过赵平及同事的努力，确保了这

批象群过境的村寨村民及时抢收甘蔗止

损，又避免象群因采食甘蔗而长时间逗

留造成人员伤亡。据赵平介绍，每次执

行任务时，他们的压力都很大，担心由

于跟踪不到位导致村民劳作时，误入野

象活动圈。

“跟踪象群得把手机调静音，全程

都要思想集中。”赵平说，有时眼前溜

过一只老鼠，全身肌肉都会紧张起来。

要时刻清楚大象的行踪，他们心里才会

踏实。“时间长了，跟踪象群并不觉得

害怕，但是如果找不到象，我们比任何

人都着急。”

为了提前发出预警，保障村民生命和

财产安全，这支不到10人的野外观测队，

队员几乎每天只能睡2到3个小时。常年

奔波在野外，顾不上吃饭是常有的事。为

了减轻行进负担，赵平挎包里经常只备些

水。“跟了这么些年象，这份工作已经慢

慢成了我的一个爱好。”他说。

  “ในชวงไมกี่วันที่ผานมา อําเภอเมืองไหมีการเคลื่อนไหวของโขลง

ชาง พวกมันบกุเขาไปทีล่านบานของชาวบาน” คณุจาว ผงิกลาว ในเดือน

มีนาคม ค.ศ. 2020 ชางเอเชยีจาํนวน 14 ตัว เดินจากตําบลเมอืงหมาน อาํเภอ

เมืองไห แควนปกครองตนเองชนชาติไตสบิสองพนันา เขาสูหมูบานมาน

มาย ตําบลเมืองอา หลงัจากทีภ่าพชางเอเชียเดินเตรด็เตรในหมูบานไดถกู

เผยแพรทางอนิเตอรเน็ตจนกลายเปนกระแสขึน้มา เหตุการณเหลานีล้วน

อยูภายใตการจับจองของคุณจาว

ชางเอเชยีจดัเปนสตัวปาคุมครองแหงชาติระดับสูงสุดของจีน สวนใหญ

อาศัยอยูในแควนสิบสองพนันา และเมืองหลนิชางในมณฑลยนูนาน ใน

ชวงไมกี่ปที่ผานมา เนื่องจากรฐับาลจนีไดมกีารปกปองระบบนิเวศอยาง

ชางปาสองตัวกําลังนอนหลับในบริเวณหมูบานตาซูเจี่ยว 

ตําบลคังผิง อําเภอปกครองตนเองชนชาติฮาน ีชนชาติหยี

เจียงเฉิง เมืองผูเออ
在普洱市江城哈尼族彝族自治县康平镇大树脚村，
两只野象在睡觉 新华社 图
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จริงจัง ทําใหในป ค.ศ. 1990 มีจํานวนชางปาเพิ่มขึ้นจาก 170 ตัว เปนเกอืบ

300 ตัวในปจจบัุน ทัง้นี ้คุณจาวไดเขามามสีวนรวมในการเฝาระวงัติดตาม

ชางเอเชยีในเขตอาํเภอเมืองไหต้ังแตป ค.ศ. 2011 และยังเปนหน่ึงในกลุม

แรกที่ไดใกลชิดสัมผัสกับชางปา คุณจาวและเพื่อนรวมงานตองติดตาม

เฝาดูชางเอเชียที่แสน “ซุกซน” ลงมาจากภูเขาโขลงแลวโขลงเลา นี่คือ

กจิวัตรประจําวันของคุณจาว

คุณจาวจะคอยสังเกตโขลงชางอยางตอเนื่องตลอดท้ังวัน และในคราว

นีม้ชีางทัง้หมด 14 ตัว ปรากฏตัวขึ้นที่ตาํบลเมอืงอา โดยในวนัท่ี 8 มีนาคม 

เขาไดติดตามชางมาจากอกีหมูบานหนึง่ รวมระยะทางในการติดตามราว

40 กิโลเมตร เกอืบตลอดเสนทางตองอาศัยการเดินเทาในเวลากลางวนัสวน

กลางคนืใชโดรนเพื่อเฝาคอยติดตามพวกชาง “น่ีคอืโขลงชางปาทีเ่คลือ่น

ไหวในพื้นที่เมืองไหมาเปนเวลาชานาน ทันทีพบวา ชางลงมาจากภูเขา

และบกุเขามาใกลหมูบาน พวกเราตองออกประกาศแจงเตือนใหทนัทวง

ท”ี โชคดีท่ีคณุจาวและเพือ่นรวมงานทุมเททํางานกนัอยางหนกั ทําใหม่ัน

ใจไดวา ชาวบานจะมีเวลาเพยีงพอในการเก็บออยเพื่อลดความสูญเสียอนั

เนื่องจากชางบุกเขามาในพื้นที่ของชาวบาน และยังเปนการหลีกเลี่ยงไม

ใหชางอยูนานเพราะมัวแตกนิออย ชาวบานไมตองบาดเจบ็ลมตายจากการ

ถูกชางทําราย

คุณจาวเลาวา ทุกครัง้ทีทํ่างานพวกเขาตองตกอยูภายใตแรงกดดันอยาง

หนกั กงัวลวาหากพวกเขาเฝาระวงั

ไดไมดีพอ อาจจะทําใหชาวบานเขา

สูวงกิจกรรมของชางปาโดยไมตั้ง

ใจ คุณหลง หยุนไห รองผูอํานวย

การสํานักงานปาไมและทุงหญาอํา-

เภอเมืองไหใหขอมูลวา ผูที่ทํางาน

เฝาติดตามชางปา ไมเพยีงแตทํางาน

ดวยความยากลําบาก แตยังแฝงไป

ดวยความอันตราย ดังนั้น พวกเขา

จะตองผานการฝกฝนอยางเปนระบบ

 ซึ่งรวมถึง “การฟง” “การดู” และ 

“การดมกลิน่” “การฟง” คอื การสงั-

เกตจบัเสยีงของชางบรเิวณโดยรอบ

ดวยห ู“การดู” คือ การเฝาดูสังเกต

กิ่งไมหรือตนไมที่ชางเหยียบผาน

และรอยเทาของชาง เปนตน “การ

ดมกลิน่” คอื การดมกลิน่เพือ่พจิาร-

ณาวามูลชางสดใหมหรอืไม คุณจาว

เลาวา เขาเคยเปนเจาหนาที่ปาไม

ดวยประสบการณหลายปในการติด

ตามชาง ทําใหเขาสามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวของชางปาไดใน

ระยะเวลาอันสั้น

 “ในการติดตามโขลงชางจะตอง

ปดเสียงโทรศัพท และตองมีสมาธิ

ตลอดการทํางาน” คณุจาวเลาวา บาง

ครัง้เหน็หนูว่ิงผานอยูตรงหนา กข็น

ลุกกลามเนื้อเกร็งไปหมด พวกเขา

จะตองระลกึอยูเสมอวากําลงัติดตาม

ชางอยู ตองรูถงึตําแหนงของชางอยู

เสมอ จึงจะทําใหพวกเขารูสึกสบาย

ใจข้ึน” พอเวลานานเขา การติดตาม

①
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ชางกลบัไมใชเรือ่งท่ีนากลวั แตหากเราตามหาชางไมเจอจะรูสึกเปนกังวล

และเดือดรอนมากกวาใคร ๆ”

โขลงชางที่บุกเขามาในตําบลเมืองอาครั้งนี ้ทุกความเคลื่อนไหวอยู

ภายใตการสังเกตควบคุมของคุณจาวและเพือ่นรวมงาน พวกมันบุกเขาไป

ในหมูบานขโมยกินออยและทําลายไหเหลา ทําลายขาวของเครื่องใชใน

ชวีติประจําวนัเสยีหาย ทกุวนันี ้ยงัคงออยอิง่และไมยอมออกจากหมูบาน 

บานของคุณหลี ่ปาในหมูบานมานใหม ตําบลเมืองอา ไดถกูชางปาบกุรกุ เขา

เลาวา “เหลาขาวโพดที่เรากลั่นขึ้นเองสาดกระเซ็นไปทั่วพ้ืน ตอนนี ้ผม

ไดแตคอยใหพวกมันกลับขึ้นไปบนภูเขาไว ๆ”

เน่ืองจากตองมีการประกาศเตือนลวงหนา เพือ่ความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยสินของชาวบาน ทีมสังเกตการณภาคสนามที่มีจํานวนคนไม

ถึง 10 คน ทําใหพวกเขาแตละคนนอนไดเพยีง 2 - 3 ชัว่โมงเกอืบทกุวนั “ชวง

นีเ้ปนชวงไถคราดหวานเมลด็พนัธุในฤดูใบไมผล ิดังนัน้ เราตองตรวจสอบ

ตําแหนงการเคลือ่นไหวทีช่ดัเจนของชางปาใหไดกอนทีช่าวบานจะทาํงาน” 

คุณจาวกลาว

เม่ือไมนานมานี ้ขณะทีคุ่ณจาวกาํลงัติดตามรอยชางบรเิวณไรออย ทนั-

ใดนั้น ก็มีรถสามลอขับมุงหนาเขามา เขารีบสงสัญญาณมือใหชาวบาน

หักหัวรถเลี้ยวกลับไดทันเวลา “ตองระวังไมใหชางแตกตื่นเปนอันขาด 

มิฉะน้ันจะเกิดผลทีไ่มอาจคาดคิดตามมา” คุณจาวกลาว แมจะตองทํางาน

หนกัเหน็ดเหนือ่ยสักปานใด กเ็ปน

การคุมคาหากคุณสามารถขจัดความ

ขัดแยงระหวางคนและชางปาได

“หลังจากที่โขลงชางตั้งมั่นใน

สถานทีห่น่ึงสถานท่ีใดแลว ชางปา

ก็จะไมทําอะไรมากไปกวากิน ๆ

ดื่ม ๆ และเลนสนุกสนาน” คุณจาว

เลาวา ส่ิงท่ีนากลวัท่ีสุดกคื็อ ชางปา

จะเคลื่อนยายอยางกะทันหัน  ดวย

เหตุนี ้เจาหนาที่สังเกตภาคสนาม

จงึจาํเปนตองทําการคาดการณลวง

หนาติดตามอยางตอเนื่องผานการ

ทาํงานรวมกนัระหวางคนกบัเครือ่ง

มือและสงขอมูลเตือนภัยลวงหนา

ตลอดเวลา การทีจ่ะตองตะลอนไป

ในปาเปนประจําทาํใหไมมีเวลาใส

ใจเรื่องอาหารการกิน เพื่อลดภาระ

ในการเดินทางคุณจาวจึงมักจะมี

เพียงนํ้าในกระเปาสะพายของเขา

“หลังจากติดตามรอยชางมานาน

หลายป งานนีก้ค็อย ๆ กลายเปนส่ิง

ที่ผมชื่นชอบไปแลว” เขากลาว
本刊综合

ภาพชางปาเอเชียถายจากกลองโดรน
图①无人机拍摄的亚洲象 新华社 图 

คุณจาว ผิง (ซายคนที ่1) และเพื่อนรวมงานกําลังเฝา

ติดตามโขลงชาง
图②赵平（左一）和同事在监测象群 新华社 图

②
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亚洲象“食堂”

为缓解“人象冲突”，云南西双

版纳傣族自治州、普洱市等地开

始为亚洲象建设食物源基地。在西双版

纳，每年十二月前后，西双版纳国家级

自然保护区管护局都会组织几十位工作

人员，浩浩荡荡进入山中。他们将在山

里连续工作几天，清理长得肆无忌惮的

入侵植物，如肿柄菊、飞机草。随后几

个月，他们还要再进山几次，尽量彻底

清除掉这些入侵植物发达的根系，然后

种上构树、野芭蕉、粽叶芦、竹子等，

这些都是亚洲象喜爱的食物。

当 地 人 将 这 些 地 方 称 为 “ 大 象 食

堂”，希望通过种植亚洲象喜食的天然

植物，吸引它们更多时间停留在远离村

寨的森林中，减少对于保护区周边村寨

农作物的破坏。而对于保护区来说，除

了减少人象冲突，这项工作本质上是对

亚洲象栖息地和雨林修复的尝试。

“โรงอาหาร” ของชา้งเอเชยี

ดวยมาตรการการอนรุกัษระบบ

นเิวศนของจีนท่ีเขมงวดข้ึน ในชวง

30 ปมานี ้ปรมิาณชางปาเอเชียมีจํา-

นวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

แต “ความปวดหวัท่ีหอมหวาน” 

ก็ตามมา เน่ืองจากมาตรการอนรุกัษ

ท่ีเขมขนขึน้ การทาํลายปาจากมนษุย

ลดนอยลง ความหนาแนนของปา

ไดเพิม่มากเข้ึน พชืปาซ่ึงเปนอาหาร

หลักของชางในเขตอนุรักษ อาท ิ

กลวยปา หญาตองกง กค็อย ๆ แทน

ท่ีดวยไมยนืตน “อาหารในเขตอนุ-

รักษลดนอยลง  ชางปามีจาํนวนเพิม่

ขึน้ ปรมิาณการบริโภคก็สูงขึน้ตามไปดวย ทาํใหชางจาํนวนไมนอยตอง

ออกไปหาอาหารนอกเขตอนุรักษ เมื่อพื้นที่ทํากินของมนุษยกับชางทับ

ซอนกัน ปรากฏการณ ‘ขัดแยงกันระหวางมนุษยกับชาง’ ก็ยากจะหลีก

เลี่ยงได” นายเฉนิ หมงิหยง ศาสตราจารยประจําศูนยวิจัยชางเอเชีย มหา-

วิทยาลัยยูนนานกลาววา ปจจุบัน มีชางปาประมาณ 2 ใน 3 ที่ออกไปหา

กินนอกเขตอนุรักษ

จากทีไ่ดทําการวจิยัเกีย่วกบัชางเอเชียมาเปนเวลาเกอืบ 30 ป นายเฉนิ 

หมิงหยง พบวา พฤติกรรมบางอยางของชางปาในปจจุบันเปลี่ยนแปลง

ไป เขากลาววา “ยกตัวอยางเชน การหาอาหาร เดิมทีชางเพียงแคแอบไป

ขโมยกินพืชพันธุตามไรนาของชาวบานเพียงบางสวน ตอมา พวกมันรู

วาไรนาสวนใหญจะอยูติดกนัหลายผนื ทําใหหาอาหารกินอิม่ทองไดงาย 

ดังนั้น จึงมักเดินวางมาดหาอาหารกินในไรนาอยางเต็มที่”

กนิพชืเกษตรในไรนา ทาํลายบานเรอืน คกุคามความปลอดภัยของชีวิต

①
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ชาวบาน สถานการณ “ความขัดแยงระหวางมนุษยกับชาง” ในมณฑลยนู-

นานรนุแรงยิง่ขึน้ จากสถติิของกรมปาไมและทุงหญามณฑลยนูนาน ตัง้

แตป ค.ศ. 2013 เปนตนมา ชางเอเชยีกอเรือ่งทาํใหมีผูบาดเจบ็และเสียชวีติ

 60 กวาคน ระหวางป ค.ศ. 2011 ถึง 2018 ชางปากอใหเกิดความเสียหาย

ในทรัพยสินเกินกวา 170 ลานหยวน

เพือ่ผอนคลาย “ความขัดแยงระหวางมนุษยกบัชาง” แควนสบิสองพนั-

นาและเมืองผเูออจึงไดเริม่สรางแหลงอาหารใหกับชางเอเชยีในแควนสิบ

สองพนันา ชวงประมาณเดือนธันวาคมแตละป  สํานักงานอนุรกัษจดัการ

เขตอนุรักษธรรมชาติแหงชาติสิบสองพันนาจะจัดใหเจาหนาที่หลายสิบ

คนเขาไปในปา พวกเขาจะทํางานอยูในนั้นหลายวันติดตอกัน เพื่อกําจัด

พชืพนัธุทีรุ่กรานและข้ึนไมเปนระเบียบทิง้ เชน ดอกทานตะวนัเม็กซิกนั 

ตนสาบเสือ หลายเดือนหลงัจากน้ัน พวกเขายงัตองเขาไปในพืน้ทีดั่งกลาว

อีกหลายครั้ง พยายามถอดรากถอนโคนรากพืชท่ีรุกรานในปาใหหมด

ไป และปลกูตนปอสา ตนกลวย ตน

ตองกง ไมไผ เปนตน ซ่ึงเปนอาหาร

โปรดของชางเอเชียแทน

คนในพื้นที่เรียกสถานที่แหงนี้

วา “โรงอาหารของชาง” โดยหวงัวา 

การปลูกพืชธรรมชาติที่ชางเอเชีย

ชืน่ชอบเหลาน้ี จะชวยดึงดูดใหชาง

อยูในปาและอยูออกหางจากหมูบาน

ไดนานยิ่งขึ้น ทั้งยังชวยลดการทํา

ลายพืชเพาะปลูกของชาวนาชาว

สวนบรเิวณหมูบานรอบเขตอนรัุกษ 

สําหรับเขตอนุรักษแลวการทําเชน

นี ้นอกจากจะลดความขัดแยงระ-

หวางมนุษยกับชางแลว เน้ือแทของ

งานนี้ก็เปนการทดลองฟนฟูที่พัก

พิงของชางเอเชียและปาฝนไปใน

ตัวดวย
本刊综合

อาสาสมัครกําลังใหอาหารชาง ณ จุดชมวิวหุบเขาชางปา 

แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา
图①志愿者在西双版纳傣族自治州野象谷景区给亚

洲象喂食 新华社 

เจาหนาที่กําลังฉลองวันเกิดครบรอบ 4 ปใหกับ “หยาง

นิว” ชางปาที่ไดรับการชวยชีวิต ณ จุดชมวิวหุบเขาชางปา 

แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา
图②西双版纳傣族自治州野象谷景区工作人员为救
助象“羊妞”庆祝4周岁生日 新华社 图

②
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让亚洲象大摇大摆“跨境游”
董佳莹/文

中国和老挝在2009年底开始，划

定了“中国西双版纳尚勇—老挝

南塔南木哈生物多样性联合保护区域”，

之后又新增3片联合保护区，一方面要把

亚洲象过境通道保护起来，另一方面还

要把亚洲象现有的破碎栖息地和老挝连

片的森林保护起来。正是由于这样的努

力，亚洲象得以大摇大摆地顺着人类活

动频繁的边境公路，实现从中国到老挝

的“跨境游”。

2019年初，一条蜿蜒在崇山峻岭

间的中老铁路中国段——玉（溪）磨（

憨）铁路黄竹林隧道正式贯通。由于中

老铁路穿过西双版纳野象谷，建设者在

环评过程中调查了亚洲象的分布及迁移

通道，提出的线路方案避开了亚洲象主

要活动区域、地表出没段、迁移通道，

并且为保护野生亚洲象修建了6公里的防

护栏以及采取了以桥代路等保护措施。

作为“人类与亚洲象沟通桥梁”，

西双版纳野象谷是中国野象活动最集

中、最频繁的地方。在这里，既有专门

开展助象工作的亚洲象种源繁育中心，

也有供游人观看大象表演的驯象学校和

近距离观察野象生存环境的高架走廊。

在“保护”和“科普教育”的发展理念

下，人与亚洲象和谐相处。

ชา้งเอเชยีเดนิวางมาดไปเท่ียวต่างแดน

ความขัดแยงระหวางมนษุยกบัชางไดกลายเปนปญหาการอนุรกัษของ

ประเทศและพื้นที่ที่มีชางเอเชียกระจายตัวอยูจํานวนมาก ประเทศจีนได

ดําเนินหลายมาตรการเพือ่อนรุกัษชางเอเชยีมาโดยตลอด เคยมชีางปาเอเชยี

ตัวหนึง่เดินผานดานตรวจชายแดนในเขตอนรุกัษขามแดนจีน - สปป. ลาว 

โดยพฤติกรรมทั้งหมดของชางไดถูกบันทึกไวโดยกลองวงจรปด

ตามขอมูลไดระบุวา ตั้งแตป ค.ศ. 2009 เปนตนมา  จีนกับ สปป.ลาว 

ไดจดัต้ัง “เขตอนุรกัษรวมความหลากหลายทางชวีภาพเมืองซางยอง สิบ-

สองพนันาของจนี - เมืองนํา้ทา แขวงหลวงนํา้ทา สปป. ลาว” หลงัจากน้ัน 

ยงัไดเพิม่พืน้ท่ีเขตอนุรกัษรวมอกี 3 ผนื ในดานหนึง่ เพือ่ตองการอนรัุกษ

เสนทางขามแดนของชางเอเชีย ในอีกดานหนึ่ง คือตองการรวมกับลาว

ในการนําพื้นที่พักพิงของชางเอเชียที่กระจัดกระจายรวมเปนผืนปาเดียว

กนัเพือ่การอนุรกัษ ดวยความพยายามเชนน้ี ชางเอเชียจึงเดินวางมาดจาก

จีนไป สปป. ลาว ตามเสนทางถนนเลยีบชายแดนท่ีมนุษยสัญจรไดอยาง

คึกคักเชนกัน

ในชวงตนป ค.ศ. 2019 เสนทางรถไฟจีน - ลาวที่คดเคี้ยวไปตามภูเขา

ในสวนภายในประเทศจีน อโุมงคหวงจูหลนิของเสนทางรถไฟสายอวีซี้ -

บอหานไดเชือ่มทะลกุนัอยางเปนทางการ เน่ืองจากเสนทางรถไฟจนี - สปป. 

