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“人民安全是国家安全的基石”

“ความปลอดภยัของประชาชน
คอืรากฐานแห่ง

ความมัน่คงของประเทศชาติ”

6月2日，中国国家主席习近平主

持召开专家学者座谈会并发表

重要讲话。他强调，人民安全是国家

安全的基石。要强化底线思维，增强

忧患意识，时刻防范卫生健康领域重

大风险。只有构建起强大的公共卫生

体系，健全预警响应机制，全面提升

防控和救治能力，织密防护网、筑牢

筑实隔离墙，才能切实为维护人民健

康提供有力保障。

เมื่อวันที ่2 มิถุนายน ฯพณฯ ส ีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี เปนประธานในพธีิเปดการประชุมสัมมนาผูเช่ียวชาญและ

นกัวชิาการ พรอมแสดงปาฐกถาสําคญั โดยเนนยํา้วา ความปลอดภยัของ

ประชาชนคือรากฐานสําคัญแหงความมั่นคงของชาต ิจีนควรจะปลูกฝง

ความคิดท่ีพรอมรบัมือกบัเหตุท่ีไมคาดฝน และเตรยีมการสําหรบัเร่ืองเลว

รายอยูเสมอ โดยเตรยีมตัวใหพรอมรบัความเสีย่งดานสาธารณสุขอยูตลอด

เวลา การสรางระบบสาธารณสุขทีแ่ขง็แกรง สรางกลไกเตือนภยัและตอบ

สนองที่รัดกุม ยกระดับความสามารถในการปองกัน ควบคุม และรักษา

พยาบาลอยางทั่วถึง ขึงตาขายปองกันอยางแนนหนา สรางกําแพงแหง

การกักกันโรคที่แข็งแรงทนทานเทานั้นที่จะชวยใหเราปกปกรักษาสุข-

ภาวะของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 วาทะทองผูน้�า 声音
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หลงัจากรับฟงคําบรรยายของผูเชีย่วชาญและนักวิชาการทีม่ารวมการ

ประชุมแลว ส ีจิ้นผิงก็ไดแสดงปาฐกถาสําคัญใจความวา เมื่อตองเผชิญ

หนากับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คณะ

กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนก็ไดวางแผนงานโดย

พิจารณาภาพรวมอยางรอบดาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายรับมือ

อยางแนวแน โดยมองวาชวีติและความปลอดภยัของประชาชนสาํคัญเปน

อันดับหนึง่ พรรค ฯ กองทัพ และประชาชนทุกเหลาชาติพนัธุในประเทศ

ตางรวมแรงรวมใจทุมเทกําลังเลือกใชมาตรการปองกันโรคที่เขมงวดที่

สุด ครอบคลมุทีสุ่ด และเด็ดขาดท่ีสดุ จนสงผลใหสงครามทีค่นท้ังชาติผนกึ

กําลังกันตอสูกับโรคระบาด ไดรับผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตรอยางยิ่งใหญ 

ความสําเร็จเหลาน้ี ขบัเนนใหเหน็ถงึขอไดเปรยีบทางการเมืองทีโ่ดดเดน

ของเหลาผูนําพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศจีน รวมไปถงึระบอบสังคม

นยิมแหงจนี สะทอนใหเหน็ถงึศักย-

ภาพโดยรวมแหงรัฐที่เพิ่มมากขึ้น

ทุกขณะนับต้ังแตปฏิรปูเปดประเทศ

เปนตนมา ทั้งยังแสดงใหเห็นถงึ

ณ วนัที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2563 พธีิปดทาํการของโรงพยาบาล

ชัว่คราวอูฉางฟางชางเมืองอูฮัน่ กลุมบคุลากรทางการแพทย

ตางรวมสงเสียงเชียรใหกําลังใจ 

2020年3月10日，在武汉武昌方舱医院休舱仪式
上，医护人员集体欢呼 新华社 图

 วาทะทองผูน้�า声音
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พลงัอนัยิง่ใหญของพรรค ฯ กองทัพ 

และประชาชนทุกชาติพนัธุ ในการ

ชวยเหลือเกื้อกูล ผนึกกําลังเปนนํ้า

หนึง่ใจเดียวกัน จนสามารถเอาชนะ

อุปสรรคใหญหลวง

ส ีจิ้นผิงระบุวา ระบบการปอง

กันและควบคมุโรคถอืเปนหลกัประ-

กันสําคัญท่ีจะชวยคุมครองสขุภาพ

ของประชาชน สรางความม่ันคงดาน

การสาธารณสุข และธํารงเสถยีรภาพ

แกเศรษฐกิจและสังคม เราจักตอง

ดําเนินการปองกันโรคใหแมนยํา

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระ-

ดับการปฏรูิปในดานตาง ๆ ไมวาจะ

เปนการสรางความคลองตัวใหแก

กลไกและมาตรการ การสรางความ

ชัดเจนใหแกบทบาทหนาที่ของกล-

ไกและการยกระดับความสามารถเฉพาะทาง เราจักตองสรางกลไกดาน

กจิการสาธารณสขุทีมี่เสถยีรภาพ ยกระดับสภาพแวดลอมพืน้ฐานดานการ

ปองกนัและควบคุมโรค รวมท้ังสรางโครงการบรกิารดานสาธารณสุขให

สมบูรณ นอกจากนี ้เรายังจะตองพัฒนาการกําหนดบทบาทองคกรดาน

การปองกนัและควบคมุโรค สรางกลไกการแบงหนาท่ีและประสานงาน

ที่เชื่อมตอหนวยงานทั้งระดับบนและระดับลาง เรงเสริมสรางศักยภาพ

ขององคกรดานการปองกนัและควบคมุโรคในระดับชาติ โดยสรางความ

เขมแขง็เชงิเทคโนโลย ีความสามารถ และแหลงบคุลากร  เราจกัสรางความ

เขมแข็งใหแกองคกรควบคมุโรค และกลไกการทํางานสอดประสานระหวาง

เมืองและชนบท ยกระดับความเขมขนในภาระหนาท่ีดานการปองกันโรค

ของศูนยสาธารณสุขชนบท และศูนยบรกิารสาธารณสุขประจําเขตชมุชน 

สรางความแนนหนาแกรากฐานในการรวมกนัปองกนัและควบคมุโรค เรา

จักสรางนวัตกรรมใหแกกลไกการประสานงานระหวางการรักษาและ

ปองกันโรค กําหนดกลไกใหการเชื่อมตอถึงกันในดานบุคลากร ขอมูล

ขาวสาร ทรัพยากร และการสอดสองดูแล สามารถตรวจสอบกันเองได

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะเรงสรางกลุมบุคลากรดานการควบคุมโรค สราง

กลไกในการอบรมและการใชบคุลากรท่ีปรบัใหเขากับระบบการควบคุม
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โรคที่ทันสมัย รวมทั้งสรางความมั่นคงในดานความพรอมของบุคลากร

ควบคุมโรคระดับรากฐาน สรางกลุมสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข

ท่ีมคีณุภาพสูง เพือ่ผลติบุคลากรท่ีสามารถแกไขปญหาเชงิรปูธรรมในดาน

การปองกนัและควบคุมโรค เชน ความสามารถในการระบุสาเหตุของโรค 

การวิจัย และวนิิจฉยัสภาวะโรคระบาด การวิจัยรูปแบบการแพรกระจาย

ของโรค การสอบสวนทางระบาดวทิยาภาคสนาม และการทดลองในหอง

ปฏิบัติการ

ส ีจิน้ผงิเนนยํา้วา จนีจักใหความสาํคัญแกความสามารถในการตรวจ

สอบโรคในระยะแรก ในฐานะเรือ่งเรงดวนทีจ่ะชวยเสรมิสรางความเขม

แข็งใหแกระบบสาธารณสุข ท้ังยงัจะสรางความเขมแข็งใหแกระบบสอด

สองโรคระบาดและอบัุติการณเรงดวนดานสาธารณสุข พฒันากลไกการ

สอดสองดูแลโรคภยัไขเจบ็ท่ีไมทราบสาเหตุและอบุติัการณดานสุขภาพ

ทีผ่ดิปกติ ยกระดับความวองไวและแมนยาํในการประเมินและสอดสอง

ดูแล สรางกลไกเตือนภัยพรอมกันหลายจุดแบบอัจฉริยะ เสริมศักยภาพ

ใหแกกลไกการสอดสองและเตือนภยัแบบหลากหลายชองทาง ยกระดับ

ความสามารถในการวเิคราะหแบบเรยีลไทม และการวิจัยและวินิจฉยัแบบ

รวมศูนย นอกจากนี ้เราจักตองเรงสรางเครือขายการตรวจสอบในหอง

ปฏิบัติการ ยกระดบัความสามารถในการตรวจโรคติดตอ สรางกลไกการ

สอดสองรวมกนัระหวางองคกรดานสาธารณสุขและองคกรดานการแพทย 

สงเสรมิใหองคกรระดับรากฐานไดแสดงบทบาทในฐานะผูเตือนภยั โดย

เนนใหเกิดการตรวจพบผูปวยอยางรวดเร็ว รายงานอยางรวดเร็ว และจัด

การโรคอยางรวดเรว็ นอกจากนี ้ยงัจะเสรมิสรางความเขมแขง็ใหแกระบบ

การรับมือกับเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุข แบงระดับ แบงประเภท และ

แบงกลุมบคุลากรในการปองกนัและควบคุมโรค ท่ีครอบคลมุการวนิิจฉัย

แนวโนมโรคระบาด การสอบสวนทางระบาดวิทยา การรักษาพยาบาล 

การตรวจในหองปฏิบัติการ การใหคําแนะนําแกชุมชน และการกระจาย

วสัดุอปุกรณ ฯลฯ เราจกัตองเพิม่พนูความรูและเสรมิการฝกทักษะใหแก

บุคลากรระดับฐานราก ยกระดับความสามารถในการรบัมือต้ังแตในระยะ

แรก และตองเผยแพรความรูดานการรบัมือกบัเหตุฉุกเฉินดานสาธารณสุขให

ลึกซึ้งขึน้ เพือ่ยกระดับความรูความเขาใจและความสามารถในการปองกนั 

ชวยเหลือตนเองและบคุคลอืน่ใหเกดิข้ึนในหมูประชาชน คณะกรรมการ

พรรคคอมมิวนิสต ฯ และรัฐบาล

ทุกระดับช้ัน จกัตองสรางกลไกการ

ทํางานทีเ่นนการวิจัยและส่ังการดาน

สาธารณสุขและสุขภาพดานการ

ปองกนัและควบคุมโรคระบาดใหญ

แบบมีกาํหนดเวลาแนนอน โดยมุง-

เนนใหเกิดการออกคําสั่งที่ชัดเจน

เกิดระบบท่ีเปนระเบียบ สามารถ

ประสานงานระหวางหนวยงานได

อยางคลองตัว และสามารถบังคับ

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

สี จิ้นผิงระบุวา การรักษาพยา-

บาลผูปวยโควิด - 19 ในครั้งนี ้รัฐ-

บาลจีนยดึม่ันในหลกัการประชาชน

ตองมากอน ชีวิตคนสําคญัเหนอือืน่

ใด โดยไดระดมทรัพยากรจากทั่ว

ประเทศเพือ่ทําการรกัษาผูปวยอยาง

ขนานใหญ ไมใหเล็ดรอดผูตดิเชือ้

แมแตเพียงรายเดียว และไมทอด

ทิ้งผูปวยแมเพียงคนเดียว ไมวาผู

ปวยน้ันจะเปนทารกแรกคลอด หรอื

คนชราอายกุวารอยปกต็าม และเรา

กไ็ดทําใหทกุคนเชือ่ม่ันวา ผูติดเชือ้

จะไดรับการรักษาพยาบาลโดยทั่ว

ถึงกัน ไมวายากดีมีจนอยางไร เรา

จกัตองวางแผนอยางรอบดานเกีย่ว

กับการรวบรวมกาํลงัคน การเชื่อม

วันที ่13 มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ทีมผูเชี่ยวชาญดานการ

แพทยจีนกําลังการแลกเปลี่ยนประสบการณการตานโรค

โควิด - 19 กับหนวยงานทองถิ่นประเทศบังคลาเทศ
2020年6月13日，中国赴孟加拉国抗疫医疗专家
组与当地机构交流抗疫经验 新华社 图
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ตอกนัในระดับภมิูภาค และการจดั

สรรหนาที่แกบุคลากรของหนวย

งานทางการแพทยและสาธารณสุข

ในสภาวะคับขัน ตองสรางกลไก

การรกัษาพยาบาลในสภาวะโรคระ-

บาดใหญที่มีการแบงระดบั แบงชัน้ 

และแบงสายกันสงตอผูปวยอยาง

ชัดเจนและครอบคลุม นอกจากนี ้

เรายังจักตองเสริมสรางความแข็ง

แกรงใหแกการรกัษาโรคติดตอใน

โรงพยาบาลของรฐั สรางความสม-

บูรณแกมาตรฐานของอปุกรณเครือ่ง

มือในการปองกันและรกัษาโรคติด

ตอในโรงพยาบาลใหญ พรอมทั้ง

จัดหาบุคลากรใหมีจํานวนมากพอ

ท่ีจะรับมือกบัการรกัษาพยาบาลใน

สภาวะคับขัน เราจักตองใหความ

สําคัญแกแหลงชุมชนในเมืองและ

ในชนบท เมืองหนาดานตามชายแดน 

โรงพยาบาลแผนตะวนัตก และแผน

จีนระดับอาํเภอเปนหลกั เพือ่สราง

เครือขายใหบริการดานการแพทย

สามระดับทัง้ในเขตเมืองและชนบท

ใหมคีวามสมบรูณ เราจักตองสงเสรมิ

การสรางฐานทีม่ั่นในการรกัษาพยา-

บาล เชน ศูนยการแพทยระดับชาติ 

และศูนยการรักษาพยาบาลระดับ

ภมูภิาค เพือ่ยกระดับความสามารถ

ในการรักษาพยาบาลโรคติดตอที่

สําคัญ

ส ีจิน้ผงิกลาวอกีวา การบรูณา-

การระหวางแพทยแผนจีนและแผนตะวันตก รวมทัง้การใชยาจีนและยาแผน

ตะวันตกควบคูกนัในการรักษา ถือเปนจุดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งในการ

ปองกันและควบคุมโรคระบาดในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันก็ถือเปนแบบ

อยางอันเปนรูปธรรมที่สะทอนใหเหน็ถึงการสบืสานศาสตรแหงแพทย

แผนจนี และการสรางสรรคส่ิงใหมไปพรอมกับอนุรกัษแบบแผนด้ังเดิม

เราจกัตองเนนหนกัไปท่ีการจัดหมวดหมูและการคนหาแกนสารแหงตํารา

ยาจีนโบราณ สรางเวทีท่ีสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใหเกิดข้ึนหลาก

หลายเวท ีรวมท้ังยงัจะตองปฏริปูและสรางความสมบรูณใหแกกลไกการ

อนมัุติยาจีน สงเสรมิการวิจัยและพฒันาตัวยาจีนใหม ๆ  ตลอดจนการพฒันา

ของอตุสาหกรรมการผลติ เราจกัตองสรางความเขมแขง็ใหแกการพฒันา

ระบบบรกิารแพทยแผนจนี ยกระดับความสามารถในการรบัมือกบัภาวะ

คับขันและการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลแพทยแผนจนี ยิง่ไปกวาน้ัน

เรายังจักตองยกระดับมาตรฐานในการสรางบุคลากรทางการแพทยแผน

จีน เพื่อผลิตทีมปองกันและรักษาโรคดวยการแพทยแผนจนีระดบัชาตทิี่

มีมาตรฐานสงู จกัตองสงเสริมการบริหารกิจการดานการแพทยแผนจีน

ผลกัดันใหแพทยแผนจนีและแผนตะวนัตกสามารถเติมเต็มแกกนัและกนั

และพฒันารดุหนาไปอยางสมดุล

สี จิ้นผงิยํา้อกีวา จนีจกัตองผลกัดันการแกไขและรางกฎหมายวาดวย

โรคติดตอ กฎหมายวาดวยการรับมืออุบัติการณทางสาธารณสุขที่ไมคาด

ฝน สรางความสมบูรณใหแกกลไกการบังคับใชกฎหมายปองกนัและควบคุม

โรคระบาดที่มีการระบุความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน มีกระบวนการที่

เปนมาตรฐาน และสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความ

สมบูรณใหแกมาตรการปองกนัและควบคมุโรคติดตออบุติัใหมและโรค

ติดตอที่เกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน ผานวิถีทางแหงกฎหมาย กําหนด

หนาที่ขององคกรบริหารและองคกรวิชาชีพ ทั้งของสวนกลางและสวน

ทองถิ่น ระดับรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ใหชัดเจน จักตองสรางความ

เขาใจแกประชาชนท่ัวไป ถึงขอกฎหมายดานความม่ันคงทางสาธารณสขุ 

และดานการปองกันและควบคุมโรคระบาด ผลักดันใหสังคมในภาพ

รวมดําเนินกิจการตาง ๆ โดยเคารพกฎหมาย

สี จิ้นผิงระบุวา วิทยาศาสตรเทคโนโลยีถือเปนอาวุธทรงอานุภาพที่

มนุษยจะใชตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ ในการทีม่นษุยชาติจะเอาชนะภัยพิบัติ

 วาทะทองผูน้�า 声音

08



และโรคระบาดครัง้ใหญน้ัน จําเปนตองอาศัยการพฒันาทางวทิยาศาสตร 

และนวตักรรมทางเทคโนโลย ีเราจกัตองสนับสนุนการใชเทคโนโลยใีน

กิจการดานสาธารณสขุและสุขภาพ ระดมกําลงัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

ทีเ่ปนแกนกลางสําคัญ โดยใชขอไดเปรยีบเร่ืองระบบรปูแบบใหมในการ

ระดมสรรพกําลังทั้งหมดของประเทศเพื่อรับมือวิกฤต ิ นอกจากนี ้ยังจะ

ตองลงลกึปฏริปูระบบและมาตรการในอนัทีจ่ะพฒันาศักยภาพของบุคลากร

ดานการวิจัยและพฒันา ยกระดับกลไกการเฟนหา พัฒนา และสรางกําลัง

ใจแกนักวิทยาศาสตรเชงิยทุธศาสตร และบุคลากรดานวทิยาศาสตรเทค-

โนโลยเีชงินวตักรรม ดึงดูดบคุลากรทีมี่คุณภาพใหเขามารวมทมีวจิยัและ

พัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหบุคคล

เหลานี้สามารถแสดงศักยภาพใหเปนที่ประจักษ

ส ีจิ้นผิงเนนยํ้าวา นับตั้งแตโรคระบาดครั้งนี้อุบัติขึ้น รัฐบาลจีนก็ได

ยึดมั่นในหลักการประชาคมรวมชะตาแหงมวลมนุษยชาติมาโดยตลอด 

โดยไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนบนเวทีโลกอยางกระตือรือรน และได

รวมมืออยางเปนมติรกับองคการอนามัยโลกและประเทศท่ีเกีย่วของอยาง

ใกลชิด ทั้งยังไดแบงปนขอมูลเกี่ยวกับการระบาดและเชื้อไวรัส รวมถึง

แบงปนประสบการณในการรบัมอืกบัโรคระบาดแกสงัคมโลก นอกจากนี ้

จีนยงัไดสนบัสนุนอปุกรณและความชวยเหลอืดานเทคโนโลยตีามกาํลงั

ความสามารถของจีนใหแกหนึ่งรอยกวาประเทศและองคการระหวาง

ประเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาจีนเปนประเทศมหาอํานาจท่ีมีความรับผิด

ชอบ ทั้งนี ้จีนจักปฏิบัติหนาที่ของ

ตนในระดับนานาชาติตอไป โดย

แสดงบทบาทในฐานะประเทศผู

จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใหญที่สุดใน

โลก เพื่อรวมกันสรางสรรคประ-

ชาคมรวมชะตาแหงมวลมนุษยชาติ

ในดานสขุภาพและสาธารณสขุรวม

กนั
稿件来源：新华社，内容有删减

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เจาหนาที่ทางการแพทยกําลัง

ดูแลผูปวยโรคโควิด - 19 ที่ผลตรวจกรดนิวคลีอิกกลาย

เปนลบ 

图①2020年3月，医务人员在护理核酸检测结果转
阴的新冠肺炎病人 新华社 图

เจาหนาที่กําลังโชวตัวอยางวัคซีนปองกันโรคโควิด - 19

图②工作人员展示新冠病毒灭活疫苗样品 新华社 图 

ผูพักอาศัยในชุมชนกําลังใชมือถือสแกนรหัสสุขภาพ

ทุกครั้งที่เขา - ออกชุมชน 

图③居民扫描、注册“健康码”出入社区 新华社 图

① ③

②

 วาทะทองผูน้�า声音
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6月7日，中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺

炎疫情的中国行动》白皮书。白皮书约3.7万字，真

实记录了中国抗疫的艰辛历程。

“新冠病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最

广的全球性大流行病。”白皮书指出，面对前所未知、

突如其来的疫情天灾，中国果断打响疫情防控阻击战。

经过艰苦卓绝的努力，中国付出巨大代价和牺牲，有力

扭转了疫情局势。

在这个过程中，中国始终秉持人类命运共同体理

念，同其他国家并肩作战、共克时艰。白皮书指出，团

结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。

จนีออกสมุดปกขาวภารกจิต่อสูโ้ควิด - 19

数读中国抗疫白皮书

 เม่ือวันท่ี 7 มิถนุายน สํานักงานสารนิเทศสํานักนายก

รฐัมนตรแีหงประเทศจีนไดออกประกาศ “สมุดปกขาว

ของรฐับาลจนีโดยฝายควบคุมการระบาดโรคโควดิ - 19” 

โดยสมุดปกขาวน้ีมีความยาวประมาณ 37,000 อกัษร บัน-

ทึกเรือ่งราวและเหตุการณตาง ๆ  ในการตอสูกบัโรคระบาด

อันแสนยากลําบากของประเทศจีน

 “ไวรัสโควิด - 19 เปนโรคระบาดที่รายแรงซึ่งแพร

กระจายไปทั่วโลกและสงผลกระทบตอมนุษยชาติมาก

ทีสุ่ดในรอบรอยปท่ีผานมา” สมุดปกขาวระบุวา  เรากําลัง

 สรปุข่าว 要闻
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สถติิถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม ประเทศจนีมีผูปวยไดรบัการรกัษาหายแลว

คิดเปนอัตรา 94.3%  ทางการจีนชวยเหลือคาใชจายใหกับผูปวยไปแลว 

58,000 คน คิดเปนงบประมาณทัง้ส้ิน 1,350 ลานหยวน  หรอืเฉลีย่แลวคนละ

ประมาณ 23,000 หยวน และมีผูปวยทีอ่าการหนักบางสวนตองใชเงินมาก

ถึงหลายแสนหยวนจนถึงหลายลานหยวน ทั้งนี้คาใชจายเหลานี้ทางการ

จีนเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น

ตั้งแตวันที ่14 มกราคมถึง 18 มีนาคมที่ผานมา ประเทศจีนไดสงบุค-

ลากรทางการแพทย 346 ทีม โดยมีจํานวนบุคลากรการแพทยรวมทั้งสิ้น

42,600 คน พนกังานสาธารณสุขกวา 900 คน ไดออกเดินทางไปยงัมณฑล

หเูปย ซ่ึงมีบุคลากรการแพทยของมณฑลหเูปยและเมืองอูฮัน่จํานวน 540,000

คนเปนกองหนา และมีทหาร 40,000 กวานาย พรอมท้ังบุคลากรแพทยจาก

ทุกสถานทีเ่ขาไปชวยรบัมือกบัสถานการณในมณฑลหเูปยและเมืองอูฮัน่

อยางรวดเร็ว 

เผชิญหนากับมหนัตภยัโรคระ-

บาดท่ีมาอยางกระทนัหนัและไม

เคยเกิดขึ้นมากอน ประเทศจีน

ไดประกาศสงครามอยางเด็ดขาด

ในการตอสูกบัโรคภยัรายน้ี จาก

ความมานะอดทนกับการตอสู

ตอความยากลําบาก  อีกทั้งการ

เสียสละเพื่อสวนรวมจนทําให

สามารถยบัยัง้การระบาดของโรค

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ

เหน็ไดจากยอดผูปวยท่ีมีจาํนวน

ลดลงอยางตอเนื่อง

      ในการดําเนินงานควบคุมโรค

ระบาดนัน้ ประเทศจีนไดยึดถอื

แนวคดิประชาคมรวมชะตาเดียว

กนัของมนุษย และตอสูเคียงขาง

กบัประเทศอืน่ ๆ จบัมือเอาชนะ

ความยากลาํบากไปดวยกนั สมดุ

ปกขาวกลาววา  ความสามัคคีและ

ความรวมมือเปนอาวุธอันทรง

พลังทีสุ่ดสําหรบัประชาคมระ-

หวางประเทศเพื่อเอาชนะการ

ระบาดของโรคไวรัสรายนี้

จนถงึวนัที ่31 พฤษภาคม ประเทศจนีมีอาสาสมัคร

เขารวมตอตานการระบาดโรคโควดิ - 19 จาํนวนถึง

8.81 ลานคน โดยมีโครงการอาสาสมัครตาง ๆ มาก

กวา 460,000 โครงการ

94.3%

54万名

881万人

截至5月31日，中国境内新冠肺炎确诊病例累计治

愈率94.3%。截至5月31日，中国确诊住院患者结算人

数5.8万人次，总医疗费用13.5亿元，确诊患者人均医

疗费用约2.3万元，一些危重症患者可达几十万甚至上

百万元，全部由国家承担。

自1月14日至3月18日，中国共调集346支国家医

疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员支

援湖北。54万名湖北省和武汉市医务人员冲锋在前。4

万多名军队和地方医院医务人员第一时间驰援湖北省

和武汉市。 

截至5月31日，中国参与疫情防控的注册志愿者达

到881万人，志愿服务项目超过46万个。

 สรปุข่าว要闻
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截至5月31日，中国共向27个国家派出29支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提

供抗疫援助。

29支
医疗专家组

จนถงึวนัท่ี 31พฤษภาคม ประเทศจนีไดสงกลุมบุคลากรทางการแพทย 29 ทมี พรอม

ท้ังเครือ่งมือการแพทยไปใหความชวยเหลอื 27 ประเทศ และไดใหความชวยเหลืองาน

ตอตานการแพรระบาดไปยงั 150 ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 4 แหง

