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เน่ืองในโอกาสวนัพิพิธภณัฑส์ากลท่ีใกลจ้ะมาถึง

พิพิธภณัฑโ์บราณคดีส่านซี  ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง

โบราณคดีแห่งแรกของจีน ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนทัว่ไป

เขา้เยีย่มชมอยา่งเป็นทางการ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีตั้งอยูท่ี่

เมืองซีอาน โดยเป็นผลงานมาจากสถาบนัวจิยัโบราณคดี

มณฑลส่านซีไดส้�ารวจโบราณคดีภาคสนามและผล

การวจิยัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการรักษา

และคุม้ครองโบราณวตัถุมานานนบัแรมปี โดยมีวตัถุ-

ประสงคเ์พ่ือแสดงใหส้าธารณชนเห็นถึงขั้นตอนการท�า

งานทางดา้นโบราณคดี วธีิการเทคนิค แนวคิดการวจิยั

และการพฒันาดา้นวชิาการของโบราณคดี

ค�าส�าคญัของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีคือ “โบราณคดี”

รถมา้สมัฤทธ์ิท่ีขดุพบในเขตโบราณสถานโจวหยวน

เมืองเป่าจี มณฑลส่านซี ไดรั้บการขนานนามวา่ “รถหรู

หมายเลขหน่ึง” แห่งราชวงศโ์จวตะวนัตก (1046 - 771 ปี

ก่อนคริสตศ์กัราช) และเพื่อเป็นการรักษารถมา้คนัน้ี

ไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีครบถว้นสมบูรณ์แบบท่ีสุด  เจา้หนา้

ท่ีของสถาบนัวจิยัโบราณคดีส่านซีจึงใชว้ธีิยกรถมา้ทั้ง

คนัแลว้ค่อยขนไปยงัศูนยว์จิยั  น�ามาท�าความสะอาดและ

บูรณะซ่อมแซมนานกวา่ 3 ปี จนกระทัง่สภาพ “รถหรู” 

คนัน้ีค่อย ๆ ชดัเจนข้ึน  ส�าหรับการจดัแสดงยงัคงใชว้ธีิ

เดิมดว้ยการยกรถมา้ทั้งคนัขนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ ์ ส่วน

วธีิการจดัแสดงนั้นใชว้ิธีน�ารถมา้ลงไปอยูใ่นหลุมท่ี

ขดุพบ พร้อมกบัจ�าลองสภาพการท�างาน ณ สถานท่ีขดุ

คน้ซากรถมา้ในปีนั้น ๆ

เหตุใดซากกระปุกสมัฤทธ์ิเลก็  ๆเพียงช้ินเดียว สามารถ

สะกดสายตาผูเ้ยี่ยมชมไวไ้ดม้ากมายเพียงน้ี เหตุผลก็

เพราะมนั คือ กระปุก “ครีมทาหนา้ส�าหรับผูช้าย”  ซาก

วตัถุช้ินน้ีถูกคน้พบจากแหล่งโบราณหลิวเจียวา ซ่ึงเป็น

สุสานขนาดกลางแห่งหน่ึงของผูดี้ หลงัจากน�าสารท่ียงั

让历史“活”起来
ปลกุประวติัศาสตรใ์หฟ้ื้นคนืชพี

พิพิธภณัฑเ์ป็นสถานท่ีส�าคญัในการรักษาและสืบทอดอารยธรรม

ของมนุษย ์เป็นสะพานเช่ือมระหวา่งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ตลอด