ลาว ลอดผานหบุเขาชางปาสิบสองพนันา ในกระบวนการศึกษาประเมินผล

ตอสภาพแวดลอม ผูกอสรางไดสํารวจเสนทางการกระจายตัวและอพยบ

ของชางเอเชีย โดยไดเสนอแผนเสนทางที่หลบเลี่ยงพื้นที่หลัก ๆ ที่ชาง

เอเชยีดํารงชีวติอยู เสนทางอพยบของชาง นอกจากน้ี เพือ่คุมครองชางปา

เอเชีย ผูกอสรางยังไดสรางราวกั้นความยาว 6 กิโลเมตรและใชมาตรการ

คุมครองตาง ๆ อาท ิใชสะพานแทนถนน เปนตน
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ในฐานะเปน “สะพานติดตอระหวางมนุษยกับชางปาเอเชีย” หุบเขา

ชางปาสิบสองพนันาเปนสถานท่ีทีช่างปาดํารงชวิีตอยูกระจกุตัวมากทีสุ่ด

และมีการเคลื่อนไหวบอยท่ีสุดของจีน ณ ที่แหงนี ้มีทั้งศูนยเพาะพันธุ

ชางเอเชียที่ดําเนินงานชวยเหลือชางโดยเฉพาะ และยังมีโรงเรียนฝกชาง

เพื่อแสดงใหผูชมไดด ูรวมถึงระเบียงลอยฟาที่สามารถเขาชมสภาพแวด

ลอมการดํารงชีวิตของชางปาไดในระยะใกล ภายใตแนวคิดการพัฒนา 

“อนรุกัษ” และ “เผยแพรศาสตรความรูอยางกวางขวาง” ทาํใหคนกบัชาง

เอเชียอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท

“จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่พักพิงของชางเอเชียในชวง 40 

ปท่ีผานมา พบวา ความขัดแยงระหวางมนุษยกบัชางเกิดข้ึนเพราะการดําเนนิ

กจิกรรมของมนุษยทีเ่พิม่ข้ึนเปนระยะเวลานาน ทําใหมนุษยกบัชางเอเชยี

มีเหตุใหตองปฏิสมัพนัธกนับอยข้ึน ความกดดันในการดํารงชวีติของชาง

เอเชียในสมยักอนเกดิจากการท่ีกจิกรรมของมนษุยไปรบกวนทาํลายแหลง

ท่ีพกัของชางอยางมาก และทําใหคุณภาพแหลงทีพ่กัของชางเสือ่มลง” นาย

จาง ลี ่ศาสตราจารย สถาบนัวจิยัระบบนิเวศน มหาวิทยาลยัครปูกกิง่ กลาว 

นายจาง ลี่ เสนอวา “พวกเราจําเปนตองเรงสรางสวนสาธารณะแหง

ชาติสําหรับชางเอเชีย จัดทําแหลงที่พักที่เหมาะสมกับชางเอเชียในสวน

ดังกลาว เพื่อเปนสถานที่ดํารงชีวิตใหแกชางเอเชียไดอยางกวางขวางยิ่ง

ขึน้ จากน้ัน ใชนโยบายการบริหาร

จดัการระดับประเทศ รวมถงึพยายาม

โนมนาวใหชาวบานเปลีย่นรูปแบบ

การทาํมาหากนิ โดยปลกูพชืผลทาง

การเกษตรทีช่างไมชอบกนิ เพือ่หา

แผนการอนุรักษชางเอเชียที่ยั่งยืน

ใหสําเร็จ”

ชางเอเชียกําลังเดินเลนอยูภายในปาฝนเขตรอน

图①亚洲象在热带雨林中闲逛 新华社 图

ชางปาเอเชียตัวหนึ่งกําลังเดินเลนภายในเขตอนุรักษ

ธรรมชาติแหงชาต ิแควนสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน
图②一只野生亚洲象在云南西双版纳国家级自然保
护区的森林里散步 新华社 图

①

②
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中国之治｜故宫文创“活”起来
王萌/文

บรหิารแดนมงักร 
นวตักรรมพลกิฟ้ืนคนืชวิีต
ใหก้บังานศลิป์พระราชวงัตอ้งหา้ม

①

② ③
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每年接待1700万人次观众，每天

面对着数万观众，故宫这座世界

著名的综合博物馆和世界文化遗产，如

何让收藏在禁宫的文物、陈列的遗产、

书写在古籍里的文字活起来？

2013年8月，故宫第一次面向公众

征集文化产品创意，举办以“把故宫文

化带回家”为主题的文创设计大赛。此

后，“奉旨旅行”行李牌、“朕就是这

样汉子”折扇等各路萌系路线文创产品

问世，使故宫走进了年轻人的生活。除

了实体的文创产品，故宫还在网络上打

开“宫门”。目前，故宫博物院拥有4家

文创网络经营主体，分别面向社会不同

人群，产品风格各有特色，实现差异化

经营，共同塑造故宫文创的整体形象。

故宫致力于让沉睡在博物院里的优

秀传统文化受到青年一代的喜欢和接

纳。2014年，故宫淘宝微信公众号刊登

了《雍正：感觉自己萌萌哒》一文。此

文迅速成为故宫淘宝公众号第一篇“10

万+”爆文，并受到许多年轻人关注。

同年，故宫文创相继推出“朝珠耳机”

“奉旨旅行”腰牌卡、“朕就是这样的

汉子”折扇等一系列产品。创意满满的

文化产品，与年轻人的“脑洞”碰撞到

一起，持续挖掘故宫“矿藏”，传播效

果更加强大。

为了更好塑造品牌形象，故宫博物

院在确保每件文化产品都拥有故宫创意

元素的同时，也不断加强对产品设计、

生产、营销各个环节的把控，力争使每

件产品均具备高质量。如2018年底火爆

一时的故宫口红，在研发过程中，仅口

红外观设计稿就修改了1240次。

“故宫博物院要改变传统的传播方

式，要学会运用多种方式来传播优秀传

统文化，我们要让故宫文化遗产资源活

起来。”中国文物学会会长单霁翔说。

หิมะภายในพระราชวังตองหาม  “แมวหลวง”  นวัตกรรมทางวัฒน-

ธรรมของพระราชวงั นทิรรศการของพระราชวงั… ณ ปจจบุนั พระราชวัง

ตองหาม (กูกง) แหงกรงุปกกิง่มิใชเปนเพยีงพพิธิภณัฑแหงหน่ึงอกีตอไป 

แตยิ่งไปกวานั้น สถานท่ีแหงนี้ยังเปนแบบอยางของการใชผลิตภัณฑ

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อใหเขาถึงชีวิตของประชาชน ในฐานะเปน

สัญลักษณทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร 600 ป พระราชวังตองหามมี

กลุมสิง่กอสรางพระราชวังและโบราณวัตถจํุานวนมาก ซ่ึงกลายเปนสัญลกัษณ

อันทรงเอกลักษณเฉพาะตัวของวัฒนธรรมโบราณจีน หลายปมานี ้ ภาย

ใตการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมนวัตกรรมทางวัฒนธรรม พระราชวัง

ตองหามไดกลายรางเปน “ผูทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน”

ผูคนยินดีจะซื้อและชอบซื้อ
人们愿意买喜欢买

ทุก ๆ ป พระราชวงัตองหามตอนรบัผูมาเยอืน 17 ลานคน ในแตละวนั

พบเจอผูคนหลายหมื่นคน พระราชวังซึ่งเปนพิพิธภัณฑครบวงจรชื่อดัง

ของโลกและมรดกทางวฒันธรรมของโลกแหงนี ้ทาํอยางไรใหโบราณวตัถุ

ท่ีเก็บสะสมไวและมรดกทีต้ั่งโชวไวรวมถงึตัวอกัษรทีบั่นทกึอยูในหนงัสอื

โบราณกลับคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

จุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมป ค.ศ. 2013 เมื่อพระราชวัง

เด็กนอยสองคนกําลังสัมผัสประสบการณในนิทรรศการ

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมของพระราชวังตองหาม

图①两名小朋友体验故宫文创展 新华社 图

นักเรียนชั้นประถมเขารวมกิจกรรม “การระบายสีรม

กระดาษ ภายใตองคประกอบแหงพระราชวังตองหาม” 

ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑพระราชวัง
图②故宫邀请小学生参加“故宫元素彩绘伞”活
动 中新社 图

ผูเขาชมกําลังเยี่ยมชมผลิตภัณฑนวัตกรรมพระราชวัง

ตองหาม
图③一名参观者在观看故宫文创产品 中新社 图

ตองหามไดเกบ็รวบรวมนวตักรรม

ทางวัฒนธรรมจากประชาชนเปน

ครั้งแรก โดยไดจดัการแขงขนัออก

แบบนวตักรรมทางวฒันธรรมในหวั-

ขอวา  “นําวัฒนธรรมพระราชวงัตอง

หามกลับบาน” หลังจากนั้น ผลิต-

ภณัฑจาํนวนมาก กไ็ดออกสูสายตา

ผูคน อาท ิปายติดกระเปาเดินทาง 

“รบับญัชาออกทองเทีย่ว” พดัแบบ
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พกพาทีมี่ลายพระหตัถวา “ขากเ็ปนผูชายอกสามศอกเชนน้ีแล” ซ่ึงทาํให

พระราชวังตองหามออนเยาวขึ้น

นอกจากผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมที่จับตองไดแลว  พระราชวังตอง

หามยังไดเปด “ประตูวัง” บนอนิเตอรเนต็อกีดวย ผลติภณัฑทางวฒันธรรม

เหลานี้ไดกาวออกจาก“พระราชวังตองหาม” ไปสู “โลกกวาง”

ในปจจุบนั พพิธิภณัฑพระราชวงัมีรานจําหนายสินคานวตักรรมทาง

วัฒนธรรมจํานวน  4 ราน ไดแก “อาคารนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในพ-ิ

พธิภณัฑพระราชวัง” ซ่ึงเริม่เปดอยางเปนทางการในปลายป ค.ศ. 2018 “ราน

เรือธงนวตักรรมทางวฒันธรรมในพพิธิภณัฑพระราชวงั” ซ่ึงจําหนายของ

ใชที่เปนนวัตกรรมใหม “รานพระราชวังกูกงใน Taobao” ซึ่งเนนตีตลาด

วัยรุน  และ “หางพระราชวังตองหาม” ที่คอนขางออกแนวตลาดเขากับ

คนหมูมาก รานท้ัง 4 รานมุงเปาไปยงักลุมคนแตละกลุมในสงัคม  ลกัษณะ

ของสินคาก็จะมีจุดเดนแตกตางกันไป นับเปนการดําเนินธุรกิจที่มีความ

หลากหลายแตกตาง รวมกนัสรางภาพลักษณโดยรวมของนวตักรรมวฒัน-

ธรรม “พระราชวังตองหาม”

วัยรุนตกหลุมรักวัฒนธรรมวังตองหาม
年轻人爱上故宫文化

ทําอยางไรใหวฒันธรรมโบราณท่ีงดงามซ่ึงหลบัใหลอยูในพพิธิภณัฑ

เปนท่ีชืน่ชอบและยอมรบัของวยัรุน นีเ่ปนประเด็นท่ีพพิธิภณัฑพระราชวงั

ตองครุนคิด

พรอม ๆ กับที่ผลิตภัณฑนวัต-

กรรมของพระราชวังตองหามมียอด

จาํหนายจํานวนมาก วฒันธรรม “พระ-

ราชวงัตองหาม” กย็ิง่ไดรบัความนยิม

จากวัยรุนมากขึ้นเรื่อย ๆ สิง่ทีเ่ห็น

ไดชดัเจนท่ีสดุกค็อื มีวยัรุนมาเยีย่ม

ชมพระราชวังจํานวนมากข้ึนเรือ่ย ๆ  

จากสถติิท่ีพระราชวงักูกงประกาศ 

ในป ค.ศ. 2018 มีคนมาเยีย่มชมทะลุ

ยอด 17 ลานคน เปนผูเขาชมทีอ่ายุ

ตํ่ากวา 30 ป จํานวนรอยละ 40 คน

รุนใหม โดยเฉพาะกลุมยคุ 80 (เกดิ

ระหวาง ค.ศ. 1980 - 1989) และยุค 

90 (เกดิระหวาง ค.ศ.1990 - 1999) ได

กลายเปน “กาํลงัหลกั” ท่ีเขาเยีย่มชม

พิพิธภัณฑพระราชวังกูกง

ในการลดชองวางระหวางพระ

ราชวังตองหามกับวัยรุนใหเขามา

ใกลกันยิ่งขึ้น  จึงตองศึกษาวิธีการ

โฆษณาท่ีวยัรุนยอมรบั จะทําอยาง

ไรใหประวัติศาสตร “เขาถึงคนได

งาย” “ดูมีชวีตินาสนใจ” ส่ิงเหลานีไ้ด

กลายเปนประเด็นสาํคัญในประวติั-

วิวัฒนาการของ “ผูทรงอทิธิพลออน

ไลน” ของพระราชวังตองหาม

ในป ค.ศ. 2014 “กูกงเถาเปา” 

(คนทรพัยในวงั) ออฟฟคเชยีลแอค

เคาทใน Wechat ไดลงบทความ “จกัร-

พรรดิหยงเจ้ิง : รูสึกตัวเองนารักจงั” 

ซึ่งบทความนี้ไดกลายเปบทความ

ยอดนิยมชิ้นแรกของ “กูกงเถาเปา” 
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ทันที มีผูเขาชม “1 แสน+” ดวยเหตุน้ี จักรพรรดิหยงเจิ้งก็กลายเปน “ผู

ทรงอิทธิพลออนไลน” ซ่ึงเปนที่พูดถึงอยางแพรหลายในขณะน้ัน ในป

เดียวกัน นวัตกรรมทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑพระราชวังก็ไดนําเสนอ

ผลติภณัฑตาง ๆ ออกมาอยางตอเนือ่ง อาทิ “หฟูงสรอยประคํา” ปายหอย

กระเปาเดินทาง “รบับญัชาออกทองเทีย่ว” พดัแบบพบัไดท่ีมีลายพระหตัถ

 “ขาก็เปนผูชายอกสามศอกแบบน้ีแล” ซึง่ “หฟูงสรอยประคํา” ไดรบัรางวลั

อันดับหนึ่งใน “10 ผลิตภัณฑนวัตกรรมทางวัฒนธรรมยอดนิยมประจํา

ป 2014”

ผลิตภัณฑวัฒนธรรมที่เต็มไปดวยความคิดสรางสรรคผนวกเขากับ 

“สมอง” ของวยัรุน ทําใหสามารถขุด “คลงัทรพัย” ในพระราชวงัตองหาม

ไดอยางตอเน่ือง  การโฆษณากไ็ดผลเพิม่มากขึน้  แมวาเสนทางการสราง

สรรคนวัตกรรมสินคาทางวัฒนธรรมของพระราชวังตองหามกรุงปกกิ่ง

ยงัไมนานนัก แตกลบัคนพบเสนทางของตัวเองไดอยางรวดเรว็  พระราช

วังตองหามไดกลายเปนสิทธิทรัพยสินทางปญญาท่ีหลอมรวมประวัติ-

ศาสตรกบัความทนัสมัย วฒันธรรมกับเทคโนโลย ีความโบราณกับนวัต-

กรรมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน 

เผยแพรวัฒนธรรมโบราณผานรูปแบบที่หลากหลาย
多方式传播传统文化

หลายปมานี ้พระราชวังตองหามยึดหลักการ “ตั้งรากฐานบนวัฒน-

ธรรมโบราณ ยดึติดกบัวถิชีวีติของมวลชน” สรางผลิตภัณฑที่ประชาชน

ทั่วไปจํานวนมากอยากใชและผนวกวัฒนธรรมโบราณเขากับชีวิตสมัย

ใหมไดอยางลงตัว เชน กลุมผลิตภัณฑตุกตาพระราชวังตองหาม ซึ่งนา

สนใจและไดรับความนิยมจากบรรดาวัยรุน ปลอกใสโทรศัพทมือถอื 

กระเปาใสคอมพิวเตอร แผนรองเมาส USB เน่ืองจากใชงานไดจริงจึง

ขายดีอยางตอเนื่อง

เพื่อสรางภาพลักษณแบรนดสินคาใหดียิ่งขึ้น พิพิธภัณฑพระราชวัง

พยายามรักษามาตรฐานใหผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมทุกชิ้นมีอัตลักษณ

สรางสรรคแบบวังตองหามแลว พิพิธภัณฑก็ยังเสริมประสิทธิภาพการ

บรหิารจัดการในข้ันตอนตาง ๆ อยางตอเน่ือง อาทิ การออกแบบ การผลติ 

การจําหนาย เพื่อพยายามทําใหผลิตภัณฑทุกชิ้นไดคุณภาพที่ดี

โดยท่ัวไปการข้ึนตัวอยางของผลติภณัฑนวตักรรมทางวฒันธรรมของ

พระราชวงัตองหามตองทํา 4 - 5 ครัง้

ข้ึนไป เพือ่เก็บทุกรายละเอยีด ปรบั

ฝมือหัตถกรรม และปรับปรุงกระ-

บวนการผลิต จากตัวผลิตภัณฑเอง

ไปจนถึงบรรจุภัณฑลวนตองพิถี-

พถินัเปนหน่ึงเดียวกนัเพือ่รกัษาภาพ

ลกัษณของผลติภณัฑโดยรวมอยาง

ตอเน่ือง ลปิสติกพระราชวังตองหาม

ซึง่เปนท่ีนยิมอยางมากในชวงปลาย

ป ค.ศ. 2018 ในกระบวนการวจิยัผลิต 

แคการออกแบบรปูลกัษณภายนอก

ของลิปสติกก็แกไขถึง 1,240 ครั้ง

      “พพิธิภณัฑพระราชวงัตองเปลีย่น

รูปแบบการโฆษณาแบบเดิมตอง

เรียนรูที่จะใชวิธีการที่หลากหลาย

ในการเผยแพรวัฒนธรรมโบราณอนั

งดงาม พวกเราตองทําใหทรพัยากร 

มรดกวัฒนธรรมกูกงกลบัมามีชวีติ” 

นายซ่ัน จีเ้สียง ผูอาํนวยการสถาบัน

โบราณวตัถแุหงประเทศจีนกลาว

ลูกคากําลังเลือกซื้อลิปสติกคอเลคชั่นพระราชวังตองหาม
市民购买故宫口红 中新社 图
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短视频站上新风口
杨俊峰/文

各位同学大家好，我是中国政法

大学教授罗翔，感谢‘哔哩哔

哩’（视频平台名称）网站的工作人员

邀请我在这里开设账号，没想到我自己

居然成为了视频网站的‘up主’（视频

作者）。很多同学对我讲授的法学课很

感兴趣，这令我感到惊喜。”

自罗翔在“哔哩哔哩”网站上发布

了自己的第一条视频后，短短1个月不

到，他的粉丝数就突破了500万。这让

罗翔在惊讶之余也感受到了短视频产业

旺盛的生命力。

近 期 ， 中 央 广 播 电 视 总 台 举 办 了

“谢谢你为湖北拼单”公益直播，向网友

推荐香菇、莲藕、茶叶等湖北待销农副产

品。直播通过视频连线的方式进行，约2

个小时，累计观看人次达到1.2亿，共售

出总价值约4014万元的湖北商品。

从直播带货到短视频“种草”（产

品推荐），基于短视频传播的线上消费

正在蓬勃兴起。以往以娱乐为主的短

视频平台也在其平台内部进行着悄然

变革——直播边界随着抗击新冠疫情

的需要而不断拓宽，从而催生了“云

逛街”“云聚餐”“云健身”“云看

戏”“云种草”等娱乐、消费模式。宅

在家里的短视频用户通过在不同圈层的

直播平台打卡、互动，满足自身的社交

需要。以家庭场景为主的线上购物则成

为满足用户消费需求的有力渠道。

另一方面，过去以年轻人为主要用户

的短视频平台也吸引了许多中老年人将其

作为娱乐、获得资讯、参与社交的重要渠

道，用户量大幅增长和用户年龄下沉态势

显著，为短视频行业开拓了更大市场。

随着短视频文化生产主体的逐渐多

元，雅俗共赏、老少咸宜的短视频精品内

容越来越多。目前短视频平台已成为大众

文化的展示平台。腾讯生态合作部总经理

李啦认为，无论是何种传播形态的内容，

只要对社会的长远发展有建设性价值，这

些内容终将创造美好，创造价值。

วิดโีอขนาดส ัน้ กลายเป็นกระแสนยิมใหม่

①
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 “สวัสด ีนักศึกษาทุกคน อาจารยชื่อหลัว เสียงนะ เปนศาสตราจารย

จากมหาวิทยาลัยรัฐศาสตรและนิติศาสตรแหงประเทศจีน วันนี ้อาจารย

อยากจะขอบคุณเวบ็ไซตปหลีป่หลีเ่ปนอยางยิง่ ท่ีเชญิอาจารยมาเปดบัญชี

ที่นี ่ ไมเคยคิดเหมือนกันวาวันหนึ่งอาจารยจะไดเปนแอดมินเพจกับเขา 

รูสกึดีใจมากทีเ่หน็นกัศึกษาจาํนวนมากสนใจในรายวิชานิติศาสตรท่ีอาจารย

สอน หวังวาทุกคนจะไดรับการปลูกฝงแนวคิดดานนิติรัฐ นิติธรรมจาก

การเรียนกฎหมายในเว็บไซตแหงนี้”