3月1日至5月31日，中国向200个国家和地区出口防疫物资，包括口罩706亿只，防护服

3.4亿套，护目镜1.15亿个等。

200个
国家和地区

เมื่อวันที ่1 มีนาคมจนถึง 31 พฤษภาคมที่ผานมา ประเทศจีนไดมอบและสงออก

อปุกรณปองกนัโรคไวรสัโควิด - 19 ใหกบั 200 ประเทศและเขตแควน ซ่ึงไดแกหนากาก

อนามัย 70,600 ลานชิ้น ชุดกาวนปองกันการติดเชื้อ 340 ลานชุด แวนตาปองกันการ

ติดเชื้อ 115 ลานอัน เปนตน

截至4月底，中国规模以上工业企业复工率超过99%，中小微企业复工率达到88.4%，重

大项目复工率超过95%。

工业企业复工
จนถึงปลายเดือนเมษายน บริษัทและอุตสาหกรรมระดับประเทศมากกวา 99% 

กลับมาทํางานเปนปกติ สวนกจิการขนาดยอมถงึขนาดกลางกลบัมาฟนฟกิูจการมาก

กวา 88.4% และโครงการใหญมากกวา 95% เริ่มกลับมาดําเนินโครงการเชนเดิม
99%

 สรปุข่าว 要闻
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“中方将继续全力支持非洲抗疫行动。双方应坚持人民至

上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，坚定

不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边

主义，坚定不移推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体和

更加紧密的中非命运共同体。”

——6月17日晚，中国国家主席习近平在北京主持中非团结

抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫共克时艰》的主旨讲话。

“ฝายจีนพยายามสนับสนุนแอฟริกาในการตอสูกับ

โรคระบาด ทั้งสองฝายจะยึดมั่นที่ประชาชนเปนอันดับ

แรก ชีวติสําคญัทีสุ่ด พยายามอยางเต็มความสามารถใน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของคนเอา

ไว  รวมมือกนัอยางม่ันคงในการตอสูกบัโรคระบาด ยนื-

หยดัไมสัน่คลอนในการผลกัดันความรวมมือระหวางจนี

กับแอฟริกา ยึดมั่นในการดําเนินตามลัทธิพหุภาค ีสง-

เสริมความสัมพันธอันดีระหวางจีนกับแอฟริกาอยาง

มั่นคง รวมกนัสรางประชาคมสุขภาพอนามัยทีแ่ขง็แรง

ระหวางจนีกบัแอฟรกิา และประชาคมชะตาชวีติรวมกนั

ที่แนบแนนยิ่งขึ้นระหวางจีนกับแอฟริกา”

เม่ือชวงเยน็วันท่ี 17 มิถนุายน นายสี จิน้ผงิ ประธานา-

ธิบดีจนีไดเปนเจาภาพจัดการประชมุสุดยอดพเิศษวาดวย

การรวมมือกนัตอสูกับโรคระบาดระหวางจนีกบัแอฟรกิา

ที่กรุงปกกิ่ง พรอมทั้งกล าวสุนทรพจนหัวขอหลักวา 

“สามัคคีรวมตานโรคระบาดกาวผานชวงเวลาอันยาก

ลําบาก”

7月1日，中国国务院总理李克强同泰国总理巴育互致电函，

庆祝中泰建交45周年。

李克强在贺电中指出，中国和泰国是亲密友好邻邦，建交45

年来，双边关系稳步发展，各领域合作富有成效，给两国人民带

来切实利益，也为促进中国与东盟国家关系发挥了示范作用。今

年以来，双方在抗击新冠肺炎斗争中守望相助，“中泰一家亲”

的传统友谊进一步得到升华。中方高度重视发展对泰关系，愿同

泰方一道，加强抗疫合作，高质量共建“一带一路”，为中泰、

要闻 สรปุข่าว

声音 เสยีงชาวบา้น 中国-东盟经济复苏与可持续发展作出贡献。

巴育在贺信中表示，回顾泰中友好合作历程，双方始终风雨

同舟，建立了深厚友谊。“中泰一家亲”正是对这种特殊关系的

生动描绘。泰中关系即将迈入下一个10年。面对新冠肺炎疫情和

国际形势的不确定性，我们两国有必要继续秉持友好团结精神，

携手应对挑战。泰国政府愿同中国政府密切协作，推动两国全面

战略合作伙伴关系迈上新台阶。

วันที ่1 กรกฎาคม  นายหลี ่เคอเฉียง นายกรัฐมนตรี

แหงสาธารณรฐัประชาชนจนี และพลเอกประยทุธ จนัทร-

โอชา นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรไทยไดสงสาร

แสดงความยินดีถึงกันและกันเนื่องในโอกาสครบรอบ

45  ปแหงการสถาปนาความสัมพนัธทางการทูตระหวางกนั

นายหลี ่เคอเฉยีงระบุวา  จนีกบัไทยเปนมิตรประเทศ

ท่ีใกลชดิตอกนั ตลอด 45 ปท่ีผานมา  ความสัมพนัธระหวาง

สองประเทศไดพฒันาอยางม่ันคง  และประสบความสําเรจ็

ในความรวมมือดานตาง ๆ ไดนาํประโยชนท่ีเปนรปูธรรม

ใหแกประชาชนทั้งสองประเทศ เปนตัวอยางที่ดีในการ

สงเสริมความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศอาเซียน   

และปนีส้องประเทศยังใหความชวยเหลอืแกกนัและกนั

อยางดีในงานตานโควิด - 19  จีนใหความสําคัญตอการ

พัฒนาความสัมพันธกับไทย  และพรอมรวมทํางานกับ

ฝายไทยเพือ่สงเสรมิความรวมมือในการตานแพรระบาด

ของโควดิ - 19  รวมกันพัฒนา “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง”

ทีมี่คณุภาพสูง และสรางคุณปูการเพือ่การฟนฟทูางเศรษฐกจิ

และการพฒันาอยางย่ังยืนของจนี - ไทย และจนี - อาเซยีน

ดานพลเอกประยทุธ จนัทรโอชาระบุวา   หากทบทวน

ถึงความรวมมือระหวางกนั จะเหน็ไดวา ท้ังสองประเทศ

ไดฝาฟนชวงเวลาท่ียากลาํบากรวมกนั ไดชวยหลอหลอม

เปนความผกูพนัอนัใกลชิดและลกึซ้ึงระหวางกนั จนีกบั

ไทยกาํลงักาวสูความสัมพันธในทศวรรษถดัไป  เม่ือเผชญิ

หนากบัความไมแนนอนของสถานการณระหวางประเทศ

และการระบาดของโควดิ - 19 สองประเทศมีความจําเปน

ทีจ่ะตองรวมกนัรบัมือกบัการทาทายดวยจติวญิญาณแหง

มิตรภาพและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน  รัฐบาลไทย

ยินดีรวมมือกับรัฐบาลจีนอยางใกลชิด  ยกระดับความ

สัมพนัธแบบหุนสวนเชิงยทุธศาสตรอยางรอบดานระหวาง

สองประเทศใหกาวสูขั้นใหม

 ข่าวสารด่วน资讯
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世界上没有两片相同的叶子，所以也不会有两只相同的木叶盏。”今年50

岁的伍映山这样介绍道。伍映山是江西省吉州窑传统制瓷技艺传承人，而

木叶盏正是吉州窑传统制瓷技艺的代表性作品。木叶盏独特而神秘，在烧制前，需要

先在胎上施一层黑釉，然后在经过处理的树叶上施一层淡釉，再把树叶贴在瓷坯体上

开窑烧制。在高温作用下，叶身收缩、消失，最终叶脉与盏融为一体。

2003年才开始接触制瓷的伍映山决定重拾吉州窑传统制瓷技艺。他查阅史料，

走访名窑，寻找关于木叶盏制作技艺的“蛛丝马迹”，经过数年的努力与钻研，成功

用古法烧制出木叶盏。现在的伍映山，在制瓷的同时，还将精力放在传承与发扬传统

技艺上，有不少学生在伍映山的制瓷工坊“映山堂”学习。“传统与现代相辅相成，

传统技艺要与时俱进做出改变，但也不能完全湮没

在现代工艺中。”伍映山说道。这恰恰

就像木叶盏中蕴含的朴素哲理一

样，在窑火中拥抱改变，

在重生中收获永恒。

ถว้ยลอกลายใบไม้
ท่ีไม่เหมือนใคร
“无双”木叶盏

胡晨欢/文

①

 มองจนีผ่านภาพ 视觉
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“ในโลกใบน้ี ไมมีใบไมทีเ่หมือน

กนัสองใบ ดังนัน้ กไ็มมีถวยลอกลาย

ใบไมที่เหมือนกันสองใบเชนกัน”

นายอู อิง้ซาน วยั 50 ป กลาวแนะนํา

เชนนี้

      นายอู อิง้ซาน ซึ่งเปนผูสืบทอด

เทคนิคการทําเครือ่งเคลอืบแบบด้ัง

เดิมจ๋ีโจวของมณฑลเจยีงซี  ในฐานะ

เปนศิลปะหตัถกรรมในการเผาเครือ่ง

เคลอืบท่ีมเีอกลกัษณพเิศษของเครือ่ง

เคลอืบแบบด้ังเดิมจีโ๋จวแตโบราณ

ถวยลอกลายใบไมจึงมีเอกลกัษณ

พเิศษเฉพาะตัวและลกึลบั  กอนท่ีจะ

เผา จาํเปนตองเคลอืบสดํีาบนแทนขึน้

รปูกอนหนึง่ชัน้ หลงัจากน้ัน  เคลอืบ

ทับบนใบไมทีผ่านกระบวนการทับ

แหงแลว แลวจึงนําใบไมน้ันติดไว

บนตัวฐานเครื่องเคลือบ แลวจงึนํา

เขาเตาเผา ดวยผลของความรอนสงู

ใบไมจะหดตัวหายไป จนทายทีส่ดุ

ลายใบไมจะกลายเปนเน้ือเดียวกับ

ถวย กลายเปนลายถาวร

    ในประวัติศาสตร เครื่องเคลือบ

จี๋โจวเคยเปนที่นิยมแพรหลายอยู

ชวงระยะหนึ่ง ในปจจุบัน ภายใต

ผลกระทบของการผลติภาคอตุสาห-

กรรม ทําใหศิลปะหตัถกรรมโบราณ

บางสวนประสบกบัความเส่ียงท่ีจะ

สูญหายไป นายอู อิง้ซาน ซ่ึงเพิง่เริม่

สัมผัสกับเครื่องเคลือบ  ในป พ.ศ. 

2546 จึงตัดสินใจเกบ็รวบรวมศิลปะ

หตัถกรรมเทคนคิการทาํเครือ่งเคลอืบ

โบราณของจ๋ีโจวขึน้มาใหม เขาไดคนควาอานเอกสารประวติัศาสตร  ไป

เยีย่มชางฝมือที่มีชื่อเสียงตาง ๆ หารองรอยของการทําถวยลอกลายใบไม

ดวยความพยายามและศึกษาคนควาเปนเวลาหลายป ทาํใหเขาประสบความ

สําเร็จในการใชวิธีโบราณในการเผาถวยลอกลายใบไมออกมา

ในปจจบุนั  พรอม ๆ ไปกับการทําเครือ่งเคลอืบ นายอู อิง้ซาน กย็งัทุมเท

กับการถายทอดและเผยแพรเทคนิคศิลปะหัตถกรรมโบราณนี้ดวย มีนัก

เรียนจํานวนไมนอยมาเรยีนศิลปะงานฝมือนีท่ี้ “หองเรยีนอิง้ซาน” ซ่ึงเปน

หองประดิษฐเครื่องเคลือบของนายอู อิ้งซาน “ความดั้งเดิมกับความทัน

สมัยผสมผสานกนั เทคนิคฝมือโบราณตองปรบัเปลีย่นใหเขากบัยคุสมัย

แตก็ไมอาจกลืนหายเขาไปในศิลปะหัตถกรรมสมัยใหมจนเลือนหายไป

ท้ังหมดได” นายอู อิง้ซานกลาว ซ่ึงสอดคลองกับหลกัปรชัญาความเรยีบ

งายที่แฝงไวในถวยลอกลายใบไมพอดี ทามกลางเปลวไฟในเตาหอหุม

การเปลี่ยนแปลงและรักษาความอมตะทามกลางการฟนชีวิตขึ้นใหม

คุณอู อิ้งซานประดิษฐเครื่องเคลือบ
图①②伍映山制作木叶盏 新华社 图

คุณอู อิ้งซานโชวถวยลอกลายใบไม
图③伍映山展示木叶盏 新华社 图

③

②
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2020年初，一场突如其

来的新冠肺炎疫情

席卷全球。中国作为最早发现新冠疫情的

国家，采取了最全面、最严格、最彻底的

防控措施。在此次疫情防控中，中医药贡

献了重要力量。

数据显示，在中国新冠肺炎确诊病例

中，使用中医药治疗的人数超过90%，中

医药总有效率达到90%以上。临床实践表

明，中医药能够有效缓解症状，能够减少

轻症、普通型病例向重症发展，进而提高

治愈率、降低病亡率，促进恢复期人群机

体康复。

中医药在抗击疫情中的作用也受到许

多国家的重视。这场全球战疫中，传承数

千年而又历久弥新的中医药，正在助力各

国护佑生命，给世界带来温暖。

แพทยแ์ผนจนีโบราณช่วยโลกต่อสูก้บัโรคระบาด
传统中医药助力全球抗疫

ตนป พ.ศ. 2563 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

(โควิด - 19) ไดแพรระบาดไปทั่วโลกอยางฉับพลัน จีนใน

ฐานะประเทศแรกทีพ่บการแพรระบาดของโรค ไดใชมาตรการ

ที่ครอบคลุมที่สุด เขมงวดที่สุด และเด็ดขาดที่สุด ในการทํา

สงครามเพือ่ตอสูและปองกนัโรค โดยทามกลางภารกจินี ้แพทย

แผนจีนไดสรางคุณูปการที่สําคัญยิ่ง

จากสถิติพบวา ในบรรดาผูท่ีติดเชือ้โควิด - 19 ของประเทศ

จนี มีการรกัษาดวยแพทยแผนจนีถงึกวารอยละ 90 ในจํานวน

นี้รักษาไดผลมากกวารอยละ 90 ผลการรักษาทางคลินิกพบ

วา แพทยแผนจีนสามารถชวยบรรเทาอาการของโรค ลดโอกาส

ท่ีผูปวยอาการนอยและผูปวยอาการทัว่ไปจะพฒันากลายเปน

ผูปวยอาการหนัก ชวยเพิ่มอัตราการรักษาหาย ลดอัตราการ

เสียชีวิต และชวยฟนฟูรางกายในระยะพักฟนใหแข็งแรง

บทบาทของแพทยแผนจีนในการตอสูกับโรคโควิด - 19  จงึ

ไดรับความสนใจจากนานาประเทศ ทามกลางสงครามท่ีท่ัว

โลกตองตอสูกับโรคระบาดนี ้แพทยแผนจนีท่ีมปีระวติัศาสตร

สืบทอดยาวนานมานับพนัปและยงัใชไดผลดีในปจจุบัน กาํลัง

ชวยรักษาชวีติของประเทศตาง ๆ ทัว่โลก นาํความอุนใจใหแก

ประชาคมโลก

หลายปมาน้ี รฐับาลจีนและธุรกจิเภสัชภณัฑในจีนไดอาศัย

วทิยาศาสตรนวตักรรม บูรณาการวธีิรกัษาดวยแพทยแผนจีน

ใหเขากบัเทคโนโลยสีมัยใหม ผลกัดันการพฒันาแพทยแผน

จีนสูความทันสมัยและยกระดับสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

สงเสรมิใหแพทยแผนจีนอนัเกาแกไดฟนคืนความมีชวีติชวีา

ขึ้นอีกครั้ง
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新冠肺炎疫情是中华人民共和国成立以来发生的传播速度最快、感染范

围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在疫情防控过

程中，中医的参与力度与广度也前所未有，先后共有近800名中医专家，近

5000名中医医务人员参与一线救治，尽管人数仅占全部支援医务人员的约十分

之一，却在中国新冠肺炎诊疗方案上书写了重要的一笔。

在没有特效药和疫苗的情况下，中医首次大范围有组织实施早期干预，首

次全面管理一个医院，首次整建制接管病区，首次参与中西医全程联合巡诊和

查房，首次在重型、危重型患者救治中深度介入，探索形成了以中医药为特

色、中西医结合救治患者的系统方案，中医药服务覆盖了预防、治疗和康复

的全过程。数据显示，在中国新冠肺炎确诊病例中，使用中医药的人数超过

90%，中医药总有效率达到90%以上。

ไฮไลทก์ารใชแ้พทยแ์ผนจนีสูโ้ควิด - 19
中医药成抗疫“中国方案”亮点

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม (โควิด - 19) นับเปนเหตุการณ

ดานสาธารณสขุครัง้ใหญทีอ่บัุติข้ึนอยางกะทันหนั มีลกัษณะการแพร

ระบาดท่ีรวดเรว็ทีสุ่ด แพรกระจายวงกวางท่ีสุด และปองกนัการแพร

ระบาดไดยากท่ีสุดนับต้ังแตกอต้ังสาธารณรฐัประชาชนจนี การมสีวน

รวมของแพทยแผนจีนก็มีระดับเขมขนและแพรหลายมากที่สุดอยาง

ท่ีไมเคยเกิดขึน้มากอน โดยมีผูเชีย่วชาญดานแพทยแผนจนีเกอืบ 800 คน

และแพทยพยาบาลอีกเกือบ 5,000 คนที่เขารวมภารกิจชวยชีวิตและ

รักษาพยาบาลยงัแนวหนา  ถึงแมวาจาํนวนบุคลากรทีเ่ขารวมจะมีสัด

สวนเพยีง 1 ใน 10 ของคณะแพทยพยาบาลท่ีไปสนับสนนุทัง้หมด แต

กลบัจารกึไวเปนสวนสําคัญของวิธีการรกัษาโรคโควดิ - 19 ของประ-

เทศจีน

ภายใตภาวะทีย่งัไมมีวคัซนีและยารักษาเฉพาะโรค แพทยแผนจนี

ไดถกูจัดต้ังข้ึนเปนคณะใหญครัง้แรกเพือ่เขารวมการรกัษาต้ังแตระยะ

แรก เปนคร้ังแรกทีใ่ชแพทยแผนจนีบรหิารจดัการงานท้ังโรงพยาบาล

ครั้งแรกท่ีรับหนาท่ีดูแลเขตโรคระบาดแบบบูรณาการ ครั้งแรกที่แพทย

แผนจีนและแผนปจจุบันรวมกัน

ตรวจวินิจฉัยและเยี่ยมไข ครั้งแรก

ที่เขารวมกระบวนการรักษาผูปวย

หนักและผูปวยวิกฤติอยางลึกซึง้ จน

นําไปสูวิธีรกัษาพยาบาลท่ีใชจดุเดน

ของแพทยแผนจีนและผสมผสาน

เขากับแพทยแผนตะวันตก โดยใช

แพทยแผนจีนตลอดขั้นตอนตั้งแต

การปองกันรักษาและฟนฟูผูปวย 

จากสถิติพบวา ในบรรดาผูติดเชื้อ

โควิด - 19 ของจีน มีการรักษาดวย

แพทยแผนจนีถงึกวารอยละ 90 ใน

จํานวนน้ีรกัษาไดผลมากกวารอยละ

90

เจาหนาที่แพทยใชวิธีการรักษาแบบแพทยแผนจีนใหกับ

ผูปวยโควิด - 19 

医护人员为新冠肺炎患者实施中医治疗方案

新华社 图
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เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใหม

ไมเคยเกิดขึ้นในรางกายมนุษยมา

กอน ภายใตสภาวะที่ยังไมรูตนตอ

ของเชื้อ ยังไมมีวัคซีนและยารักษา

เฉพาะโรค แพทยแผนจีนสามารถ

เอาชนะโรคระบาดนี้ไดอยางไร

การใชศาสตรการแพทยจนีรกัษา

โรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศจนี

มาแลวนับพันป จาก “บันทึกประ-

วัติศาสตรโรคระบาดจีน” ซึ่งเรียบ

หาค�าตอบจากประสบการณ์ทีส่ั่งสมมาตั้งแต่อดตี
从传统经验中寻找答案

เรียงโดยสถาบนัวทิยาศาสตรแพทยแผนจนีระบวุา ในประวติัศาสตรของ

ประเทศจนีเคยเกดิโรคระบาดครั้งใหญขึ้นอยางนอย 321 ครัง้ การถกูโรค

ระบาดโจมตีครัง้แลวครัง้เลา ทําใหแพทยแผนจนีไดส่ังสมประสบการณ

และตํารับยาที่มีประสิทธิผลอันลํ้าคา

การรบัมอืกบัโรคโควดิ - 19 ครั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญหลายทาน อาทิ นพ.จาง 

ปอหลี ่(张伯礼) รฐับัณฑิตแหงบณัฑิตยสภาดานวิศวกรรมศาสตรแหงชาติ

จีน นพ.หลวิ ชงิเฉวยีน ผูอาํนวยการโรงพยาบาลแพทยแผนจีนปกก่ิง ตาง

ระบุวา ในทัศนะของศาสตรการแพทยจีน โควิด - 19 มีลักษณะตรงกับ

“พษิจากความชืน้” (คอืโรคระบาดที่มีสาเหตมุาจาก “ความชืน้” ในรางกาย)

ต้ังแตปลายเดือนมกราคม ในชวงระยะแรกของการแพรระบาด สํานกังาน

①
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กาํกบักจิการแพทยแผนจีนแหงชาติจีนไดวิจัยและนาํเสนอวธีิการรกัษา

ดวยแพทยแผนจีน โดยถกูบรรจุไวในวธีิการรกัษาโรคโควิด - 19  ฉบับ

ใหมของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (ทดลองฉบับท่ี 3) พรอมท้ัง

ประกาศใหใชโดยท่ัวไป ผลักดันใหใชแพทยแผนจีนต้ังแตระยะแรก

 ผสมผสานท้ังวธีิรกัษาแบบจนีและตะวันตกสําหรบัผูปวยหนักและผู

ปวยวกิฤติ ทัง้นี ้คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจนีและสาํนกังานกาํกบั

กิจการแพทยแผนจีนไดจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อคอยปรบัแกวธิกีาร

รักษาตามสถานการณการแพรระบาดของโรค คอยสรุปประสบการณ 

มาตรการและวิธีการรักษาที่ไดผล ตลอดจนสรุปผลงานใหม ๆ  ดาน

วทิยาศาสตร โดยไดปรบัปรงุแกไขวธีิการรกัษาถึง 7 ฉบับ ภายในระยะ

เวลาเพยีง 2 เดือน ทําใหการรกัษาดวยแพทยแผนจีนสามารถรบัมือกบั

สถานการณท่ีเปลีย่นแปลงอยูตลอดไดอยางตรงจุดและไดผลมากขึ้น

เรื่อย ๆ 

นอกจากวิธีการรักษาระดับประเทศแลว ยังไดผสมผสานใหเขา

กับสภาพรางกายและภูมิอากาศที่

มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่

ดวย โดยมณฑลตาง ๆ รวม 24 แหง

ในจนี เชน เจอเจยีง กานซู หหูนาน

นครเทียนจิน และกรงุปกก่ิง ไดประ-

กาศแนวทางการใชแพทยแผนจีน

ประกอบสําหรบัทองถิน่ ซ่ึงมีเน้ือหา

ที่ละเอียดมากขึ้น ครอบคลุมผูคน

ในวงกวางขึ้น “วิธีการรักษาโรค

โควิด - 19 ดวยแพทยแผนจีนของ

มณฑลกวางตง สะทอนใหเห็นถึง

วิธีการรักษาที่ผสมผสาน 3 ปจจัย

ทั้งดานเวลา สถานที ่และผูคนเขา

ดวยกัน” พญ.หลิน หลิน ผูอํานวย

การแผนกโรคปอด โรงพยาบาล

แพทยแผนจนีมณฑลกวางตงกลาว

มณฑลกวางตงไดกาํหนดแผนการ

รกัษาทีแ่ตกตางจากท่ัวประเทศจีน

แตมีลกัษณะเฉพาะเหมาะกบักวางตง

เดือนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2563 เจาหนาท่ีนาํผูปวยโควดิ - 19  

ฝกออกกาํลังกาย 8 กระบวนทา 
图①2020年2月，医护人员带领新冠肺炎患者练习
八段锦 新华社 图

เจาหนาที่กําลังคิดคนตํารับยาเพื่อปองกันโรคโควิด - 19 

图②工作人员在生产新冠肺炎预防方剂 新华社 图 

เภสชักรกาํลงัจดัยาใหกบัผูปวยโควดิ - 19 

图③药剂师为新冠肺炎患者配中药 新华社 图 

③

②
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แผนกผูปวยนอกเต็มไปดวยผู

ปวยอาการไข โรงพยาบาลรบัภาระ

อยางหนัก ผูปวยแออัดกันแทบทะ

ลกัโรงพยาบาล...... นพ.จาง ปอหลี ่ก็

ยงัจดจําภาพเหตุการณวนัท่ีนาํทมี

คณะแพทยแผนจนีไปถงึเมืองอูฮัน่

มณฑลหเูปยไดจนถึงทุกวันนี้

 “ผูปวยแตละคนตางก็มวิีธีการ

รักษาที่แตกตางกัน” นี่เปนจุดเดน

ของการรักษาดวยแพทยแผนจีน

สําหรับแต ละบุคคล แตเมื่อตอง

เผชิญกบัผูปวยจาํนวนมากท่ีเปนไข

เหมือน ๆ  กนั มีสาเหตุของโรคแบบ

เดียวกัน จึงตองศึกษาและปฏิบัติ

จากประสบการณของคนยคุโบราณ

ใชตํารับยาสามัญในการรกัษา โดย

นพ.จาง ปอหลี ่ไดเสนอใหแบงคน

ออกเปน 4 ประเภท (ผูปวยยืนยัน

ผูท่ีมอีาการไข ผูสงสัยวาติดเชือ้และ

ผูท่ีอยูระหวางเฝาสงัเกตอาการ) เพือ่

ใชวธีิบรหิารจดัการและกกัตัวสวน

กลาง (State Quarantines) ท่ีแตกตาง

กัน สําหรับผูปวยกักตัวสวนกลาง

ที่มีไขและสงสัยวาจะติดเชื้อ ให

รักษาดวยวธีิรับประทานยาจนี โดย

ใชยาตมสําเรจ็รปูบรรจุถงุสูตรท่ีใช

รักษา “พษิจากความชืน้” เปนหลกั

 ซึ่งคําแนะนําที่ตรงจุดและปฏิบัติ

ผนึกก�าลงัแพทย์แผนจนี พชิิตชัย “3 ศูนย์”
中医组合拳，打出“3个零”

ไดจริงนี ้ไดกลายเปนนโยบายสาํคัญในการตอสูปองกนัโรคโควิด - 19

ของจีน

เดือนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2563 เพือ่ท่ีจะบรรลมุาตรการ “รบัผูปวยให

ไดมากทีส่ดุ รกัษาหายใหไดมากทีสุ่ด” คณะกรรมการกาํกบัสวนกลาง

ตัดสินใจกอสรางโรงพยาบาลสนามสําหรบัรกัษากลุมผูปวยโควดิ - 19

อาการไมหนัก นับตั้งแตเปดโรงพยาบาลสนามแพทยแผนจีนเจียง

เซี่ยทีเ่มอืงอูฮัน่ นพ.จาง ปอหลี ่และนพ.หลวิ ชิงเฉวียนไดนําคณะแพทย

พยาบาลดานแพทยแผนจีนจากมณฑลตาง ๆ ไดแก เจียงซ ูหูหนาน 

เหอหนาน สานซ ีและนครเทียนจิน เขาประจําการยงัโรงพยาบาลสนาม

ดังกลาว โดยใชวิธีรักษาที่ผสมผสานแพทยแผนจีนกับแผนปจจุบัน 

ทัง้นี ้โรงพยาบาลสนามเจียงเซ่ียไดปดทาํการเม่ือวนัที ่10 มีนาคม พ.ศ. 