จนมีบทบาทท่ีส�าคญัในการส่งเสริมการแลกเปล่ียนและการเรียนรู้

ร่วมกนัระหวา่งอารยธรรมโลก

—— สี จ้ินผงิ ประธานาธิบดีจีน

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂，是连接过去、现在、未来的

桥梁，在促进世界文明交流互鉴方面具有特殊作用。

——中国国家主席习近平ตุก๊ตาเคร่ืองป้ันดินเผาสมยัราชวงศถ์งั

ในพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ส่านซี

图为陕西历史博物馆内的唐代陶俑 CFP 图

04

เรือ่งเล่าจากปก / 封面故事



ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ระบบโครงสร้าง

ของพิพิธภณัฑใ์นประเทศจีน มีความสมบูรณ์

มากข้ึนเร่ือย ๆ ตลอดจนมีจ�านวนพพิธิภณัฑ์

เพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยจากปี พ.ศ. 2559 - 2563 

มีพิพิธภณัฑใ์หม่เพิม่ข้ึน 1,679  แห่ง

คงหลงเหลือในกระปุกมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิทาง

วทิยาศาสตร์  นกัโบราณคดีพบวา่สารดงักล่าว

มีสรรพคุณท�าใหผ้ิวขาว และน่ีคือครีมทาหนา้

ส�าหรับผูช้ายท่ีแก่เก่าท่ีสุดของจีน

 “ดว้ยเคร่ืองมือแห่งวทิยาศาสตร์ นอกจาก

ท�าใหโ้บราณวตัถุฟ้ืนสภาพกลบัคืนสู่รูปลกัษณ์

ดัง่เดิมแลว้  เรายงัสามารถคน้หาความจริงเบ้ือง

หลงัท่ีซ่อนไวใ้นโบราณวตัถุเหล่าน้ีไดอี้กดว้ย” 

ผูอ้ �านวยการสถาบนัโบราณคดีมณฑลส่านซี

กล่าว ส่วนคุณซุน โจวหย่ง ภณัฑารักษพิ์พิธ-

ภณัฑโ์บราณคดีส่านซี กล่าววา่ ดว้ยการเช่ือม

โยงโบราณวตัถุเขา้กบัสถานท่ีท่ีถูกคน้พบ และ

การตีความซากวตัถุโบราณจากมุมมองทาง

โบราณคดี ท�าใหพ้ิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีกลายเป็น

สะพานเช่ือมระหวา่งองคค์วามรู้ทางโบราณ-

คดีไปสู่สาธารณชน

ข้อมูลเพิม่เตมิ 链接

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志

ศีรษะมนุษยส์มัฤทธ์ิ ท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑซ์านชิงตุย มณฑลเสฉวน

四川省三星堆博物馆展出的青铜人像 CFP图

本刊综合
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4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱在预定区域成功着陆，航天员翟志

刚、王亚平、叶光富全部安全顺利出舱。神舟十三号乘组共在轨飞行183天，创

造了中国航天员连续在轨飞行时间的最长纪录。新华社 图

วนัท่ี 16 เมษายน แคปซูลส่งกลบัของยานอวกาศท่ีมีมนุษยค์วบคุมเสิน-

โจว - 13 ร่อนลงจอดในจุดท่ีก�าหนดไดส้�าเร็จ ส่วนนกับินอวกาศจีน 3 คน ได้

แก่ ไจ๋ จ้ือกงั หวงั ยา่ผงิ และเย ่กวงฟู่ ออกจากแคปซูลไดอ้ยา่งปลอดภยัและราบร่ืน

ทั้งน้ี ลูกเรือเสินโจว - 13 ใชเ้วลาอยูใ่นวงโคจรรวมทั้งหมด 183 วนั ท�าลายสถิติเวลา

บินในวงโคจรท่ียาวนานต่อเน่ืองมากท่ีสุดของนกับินอวกาศชาวจีน
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春光正好，中国大熊猫保护研究中心

卧龙神树坪基地内的大熊猫们或休息或玩

闹，享受美好时光。新华社 图

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีอากาศก�าลงั

สบายเช่นน้ี ณ ฐานโอ้หลงเสินซู่ผงิ 

ศูนยอ์นุรักษแ์ละวจิยัแพนดา้แห่งประ-

เทศจีน บรรดาแพนดา้ก�าลงัพกัผอ่น

และเล่นกนัอยา่งสนุกสนาน 

5月4日中午，中国13名科考队员成功登顶珠穆朗玛峰，这是中国珠穆朗玛峰科考首次突破8000米以上海拔高

度。本次登顶珠穆朗玛峰，科考队员完成世界海拔最高自动气象站的架设，并首次利用高精度雷达，测量峰顶冰雪

厚度。新华社 图

เวลาเท่ียงของวนัท่ี 4 พฤษภาคม สมาชิกคณะส�ารวจยอดเขาเอเวอเรสต ์13 คนของจีน  สามารถพิชิต

ยอดเขาเอเวอเรสตไ์ดส้�าเร็จ  ส�าหรับการส�ารวจยอดเขาเอเวอเรสตท์างวทิยาศาสตร์คร้ังน้ี  นบัเป็นคร้ังแรก