ต้ังแตอาจารยหลัว โพสตคลิปวิดีโอการสอนของตนลงในเว็บไซต

ปหลีป่หลีเ่ปนครัง้แรก กไ็ดรบัความสนใจอยางมาก ในระยะเวลาไมถงึหนึง่

เดือน อาจารยก็มีจํานวนแฟน ๆ ทะลุ 5 ลานคน ซ่ึงทําใหอาจารยหลัว

รูสึกตกใจไปพรอมกบัสมัผสัไดถงึอานุภาพอนัยิง่ใหญของการผลติวดีิโอ

ขนาดสั้น

คุณหว ูหยินกา สาวชาวมองโกเลียในถายคลิปการใชชีวิต

ในเขตปศุสัตว
图①蒙古族姑娘乌音嘎拍摄牧区生活
新华社 图

คุณซือ หลินเจียว (ซาย) เน็ตไอดอลชาวชนบท ถายคลิป

ผัดลาโหยว (เนื้อตากแหง)

图②农村“网红”施林娇（左）拍摄炒腊肉视频 
新华社 图

②
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กระตุนการบริโภครูปแบบใหม
刺激消费新方式

เมื่อเร็ว ๆ นี ้สถานีวิทยุโทรทัศนกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

หรือ CMG ไดจัดการไลฟสดการกุศลในหัวขอ “ขอบคุณที่รวมดวยชวย

กันช็อปเพื่อหูเปย” โดยนําสินคาเกษตรสงตรงจากมณฑลหูเปย ไมวาจะ

เปนเห็ดหอม รากบัว ใบชา ฯลฯ มาไลฟจาํหนาย โดยการไลฟผานวดีิโอ

ในครั้งนี ้กินเวลาประมาณสองชั่วโมง มียอดคนเขาชมสะสมสูงถึง 120 

ลานคน สามารถจาํหนายสินคาจากมณฑลหเูปยไดเปนมูลคาราว 40.14 ลาน

หยวน

กระบวนการต้ังแตการไลฟสดสนิคาตาง ๆ ไปจนถงึการทําวดิโีอส้ัน

แนะนาํสินคานัน้ ลวนเปนเครือ่งสะทอนใหเหน็วา การบรโิภคออนไลน

ดวยการประชาสมัพนัธผานวดีิโอสัน้ กาํลงัเปนกระแสอยางตอเน่ือง จาก

สถติิพบวา ในชวงตรษุจนี ป ค.ศ. 2020 ผูใชอนิเตอรเนต็ในประเทศจีน มีการ

รับชมคลิปวดีิโอขนาดส้ันเปนเวลายาวนานกวาการเลนเกมสในโทรศัพท

มือถอืเปนท่ีเรยีบรอยแลว นอกจากนี ้จาํนวนบญัชผีูใชแพลตฟอรมลกัษณะ

นีย้งัขยายตัวอยางรวดเรว็ แพลตฟอรมวดิโีอขนาดส้ันทีเ่นนความบันเทิง

เปนหลัก ก็ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางเงียบ ๆ นั่นคือ เกิดการขยาย

ขอบเขตการไลฟสดในภาวะโรคระบาด จนเกดิเปนรปูแบบความบนัเทิง

และการบริโภคมากมาย ไมวาจะเปนคลาวดชอปปง นัดกินขาวผาน

คลาวด นัดออกกาํลงักายผานคลาวด 

ดูหนังดูละครผานคลาวด และการ

แนะนาํสินคาระบบคลาวด เปนตน 

ผูใชงานที่จําเปนตองกักตัวเองอยู

ที่บาน สามารถที่จะเช็กอิน และมี

ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในกลุมตาง ๆ 

หลากหลายลกัษณะ เพือ่ตอบสนอง

ความตองการดานการติดตอสังสรรค 

ทั้งนี ้การจับจายสินคาออนไลนที่

เนนไปที่สินคาสําหรับใชสอยใน

บานกก็ลายมาเปนชองทางท่ีมีประ-

สิทธิภาพ ที่ตอบสนองความตอง-

การของผูใชอนิเตอรเนต็ ในการจบั

จายสินคา

ชวงเชาของทุก ๆ วนั หวงั จงิจงิ 

ครูสอนโยคะในกรุงปกกิ่ง จะใช

แอปพลิเคชั่นติ๊กตอกในการไลฟ

สดคลาสโยคะของเธอ ในชวงกัก

ตัวเพือ่สูกบัโควดิ - 19 นัน้ โรงเรยีน

สอนโยคะของหวัง จิงจิงจําเปนตอง

หยดุพกัการสอน แตเม่ือบรรดาสมา-

ชกิตองขลกุอยูแตกับบาน จงึทําให

เกดิความตองการท่ีจะเลนโยคะมาก

ขึ้นกวาเดิม ดวยเหตุน้ี หวัง จิงจิง

จงึตัดสินใจสอนโยคะผานการไลฟ

สดในแอปพลเิคชัน่วดีิโอขนาดส้ัน 

ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้เธอแทบจะไม

ไดยุงเกีย่วกับแอปพลเิคชัน่ลกัษณะ

นี้มากอน เม่ือเน้ือหาในการสอน

โยคะของเธอนาสนใจมากขึน้ ผูท่ีเขา

มาชมการสอนก็ขยายวงจากเหลา

สมาชิกออกไปสูผูสนใจโยคะโดย
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ทั่วไป

กระแสใหมที่ดึงใหประชาชนทั้งประเทศเขามามีสวนรวม
全民参与新风尚

เมื่อหลายวันกอน อินฟลูเอนเซอรคนดังผูมีแฟนคลับกวา 3 ลานคน 

ในเวบ็ปหลีป่หลี ่ทีใ่ชนามแฝงวา “เซียนครึง่พทุธผูฮารดคอร” ไดทาํการ

ไลฟสดเลาถึงความเปนมาเปนไปทีท่าํใหตนเขามาอยูในวงการคลปิวดีิโอ

ขนาดสั้น “ยกตัวอยางปหลี่ปหลี่ ผมเคยวิเคราะหการเงินของเว็บไซต

แหงนี้นะ” เขากลาว “แพลตฟอรมวิดีโออยางปหลี่ปหลี ่สวนใหญผูใช

บรกิารจะเปนเด็กวยัรุน นับวาเปนพืน้ท่ีในการเผยแพรกระแสวฒันธรรม 

แพลตฟอรมวิดีโอที่มีกลุมเปาหมายเปนวัยรุนและคนหนุมสาวลักษณะ

นี ้ผูใชบรกิารมกัจะมีความจงรกัภกัดีและคอนขางขยนัโพสต ขยนัเขาชม 

ซึ่งนับวามีอนาคตสดใส”

ในระยะหลงัมาน้ี แพลตฟอรมวดีิโอขนาดส้ันท่ีเม่ือกอนมักจะเปนศูนย

รวมวัยรุน เร่ิมท่ีจะดึงดูดคนวยักลางคนและผูสูงวยัใหเขามาใชบรกิารกนั

มากขึน้ โดยพวกเขามองวาแพลตฟอรมเหลาน้ีเปนชองทางสําคัญในการ

เขาถึงความบันเทงิ แหลงขอมูล และการสังสรรค การท่ีผูใชบรกิารมีจาํนวน

เพิม่สูงขึน้อยางมาก อายเุฉลีย่ของผูใชบรกิารเพิม่สูงขึน้อยางชัดเจนน้ี ถอื

เปนการขยายตลาดอยางกวางขวางสําหรับวงการวิดีโอขนาดสั้น

นอกจากนี้ สถานศึกษาและองคกรทางการศึกษาอื่น ๆ ยังไดกระชับ

ความรวมมือกับแพลตฟอรมคลิปวิดีโอขนาดสั้นมากขึ้น โดยไควโสว 

แอปพลเิคชัน่สาํหรบัผลิตวิดีโอขนาดสัน้และมหาวทิยาลยัชงิหวั ไดรวมมือ

กันในเชงิยทุธศาสตร เพือ่กอต้ังระบบ “สถานศึกษาออนไลน” อนัจะเปน

แพลตฟอรมการศึกษาผานอินเตอรเน็ต ที่จะสนับสนุนใหผูสอนและผู

เรยีนหลายสบิลานคนท่ีตองทาํการเรยีนการสอนผานระบบออนไลนสามารถ

รับบริการไดโดยไมสะดุด ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยชิงหัวไดใชแอปพลิเคชั่น

ดังกลาว ในการติดตอกับคณาจารย รวมทั้งนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ให

มาเขารวมชมการไลฟสดในหวัขอ “บทที่หนึ่งแหงการเปดภาคเรยีน” ความ

ยาว 1 ชัว่โมง 50 นาที ทัง้นี ้การไลฟสดดังกลาวสามารถดงึดูดผูเขาชมได

มากถึง 1 แสนคน ยอดไลคสะสมอยูที่ประมาณ 652,000 ครั้ง

เมื่อวัฒนธรรมวิดีโอขนาดสั้นเริ่มมีความหลากหลายดานผูผลิตและ

จัดทํามากขึ้น ก็จะทําใหเกิดวิดีโอที่มีเนื้อหาเขาถึงคนไดทุกเพศทุกวัย 

ทุกรสนิยมมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ในขณะนี ้

แพลตฟอรมวิดีโอขนาดสั้นกลาย

สภาพเปนเวทีที่สะทอนใหเห็นถึง

วฒันธรรมมวลชน คุณหลี ่ลา ผูจดั-

การฝายความรวมมือเชิงนิเวศของ

เทนเซนตเชือ่วา หากมองในแงอปุ-

สงคและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

วดิโีอขนาดสั้นถือเปนแนวโนมที่

หลีกเลี่ยงไมไดในการพัฒนาของ

แวดวงส่ือผสม “เราเชือ่วา คอนเทนต

ที่ด ีไมวาจะเผยแพรในรูปแบบใด 

ขอเพียงมีประโยชนตอการพัฒนา

ของสังคมในระยะยาว ก็ยอมที่จะ

มีคุณคาในตัวเองท้ังส้ิน โดยสิง่เหลา

นี้ก็จะสามารถสรางสรรคสิ่งดีงาม 

และคุณคาตาง ๆ  ตามมาไดแนนอน” 

เธอกลาว

เกษตรกรชาวไหหลําเรียนวิธีการถายทําวิดีโอสั้น
海南农民学习短视频拍摄 新华社 图
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重庆打造“智慧名城”
黄兴/文

重庆地形起伏大，下暴雨时低洼处

易发生内涝，常有车辆淹没甚至

人员伤亡。为此，重庆市两江新区“智

慧城管”项目链接了大量低洼积水监测

点，出现积水时，系统实时与积水点告

警显示大屏联动，向过往车辆与行人发

送警示信息；依托积水趋势智能分析功

能，系统还可自主预测未来2小时的积水

程度，并向相关单位推送预警信息。

安全生产问题往往是工地上的“老大

难”，通过建设“智慧工地”，这一难题

也得以有效破解。记者在重庆市礼嘉片区

一处工地上看到，工人进入塔吊前严格进

行生物识别，预防非法闯入；高空作业区

广泛布设电子围挡；智能摄像头全天候监

督工人是否佩戴安全帽……据悉，“智慧

工地”已覆盖两江新区所有600余个在建

项目，管理部门借助红外线侦查设备、黑

匣子、高清摄像头等可精准把握施工现场

情况，给生产上了“数字保险”。

在重庆礼嘉智慧公园，苍翠欲滴的

智慧凉道上，喷雾设备可根据红外线和

环境感应设备实现自动降温除尘；无人

驾驶巴士、无人售卖车往复穿梭，为游

客提供接驳和售货服务；机器人不仅能

为游客“端茶倒水”、制作拉花咖啡，

还能弹奏钢琴曲……

这些智能化技术在生产生活领域的

广泛应用，都是重庆打造“智慧名城”

的生动缩影。

ฉงชิง่สรา้งเมืองอจัฉรยิะ

ไฟถนนเปดปดอัตโนมัติตามปริมาณแสงสวาง หากเกิดเหตุขัดของ

ก็จะแจงเตือนทนัท ี ฝาทออจัฉรยิะกจ็ะแจงเตือนทันทีเชนกนัหากเกดิความ

เสียหายหรอืถกูลกัลอบเคลือ่นยาย ตนไมเกาแกท่ีมชีือ่เสียงหากขาดนํา้หรือ

รอนเกนิไป “ผูดูแลเมืองอจัฉรยิะ” กจ็ะเติมนํา้และพนนํา้ใหโดยดวน  ใน

หองโถงบัญชาการ “ผูดูแลเมืองอจัฉรยิะ” ทีเ่ขตพฒันาใหมเหลีย่งเจียง นคร

ฉงชิง่กจิการของ 10 กวาหนวยงาน ทัง้เทศบาลเมืองการตกแตงสวน การ

คมนาคม การประปา และกจิการปาไมลวนถูกจบัภาพรวมไวบนหนาจอ

ขนาดใหญ ทําใหเห็นขอมูลไดอยางชัดเจน เสียงแจงเตือนจะดังขึ้นตาม

เวลาจริงที่เกิดเหตุการณขึ้น  การควบคุมเหตุการณตาง ๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

นครฉงชิง่มีสภาพพืน้ท่ีสูงต่ําแตกตางกันมาก  เม่ือฝนตกหนักพืน้ท่ีต่ํา

จะมีน้ําขังไดโดยงาย   ยวดยานพาหนะตองประสบกบันํา้ทวมอยูบอยครัง้

และถงึขนาดทาํใหมีผูเสียชวีติกมี็  ดวยเหตุน้ีโครงการ “ผูดูแลเมืองอจัฉรยิะ” 

ในบริเวณเขตพัฒนาใหมเหลี่ยงเจียง จึงไดเชื่อมตอจุดตรวจสอบนํ้าทวม

ในพืน้ท่ีลุมต่ําหลายแหงเขาไวดวยกนั เม่ือเกดิน้ําทวมขงัระบบกจ็ะเช่ือม

ตอกับหนาจอแสดงผลแจงเตือนจุดนํ้าทวมทันท ีพรอมทั้งแจงเตือนการ

จราจรและผูคนที่ผานไปมาในบริเวณนั้น  นอกจากนี ้ระบบดังกลาวยัง

มีฟงกชั่นวิเคราะหแนวโนมระดับ

น้ําทวมแบบอจัฉรยิะและคาดการณ

ระดับนํ้าภายในอีก 2 ชั่วโมงได 

พรอมกบัสงขอมูลแจงเตือนลวงหนา

ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของอีกดวย

ปญหาความปลอดภัยในการ

ผลิตมักจะเปน “ปญหาใหญที่แก

ไมตก” ของเขตพืน้ท่ีกอสราง   การ

สราง “พืน้ทีก่อสรางอจัฉรยิะ”  จะ

ทาํใหปญหานีไ้ดรบัการแกไขอยาง

มีประสิทธิภาพ  ผูส่ือขาวสังเกตจาก

บริเวณพื้นที่กอสรางในเขตหลี่เจีย 

นครฉงชิ่ง กอนที่คนงานจะเขาสู

บริเวณเครนไซตงานกอสรางก็จะ

ทําการยืนยันบุคคลกอนอยางเครง

ครัด เพื่อปองกันการลักลอบและ

บุกรกุเขาไป  บรเิวณท่ีมีการทํางาน
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ในพืน้ท่ีสูงก็จะลอมรัว้ไฟฟาเปนบรเิวณกวาง กลอง CCTV อจัฉรยิะจะคอย

ตรวจสอบตลอดเวลาวาคนงานสวมหมวกนิรภยัหรอืไม  แหลงขอมูลระบุ

วา “พืน้ท่ีกอสรางอจัฉรยิะ” ไดครอบคลมุโครงการท่ีกาํลงัดําเนินการกอ

สรางมากกวา 600 โครงการ ในเขตพฒันาใหมเหลีย่งเจยีงหนวยงานดูแล

ใชอปุกรณตรวจสอบอนิฟราเรด กลองดํา และกลองจบัภาพท่ีมคีวามคมชดั

สูงในการตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีบรเิวณกอสรางไดอยางแมนยาํ ซ่ึงถอืได

วาเปน “การทําประกันภัยดิจิตอล” ใหแกอุตสาหกรรม

ในสวนสาธารณะอจัฉรยิะหลีเ่จีย นครฉงชิ่ง ถนนรมรื่นสายอัจฉริยะ

ท่ีชุมฉ่ําเขียวขจ ีอปุกรณพนไอน้ําสามารถปรบัอณุหภมูใิหลดลงและกาํจดั

ฝุนอตัโนมัติโดยใชระบบอนิฟราเรดและเซ็นเซอรสภาพแวดลอมโดยรอบ 

รถบัสไรคนขับ  รถขายของไรคนขับแลนไปมาเพื่อใหบริการรับสงและ

จําหนายสินคาแกนักทองเท่ียว  หุนยนตไมเพยีงแต “ยกน้ํารอนนํา้ชา” ให

นักทองเที่ยวไดเทานั้น แตยังสามารถทําศิลปะฟองนมในถวยกาแฟ  (ลา

เตอารต) และยังดีดเปยโนเปนบทเพลงไดอีกดวย

การนาํเทคโนโลยอีจัฉรยิะเหลาน้ีมาใชอยางแพรหลายในชวีติประจาํ

วนั และอตุสาหกรรมการผลติตาง ๆ เปนภาพจาํลองท่ีมีชวิีตชวีาแสดงให

เหน็ถงึ “การสรางเมืองอจัฉรยิะ” ธุรกจิชัน้แนวหนาจํานวนมากอยาง Tencent 

Alibaba Baidu และ Huawei ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพสูงในการพัฒนาและ

กาประยกุตใชเทคโนโลยอียางแพรหลายในการสรางนครฉงชิง่ ใหเปน “เมือง

อจัฉรยิะ” และไดชวงชงิกัน เขามา

ลงทุนที่เมืองแหงนี ้หัวหนาหนวย 

Big data แหงนครฉงช่ิงกลาววา  “ใน

อนาคต เราจะมุงเนนไปทีก่ารประ-

ยุกตใชระบบอัจฉริยะในแวดวง 

ตาง ๆ ไดแก การบรกิารประชาชน  

การบรหิารจดัการเมือง การบริหาร

รฐับาล การบรูณาการอตุสาหกรรม 

และการอยูอาศัยอยางเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เราจะสงเสรมิการรวบ

รวม Big data การเชือ่มตอและประ-

ยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อชวย

ยกระดับการบรหิารสังคมและสราง

สรรคคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพสูง”

เจาหนาที่ในนครฉงชิ่งใชหุนยนตตรวจสอบทอ 

เพื่อตรวจสอบเครือขายการระบายนํ้าใตดิน
重庆市工作人员利用管道爬行器检查地下排水管网
新华社 图
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自得琴社，让古琴“出圈”

最近几个月，“自得琴社”火遍了海内外，这是一

个由十多位90后、80后组成的古琴社，他们专

门拍摄中国古风音乐短视频，传播中国古乐。在以海外

观众为主的Youtube平台上，自得琴社的主页播放量最

高的改编古风歌曲《左手指月》观看次数已经超过1300

万，《长安十二时辰幻想曲》等多首古风改编歌曲的播放

量也突破百万。

自得琴社推出的系列视频画风古香古色。淡黄的背景

中，演奏者错落排开，或站或坐，仿佛古画上的宫廷乐

师。他们身上穿的是古代的复原服饰，梳着传统发髻，有

人沿用的抱琴法与古画像砖上的依稀相似。画面背景中还

有宫灯等装饰物点缀，网友直呼“像画一样美”。等演奏

开始，演奏者拨动琴弦，又有网友惊呼：“原来画面上的

是真人！”

网友们纷纷猜测，这些视频是在模仿唐代夜宴图或古

代壁画，自得琴社创始人、艺术总监唐彬回应并没有刻意

模仿。“完全按画来表演，乐器选择上会受限，画中的陈

设、家具我们也没有，不过我们完全复原古代服饰，一个

视频展现一个朝代。”唐彬介绍，琴社和一个专门研究古

代服饰的团队合作，衣服的花色、风格都有严谨的出处，

因此视觉效果极为协调。唐彬说，他们也会根据演奏情况

给出一些意见，比如弹琴人的袖子不能太阔。

据了解，由于拍这些视频是琴社成员的爱好，出于对

人力的节省，大家并没有把重点放在拍摄上，“拍摄用一

两天就可以完成，最耗费时间的其实是前期的作曲和编

曲，短的话十几二十天，长的时候需要用几个月。”

在唐彬看来，年轻人喜欢创新，用新的方式，也能够

对传统民乐和文化进行好的传播和传承。他希望以短视频

的热度，引导观众熟悉古琴这一相对“高冷”的乐器：由

于乐器音色、经典曲目、表达主题和现代人的生活稍有距

离，不少人觉得古琴晦涩难懂。而当古琴奏起熟悉的旋

律，观众再听经典曲目，或许就能多一分耐心。

ชมรมขมิสขุใจ พาขมิโบราณ “ออกนอกวง”

①
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เม่ือไมกีเ่ดือนทีผ่านมาน้ี “ชมรมขิมสุขใจ” กาํลงัฮอตฮติท่ัวภาคพืน้ท้ัง

ในและตางประเทศ ซึง่เปนชมรมขมิทีร่วมตัวจัดตั้งกันขึ้นโดยคนรุนหลัง

ป 80 - 90 กวาสิบคน พวกเขาจะถายทาํคลปิส้ันที่บรรเลงดนตรจีีนโบราณ

โดยเฉพาะ เปนการเผยแพรดนตรจีนีโบราณผานส่ือเวบ็ไซตยทูปูโดยมุง-

เปาท่ีกลุมผูชมชาวตางชาติเปนหลกั หนาหลักของชอง “ชมรมขมิสุขใจ” 