2063 ตลอด 26 วันท่ีเปดดําเนินการ ไดรกัษาผูปวยรวม 564 ราย รักษา

หาย 392 ราย โดยไดสรางสถติิ 3 ศูนย คือ “ผูปวยอาการหนักขึ้นเปน

ศูนย ผูท่ีหายแลวปวยซ้ําเปนศูนย และแพทยพยาบาลติดเชือ้เปนศูนย” 

นพ.จาง ปอหลี่ระบุวา ยาจีนชวยลดอัตราที่ผูปวยอาการนอยจะ

กลายเปนผูปวยหนัก สวนการรักษาโดยผสมผสานแพทยแผนจีนกับ

แผนตะวันตกชวยลดอัตราเสียชีวิตของผูปวยหนัก

①
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หลายปมานี ้การรับมือกับโรคอุบัติใหมและโรคติดเชื้อใหมของจีน 

ไดอาศัยตํารับยาโบราณเปนพื้นฐาน สรางสรรคเปนยาแผนใหมจํานวน

มาก เชน ในป พ.ศ. 2546 ชวงโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

(SARS) ไดคิดคนยาเหลยีนฮวาชงิเวนิ และในการรบัมือกบัโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุ H1N1 เมื่อป พ.ศ. 2552 ไดผลิตยาจินฮวาชิงกาน ฯลฯ

เม่ือพจิารณาจากลกัษณะเฉพาะของการแพรระบาดโรคโควิด - 19 บรรดา

ผูเชี่ยวชาญได “รกัษา - สรปุ - ปรับปรุงแกไขไปพรอม ๆ กนั” อาศัยผลการ

รักษาทางคลินิก คอย ๆ คัดเลือกวิธีการรักษาที่ไดผล ซึ่งประสบความ

สําเร็จอยางดียิ่งในการตอสูกับโรคระบาดนี้

ทั้งนี ้หนึ่งในวิธีการรักษาที่ไดผลคือใชยาตมลางปอดขับพิษ ซึ่งเกิด

จากการพัฒนาผสมผสานตํารับยาโบราณที่ระบุไวในตํารา “โรคไขจาก

ความเยน็” ซ่ึงแตงข้ึนโดยจาง จงจิง่ (张仲景) หมอชือ่ดังในสมัยโบราณของ

จีน ในเอกสาร “วธีิการรกัษาโรคโควดิ - 19 (ทดลองฉบับท่ี 7)” ยาตมลาง

ปอดขับพษิไดถกูกําหนดใหเปนตัวเลือกแรกในระยะการรกัษาทางคลนิิก

ดวยแพทยแผนจนี ในการแถลงขาววาดวยกลไกความรวมมอืเพือ่ปองกนั

และควบคุมโรคของสาํนักนายกรฐัมนตรจีนี นพ.หวงั เหวย รองผูอาํนวย

การโรงพยาบาลแพทยแผนจีนปกกิ่งระบุวา ยาตมลางปอดขับพิษเปน

ตํารับยาสามัญท่ีใชรกัษาโรคโควดิ - 19 ไมเพยีงแตสามารถใชกับผูปวยที่

มีอาการนอย ผูปวยทั่วไป และผูปวยหนักเทานั้น ยังสามารถใชไดกับผู

ต�ารับยาโบราณเก่าแก่ แต่ยงัใช้ได้ผล
经典药方，历久弥新

ปวยวิกฤติดวย

นอกจากนั้น การใชยาตมลาง

ปอดขบัพษิรกัษา 1 คอรส จะมีคาใช

จายเพยีง 100 หยวน (ราว 450 บาท) 

เทานั้น ซึ่งจากประกาศของสํานัก-

งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

จีนระบุวา คารักษาพยาบาลผูปวย

โควดิ - 19 ทีมี่อาการหนัก 1 รายตอง

ใชเงินมากกวา 150,000 หยวน (ราว

675,000 บาท) ดังน้ัน การใชยาจีนจงึ

ชวยประหยดัคารกัษาโรคโควดิ - 19 

อยางมาก
本刊综合

ยาจีนตมบรรจุถุง 

图①煎好的中药汤剂 新华社 图

เจาหนาที่แพทยจัดยาจีนตามใบสั่งยา 
图②医护人员根据处方抓中药 新华社 图 

②
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作为中国疫情防控经验的重要部分，中医药也受

到许多国家的重视。在位于泰国曼谷市中心的

泰国中华总商会大厦，不少人来到泰国中医师总会设立

的中医药保健茶摊位喝茶，提高身体免疫力。

短短几天，赠茶活动就赠出保健茶上万杯，每

天煮茶使用中药材上百公斤。泰国中医师总会会长

林丹乾说，他对中医药治疗新冠肺炎的信心来自传

统中医学丰厚的底蕴。有中医经典里的指南，有

多年的临床经验，泰国中医师总会很有信心，

已经向泰国卫生部请缨上一线治疗新冠肺炎患

者，“国家有难，匹夫有责，到了泰国中医为

国为民效力的时刻。”

此次中医药在抗击新冠肺炎中的显著

作用得到泰国各界认可。泰国公共卫生部

医疗服务厅厅长颂萨说，中国抗疫过程

中，中医中药效果明显。如果条件许可

的话，泰国也可以尝试用中医中药治疗新

冠肺炎患者。

不仅如此，最近美国、荷兰、匈牙

利等多国中医药诊所问诊人数大涨；中国

不少药企的中医药产品海外订单激增；韩

国、日本、意大利一些科研院校还给中国

中医专家来信，希望共享中医药治疗新冠肺

炎的经验。

中医药是中国传统文化的重要组成部分，

它包含的整体观、治未病等思想，体现着独特的

中国思维。中医在积极参与海外抗疫的同时，有助

于国际社会更多了解中医药，了解中国文化，也有

助于增进中外文化交流。

แพทยแ์ผนจนีอทิุศก�าลงัสูภ้ยัโควิด - 19 ท ัว่โลก
全球抗疫，中医药贡献独特力量
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ในฐานะทีศ่าสตรการแพทยจีนเปนสวนสาํคัญในการควบคุมโรคโค-

วิด - 19 ของจีน ทําใหแพทยแผนจีนไดรับความสนใจจากนานาประเทศ

ท่ัวโลก รัฐบาลจนีเสนอตัวใหความรวมมอืกบัองคการอนามัยโลก (WHO) 

อยางทันทวงท ีโดยไดแบงปนประสบการณเกีย่วกบัการใชแพทยแผนจนี

ในการควบคุมโรคโควดิ - 19 อกีทัง้ไดแปลเนื้อหาวธีิการรกัษาโรคโควดิ

- 19 ดวยแพทยแผนจนีฉบบัใหมเปนภาษาองักฤษ เพือ่แบงปนใหแกประ-

ชาคมโลก นอกจากนัน้ รฐับาลจีนยังคัดเลือกหมอแผนจีนใหรวมทมีคณะ

แพทยที่ไปชวยตอสูโรคระบาดยังตางประเทศ ในสงครามตอสูกับโรค

ที่ระบาดไปทั่วโลกนี ้แพทยแผนจีนที่ตกทอดมานับพันปแตยังใชรักษา

ไดผลด ีกําลังชวยเหลือประเทศตาง ๆ รักษาชีวิตของผูคน สรางความ

อุนใจใหแกประชาคมโลก

อาคารสํานักงานหอการคาไทย - จนีทีต่ัง้อยูใจกลางกรุงเทพมหานคร

ในวนัธรรมดาจะมีผูคนพลกุพลานอยูเปนประจํา พนักงานกวา 5,000 คน

ของบริษัทตาง ๆ ทาํงานอยู ณ อาคารแหงน้ี เม่ือเรว็ ๆ นี ้โถงใหญบรเิวณชั้น

1 มีบรรยากาศคึกคักเปนพิเศษ มีผูคนไมนอยแวะเวียนมาจิบชาที่ซุมชา

เพื่อสุขภาพซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแพทยแผนจีนประเทศไทย ชวยเพิ่มภูมิ

คุมกันใหกับรางกายในการตอสูกับโรคโควิด - 19

จากขอมูล ทามกลางการแพรระบาดอยางรุนแรงของโรคโควิด - 19 

สมาคมแพทยแผนจนีประเทศไทยและหมอจนีมากประสบการณจากศูนย

วิจัยแพทยแผนจีนแหงประเทศไทยไดทดลองซํ้าแลวซํ้าเลา โดยไดคัด

เลือกยาสมุนไพรจีนหลายชนิดอยางระมัดระวัง นํามาตมเปนยาแลวลอง

ชิมดวยตัวเอง จนสุดทายตัดสินใจนําเสนอชาเพื่อสุขภาพท่ีชวยเพิ่มภูมิ-

คุมกันรางกายใหแกชาวไทย

ตั้งแตปลายเดือนมีนาคมเปนตนมา หมอแผนจีนไดเริ่มชงชาแจกให

ด่ืมฟรทีีห่องโถงชัน้ 1 ของอาคารสาํนักงานหอการคาไทย - จีน คุณวรวรรณ 

แพทย์แผนจนีช่วยไทยสู้ภยัโควดิ - 19
中医药助力泰国抗击疫情

พนักงานบริษัทรายหน่ึงกลาววา 

“ไทยกับจีนตางก็มียาแผนโบราณ 

ถือเปนภูมิปญญาที่ตกทอดกันมา

จากรุนสูรุน เชื่อวายอมจะมีสรรพ

คุณชวยตอสูกับโรคระบาดได”

เพียงไมกี่วัน ไดมีการแจกชา

เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 สถานทูตจีนในประเทศญี่ปุนแจก

จาย “กระเปาสุขภาพ” ใหกับนักเรียนจีนที่เรียนอยูที่ญี่ปุน

และในนั้นมียาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวินรวมอยูดวย 

图①2020年4月，中国驻日本大使馆向在日留学生
发放“健康包”，其中包括中成药连花清瘟胶囊 
新华社 图

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทยาจีนแหงหนึ่งบริจาค

ยาแผนจีนใหกับอิหรานเพื่อตอสูกับโรคระบาด 

图②2020年3月，中国药企向伊朗捐赠中药丸用以
抗疫 中新社 图 

①

②
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ระยะน้ี ผูใชบรกิารคลนิิกแพทยแผน

จีนในหลายประเทศ อาท ิสหรัฐอเมริกา 

เนเธอรแลนด และฮังการ ีฯลฯ มีจํานวน

เพิ่มขึ้นอยางมาก ขณะที่ผลิตภัณฑยาจีน

ของหลายบริษัทในจีนมียอดสั่งซื้อพุงสูง

ข้ึนมาก มีสถาบันหรอืสถานศึกษาบางแหง

ในเกาหลีใต ญี่ปุน และอิตาลีไดติดตอไป

ยังผูเชี่ยวชาญดานแพทยแผนจีน แสดง

ความหวังที่จะขอแบงปนประสบการณ

ในการใชยาจีนรักษาโรคโควิด - 19

ในฐานะเปนประเทศแรกในยโุรปทีป่ระกาศ

ใหแพทยแผนจีนมีผลบังคับใชถูกตองตามกฎ-

หมายแลว ฮังการีจึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอ

บทบาทการใชยาจีนในการตอสูกับโรคโควิด - 19 

ต้ังแตระยะแรก เม่ือปลายเดือนกมุภาพนัธ หมอแผนจีนใน

ฮังการีไดเริ่มตมชาสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยเพิ่มภูมิคุมกันใน

ใหด่ืมฟรแีลวกวาหม่ืนแกว แตละวนัตองใชยาสมุนไพรในการชงชากวา

รอยกโิลกรัม นายหลนิ ตันเฉยีน นายกสมาคมแพทยแผนจนีประเทศไทย

กลาววา ความเชื่อมั่นในการใชยาจีนรักษาโควิด - 19 มาจากภูมิปญญา

อนัลึกซ้ึงของศาสตรแพทยจนีโบราณ ไดรบัการชีแ้นะจากศาสตรโบราณ 

ผสมผสานกับประสบการณรักษาทางคลินิกมาหลายตอหลายป สมาคม

แพทยแผนจีนประเทศไทยจึงมีความเชือ่ม่ันอยางสูง และไดทําเรื่องเสนอ

ไปยังกระทรวงสาธารณสุขของไทย เพื่อขอนําไปใชสําหรับรักษาผูปวย

โรคโควิด - 19 “เมื่อประเทศชาติมีภัย ทุกคนมีหนาที ่ถึงเวลาแลวที่หมอ

จีนในไทยจะไดอุทิศตนเพื่อเปนประโยชนแกประชาชน”

ครั้งนีแ้พทยแผนจีนไดแสดงบทบาทอยางเดนชัดในการตอสูกับโรค

โควิด - 19 ซึง่ประเทศไทยใหการการยอมรบัในวงกวาง นายแพทยสมศักด์ิ 

อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย

กระทรวงสาธารณสุขกลาววา ใน

การตอสูกบัโรคโควิด - 19 ของประ-

เทศจีน ใชยาจีนรักษาไดผลดีอยาง

ชัดเจน หากมีเหตุปจจัยที่ถึงพรอม

ประเทศไทยอาจจะลองใชยาจีน

รักษาผูปวยโควิด - 19 เชนกัน

ประชาคมโลกกดไลค์ให้แพทย์แผนจนี
国际社会点赞中医药
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รางกาย และแจกฟรใีหแกประชาชน จากรายงาน มีชาวบานในพืน้ทีม่ากมาย

มาขอรับชาสมุนไพรจีนเปนประจํา ดร. เอโอริ อายันดอค (Eory Ajandok) 

ผูอาํนวยการคณะกรรมการการแพทยสนับสนนุ (Complementary Medicine) 

กระทรวงสาธารณสขุฮงัการรีะบุวา “เชือ่ม่ันวาแพทยแผนจีนจะแสดงบท

บาทอยางแขง็ขันในการตอสูกบัโรคโควดิ - 19 ในฮังการยีาจีนและยาตะวัน-

ตกสามารถท่ีจะเสรมิจดุดีของกนัและกนั สนบัสนนุซึง่กนัและกนั รวมกนั

ปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชนได”

ภายหลังจากที่ประเทศจีนสนับสนุนยาเม็ดแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน

ใหแกประเทศอิตาลีจํานวน 100,000 กลองแลว ตอมาอิตาลีไดขอใหจีน

ชวยเหลือเพิม่อกี 100,000 กลอง ดร. ชนิาทัล (Dr. Cinatl) นักไวรสัวทิยาของ

เยอรมนีใหสัมภาษณเมื่อเร็ว ๆ นี้วา “วิธีการรักษาแบบผสมผสานแพทย

แผนจีนและแผนตะวนัตกเขาดวยกันเปนบทเรียนท่ีมีนยัสําคญัอยางมาก 

ยาจีนมีสรรพคณุอยางชดัเจนในดานการปองกนัไมใหเชือ้ไวรสัเขาสูเซลล

และการเพิ่มจํานวนของไวรัส” 

แพทยแผนจนีเปนองคประกอบสําคัญของวฒันธรรมจนีโบราณ แฝง

ไวดวยแนวคิดการรกัษาแบบองครวมและปองกนัไวกอนเกดิโรค สะทอน

ใหเห็นแนวคิดที่เปนเอกลักษณของจีน ในขณะที่แพทยแผนจีนกระตือ-

รอืรนเขาไปมีสวนรวมในการตอสู

กับโรคโควิด - 19 ในตางประเทศ 

ดานหนึ่งไดชวยใหประชาคมโลก

เขาใจศาสตรการแพทยจีนมากขึ้น 

เขาใจวฒันธรรมจีนมากขึน้ อกีดาน

หนึ่งก็ชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหวางจนีกับตางประ-

เทศดวย
本刊综合

วันที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอรประเทศ

มาเลเซีย ทีมผูเชี่ยวชาญดานการแพทยจีนเพื่อรวมตาน

การแพรระบาดในมาเลเซียกําลังวิดีโอคอลกับผูเชี่ยวชาญ

แพทยแผนจีนในประเทศจีน 

2020年4月22日，中国赴马来西亚抗疫医疗专家
组与当地中医药界人士视频连线 新华社 图
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近年 来 ， 中 国 政 府 、 医

药 企 业 不 断 通 过 科 技

创新驱动，促进中医药传统诊疗手段与现代科

技结合，推进中医药现代化、产业化进程，让古老的中医

药焕发新的活力。

云南白药有着悠久历史，具有良好的止血止痛功效。过去，人们

在牙痛时把白药粉涂抹在牙膏上来止痛，效果非常好。这为云南白药

集团将传统中药融入现代生活，带来了很大的启发。 

2005年，云南白药正式进入牙膏市场，并陆续推出系列产品，

短短五年时间，云南白药牙膏销售收入便突破10亿元。

后来，云南白药瞄准洗发水市场，沐浴护肤产品、卫生巾等个

人护理产品也陆续推出。在竞争白热化的医药市场上，云南白药集

团还凭借敏锐的“嗅觉”，积极构建了全方位的品牌培育体系。在

特色天然药物产品上培育使用“云丰”品牌；在健康、养生产品上

培育使用“千草堂”品牌；在医用敷料、急救包等产品上培育使

用“泰邦”品牌；在洗发护发产品上培育使用“养元青”品牌……

经过多年努力，云南白药已经成为了一家融医药研发、药品制

造、日化护理、养生保健、药材贸易、批发零售、医药物流于一体

的大型医药健康知名药企。回顾创新之路，云南白药以“药”为本

多元拓展，让传统中药融入现代生活，以医药科技提升健康品质，

为健康产业提供了可借鉴的发展模式。

แพทยแ์ผนจนีกา้ว
สูค่วามทนัใหม่
อย่างต่อเนือ่ง

不断走向现代化的中医药
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หลายปมานี ้รัฐบาลจีนและธุรกิจเภสัชกรรมมีการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 

สงเสริมการวินิจฉัยโรคแบบแพทยแผนจีนบูรณาการเขากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลักดันให

แพทยแผนจนีมีความทนัสมัย เขาสูกระบวนการอุตสาหกรรมฟนฟกูารแพทยแผนจีนโบราณใหกลบัมีพลังชวีติ

ขึ้นใหม

พ.ศ. 2445 ชวี ฮวานจงั นายแพทยจีนผูมีชื่อเสียงในยูนนานไดคิดคน

ผลิตยาสมนุไพร “ชวฮีวานจังไปเปาตัน” ท่ีมสีรรพคุณหามเลอืด แกปวด

แกฟกชํ้าหอเลอืดซึง่กค็อืยา “ยนูนานไปเยา” ถกูนาํไปใชรกัษาอาการบาด

เจ็บตาง ๆ เปนท่ีนิยมชมชอบอยางกวางขวาง หลายปมานี ้บรษัิทเครอืยนู-

นานไปเยา ไดนําเอายาเปนฐานราก พฒันาขามเขตแดน ปรบัปรงุยาสมุน-

ไพรใหมีความทนัสมัย พรอม ๆ กบัการยดึถอืตามธรรมเนยีมปฏบัิติ หาญ

กลาในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและกิจการ หนึ่งในจํานวนนี้คือยา

สีฟนยูนนานไปเยาซึ่งกลายเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบ

ความสําเร็จในการยกระดับปรับโฉมสมุนไพรจีน

กอนหนาป พ.ศ. 2558 ตลาดยาสฟีนเกรดสูงในจนีถกูผกูขาดโดยสินคา

แบรนดตาง ๆ เชน Crest และ Colgate เปนตน อกีดานหนึง่ เน่ืองจากสมุน-

ไพรไปเยามีสรรพคุณในการหามเลือดแกปวด ที่ผานมาเวลาใครปวดฟน

ยูนนานไป๋เย่า ถอืตวัยาเป็นฐานราก พฒันาข้ามเขตแดน
云南白药 ：以药为本、跨界发展

จะเอาผงยาไปเย าปายบนยาสีฟน

แปรงฟน ซึ่งไดผลดีมาก ตรงนี้จึง

เปนการจุดประกายไอเดียทาํใหบรษัิท

เครือยูนนานไปเยาพยายามคิดคน

นําสมุนไพรจีนบูรณาการเขาสูวิถี

ชีวิตสมัยใหม 

พ.ศ. 2558 ยูนนานไปเยาเขาสู

ตลาดยาสีฟนอยางเปนทางการ ทุมเท

กาํลงัการวจัิยทางวทิยาศาสตรอยาง

ตอเนื่อง และทยอยนําเสนอสินคา

ออกมาหลากหลายผลิตภัณฑ ใน

เวลาสัน้ ๆ เพยีงหาป รายไดจากการ

จําหนายยาสีฟนยนูนานไปเยามยีอด

ทะลุเกินหนึ่งพันลานหยวน 

หลังจากนั้น ยูนนานไปเยาได

เล็งเปาไปที่ตลาดยาสระผม ผลิต-

ยาพนสเปรยยูนนานไปเยา
云南白药气雾剂 新华社 图
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ยานํ้าสําหรับดื่ม 12 หลอด ถูกหุนยนตมือจับอยางแมนยํา วางเรียงที

ละหลอดลงในรองของแผงฟลมบรรจุภัณฑสีขาว นี่คือปริมาณของหนึ่ง

กลองบรรจภัุณฑในสายการบรรจอุตัโนมัติของเครอืบรษัิทเวชกรรมหยงั

จื่อเจียง แตละวันสามารถผลิตยานํ้าออกมาอยางตอเนื่องเปนจํานวนกวา 

2.5 ลานหลอด 

นี่คือหองปฏิบัติการหนึ่งในแผนกการผลิตของเครือบริษัทเวชกรรม

หยังจื่อเจียง ทําการผลิตยานํ้าสมุนไพรจีนหลันฉินตัวเอกยาสมุนไพรจีน

ภัณฑปกปองถนอมผิวตาง ๆ ทยอยนําเสนออกมา เชน สบูเหลวอาบนํ้า

ผาอนามัย ฯลฯ ในตลาดเวชภณัฑที่มีการแขงขนัสงู บรษัิทยนูนานไปเยา

ไดสรางแบรนดดวยการปลูกฝงพฤติกรรมผูบริโภคอยางเปนระบบ ได

แก การใช “กลิ่น” ซึ่งเปนสิ่งที่ไวตอการสัมผัส โดยนําเสนอผลิตภัณฑ

แบรนด “หยนุเฟง” ท่ีมคุีณสมบัติพเิศษทีผ่ลติจากสมุนไพรธรรมชาติ สง-

เสริมใหใชผลิตภณัฑบํารงุสุขภาพรางกายแบรนด “เชยีนเฉาถงั” สงเสรมิ

ใหใชผลติภณัฑยาแบรนด “ไทปง” อปุกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรบั

แปะพอกหรอืหอหุม สงเสรมิใหใชแบรนด “หยางหยวนชงิ” ในผลติภณัฑ

แชมพูสระผมครีมนวดผม 

จากความพยายามเปนเวลาหลายป ยูนนานไปเยาไดกลายเปนธุรกิจ

ยาเพือ่สุขภาพขนาดใหญท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจกักนัทัว่ไป เปนองคกรยาที่

รวมแผนกวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมทําการผลิตยา ผลิตภัณฑดูแลบํารุง

สุขภาพประจําวัน เวชภณัฑขายสงและคาปลกีรวมถงึโลจสิติกสเภสชักรรม

ยอนกลบัไปดูเสนทางการพฒันานวัตกรรม บรษัิทยนูนานไปเยาไดนาํ “ยา” 

มาเปนฐานราก บุกเบิกในหลายดาน เพื่อใหสมุนไพรจีนโบราณสามารถ

หลอมรวมเขากบัวถิชีวีติสมัยใหม ใชเทคโนโลยเีภสัชกรรมในการยกระดับ

คุณภาพสขุภาพ เปนแบบอยางการพัฒนาท่ีสามารถเรยีนรูไดสําหรบัธุรกจิ

อุตสาหกรรมสุขภาพ

ยาน�า้หลนัฉิน สูตรยาแผนโบราณในรูปแบบ “สมยัใหม่” 
蓝芩口服液：经典名方现代化

เปนหลกั มีสรรพคุณแกรอนใน แก

หลอดลมอักเสบ มีประวัติศาสตร

การใชสตูรยานีม้าแลวเกอืบ 1,600 ป

ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง

จากผูปวย

    ในฐานะเปนธุรกจิผลติยาท่ีพฒันา

เติบโตมาจากการสมุนไพรจนี เครือ

 รายงานพเิศษ 特稿
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บริษัทเวชกรรมหยงัจ่ือเจยีงยนืหยดัในการใชสูตรยาสมุนไพรจนีโบราณ

ผสมผสานเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม สรางมาตรฐานการแพทยแผนจีน

ที่ทันสมัย

ความทันสมัยของการแพทยแผนจีนเปนโครงการที่ดําเนินการอยาง

เปนระบบ เร่ิมตนจากวตัถดุบิ พยาธิวทิยา พษิวทิยา ตามดวยการรกัษาภาค

ปฏิบัต ิเปนตน เปนหวงโซเชื่อมโยงกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได ในกระ-