คลปิทีมี่จาํนวนการเขาชมสูงทีส่ดุคือเพลง “มือซายชีพ้ระจนัทร” ซ่ึงเปน

เพลงแนวโบราณท่ีเรยีบเรยีงดนตรข้ึีนใหม มีผูเขาชมมากกวา 13 ลานววิ ยงัมี

เพลงแนวโบราณ มียอดผูเขาชมทะลหุลกัลานเชนกนั อาทิเชน “แฟนตา

ซีสิบสองช่ัวยามแหงนครฉางอาน” “เพลงแหงโดราเอมอน” เปนตน “หวงั

วาดนตรีขิมโบราณที่บรรเลงผานมอืของเราจะมคีวามนาสนใจมากขึน้ มี

พลงัชวีติ มีชีวติชวีายิง่ข้ึน” ถงั ปน ผูกอตั้งและอํานวยการฝายศิลปชมรม

ขิมสุขใจกลาว 

ราวกับคนในภาพวาดโบราณกําลังบรรเลง
仿佛古画中人在演奏 

ซีรยีที ่“ชมรมขมิสุขใจ” นาํเสนอออกมาเปนคลปิวดีิโอแนวภาพวาด

จีนโบราณ บนพืน้หลงัสเีหลอืงออน ผูบรรเลงมีนัง่บาง ยืนบาง เรียงสลับ

เยือ้งกนัเปนแนวขวาง ดูราวกบันัก-

ดนตรชีาววงัในภาพวาดโบราณ พวก

เขาสวมใสเสื้อผายอนยุคโบราณ 

เกลาผมมุนมวยแบบจารีตนิยม ทา

อุมขิมของนักดนตรีบางคนคลาย

คลงึกบัภาพบนฝาผนงัโบราณ เบ้ือง

หลงัภาพยงัประดับตกแตงดวยโคม

ไฟแบบในพระราชวัง ชาวเน็ตถึง

②

สมาชิกชมรมขิมสุขใจสวมชุดแตงกายโบราณ
图①②自得琴社成员身穿古装 图片来源网络
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กับอุทานวา “สวยเหมือนภาพวาด

เลย”  เมื่อการบรรเลงเริ่มตนขึ้น ผู

บรรเลงขยบัดีดเสนสายขิม มีชาวเน็ต

อทุานดวยความต่ืนเตนวา “ท่ีแทคน

ในภาพน้ันเปนคนจรงิ ๆ” “เหมือน

ภาพบนฝาผนังที่มีชีวิต” เมื่อเปนที่

ฮอตฮิตติดลมบนอยางรวดเร็ว ถัง 

ปนกลาวอยางเปดเผยวา ตอนแรก

พวกเขาก็ไมคาดคิดวาซีรยีวดีิโอชดุ

นีจ้ะรอนแรงขนาดน้ี สมาชกิชมรม

ขิมท้ังหมดทําไปเพยีงเพราะมีใจรกั 

สรางสรรคข้ึนเอง ประยกุตเรยีบเรยีง 

บรรเลงและถายทาํข้ึนเอง “เดิมทเีรา

เคยถายเปนวดีิโอพืน้หลงัภาพสีขาว 

ด ูๆ แลวรูสึกไมดีพอ จึงเปลี่ยนมา

เปนสีเหลอืงออนดังปจจบัุน เติมแตง

พืน้ผวิลายเสนอกีหนอย จงึดูเหมือน

ภาพวาดโบราณ” ถัง ปนกลาว

เพือ่น ๆ ชาวเน็ตตางคาดเดากนั

วา คลิปวิดีโอเหลานี้เปนการเลียน

แบบภาพงานเลีย้งราตรสีมัยราชวงศ

ถงั หรอืจติกรรมฝาผนงั ถงั ปน ตอบ

วาไมไดต้ังใจจะลอกเลยีนแบบ “ถา

ทั้งหมดเปนการแสดงออกมาตาม

ภาพวาด การเลือกเครื่องดนตรีจะ

มีขอจาํกดั เครือ่งประดับเครือ่งเรอืน

ในภาพเรากไ็มมี แตวาเราไดรือ้ฟน

ภาพเคร่ืองแตงกายโบราณ คลปิวดีิ-

โอหนึ่งแสดงใหเห็นยุคสมัยหนึ่ง” 

เขากลาวแนะนําวา ชมรมขิมไดทํา

งานรวมกับนักศึกษาวจิยัเครือ่งแตง

กายโบราณคณะหน่ึง สีสนัลวดลาย

และสไตลของเสื้อผา ทั้งหมดมีที่มาถูกตองชัดเจน ดังนั้น เอฟเฟกตของ

ภาพจงึดูมีความเหมาะเจาะลงตัว ถงั ปนกลาววา พวกเขายังใหความเหน็

บางอยางตามสภาพการแสดง เชนวาผูเลนขิมไมควรมีแขนเส้ือท่ีกวางเกนิไป 

 “ความจริงการถายทําวิดีโอไมไดมีอะไรสลับซับซอนเปนพิเศษ เรา

ไมมีกลองที่จับภาพเครื่องดนตรีในแตละชิ้นขณะกําลังบรรเลง แตเปน

กลองเดียวถายทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ อาจเปนเชนนี ้จึงสงผลออกมาทํา

ใหดูเหมือนภาพโบราณ” ถงั  ปนกลาว เน่ืองจากการถายวดีิโอเหลาน้ีเปน

ไปดวยใจรักของสมาชิกชมรมขิม เพื่อเปนการประหยัดแรงงาน ทุกคน

จงึไมไดมุงเนนไปที่การถายวดีิโอ “การถายคลิปใชเวลาวันสองวนักแ็ลว

เสรจ็ ความจรงิชวงแรกทีเ่ขยีนทาํนองและผสมเสียงเปนชวงท่ีใชเวลามาก

ที่สุด อยางสั้นก็สิบกวาถึง 20 วัน เพลงที่ยาวก็ตองใชเวลาหลายเดือน”

 

อัดฉีดพลังชีวิตใหกับวัฒนธรรมประเพณี
为传统文化注入活力

“พดูถงึขิมโบราณ คําศัพทแรกท่ีคนสวนใหญคิดถงึคือ โดดเด่ียว หรอื 

เงียบเหงา ราวกับวาพวกเราผูเลนขิมโบราณเหลานี้ควรตองแยกออกจาก

สังคมโลก ฝากอารมณไวกับขุนเขาสายนํ้าเลนดนตรีหาความบันเทิงให

กบัตนเอง ความจรงิมีคนหนุมสาวกลุมใหญท่ีพยายามเผยแพรขมิโบราณ

①
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เพื่อสรางความรุงเรืองรวมยุคสมัย”  ถัง  ปนกลาวกับผูสื่อขาววา ตนเอง

ศึกษาคนควาขิมโบราณมามากกวาสิบปแลว ปที่ผานมา เขาเริ่มเชื้อเชิญ

มิตรสหายและ “เชิญคนนอก” โดยการทดลองผสมผสานดนตรีพื้นบาน

กับเครือ่งแตงกายโบราณ ใชเพลงสมัยนิยมประกอบภาพยนตรแอนิเมชัน่

นํามาเรียบเรียงเปนแนวดนตรโีบราณ บันทึกคลิปวิดีโอการบรรเลงเสรจ็

แลวนําออกเผยแพร

เพลงบรรเลงแนวโบราณเพลงแรกที ่“ชมรมขิมสุขใจ” บนัทกึเปนคลปิ

ส้ันคอื “แววเสียงสกณุาในขนุเขา” ติดลมบนอยางรวดเรว็ สวนเพลง “แฟน

ตาซีสิบสองชั่วยามแหงนครฉางอาน” ยิ่งทําใหจาง เลี่ยงฉ ีนักประพันธ

ดนตรีถงึกบัศิโรราบ ทาํใหหมา โปยง ผูประพนัธเดิมกลาวช่ืนชมวา “นา

ฟงจริง ๆ บรรยากาศเต็มเปยม” เออร ตี ้นกัวจิารณดนตรอีาชีพบรรยายวา 

“เมฆเหิรฟาคําราม” ปจจบัุนมีแฟนคลบัจาํนวนไมนอยแสดงความคิดเหน็

ถกเถียงกันวา ชวงน้ีมีเพลงใดบางท่ีนาฟง อยากฟงเวอรชัน่ท่ีเรยีบเรยีงเปน

แนวเพลงพื้นบานและบรรเลงดวยขิมโบราณ

 “คนหนุมสาวชืน่ชอบนวตักรรมสรางสรรค แตไมใชตองการโยนของ

เกาเหลานั้นทิ้ง การนํามาทําใหด ีถือเปนการเผยแพรและสืบสานดนตรี

พื้นบานและวัฒนธรรมที่ดีที่สุด” ถัง ปนกลาวแสดงความเห็น เปาหมาย

ของการเรยีบเรยีงใหมและสรางสรรค เพื่อใหสิ่งลํ้าคาในวัฒนธรรมประ-

เพณี ความงดงามของการรองรําทํา

เพลงสมัยราชวงศฮัน่ - ถัง “กลับมี

ชีวิตขึ้นอีก” เขาคาดหวังวาวิดีโอ

คลปิส้ันทอปฮติน้ี จะชกันาํผูชมให

มีความคุนเคยกับเครื่องดนตรีขิม

โบราณซึ่งเปนที่คอนขาง “ไฮโซ” 

โดยเฉพาะเสนเสียงเครือ่งดนตรี ทํา

นองเพลงคลาสสิก ธีมทีต่องการสือ่ 

และวิถีชีวิตของคนยุคปจจุบันที่มี

ระยะหางพอสมควร มีคนจํานวน

ไมนอยท่ีรูสึกวาขิมโบราณเขาใจยาก 

แตเม่ือขมิโบราณบรรเลงทวงทํานอง

เพลงทีคุ่นเคย พอผูชมกลบัมาฟงทํา

นองเพลงคลาสสิกอกีครัง้ บางทีอาจ

จะมีความอดทนมากขึ้นอีกนิด

ขอมูลเสรมิ “ออกนอกวง” ความ

หมายคือ นักแสดง เรือ่งราว โดงดัง

รอนแรง ไมเพยีงเผยแพรกันแตใน

แวดวงแฟนคลับตนเองเทานัน้ หาก

ยังถูกขยายขอบเขตออกไปยังคน

นอกวงการใหไดรูจักดวย    

本刊综合

②

สมาชิกชมรมขิมสุขใจบรรเลงดนตรีจีนคลาสสิก
图①②自得琴社成员演奏中国古风音乐
图片来源网络
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守护红树林
严钰景 岳夕彤/文

每年冬春时节，海南省海口市清凉

宜人，大批越冬候鸟陆续飞抵海

南东北部的东寨港国家级自然保护区，

在郁郁葱葱的红树林里安家。

红树林是天然的海上防护林，不仅

固碳能力强，还是众多生物的栖息地，

蕴含丰富的生物多样性。为了保护好

有“海口之肾”美誉的东寨港红树林湿

地，保护区自2015年开始探索大规模

人工种植红海榄、桐花、海莲和秋茄等

本地红树，不断扩大这些海上“绿色军

团”的面积，截至2019年底，红树林面

积已达17.71平方千米。作为东亚—澳大

利亚候鸟迁飞线上的重要停留地和中转

站，每年冬季有200多种近3万只水鸟在

保护区内栖息。

2009年，管护人员陈正平刚从大学

毕业后，便来到保护区工作。小时候，陈

正平就住在红树林边上，他从小和红树林

打交道，喜欢动植物和鸟类。毕业于外

贸专业的他，边工作边学习，目前主要从

事鸟类监测、红树林保育、自然教育等工

作。“红树林看着我长大。”陈正平说，

湿地保护的工作非常有意义。

与陈正平一样，罗理想、吕诗阳等

人是海南红树林保护地的管护人员。每

到繁殖季节，这些管护人员便像“奶

妈”一样小心翼翼摘下树枝上的胎芽，

带回水波温柔的滩涂“饲养”，等树苗

长到约20厘米高，再选微风无浪的阴

天，掐准退潮时间，争分夺秒地把“红

树宝宝”们安置妥当，静待其生长。

有趣的是，在保护区内的红树林博

物馆有一块珍藏石碑，碑文载明170多年

前东寨港地区居民关于保护红树林的约

定。一些具体条文还包括红树林枯木不

能私自折；不管好自家的牛踏坏了红树

林小苗将被罚款；每家出两人巡逻，发

现私砍滥伐者要“鸣鼓而攻”等等。东

寨港保护区罗豆保护站副站长林卫海表

示，当地人自觉保护红树林的历史已有

几百年，这是一种伟大的传承。

การอนุรกัษป่์าโกงกาง

ฝูงนกกระสาโบยบินหาเหยื่อในปาโกงกาง
图①成群的鹭鸟在红树林觅食飞翔 新华社 图

เจาหนาที่ผูพิทักษปากําลังสังเกตการเติบโตของสาหราย

ทะเล
图②护林员观察海草生长情况 新华社 图

ภาพปาโกงกางจากมุมสูง
图③俯瞰红树林 新华社 图

①

②
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ทุกปเมือ่ถงึฤดูหนาวและฤดูใบ-

ไมผลิ เมืองไหโขว มณฑลไหหลํา 

อากาศเยน็สบายเปนท่ีนารืน่รมย และ

มีนกอพยพหนีหนาวจํานวนมาก

ทยอยบนิมายงัเขตอนุรกัษธรรมชาติ

แหงชาติตงไจกั่ง ซึ่งอยูทางตะวัน-

ออกเฉียงเหนือของมณฑลไหหลํา  

เพือ่มาอาศัยอยูในปาโกงกางท่ีเขียว

ชอุม  

บริเวณเขตอนุรักษมีเน้ือท่ี 33 

ตารางกิโลเมตร กวาครึ่งหนึ่งของ

พืน้ทีป่กคลมุดวยปาโกงกางทีอ่ดุม-

สมบูรณ ปาโกงกางเปนปาปองกัน

ชายฝงทะเลตามธรรมชาติ  ชวยปอง

③

กันและบรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมทะเล ชวยรกัษาหนาดินบริเวณ

ชายฝงทะเลไมใหพงัทลาย ทาํใหมีตะกอนทบัถมเกดิเปนแผนดินขยายออก

ไปในทะเล  และชวยใหนํ้าทะเลใสสะอาดปาโกงกางไมเพียงแตมีความ

สามารถสูงในการกกัเกบ็คารบอน  แตยงัเปนทีพ่กัพงิของสรรพสัตว มีความ

อุดมสมบูรณและหลากหลายทางระบบนิเวศ

พื้นที่ปาโกงกางขยายออกไปอยางตอเนื่อง
红树林面积不断扩大

ชวงน้ําข้ึนน้ําทะเลจะทวมปาโกงกางทีอ่ยูในอาวและมีเพยีงสวนยอด

สเีขยีวของตนโกงกางทีจ่ะโผลพนนํ้าลอยอยูทามกลางคลื่นทะเล  นกน้ํา

กวาหมืน่ชนิดเกาะอยูบนยอดไม  ราวกบัพรมสีเขียวทีถ่กูแตงแตมดวยลวด

ลายตาง ๆ นานา ชวงน้ําลงกุง หอย ป ูปลาที่อาศัยอยูในนํ้าใตตนโกงกาง

เหลานีก็้เริม่ทยอยโผลออกมาจากโพรงถํา้ เหลามวลหมูนกกระพอืปกบิน

ขึ้นลงเวียนวนไปมา เสียงรองกองกังวานไปทั่วปา  ราวกับเพลงบรรเลง
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①

ในงานเลี้ยงอันหรูหรา

นายก ูเสิงฝ ูหวัหนาฝายดูแลเขตอนุรกัษตงไจก่ังใหขอมูลวา “เขตอนุ-

รักษแหงนี้จัดตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมกราคม ป ค.ศ. 1980 เปนเขตอนุรกัษธรรม-

ชาติพื้นที่ชุมนํ้าที่มีปาโกงกางเปนหลักแหงแรกของประเทศจีน  และยัง

เปนพื้นที่อนุรักษปาโกงกางที่ใหญที่สุด มีพืชพรรณไมหลากหลายชนิด

มากที่สุด  มีการอนุรกัษปาไมท่ีมีเอกลกัษณเฉพาะไดอยางดีท่ีสดุ  และยงั

มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณที่สุดอีกดวย”  นอกจากนี้

ยังเปนสถานทีสํ่าคัญในการแวะพักและบินตอไปยงัท่ีตาง ๆ บนเสนทาง

อพยพหนีหนาวของฝูงนกสายเอเชียตะวันออก ออสเตรเลียอีกดวย  ฤด-ู

หนาวของทกุปจะมีนกนํ้ามากกวา 200 สายพนัธุ รวมเกอืบ 30,000 ตัว  อาศัย

อยูที่เขตอนุรักษแหงนี้

เพื่อเปนการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าปาโกงกางตงไจกั่ง ซึ่งไดรับฉายาวา

“ปอดแหงปากอาวทะเลเมืองไหโขว”  นับตั้งแต ป ค.ศ. 2015 เปนตนมา

บรเิวณเขตอนุรกัษก็ไดเริม่ทดลองปลกูตนโกงกางพนัธุทองถิน่ อาทิ แสม

ทะเล ตนตง ตนพงักาหวัสุมดอกขาว ตนรงักะแท และเพิม่เนือ้ท่ี “กองทพั

สีเขียว” ในทะเลเหลาน้ีใหมากข้ึน  จนกระท่ังถงึปลายป ค.ศ. 2019 มีเนื้อที่

ปาโกงมากถงึ 17.71 ตารางกิโลเมตร 

“ตนโกงกางเปนพชืท่ีเจรญิเติบโตในเขตชายฝงทะเลทีมี่น้ําขึน้และน้ําลง 

ไมเพยีงแตขึน้ตามทะเลนํา้เค็ม  แต

ยงัตองจมอยูในนํา้ชวงทีมี่กระแสนํา้

ข้ึนอกีดวย ดังนัน้สภาพแวดลอมท่ี

‘ยากลาํบาก’ จึงทําใหตนโกงกางมี

รปูแบบการขยายพนัธุทีเ่ปนเอกลักษณ

เฉพาะ” นายเฝง เออรฮยุ วิศวกรใน

เขตอนรุกัษตงไจกัง่ อธิบายวา ตนโกง-

กาง “บมเพาะ” เมลด็พันธุไวบนกิง่ไม

จนกระทัง่แตกยอดออน หลงัจากเติบ-

โตเปนตนกลาใหมที่แยกหนอออก

มาแลว จึงคอยหาโอกาสเหมาะใน

ชวงท่ีนํา้ลง  หลนลงมาปกแนนบน

โคลนชายเลน และเจรญิเติบโตตอ

ไป คลาย ๆ กับการออกลูกเปนตัว

ของสตัวเลี้ยงลูกดวยนม

ผูพิทักษปาโกงกาง

红树林的守护者

เขตอนุรักษธรรมชาติแหงชาติ

ตงไจก่ัง มีผูพทิกัษปาโกงกางอยูทีม

หนึ่ง นายเฉิน เจ้ิงผิง เปนหนึ่งใน

เจาหนาที่พิทักษปา ซึ่งมาทํางานที่

นี่ตั้งแตเรียนจบปริญญาตรีเมื่อป 

ค.ศ. 2009 ตอนเด็ก ๆ นายเฉนิ เจ้ิงผงิ

อาศัยอยูริมปาโกงกาง เขาชื่นชอบ

ตนไม สัตวปาและนกตาง ๆ โตขึน้

เขาเลือกเรียนทางดานการคาระ-

หวางประเทศ ระหวางเรยีนกทํ็างาน

ควบคูไปดวย ปจจบุนั งานหลกัของ

เขาก็คือ การสํารวจพันธุนก ดูแล

รกัษาปาโกงกางและใหความรูเกีย่ว-

กับธรรมชาติ เปนตน เขาบอกวา 
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นกนํ้าโบยบินไปมารอบ ๆ ปาชายเลน
图①水鸟在红树林周边飞翔 新华社 图

เจาหนาที่ผูพิทักษปาสํารวจการเจริญเติบโตของตน

โกงกาง
图②护林员查看红树林幼苗生长情况 新华社 图

②

“ปาโกงกางเฝาดูผมเติบโต” งานอนุรักษพื้นที่ชายเลนเปนงานที่มีคุณคา

อยางยิ่ง

และเชนเดียวกับนายเฉิน เจิ้งผิง  บรรดาเจาหนาที่ระดับลางผูพิทักษ

เขตอนุรักษปาโกงกาง มณฑลไหหลํา อยางเชน นายหลัว หลีเสี่ยง  นาย

หลวี ซือหยาง พวกเขาเกบ็เกีย่วประสบการณและเรยีนรูจากงานทีทํ่า  คน ๆ

เดียวรับหนาที่ทั้งการตรวจลาดตระเวน  การสํารวจ และการใหความรู 

จนคอย ๆ เติบโตจากผูพทัิกษปาโกงกางธรรมดา ๆ กลายเปน “ผูเชีย่วชาญ

ทองถิ่น” ที่เขาใจสภาพแวดลอมระบบนิเวศและรูจักพืชพรรณสัตวปา

นานาชนิดในเขตอนุรักษเปนอยางดี

เมื่อถึงฤดูกาลขยายพนัธุพชื เหลาผูพทิกัษปากเ็หมือนเปน “แมนม” ที่

จะนาํตนกลาท่ีแตกหนอใหมลงมาจากกิ่งตนโกงกางดวยความระมัดระวงั

เพื่อ “เพาะเลี้ยง” ในบริเวณชายเลนที่คลื่นลมสงบ และรอใหตนกลาสูง

ประมาณ 20 เซนติเมตร จึงคอยหาวันทีฟ่าครึม้ไรคลืน่ลม ในเวลาทีก่ระแส

นํ้าลงแลวรีบนํา “ตนกลาไมโกงกางนอย ๆ” ไปปลูกในบริเวณที่เหมาะ-

สมและรอใหมันเติบโต

พพิธิภณัฑปาโกงกางในบรเิวณเขตอนุรกัษไดเกบ็รกัษาศิลาจารกึแผน

หนึง่ไวอยางดี ซ่ึงไดบนัทกึขอตกลงเกีย่วกบัการพทัิกษปาโกงกางของชาว

บานในแถบตงไจกัง่เม่ือกวา 170 ปกอน  ขอตกลงเหลาน้ีเปนท้ังเอกสารทีท่าง

หนวยงานรัฐจัดทําข้ึน  และยงัเปน

ขอผกูมัดท่ีชาวบานจัดทําขึน้เองดวย

ขอตกลงดังกลาว ประกอบไปดวย

การหามตัดโคนตนไมเกาแกในปา

โกงกางโดยมิไดรับอนุญาต หากววั

หรอืควายของบานใดไปเหยียบตน

กลาไมโกงกางเสยีหายจะถกูปรบัเงิน

ทกุครอบครวัจะตองสงคนมาเขา

รวมการเดินตรวจลาดตระเวนปา 2

คน และหากพบเห็นการลกัลอบตัด

ไมเขากจ็ะ “มีการพิจารณาความผดิ

และลงโทษ”   นายหลนิ เวยไห รอง

หวัหนาสถานีอนุรักษหลัวโตวใน

เขตอนุรกัษตงไจกัง่ไดแนะนําวา ชาว

บานในทองถิ่นมีการอนุรักษปา

โกงกางด วยจิตสํานึกที่ดีมายาว

นานหลายรอยปแลว และถอืวาเปน

การสืบสานงานที่ยิ่งใหญ
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中国东盟手拉手战疫
严瑜 尹琛/文

中国国内疫情发生之后，中国坚持

公开透明的态度，及时向包括东

盟在内的国际社会通报疫情信息。来自

东盟各国的物质支援与精神支持则让中

国深深感受到邻里温暖。而今，当新冠

肺炎疫情在全球蔓延，东盟各国面临严

峻的防疫压力，中国及时伸出援手，提

供力所能及的帮助。“目前来看，中国

与东盟的抗疫合作效果不错。中国经验

在一定程度上帮助东盟国家少走弯路，

使他们对这种陌生病毒的本质及防控有

了进一步的认识。”中国社科院亚太与

全球战略研究院研究员许利平分析称。

จนีกบัอาเซยีนจบัมือกนัต่อสูก้บัโรค

เมื่อเรว็ ๆ นี ้ไดมีการจัดฟอรั่ม “สูกบัโรคระบาด : ความรวมมือดาน

เศรษฐกจิการคาจนี - อาเซยีน” ผูแทนประเทศจนีกบัประเทศสมาชกิอาเซียน

ทีเ่กีย่วของไดใชรปูแบบการประชมุผานวดีิโอ โดยไดรวมหารอืกนัเกีย่วกบั

การสงเสรมิความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาและการรวมมือกนัตอสูกบั

โรคระบาด  ต้ังแตไวรัสโคโรนาสายพนัธุใหม (โควดิ - 19) ระบาดเปนตน

มา ประเทศจนีกับอาเซยีนไดประชมุกนัหลายครัง้เกีย่วกบัการปองกนัและ

ควบคุมโรคนี ้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและดําเนินความรวมมือระ-

หวางกัน

เดือนกมุภาพนัธปน้ี ในท่ีประชมุรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประ-

เทศสมัยพเิศษจนี - อาเซียนวาดวยโรคไวรสัโคโรนา โดยกอนการประชมุ

จะเริม่ข้ึน รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศจนีกบัอาเซียนไดขึน้

ไปบนเวทียืนเคียงบากันจับมือถายภาพ เพื่อแสดงทาทีใหโลกไดรับรูวา

จีนกับอาเซียนจะรวมมือกันตอสูกับโรคระบาดในครั้งนี้

นายหวัง อี้ มนตรีแหงรฐัและรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ

①

②

③
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ของจีนไดเสนอขอรเิริม่ความรวมมือ 4 ประการ โดยหน่ึงในนัน้ กคื็อ การ

มองในระยะยาว สรางกลไกความรวมมือที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

สรางกลไกการติดตอฉกุเฉินดานสาธารณสุขจีน - อาเซียน เพือ่เพิม่ความ

รวดเร็วในการรับมือกับอุบัติการณดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้นอยางเฉียบ

พลัน

หลังจากเกิดโรคระบาดในจีน จีนยึดแนวทางการดําเนนิการอยางโปรง

ใส รายงานขอมูลสถานการณของโรคระบาดใหแกประชาคมโลกซึง่รวม

ถึงอาเซียนไดรับรูอยางทันทวงที  ความชวยเหลือดานสิ่งของและกําลัง

ใจจากประเทศตาง ๆ ในอาเซียน ทําใหจีนรูสกึอบอุนใจอยางมาก ในปจจุ-

บัน เม่ือโรคไวรสัโคโรนาไดแพรกระจายตัวไปท่ัวโลก ประเทศตาง ๆ ใน

อาเซียนประสบกบัแรงกดดันในการปองกันโรคอยางหนกัหนวง  จนีรูสึก

เหน็ใจเสมือนประสบดวยตนเอง และไดยืน่มือออกไปชวยอยางทันทวงที

พรอมทั้งใหความชวยเหลืออยางเต็มกําลัง

สิ่งของทางการแพทยที่จีนชวยเหลือไดถูกจัดสงไปยังประเทศตาง ๆ

อยางตอเนื่อง อาท ิฟลิปปนส อินโดนีเซีย เมียนมา และมาเลเซีย ผูเชี่ยว

ชาญดานการรักษาโรคของจีนท่ีมากดวยประสบการณไดจดัทีมเรงไปยงั

กัมพูชา สปป.ลาว  ฟลิปปนส  เมียนมา เปนตน  จีนกับประเทศอาเซียน

ยังไดจัดประชุมวิดีโอคอลเพื่อรับมือกับโรคระบาดนี้หลายครั้ง โดยแลก

เปล่ียนความเหน็กนัในเชงิลกึเกีย่วกับวธีิการตรวจสอบ การติดตามผูปวย

มาตรการปองกนั และควบคุมการรักษาพยาบาล และเกีย่วกบัผูปวยท่ีไม

มีอาการ เปนตน 

นายดาโตะก ปาดูกา ลมิ จก โฮย เลขาธิการอาเซียน กลาววา การทีจ่นีประ-

สบความสําเรจ็ในการควบคุมโรคอยางรวดเรว็  เปนประสบการณทีค่วร

คากับการศึกษาและนํามาปรับใช  อาเซียนไดรวมมือกับจีนในการตอสู

กับโรคไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหมน้ี ท้ังสองฝายยงัจะเพิม่การแบงปนใน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

 “จากสถานการณในปจจบัุน ความรวมมือในการตอสูกบัโรคระหวาง

จีนกับอาเซียนนั้นไดผลเปนที่นาพอใจ  ประสบการณของจีนไดชวยให

ประเทศอาเซียนไมตองลองผิดลองถูกไดในระดับหน่ึง  ทาํใหพวกเขารูจกั

ลักษณะและการปองกันโรคแปลกใหมชนิดนี้มากขึ้น” นายสวี ่ลี่ผิง นัก

วจิยัประจาํศูนยวจัิยยทุธศาสตรเอเชยีแปซิฟกและโลก สถาบนัสังคมศาสตร

จีน วิเคราะหในขณะเดียวกัน ผลสําเร็จที่จีนสามารถควบคุมโรคระบาด

ไดอยางรวดเรว็ โดยเฉพาะการ “ยก

เลิกการปดเมือง” อูฮั่นเมื่อวันที ่8 

เมษายน กไ็ดเพิ่มความม่ันใจในการ

ตอสูกบัโรคใหแกประเทศอาเซยีน

“ในดานขอมูลการตอสูกับโรค สิ่ง

ของ  เทคโนโลยแีละความม่ันใจ จนี

ลวนแตไดใหพลังบวกจํานวนมาก

แกประเทศอาเซียน”

 “ตอจากนี้ไป ความรวมมือใน

การตอสูกับโรคระหวางจีนกับอา-

เซียนจะยิ่งเปนรูปธรรมมากขึ้น” 

นายสวี ่ลี่ผิง กลาว ภารกิจดวนใน

ปจจุบันคือ ดําเนินมาตรการแบบ

บรูณาการเพื่อชวยเหลอืประเทศอา-

เซียนควบคุมโรค ทั้งนี้ การปองกนั

โรคระบาดตามหลกัเหตุผลทางวทิ-

ยาศาสตร การรวมกนัวจิยัคิดคนวคั

ซีนและยาชนิดใหม และการปรับ

สรางกลไกการปองกนัโรค จะกลาย

เปนจุดหลกัของความรวมมือระหวาง

จีนกับอาเซียน

นายดาโตะก ปาดูกา ลิม จก โฮย เลขาธิการอาเซียนยืนยัน

ทาทีอยางสูงตอความรวมมือในการตอสูกับโรคระบาด

ระหวางอาเซียนและจีน
图①东盟秘书长林玉辉高度肯定东盟和中国抗疫
合作 新华社 图

ชุดปองกันทางการแพทยแบบใชแลวทิ้ง ซึ่งผลิตโดย

บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทยในมณฑลเหลียวหนิง สง

ออกไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน เชน ฟลิปปนสและ

สิงคโปร

图②辽宁省一家医疗科技有限公司生产的医用一

次性防护服，出口到菲律宾、新加坡等东盟国家 

新华社 图

เวชภัณฑจากจีนซึ่งสงมาชวยไทยสูวิกฤตโควิดเดินทางมา

ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ

图③中国政府援助泰国的抗疫物资运抵曼谷素万

纳普国际机场 新华社 图
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网课架起中泰合作抗疫“桥”
本刊记者 刘子语/文

准备好教学材料，启动视频会议软

件，泰国清迈大学孔子学院教师

林玉青（泰籍）又开始了一堂汉语网课

教学。自3月下旬以来，网课，成了她和

学生交流中文学习、分享疫情防控信息

的重要途径。

学生时代，林玉青曾在郑州大学攻

读研究生学位，结交了很多中国朋友，

与中国有着深厚的情谊。疫情发生后，

她一直在关注着中国和泰国抗疫的情

况。

作为一名汉语教师，林玉青觉得自

己应该做点什么：“虽然我一个人的力

量很小，但我知道聚少成多的道理。”

在网课中，她为学生介绍勤洗手、戴口

罩等防疫知识，介绍中国抗击疫情的经

验；课下，她为中国朋友邮寄口罩，也

积极与清迈大学以及清迈各医院、政府

部门沟通，翻译各种政府文件，还参与

了泰国抗疫歌曲的拍摄。

林玉青憧憬着，疫情过后，她要去

云南，和中国朋友来一个庆祝战疫胜利

的拥抱。

“การศกึษาออนไลน”์  สะพานแห่งความร่วมมือ
ตา้นโรคระบาดไทย - จนี 

เมื่อเตรียมสื่อการสอนเรียบรอย และเปดซอฟตแวรการประชุมทาง

วิดโีอ การสอนภาษาจนีออนไลนของคุณเพญ็พชิชา รตาพรพพิฒัน อาจารย

จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหมก็เริ่มตนขึ้น  ตั้งแตปลายเดือน

มีนาคมที่ผานมา การศึกษาออนไลนไดกลายเปนวิธีที่สําคัญในการเรียน

การสอนภาษาจีนรวมถึงแบงปนขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและควบคุม

โรคระบาดใหกับเธอและนักเรียน 

หลกัสตูรออนไลนของอาจารยเพญ็พชิชา สวนใหญจะเปดสอนใหกบั

นักเรยีนระดับชัน้ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนท่ัวไป  เน้ือหา

การสอนประกอบดวยหลกัสูตรภาษาจีนเบ้ืองตนและการเตรยีมความพรอม

ในการสอบวดัระดับความรูภาษาจนี (HSK) สวนเวลาเรยีนและจาํนวนชัว่

โมงของการเรยีนข้ึนอยูกบัความตองการของนกัเรยีน แมวาการสอนออน-

ไลนแตละครัง้จะใชเวลาเพยีงแค 1 - 2 ชัว่โมง แตสําหรบัอาจารยแลวตอง

ใชเวลาในการเตรียมการสอนไมนอยเลยทีเดียว

อาจารยเพญ็พิชชากลาววา ในฐานะอาจารย เธอมีหนาท่ีทีจ่ะสอนทุก

คาบเรยีบดวยความต้ังใจและใหออกมามีประสิทธิภาพมากทีส่ดุ  และเพือ่

ใหนักเรยีนทีอ่ยูหนาจอปลายทางสามารถเรยีนรูไดงายข้ึน เธอจงึไดออก

แบบการปฏสัิมพนัธระหวางนกัเรยีน ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามเนือ้หาการ

สอนของแตละวชิา “แมวาจะเกิดเหตุการณระบาดเชือ้โควิด -19 ทําใหฉนั

และนักเรยีนไมสามารถเจอหนากนัได แตนัน่กไ็มสามารถหยดุความอยาก

เรียนภาษาจีนของนักเรียนไปได  พวกเขามีความกระตือรือรนสูงมาก” 

อาจารยกลาว นักเรยีนหลายคนบอกกบัเธอวา แมจะไมสามารถเรยีนแบบเจอ
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หนากนัได แตการเรยีนภาษาจนีผานหลกัสูตรออนไลนกส็ะดวกไมแพกนั

อาจารยเพ็ญพิชชาเคยเรียนปริญญาโททีม่หาวทิยาลัยเจิ้งโจว ประเทศ

จีน ชวงท่ีเรียนอยูน้ันเธอมีเพือ่นชาวจีนมากมาย  ทําใหมีความผกูพนัธกบั

ประเทศจีนอยางลึกซึ้ง หลังจากเกิดการระบาดของโรค ฯ เธอไดติดตาม

สถานการณการตอตานโรคระบาดรวมกันของจีนและไทยอยูเสมอ

ดวยจติวญิญาณความเปนอาจารย เธอคิดวาควรทําอะไรสักอยาง “แม

วาพลังของฉันจะมีเพยีงนอยนิด แตฉนัเชื่อวาพลงันอย ๆ น้ีสามารถจะกอ

ตัวเปนความชวยเหลือที่ยิ่งใหญตอไปได” ในชั้นเรียนออนไลน เธอได

แนะนาํนักเรียนใหรูจกัวิธีปองกันโรคระบาด เชน การลางมือบอย ๆ  การ

สวมหนากากอนามัยอยางถูกวิธี เปนตน และเลาเรื่องราวประสบการณ

การตอสูกบัโรคระบาดของประเทศจนี หลงัเลกิเรยีนเธอกจ็ะสงหนากากทาง

ไปรษณียไปใหเพือ่นชาวจีน นอกจากน้ีเธอยงัไดประสานกบัมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม โรงพยาบาลตาง ๆ ในเชยีงใหม และหนวยงานรฐับาลอืน่ ๆ เพือ่

ชวยแปลเอกสารราชการ และยงัไดเขารวมถายทําเพลงตอตานโรคระบาด

ของประเทศไทยดวย

อาจารยเพญ็พชิชากลาววา ในขณะทีเ่ธอรวมชวยเหลอืงานตอตานโรค

ระบาด เธอรับรูไดถึงพลังความอบอุนและมิตรไมตรีที่วา “จีน - ไทย ใช

อืน่ไกล พีน่องกนั” น้ําใจความชวยเหลอืตาง ๆ หลัง่ไหลมาอยางไมขาดสาย

อาทิ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมอบหนากากอนามัย นํ้ายา

ฆาเชือ้ รวมถงึเวชภณัฑปองกนัการแพรระบาดอืน่ ๆ ใหกบัอาจารยทกุคน

สถานกงสุลใหญแหงสาธารณรฐัประชาชนจนีประจําเชียงใหม มหาวิทยา-

ลยัยนูนานนอรมอลซ่ึงเปนพนัธมิตร

ฝายจีนของสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยา-

ลัยเชียงใหม ไดจัดสงเวชภัณฑสํา-

หรับตอตานการแพรระบาดมาให

จาํนวนมาก และเรายังสามารถพบ

เห็นการจับมือกันระหวางไทยจีน

เพื่อรวมกันตอตานโรคระบาดได

ตามรายงานขาวตาง ๆ   

อาจารยเพญ็พชิชากลาววา ประ-

เทศจีนมีประสบการณในการตอสู

กบัโรคระบาดทีค่วรคาแกการเรยีน

รูมากมาย เมื่อเธอเลาสถานการณ

ความคืบหนาของการปองกันการ

แพรระบาดในประเทศจีนใหกับ

นักเรยีนฟงทุกคนตางช่ืนชมการทาํ

งานรวมกนัดวยความแข็งแกรง และ

ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของ

ประเทศจนี “การท่ีไทยและจีนรวม

มอืกนัตอสูกับโรคระบาด ทาํใหทกุ

คนมีความม่ันใจมากขึน้วาจะสามารถ

เอาชนะโรคระบาดไดอยางแนนอน”

อาจารยเพ็ญพิชชารอคอยใหเหต-ุ

การณเลวรายนี้คลี่คลายในเร็ววัน 

เพื่อที่เธอจะไดเดินทางไปมณฑล

ยูนนานและสวมกอดเพื่อนชาวจีน 

พรอมทัง้ฉลองชยัชนะสงครามแหง

การตอสูโรคระบาดดวยกัน

อาจารยเพ็ญพิชชา 
林玉青 受访者供图
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用博物馆“唤醒”茶马古道记忆
保旭 缪超/文

上世纪20至60年代，江楚春评家族先后三代人行走在茶马古道上。他说，是祖

先拉茸楚称带领家人到丽江、大理靠贩卖酥油和干野菜起家，换来3匹马后

踏上茶马古道，开启了家族的茶马贸易史。

为铭记家族的历史，十多年前，江楚春评和拉茸达清开始搜集遗落在茶马古道上

的各类物品，改建老屋作为博物馆，将收集来的物品陈列其中，展示茶马古道历史以

及藏族生产生活风貌。“千百年来，茶马古道上的商旅不怕吃苦、不怕受累的精神值

得我们传承、弘扬。”江楚春评说，“保护好、传承好、弘扬好藏族先辈马背上的文

化是我们义不容辞的责任和义务，也是我自己的茶马情结。”

ยอ้นรอยเสน้ทางคาราวานชา - มา้โบราณ
ผ่านพพิธิภณัฑ์

ใกล ๆ บรเิวณทางหลวงสายยูนนาน - ทิเบตทีมี่การสัญจรพลกุพลาน

นั้น บนเนินเขามีบานสไตลทิเบตคลาสสิกหลังหนึ่ง ภายในจัดแสดงสิ่ง

ของ 2,000 กวาชิ้น ที่บันทึกเรื่องราว “เสนทางคาราวานชา - มาโบราณ” 

อันเปนวิธีการติดตอเชื่อมโยงเขตทิเบตยูนนานกับโลกภายนอกกอนที่

ทางหลวงสายยูนนาน - ทิเบตจะสรางขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี ้ ผูสื่อขาวไดไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑวัฒนธรรมเสนทาง

คาราวานชา - มาโบราณเข่ินกงชงเปนแหงยนูนาน” ซ่ึงต้ังอยูหมูบานเหอผงิ

 ตําบลเสี่ยวจงเตี้ยน เมืองแชงกรีลา แควนปกครองตนเองชนชาติทิเบต

ตีช๋ิง่ มณฑลยนูนาน พพิธิภณัฑดังกลาวกอต้ังโดย เจียงฉูชนุผงิและลาหรง

ตาชิง สองพีน่องซ่ึงเปนชนรุนหลงัซึง่บรรพชนของพวกเขาเคยเปนหวัหนา

กองคาราวานเสนทางคาราวานชา - มาโบราณ ในอดีตพวกเขาใชเวลากวา

สิบปในการกอตั้งจัดแสดงสิ่งของดานวัฒนธรรมของเสนทางคาราวาน

ชา - มาโบราณประเภทตาง ๆ ทั้งจากภายในและนอกประเทศจีน 

ในคริสตทศวรรษ 1920 - 1960 สมาชิกในตระกูลเจียงฉูชุนผิงสามรุน

เดินทางไปมาบนเสนทางคาราวานชา - มาโบราณท่ีเต็มไปดวยความทุกข

และยากลําบากนี ้ เขากลาววา บรรพบุรุษที่ชื่อลาหรงฉูเชิงนําพาสมาชิก

ในครอบครัวจากเมืองลีเ่จยีง ตาหลีม่ากอรางสรางครอบครวั ดวยการอาศัย

คาขายเนยจามรีและผักปาแหง จน

กระทัง่สามารถซ้ือมาไดสามตัว หลงั

จากน้ัน จึงเริม่กาวยางไปบนเสนทาง

คาราวานชา - มาโบราณ เปนการเร่ิม

ตนประวติัศาสตรการคาชา - มาของ

ตระกลู สมยัน้ัน ในเดือนกมุภาพนัธุ

ของทกุป กองคาราวานมาของคุณ

ทวดตนตระกลูลาหยงฉูเชงิจะบรรทุก

สินคาของยนูนาน เชน ชา เกลือ เสน

หมี่ นํ้าตาลแดง ฯลฯ ออกเดินทาง

จากแชงกรลีาไปคาขายยงัเมืองลาซา

ทิเบต จากน้ันจะซ้ือสินคาพืน้เมือง

ลาซา เชน สมุนไพร พรมทิเบต ฯลฯ

นาํกลบัมาขายทีแ่ชงกรลีา เมืองลีเ่จยีง

เปนตน บางครัง้ คุณทวดลาหรงฉูเชงิ

ยังนํากองคาราวานเดินทางตอจาก

ลาซาไปถงึอนิเดีย เนปาล ฯลฯ  เพื่อ

①
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หาซื้อสินคาพื้นเมือง

 “สมัยนั้น การเดินทางของกองคาราวานระหวางแชงกรีลาและเมือง

ลาซาทิเบต ไปกลบัแตละเทีย่วตองใชเวลาหน่ึงป”  เจยีงฉูชนุผงิเลา  “จาํนวน

มาในตระกลูเราเริม่ตนจาก 3 ตัว เพิม่ข้ึนเปน 40 ตัว และ 70 ตัว ในยคุสมยั

ท่ีตองอาศัยแรงคนและสัตวในการขนสงน้ัน  ความเจรญิรุงเรอืงของตระ-

กูลบนเสนทางคาราวานชา - มาโบราณนี้แลกมาดวยความกลาหาญและ

ความเพียรพยายามของบรรพชน”