บวนการนีต้องมีพืน้ฐานมาจากวัตถดิุบทีป่ลอดภยั ยกตัวอยางยานํา้หลนัฉนิ

สมุนไพรปานหลันเกินเปนตัวเอกของยา (ในทางการแพทยแผนจีน ยา

เอกเปนตัวยาท่ีมบีทบาทสําคญัที่มุงตรงไปรกัษาโรคหรอือาการหลกัของ

โรค) หัวใจคอืตองมคุีณภาพดีเยีย่ม เพือ่ควบคุมคุณภาพต้ังแตตนทาง บรษัิท

หยังจื่อเจียงไดสรางรูปแบบ “บริษัท - สหกรณ - เกษตรกร” โดยสราง

พื้นที ่24,000 ไร เปนแหลงปลกูปาน

หลันเกินที่อําเภอหมินเลอ มณฑล

กนัซู ทางภาคตะวนัตกของจนี บริษัท

หยงัจือ่เจยีงสนบัสนนุดานเมลด็พนัธุ

และเทคนิค ฯลฯ แนะนําวิธีการปลูก

แกเกษตรกร

หลายปมานี ้บรษัิทหยงัจือ่เจียง

ใชงบการลงทนุไปกบัการวจิยัพฒันา

มากถงึ 20% ตอป อาศัยแพลตฟอรม

การวิจัยและพฒันานวัตกรรมระดับ

สูงเชนหองปฏิบัติการสําหรบัเตรียม

ยาดวยเทคโนโลยีสมัยใหมระดับ

ชาติ ศูนยวิจัยวิศวกรรมแหงชาติ

สําหรบัเทคโนโลยเีภสชักรรมสมุน

ไพรจีน และหองปฏบัิติการหลักใน

การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรจีน

เปนตน กอตัวข้ึนเปนทมีนวตักรรม

ที่นําโดยนักวิทยาศาสตรอาวุโสผู

มีความสามารถระดับสูงรวมทัง้หมด

จํานวนมากกวา 1,000 คน
                                          本刊综合

ผลิตภัณฑยาของบริษัทเครือยูนนานไปเยาเขา

สูกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัต ิ

图①云南白药集团药品存取已基本实现自动化 
新华社 图

①
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บรหิารแดนมงักร
中国
之路

ค�าส�าคญัจากการประชมุสองสภา
从这些“关键词”中读懂中国两会

การประชุมสองสภา (สภาผูแทนประชาชนจีนและสภาที่ปรึกษาการเมืองแหงประชาชนจีน) 

ประจําป พ.ศ. 2563 เปนการประชุมสมัชชาใหญครั้งพิเศษซึ่งไมคอยไดเห็นนับแตเกิดการระบาด

ของโรคโควิด - 19  ไปทั่วโลก การประชุมครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นอันแรงกลาและพลัง

อันยิ่งใหญของจนีท่ีจะเอาชนะโรคระบาด ยิง่ไปกวาน้ันยังเปนการประกาศวาสังคมกนิดีอยูดีในทุก

ดานซึ่งเปนชวงเวลาที่จะจารึกความภาคภูมิใจและอุดมการณที่ใฝฝนกําลังจะมาถึง

การประชุมสองสภาที่จัดขึ้นในชวงสภาวการณพิเศษเชนนี้ไดรับการจับตามองจากทั่วโลก 

นิตยสารแมนํ้าโขงจึงไดสรุป “คําสําคัญ” 6 คํา เพื่อชวยใหคุณเขาใจการประชุมสองสภาประจําป 

2563 มากขึ้น

2020年中国两会，是新冠肺炎疫情全球蔓延以来的一次特殊会议。它展示了中国战胜疫情的坚定意

志和强大力量，更昭示一个铭刻光荣与梦想的时刻即将来临——中国全面建成小康社会。

特殊时期召开的中国两会备受世界瞩目。本刊梳理出六个“关键词”，帮您读懂2020年中国两会。

จากผลกระทบของโรคโควิด - 19 ทําใหผลติภณัฑมวลรวมในประเทศจีนไตรมาส

แรกต่ํากวาปกอน 6.8% การบรโิภคและการบรกิารลดลง  หวงโซการผลติและหวงโซอปุ-

ทานตางไดรบัผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมซึง่ไดรบัผลกระทบ

กอนเปนอนัดับแรก  หลกัประกันของประชาชนถกูทาทายมากข้ึน  และแนนอนวา

เศรษฐกจิโลกจะตกต่ําถดถอย องคการการคาโลกคาดการณวาปนีก้ารคาทัว่โลกจะ

ลดลง 13% - 32% สภาพแวดลอมการพฒันาภายนอกของจีนไมแนนอนและผนัผวน

มากข้ึน 

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงของจีนไดเนนยํ้าเมื่อคราวพบปะกับสมาชิกสภา ฯ ใน

วงการเศรษฐกจิท่ีเขารวมประชมุสภาทีป่รกึษาการเมืองแหงประชาชนจนีวาตองสราง

 “สร้างความมัน่คง 6 ด้าน” และ “หลกัประกนั 6 ด้าน”
“六稳”“六保”

ค�าส�าคญัประการที่

关键词

今年政府工作报告没

有提出全年经济增速具体

目标，而是要集中精力抓

好“六稳”“六保”。“六

稳”即稳就业、稳金融、稳

外贸、稳外资、稳投资、稳

预期工作；“六保”是保

居民就业、保基本民生、

保市场主体、保粮食能源

安全、保产业链供应链稳

定、保基层运转。

1

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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ความแข็งแกรงใหแกเศรษฐกิจจีน 

ตองสงเสรมิแนวโนมของเศรษฐกจิ

จีนให “มีความม่ันคงและความเจริญ

เติบโตในระยะยาว” และยังไดวาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตไว

อยางชดัเจน ซ่ึงประกอบดวย “ คอย ๆ

กอใหเกิดรูปแบบการพัฒนาแบบ

ใหมที่เนนการหมุนเวียนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศเปนหลกั และสงเสรมิ

การพัฒนารวมกันทั้งระบบหมุน

เวยีนเศรษฐกิจในประเทศและระ-

หวางประเทศ”

ปนี้รายงานการทํางานของรัฐบาลไมไดกําหนดเปาหมายอัตราการเจริญเติบ

โตทางเศรษฐกจิตลอดท้ังปไวอยางชดัเจน  แตจะตองมุงทุมเทพฒันา “ความม่ันคง 

6 ดาน และหลักประกัน 6 ดาน”   ความมั่นคง 6 ดาน คือ การสรางความมั่นคงใน

ดานตาง ๆ ไดแก ความม่ันคงของอตัราการมีงานทํา การเงิน การคาระหวางประเทศ 

การลงทุนในประเทศ การลงทุนจากตางประเทศ และงานโครงการลวงหนา  “หลัก

ประกัน 6 ดาน” ไดแก หลักประกันการมีงานทําของประชาชน  การดําเนินชีวิต

พื้นฐาน  แกนหลักสําคัญในตลาด  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  หวงโซ

การผลติและหวงโซอปุทาน  การบรหิารงานของรฐับาลในระดับฐานลาง ปน้ีงาน

สําคัญที่ตองทําเปนอันดับแรกคือการสรางความมั่นคงของอัตราการมีงานทําเพื่อ

เปนหลกัประกันการดํารงชีวติของประชาชน มุงม่ันเอาชนะในสงครามขจดัความ

ยากจน  พยายามไปสูเปาหมายของภารกจิการสรางสงัคมอยูดีกนิดีในทุกดาน  เพิม่

การจางงานในเมืองและชนบท 9 ลานคนขึน้ไป  อตัราการวางงานท่ีสํารวจจากใน

เมืองและชนบทอยูที่ประมาณ 6%  อัตราการวางงานทีล่งทะเบยีนไว ในเมืองและ

ชนบท 5.5%  คาใชจายในการบรโิภคของประชาชนสูงขึน้ 3.5% สงเสรมิเสถียรภาพ

และยกระดับคุณภาพการนาํเขาและสงออก ดุลการชาํระเงินระหวางประเทศสมดุล

พอสมควร  รายไดของประชาชนเพิม่ขึน้ไปพรอมกบัการเติบโตของเศรษฐกจิ  ภาย

ใตมาตรฐานปจจบัุนประชากรผูยากจนและอําเภอท่ีแรนแคนในชนบทไดหลุดพน

จากความยากจนท้ังหมด ความเสีย่งสําคญัทางการเงนิไดรบัการควบคุมอยางมีประ-

สิทธิภาพ การใชพลงังานตอหนวย GDP รวมท้ังปรมิาณการปลอยมลพษิหลักลดลง

อยางตอเน่ือง  และพยายามใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

ระยะ 5 ป ฉบับท่ี 13  

อาจารยฝกอบรม (คนที ่ 1 ซาย) ตอบ

คําถามนักเรียนในคลาสฝกอบรมการ

จางงาน 

辅导员（左一）在就业培训班上
解答学员的疑难问题 新华社 图
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ปน้ีประเทศจนีจะชวยเหลอืประชาชนผูยากจนท่ีสดุจาํนวน 5.51 ลานคนสุดทาย 

ยติุความยากจนแบบส้ินเชงิเปนประวติัการณ และมีนยัวานบัต้ังแตการประชมุสมัช-

ชาใหญของพรรคคอมมิวนิสตจนีครัง้ที ่18 เปนตนมา จนีมีประชาชนผูยากไรราว

1 รอยลานคนท่ีหลดุพนจากความยากจนไดสาํเรจ็  จดุออนสําคญัทีสุ่ดในการสราง

สังคมกินดีอยูดีไดรับการเติมเต็มแลวนับแตนี้ไป

การตอสูเพือ่เอาชนะความยากจนและสรางสงัคมกนิดีอยูดีไดอธิบายแนวคิดการ

ปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนสิตจนีท่ียดึถอืวา “ประชาชนตองมากอน”  โดย

ระหวางการประชมุสองสภา ประธานาธิบดีส ีจิน้ผงิก็ไดเนนยํา้หลายครั้ง

รายงานการทาํงานประจาํปของรฐับาลไดระบุถงึความมุงมัน่ตอสูเพือ่ขจดัความ

ยากจน  เรงเสรมิกาํลงัในการขจัดความยากจนของอาํเภอและหมูบานยากจนท่ีเหลือ

อยู  สําหรบัแรงงานท่ีออกไปทํางานตางถิน่ จะตองสรางความม่ันคงใหแกตําแหนง

งานในพืน้ทีจ่างงาน เริม่ปฏบัิติการบรโิภคเพื่อชวยเหลอืผูยากจน สนบัสนนุอตุสาห-

กรรมท่ีชวยเหลอืผูยากจนใหกลบัมาเติบโตอีกครัง้ ใหความชวยเหลอืตอเนือ่งหลัง

จากการยายถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารสูพื้นที่ที่ดีกวา  สงเสริมการ

ประสานรวมมอืชวยเหลอืผูยากจนระหวางภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก และ

การบรรเทาความยากจนในพืน้ท่ีเฉพาะโดยหนวยงานภาครฐั สงเสรมิหลกัประกนั

今年，中国将帮助最

后551万贫中之贫、困中

之困人口脱贫，历史性终

结绝对贫困。这意味着中

共十八大以来中国有1亿

左右贫困人口实现脱贫，

全面建成小康社会的最突

出短板将从此补齐。

今年政府工作报告中

提到，中国将坚决打赢脱

贫攻坚战。加大剩余贫困

县和贫困村攻坚力度，对

外出务工劳动力，要在就

业地稳岗就业；开展消费

扶贫行动，支持扶贫产业

恢复发展；加强易地扶贫

搬迁后续扶持，深化东西

部扶贫协作和中央单位定

点扶贫；强化对特殊贫困

人口兜底保障，搞好脱贫

攻坚普查，继续执行对摘

帽县的主要扶持政策；接

续推进脱贫与乡村振兴有

效衔接，全力让脱贫群众

迈向富裕。

การต่อสู้เพือ่หลุดพ้นจากความยากจน
脱贫攻坚

ค�าส�าคญัประการที่

关键词 2

ชาวบานในอําเภอหลันเกา 

มณฑลสานซ ีไลฟสดขายสินคา

ผานแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ 

陕西省岚皋县村民通过电商平台
直播带货 新华社 图
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ใหความชวยเหลือขั้นพื้นฐานแกประชาชนผูยากไร ทําการสํารวจผูยากไรอยาง

ท่ัวถงึและมปีระสิทธิภาพ ดําเนินนโยบายหลกัในการชวยเหลอือาํเภอทีห่ลดุพนจาก

ความยากจนอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงการผลักดันการขจัดความยากจนกับการกระ-

ตุนการเติบโตของชนบทอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสรมิใหประชาชนทีห่ลดุพนจาก

ความยากจนไดกาวไปสูความมั่งคั่งรํ่ารวย

ประมวลกฎหมายแพ่ง
民法典

ค�าส�าคญัประการที่

关键词

5月28日，十三届全

国人大三次会议表决通过

了《中华人民共和国民法

典》，这部法律自2021年

1月1日起施行，中国将迎

来“民法典时代”。

民法典共1260条，

全文逾10万字，大到产权

制度，小到婚姻家庭，无

不为人民而书写。这部深

深镌刻人民权利的法典，

将深刻影响14亿人的生

活；公平正义的阳光，将

更温暖地照耀无数中国人

追梦的征途。

3

สังคมที่อยูดีกินดีในทุกดาน ไมเพียงแตหมายถึงการขจัดความขาดแคลนวัตถุ

ส่ิงของ แตยงัรวมถงึประชาธิปไตย หลกันิติธรรม ความยติุธรรมและเสมอภาค สุขภาพ

การศึกษา ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ซึ่งลวนเปนสิ่งที่พึงมี เพื่อตอบสนอง

ความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในการใชชีวิตอยางอยูดีมีสุข 

เมื่อวันที ่28 พฤษภาคมที่ผานมาการประชุมครั้งที ่3 ของสภาผูแทนประชาชน

จนีสมัยท่ี 13 ไดมีมติผานความเหน็ชอบประมวลกฎหมายแพงแหงสาธารณรฐัประ-

ชาชนจนี  กฎหมายฉบับน้ีจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  เปนตนไป  

ประเทศจีนกําลังจะไดตอนรับ “ยุคแหงประมวลกฎหมายแพง”

นายซุน เส้ียนจง ผูแทนสภาประชาชนจนีผูรวมเขียนรางประมวลกฎหมายแพง

ฉบับน้ีกลาววา “กฎหมายฉบบัน้ีแสดงใหเหน็ถึงพันธกจิในการ ‘คุมครองสทิธิของ

ประชาชนอยางกวางขวางท่ีสุด’ กฎหมายแพงไมใชสโลแกนทางการเมือง แตมีบทบาท

ตอกิจกรรมของประชาชนทุกคนอยางแทจริงในทุกวินาที ทําใหการดําเนินชีวิต

พนักงานบริษัทกําลังตีความประมวล

กฎหมายแพง
企业员工了解《民法典》内容
新华社 图
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ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในรอบศตวรรษ  

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงไดเนนยํ้าเมื่อครั้งหารือกิจการบานเมืองกับสมาชิกสภาที่

ปรกึษาการเมอืงแหงชาติวา “ขณะน้ีการกดีกันทางการคาเพิม่มากข้ึนในระดับนานา

ชาติ แตเราจะตองยนือยูฝงทีถ่กูตองในทางประวติัศาสตร”  ประเทศจนีจะยนืหยดั

ในหลักการพหุภาคีและประชาธิปไตยในความสัมพันธระหวางประเทศ วางแผน

การพัฒนาดวยการเปดกวาง การรวมมือและการคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน

รายงานการดําเนนิงานประจาํปของรฐับาลระบวุา เม่ือตองเผชญิกบัความเปลีย่น

แปลงของสภาพแวดลอมภายนอก จนีตองมุงเปดกวางสูภายนอกใหมากขึน้ สราง

เสถยีรภาพใหแกหวงโซการผลติและหวงโซอปุทาน  ใหการเปดกวางชวยกระตุน

การปฏิรปูและการพฒันา และกาํหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อสงเสริมเสถียร

ภาพการคาระหวางประเทศ สนับสนุนการใชประโยชนจากทุนตางประเทศ รวม

กันสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ที่มีคุณภาพสูง  และสงเสริมการคาการลงทุน

อยางเสรีและมีความสะดวกมากขึ้น

 เม่ือไมนานมานีป้ระเทศจีนไดประกาศวาจะมีการจัดมหกรรมนิทรรศการระดับ

ชาติที่มีหัวขอหลักเกี่ยวกับการนําเขาเปนครั้งแรกของโลก นิทรรศการการนําเขา

นานาชาติแหงประเทศจีนครั้งที ่3 จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปนี ้เพื่อผลักดัน

การสรางเศรษฐกจิโลกท่ีมีรปูแบบเปดกวาง  ผูประกอบการทีติ่ดอนัดับ 500 ธุรกจิ

ชั้นนําของโลกจํานวนมาก รวมถึงผู ประกอบการรายใหญในแวดวงธุรกิจจะเขา

รวมงานมหกรรมซึ่งจะจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮในปนี้อยางตอเนื่อง โดยมีพื้นที่จัด

นิทรรศการที่ไดเซ็นสัญญาแลวมากกวาชวงเดียวกันของปที่แลว  

วันที ่1 มิถุนายน หลังจากที่การประชุมสองสภาของจีนไดเสร็จสิ้นลงเปนวัน

ที ่4 ไดมีการประกาศ “แผนการสรางเขตทาเรือการคาเสรีไหหลํา” การสรางเขต

เปิดกว้างสู่ภายนอกด้วยคุณภาพระดบัสูง
高水平对外开放

ค�าส�าคญัประการที่

关键词

“现在，国际上保护

主义思潮上升，但我们要

站在历史正确的一边。”

习近平在同全国政协委员

共商国是时强调，中国将

坚持多边主义和国际关系

民主化，以开放、合作、

共赢胸怀谋划发展。

今 年 政 府 工 作 报 告

中提出，面对外部环境变

化，要坚定不移扩大对外开

放，稳定产业链供应链，以

开放促改革促发展。并部

署了促进外贸基本稳定、

积极利用外资、高质量共

建“一带一路”、推动贸

易和投资自由化便利化等

具体措施。

ของประชาชนชาวจีนมีความปลอดภัย  เสมอภาค และมีเกียรติมากยิ่งขึ้น”

กฎหมายแพงมีทัง้หมด 1,260 มาตรา  มีความยาวมากกวา 100,000 ตัวอกัษร ครอบ

คลมุต้ังแตกฎหมายการสมรสไปจนถงึระบบลขิสิทธ์ิ ลวนแลวแตเขียนข้ึนเพือ่ประ-

ชาชนท้ังส้ิน กฎหมายท่ีระบสิุทธิของประชาชนไวอยางหนักแนน จะมีผลตอชวีติของ

ประชาชน 1,400 ลานคน  แสงอาทิตยแหงความยติุธรรมและเสมอภาค จะสองสวาง

มายงัเสนทางสูความฝนของประชาชนนับไมถวนดวยความอบอุน

4
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ทาเรอืการคาเสรท่ีีมีเอกลกัษณของจนีไดกาว-

สูจดุสาํคัญอกีกาวหน่ึง  ขอบเขตการดําเนินงาน

ของเขตทาเรือการคาเสรีไหหลาํครอบคลมุ

เกาะไหหลาํทัง้เกาะ  เม่ือถงึ พ.ศ. 2568  จะสราง

ระบบนโยบายเบื้องตนของเขตทาเรอืการคา

เสรทีีมุ่งเนนการคาขายเสรแีละการลงทุนได

อยางสะดวกสบาย และจะกลายเปนเขตเศรษฐกจิ

ทีเ่ปดกวางในระดับสูงของจนี ใน พ.ศ. 2578  

เม่ือถงึชวงกลางศตวรรษก็จะสามารถสราง

เขตทาเรอืการคาเสรท่ีีมีมาตรฐานสูงและทรง

อทิธิพลในระดับนานาชาติอยางครอบคลมุ ถงึแมจะไดรบัผลกระทบจากโรคระบาด

แตในชวงไตรมาสแรกของปนีก้ารลงทุนของจีนในประเทศตามแนวเสนทาง “หน่ึง

แถบ หนึง่เสนทาง”  กย็งัคงเติบโตสวนกระแสถงึ 11.7% มูลคาการคาเพิม่ขึน้ 3.2%  

โครงการท่ีหยดุไปชัว่คราวจาํนวนหนึง่กเ็ริม่กลบัมาดําเนนิงานอีกครั้ง เพื่อชวยฟนฟู

เศรษฐกิจใหแกประเทศที่ไปลงทุน

ความเจริญเชิงนิเวศ (Ecological Advancement)
生态文明

ค�าส�าคญัประการที่

关键词 5
มีปญหาหนึ่งที่ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงไดพูดคุยเนนยํ้ากับคณะผูแทนจากมอง

โกเลียในระหวางชวงการประชุมสองสภาเปนเวลาตอเนื่องมา 3 ปแลว ปญหานี้ก็

คือการใหความสําคญักับระบบนเิวศเปนอันดับแรกและปญหาการพฒันาอยางเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม

ปน้ีรายงานการดําเนนิงานของรฐับาลระบุวาไดมีการเพิ่มประสทิธิภาพการจดั

การสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ มุงเนนการควบคุมมลพิษตามหลักกฎหมาย หลัก

วิทยาศาสตรและมีความถูกตองแมนยํา  เพิ่มการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

ในบรเิวณสาํคัญ  สงเสรมิการสรางอปุกรณกําจัดนํา้เสียและขยะ  และการแยกประ-

เภทขยะในชวีติประจําวนั  เรงการยายและปรบัปรงุสถานประกอบการผลติสารเคมี

อนัตรายในบรเิวณทีมี่ประชากรหนาแนน  สรางความแขง็แกรงใหแกอตุสาหกรรม

ประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถึงลงโทษอยางหนักสําหรับพฤต-ิ

กรรมการไลลา คาขายและบรโิภคสัตtเปนอาหาร ดาํเนินโครงการใหญในการ

今年政府工作报告中

提到，中国将提高生态环

境治理成效。突出依法、

科学、精准治污；深化重

点 地 区 大 气 污 染 治 理 攻

坚；加强污水、垃圾处置

设施建设，推进生活垃圾

分类；加快人口密集区危

化品生产企业搬迁改造，

壮大节能环保产业；严惩

非法捕杀、交易、食用野

生动物行为，实施重要生

态系统保护和修复重大工

程，促进生态文明建设。

ขบวนรถไฟจีน - ยุโรป มุงตรงสู

เมืองบูดาเปสต แลนออกจากสถานี

หมูบานถวนเจียในฉงชิ่ง 

中欧班列布达佩斯直达班列驶出
重庆团结村站 新华社 图
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“สงเสรมิการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานแบบใหม พฒันาสารสนเทศอนิเตอรเน็ต

ยคุใหม ขยายการใช 5G สรางศูนยขอมูลสถติิ เพิม่สาธารณปูโภค อาทิ สถานีชารจ

ไฟฟายานพาหนะ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี ่เปนตน สงเสริมรถยนตพลังงานใหม

กระตุนความตองการบริโภคใหม ๆ   และชวยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต” 

การสรางสาธารณูปโภคพืน้ฐานแบบใหม ซ่ึงเปนทีจั่บตามองไดถกูบนัทกึเขาไป

ในรายงานการดําเนินงานของรัฐบาลจีนในปนี ้  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแบบใหมใชหลักการพัฒนาแนวใหมเปนสิ่งชี้

นํา ใชนวตักรรมเทคโนโลยเีปนกาํลงัขับเคลือ่น มีสารสนเทศอนิเตอรเน็ตเปนพืน้ฐาน

ใหบริการระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน การเปลี่ยนรูปแบบเปนดิจิตอล การยก

ระดับระบบอัจฉริยะ และการผสมผสานนวัตกรรม เพือ่มุงสูความตองการพัฒนา

คุณภาพในระดับสูง  

“加强新型基础设施

建设，发展新一代信息网

络，拓展5G应用，建设

数据中心，增加充电桩、

换 电 站 等 设 施 ， 推 广 新

能源汽车，激发新消费需

求、助力产业升级。”备

受关注的新型基础设施建

设（简称“新基建”），

今年被首次写入中国政府

工作报告。

การสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานแบบใหม่
新基建

ค�าส�าคญัประการที่

关键词

“生态环境保护就是

为民造福的百年大计”。

何谓百年大计？就是

考 虑 民 族 永 续 和 国 家 未

来；就是不能只顾眼前利

益，用破坏生态的代价取

得一时发展。

อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศสําคัญ และสงเสริมการสรางความเจริญเชิงนิเวศ 

ประธานาธิบดีส ีจิน้ผงิไดเนนยํ้าในคราวประชมุพจิารณาของคณะผูแทนจาก

มองโกเลยีใน เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคมวา “การอนุรกัษระบบนเิวศและส่ิงแวดลอม

เปนแผนการรอยปที่จะสงผลระยะยาวในการสรางความผาสุกใหแกประชาชน”

อะไรคือแผนการรอยปท่ีจะสงผลระยะยาว ส่ิงน้ันกคื็อการคาํนงึถงึความยัง่ยนื

ของชนชาติและอนาคตของประเทศ  นั่นหมายถึงเราไมอาจจะคํานึงถึงเพียงแค

ผลประโยชนในปจจุบนัดวยการทําลายระบบนิเวศเพือ่ใหไดมาซ่ึงการพฒันาเติบ

โตในชั่วระยะสั้นเทานั้น  ยกตัวอยางเชนมองโกเลียใน ในอดีตมุงแตโครงการ

เหมืองถานหินแบบเปดและภูเขาเหมืองอื่น ๆ นอกเหนือจากถานหิน  มีการขุด

เจาะบริเวณทุงหญาตามอําเภอใจ นาํมาซ่ึงความตึงเครียดอยางรุนแรงตอระบบ

นิเวศและสิ่งแวดลอม  

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงไดตําหนิเรื่องนี้วา “ การพัฒนารูปแบบนี้ไมอาจยั่งยืน

ได และท้ิงผลกระทบไวมากมาย”  เม่ือไดยินเจาหนาท่ีระดับทองถิน่บอกวาจะไม

พัฒนาโครงการเหมืองภูเขาแหงใหมในบริเวณทุงหญา และไดกําหนดใหพื้นที่

กวา 60 เปอรเซ็นตเปนเขตเสนแดงสําหรับอนุรักษระบบนิเวศ ส ีจิ้นผิงพยักหนา

เห็นดวย “เก็บรักษาไวอยางนั้น รุนลูกหลานจะไดใชประโยชน”  

6
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新基建，是以新发展

理念为引领，以技术创新

为 驱 动 ， 以 信 息 网 络 为

基础，面向高质量发展需

要，提供数字化转型、智

能升级、融合创新等服务

的基础设施体系。

ปจจยัใหมของการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานแบบใหมนีอ้ยูทีเ่ทคโนโลยแีละการ

ผลติ  จดุสูงสุดของการสรางสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานมักจะตามมาดวยนวตักรรม

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีชวงทีโ่รคโควดิ - 19 ระบาด กมี็ความตองการในดาน

การควบคุมและปองกันโรค เทคโนโลยี 5G และ AI (ปญญาประดิษฐ) ไดเขามามี

บทบาทสําคัญอยางมาก ในกระบวนการกลับมาทํางานเริ่มการผลิตอีกครั้ง ระบบ

ประมวลผล Cloud Computing สรางพลงัใหแกการศึกษาและการทาํงานผานระบบ

ออนไลนอินเตอรเน็ตเพื่ออตุสาหกรรม ชวยยกระดับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการ

ผลติ เม่ือตองเผชญิกบัวกิฤตโรคระบาดนับต้ังแตชวงตนป โครงสรางพืน้ฐานแบบ

ใหมก็ไดโดดเดนขึ้นมา รองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิต และกระตุน

พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ปจจุบันสืบเนื่องจากประเทศจีนไดสนับสนุน “การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รปูแบบใหม” เพิม่มากข้ึนอยางตอเนื่อง ท่ัวทัง้ประเทศจนีกก็าํลงัเรงการลงทุนและ

เริ่มสรางโครงสรางพื้นฐาน จากสถิติระบุวา ปจจุบันมี 20 กวามณฑลในจีนได

ประกาศแผนการสราง “การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรูปแบบใหม”  มูลคาสูงถึง

ลานลานหยวน  

จากสถติิลาสุดของสาํนักงานสถติิแหงชาติจนีเปดเผยวา  เดือนมกราคมถึงเดือน

เมษายนปน้ีการลงทนุในอตุสาหกรรมผลติคอมพวิเตอรและอปุกรณสาํนักงานเพิ่ม

ขึ้น 15.4% การลงทุนนาํผลสาํเรจ็ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในอุตสาห-

กรรมบรกิารเพิม่ข้ึน 28.0%  การลงทุนในอุตสาหกรรมบรกิารทักษะเฉพาะเพิม่ข้ึน

12.5%  แวดวงทีเ่กีย่วของกบั “การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานแบบใหม” พุงข้ึนสวน

กระแสกบัสภาวการณท่ีไดรบัผลกระทบจากโรคระบาด   นํามาสูกาํลงัการผลติใน

ระบบดิจิตอลซึ่งกําลังแปรเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และกลายเปนพลังขับเคลื่อนการ

ฟนฟูทางเศรษฐกิจ 

本刊综合

เจาหนาที่กําลังอธิบายการทํางาน

ของระบบบริหารชุมชนอัจฉริยะ 

企业负责人展示智能化街道管
理系统 新华社 图
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中国科技的迅速崛起是历

史性的，为其他发展中国

家树立了典范。”2020年中国两会

期间，泰国驻华大使阿塔育 •习萨

目在接受中国媒体采访时表示。

今年是中泰两国正式建交45周

年。谈到泰中两国的合作，阿塔育表

示，当前，两国在高速铁路、5G技

术、数字经济等领域的大型合作项目

取得重要进展，中国粤港澳大湾区和

泰国“东部经济走廊”之间的合作日

益加强。对两国未来的合作，阿塔育

认为，两国高层频繁互访，正在展开

全方位、多领域的合作。未来，两国

还将在经贸投资、科技发展、国防、

公共卫生、教育培训等诸多领域进一

步深化双边合作。

เอกอคัรราชทูตไทยประจ�าสาธารณรฐัประชาชนจนี 
“การผงาดขึ้นของวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยจีนี 
นบัเป็นแบบอย่างส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันา”
泰国驻华大使：中国科技崛起为发展中国家树立典范

 “การผงาดข้ึนของวทิยาศาสตรเทคโนโลยจีนีน้ัน มีนยัสําคญัทางประ-

วัติศาสตร นับเปนแบบอยางสําหรบัประเทศกาํลงัพฒันา” น่ีคอืสวนหนึง่

ของคําสัมภาษณของนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรตอสื่อมวลชนจีน ในชวง

การประชุมสองสภาที่ผานมา

ในการสัมภาษณครั้งนี ้นายอรรถยุทธไดแสดงความชื่นชมมาตรการ

ปองกันและรบัมือกบัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื

โควิด - 19 โดยกลาววา “มาตรการที่เขมขนของจีนไมเพียงแตจะชวยให

ควบคมุสถานการณแพรระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพเทานัน้ หากแตยงั

เปนประสบการณอันลํ้าคาที่เปนประโยชนตอการรับมือกับโควิด - 19 

สําหรับนานาประเทศดวย”

“ประชาชนทั้งไทยและจีนตางเห็นตรงกันวา โรคระบาดในครั้งนี้ไม

เลอืกประเทศ ไมเลือกเผาพนัธุ” นายอรรถยทุธกลาวอกีวา ในชวงเวลาแหง

ความยากลาํบากนี ้ไทยและจนีไดรวมมือและเก้ือหนุนกนั สะทอนใหเหน็

ถงึมติรภาพอนัลกึซึง้ระหวางประชาชนของท้ังสองประเทศ ความรวมมือ

ในการรบัมือกบัโรคระบาด โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานสาธารณสขุ ไดชวย

ผลักดันใหความสัมพันธของสองฝายยกระดับขึ้นไปอีกขั้น

ปน้ีเปนปสดุทายแหงการสรางสรรคสงัคมอยูดีกนิดีอยางถวนหนา ตาม

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติระยะหาป ฉบับท่ี 13  นายอรรถยทุธ

รูสึกชื่นชมความสําเร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศจีน

ในหลายปทีผ่านมาเปนอยางมาก “การผงาดขึน้ของวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

จนี นับเปนแบบอยางสําหรบัประเทศกาํลงัพฒันา” พ.ศ. 2563 ยงัเปนวาระ

ครบรอบ 45 ปแหงการสถาปนาความสมัพนัธทางการทูตระหวางประเทศ

ไทยและประเทศจีนอีกดวย เมื่อกลาวถึงความรวมมือของสองประเทศ 

朱梦娜 苗明媚/文

①
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นายอรรถยทุธกลาววา ขณะนี ้โครงการความรวมมือขนาดใหญในสาขา

ตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง โครงการดาน

เทคโนโลย ี5G โครงการดานเศรษฐกิจดิจทัิล ลวนแตมีความคืบหนาอยาง

มีนยัสําคญั นอกจากนี ้ความรวมมือระหวางโครงการอาวกวางตุง - ฮองกง

- มาเกาของประเทศจีน และโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ก็ยกระดับขึ้นทุกขณะเชนกัน

นายอรรถยทุธยงัไดใหขอมูลเกีย่วกบัยทุธศาสตร “ไทยแลนด 4.0” ที่

รฐับาลไทยกาํลงัมุงมัน่ผลักดันอยูในขณะนี้วา “ไทยแลนด 4.0” เปนยุทธ-

ศาสตรทีเ่นนปฏิรปูเศรษฐกจิไทยโดยใชเทคโนโลยตีาง ๆ เชน 5G มาเปน

เครือ่งมือ เพือ่นาํประเทศชาติไปสูจดุหมายแหงการเปน “ประเทศอจัฉริยะ” 

นายอรรถยุทธยังกลาวอีกวา “คาดวาในปลายปนี ้ประเทศไทยจะเปดให

บริการ 5G และเมื่อถึงเวลานั้น ไทยก็จะกลายเปนชาติแรกในอาเซียนที่

เปดใหบริการ 5G เชิงพาณิชย”

สําหรับความรวมมอืในอนาคตของทัง้สองประเทศ นายอรรถยทุธมอง

วา ผูนาํของท้ังสองประเทศนัน้ไดมีการพบปะพดูคยุกนัอยางบอยครัง้ และ

กําลังอยูระหวางดําเนินการตามความรวมมือในหลากหลายสาขาอยาง

รอบดาน นอกจากนี ้สองประเทศยังจะยกระดับความรวมมือทวิภาค ีใน

ดานอื่น ๆ เชน การคาการลงทุน การพฒันาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ีการ

ปองกันประเทศ การสาธารณสุข และการฝกอบรมดานการศึกษา

      เม่ือกลาวถงึภารกจิของจีนในการ

ขจัดความยากจนนัน้ นายอรรถยทุธ

กลาววา ประเทศจนีเลอืกใชมาตร-

การชวยเหลอืผูยากไรทีมี่ประสิทธิ-

ภาพ จนทําใหการขจัดความยากจน

ภายในประเทศเกดิผลสําเรจ็อยางมี

นัยสําคัญ ความสําเรจ็ของจีนในการ

ขจดัความยากจนน้ี ไดรบัเสยีงชืน่ชม

อยางกวางขวางบนเวทโีลก รปูแบบ

การขจัดความยากจนของจีนเองก็

ควรคาใหนานาประเทศนําไปปรับ

ใชเอกอคัรราชทตูไทยประจาํประเทศ

จีนยงักลาววา ไทยและประเทศอืน่ ๆ  

สามารถเรียนรูจากประสบการณ

ของจนีโดยผานการยกระดับความ

รวมมือระหวางกัน และการแลก

เปลี่ยนพูดคุยกัน เพื่อจุดมุงหมาย

ในอันที่จะชวยเหลือพลเมืองของ

ตนใหหลดุพนจากความยากจน และ

มอบชีวิตที่ดีกวาใหแกคนจํานวน

มากขึ้น

นายอรรถยุทธ  ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจํา

ประเทศจีน    

图①泰国驻华大使阿塔育•习萨目 新华社 图

                                                                                                   

เวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทยซึ่งบริจาคโดยมูลนิธ ิ

แจ็ค หมา และมูลนิธิอาลีบาบา เดินทางมาถึงสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

图②阿里巴巴公益基金会、马云公益基金会捐赠
的医疗物资抵达泰国曼谷素万那普机场 新华社 图 
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 “หากคณุมโีอกาสไดชมผลงานของเธอ ก็จะสามารถสัมผสักบัเสียงจากหวัใจเธอ ผลงานของ

เธอจะทําใหคุณคลั่งไคลไดอยางไมรูตัว” นี่เปนคําชมของนายโรเบิรต มิงคอฟ (Robert Minkov) ผู

กํากับชื่อดังฮอลลีวูด ที่มีตอผลงานของหาว ลี่ จิตกรหญิงของจีน เรื่องราวของหาว ลี่ อาจจะถูกนํา

มาถายทําเปนละครโทรทัศนทีเ่พือ่สรางแรงบันดาลใจใหกบัผูชม ศิลปนผูนี ้เริม่จบัพูกนัวาดรปูตอน

อาย ุ19 ป จากสาวชนบทที่เคยทํางานรับจาง จนกระทั่งผันตัวมาเปนศิลปน จนถึงปจจุบันไดสราง

ผลงานภาพวาด 4,600 กวาชิน้ เม่ือชมผลงานของนางหาว ลีอ่ยางต้ังใจ จะพบวาเกอืบทุกภาพของเธอ

ซอนเรนไปดวยความในใจที่ไมอยากใหคนอื่นรับรู การวาดภาพไดกลายเปนสวรรคสําหรับเธอ

และยังเปนวิธีที่เธอใชสื่อสารกับโลกใบนี้

郝俪 图片来源网络
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如果你有幸能欣赏她的作品，聆听她的心声，她的

作品将深深地迷住你。”这是好莱坞著名导演罗伯

特•明可夫对中国女画家郝俪的由衷赞美。郝俪的故事，或许

可以拍成一部励志电视剧。这位来自中国农村的艺术家，直到

19岁才握起画笔，经历了从村姑、打工妹到艺术家的身份转

变，至今已创作了4600多幅作品。

1975年11月，郝俪出生于河北省灵寿县的一个小山村，

当时家里连写字的笔都没有。初中毕业后，郝俪来到河北省石

家庄市打工，先后做过杂工、养鸡场饲养员、棉纺厂工人、餐

厅服务员。

后来，北京有一位美术老师，要聘请保姆照顾家里的老人

和孩子，并以教画画作为报酬。得知这个消息后，郝俪毫不犹

豫地接下了这份工作，只身一人前往北京。

虽然从未接触过美术，但郝俪却对画笔有着特殊的感情。

只要一有时间，她就在桌前埋头画画。画着画着，郝俪萌生了

更大的目标，她想考入中央美术学院，继续深造。

亲戚朋友知道后，都劝她别痴心妄想了，但郝俪全心沉浸

在艺术世界里，毫不在乎别人的看法。凭着这股执着劲，郝俪

顺利考入中央美术学院版画系。此后，郝俪更是玩命地画画，

没有恋爱、没有聚会、没有玩乐，不是在工作室做版画，就是

在教室里画画。

这些复杂而又曲折的生活经历，也构成了郝俪作品的基本

元素。在她的作品中，总是以女性视角来审视这个世界，带

着山土的气息和女性独有的艺术个性，将人们引入她勾勒出

的独特情感世界。2000年6月，郝俪参加在中国美术馆举

办的版画系研修班毕业展，七幅作品均被收藏，其中版画《

向往》被中国美术馆收藏。随后几年，法国总统、瑞典国

王、好莱坞导演都成了她的画作收藏者。曾收藏她的《童年

的摇篮》《花儿为什么这样红》等画作的美国前驻华大使洪

博培，在即将离任时特意写信给郝俪，表达对她画作的喜爱

之情：“你的每一幅作品都讲述着一个美丽、触及人类灵魂的

故事……” 

“ห่าว ลี”่ จากพีเ่ลี้ยงเดก็กา้วสู่ความเป็นจติรกร
郝俪：从保姆到画家

หาว ลี ่เกิดท่ีหมูบานภเูขาเลก็ ๆ แหงหนึ่งในอําเภอหลิงโซว มณฑลเหอเปย เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2518 

ในตอนน้ันทีบ่านของเธอไมมแีมแตปากกาหรอืดินสอท่ีจะเขยีนหนังสือ หลงัจบมัธยมตน หาว ลี ่ไดไปหางาน

ทาํท่ีเมืองสือเจยีจวง มณฑลเหอเปย เน่ืองจากการศึกษาต่ําทําใหเธอตองทาํงานรบัจางตาง ๆ มาแลวนับไมถวน

 เชน รับจางทํางานทั่วไป เปนคนงานเลี้ยงไกในฟารม คนงานปนดายในโรงงาน พนักงานเสริฟอาหารในราน

อาหาร

ชวงเวลาทีทํ่างานเปนแรงงานรบัจางตางถิน่ ชางเปนวนัเวลาทีแ่สนทกุขยาก แตเธอก็ยังมีจติใจท่ีสดใสพรอม

ท่ีจะตอสูกับชีวิตตอไป ในเวลาตอมา เธอไดขาววาท่ีปกกิ่งมีอาจารยศิลปะทานหน่ึงตองการจางพี่เลี้ยงเพื่อ

เพราะใจรักจงึมุมานะร�่าเรียน
为热爱艰苦求学
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ดูแลผูสูงอายุและเด็กที่บาน โดยมี

คาตอบแทนเปนการสอนวาดภาพ

เมื่อหาว ลี่ไดยินขาวนี ้เธอก็ไมลัง

เลใจ และเดินทางไปปกกิง่อยางเด็ด

เดี่ยวเพียงลําพัง

แมไมเคยสัมผสักับงานศิลปะมา

กอน แตหาว ลีก่ลบัมีความรูสึกผกู

พนักบัพูกันวาดภาพมากเปนพเิศษ 

พอมเีวลาวางปป เธอกจ็ะกมหนากม

ตาวาดภาพ วาดไปวาดมา หาว ลีก่็

เกิดความใฝฝนอยากที่จะสอบเขา

วิทยาลัยวิจิตรศิลปสวนกลางเพื่อ

เรียนดานวาดภาพตอ

เม่ือญาติพีน่องและเพือ่น ๆ  ทราบ

ขาว ตางเกลี้ยกลอมใหเธอเลิกคิด

เพอฝน แตดวยหวัใจทีห่ลงไหลอยู

ในโลกแหงศิลปะอยางยากท่ีจะถอน

ตัว เธอจึงไมฟงคําชกัจูงของคนอืน่

กลบัมมุานะอตุสาหะจนสามารถสอบ

เขาคณะวิชาการภาพพิมพ วิทยาลยั

วจิติรศิลปสวนกลางไดอยางราบรืน่

นับแตนั้นมาหาว ลี่ยิ่งทุมเทใหกับ

การวาดภาพอยางจรงิจงั  เวลาทัง้หมด

หมดไปกับการวาดภาพที่สตูดิโอ

หรอืไมกห็องเรยีนวาดภาพไมมีเวลา

คบหาแฟนหรอืไปเทีย่วเลนสังสรรค

กบัเพือ่น ๆ  เธอหมกมุนและจรงิจงั

กับการวาดภาพมาก และยงัไดนํา

ประสบการณและอารมฌความรูสึก

ตาง ๆ ท้ังหมดถายทอดลงไปในผล

งาน

ตอนนั้น หาว ลี่ เชาบานแบบ

โบราณหลังหนึ่งในปกกิ่ง เนื่องจากคางคาเชาบานทําใหไมมีไฟฟาไมมี

นํ้าใช ในฤดูหนาวอากาศหนาวจดั เธอจึงไดแตหลบอยูในหองวาดภาพ

ของวทิยาลยั เม่ือ รปภ. มาเดินตรวจ เธอตองรบีปดไฟหลบซอนตัว  รอจน 

รปภ. จากไปแลวจึงเริ่มวาดภาพอยางบาคลั่งตอไป “ฉันก็ไมรูวาตองทํา

ยงัไง รูแตวาตองสูตอไป ฉนัไดแตยอมรบักบัชะตากรรม และบอกกบัตัว

เองวา หาว ลี ่เธอตองอดทนสูตอไปนะ” ดวยความพากเพยีรและอดทน ใน

ที่สุด หาว ลี่ก็สําเร็จการศึกษาไดอยางราบรื่น

①

②
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ให้ภาพเขยีนเป็นเคร่ืองบันทกึประสบการณ์ชีวติ
作品能留住岁月

จากประสบการณชีวิตทีฟ่นฝาอปุสรรคมาอยางยากลําบาก กลายเปน

องคประกอบพื้นฐานของผลงานภาพวาดของเธอ ภายในภาพจะแฝงไป

ดวยการมองโลกในมมุมองที่เปนเอกลักษณเฉพาะของผูหญิง เธอดึงดูด

ผูคนเขาสูโลกแหงอารมณเฉพาะที่เธอวาดขึน้ดวยกลิน่ไอแหงธรรมชาติ

และบคุลกิภาพทางศิลปะที่เปนเอกลักษณของผูหญิง 

ขณะท่ีหาว ลีว่าดภาพ เธอจะใชสไตลการวาดภาพท่ีไมซ้ําใครมาพรรณ

นาถึงอารมณความฮกึเหมิ และเรือ่งราวทีแ่อบซอนไวในสวนลกึของจติใจ 

ประกอบกับการสงัเกตชวิีตดวยสัญชาตญาณและความออนไหวของผูหญงิ 

เธอไดถายทอดอารมณความคดิของผูหญงิทีมี่บคุลกิและเสนหท่ีแตกตาง

กนัออกมาทางภาพวาด และยงัแสดงออกถึงความใฝฝนและความปรารถนา

ที่มีตอการใช ชีวิตและความรักที่งดงามของเธอ

ในเดือนมถินุายน  พ.ศ. 2543 หาว ลีไ่ดเขารวมนทิรรศการแสดงผลงาน

จบของภาควชิาภาพพมิพท่ีจดัข้ึนในพพิธิภณัฑศิลปะจนี ซ่ึงผลงานท้ังเจด็

ชิ้นของเธอไดถูกนักสะสมรับซื้อไว หนึ่งในนั้น ภาพพิมพเรื่อง “ใฝฝน” 

ไดถกูพพิธิภณัฑศิลปะจนีเกบ็สะสมไว หลายปตอมา ประธานาธิบดีนิโคลาส 

ซารโกซีแหงฝรั่งเศส กษัตริยแหงสวีเดน ผูกํากับฮอลลีวูด ตางกลายเปน

ผูเก็บสะสมผลงานของเธอ นายจอน ฮนัสแมน (Jon huntsman) เอกอคัรราชทตู

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศจีนที่เคยเก็บสะสมผลงานภาพวาดของเธอ 

อยาง “เปลวัยเด็ก” “เหตุไฉนบุปผาถึงแดงปานนี้” เปนตน กอนที่ทาน ฯ 

จะอาํลาตําแหนงไดเขียนจดหมายถงึหาว ลี ่เพือ่แสดงความชืน่ชอบตอผล

งานภาพวาดของเธอวา “ผลงานทุกชิน้ของคุณ ไดบรรยายเรือ่งราวทีแ่สน

งดงาม สามารถสัมผัสถึงวิญญาณของมนุษยชาต.ิ..”

พ.ศ. 2554 หาว ลี่ ในวัย 36 ป กลายเปนคุณแม เดิมทีเธอตั้งใจจะอุทิศ

ท้ังชีวติใหกับงานศิลปะ เธอมองดูบุตรชายซึง่เปนด่ังของขวญัอนัศักด์ิสิทธ์ิ

อีกชิ้นหนึ่งที่โชคชะตามอบใหกับเธอ พรอมกับการใหกําเนิดบุตรชาย 

ลีลาการวาดภาพของหาว ลี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม กลาวคือ ผลงาน

ระยะแรกของเธอแฝงไวซ่ึงความเศราโศกของหญิงสาว ดวยสีสนัทีส่มดุล 

เอนเอียงไปทางความงามแบบเรียบงาย แตผลงานในระยะหลังกลับมีสี

สันเขมขนขึ้น คอย ๆ พัฒนาเปนผลงานที่มีสีแดง สีแดงเขมเปนหลัก ซึ่ง

แสดงออกถงึความรกัทีอ่บอุนลกึซ้ึง หาว ลีย่อมรบัวา ดวยผลงานชดุหญิง

มีครรภทําใหการสรางผลงานของตนเองเริม่รูสกึถงึความมีเจาของ ซ่ึงเปน

ประสบการณใหมอยางหน่ึงสําหรบั

เธอ

ปจจบุนั นอกจากการดูแลลกูแลว

หาว ลี ่ยงัคงใชเวลาในการวาดภาพ

ดวย เธอวาดภาพอยางนอยวันละ

12 ชัว่โมง ในมุมมองของเธอ สุขภาพ

ดีไมไดมาจากรางกายทีแ่ขง็แรงเทา

นั้น แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตองมี

สภาพจิตใจที่สมดุลและแข็งแรง 

หาว ลี ่กลาววา “ศิลปนท่ีแทจรงิควร

อทุิศรางกายและจิตใจใหกับการ

สรางสรรคผลงาน จึงจะสามารถ

เก็บรักษากาลเวลาไวได”

本刊综合

ผลงานภาพวาดของคุณหาว ลี่ “วังวนของการตั้งครรภ” 

“เวทีแหงชีวิต” “ดอกไมในบานเกิด” 

图①②③郝俪画作《孕欲旋舞曲》 《人生舞台》
《故乡的花朵》 图片来源网络

③
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按住山竹底部，用力一捏,

就能剥出完整的果肉……”

日前，泰国副总理兼商业部部长朱林

通过网络直播，向中国消费者推介泰

国水果。话音刚落，一款山竹就被中

国网友抢空，商家迅速补货。当天的

直播活动共售出近5000个榴莲和2万

个椰青，还卖出1500份甜虾、3000

袋香米及1500份网红炸鸡。

朱林表示，电商平台契合很多

民众的购物习惯，是未来的发展趋

势。“中国电商发展理念和技术非常

先进，泰中两国的商品贸易将越来越

多地通过电商平台展开，欢迎更多中

国企业入驻泰国，带动泰国电商行业

进步。”

泰国清迈府日前也发布消息称，

清迈府与中通国际快递清迈公司、中

海安咨询(泰国)有限公司、海外安全

研究院联合成立了中泰跨境电商孵

化园。这是泰国首家类似机构，专门

帮助中国跨境电商企业一站式落地

泰国。泰国国家研究院泰中“一带一

路”合作研究中心副主任唐隆功•吴

森提兰谷表示:“泰中贸易往来密切。

进一步发展跨境电商合作，对于促进

两国外贸创新发展、便利两国人民日

常生活都大有好处。”

รองนายกรฐัมนตรไีทย : จนีและไทยมีศกัยภาพ
ความร่วมมือดา้นการคา้ออนไลนข์า้มแดนมหาศาล
泰国副总理：泰中跨境电商合作潜力巨大

“เอามือกดที่กนของมังคุดและใชแรงบีบออก ก็จะสามารถแกะเนื้อ

มังคุดออกมาไดท้ังลกูอยางสวยงาม……” เม่ือวนักอน นายจรุนิทร ลกัษณ-

วศิิษฏ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณิชยไดโฆษณา

ผลไมไทยใหแกผูบรโิภคชาวจีนไดรูจักผานทางอนิเตอรเน็ต ในระหวาง

การถายทอดสดออนไลน นายจรุนิทร ไดแนะนําผลไมประจําฤดูกาลของ

ไทยจํานวนมาก เมื่อสิ้นเสียงพูด มังคุดก็โดนชาวเน็ตแยงกันซื้อจนหมด

เกลีย้ง บรรดาพอคาตางรบีเติมของอยางรวดเรว็  กจิกรรมการถายทอดสด

ในวนันัน้รวมมียอดจาํหนายทุเรยีนรวม 5,000 ลกู และมะพราว 20,000 ลูก

แถมยงัขายกุงหวานไดถงึ 1,500 ชดุ และขาวหอม 3,000 ถงุ รวมถงึไกทอด

popeyes 1,500 ชุด

ตั้งแตปนี้เปนตนมา การสงออกผลไมไทยไดรับผลกระทบจากโรค

ระบาด กระทรวงพาณิชยไทยใชการคาออนไลนเปนโอกาสกระตุนเศรษฐกิจ

จากขอมลู เพยีงแคชวงวันท่ี 1 - 7 มิถุนายน ชองทางการคาออนไลนอาลี-

บาบากจ็าํหนายทุเรยีนไป 140,000 ลกู มะพราว 320,000 ลกู และมังคดุ 3.90

ลานลกู นายจรุนิทรกลาววา “จนีกบัไทยมีศักยภาพความรวมมือดานการคา

孙广勇 赵益普/文
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ออนไลนขามแดนมหาศาล ประเทศจนีเปนตลาดสําคัญท่ีสุดในโลก ปจจุบัน

พวกเราหวังวาผูบริโภคชาวจีนจะสนับสนุนสินคาไทย”

จากสถติิของกระทรวงการเกษตรและสหกรณของไทยและกระทรวง

พาณิชยไทย  ประเทศจนีเปนหน่ึงในหุนสวนคูคาผลไมรายใหญท่ีสุดใน

ชวง 3 ปที่ผานมา ในป พ.ศ. 2562 ไทยสงออกผลไมประเภทตาง ๆ อาท ิ

ทุเรียน มะมวง ลาํไย ฯลฯ ไปยงัจนีรวม 1.2251 ลานตัน คิดเปนรอยละ 57.1

ของการสงออกผลไมของไทยท้ังหมด ไดสรางรายไดการสงออก 64,500 

ลานบาท  โดยในชวง 4 เดือนแรกของปนี้ มูลคาการสงออกทุเรียนจาก

ไทยไปยงัตลาดจนีสงูถงึ 567 ลานดอลลารสหรัฐ เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกัน

ปที่ผานมารอยละ 78  คิดเปนรอยละ 72 ของตลาดสงออกทุเรียนไทย 

 “พรอม ๆ กับอุปสงคตลาดจีนที่ดีดตัวกลับขึ้นมา การสงออกผลไม

สดไทยก็เติบโตข้ึน พอคาสงออกผลไมพยายามกระตุนใหผูเพาะปลกูชาว

ไทยพยายามรักษาคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐานสุขอนามัยที่สูงยิ่ง

ขึน้ ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบทีโ่รคระบาดมีตอธุรกจิในสวนนี”้ นายไพบลูย

วงศโชติสถิต นายกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทยกลาววา ปนี ้คาด-

การณวา ยอดการสงออกผลไมไทยจะเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 10

หลังจากการถายทอดสดเสร็จสิ้นลง นายจุรินทร กลาววา เวทีการคา

ออนไลนนี้สอดคลองกับพฤติกรรมการจับจายของประชาชน เปนแนว-

โนมการเติบโตในอนาคต “แนวคิดการพฒันาและเทคโนโลยกีารคาออน-

ไลนของจีนมีความทันสมัยอยางมาก การคาระหวางไทยกับจีนมีการ

ดําเนินการผานชองทางออนไลนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยินดีตอนรับชองทาง

ธุรกิจออนไลนของจีนใหเขามาในไทยมากเพิ่มขึ้น  เพื่อชวยขับเคลื่อน

ธุรกิจออนไลนของไทยใหกาวหนา”

เมื่อวันกอน ทางการจังหวัดเชียงใหมก็ไดประกาศขาววา ทางการ

เชียงใหมไดรวมกบับรษัิท ZTO Express บรษิทั COSRI และ China Overseas 

Security Research Institute โดยรวมกันกอตั้งเขตบมเพาะธุรกิจออนไลน

ขามแดนจนี - ไทย  น่ีเปนหนวยงานประเภทน้ีแหงแรกของไทย ซึง่มีหนาท่ี

เฉพาะในการชวยเหลือธุรกิจออนไลนขามแดนของจีนในการเขามาตั้ง

ฐานในประเทศไทยแบบ One Stop Service นายธารากร วุฒิสถิรกูล รอง

ผูอํานวยการศูนยวิจัยความรวมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ไทย - จีน

ภายใตสถาบนัวจิยัแหงชาติของไทย กลาววา “การคาไทย - จนีมีความใกล

ชิด การสงเสริมความรวมมือธุรกิจออนไลนขามแดนเพิ่มข้ึน  จะชวยสง

เสริมการคาระหวางประเทศระหวางสองประเทศใหมกีารพัฒนาใหม ๆ

ซ่ึงจะยิง่อาํนวยความสะดวกใหแก

การดําเนินชวีติประจําวนัของประ-

ชาชนของสองประเทศไดอยางมาก”

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงพาณิชยไดไลฟสดแนะนําผลไมไทยให

กับลูกคาชาวจีน เชน ทุเรียน มังคุด เปนตน 

图①泰国副总理兼商务部长朱林通过网络直播平
台，向中国观众推销榴莲、山竹等泰国水果 
中新社 图

คนงานในศูนยซ้ือขายสินคาเกษตรนานาชาติตงฟางต่ิงซิง

ในเมืองชิงตาวซานตงกําลังลําเลียงมังคุดจากไทย 

图②工人在山东青岛东方鼎信国际农副产品交易中
心搬运来自泰国的山竹 新华社 图 
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欢迎刚进直播间的宝宝，今年榴莲的品质非常好，大

家知道怎么挑选榴莲吗？”6月15日，“泰国美食节”

直播活动来到云南省昆明市南市区一家家乐福店。活动当天，泰

王国驻昆明总领事馆商务处商务领事娜姹暾来到了现场。“这

样有官方背景的带货方式可以保证商家提供的都是高品质产品，

增强消费者的购买信心，可以促成种植户、商家、消费者多方共

赢。”娜姹暾说，泰领馆商务处将加大与美团、饿了么和苏宁易

购等线上平台的合作力度，还计划与知名网红主播合作，将更多

正宗的泰国美食推介给中国消费者。

今年是“泰国美食节”首次试水用直播的方式推广泰国美食。

活动期间，昆明家乐福超市利用其直播平台，每天在11个分店进行

1个小时的线上直播，每个门店均设有线下展销台。今年主推的泰

国水果有榴莲、山竹、龙眼、青柚和皇帝蕉，同时还有其他的泰国

知名产品，如茉莉香米、鱼露、冬阴功调料等。

ไลฟ์สดช่องทางใหม่ของผลไมไ้ทยเขา้สู่ตลาดยูนนาน
“直播带货”打开泰国水果入滇新渠道

“ยินดีตอนรับผูชมที่นารักเขาสูหองไลฟ

สด คณุภาพทเุรียนปน้ีเกรดดีเยีย่ม ทุกคนรูจกั

วิธีการเลือกทุเรียนกันไหมคะ” เมื่อวันที ่15

มิถนุายนทีผ่านมา ไดมีการจดัไลฟสดในงาน

เทศกาลอาหารไทย ซึ่งจัดขึ้นที่หางคารฟูร 

ถนนกวางฟู นครคนุหมิง มณฑลยนูนาน โดย

มีนางสาวภมรมาศ อาจหาญ นักศึกษาไทย

จากมหาวิทยาลัยยูนนานซึ่งใชภาษาจีนได

อยางคลองแคลวคอยแนะนําผลไมไทยใหผู

คนไดรูจัก

 “เทศกาลอาหารไทย” ในปน้ีเปนครัง้แรก

ท่ีใชวธีิการไลฟสดทําการตลาดโปรโมทอาหาร

本刊记者 冯雅昕 李恒强/文
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ไทย ซ่ึงการจัดงานครัง้น้ีเปนการรวมมอืระหวางสํานกังานสงเสรมิการคา

ในตางประเทศ ณ นครคุนหมิงกับบริษัทคารฟูรคุนหมิง ในชวงของการ

จัดกิจกรรมไดมีการไลฟสดตามหางคารฟูร 11 สาขา สาขาละ 1 ชั่วโมง 

ในขณะเดียวกันบรเิวณหางคารฟรูยงัไดจดับูธเพือ่จาํหนายอาหารไทยให

ลกูคาไดเลอืกซือ้มากมาย ผลไมไทยท่ีนํามาโปรโมทในปน้ี ไดแก ทุเรยีน

มังคุด ลําไย สมโอ และกลวย อีกทั้งสินคาไทยที่มีชื่อเสียงอยางอื่น เชน 

ขาวหอมมะล ินํ้าปลา เครื่องตมยํากุง เปนตน

ในวันงานจัดกจิกรรม คุณณชธร มโนปญจสิร ิผูอาํนวยการสาํนักงาน

สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคนุหมิง ไดเดินทางมารวมงานพรอม

กลาววา “การไลฟสดครัง้น้ี ไดผลตอบรับทีดี่มาก มีผูติดตามชมประมาณ

10,000 คนตอชั่วโมง สวนสินคาที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวจีน 

ไดแก ทุเรยีน มังคุด และเครือ่งแกงปรงุอาหารไทยตาง ๆ” คณุณชธร กลาว

เสริมวา “เทศกาลอาหารไทย” ปนี้ไดรับความสนใจจากผูบริโภคชาวจีน

เปนจํานวนมาก และในอนาคต “เทศกาลอาหารไทย” จะใชวิธีโปรโมท

สินคาไทยทั้งหนารานและไลฟสดตอไป

ทางดานกระทรวงพาณิชยแหงประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญกับ

การไลฟสดและวธีิการโฆษณาสินคารปูแบบใหม ส่ิงเหลาน้ีทาํใหลกูคา

สามารถตรวจสอบที่มาของสินคาพรอมท้ังขอมูลของผูขายสินคาทําให

มั่นใจไดวาสินคามีคุณภาพด ี เพิ่มความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินคาให

แกผูบริโภคและยงัสะดวกสบายตอผูซ้ือผูขายดวย คุณณชธรกลาววา “สํา-

นกังานสงเสรมิการคาของเรายงัได

รวมมือกบัแพลตฟอรมการขายออน-

ไลนพรอมบรกิารจัดสง เชน Meituan

Erlema และ Suning นอกจากนี ้ยัง

ไดวางแผนที่จะใชเนต็ไอดอล เพือ่

แนะนาํพรอมท้ังโปรโมทอาหารไทย

ใหกับผูบริโภคจีนไดรับรู”

     นบัต้ังแตสาํนักงานสงเสรมิการคา

ในตางประเทศ ณ นครคุนหมงิ และ

บรษัิทคารฟรูไดรวมกันจัดกิจกรรม

เพือ่โปรโมทสินคาไทยมาเปนเวลา

18 ป โดยครั้งนี้นับเปนครั้งแรกที่

โปรโมทดวยวิธีไลฟสด “ผลไมของ

ประเทศไทยมีคณุภาพดีไมวาจะเปน

ทุเรียน มังคุด และผลไมอื่น ๆ ซึ่ง

มีปรมิาณเพียงพอตอความตองการ

อีกทั้งระยะเวลาตั้งแตการเก็บผล

ผลติการขนสงจนมาถงึสถานทีจ่าํ-

หนายใชเวลาเพียง 3 วันเทานั้น ทํา

ใหมั่นใจไดวาสินคายังสดใหมอยู

เสมอ” เกา เฟย ผูจัดการบริษัทคาร

ฟูรคุนหมิงกลาว

บริเวณงานเทศกาลอาหารไทย 

图①活动现场 冯雅昕 图

คุณณชธร มโนปญจสิร ิผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

การคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง โชวทุเรียนไทย 

图②泰王国驻昆明总领事馆商务处商务领事娜姹暾
展示泰国榴莲 冯雅昕 图 ②
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猜叻是泰国尖竹汶府一家

龙眼园的老板，拥有

800棵龙眼树，年产量40—50

吨。突如其来的疫情让当地有

的公司倒闭，一些果园把采摘

的龙眼扔掉，他也一度担心自

家果园的销售。“没想到，中

国公司不仅帮助我们采摘，而且

价格也按签订的合同来，这帮我

和其他果农渡过了难关。”

尖竹汶府巴侬榴莲园果农

威谦说，今年尖竹汶府的大

部分榴莲都已被中国采购商

预订。“中国采购商采购数量

多，果农、收购商、出口商都

挣到了钱。”

泰国农业部副部长塔玛纳

表示：“疫情给泰国经济造成

严重冲击，在这个困难时刻，

中国企业与泰国果农不离不

弃、共渡难关，这是难能可贵

的友谊。”

ธุรกจิจนีกบัเกษตรกรผลไมไ้ทยร่วมฝ่าวิกฤตดว้ยกนั
中国企业与泰国果农不离不弃渡难关

孙广勇/文

ชวงนี้ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไมในประเทศไทย เชน ทุเรียน เปน

ตน มีออรเดอรจาํนวนมากจากประเทศจนีชวยใหเกษตรกรผลไมไทยยิม้

ออก นายไพบูลย วงศโชติสถิต นายกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย

เปดเผยวาความตองการในตลาดการคาจีนสูงมาก ปนี ้คาดวามวลรวมการ

สงออกผลไมไทยจะเพิ่มขึ้น 10%  เมื่อเทียบจากปที่ผานมา 

จังหวดัจนัทบรุ ีอยูหางจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตกวา 200 กิโลเมตร เปนแหลงผลิตผลไมขึ้นชื่อของ

ไทย ลําไยเปนหนึ่งในผลไมที่มีผลผลิตมากในทองถิ่นนี ้ลําไยที่นี่มีคุณ-

ภาพด ีเนื้อหนานํ้าฉํ่า เกือบทั้งหมดสงออกไปยังประเทศจีน เมื่อไมนาน

มานี ้ผูสื่อขาวไดมายังบริษัทไชนา จิงกวอหยวน อิมพอรตเอกซพอรต 

จํากัด (ไทยแลนด) ตั้งอยูที่อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ีซึ่งเปนแหลง

ผลิตลําไยของไทย ชวงเย็นของทุกวัน เกษตรกรจะนําผลไมที่เก็บเกี่ยว

ไดมาสงที่บริษัทจิงกวอหยวน ผานการคัดกรอง บรรจุหีบหอแลวจึงนํา

 การแลกเปลีย่น 交流

48



ไปบรรจุรวมกันในรถบรรทุกตู คอนเทนเนอรแลวลําเลียงไปยังทาเรือ

แหลมฉบัง

บรษัิทจงิกวอหยวนประกอบธุรกิจสงออกลาํไยเปนหลกั ปจจุบันพฒันา

เปนฐานการผลิตลําไยที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันออกของไทย สงออก

ไปจําหนายยังประเทศจนี สิงคโปร ฯลฯ แตละปราว 8 - 10 หมื่นตัน ชวง

ฤดูกาลเกบ็เก่ียวของทุกป ทางบรษัิทตองใชคนงาน 3,000 - 4,000 คน สวน

ใหญเปนแรงงานตางชาติ ซ่ึงคนกลุมน้ีเปนกลุมท่ีรฐับาลไทยใหการควบ-

คุมดูแลเปนพิเศษในชวงสถานการณโควิด - 19  ดวยเหตุนี ้ทางบริษัทจึง

ไดกอตั้งกลุมยอยควบคุมปองกันโรคระบาด จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ

คนงานกอนเขาโรงงาน และตองใสหนากากอนามัย ใชมาตรการฆาเชื้อ

โรค ฯลฯ “เราเปลีย่นจากการรบัประทานอาหารรวมกนัมาเปนระบบแยก

รับประทาน นอกจากน้ี เรายงัใหบรกิารลกูคาถงึประตูบาน เชน การเคลยีร

บัญชีชําระเงิน การเซ็นสัญญาขอตกลง พยายามลดจํานวนคนนอกเขา

ออกโรงงาน” นายเหยา จื้อกัง ผูจัดการฝายผลิตของบริษัทกลาว

นายชยัรัตน เจาของสวนลาํไยแหงหน่ึงในจังหวดัจนัทบุร ีมีสวนลาํไย

800 ตน ผลผลติตอป 40 - 50 ตัน เน่ืองจากสถานการณโควดิทีจู่โจมมาแบบ

ไมรูเนื้อรูตัวทําใหหลายบริษัทตองปดกิจการลง บางสวนตองนําลําไยที่

เกบ็ไดท้ิงไป ตัวเขาเองกเ็คยวติกเรือ่งการจําหนายผลผลติในสวนของเขา

เชนกัน “คิดไมถึงวา บริษัทจีนไมเพียงชวยเราเก็บเกี่ยวผลผลิต ราคาก็

วาไปตามที่ไดเซ็นสัญญาตกลงกันไว ตรงนี้ชวยใหผมและเกษตรกร

คนอื่น ๆ ผานวิกฤตินี้ไปได” นายวิเชียร เกษตรกรสวนทุเรียน

ประนอมจันทบุรีกลาว ปนี ้ทุเรียนสวนใหญในจันทบุรี

ถูกนักธุรกิจจากเมืองจีนมาจับจองซื้อไปลวงหนา

แลว “พอคาชาวจีนสั่งซื้อเปนจํานวนมาก ทั้ง

เกษตรกร พอคาผูรับซื้อ พอคาสงออกตาง

ไดผลกําไรกันทั่วหนา”

ตามท่ีทราบมาเพือ่ชวยใหผล-

ไมไทยสงเขาตลาดประเทศจนี

ไดสะดวกรวดเรว็ยิง่ข้ึน ทาง

ประเทศจีนไดออกนโยบาย

หลายอยางเพือ่อาํนวย

ความสะดวก โดยเม่ือ

เรว็ ๆ นี ้ กวางซ ีประเทศจีนไดเปด

ดานสําหรับนําเขาผลไมไทยผาน

ประเทศท่ีสามไปยงัประเทศจนีเพิม่

อกี 2 ดาน ไดแก ดานผินเสียงและ

ดานตงซิง รอยเอก ธรรมนัสพรหม

เผา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ กลาวกับผูสือ่

ขาววา “สถานการณโควดิ - 19  สง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยาง

หนัก ในชวงเวลาที่ยากลําบากนี ้

ธุรกิจจีนและเกษตรกรไทยไมทิ้ง

กนั จบัมือรวมกนัผานวกิฤต นีเ่ปน

มิตรภาพที่มีคุณคาหาไดยากยิง่” 

ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย ทุเรียนกําลังสุกไดที ่ 
泰国罗勇府榴莲成熟 中新社 图
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在秦岭至大别山的重重山脉中，鹭鸶、中华白冠长尾

雉、朱鹮、桃儿七、独叶草、猫屎瓜……这些珍稀动

物和植物一起构成了美轮美奂、神秘莫测的世界生物多样性宝

库。而一群志愿者正不辞劳苦行走在大山中，为保护秦岭的生

态贡献着自己的力量。

陕西省罗山县鹭鸶保护公益协会会长罗青松利用寒暑假、

节假日时间，每年多次组织鹭鸶保护成员进行大别山区珍稀物

种野外生存分布状况调研。同时，罗青松也发展了一些当地鸟

导、村医、教师、乡村干部和村民参与保护，先后建立多个鸟

类保护联络站。

陕西省植物学会理事长、西北大学生态学教授岳明开始关注

秦岭植物是在1996年，当时，他受邀考察佛坪国家级自然保护区

植被。考察中，他发现秦岭的植被并没有想象中的坚不可摧，旅

游项目的不规范行为、山区道路建设随意开挖、自然资源过度利

用等，都导致了秦岭的森林植被资源减少和生态功能下降。

为了使更多人了解秦岭植物，2019年6月，在他的统筹规

划下，位于西安植物园的珍稀濒危植物专类园开始筹建。这个

专类园建成后，将成为陕西所有受威胁植物的“安全避难所”

和回归引种的资源圃，真正实现秦岭濒危植物的迁地保护。

与其他志愿者不一样，身为作家的白忠德开展秦岭生物多

样性保护靠的是一根“不屈不挠”的笔杆子。白忠德为秦岭写

了许多书，反映秦岭的大美与神韵，表达对生命的尊重，呼唤

人与自然和谐。他笔下展现出一个和科普网站上不一样的秦

岭：这里的动物都有灵气，大熊猫的绵里藏针、金丝猴的精灵

敏锐、羚牛的刚健持重、朱鹮的矫捷高贵……一幕幕细致的描

写，让一个个活灵活现的秦岭动物跃然纸上。

เฝ้าพทิกัษภ์เูขาฉนิหลิง่
秦岭深处的守望 王豁 唐玲 黄琎/文

①
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จากภเูขาฉนิหลิง่จรดภเูขาตาเปยซันเปนทวิเทอืกเขาทีส่ลบัซับซอนมีนกกระ-

ยางไกฟาหลงัขาว (Chinese White-Crowned Pheasant ) นกชอนหอยหงอน (Crested Ibis)  

และเถาเออ (Podophyllum hexandrum) ตูเหยีย้เฉา (Kingdonia uniflora) เมาสื่อกวา

(Farges Decaisnea Fruit) สัตวและพนัธุไมหายากเหลาน้ีประกอบกันเปนขุมทรัพย

อันหลากหลายทางชีวภาพของโลกที่สวยงาม ลี้ลับนาพิศวงมีอาสาสมัครกลุม

หนึ่งด้ันดนเดินทางเขาไปในปาใหญโดยไมกลวัความเหน่ือยยาก เสียสละกาํลงั

กายของตนเองเพื่อรักษาระบบนิเวศของฉินหลิ่งเอาไว

คุณครูนักอนุรักษ์กบัเส้นทางการคุ้มครองนก
人民教师护鸟路

เดินไปตามทิศเหนอืของเชงิเขาตาเปยซัน ทนัใดนัน้กจ็ะเหน็เงาสขีาวแวบผาน

ไปบนผิวนํ้า บินโฉบอยางสวยงามผานทุงนาขาว สุดทายรอนลงเกาะที่กิ่งไม 

นี่คือนกชอนหอยหงอน “คนสวย” แหงปาตาเปยซนั ภูเขาตาเปยซันเปนคลัง

ยีนของนกหายากแหงหนึ่ง สัตวปกหลายชนิดที่ใกลสูญพันธุอาศัยหลบภัยอยู 

ณ สถานที่แหงนี ้สวนสนุกของสัตวปกแหงน้ีไมเพียงเปนท่ีซึ่งธรรมชาติเอือ้

อาทรรังสรรคให หากยังเปนผลมาจากความเอาใจใสคุมครองสืบทอดตอมา

จากคนหลายรุน

หลวั ชงิซง เปนสมาชกิคนหนึง่ในจาํนวนนี ้ในฐานะประธานสมาคมคุมครอง

และสงเคราะหนกกระยางของอําเภอหลัวซันมณฑลสานซ ีหลัว ชิงซง เดินอยู

บนเสนทางการคุมครองนกในปาภเูขาตาเปยซันมากกวาสบิปแลว พ.ศ. 2547 หลวั 

ชงิซง มารบัตําแหนงครสูอนหนังสือท่ีโรงเรยีนมัธยมปลายหลวัซนัวทิยาเขตใหม 

ดวยความเขียวชอุมของตนสนเรดวูดที่อยูอีกฟากฝงแมนํ้าตรงขามกับโรงเรียน

ในเดือนมีนาคมของทุกป หลัว ชิงซง จะตองไปชมนกกระยางโผผินบินมาเริง

ระบํา แตนาเสียดายที่ความงดงามเชนนี้อยูไดไมนานนัก นับแต พ.ศ. 2551 เปน

ตนมา เน่ืองจากการขยายตัวของเมืองและเกดิมลภาวะส่ิงแวดลอม ท่ีอยูอาศัยของ

นกกระยางเริ่มตกอยูในภาวะวิกฤต 

หลวั ชงิซง เหน็สภาพเชนน้ีกร็ูสึกรอนใจ เขาเริม่เรยีกรองผานทางอนิเตอรเน็ต

ขอใหผูคนชวยกนัใสใจคุมครองพืน้ทีชุ่มนํา้ของแมนํา้ตูเยีย่นและนกกระยาง ตอ

เขตอนุรักษธรรมชาติแหงชาติหนิวเปยเหลียงสานซ ีซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของลุมแมนํ้าฉินหลิ่ง 

图①位于秦岭分水岭以南的陕西牛背梁国家级自然保护区 新华社 图

นกชอนหอยหงอน
图④朱鹮 新华社 图

③

②

④

ลิงจมูกเชิดสีทองฉินหลิ่ง 

图②秦岭金丝猴 新华社 图

วัวทาคินฉินหลิ่ง
图③秦岭羚牛 新华社 图
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มาหลวั ชิงซง เขารวมการกอต้ังหนวยคุมครองนกกระยางและประสบความ

สําเรจ็ในการยืน่เรือ่งขอเปนพืน้ท่ีคุมครองนกกระยางจนีจากมูลนิธิอนุรกัษ

ความหลากหลายทางชวีภาพและการพฒันาสีเขียวของจีน

ไมเพยีงเทาน้ี หลวั ชงิซง ยังไดใชชวงเวลาวันหยุดปดเทอม แตละปจะ

ประสานงานกับกลุมสมาชิกคุมครองนกกระยางทําการสุมสํารวจสภาพ

การดํารงชพีของสัตวปาหายากในภเูขาตาเปยซันหลายครัง้ ขณะเดียวกนั 

หลัว ชิงซง ยังไดสงเสริมพัฒนาไกดนกทองถิ่น หมอประจําหมูบาน คร ู

เจาหนาทีท่องถิน่และชาวบานเขารวมงานคุมครองน้ี กอนอืน่ไดมีการกอ-

ตั้งสถานีประสานงานตงไจเพื่อคุมครองนกกระยางหลัวซัน สถานีประ-

สานงานต้ิงหยวน สถานีประสานงานเผงิซิน เปนตน นบัเปนการเสียสละพละ

กําลังเพื่อการคุมครองสัตวปก

พฤกษาพนัธ์ุพชืม ี“แหล่งหลบภยั”
植物有了“避难所”

ภเูขาฉินหลิง่เปนพืน้ท่ีทีม่พีฤกษาพนัธุพชือดุมสมบรูณทีสุ่ดแหงหนึง่

ของประเทศจนีจนถงึระดับโลก ในบรรดาพชืเหลานีมี้พนัธุไมท่ีมีชือ่เสียง

มากมาย เชน ตนขาวสาลีใหมฮัวซนั (Psathyrostachys huashanica) ตนสน

แดงไถไป (Larix chinensis Beissn) ซึง่

มีความสาํคัญทางวทิยาศาสตรและ

มูลคาทางเศรษฐกจิศาสตราจารยเยว 

หมงิ ประธานสมาคมพฤกษศาสตร

มณฑลสานซ ี อาจารยสาขานเิวศวทิ-

ยามหาวิทยาลัยซี เปย คือหนึ่งใน

นักวิชาการท่ีศึกษาทรพัยากรพชือนั

มีคาเหลาน้ี

ใน พ.ศ. 2539 ศาสตราจารยเยว 

หมิงไดเริ่มใหความสนใจพันธุพืช

ของภูเขาฉินหลิ่ง ในเวลานั้น ทาน

ไดรบัเชิญใหทาํการสํารวจพนัธุพชื

ทีเ่ขตอนุรกัษธรรมชาติแหงชาติโฝ

ผิง ระหวางทําการสํารวจทานพบ

วาพนัธุพชืบนเทือกเขาฉนิหลิง่น้ัน

ไมไดม่ันคงอยางทีค่าดคดิ พฤติกรรม

ที่ไมเหมาะสมของโครงการการ

ทองเทีย่ว การบุกเบิกสรางถนนบน
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ภูเขาที่ไรการวางแผน ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชประโยชนอยางเกินเลย 

เปนตน สงผลใหทรพัยากรพนัธุพชืปาไมในฉนิหลิง่ลดลงและการทํางาน

ตาง ๆ ของระบบนิเวศแยลง 

เพือ่ใหผูคนเขาใจพนัธุไมฉนิหลิง่มากข้ึน ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 

ภายใตการวางแผนโดยรวม สวนพฤกษศาสตรจาํเพาะพชืหายากและใกล

สญูพนัธุทีต่ัง้อยูในอุทยานซีอานเริ่มทําการสรางขึ้นหลังจากสวนพฤกษ-

ศาสตรจาํเพาะแหงน้ีกอสรางแลวเสร็จ จะกลายเปน “แหลงหลบภยั” ของ

พนัธุไมท่ีถูกคกุคามท้ังหมดในสานซี และถกูนาํกลบัเขาเรอืนเพาะชาํขยาย

พันธุ เปนการยายพื้นที่อนุรักษพันธุไมที่ใกลสูญพันธุในฉินหลิ่งไดเปน

ผลสําเร็จอยางแทจริง

“หลายปมาน้ี ผลสาํเรจ็ทีที่มงานของเราไดทาํการวจัิยถกูใชในการฟน

ฟูระบบนิเวศวิทยาฉินหลิ่ง รวมถึงการฟนฟูระบบนิเวศในโครงการผัน

นํา้ขนาดใหญจากแมน้ําฮัน่เขาสูแมน้ําเหวย  กลาวสรุปโดยรวมคือการทํา

ลายงาย แตการฟนฟยูากยิง่กวายาก” ศาสตราจารยเยว หมงิกลาวดวยความ

สะทอนใจวา “นี่เปนสวนที่ทําใหผมเขาใจถึงความสําคัญในการอยูรวม

กันอยางสมานฉันทระหวางมนุษยกบัธรรมชาติ อกีทัง้รูจักยอมถอยใหกับ

ธรรมชาติพยายามทําสิ่งที่ดีในการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