ป ค.ศ. 1974 ทางหลวงสายยนูนาน - ทิเบตไดเปดเปนทางการ สามารถลด

ระยะทางลง เสียงกระดิ่งมาของกองคาราวานมาคอย ๆ ถูกทดแทนดวย

เสียงแตรของรถยนตเสนทางคาราวานชา - มาโบราณ จงึเลอืนหายไปใน

ประวัติศาสตร หลังการปฏิรูปเปดประเทศ เจียงฉูชุนผิงและลาหรงตาชิง

ไดเปดบรษัิทขนสงสินคาทางรถยนต ไมกีป่มาน้ี การคมนาคมประเทศจนี

มีความสะดวกสบาย พรอมดวยการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกจิ  ทําให

กจิการการขนสงสนิคาของสองพีน่องขยายพืน้ท่ีกวางออกไประหวางยนูนาน

กับลาซา นํามาซึ่งความรํ่ารวย ซึ่งบรรพชนคนรุนกอนไมอาจทําได 

เพือ่เปนการจดบันทึกประวติัศาสตรของตระกลู สิบกวาปกอน เจียงฉู

ชนุผงิและลาหรงตาชงิจงึเริม่รวบรวมส่ิงของเครือ่งใชเกาแกชนิดตาง ๆ  ของ

กองคาราวานชา - มาโบราณ และ

ปรบัปรงุบานหลังเกาใหเปนพพิธิ-

ภัณฑ นําสิ่งของที่รวบรวมไดมา

จัดแสดงไวภายใน เผยใหเห็นภาพ

ประวติัศาสตรเสนทางคาราวานชา

- มาโบราณ ตลอดจนวิถีชีวิตและ

การผลติของชนชาติทเิบต “เปนเวลา

นับรอยนับพนัปมา จิตวิญญาณของ

พอคาท่ีเดินทางไปบนเสนทางคารา-

วานชา - มาโบราณโดยไมยอทอตอ

ความยากลําบาก ไมเกรงกลัวตอ

ความเหน็ดเหน่ือย เปนส่ิงทีม่คุีณคา

ซ่ึงพวกเราควรสบืสาน เผยแพรให

กวางไกล” เจียงฉูชนุผงิกลาววา “รัก-

ษาไวใหดี สืบสานไวใหดี เผยแพร

วัฒนธรรมบนหลังมาอันเปนคุณ

ความดีของบรรพชนชนชาติทิเบต 

ถอืเปนภาระและหนาท่ีท่ีพวกเราไม

อาจละเลยได นอกจากน้ี ส่ิงเหลาน้ี

ยงัเปนความรกัความผกูพนักบัเสน

ทางคาราวานชา - มาโบราณโดยสวน

ตัวผมเองดวย”

②

③

ขาวของเครื่องใชที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑเสนทาง

คาราวานชา - มาโบราณ
图①②③博物馆内展出的茶马古道物品 中新社 图
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旅行用品成爆款
尹婕/文

带上自备的旅行包出游已成为旅

游爱好者魏青洲的习惯，里面

有洗漱用品、常用药品、拖鞋等，既方

便又环保。“带上这些东西既不会增加

太多行李负担，又能身体力行为环保做

一份贡献。”魏青洲说。

越来越多的人推崇和践行绿色生活

方式，也推动着相关企业做出改变。浙

江一家专注生产一次性用品的公司负责

人表示，将转变产品方向，更多地生产

游客出行时自带的便携式日用品，引

导消费者使用可循环利用、可降解的产

品，减少资源浪费，例如以甘蔗纤维为

原料生产的纸杯、以玉米淀粉为原材料

生产的垃圾袋等。

从这些“走红”的商品背后，我们

既可见旅游日益“飞入寻常百姓家”，

亦可见绿色生活方式的深入人心。

ของใชส้�าหรบัการเดนิทางกลายเป็นสนิคา้
ท่ีไดร้บัความนยิมสงูสดุ

หลายปมานี ้สินคาประเภทผาขนหนแูบบใชครัง้เดียว ชดุชาํระรางกาย

กาตมนํ้าแบบพับได และกระเปาจัดระเบียบเดินทาง ฯลฯ มีปริมาณการ

คนหาและสั่งซื้อผานชองทางจําหนายสินคาออนไลนรายใหญของจีน   

สินคาทีเ่กีย่วของกบัการเดินทางทองเท่ียวกําลังเปลีย่นแปลงไป จากท่ีเคย

เปนเพียง “สินคาเฉพาะสําหรับคนกลุมเล็ก ๆ” กลายมาเปน “สินคาที่ได

รับความนิยมสูงสุด”  เบื้องหลังสินคา “ฮอตฮิต” เหลานี ้เราจะเห็นไดวา

การทองเที่ยวนับวันยิ่งจะ “เขาถึงประชาชนทั่วไปอยางแพรหลาย” และ

วิถีชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมก็กําลังเปนสิ่งที่ทุกคนตระหนักถึงดวย

เสี่ยว เจีย เปนหนึ่งในเจาของรานคาที่จําหนายสินคาเกี่ยวกับการเดิน

ทางในเว็บไซต Taobao บอกกับผูสื่อขาววา ปจจบัุน สินคาทีจํ่าหนายอยู

เปนสินคาเกีย่วกบัการทองเท่ียว 10 ประเภทใหญ รวมเกอืบ 200 ชนดิ ทัง้

อุปกรณการทานอาหารแบบพกพาได  ราวตากผา ถุงกระเปาใสเสื้อผา

อปุกรณกนัฝน กะละมังพบัเกบ็ได  รองเทาแตะ ยาสามัญประจาํบาน หวั

แปลงปลัก๊ไฟ (Univesal Adapter)  และกาตมน้ําแบบพบัได เปนตน  “ลูกคา

อยากไดอะไร กมี็ทกุส่ิงใหเลอืกสรร”  เส่ียว เจยีแนะนาํไปกย็ิม้ไป  อปุกรณ

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวที่ใชบอยจะมีปริมาณการขายเฉลี่ยสูงถึง 

1,000 ชิ้นตอเดือน ยิ่งถาเปนชวงกอนถึงเทศกาลและวันหยุดก็จะยิ่งขาย

ไดมากขึ้น  “สิ่งของเหลานี้ชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และ

หลังจากทองเที่ยวเสร็จแลวกลับมาถึงบานก็ยังใชตอไดอีก คุมคาจริง ๆ”

การเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอรที่ เตรียมกระเปาเดินทางดวยตนเอง

กลายเปนความเคยชนิของนายเวย ชิงโจว ผู หลงใหลในการเดินทาง  ใน

กระเปาจะมีอปุกรณชาํระรางกาย ยาสามัญประจาํบาน และรองเทาแตะ ทัง้

สะดวกและเปนมติรตอสิ่งแวดลอมดวย  เขาพบวา ไมกีป่มานี ้นกัทองเทีย่ว

ที่นํา “อุปกรณพกพา”  ออกไปทองเที่ยวมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง  
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นายเวย ชิงโจว บอกเลาวา “พกพาของพวกนีไ้มเพยีงแตลดภาระเรือ่งกระ-

เปาเดินทางไดมากแถมยังมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมดวย”

หลายคนนิยมและการใชชีวิตอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลักดัน

ใหภาคธุรกิจที่เกี่ยวของเกิดการปรับเปลี่ยนไปดวย ผูอํานวยการบริษัท

แหงหนึ่งที่มุงเนนผลิตผลิตภัณฑใชครั้งเดียวในมณฑลเจอเจียงบอกกับ

เราวา คงจะตองเปลีย่นทิศทางการผลิต หนัมาผลติของใชประจาํวนัทีพ่ก

พาสะดวกสําหรับการเดินทางทองเที่ยว  สงเสริมใหผูบริโภคใหมีการนํา

ของเหลานี้กลบัมาใชใหม และใชผลติภณัฑท่ียอยสลายได เพือ่ลดการสิน้

เปลอืงทรพัยากร  เชน แกวน้ําท่ีผลติขึน้จากวตัถดิุบชานออย หรอืถงุขยะ

ที่ผลิตจากวัตถุดิบแปงขาวโพด เปนตน

เสี่ยว เจียบอกกบัผูส่ือขาววา ในรานมีขาย ‘ของกระจกุกระจกิ’ สําหรบั

การเดินทาง แตส่ิงเหลาน้ีกท็ําใหเห็นวาวิถชีวีติของผูคนและรปูแบบการ

ทองเที่ยวกําลังเปลี่ยนไป เขายังเสริมอีกวา “หลายปกอน ตอนที่ผูผลิต

สินคามาเสนอขายกาตมนํ้าแบบพับได ผมไมสนใจเทาไหรคิดวา คงไม

คอยมีคนซื้อ  ก็เลยรับซื้อจํานวนนอยมาก” แตสืบเนื่องจากการที่มีนัก

ทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศจํานวนมากขึ้น ทําใหมีลูกคา

เขามาถามหาซ้ือกาตมน้ําแบบพบัไดมากข้ึน เส่ียว เจยีแนะนําวา “นักทอง

เที่ยวชาวจีนมีนิสัยชอบดื่มนํ้ารอน 

แตเวลาทองเที่ยวตางประเทศโรง

แรมหลายแหงไมไดมีไวใหบรกิาร”

อกีอยางหนึง่ทีต่องใชบอยเวลาเดิน

ทางไปตางประเทศก็คือหัวแปลง

ปลัก๊ไฟกมี็ยอดขายจํานวนมากดวย

เชนกัน “จากการขายสินคาเหลานี้

ทาํใหเหน็วาการเดินทางไปตางประ-

เทศกําลังกลายเปนสิ่งที่แพรหลาย

มากขึ้นเรื่อย ๆ”
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手办原型师：“玩”得很专业
张博/文

家住天津市滨海新区的“春雨”

是一个资深的手办玩家，也是

一个伴随着中国动漫产业成长的“80

后”。“春雨”从小喜欢收集玩具，

尤其对以动画形象为原型创作的玩

具，他更是到了痴迷的程度。参加工

作以后，有了经济能力，“春雨”开

始将自己的收集爱好变成了创作爱

好。刚开始，“春雨”就是自己捏着

玩，尝试做各种动物形象、卡通形

象。因为做事专注、爱钻研，他在圈

子里小有名气，还有人通过网络慕名

找他学习。为跟大家分享经验，“春

雨”在网上开起了培训班，利用业余

时间教网友们制作。“春雨”的创作

灵感主要来源于中国神话，运用现代

的技术手段来表现，让年轻人更加直

观地去感受了解中国传统文化。

นกัป้ันโมเดลการตู์น “ของเล่น” กเ็ป็นมืออาชพีได ้

หากพดูถึงนักปนโมเดลการตูน

หลายคนคงไมคอยคุนเคยนกั แตผล

งานโมเดลการตูนรุนตาง ๆ ท่ีประ-

ดิษฐจากมือของพวกเขา ลวนได

รบัความนยิมในหมูวยัรุนหนุมสาว

ชาวจนี “ชุนอวี่”  ซ่ึงอาศัยอยูทีเ่ขต

นิวปนไหเมืองเทียนจิน เขาเปนนัก

ปนโมเดลระดับช้ันเซียน และยงัเปน

คนยคุ 80 (คนจนีทีเ่กดิระหวาง ค.ศ. 

1980 - 1989) ที่เติบโตมาพรอมกับ

① ②

③ ④
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อุตสาหกรรมแอนนิเมชั่นของจีน

ที่มาของอาชีพนักประดิษฐโมเดลการตูนของเขานั้น คงตองเลายอน

ไปถึง “ชุนอวี่” เกิดในป ค.ศ. 1987  ตองใชคําวา “เลน” มาบรรยายความ

ผูกพันของตัวเขา  เขาชอบสะสมของเลนมาต้ังแตเด็ก โดยเฉพาะของเลน

พวกโมเดลที่สรางจากภาพลักษณของตัวการตูนเขาหลงใหลถึงขนาดวา

“หากมีของเลนทีเ่กีย่วกบัการตูนออกมา รบัรองไดวาทีบ่านเขาตองมีหมด”

หลกัจากท่ีเขาเริม่ทํางานและพอมีเงินเก็บ การสะสมของเลนของเขา

ก็ไดเปลีย่นจากงานอดิเรกกลายมาเปนนักประดิษฐสรางสรรคผลงาน เขา

ใชคําพูดวา “แทนที่จะเสียเวลาไปกับการเลนเกมส เอาเวลามาสรางตัว

การตูนที่คุณชื่นชอบดีกวา แบบนี้ผมวารูสึกภูมิใจในความสําเร็จของตัว

เองมากกวา”  เมื่อพูดแลวก็ตองลงมือทําทันท ีเขาเริ่มศึกษาการใชวัสดุ

และเทคนคิการปนจากวดีิโอทางอนิเตอรเน็ต และเริม่ปนตุกตาดินเหนยีว

ออน (วัสดุพีวีซีโพลีเมอรอุณหภูมิตํ่า)

เริ่มแรก “ชนุอวี”่  แคลองปนตัวสัตวและตัวการตูนตาง ๆ เพยีงเลน ๆ 

เทานั้น แตดวยความทุมเทตั้งใจและชอบที่จะเรียนรู ทําใหเขามีชื่อเสียง

ขึ้นมาในวงการ และยงัมีหลายคนที่ขอใหเขาชวยสอนปนทางอนิเตอรเนต็

ในเวลาตอมา เขาจงึใชเวลาวางเปดคอรสอบรมการปนออนไลน เพือ่แบง-

ปนประสบการณใหกับผูคนทั่วไป

ในป ค.ศ. 2017 “ชนุอวี”่ ไดเขารวมงานประกวดไชนาโคมิคคอนครัง้แรก

(China Comic Con) งานครัง้น้ีมีผูสงผลงานเขาประกวดนบัพนัชิน้ ผลงาน

ของเขาโดดเดนจนไดรับการคัดเลือกผานเขารอบสุดทาย และชนะการ

แขงขันควาแชมปไปครอง นับต้ังแตน้ันมา “ชนุอวี”่  จงึไดเขาสูวงการนัก

ปนโมเดลอยางเปนทางการ เขากบัเพือ่น ๆ ยงัไดรวมกนัจดัต้ัง Chun Ni Yu

Su Studio ขึ้นอีกดวย

หลังจากชนะการแขงขันทางผูจัดการประกวดยังไดสงเขาไปอบรม

ทักษะที่ประเทศญี่ปุน นั่นเปนจุดใหเขาเริ่มคนหาความคิดสรางสรรคที่

เปนเอกลักษณและสไตลการออกแบบที่เปนของตัวเอง “วัฒนธรรมของ

เรานั้น มีประวัติอันยาวนานและลึกซึ้ง สามารถนํามาปรับใชไดอยางไม

มีวนัหมด ดังนัน้ ผมจงึเลอืกใชสไตลความเปนจนีรวมเขากบัการออกแบบ

การปนแบบโมเดิรน เพื่อสรางสรรคผลงานการประดิษฐโมเดลของผม”

ปจจุบัน “ชุนอวี”่  กาํลงัประดิษฐ “จูจิวหยิน” (สัตวในตํานานของจีน

มีใบหนาเปนมนุษย รางกายเปนมังกร) ซึ่งเปนหนึ่งในผลงานของสัตว

ประหลาดยคุดึกดําบรรพท่ีสรางขึน้

จากหนังสือภมิูศาสตรโบราณ คัมภีร

ทะเลและขนุเขา หรอื ซานไหจงิ สัตว

ประหลาดตัวน้ี มีน้ําหนักมากกวา 50 

กโิลกรมั การปนจึงตองใชเวลานาน

ประมาณครึง่ปกวาจะแลวเสรจ็ เขา

เลาวา “ผลงานทุกชิ้นไมสามารถ

สรางเสรจ็ไดภายในชัว่ขามคนื ตอง

ผานการพินิจพิเคราะหไตรตรอง

กอน ดังนัน้ ปหน่ึง จงึสามารถผลิต

ผลงานออกมาไดเพยีง 3 - 4 ชิน้เทา

นัน้ ผลงานที่ดีหากไมใชความทุม

เทอุตสาหะคงเปนไปไมไดอยาง

แนนอน” การออกแบบสรางสรรค

ผลงานของ “ชุนอว่ี” สวนใหญจะใช

ตํานานจีนโบราณเขามาเปนสวน

ประกอบหลกั แลวใชเทคนิควธีิการ

ที่ทันสมัยในการแสดงใหเหน็ถึง

วัฒนธรรมจีนโบราณ เพื่อใหคน

หนุมสาวรูสึกและเขาใจวฒันธรรม

ด้ังเดิมของจนีไดอยางเปนรปูธรรม

มากขึ้น

“ชุนอวี่” กําลังปนประดิษฐ
图①②③“春雨”制作手办 新华社 图

“ชุนอวี่” ถายทอดทักษะการปนดวยมือ
图④“春雨”传授手办制作技巧 新华社 图
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来柳州吃一碗螺蛳粉

穿过柳州市内的柳江不但给

城市带来温柔的江景，也

带来了鲜美的螺蛳。螺蛳在柳州不

但用来炒菜，也煮熟做螺蛳粉。虽

是小吃，但螺蛳粉做得也一点不马

虎。已经卖了30年螺蛳粉的陈木

华说，汤要熬得鲜、辣、酸、爽、

烫，米粉要选顺滑弹牙的，煮在水

里不能有太多米糊，更不能黏在一

起。为了保证口感，讲究的螺蛳粉

店都是把煮粉、烫菜分开进行，最

后再倒入汤中，互不混淆。

螺蛳粉不但是一种地域美食，

甚至垂直到只做“社区生意”。陈

木华卖螺蛳粉30年，被同行津津乐

道的绝活不是螺蛳粉的味道，而是

惊人的记忆力，她能记得熟客们的

口味和喜好，多加什么配菜，有什

么忌口，喜欢粉多还是少，不用再

问，让人备感亲切，也就增加了回

头客。

ลิ้มรสเสน้หม่ี
หอยขมเมือง
หลิว่โจว

ณ เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางส ีเสนหมี่หอย

ขมเปนเมนูอาหารเลิศรสที่เปนที่รู จักกันทั่วบานทั่วเมือง เดินไปตามริม

นํา้หลิว่เจียงในตัวเมอืงหลิว่โจว  แมน้ําหลิ่วเจียงไมเพยีงทาํใหบรรยากาศ

ในเมืองมีความอบอุน หากยังนําความสดใหมของหอยขมมาใหดวย

เฉิน มูหัว ซึ่งขายเสนหมี่หอยขมมาแลวเปนเวลา 30 ป แนะนําวา ที่

เมืองหลิว่โจวไมเพยีงนําหอยขมมาทําเมนผูดั แตยงัตมสกุทําเปนเสนหม่ี

หอยขมดวย แมวาจะเปนอาหารวาง แตการปรุงพิถีพิถันพอสมควร เฉิน 

มูหัว ใหขอมูลวา ตองซือ้หอยขมตัวเปน ๆ จงึรบัประกนัความสด เพือ่ให

ไดรสชาต ิเวลาตมหอยตองใชกระดูกสะโพกหมชูัน้ดี โดยเฉพาะตองเปน

กระดูกหมพูืน้เมอืง ใชไฟออนคอย ๆ เค่ียวและใสสมุนไพรจนีและเครือ่ง

ปรุงรสอีกจํานวนมากเขาไปดวย ซึ่งจะชวยดับกลิ่นคาว และชวยใหเนื้อ

หอยมีรสชาติกลมกลอมยิ่งขึ้น

ในชวงปลายทศวรรษท่ี 1970 ถึงตนทศวรรษท่ี 1980 เมืองหลิว่โจวใน

ฐานะเปนเมืองอตุสาหกรรม เศรษฐกจิเจรญิรวดเรว็มาก ตลาดการคากร็ุง-

เรืองตามมาดวย ละแวกโรงภาพยนตรและพื้นที่ธุรกิจมีตลาดอาหารโต

รุงผดุข้ึนอยางคกึคัก เมนูหอยขมคือหน่ึงในอาหารวางยอดนยิมของตลาด

โตรุง เฉิน มูหัว ในเวลานั้นยังเปนเด็ก ชวยพอแมที่เปดรานในตลาดโต

①
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รุง เธอเลายอนความทรงจาํวา ลกูคาบางคนรบัประทานหอยขมหมดแลว