ในชวงเริ่มตนของการวางแผนผัง ดวยวิธีนี้จึงจะบรรลุการปกปองระบบ

นิเวศและความอยูรอดของมนุษยชาติในการพฒันาเปนไปอยางเอกภาพ”

“แรงงานล�าเลยีง” ของธรรมชาติ

大自然的“搬运工”

ไป จงเตอในฐานะนักเขียน ซึ่งตางกับอาสาสมัครคนอื่น ๆ คือ อาศัย

ดามปากกาจดจาร “อยางไมยอทอ” ในการคุมครองความหลากหลายทาง

ชีวภาพของภเูขาฉินหลิง่ภายใตปากกาของเขา ฉนิหลิง่มีแตความสุนทรยีะ

มนษุยสัมพันธ อาทิเชน กลุมหมีแพนดาตบตีกันเพื่อชิงรักหักสวาท  ลงิ

จมูกเชดิสีทองผลกัไสกรดีรองเพราะแยงอาหารกนั นกชอนหอยหงอนที่

ยึดมั่นซื่อสัตยตอความรัก .... แตละจังหวะอารมณลวนเผยใหเห็นเรื่อง

ราวการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในสวนลึกของฉินหลิ่ง

ไป จงเตอเปนคนฉินหลิ่ง ตั้งแตเล็กจนโตเขาใชชีวิตอยูในเขตโฝผิง 

แมวาภายหลังสอบเขามหาวทิยาลยั แตงงานมีลกูและอาศัยอยูในซีอานก็

ตามแตรากเหงาชีวิตของยังคงอยูที่ฉินหลิ่ง “ผมเปรียบเหมือนวาว ไมวา

จะลองลอยไปไกลเพียงใด กย็งัคง

ถกูสายใยรากเหงาพนัผกูอยู สายใย

เสนน้ัน ถูกรอยรัดตีเกลียวขึ้นเปน

ความรกัอนัเขมขนตอบานเกิดเมือง

นอน” ไป จงเตอกลาวจากกนบ้ึงของ

จิตใจ

ไป จงเตอเขียนหนงัสอืเกีย่วกบั

ฉินหลิ่งเปนจํานวนมาก สะทอน

ความสวยงามและโรแมนติกแสดง

ความเคารพตอชีวิต เรียกรองใหมี

ความเอื้ออาทรกันระหวางมนุษย

กับธรรมชาติ ภายใตปลายปากกา

ของเขาเผยใหเหน็ฉนิหลิง่ท่ีแตกตาง

จากเว็บไซตวิทยาศาสตรทัว่ไป สัตว

ท่ีนีล่วนฉลาดปราดเปรยีว ไมวาจะ

เปนเขม็ซุกในปุยนุนอยางหมีแพน

ดา ความวองไวของลิงจมูกเชิดสี

ทอง วัวทาคนิ (Takin) ท่ีตัวใหญแขง็

แรง นกชอนหอยหงอนท่ีปราด

เปรียวสงูสง...... แตละฉากถกูเขียน

พรรณนาไวอยางละเอยีด สัตวทีฉิ่น

หลิ่งแตละชีวิตออกมาโลดแลนอยู

บนหนากระดาษ “ไดเปนเพือ่นบาน

กบัฉินหลิง่คือบุญวาสนาและความ

โชคดีในชีวิตผมท่ีถกูลขิิตไว ชัว่ชวีติ

นี ้ผมจะต้ังใจเขียนเรือ่งราวเกีย่วกบั

ฉินหลิ่งใหดี”  ในคําพูดของไป จง

เตอ สื่อออกถึงความสัตยซื่อความ

ถนอมรักตอฉินหลิ่ง 

วนอุทยานฉินหลิ่ง
秦岭和谐森林公园  新华社 图

ส่องธรรมชาติ自然
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云南是一片神奇的土地，各种应季食材随季节和

水土而变化，生活在这里总能品尝到来自山野

的特别滋味。每年五月至九月，云南迎来雨季，丰沛的

雨水除了浇灌作物也滋养出山中的野生菌。

野生菌珍贵稀少，但烹饪方式并不复杂，通常就是

炒着吃和炖汤两种家常做法。一般来说，质感黏滑、滋

味浓厚的野生菌适合炒着吃，口感爽脆、味道清淡的则

更适合与鸡汤同炖。在雨季尾声，家家户户都支起铁锅烧

热油，把难以储存的鲜菌下锅炸干油浸，装瓶封存；在第

二年夏天到来之前，隔几天取出一点来，吃个念想。

需要注意的是，并不是所有野生菌都可以食用，

云南餐桌上常见的野生菌包括牛肝菌、羊肚菌、鸡枞

等。青椒炒牛肝菌是最常见的烹饪方式，肉质细密的

黑牛肝菌切片与青椒和蒜片同炒，辣味和蒜香点化了

野生菌的爽脆；炖鸡汤时通常松茸或羊肚菌任选一种

就足够好吃，两种一起下锅，松茸的清香融入汤里，再

与金色的鸡油一起被羊肚菌吸入褶中，延展出更多味觉

的可能性。

เห็ดป่ายูนนาน ของขวญัจากธรรมชาติ
云南野生菌，大自然的馈赠

มณฑลยนูนานมีผนืแผนดินอนันาอศัจรรย เปนแหลง

กําเนิดวัตถุดิบในการประกอบอาหารผลัดเปลี่ยนกันไป

ตามฤดูกาล และดวยคณุภาพดินและปรมิาณนํา้ คนทีอ่าศัย

อยูในผนืดินแหงนี ้จงึมักจะไดลิม้รสชาติแปลกใหมทีเ่กดิ

ข้ึนตามธรรมชาติเสมอ ๆ ระหวางเดือนพฤษภาคมถงึกนั-

ยายนของทุกป มณฑลยูนนานจะเขาสูฤดูฝน ปริมาณนํ้า

ฝนอันอุดมสมบรูณ  นอกจากจะนําความชุมช้ืนมาสูพชื

พนัธุแลว ยงัจะทําใหเหด็ปามากมายเจรญิงอกงามขึน้มา

อกีดวย สําหรบัคนยนูนานจาํนวนมาก น้ําฝนและเห็ดปา 

นับวาเปนสัญลกัษณแหงความทรงจําในฤดูรอนทีเ่ดนชดั

เหด็ปายนูนานมีความลํา้คาเพราะมีจํานวนนอย วธีิการ

ปรงุกไ็มซับซอน โดยมากมักจะนาํไปผดัหรอืตมซุป โดย

ทัว่ไป ถาเหด็ปาชนิดไหนมีความหนุบและมีรสเขม กจ็ะ

เหมาะแกการผัด แตหากชนิดไหนมีความกรอบและรส

ชาติออน กจ็ะเหมาะนําไปตุนกบัซุปไก ชวงปลายฤดฝูน 

ครัวเรือนตาง  ๆในมณฑลยนูนานกมั็กจะต้ังกระทะเหลก็ 

张爬树/文

①

 อร่อยแดนมงักร 美食
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ใสนํ้ามันติดไฟใหรอน แลวนําเห็ดที่เก็บไดไมนานลงไปทอดในนํ้ามัน

แลวเก็บในขวดอยางมิดชิด เพื่อเก็บเอาไวละเลียดกินทีละนอย ระหวาง

รอใหฤดูรอนมาเยือนอีกครั้ง

ชาวยนูนานท่ีเคยใชชวีติในชนบทในชวงวยัเด็ก กค็งจะจดจําความหลงั

แสนสนุก ในยามที่สมาชิกทั้งครอบครัวแบงงานกันไปเก็บเห็ด แลวนํา

กลับมารับประทานดวยกนัไดเปนอยางดี ในภาษาถิน่ยนูนาน การเกบ็เกีย่ว

เห็ดปาจะใชคําวา “เก็บเห็ด” เชนเดียวกับภาษาไทย โดยคําวา “เก็บ” ใน

ท่ีนีมี้สองนัย นัยแรกคือสะทอนใหเหน็วาการเกบ็เก่ียวเหด็ปาในปาเขาน้ัน 

ไมใชเรื่องยาก เมื่อฝนหยุดตก ทั่วทั้งภูเขาก็จะมีเห็ดปาผุดขึ้นมาจากดิน 

รอใหทุกคนไปคนหา และเมื่อพบก็แคกมลงไป “เก็บ” มันขึ้นมาจากพื้น

ดินเทานั้น สวนอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อเราเก็บเห็ดไดจนเต็มแลว ดูเหมือน

วางานท่ียากกวากค็ือการ “คัดเลือกและลาง” เหด็เหลาน้ี แตดเูหมือนวา

ทุกคนจะยินดีที่จะลางทําความสะอาดเห็ด เพราะถานําเห็ดไปประกอบ

อาหารทั้ง ๆ ที่ยังสกปรก เมื่อนําไปเสิรฟที่โตะ ใคร ๆ ก็คงจะพากันนิ่ว

หนา หากมีวัตถุแปลกปลอมปะปนมาจนเสียรสชาติของเห็ด ก็คงถือวา

ผิดตอทั้งคนท่ีอุตสาหไปเก็บมา และผิดตอเห็ดปา อันเปนของขวัญลํ้า

คาจากปาเขาดวยอีกตอหนึ่ง

คนยูนนานคอนขางจะดื้อดึงพอสมควรในเรื่องเห็ดปา พวกเขาแบง

แยกชัดเจนระหวางเห็ดปากับเห็ดเพาะ สาเหตุที่เปนเชนนั้น ก็เพราะตาม

ความเขาใจของชาวบาน เหด็ทีเ่จรญิเติบโตตามธรรมชาติในปาเขา ไมสามารถ

เพาะปลูกเองได ไมเหมือนกับเห็ดเพาะที่ปลูกกันตามไรตามสวนแลวนํา

มาขายในตลาด หากใครสามารถ

ควานหาเห็ดปาจนเจอได ก็คงจะรู

สึกราวกับไดพรจากสวรรค  และ

สถานทีซ่ึ่งมีเห็ดปาผุดงอกออกมา

กค็งจะเกีย่วของอยางลบั ๆ กบัพลัง

แหงธรรมชาติเปนแน

อยางไรกดี็ ขอควรระวงักคื็อ เหด็

ปาไมใชจะรบัประทานไดทุกชนดิ 

เห็ดปาที่พบไดโดยทั่วไปบนโตะ

อาหาร ไดแก เหด็พอรชินี เหด็มอเรล

 เห็ดโคน ฯลฯ เมนูที่พบบอยที่สุด

ก็คือเห็ดพอรชินีผัดกับพริกหยวก 

โดยมีวิธีทําคือฝานเห็ดพอรชินีดํา

เปนแวน ๆ แลวนําไปผัดรวมกับ

พรกิหยวกและกระเทียมฝาน ความ

เผด็ของพรกิและความหอมของกระ-

เทียมจะยิ่งทําใหเห็ดมีรสสัมผัสที่

กรอบอรอย นอกจากนี ้เวลาทําไก

ตุน หากใสเหด็มัตสตึาเกะและเหด็

มอเรลอยางใดอยางหน่ึงลงไป กจ็ะ

ทําใหซุปมีรสชาติกลมกลอม แต

ถาใสลงไปทั้งสองชนิดพรอมกัน

ความหอมของเห็ดมัตสึตาเกะก็จะ

หลอมรวมกับน้ําซปุ และดูดซึมเขา

ไปอยู ในรองของเน้ือเห็ดมอเรล

พรอมกับไขมันสีทองจากไก และ

นั่นจะยิ่งเสริมใหเมนูนี้มีรสชาติที่

หลากหลายยิ่งขึ้น

เห็ดปายูนนาน
图①云南野生菌 中新社 图

พนักงานกําลังคัดเลือกเห็ดปา
图②挑拣野生菌  中新社 图 

②
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相传在远古的时候，天

上突然出现了十个太阳，直

晒得大 冒烟，老佰姓苦不堪

言。

เลากนัวาเมือ่สมยัโบราณ จู ๆ  บน

ทองฟาก็มีดวงอาทิตยขึ้น 10 ดวง 

แสงแดดแผดรอนจนพื้นดินมีควนั

ระอข้ึุนมาประชาชนตางกเ็ดือดรอน

ลําเค็ญ

有 个力大无比的英雄名叫

后羿，他诀心为老佰姓解除这个

苦 。后羿登上昆仑山顶，

运足气力， 口气射下了丸个太

阳。他对天上最后 个太阳

说：“从今以后，你每天必

须按时升起，按时落下，为民

造福！”

มีวรีบุรษุผูทรงพลงัมหาศาลคน

หนึ่งนามวาโฮว อี้ เขามุงมั่นที่จะ

ขจัดความทุกขยากของประชาชน 

โฮว อีป้นข้ึนไปบนยอดเขาคุนหลนุ

พรอมดวยพลงัทีเ่ต็มเปยม ในอดึใจ

เดียวเขากยิ็งธนูไปโดนดวงอาทิตย

ทั้ง 9 ดวง ตกลงมา  เขาพดูกบัดวง

อาทติยดวงสุดทายวา “ตั้งแตวันนี้

ไป เจาจะตองข้ึนและตกตามเวลา

ต�านานพื้นบา้นจนี ฉาง เออ๋เหินสู่ดวงจนัทร์
中国民间故事——嫦娥奔月

ทีก่าํหนด สรางความสงบสุขใหแกมวลมนุษย”

后羿为老佰姓除了害，大伙儿都狠敬重他。狠多人拜他为

师，跟他学习武艺。有个叫逢蒙的人，为人奸诈贫婪，乜随着

众人拜在后羿的门下。

โฮว อี ้ขจดัภยัใหประชาชน ทุกคนตางกเ็คารพนับถอืเขา และมีหลาย

คนที่มาฝากตัวเปนศิษยเพื่อเรียนวิทยายุทธกับเขา หนึ่งในนั้นมีชายผู

หนึ่งนามวาเฝง เหมิง มีนิสัยเจาเลหและละโมบโลภมาก เขาก็ไดเขามา

ขอเปนศิษยโฮว อี้ตามคนอื่น ๆ ดวย

后羿的妻子嫦娥，是个美丽善良的女子。她经常接济生活

贪 苦的乡亲，乡亲们都非常喜欢她。 天，昆仑山上的西王

母送给后羿 些仙药。据说，人吃了这种药，不但能长生不

老，还可以升天成仙。可是 ，后羿 愿意离开嫦娥，就让她将

仙药藏起来。

ฉาง เออภรรยาของโฮว อี ้เปนหญงิงามท่ีมีจติใจดี นางมักจะชวยเหลือ

ชาวบานทีล่าํบากยากจนอยูเสมอ ชาวบานตางกช็ืน่ชอบนาง อยูมาวนัหนึง่

เจาแมซีหวงัหมูบนเขาคุนหลนุไดมอบยาอายวุฒันะเม็ดหนึง่ใหแกโฮว อี้ 

วากนัวาถามนุษยไดกนิยาน้ีแลวไมเพยีงแตจะมีอายยุนืยาวเปนอมตะ  แต

ยังจะสามารถเหาะเหินขึ้นไปเปนเซียนบนสวรรคไดอีกดวย แตทวาโฮว 

อี้ไมอยากจากฉาง เออไป เขาจึงใหนางเก็บยาอายุวัฒนะนี้ไว

这件事被逢蒙知道了，他 心想把后羿的仙药弄到手。在

八月十五当天，后羿要带弟子出门去，逢蒙假装生病，留

了下来。到了晚上，逢蒙手提宝剑，迫不及待地闯进后羿家

里，威逼嫦娥把仙药交出来。逢蒙见嫦娥不肯交出仙药，

就翻箱倒柜，四处搜寻。眼看就要搜到仙药了，嫦娥疾步向

前，一口将仙药吞了下去。

ไมรูวาเฝง เหมิงรูเรือ่งนีไ้ดอยางไร เขาคิดจะชงิเอายาอายวัุฒนะของ
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โฮว อีม้าใหได เมื่อถึงคืนวนัเพญ็

เดือนแปด โฮว อีพ้าเหลาบรรดาศิษย

ของเขาออกไปขางนอก เฝง เหมิง

แสรงทําเปนปวยจึงไมไดออกไป 

ดวยพอตกกลางคืน เฝง เหมิงกถ็อื

ดาบบุกเขาไปในบานของโฮว อี ้และ

บังคับใหฉาง เออเอายาอายวุฒันะ

ให เม่ือเฝง เหมิงเห็นวาฉาง เออไม

ยอมมอบยาอายุวัฒนะใหตนเอง 

เขาก็ร้ือคนหีบและตูตาง ๆ ท่ัวบาน 

เม่ือฉาง เออเห็นวาเขากําลงัจะคน

เจอยา นางก็รีบกาวไปควายาอายุ

วฒันะมากลนืลงไป

嫦娥吃了仙药，突然飘

飘悠悠地飞了起来。她飞出了

窗子，飞过了洒满银辉的郊

野，越飞越高， 直朝着月

亮飞去。

เม่ือฉาง เออกนิยาอายวุฒันะแลว 

ทันใดนั้นนางก็ลอยออกไปนอก

หนาตาง เหาะผานทุงนาทีม่แีสงเงิน

ระยบิระยบัของดวงจันทรสาดสอง 

ลอยสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งไปถึง

บนดวงจันทร

后羿外出回来，找不到妻

子，十分焦急。他冲出门

外，只见皓月当空，园园的月亮上树影婆娑，妻子正站

在 棵挂树旁深情地凝望着自己。“嫦娥！嫦娥！”后羿

连声呼唤，他不顾 切地朝着月亮追去。可是他向前追三步，

月亮就向后退三步，怎么乜追不上。

    เมื่อโฮว อี้กลับบานมา หาภรรยาไมเจอก็รอนใจมาก เขารีบพุงตัว

ออกไปดานนอก เหน็กแ็ตเพยีงดวงจันทรสองกระจางอยูบนทองฟา จนัทร

ดวงกลมมีเงาตนไมพลิ้วไหวอยูในนั้น ภรรยาของเขากําลังยืนจองมอง

เขาดวยความรูสึกอันลึกซึ้งอยูขางตนหอมหมื่นลี้ตนหนึ่ง โฮว อี้ตะโกน

เรยีก “ฉาง เออ ฉาง เออ”  และวิง่ตามดวงจนัทรไปอยางไมคดิชวีติ แตเม่ือ

เขาวิ่งไปขางหนา 3 กาว ดวงจันทรกจ็ะถอยหางออกไป 3 กาวเชนกัน จะ

วิ่งตามอยางไรก็ไมทัน

乡亲们狠想念好心的嫦娥，他们在院子里摆上嫦娥平日

爱吃的食品，遥遥地为她祝福。从此以后，每年的八月十五，就

成了人们企盼团园的中秋佳节。

ชาวบานตางก็คิดถึงฉาง เออผูมีจิตใจดีงาม พวกเขาจึงไดนําอาหาร

ที่ฉาง เออมักจะชอบรับประทานอยูเสมอมาวางไวที่ลานบาน เพื่อสงคํา

อวยพรจากแดนไกลใหนางมีความสุข นับแตนั้นเปนตนมา วันขึ้น 15 คํ่า

เดือนแปดของทุกป จึงกลายเปนเทศกาลไหวพระจันทรทีผู่คนตางกป็รารถนา

ใหไดอยูพรอมหนา สมัครสมานกลมเกลียวกัน
本刊综合
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位于云南省玉溪市澄江市（县级市）的帽天山，因形似草帽而得名。1984年，

这里发现了大量寒武纪原始多细胞生物的化石，是距今5.3亿年前寒武纪早

期地球生命快速多样化的见证。

这些高质量的精美化石，既包括具有硬体和软体组织的生物，也包括大量完全为

软体的生物，展示了寒武纪早期海洋生物群落的完整面貌，为人类研究地球生命史提

供了重要的依据，被誉为“地球生命起源地”。

เยีย่มชมอว้ีซ ีภเูขาเมา้เทียน “แหล่งก�าเนดิสรรพชวิีตของโลก”

    ภูเขาเมาเทียน ตั้งอยูในเขตเฉิงเจียง  (เมืองระดับอําเภอ) เมืองอวี้ซ ี

มณฑลยูนนาน ถูกตั้งชื่อขึ้นตามภูมิประเทศที่มีลักษณะคลายหมวกฟาง 

ณ ภเูขาเมาเทยีน ในป พ.ศ. 2527 ไดมีการคนพบซากฟอสซิลของสิง่มีชวีติ

หลายเซลลในยคุแคมเบรยีนจาํนวนมาก อันเปนเครือ่งยนืยนัถงึการเปลีย่น

แปลงอยางรวดเร็วของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ในชวงตนยุคแคมเบรียน

เมื่อ 530 ลานปกอน 

ซากฟอสซิลท่ีมีความสมบรูณแบบเหลาน้ี มีทัง้สัตวมีกระดูกสันหลงั

ท่ีมสีวนประกอบของเน้ือเยือ้ออนและแข็ง และสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลงั

จํานวนมาก สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณของชีววิทยาทาง

『走进玉溪』“地球生命起源地”——澄江帽天山

ทะเลในชวงตนยุคแคมเบรียนได

เปนอยางดี อีกทั้งยังเปนพื้นฐาน

สําคัญสําหรับมนุษยในการศึกษา

คนควาประวัติสิ่งมีชีวิตของโลก

หรอืทีรู่จักกนัในนาม  “แหลงกาํเนดิ

สรรพชวีติของโลก” หนึง่ในจาํนวน

ฟอสซิลเหลานี้ “ยูนนานโนซูน” 

(Yunnanozoon) เปนสัตวท่ีมีกระดูก

สันหลงัทีเ่กาแกท่ีสุด (สัตวมีกระดูก

สันหลงัเปนสัตวชัน้สูง เปนสัตวที่มี

วิวัฒนาการมากท่ีสุดในบรรดาสัตว

ประเภทตาง ๆ ลักษณะเดนคือมี

สันหลงัและเสนประสาทไขสันหลัง

รวมถงึชองเหงือกในบางชวงหรอื

ตลอดระยะการเจรญิเติบโตของมนั)

ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนบรรพ-

บุรษุของบรรดาสัตวมีกระดูกสนั-

หลงัทั้งหลาย ดังนั้น ภูเขาเมาเทียน

จงึถกูขนานนามวา  “สถานท่ีศักด์ิ

สิทธ์ิของส่ิงมีชีวิตโบราณของโลก” 

และยังไดเขาอยู ในบัญชีคัดเลือก

“แหลงโบราณทางธรณวีทิยาโลก”

แหงองคการสหประชาชาติอกีดวย
玉溪市委宣传部供稿供图
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温泉小村尽享大自然的钟爱。这里气候舒适，冬季气温约15-26℃，夏季气温

23-32℃，森林覆盖率达81.1%以上，地热水资源丰富。温泉小村拥有12处

地热水泉眼，且温泉为中国仅有的碳酸钙镁泉，温度在43-45℃之间，含有多种人体

所需的物质和微量元素，具有较高的医疗养生价值，著名的安宁温泉天下第一汤和众

多的知名“汤池”都集中于此。

อนัหนงิแสนงาม แช่ตวัในหมู่บา้นบ่อน�า้พรุอ้น
『遇见安宁』泡在温泉小村

เมื่อพูดถึงการทองเที่ยว บางสถานที่เหมาะกับ “การเดินเลน” เดินไป

ชมไป สัมผัสกับทิวทัศนริมทางและความสุนทรียของชีวิตอยางเต็มที ่

บางสถานท่ีก็เหมาะกับ “การรบัประทาน”  สัมผสักบัเสนหทางวัฒนธรรม

ทามกลางอาหารเลิศรสหลากหลายรสชาต ิสวนหมูบานนํ้าพุรอนแหงนี้

ก็เหมาะกับ “การแชนํ้า” 

หมูบานนํา้พรุอนเลก็ ๆ แหงนี ้ เปนสวนหนึ่งของชมุชนถนนนํา้พรุอน

เมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน ตั้งอยูที่เขตใจกลางของอําเภอที่รวมบอนํ้า-

พุรอนเอาไว ทิศตะวนัออกมีภูเขาเฟงซานท่ีเขียวชอุม ทิศตะวนัตกมีภเูขา

หลงซานสีเขียวทอดตัวอยู ทิศเหนือเขาปเจี่ยตั้งตะหงาน ระหวางกลางมี

สายนํ้าถังหลางฉวนไหลเอื่อย ๆ เปนทาง

หมูบานบอนํ้าพุรอนขนาดเล็กแหงนี้ผูกพันกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง

อากาศที่นี่เย็นสบาย ฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ  15 - 26 องศาเซลเซียส 

ฤดูรอนอุณหภูม ิ23 - 32 องศาเซลเซียส อัตราการปกคลุมของปาไมมาก

ถึงรอยละ 81.1 มีทรัพยากรความรอนใตพื้นพิภพอุดมสมบูรณ หมูบาน

บอนํ้ารอนแหงนี้มีบอนํา้รอนจาํนวน 12 บอ อีกทั้งยังเปนนํ้าพุรอนที่มีแร

ฮนัไทตที่มีเฉพาะในประเทศจีนอกี

ดวย โดยมีอณุหภมิูอยูทีร่ะหวาง 43 - 45

องศาเซลเซยีส ประกอบไปดวยธาตุ

ตาง ๆ  ท่ีจําเปนสําหรบัรางกายมนุษย

มีคุณคาทางการแพทยและการบํา-

รงุสุขภาพคอนขางสงู บอน้ําพรุอน

“หนึง่ในพภิพ” อนัหนิงท่ีโดงดังและ

“บอนํ้าพุรอน” ที่มีชื่อเสียงจํานวน

มากรวมตัวกันอยู ณ ที่แหงนี้

การมาแชนํา้ท่ีบอน้ําพรุอนแหง

นี ้เสมือนสามารถยอนยุคขามมิติ

ไปสื่อสารกับบรรดานักปราชญที่

เดินทางมาเยือนที่แหงนี้เมื่อหลาย

รอยหลายพันปกอน สามารถหาย

ใจรวมกบัปาไมกอนหนิและบรรดา

นกตาง ๆ ยิ่งไปกวานั้น ยังจะชวย

ชาํระลางความเหนด็เหนือ่ยของราง

กายและหาความสงบใหกับจิตใจ

ไดอีกดวย 

安宁市委宣传部供稿供图
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受新 冠 肺 炎 疫 情 影

响，许多市民不再

外出扎堆赏花，让春城昆明

少了些往日的热闹。为尽快

恢复花卉交易产业，帮助花

农、花商渡过难关，同时，

也让居家的广大爱花民众可

以“云”游花卉市场，了解

花材知识，感受花艺文化，

支持花市重启，昆明市呈贡

区委宣传部联合抖音达人，

开启线上直播，带大家探秘

花潮如海、香气四溢的斗南

鲜花市场。

ออนไลนเ์ยีย่มชมตลาดดอกไมโ้ต่วหนาน
『智慧昆明』科技助力，斗南花卉开启“云赏花”

เน่ืองจากผลกระทบการระบาด

ของโควดิ - 19 ทําใหชาวเมืองจาํนวน

มากทีไ่มสามารถออกไปชืน่ชมดอก

ไมนอกบานได สงผลใหคุนหมิง

เมืองแหงฤดูใบไมผลไิมคึกคกัเหมือน

อดีต ดังนั้นเพื่อชวยฟนฟูอุตสาห-

กรรมการคาดอกไมและชวยเหลือ

เกษตรกรและพอคาดอกไมท่ีไดรบั

ผลกระทบ ขณะเดียวกันยังทําใหผู

ท่ีช่ืนชอบดอกไมจาํนวนมากสามารถ

เขาไปเที่ยวตลาดดอกไมออนไลน 

พรอมท้ังศึกษาหาความรูดานดอกไม

สัมผสัวฒันธรรมดอกไม ชวยสนับ

สนนุใหตลาดดอกไมกลบัมามชีวีติ

ชวีาอกีครัง้ ท้ังน้ีฝายประชาสมัพนัธ

เขตเฉิงกงนครคุนหมิงไดรวมกับต๊ิกตอกจัดกิจกรรมการไลฟสดตลาด

ดอกไมโตวหนานขึ้น

ในการไลฟสด พธีิกรจะใสชดุจนีโบราณเปนไกดนาํเท่ียวและแนะนํา

เสนทางเที่ยวชมตลาดโตวหนาน ผานการถายคลิปและไลฟสดพิธีกร

จะพาไปดูดอกไม แนะนําดอกไม รวมถงึการเลอืกซ้ือดอกไม  เขาชมศูนยการ

ประมูลดอกไมเพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนของการประมลู

ดอกไม ทาํใหผูชมสามารถทองเที่ยวชมดอกไมผานออนไลนไดแมอยู

ที่บาน

ตลาดดอกไมโตวหนานเปนตลาดดอกไมท่ีใหญท่ีสดุในเอเชยี มีปรมิาณ

การซ้ือขายดอกไมสดรอยละ 70 ของประเทศจนี ในขณะเดียวกนั โตวหนาน

ยังเปนสถานท่ีทองเท่ียวและแหลงชอปปงสําหรับนักทองเท่ียว ภายใน

ตลาด มีอาหารและเครือ่งด่ืมที่ทําจากดอกไมใหไดเลอืกชมิเลอืกซือ้ เปน

แหลงรวมของศิลปะและวัฒนธรรมดอกไมตาง ๆ  นับเปนจุดเช็คอินที่

หามพลาดจุดหนึ่งของนครคุนหมิง

昆明市政府新闻办公室 韩枫
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各位读者朋友大家好，我是《湄公河》杂志吉祥物笑

笑，是“水晶晶”的妹妹。今后，我将接替姐姐，继续为读

者朋友们服务，希望大家像喜欢姐姐一样喜欢我。让我们一

起来看看本期都收到了哪些读者留言。

สวสัดีคะ เพือ่นนักอานทุกทาน  “ยิ้มยิม้” สัญลกัษณ

มงคลแหง “นิตยสารแมนํา้โขง” กอนอืน่ตองขอแนะนํา

ตัวกอนนะคะ “ยิม้ยิ้ม” เปนนองสาวของพีส่วยจรงิจรงิ 

ซ่ึงตอไปจะมารบัหนาท่ีในการส่ือสารกบัเพือ่นผูอานทุก

ทานคะ เรามาดูพรอม ๆ กนัเลยนะคะวา ในฉบบันีเ้ราได

รบัความคดิเหน็อะไรบางจากทานผูอานคะ

萨瓦利：上期《湄公河》杂志刊登了文章《故宫文

创“活”起来》。读完文章后，我对北京故宫产生了浓厚的

兴趣，想更进一步了解故宫。

เสาวรีย  : ฉบับที่แลวนิตยสารแมนํ้าโขงไดลงบท

ความเรื่อง “นวัตกรรมพลิกฟนคืนชีวิตใหกับงานศิลป

พระราชวังตองหาม” หลังจากอานบทความนี้จบแลว 

ทําใหฉนัรูสกึสนใจเกีย่วกับพระราชวงัตองหามในกรงุ

ปกกิ่งมากขึ้น และอยากไดขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระ-

ราชวังตองหามคะ

笑笑：你好，北京故宫博物院建立于1925年，是中国

最大的古代文化艺术博物馆。故宫博物院已于2020年5月

1日起有序开放，实行预约、错峰、限流参观。欢迎你来旅

游参观。

ยิ้มยิ้ม : สวัสดีคะ พิพิธภัณฑพระราชวังตองหาม

กรุงปกกิ่ง กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2468 เปนพิพิธภัณฑทาง

ดานวัฒนธรรมและศิลปะโบราณที่ใหญที่สุดของจีน 

พิพิธภัณฑ ฯ ไดเปดใหผูชมทั่วไปเขาชมไดแลวตั้งแต

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แตทัง้น้ี จะตองทําการจอง

ลวงหนา และจํากัดจํานวนผูเขาชม ยินดีตอนรับคุณไป

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑนะคะ

威腊萨：你好，我来自泰国曼谷，目前就读于曼谷大

学，刚接触《湄公河》杂志不久。我对中国的传统文化很感

兴趣，希望能在杂志上看到更多相关内容。

วรีศักด์ิ : สวัสดีครับ ผมมาจากกรุงเทพ ฯ ประเทศ

ไทย ปจจบัุนเรยีนอยูท่ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ ผมเพิง่อาน

นิตยสารแมน้ําโขงไดไมนาน ผมสนใจเก่ียวกบัวฒันธรรม

ด้ังเดิมของจนีมาก ดังนัน้ ผมจงึหวงัเปนอยางยิ่งวานิตย-

สาร ฯ จะลงบทความดานวัฒนธรรมจีนใหมากขึ้น

笑笑：感谢你对《湄公河》的支持。你可以通过登录多

语种网站云桥网（http://www.yunnangateway.com），阅

读往期杂志。我们开设的中国之路、美食、非遗、汉语等栏

目，都有介绍中国传统文化的文章，希望你会喜欢。

ยิ้มยิ้ม  : ขอบคุณมากนะคะ ที่ติดตามอานนิตยสาร

ของเรา ทั้งนี ้นิตยสารแมนํ้าโขงมีคอลัมนมากมายที่

แนะนาํเกีย่วกบัวฒันธรรมด้ังเดิมของจนีคะ เชน เสนทาง

แหงประเทศจนี อรอยแดนมังกร มรดกภมูปิญญาทางวฒัน-

ธรรม แฮปปภาษาจนี และคอลมันอืน่ ๆ ซ่ึงคุณสามารถ

ติดตามอานนิตยสารฉบบักอนหนานีไ้ดท่ี www.yunnangate-

way.com ยิ้มยิ้มหวังวาจะเปนที่ชื่นชอบของคุณนะคะ
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我是泰国联泰快递进出口贸易公司客户服务部负责人李

云，我们的公司位于泰国清迈最有名的木雕村。因为清迈是

著名的旅游胜地，许多中国游客来到清迈旅游，都会选择购

买一些品质上乘的木雕，然后通过我们的公司邮寄回中国。

去年，朋友送给我一本《湄公河》杂志，刚拿到杂

志时，我非常惊喜，这是我第一次看到如此精美的中泰

双语杂志。后来，我成为了杂志的忠实读者，每个月都会

通过云桥网阅读《湄公河》电子版杂志，一直关注着杂志

的发展。

我认为《湄公河》杂志设计精美，栏目设置丰富。我很

喜欢在工作闲暇之余，泡上一杯茶，细细品读特稿、人物和

自然等栏目的文章。通过阅读杂志，让身在泰国的我，有了

回到故乡的感觉。

对于《湄公河》杂志的发展，我想提点意见。近年来，

中泰两国贸易往来愈加密切，建议杂志可以介绍一些关于中

泰两国物流合作的内容，为读者提供更多实用性信息。

在此，祝《湄公河》杂志越办越好。

读者反馈

ความคดิเห็นผูอ่้าน

本刊记者 蔡梦 整理

李 云  泰国联泰快递进出口贸易公司客户

服务部负责人

คุณหลี ่หยุน หัวหนาฝายบริการลูกคา บริษัท ลัคกี้

ไทยเอ็กซเพรส จํากัด

ดิฉันชื่อหลี ่หยุน  เปนหัวหนาฝายบริการลูกคา 

บริษัท ลัคกี้ไทยเอ็กซเพรส จํากัด บริษัทของเราตั้ง

อยูในหมูบานไมแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน

จังหวัดเชยีงใหม ประเทศไทย เน่ืองจากจังหวดัเชยีง

ใหมมีชือ่เสยีงดานการทองเท่ียว และเมือ่นกัทองเท่ียว

มาเที่ยวเชียงใหมแลวก็มักที่จะเลือกซื้อไมแกะสลัก

คุณภาพสูงของที่นี ่แลวสงกลับไปประเทศจีนโดย

ผานบริษัทของเรา

เม่ือปท่ีแลว เพือ่นของดิฉนัไดใหนติยสารแมนํา้โขง

กับดิฉนัมาเลมหนึง่ เม่ือดิฉันไดเหน็นติยสารครัง้แรก

ก็รูสึกทั้งแปลกใจและชอบใจมาก นี่เปนครั้งแรกที่

ดิฉันไดเหน็นิตยสารสองภาษาไทยและจีนทีส่วยงาม

เชนนี ้ต้ังแตนัน้มา ดิฉนักก็ลายเปนผูอานท่ีภกัดีของ

นิตยสารมาตลอด ทุกเดือนดิฉันจะเขาไปอานนิตย-

สารฉบับอเิลก็ทรอนิกสทีเ่ว็ปไซตยนูนานเกตเวย และ

จะคอยติดตามการพัฒนาการจัดทํานติยสารอยางตอ-

เนื่อง

ดิฉันคิดวานิตยสารแมนํ้าโขงออกแบบไดอยาง

สวยงามและมีคอลัมนที่นาอานมากมายคะ ในเวลา

วางดิฉันชอบที่จะชงชาสักถวยและนั่งอานคอลัมน

ตาง ๆ  เชน บทความพิเศษ บุคคล ธรรมชาติ ฯลฯ อยาง

ตั้งใจ เมื่อไดอานบทความเหลานี้แลวทําใหคนทีท่าํ

งานอยูไกลบานอยางดิฉนัเหมือนไดกลบัไปบานเกดิคะ

สําหรับการพัฒนาปรับปรุงนิตยสารนั้น ดิฉันมี

ขอเสนอแนะวา ในชวงไมกี่ปทีผ่านมา การคาระหวาง

จีนและไทยมีความใกลชิดกันมากขึ้น ดังนั้น ดิฉัน

อยากใหนิตยสารลงเนือ้หาเกีย่วกบับรษัิทโลจสิติกส

ในจนีและไทย เพือ่จะไดเปนประโยชนกบัผูอานมาก

ขึ้นคะ 

     สุดทายนี้ ดิฉันขอใหนิตยสารแมนํ้าโขงจัดทํา

ไดดียิ่ง ๆ ขึ้นคะ
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自古以来，中医药就是中国与周边国家交流合作的重要内容。在泰国阿瑜陀耶王朝时期，随着华人移居泰国，中医药也传

到当地。近年来，中泰两国在传统医药上的合作不断得到加强。自泰国卫生部批准中医在泰国合法化以来，两国在合作

利用中医药和泰医药治疗癌症、艾滋病、疟疾以及运动疾病方面取得了可喜的成果。

在当前疫情下，加强中泰两国在传统医学上的合作，具有现实意义。首先，保存和发展传统医学，使之与现代医学一起，共

同为人类健康服务，已经成为世界大多数国家的共识和医学发展的趋势；其次，有助于两国进一步发掘传统医学在防病治病，特

别是在当前疫情防控中的作用；第三，有助于两国弘扬传统文化，这也是近年来中泰两国政府都强调的国家治理重要内容；第

四，有助于深化中泰两国在医学、文化、教育、科技等方面的合作。

今年是中泰建交45周年，双方应进一步加强中泰传统医学合作，特别是中医药和泰医药的合作，制定合作项目，开展共同研

究，使中泰传统医学在抗击疫情中发挥更大作用，造福两国人民。

加强中泰传统医学合作	共同抗击疫情

เสรมิสรา้งความร่วมมือแพทยแ์ผนโบราณไทย - จนี 
ร่วมต่อสูโ้รคระบาด

นับตั้งแตมีการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จีนและไทย

ตางมีความเขาใจใหการสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันในการตอสู

กับโรคระบาด แสดงใหเห็นถึงมิตรภาพที่ใกลชิดระหวางสองประเทศที่

ตกอยูในภาวะยากลําบาก ปจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนายังคงแพรระบาดไป

ทั่วโลก การปองกนัและควบคมุโรคระบาดยังคงดําเนินการอยางตอเน่ือง

สถานการณทั่วไปยังอยูในขั้นวิกฤติ เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม

เชนนี ้ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วาประเทศไทยและจีนจะเสริมสรางความ

รวมมือรวมกนัตานโรคระบาดอยางไร การเสรมิสรางความรวมมือระหวาง

สองประเทศในดานการแพทยแผนโบราณภายใตสถานการณการแพร

ระบาดขณะน้ี นับเปนประโยชนอยางยิง่ตอการกระชบัความสัมพนัธระ-

หวางทั้งสองประเทศในการรวมกันตอสูกับสถานการณโรคระบาด

การแพทยแผนจีนเปนสมบัติลํ้าคาของอารยธรรมจีน ประกอบดวย

อุดมคติของชาวจนีในเรือ่งการบาํรงุสุขภาพตลอดจนประสบการณในการ

ยึดถือปฏบิติัมาเปนเวลาหลายพนัป เปนท่ีส่ังสมภมิูปญญาของชาวจนีและ

ประชาชาติจีน ตามขอมลูขาวสารทีอ่อกโดยสํานักนายกรัฐมนตรีจีนตอ

กลไกการปองกนัพรอม ๆ กบัการควบคุมในการรบัมือกบัไวรสัโควดิ การ

ตอสูกับการแพรระบาดครั้งนี้ประเทศจนีใชการแพทยแผนจนีรกัษาผูปวย

ศาสตราจารยประจาํสถาบันวจัิยเอเชยี-

ตะวนัออกเฉยีงใต-เอเชยีใตแหงประเทศ

จีน (คุนหมิง) และศาสตราจารยประจาํ

ศูนยไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน

特约观察员：

朱振明

中国（昆明）南亚东南亚研究院

教授、四川省泰国研究中心教授

โดยจู เจิน้หมงิ
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ติดเชื้อโควิด - 19 จํานวน 74,187 คน ผลการรักษาผูปวยติดเชื้อโควิด - 19 

ดวยการแพทยแผนจีน แสดงใหเห็นวามีประสิทธิผลมากกวา 90% กลาย

เปนการปองกันและควบคุมโรคระบาดที่โดดเดนของจีน

ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพอุดมสมบูรณ มีสมุนไพรที่สามารถ

รักษาโรคไดมากกวาหลายรอยชนิด เชน ยีโ่ถสามารถรกัษาโรคหวัใจ วาน

แสงอาทิตยหรือกุมารทองรักษาโรคปอดอักเสบ ขี้กาขาวหรือแตงโมปา

รักษาโรคตับอกัเสบ ฝางรกัษาโรคมะเรง็ เปนตน พืน้ท่ีหลายแหงในประ-

เทศไทย มีการนําสมุนไพรไทยมาใชอยางแพรหลาย ขณะเดียวกัน การ

นวดแผนไทยชวยในเรื่องคลายเสนทําใหเลือดลมหมุนเวียนด ีสุขภาพ

แข็งแรง ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการแพทยแผนไทย ไมเพียง

เปนท่ีรูจักกันทัว่ไปในประเทศไทยและยงัมีชือ่เสียงในนานาประเทศดวย

นับแตโบราณมา การแพทยแผนจีนเปนสาระสําคัญอยางหน่ึงในการ

แลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางประเทศจีนกับประเทศเพื่อนบานใกล

เคียง ในสมัยอยธุยา มีชาวจนีอพยพเขามาประเทศไทย การแพทยแผนจีน

ไดติดตามชาวจีนเขามาดวย ไมกี่ปมานี ้ความรวมมือทางการแพทยแผน

โบราณระหวางไทย - จนี ไดรบัการสงเสรมิอยางตอเน่ือง นับต้ังแตกระ-

ทรวงสาธารณะสุขของไทยไดรบัรองการแพทยแผนจีนเปนท่ีถกูตองตาม

กฎหมาย ท้ังสองประเทศประสบผลสําเร็จเปนท่ีนายนิดีจากความรวมมือ

ของการใชยาจนีและยาไทยในการรักษาโรคมะเรง็ โรคเอดส มาลาเรยี และ

โรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเลนกีฬา

ภายใตสถานการณไวรสัโควดิแพรระบาดในขณะนี ้การสงเสรมิความ

รวมมือทางการแพทยแผนโบราณของไทย - จนี มีความหมายทีเ่ปนรปูธรรม 

กอนอื่น การดํารงรักษาและพัฒนาการแพทยแผนโบราณใหเดินเคียงคู

ไปกับการแพทยแผนปจจบัุน รวมกันใหบรกิารสขุภาพแกมวลมนุษยชาติ

นี้กลายเปนความเขาใจรวมกนัและยงัเปนแนวโนมการพฒันาทางการแพทย

ของหลายประเทศในนานาชาติ รองลงมาคือ ชวยใหทั้งสองประเทศมี

ความกาวหนาในการคนพบยาแผนโบราณในการปองกันและรักษาโรค

โดยเฉพาะมีบทบาทสาํคัญในการปองกันและควบคมุการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิดในปจจบุนั  ขอท่ีสามคือ ชวยในการเผยแพรวัฒนธรรมของ

สองประเทศ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีรฐับาลประเทศไทยและจนีเนนยํา้มาตลอดหลาย

ป เปนสาระสําคัญของการบริหารปกครองประเทศ ขอท่ีส่ีคอื ชวยกระชับ

ความรวมมือระหวางไทยและจนีในดานตาง ๆ เชน การแพทยวัฒนธรรม

การศึกษาวทิยาศาสตรและเทคโน-

โลยี เปนตน

ปน้ีเปนวาระครบรอบ 45  ป การ

เจรญิสัมพนัธไมตรไีทย - จนี ทัง้สอง

ฝายควรเสรมิสรางความรวมมือทาง

การแพทยแผนโบราณใหกระชบัยิง่

ขึน้ โดยเฉพาะความรวมมือทางการ

แพทยแผนไทยและแผนจีน กําหนด

ประเด็นความรวมมือทาํการวจิยัรวม

กัน ทําใหการแพทยแผนไทยและ

จีนมีบทบาทมากขึน้ในการตอสูกบั

การแพรระบาดของไวรสัโควิด  สราง

ความผาสุขแกประชาชนทั้งสอง

ประเทศ
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สรปุประสบการณก์ารป้องกนัและควบคุมโรคโควิด - 19
ของประเทศไทย

โดยนายแพทย กําจัด รามกุล

อดีดนายแพทยทรงคุณวุฒิ

ประจํากระทรวงสาธารณสุข

เมื่อตนป พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของ

ประเทศไทยไดตรวจพบผูปวยโรคโควิด - 19 รายแรก พรอมทั้งได

รายงานไปยงัองคการอนามัยโลก ในระยะแรกส่ือมวลชนไทยมีรายงาน

เก่ียวกบัสถานการณผูปวยโควดิ - 19 ไมมากนัก ทัง้นี ้พล.อ.ประยทุธ

จันทรโอชา นายกรฐัมนตรีไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวดัท้ัง 

77 จังหวดั มีอาํนาจเต็มในการออกกฎและระเบียบท่ีจะบรหิารจดัการ

กับโรคโควิด -19 โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคตดิตอของ

แตละจังหวดั และไดดําเนนิมาตรการตาง ๆ ทีเ่หมาะสม เชน การกกักนั

ตัวผูตองสงสัย การหามการเดินทางออกนอกเขตและเขามาในจงัหวดั

การปดรานคา หางสรรพสนิคา โรงภาพยนตร การสวมหนากากอนามยั

การหามชุมนมหรอืรวมตัวกนั และมาตรการอืน่ ๆ  ซ่ึงผูวาราชการจงัหวดั

ทัง้ 77 จงัหวดั ไดใชอาํนาจทีไ่ดรบัน้ีอยางรดักมุและเขมแข็ง หากจงัหวดั

ไหนมีหรือพบผูปวยโควิด - 19 เปนจํานวนมากขึ้นโดยไมมเีหตผุลก็

จะถกูเพงเลง็  และผูบรหิารของจงัหวดัน้ัน ๆจะถูกตําหน ิ

ทั้งนี ้กระทรวงสาธารณสุขยังไดจัดผูเชี่ยวชาญไปชวยเหลือตาม

ที่ตาง ๆ และยังไดจัดบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหความรู

แกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ที่มีอยูทุกหมูบาน คอยตรวจสอบ

และเฝาระวงัผูตองสงสยั หากพบผูมีไขสูงเกิน 37.5 องศา หรอืผูท่ีเดิน

ทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะเขาไปทําการตรวจและรายงานไปยังผูรับ

ผิดชอบ

泰国新冠肺炎疫情防控经验总结

甘乍•拉坤
(Kamchat Ramkun) 博士 

泰国前公共卫生部医学专家

泰国总理全权赋予全国77府府尹出台法规，由各府疫病控制委员会组织防控，例如：隔离疑似患者、禁止跨府旅行，商

店、电影院关门，强制戴口罩，禁止集会等，77府府尹能够严格行使权力，如果哪个府出现原因不明的疫情爆发，将成

为关注重点，亦将成为行政管理者的失误。同时，泰国公共卫生部将派专家向77府提供帮助，并派出了公共卫生部的工作人员，

以培训每个村庄的卫生志愿者，监管疑似患者。如果发现发烧或从风险区域来的人，将筛查并向负责人报告。

此外，泰国政府下令关闭领空，不允许商业航班进出，接送必须回国的泰国公民的航班除外；关闭海、陆各边境检查站，要

求将来自高风险国家的人在国家指定的隔离中心隔离14天；并实施了宵禁法，禁止民众外出。

66

นกัวิเคราะหร์บัเชญิ 观察



นอกจากนี้รัฐบาลสวนกลางยัง

ไดส่ังปดนานฟาหามเครือ่งบินพาณิชย

ผานเขาออก ยกเวนเครื่องบินที่รับ

และสงคนไทยท่ีจาํเปนตองกลบัจาก

ตางประเทศ รวมท้ังสัง่ปดชายแดน

ท้ังทางบกและทางนํา้ทกุดาน กาํหนด

ใหบคุคลท่ีมาจากประเทศกลุมเสีย่ง

จะตองถกูกักกนัตัวในสถานกกักัน

ตัวของรฐัเปนเวลา 14 วนั และนายก-

รัฐมนตรีไดใชกฎหมายพิเศษประ-

กาศเคอรฟว หามประชาชนออกนอก

บานระหวางเวลา 22.00 - 04.00 น. ของ

ทุกวัน 

ในฐานะท่ีกระผมเปนนายแพทย

เคยทาํงานท้ังในโรงพยาบาลระดับ

อาํเภอและในโรงพยาบาลใหญระดับ

จงัหวดั ในอดีตเคยพบเหน็โรคระบาด

ไขหวดันก และโรค SARS  เม่ือแรก

กเ็ขาใจวาโรคโควิด - 19 จะมีลกัษณะ

คลายกัน แตพอมีการระบาดเกิดข้ึน

จริง กลับพบวาโรคโควิด - 19 ราย

แรงและนากลวักวามาก ในระยะแรก

ที่ประเทศไทยพบการระบาดของ

โรคโควดิ ฯ หลาย ๆ  จงัหวดัตางขาด

แคลนหนากากอนามยัและอปุกรณ

ปองกันตาง ๆ   มีพยาบาลบางคน

ติดเช้ือโรคโควิด ฯ จากผูปวย  เดชะ-

บุญท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

และพระราชินีทรงตรัสใหกาํลงัใจ

และบรจิาคทรพัยสวนพระองคจํานวน

มากมาชวยเหลือประชาชน

根据《云南省新闻出版局关于新申领2019新版记者证的通

知》及《新闻记者证管理办法》要求，我社已对拟申领记者证

人员的资格进行审核。现将我单位拟申领新闻记者证人员名单

公示如下：

1. 陈创业      2. 王世学      3. 段建鑫

公示时间：2020年7月13日至2020年7月22日，监督举报

电话：0871-64101644。                          

《湄公河》杂志社

2020年7月13日

กลาวโดยสรปุ  ดวยความรวมมือของขาราชการและประชาชนทุกหมู

เหลา ทําใหประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคไดเปน

อยางด ี แตเนื่องจากยังตรวจพบประชาชนที่มาจากประเทศกลุมเสี่ยงติด

เชือ้โรค ฯ รวมท้ังสถานการณการแพรระบาดในตางประเทศยังคงรุนแรง

สงผลใหรฐับาลไทยชะลอการเปดประเทศและยงัคงกฎหมายพเิศษเคอรฟว

รวมท้ังใหประชาชนสวมหนากากและรักษาระยะหางทางสังคมตอไป 

คาดวาในไมชาเม่ือสถานการณของประเทศรอบขางดีข้ึน ประชาชนกจ็ะ

สามารถกลับมาดําเนินกิจกรรมไดตามปกต ิทั้งนี ้ เพื่อใหเศรษฐกิจของ

ประเทศที่ชะลอตัวลงมากกลับมาฟนตัวดีขึ้น

กระผมขอชื่นชมการทํางานของบุคลากรทางสาธารณสุขรวมทั้ง

เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ช วยกันควบคุมการแพรระบาดของ

โรคโควดิ - 19 ในครัง้น้ีไดอยางดีเยี่ยม เม่ือเทียบกบัหลาย ๆ ประเทศแลว

ประเทศไทยถอืไดวาสามารถควบคุมการแพรระบาดไดเปนอยางดี จนใน

ที่สุดไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลกและประชาคมโลก

《湄公河》杂志社

申领新闻记者证人员名单公示
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