ยังจะขอนํ้าซุปอกีหน่ึงชามเพือ่แกกระหาย  “น้ําซปุท่ีเหลอืทุกวนัจะถกูนาํ

กลับไปบานใสขาวสวยรับประทานกันที่บาน มักจะมีผักสดบาง ไชโปว

บาง เอามาเติมลงไป นีคื่อทีม่ากอนจะเปนเสนหม่ีหอยขม” เฉิน มูหวักลาว

รัฐบาลเมอืงหลิว่โจวเคยมคีนทาํหนาที่เรียบเรียงประวติัศาสตรเสนหม่ี

หอยขม แตไมสามารถระบุชัดเจนไดวา ใครคอืคนแรกท่ีคนพบวธีิการรบั

ประทานแบบนี ้สืบคนไดเพยีงวาในราวตนทศวรรษ 1980 การทาํซุปหอย

ขมใสเสนหม่ีมีการเปดรานขายเฉพาะทีไ่ดแยกตัวออกจากรานตมหอยขม

กลายเปนเมนูใหมของตลาดโตรุงเมืองหลิ่วโจว เฉิน มูหัว แนะนําวา นํ้า

ซุปเสนหม่ีหอยขมตองเค่ียวใหไดรสชาติที่มีความหวานหอม เปรีย้ว เผด็

รอน ลักษณะเสนหมี่ตองเลือกชนิดที่มีความลื่น หยุน กรุบ เวลาตมในนํ้า

แลวเสนไมเหลวเละเกนิไป และไมจบัตัวติดกนั เพือ่เปนการประกันรสชาติ 

ทางรานจะพิถีพิถันโดยแยกตมเสนหมี่และลวกผักตางหาก สุดทายคอย

เทใสในนํ้าซุปเครื่องและเสน จึงไมเละเทะปะปนกัน

เสนหม่ีหอยขมไมเพยีงเปนเมนูเด็ดของภมิูภาคเทาน้ัน ยงัเปน “การคา

ขายภายในชมชนุ” แมวาจะมีรานเสนหม่ีหอยขมกระจายอยูทกุพืน้ทีเ่มือง

หลิ่วโจวก็ตาม แตเปนการยากที่จะฟนธงไดวารานคาใดที่มีชื่อเสียงเปน

ทีย่อมรบั เพราะวาทุกคนตางมีราน

เสนหม่ีหอยขมประจาํใจ เฉนิ มูหวั 

กลาววา รานขายเสนหม่ีหอยขมตาง

มีลกูคาเจาประจาํทีคุ่นเคย ตางกนัท่ี

มากหรือนอยเทาน้ัน โดยท่ัวไปจะ

เปนลกูคาท่ีไป ๆ  มา ๆ  ประจาํอยูละ-

แวกใกลเคยีงไมกีกิ่โลเมตร พงึพอใจ

ในรสชาติของรานใดรานหน่ึง เฉนิ

มูหัวขายเสนหม่ีหอยขมมา 30 ป

เรือ่งราวท่ีถกูนาํมาเมามอยกันอยาง

สนกุสนานในหมูคนอาชพีเดียวกนั

นั้นไมใชเรื่องรสชาติของเสนหมี่

หอยขมของเธอ หากแตคือ ความทรง

จําที่เปนเลิศ  เธอสามารถจดจํารส-

ชาติและความชืน่ชอบเปนพเิศษของ

บรรดาลกูคาขาประจาํไดอยางเยีย่ม-

ยอด จาํไดวาคนไหนตองเพิม่ผกัอะ

ไรบางไมชอบอะไรบาง ชอบเสน

หม่ีมากหรอืนอย ไมตองมีการถามซ้ํา 

ทําใหลกูคารูสึกสนิทสนม มีลูกคา

กลบัมาใชบริการเพิ่มขึ้น
本刊综合

เสนหมี่หอยขม
图①螺蛳粉 新华社 图

เคี่ยวซุปกระดูกหมูหอยขม
图②烹制螺蛳骨头汤 新华社 图

②
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นทิานพื้นบา้นจนี
โฮว้อี้ยงิดวงอาทิตย์
中国民间故事——后羿射日

狠久以前，天上曾同时出现过十个太阳。

东方天帝的妻子就是这十个太阳的母亲，经常将

他们放在世界最东边的东海中洗澡，洗完澡

后，他们就会像鸟儿一样在一棵大树上栖息。

比较矮的树技上栖息着丸个太阳，另一个太阳则

栖息在树梢上。每个夜晚更换一次。在那个时

候，大第上的人们生活得非常幸福。

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว บนทองฟาเคยปรากฏดวง

อาทติยข้ึนสิบดวงพรอม ๆ กนั มเหสีของฮองเตสวรรค

แหงบูรพาทิศคือ มารดาของพระอาทิตยทั้งสิบดวงนี้

นางมักจะนําพวกเขาไปอาบน้ําในทะเลตะวนัออก ซึง่

อยูสุดฝงบูรพาทิศของสากลโลก หลงัจากอาบนํา้เสร็จ

แลว พวกเขาจะพกัผอนเหมือนนกนอยอยูบนคาคบตน

ไมใหญ ดวงอาทิตย 9 ดวง จะพักผอนอยูบนคาคบไม

ท่ีต่ําลงมาหนอย สวนอกีดวงหน่ึงกลบัเกาะอยูท่ีปลาย

กิง่ ทกุ ๆ คนืจะผลดัเปลีย่นสักครัง้หน่ึง ในเวลานัน้ ผู

คนบนโลกหลาใชชีวิตอยางมีความสุข

但是，突然有一天，这十个太阳想同时去天

空中周游。于是，他们一起爬上车，踏上

穿越天空的征程。狠快，森林招起了大火，

大第被烤焦了，大海乜干涸了，还有狠多人和动物

被渴死。人们生活在一片火海里，苦苦蒸扎和

煎熬着。

แตทวา อยูมาวันหนึ่ง พระอาทิตยทั้งสิบดวงนี้

地

地

着

挣
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นึก-อยากไปทองเที่ยวรอบจักวาลทองฟา ดังนั้น พวก

เขา

จึงพากนัข้ึนรถ ออกเดินทางลดัเลาะทองไปในนภา ใน

ฉับพลันทันใด เกิดไฟไหมปา ทั่วพื้นปฐพีถูกเผาไหม

เกรียม นํา้ในทองทะเลแหงเหอืด มนุษยและสตัวจาํนวน

มากขาดนํ้าตาย ผูคนมีชีวิตอยูบนผืนทะเลแหงไฟ ถูก

แผดเผาทุกขรอนดิ้นทุรนทุราย

后羿是一名神箭手，当他看到身边发生的

一切时，心里狠疼苦，诀定帮助人们脱离苦海。

后羿登上一座大山，将上万斤的弓弩拉开，

搭上仟斤重的利箭，嗖的一下将箭射了出去，第

一个太阳被射中了。顿时，天上其他的太阳吓

得全身颤抖，围在一起紧紧旋转。后羿共射

掉丸个太阳，直到大地变得越来越暗，越来越凉

爽才罢休。

โฮว อี ้เปนเทพผูแมนธน ูเม่ือเขาเหน็ทกุส่ิงท่ีเกดิข้ึน

รอบกาย รูสึกเจ็บปวดใจมาก จงึตัดสินใจท่ีจะชวยเหลอื

ผูคนใหหลุดพนออกจากทะเลแหงความทกุข โฮว อีข้ึน้

ไปบนเขาสูงลูกหนึง่ นาวสายคันธนูท่ีมีน้ําหนักหม่ืนชัง่ 

ทาบลูกศรอันคมกริบที่มีนํ้าหนักพันชั่งฟว ลูกศรถูก

ปลอยแลนออกไป พระอาทิตยดวงแรกถูกยิงรวง ชั่ว

ขณะน้ันพระอาทิตยดวงอืน่บนทองฟาตกใจจนเน้ือตัว

ส่ันเทา เกาะกลุมกนัพลัวนั โฮว อีย้งิพระอาทิตยรวงไป

ทั้งหมด 9 ดวง จนกระทั่งพื้นปฐพีเริ่มเปลี่ยนเปนมืด

มิดลงเรือ่ย ๆ  อากาศกห็นาวเยน็ลงเรือ่ย ๆ  จงึไดหยดุยงิ

天上剩下的这个太阳简直害怕极了，他用非

常快的速度躲进大海里，不敢出来。这下子可糟

了，天上没有太阳，变得一片黑暗。人们苦苦

请求天帝，让他将最后一个太阳请出来，只有这

样人间万物才可以顺利繁衍下去。天帝接受人们的

请求，在黑暗持续狠久后的一天早上，东边的海

面上，透射出五彩缤纷的招霞，一轮金灿灿的太

阳随后露出海面。看到太阳的光辉，人们高

兴得手舞足蹈，齐声欢呼这个时刻的到来。

บนทองฟาทีเ่หลอืพระอาทิตยอยูดวงเดียวนีต่ื้นกลัว

อยางท่ีสุด เขาใชความวองไวหลบเขาไปในทองทะเล

อยางรวดเร็ว ไมกลาโผลออกมาอีก คราวนี้แยละสิ

 ทองฟาไมมีพระอาทิตย กลายเปนความดํามืด ผูคน

เฝาออนวอนตอฮองเตสวรรค ขอใหทานเชิญพระอาทิตย

ดวงสุดทายนั้นออกมา เพราะมีทางนี้ทางเดียวเทานั้น 

สรรพสิ่งบนโลกมนุษยจึงจะสามารถสืบสายเผาพันธุ

ตอไปได ฮองเตสวรรครบัคํารองขอของมวลมนุษย เชา

วันหนึ่ง หลังจากที่ตกอยูในความดํามืดตอเนื่องมาชา

นาน ผวินํา้ทะเลทศิตะวนัออก เริม่ทอแสงสรีุงทองแหง

อรุณรุง รัศมีโชติชวงของดวงอาทิตย โผลพนขึ้นผิว

นํ้าทะเล เมื่อเห็นแสงสวางของดวงอาทิตย ผูคนตาง

ดีใจกระโดดโลดเตน สงเสียงโหรองใหกับชวงเวลา

แหงความสุขที่มาถึง

从此以后，这个太阳每天都从东方的海边

升起来，穿越天空给人间以温暖，禾笛因此

生长，万物因此能够生存下去。由于射杀太

阳，拯救了人间万物，后羿功劳盖世，被天帝

赐封了天将的职位。

นับแตนั้นมา ทุก ๆ วัน พระอาทิตยดวงนี้จะโผล

ขึ้นจากทะเลทางทิศตะวันออก ทองไปในทองฟาให

ความอบอุนแกมวลมนษุย ตนกลาจงึเจรญิงอกงาม นับ

แตนัน้มา สรรพสิ่งสามารถดํารงอยูได จากการท่ีไดยงิ

พระอาทิตยดับรวงไป ชวยกอบกูสรรพส่ิงในโลกมนุษย

กลบัคืนมาโฮว อี ้สรางคุณความดีอยางมากมายลนฟา 

จงึไดรบัการแตงต้ังจากฮองเตสวรรคใหเปนขนุพลเทพ-

สวรรค

朝
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《风味人间2》“甜蜜”开播
王莉/文

ในที่สุด สารคดี เจาะลึกเรื่อง

อาหาร Once Upon a Bite ซีซั่น 2 

อาวุธรายท่ีจะทําใหทุกคนทองรอง

ก็ไดฤกษออกอากาศ โดยในซีซั่น

นีมี้ท้ังหมด 8 ตอน แตละตอนแสดง

ใหเห็นถึงความหลากหลายของ

วฒันธรรมอาหารในแตละอารยธรรม

จากขอมูลท่ีไดรับมา ทีมงานได

ยกกองไปตระเวนถายทํากันถึง 25 

ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก จนได

อาหารเลิศรสมาใสในสารคดีกวา 

300 เมน ูทั้งยังจะพยายามแสวงหา

ความเก่ียวของสมัพนัธระหวางอา-

หารในแตละวฒันธรรมมานําเสนอ

ความหวาน เปนรสชาติทีนํ่ามา

ซ่ึงความสขุ ประโยชนของรสหวาน

สารคด ีOnce Upon a Bite ซซี ัน่ 2 เริม่ออกอากาศ

นัน้มีหลากหลายเกนิกวาจะจนิตนาการได สารคดี Once Upon a Bite ซซีัน่

2 แสดงใหเหน็ “รสหวาน” หลากหลายชนิด ท้ังหวานเรยีบ ๆ อยางความ

หวานจากนํ้าผึ้ง นํ้าตาลออย หรือรสหวานในวัตถุดิบอาหารทั่วไป นอก

จากนี้ยังมีรสชาติที่ผสมออกมาจากรสหวาน หรือกระทั่งความสัมพันธ

เชิงวภิาษวธีิระหวางความหวานกับความขม... โดยในสารคดี Once Upon

a Bite ซซีัน่ 2 เถาแกรานหมูหันจะตุนนํ้าซุปดวยมะระ เม่ือรสขมจากมะระ

มลายหายไปหมด รสหวานกลมกลอมกจ็ะอยูไดนานข้ึน เชนเดียวกบัชวีติ

คนเรา ที่เมื่อความขมขื่นผานพนไปแลว ก็จะไดพบกับความหวานหอม

นั่นเอง

นอกจากจะเนนไปทีอ่าหารเลศิรสแลว ซซีัน่ที ่2 ของ Once Upon a Bite

ยังบอกเลาเรื่องราวชีวิตจริงอันรื่นรมย ผานวิธีการเลาเรื่องแบบสมจริง

อีกดวย โดยในตอนแรกของซีซ่ันน้ี ฉากประทับใจทีสุ่ด คือเรือ่งราวของ

“นักลานํ้าผึ้ง” แหงประเทศเนปาล พวกเขาใชวิธีการลานํ้าผึ้งแบบดั้งเดิม 

คือ “ตอสู” กับผึ้งทั้งรังดวยมือเปลาในบริเวณหนาผาอันสูงชันอันตราย 

เพือ่ใหไดมาซึง่อาหารอันลํ้าคาชนิดนี ้ กระบวนการหานํา้ผึง้ของคนเนปาล

นาหวาดเสียวจนผูชมไดแตกลั้นหายใจ พอ ๆ กับความประทับใจที่เกิด
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近期，美食探索纪录片《风味人间》第二季正式开

播。摄制组遍寻全球25个国家和地区，拍摄了超

过300种美食，试图寻找出美食间千丝万缕的联系。

“甜”是最能给人带来幸福感的味道，它的用途也远比

想象中更广泛。《风味人间》第二季开篇就呈现了五花八门

的“甜”，其中有单纯的如蜂蜜的甜、蔗糖的甜、食物原有

的甜，还有由甜复合出来的味道，甚至还有苦与甜两种味道

的辩证关系……片中，一位烧猪店老板以苦瓜煲汤，苦味散

尽后的回甘绵长，正如苦尽甘来的生活一样。

除了将镜头对准美食，第二季节目还通过真实的记录手

法，为观众娓娓道来一个个生动的人间故事。开篇最令人叹

为观止的一幕，来自尼泊尔的“蜂蜜猎人”。他们遵循最原

始的猎蜜手法，几乎毫无防护地在陡峭悬崖上与蜜蜂“搏

斗”，获取崖蜜这一珍贵食材。猎蜜过程惊险得让人倒吸冷

气，但随后出现的一家人细品蜂蜜时的满足和幸福画面同样

打动人心。

ขึ้น เมื่อเห็นภาพครอบครัวหนึ่งรับประทานนํ้าผึ้งกันอยางมีความสุข

นอกจากนี ้ยังมีเรื่องราวของนักเรียนทําขนมจากอิสตันบูล ซึ่งมุงมั่น

กับการเรยีนทาํขนมทองถิน่อสิตันบูลอยาง “บาคลาวา (Baklava) ” มายาว

นานถึงเจ็ดป กวาจะเขาถึงเคล็ดลับวิชาทําขนม หรือเชฟใหญผูรับหนาที่

ทําอาหารงานแตงในทองถิ่นหนึ่งในประเทศจีน แมพอครัวคนนี้จะหนา

โหด แตอนัทีจ่รงิน้ันเขาสามารถรังสรรคเมน ู“เถยีนเซาไป” หรอืหมสูาม

ชั้นนึ่งซอสหวานไดอยางพิถีพิถัน หรือเรื่องราวของชนเผาหนึ่งที่อาศัย

อยูในทะเล จนตองกินอาหารทะเลเพื่อเพิ่มนํ้าตาลในกระแสเลือด... ผูใช

แรงงานและผูพิสมัยการรับประทานอาหารจากทั่วทุกมุมโลก  ลวนแต

สะทอนใหเห็นถงึ “ส่ิงเยายวนอนัหอมหวาน” ท่ีทัง้ยัว่นํา้ลายและพถิพีถินั

นายเฉิน เสี่ยวชิง ผูกํากับสารคดีชุด Once Upon a Bite กลาววา เมื่อ

ดําเนินมาถึงซีซั่นที่สอง สิ่งที่สารคดีชุดนี้อยากจะถายทอด ก็คือสารที่วา 

“อาหารแตละมื้อไมใชไดมาอยางงาย ๆ” เขากลาววา “หนึ่ง แมตํานาน

อาจจะหางไกล แตอาหารนั้นอยู ใกลตัวเรา และถึงอยางไรก็ตาม เบื้อง

หลังอาหารนานาชนิด ลวนมีสัจธรรมบางอยางซอนอยู สอง เราอาจจะ

ประมวลรวมกันไปวา โจกแตละถวย ขาวแตละจานนัน้กวาจะไดมาแสน

จะยากลาํบาก จึงควรจะกินอยูอยาง

รูคุณคา สาม อาหารถือเปนสื่อที่

ทําหนาที่สงผานความรูสึกไดดีที่

สุด อาหารที่เรารับประทาน อาจ

สะทอนใหเหน็ถงึการรกัตัวเองของ

มนษุยเรา จนสรางความประทับใจ

แกผูชมได”

ภาพนิ่งจากสารคด ีOnce Upon a Bite ซีซั่น 2 

图①②③《风味人间》第二季剧照 
图片来源网络 
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【智慧昆明】搭电商快车 山货畅销

2016年，葛开永在云南省昆明市东川区流转了200亩土地，开始种植无花果。前

两年，他的产品无人问津，果子损坏率高达40%。2019年，东川区成立全国电

子商务示范项目，葛开永抱着试试的心态，开始在电商平台销售无花果。整年下来，

葛开永的无花果通过网络销售600余万，扩大无花果种植面积的计划也提上日程。

山货搭上电商快车，离不开政府的工作。接下来，昆明市将聚焦深度贫困地区，

新增网络扶贫项目，全面完成电信普遍服务试点项目建设。同时，大力发展订单式农

业，组织开展贫困地区农产品定向直供直销活动，加强对网络扶贫资源要素的配置。

ในป ค.ศ. 2016 นายเกอ ไคหยง

ไดปรบัพืน้ทีข่นาด 83.3 ไร เพือ่ปลกู

ลูกมะเดื่อ (ลูกฟกซ) ที่เขตตงชวน 

นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สอง

ปกอนหนานี ้สินคาของนายเกอไม

มีใครรูจัก พืชผลเสียหายมากถึง

รอยละ 40

ในป ค.ศ. 2019 เขตตงชวนได

จดัทาํโครงการนํารองธุรกจิออนไลน

ท่ัวประเทศขึ้น ดวยความอยากลอง

นายเกอจึงเริม่ขายลกูมะเด่ือผานทาง

ออนไลน สรางรายได 6 ลานกวา

หยวน เขาจงึเริม่วางแผนขยายพืน้ท่ี

เพาะปลูกลูกมะเดื่อเพิ่มเติม

 การทีผ่ลติผลจากดอยจะข้ึนรถ

ดวนธุรกิจออนไลนไดนั้น จะขาด

การผลักดันจากภาครัฐบาลไปเสีย

มิได ตั้งแตป ค.ศ. 2019 เปนตนมา 

นครคุนหมงิไดยดึการดําเนนิงาน

หลัก 16 รายการ ตาม 5 โครงการ

หลกัภายใต “แผนปฏบัิติการออน-

ผลติภณัฑเ์กษตรจากดอยซื้อง่ายขายคล่อง
บนธุรกจิออนไลน์

ไลนชวยขจดัปญหาความยากจนมณฑลยนูนาน (ค.ศ. 2019 - 2020)”  โดย

เนนปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐานดานสารสนเทศในชนบทอยางลุมลึก เพิม่

หลักประกันการพัฒนาโครงขายอินเตอรเน็ตในพื้นที่ยากจนอยางจริงจัง 

เรงดําเนินโครงการธุรกิจออนไลนในชนบท ผลักดันใหธุรกิจออนไลน

ชวยขจัดปญหาความยากจนอยางตรงจุด  สงเสริมโครงการอินเตอรเน็ต

ชวยการศึกษาอยางรอบดาน เสรมิสรางขดีความสามารถในการพฒันาอยาง

ยัง่ยนืของพืน้ท่ียากจนอยางตอเน่ือง เรงการผลักดันโครงการบริการสาร

สนเทศ ยกระดับมาตรฐานการบริการสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนตอชาว

ชนบทอยางตอเน่ือง  พยายามดําเนินโครงการสาธารณประโยชนของอิน-

เตอรเน็ตอยางเต็มกําลัง ผนึกกาํลงัรวมของสังคมเพือ่ใหอนิเตอรเน็ตชวย

ขจัดปญหาความยากจนอยางรอบดาน การปฏบัิติการใชอนิเตอรเนต็ชวย

ขจดัปญหาความยากจนทัว่ท้ังเมืองกาํลงัเติบโตไปท้ังในเชงิกวางและเชงิลึก 

ตอจากน้ีไป นครคนุหมิงจะเนนใหความสําคัญกบัพืน้ท่ียากจนพเิศษ

ดําเนินโครงการและมาตรการอินเตอรเน็ตชวยขจัดปญหาความยากจน

ใหม ๆ ไปยังพื้นที่ยากจนพิเศษ พัฒนาโครงการนํารองการบริการโทร

คมนาคมอยางแพรหลายรอบดานใหสําเร็จ ในขณะเดียวกัน พยายาม

พัฒนาเกษตรกรรมแบบมีใบสั่งซื้อลวงหนา จัดกิจกรรมขายตรงที่มีการ

กําหนดทิศทางชัดเจนสําหรับพื้นที่ยากจน เสริมสรางการจัดวางปจจัย

สําคัญทีจ่าํเปนสําหรบัโครงการอนิเตอรเน็ตชวยแกไขปญหาความยากจน 

昆明市政府新闻办公室 韩枫
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【走进玉溪】曼哈社区：11个民族共同过上好日子 

一条条干净宽敞的水泥路铺到家

门口，一块块整齐划一的草坪

郁郁葱葱，房前屋后的小菜园里蔬果飘

香，错落有致的傣式建筑配套鲜花绿

植、广场、水景观……既有傣族风情，

又极具现代气息。作为玉溪市最大的易

地扶贫搬迁安置新社区，新平彝族傣族

自治县戛洒镇曼哈社区共安置了5个村

49个村民小组的586户2196人。

“曼哈”在傣语里寓意民族团结融

合，预示着社区内11个民族相互交流交

往交融，共同过上好日子。

กา้วสู่อว้ีซ ีชนุชนบา้นคา : 11 ชนชาติมีชวิีตท่ีดขีึ้น
อย่างพรอ้มหนา้

ถนนคอนกรีตขนาดกวางและสะอาดสะอานเทลาดมาถึงหนาบาน

สายแลวสายเลา ผนืทุงหญาทีเ่ปนระเบยีบเขียวชอุมหลายตอหลายผนืเชือ่ม

ตอกัน ผัก ผลไมสวนครัวในสวนครัวหลังบานสงกลิ่นหอม สิ่งกอสราง

แบบชนชาติไตท่ีเปนระเบียบเรยีบรอยผสานกบัความเขียวขจีของดอกไม

ใบหญา ลานกิจกรรม ทัศนียภาพแมนํ้าลําธาร ความงดงามเหลานี้แสดง

ออกถึงเสนหของชนชาติไต และกลิ่นอายความทันสมัยที่หลอมรวมกัน

“ชุมชนบานคา” ในฐานะชุมชนใหมที่ใหญสุดของเมืองอวี้ซ ีซึ่งถูก

กําหนดใหเปนพืน้ทีสํ่าหรบัการยายถิ่นฐานเขามาของคนยากจนเพือ่ปรบั

ปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถหลุดพนจากความยากจนไดในที่

สุด ปจจบัุน ชมุชนบานคา ตําบลกาดทราย   อาํเภอซินผงิ มีคนยากจนยาย

ถิน่ฐานมาจํานวน 2,196 คน 586 ครวัเรอืน 49 กลุมชาวบาน ใน 5 หมูบาน 

 “บานคา” ในภาษาไต หมายถึง การหลอมรวมความสามัคคีของชน-

ชาต ิสื่อถึงการอยูรวมกันอยางกลมเกลียวและมีชีวิตที่ดีรวมกันของ 11 

ชนชาติในชุมชน บนพื้นฐานการรับฟงความเห็นของประชาชนอยาง

เต็มที ่ ชุมชนบานคาปลกูฝงแนวคดิการพฒันาสีเขียวอยางมั่นคง ใชขอได

เปรยีบทางทรพัยากรระบบนเิวศน

และวัฒนธรรมชนชาติ พยายามพฒั-

นาอตุสาหกรรมสีเขียวอยางเต็มกาํลงั 

อาทิ การทองเทีย่วในชนบทผลติ-

ภณัฑหตัถกรรม พยายามสรางชมุ-

ชนบรกิารอยางครบวงจรซึง่ผนวก

รวมจุดเดนของชนชาติ ระบบนเิวศน

และอารยธรรมเขาไวเปนหนึง่เดียว

กนั และเดินตามเสนทางใหมในการ

ยายถิ่นที่อยู ภายใตโครงการขจัด

ความยากจนซึ่ง “ยายได อยูมั่นคง 

พัฒนาได รํ่ารวยได”    

                     玉溪市委宣传部供稿供图
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【遇见安宁】在安宁，做一个幸福的“花吃”

四月玫瑰初开，五月盛放，在春夏交

接的时节，云南省安宁市是众多游

客心目中好看、好吃、好玩的旅游目的地。

比起别的地方，安宁八街的玫瑰不但可以观

赏，还可以吃。据了解，安宁的玫瑰品种是

独特的“滇红重瓣”食用红玫瑰，具有生长

势强、花期长、花色艳、香气浓、加工品质

好等特点。“上车在城里，下车在花海。”

在安宁八街9600多亩食用玫瑰田里，艳红

色的玫瑰花大片绽放，玫瑰花香在空气中弥

漫。游客还可以搭帐篷睡在花田里，闭着眼

闻花香，睁开眼看着花悄悄开放，暂时忘却

喧嚣和烦恼，过一次慢生活。游玩观赏之

余，游客还可以品尝玫瑰糖、玫瑰鲜花饼、

玫瑰干花、玫瑰花茶、玫瑰酒等用玫瑰制作

的美食佳酿。

ณ เมืองอนัหนงิ
ลิ้มรสเมนูดอกกุหลาบ

เดือนเมษายน ดอกกุหลาบเริ่ม

เบงบาน  เดือนพฤษภาคมดอกบาน

สะพรัง่  ในชวงเวลาคาบเกีย่วระหวาง

ฤดูใบไมผลิกับฤดูรอนนี้ เมืองอัน-

หนิง มณฑลยูนนาน เปนสถานที่

เปาหมายการทองเที่ยวในใจของ

นักทองเทีย่วจํานวนมากท่ีท้ังนาชม

นากิน นาเที่ยว

เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่อื่น

ดอกกุหลาบของตําบลปาเจีย เมือง

อนัหนงิไมเพยีงนาชม แตยงัรบัประ-

ทานไดอกีดวย ตามขอมูล พนัธุของ

ดอกกุหลาบเมืองอันหนิงเปนดอก

กุหลาบแดงที่สามารถรับประทาน

ได ซึ่งไดชื่อวาเปน “ดอกกุหลาบ

ซอนกลีบแดงยูนนาน หรือ Dian 

Hong Rose” ที่ทรงเอกลักษณมาก 

นับวามีจดุเดนตาง ๆ  อาทิ เติบโตได

ด ีระยะเวลาออกดอกนาน สีดอกสด กลิน่หอมละมุน คุณภาพการแปรรูป

ด ีฯลฯ

 “ข้ึนรถกลางใจเมือง ลงรถทามกลางทะเลดอกไม” ในไรดอกกหุลาบ

ทานได 4,000 ไร ในตําบลปาเจยี เมืองอนัหนิง ดอกกหุลาบสีแดงสดบาน

สะพรั่งในพื้นที่กวางใหญ กลิ่นดอกกุหลาบหอมตลบอบอวลในอากาศ 

นกัทองเทีย่วยงัสามารถต้ังเตนทนอนในไรดอกไมไดอกีดวย หลบัตาดม

กลิน่ดอกไมหอม ลืมตาก็เห็นดอกไมบานสะพรั่งอยางเงียบ ๆ ทําใหลืม

ความวุนวายและความเครยีดไปชัว่ขณะ เปนการใชชีวิตอยางชา ๆ  สบาย  ๆ  

นอกจากการเท่ียวชมแลว นักทองเทีย่วยงัสามารถชมิอาหารเลศิรสท่ีทําจาก

ดอกกุหลาบไดอีกดวย อาท ินํ้าตาลดอกกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบ ดอก

กหุลาบแหง ชาดอกกุหลาบ  เหลาดอกกุหลาบ  เปนตน

ในอนาคต ตําบลปาเจยี เมืองอันหนิง จะยึดอตุสาหกรรมดอกกหุลาบ

บรโิภคเปนอตุสาหกรรมหลกั เพือ่สรางเขตอตุสาหกรรมดอกกหุลาบทาน

ไดระดับประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็จะปรับปรุงมาตรฐานการผลิตดอก

กุหลาบทานไดใหสมบูรณพรอมทั้งดึงวิสาหกิจแปรรูปดอกกุหลาบทาน

ไดเขามาสูเขตแปลงเกษตรกรรมสมัยใหมทางตอนใตของเมืองอันหนงิ 

ผนึกรวมประสิทธิผล ปรับแบรนดใหใหมเอีย่ม มุงเปาไปยงัเอเชยีใตและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
安宁市委宣传部供稿供图
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读者反馈
本刊记者 李沁颖 整理

各位读者朋友大家好，我是《湄公河》杂志吉祥物笑笑，很开心又与大家见面

了。让我们一起来看看，本期“信箱”栏目的读者留言。

สวสัดีคะ เพือ่นนักอานทุก ๆ  ทาน ฉนัคอืสัญลกัษณมงคล “ยิม้ยิม้”  แหง 

“นิตยสารแมนํ้าโขง” คะ ดีใจที่ไดกลับมาพบกับผูอานอีกครั้ง เรามาดู

พรอมกนัเลยนะคะวา ในฉบับน้ี เราไดรบัความคิดเหน็ของทานผูอานอะไร

บางในคอลัมน “กลองจดหมาย” นี้คะ

galayanee：我是一名公司职员，准备疫情过后去云南昆明旅游。《湄公河》杂

志上有很多介绍美食的文章，能不能给我推荐一些昆明的美食？

กลัยาณี : ฉนัเปนพนักงานบรษัิทแหงหน่ึง หลงัเหตุการณโควิด - 19 ฉัน

คิดวาจะไปเที่ยวเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานสักสองวัน ฉันเคยอานบท

ความเกีย่วกบัอาหารอรอยในนิตยสารฯ มากมาย ดังนัน้ รบกวนชวยแนะนาํ

เมนูอาหารอรอยในคุนหมิงใหฉันหนอยไดไหมคะ

笑笑：欢迎您来昆明旅游。昆明有很多美食，推荐您尝试一下过桥米线、汽锅

鸡、鲜花饼、小锅米线、云南野生菌火锅、宜良烤鸭、手抓饭。

ยิ้มยิ้ม : ยินดีตอนรับคุณมาเที่ยวคุนหมิงคะ ที่คุนหมิงมีอาหารอรอย

นาทานมากมาย แนะนําใหคุณลองชิมเมนูเสนหมี่ขามสะพาน (กั้วเฉียว

หมี่เซียน) ไกตุนหมอไอนํ้า (ชี่กัวจี) ขนมเปยะดอกไมสด (เซียนฮวาปง) 

เสนหม่ีหมอเลก็ (เส่ียวกวัหม่ีเซียน) สุกีเ้หด็ปายนูนาน (เหยเซิงจวิน้หัว่กวั) 

เปดยางหยเีหลยีง (อีเ๋หลยีงเขายา) ขาวอบทรงเครือ่ง (โสวจวาฟาน) คะ

ความคดิเห็นผูอ่้าน
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云：我是一名泰国人，朋友向我介绍中国有十二生肖。我出生于2000年，想问

下我的中国属相是什么？

เมฆ : ฉันเปนชาวไทยคนหนึ่งคะ เพื่อนเคยบอกฉันวาที่เมืองจีนมี

สิบสองนักษัตร ฉันเกิดป ค.ศ. 2000 อยากถามวาฉันจัดอยูในราศีใดของ

นักษัตรจีนคะ

笑笑：你好！中国十二生肖是由十一种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、

蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪以及传说中的龙所组成，用于记年，顺序排列为子鼠、

丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。你的属相

是龙。《湄公河》杂志曾对中国十二生肖有过详细的介绍，如果您感兴趣的话，可以

阅读《湄公河》往期杂志或搜索“云桥网”www.yunnangateway.com阅读《湄公

河》电子杂志详细了解。

ยิ้มยิ้ม : สวสัดีคะ สิบสองนักษัตรจีน มีตนกาํเนิดมาจากสัตวธรรมชาติ

11 ชนิด ประกอบดวย  หนู วัว เสือ กระตาย ง ูมา แพะ ลิง ไก สุนัข หม ู

และมังกรในตํานานจีน ใชในการบันทึกปฏิทินป เรียงตามลําดับคือ จื่อ

หนู โฉววัว หยิ่นเสือ เหมากระตาย เฉินมังกร จี่ง ูอวูมา เวยแพะ เซินลิง

ยิ่วไก ซวีสุนัข ไหหมู ราศีของคุณคือ ราศีมังกรคะ “นิตยสารแมนํ้าโขง”

เคยแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับสิบสองนักษัตรจีน ถาคุณสนใจ สามารถ

เขาไปหาอานยอนหลังได หรือเขาไปหาอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก

“นิตยสารแมนํา้โขง” ฉบับอเิลก็ทรอนิกส ในเว็บไซต “www.yunnangateway.

com” คะ

周楚：我最近在多语种微信公众号“澜湄趴”上，看到一篇介绍泰剧《我的法定

老公》的文章，还想多了解一些好看的泰国电视剧。

โจว ฉู : เม่ือเรว็ ๆ นี ้ฉนัเหน็โพสตวีแชทหลายภาษาในบัญชสีาธารณะ 

“หลานเหมยพาร” เหน็บทความบทหน่ึงแนะนาํละครไทยเรือ่ง “อกเกือบ

หักแอบรักคุณสามี” อยากรูเพิ่มเติมวามีละครโทรทัศนไทยเรื่องใดที่นา

สนใจอีกคะ
笑笑：为您推荐两部当下最火的泰

国电视剧。一部是《程心程意》，主要

讲述了工程学院学生Bohn与医学院学生

Duen的不解之缘，讲述两人如何从欢喜

冤家发展为亲密恋人。另外一部是《我

可能不会爱你》，剧中角色纳坤和萍慕

是一对青梅竹马的好朋友，剧情主要围

绕两人之间跌宕起伏的情感故事展开。

ยิม้ยิม้ : ฉนัขอแนะนําละครไทย
ท่ีกาํลงัมาแรงทีส่ดุในขณะนีใ้หคุณ

สองเรือ่งนะคะ เรือ่งแรกคือ  “มีชอ็ป 

มีเกยีร มีเมียรยึังวะ” เน้ือเรือ่งกลาว

ถงึบพุเพอาละวาดระหวางนกัศึกษา

ชือ่ “บน” ในสถาบนัวศิวกรรม กบั

นักศึกษา “เดือน” ในสถาบนัแพทย

ศาสตร ท้ังสองเริม่จากเปนคูกดัขดั

แยงกัน จนกระทั่งพัฒนามาเปนคู

รกักนั อกีเรือ่งคือ “เกนิหามใจกจ็ะ

รัก” ตัวเอกของเรื่องคือ ธนภณกับ

พิมพชนก เปนเพื่อนคูซี้กันตั้งแต

วยัเด็ก เน้ือเรือ่งหลกัจะเปนเรือ่งราว

ความรกัท่ีอลวนอลเวงระหวางสอง

คนคะ
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共建人类卫生健康共同体

自新冠肺炎疫情发生以来，中国政府果断采取最全面、

最严格、最彻底的举措应对疫情。中国在抗击新冠肺

炎疫情过程中的经验为世界提供了有益借鉴，可以帮助其他国

家少走弯路，其中也包括泰国。

3月上旬，新冠肺炎在全球开始爆发以后，泰国也跟中国

一样采取了前所未有的最全面、最严格、最彻底的举措来应对

疫情，并借鉴了中国内防传染、外防输入的防疫措施。

自5月以来，泰国新冠肺炎确诊病例数多日处于个位数增

长，说明泰国的抗疫取得了非常好的成绩。泰国曼谷威差育医

院呼吸道医生曼努曾分析说，“中国采取的许多举措都是正

确、有效的。如果每个国家都向中国学习，我们就能将疫情控

制在医疗团队能承受的范围之内。”

病毒无国界，防疫是世界各国的责任，各国应该共同抗

疫。中泰可以在疫情防控上互相学习并展开合作。而泰国的防

疫措施也值得其他东盟国家借鉴，一个国家的成功经验传递给

另一个国家作为借鉴，然后将其成功经验再传递出去，携手共

建人类卫生健康共同体。

สรา้งสรรคป์ระชาคมโลกดา้นสขุภาพ
และสาธารณสขุร่วมกนั

นับต้ังแตมีการระบาดของโรค

โควดิ - 19  รฐับาลจนีไดใชมาตรการ

ท่ีครอบคลุมมากที่สุดเขมงวดท่ีสดุ

และตรงจุดท่ีสุด เพือ่รบัมือกบัโรค

ระบาดประสบการณของจนีในการ

ตอสูเพื่อยบัยัง้การแพรระบาดของ

โรคโควิด - 19 เปนขอมูลอางอิงที่

เปนประโยชนสําหรับทั่วโลก สา-

มารถชวยใหประเทศอืน่ ๆ ไมตอง

เสียเวลาลองผิดลองถูก ซึ่งรวมถึง

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心

副主任

ผูชวยผูอํานวยการศูนยอาเซียน

- จีนศึกษา สถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน

陈丰媛
特约观察员

โดยอรสา รัตนอมรภิรมย

ประเทศไทยดวย

โรคโควดิ -19 เริม่แพรระบาดไปท่ัวโลกต้ังตนเดือนมีนาคมป ค.ศ. 2020

ประเทศไทยก็ไดตัดสินใจเชนเดียวกับประเทศจีนที่ใชมาตรการครอบ

คลุมมากที่สุด เขมงวดที่สุด และตรงจุดที่สุด อยางที่ไมเคยมีมากอนเพื่อ

รับมือกับโรคระบาดใหมนี ้ โดยถอดบทเรียนมาตรการรับมือของจีนที่

ปองกนัการแพรระบาดภายในประเทศ และปองกนัการนาํเชือ้โรคเขามา

จากตางประเทศ

สําหรบัการปองกนัการแพรระบาดในประเทศ  รฐับาลไทยไดใชมาตร-

การ “ปดเมือง” โดยรณรงคใหประชาชน “อยูบาน หยดุเชือ้ เพือ่ชาติ”  สวม

ใสหนากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบาน  และสั่งหามมิใหผูคนเขารวม
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กิจกรรมทีแ่ออดัหรอืรวมกลุมกัน สงผลใหจาํนวนผูติดเชือ้โควดิ - 19  ใน

ประเทศไทยลดจํานวนลงตามลําดับ สําหรับการปองกันการนําเชื้อโรค

เขาจากมาตางประเทศ ถึงแมไทยตองแลกกับการสูญเสียรายไดจากอุต-

สาหกรรมการทองเที่ยว  ก็จะตองรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติ

ไวใหได โดยหามชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศโดยไมจําเปน

ขณะนี ้ผูติดเชื้อรายใหมของไทยมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ แตละวันมี

การยนืยนัผูติดเชือ้รายใหมเพยีงตัวเลขเดียว  หากประเทศไทยไมไดนาํเอา

มาตรการสกัดกั้นการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19  จากประเทศจีน

มาเปนตัวอยาง เปนไปไดวา ขณะนี ้ประเทศไทยอาจจะมีผูติดเชือ้เปนหม่ืน

เปนแสนคน เม่ือปลายเดือนมีนาคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณ-

สุขเคยคาดการณวา หากคนในสังคมไทยไมรวมมือกนัปฏบัิติตามมาตร-

การปองกันโรคที่เขมงวด สถานการณเลวรายที่สุดคือประเทศไทยจะมี

ผูติดเชื้อสูงถึง 24,000 - 25,000 คน แตถาหากวาผูคนในสังคมรอยละ 80 

รวมแรงรวมใจตระหนักถึงการปองกันโรคสวนบุคคล และรักษาระยะ

หางทางสังคม สถานการณดีท่ีสดุคือประเทศไทยจะสามารถควบคมุจาํนวน

ผูติดเชื้อใหอยูที่ประมาณ 7,000 คน

ทั้งนี้ ประเทศไทยไดเขาสู มาตรการ “ผอนปรน” ระยะที ่2 ตั้งแต

วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผานมา โดยลดเวลาเคอรฟวยามคํ่าคืนลง 1 ชั่วโมง 

ซ่ึงสะทอนวาการปองกันการแพรระบาดโรคโควดิ - 19 ของประเทศไทย

มผีลงานที่ด ีนพ.มนูญ ลีเชวงวงศ

แพทยทางดานโรคระบบทางเดิน

หายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธเคย

กลาวไววา “มาตรการหลายอยางที่

จนีใช ถอืวาถกูตองและมีประสทิธิ

ผล หากแตละประเทศเรยีนรูจากจีน

พวกเรากจ็ะสามารถควบคุมสถาน

การณ ฯใหอยูในระดับท่ีเจาหนาที่

แพทยพยาบาทสามารถรับมือได”

เชื้อโรคไรพรมแดน การสกัด

กั้นโรคโควิด - 19 เปนความรับผิด

ชอบของทุกประเทศ แตละประเทศ

จึงควรรวมพลงักนัสกัดกัน้การแพร

ระบาด ทัง้นี ้ไทย - จนี สามารถท่ีจะ

ขยายความรวมมือและแลกเปลี่ยน

เรยีนรูระหวางกนัในดานการปองกนั

และควบคุมโรค ซึ่งมาตรการและ

ผลงานการควบคุมโรคของไทยถือ

วาเปนกรณีศึกษาท่ีดีสําหรบัประเทศ

สมาชกิอาเซียนไดเชนเดยีวกนั เม่ือ

ประสบการณความสําเรจ็ของประ-

เทศหนึ่งถูกถายทอดเปนบทเรียน

แกอกีประเทศหน่ึง แลวเม่ือประเทศ

นัน้เรยีนรูจนประสบความสําเรจ็และ

แบงปนตอ ๆ ไป สุดทายก็จะเกิด

เปนประชาคมโลกดานสุขภาพและ

สาธารณสุขรวมกัน
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