ของจีนท่ีสามารถไต่ระดบัความสูงไดเ้กินกวา่ 8,000 เมตร โดยการไต่ยอดเขาเอเวอเรสตค์ร้ังน้ี ทีมส�ารวจ

ทางวทิยาศาสตร์ไดส้ร้างสถานีอุตุนิยมวทิยาอตัโนมติัท่ีระดบัความสูงท่ีสุดในโลกไดส้�าเร็จ และเป็น

คร้ังแรกท่ีไดน้�าเรดาร์ความแม่นย �าสูงมาใชเ้พื่อวดัความหนาของหิมะและน�้าแขง็บนยอดเขา

07

มองจนีผ่านภาพ视觉 /



08

มองจนีผ่านภาพ / 视觉



4月14日，重庆永川国家高新区铁路专用线首运通车。这是一条修到厂区门口的专线铁路，将

有效解决园区企业物流成本高、运输效率低等问题。图为通车当天，长城汽车专列首发列车行驶在

铁路专用线上。新华社 图

วนัท่ี 14 เมษายน  ทางรถไฟสายพิเศษของนิคมไฮเทคแห่งชาติ หยง่ชวน ฉงช่ิง ไดเ้ปิด

ใหบ้ริการเป็นคร้ังแรก โดยเสน้ทางรถไฟน้ีเป็นเส้นทางพิเศษท่ีตดัตรงไปถึงหนา้ประตูเขต

โรงงาน ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาตน้ทุนท่ีสูงและประสิทธิภาพโลจิสติกส์ รวมถึงปัญหาอ่ืน ๆ

ใหก้บัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จากภาพ คือ รถไฟรอบปฐมฤกษท่ี์บรรทุกรถยนต์

ยีห่อ้ฉางเฉิงก�าลงัแล่นบนเสน้ทางรถไฟสายพิเศษหยง่ชวน
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在中国经济版图中，许多强大的制造业出自人口较少、土地面积较小的县城、乡镇。解码中

国小镇制造业发展史，初期大多是由数量众多的小作坊通过整合发展成现代化的工厂，并在创新

发展中，衍生出庞大的产业群体、完整的产业链，让产品远销海外。如今在中国，许多小镇里的

产业不断向专业化、规模化、高端化发展，随之而来的是，小镇里年轻人的生活也发生了翻天覆

地的变化。本期，让我们走近这些小镇和小镇里的产业，感受小镇年轻人的新生活。

มองประเทศจนีจากเมืองเลก็

รายงานพเิศษ / 特稿
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มองประเทศจนีจากเมืองเลก็

พอดแคสต ์คุณฟังแลว้หรอืยงั

เสน้แกนกลาง : เม่ือวาน วนันี้และ
วนัพรุง่นี้ของกรงุปักกิง่

小镇看中国

播客，你听了么?

中轴线，北京的昨天今天明天

ไฮไลท์บทความพเิศษ 特稿·专题导读

                        ทศันียภาพของต�าบลหงชุน อ�าเภอย ีมณฑลอนัฮุย

安徽省黟县宏村镇风光 CFP 图
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ตวัเมืองในต�าบลหลายแห่งของประเทศ

จีน ท�าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเมืองกบั

ชนบท  การพฒันาของเมืองเล็กเหล่าน้ียงั

ไดข้บัเคล่ือนการบริโภคและการจา้งงาน

ของทั้งสองพ้ืนท่ีดว้ย  ในโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของจีน อุตสาหกรรมการผลิตท่ีทรงอิทธิพล

จ�านวนมาก มีท่ีมาจากเมืองเลก็และตวัเมือง

อ�าเภอท่ีมีเน้ือท่ีเล็ก ๆ และมีประชากรค่อน

ขา้งนอ้ย อุตสาหกรรมเหล่าน้ีดูเหมือน “ไม่

โดดเด่น” แต่กลบัมีช่ือเสียงไปไกลถึงต่าง

ประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น ไวโอลินท่ีผลิตใน

หวงเฉียว มณฑลเจียงซู  มีส่วนแบ่งการตลาด

1 ใน 3 ของโลก วกิผมท่ีผลิตในเมืองสวีช่าง

มณฑลเหอหนาน มีส่วนแบ่งทางการตลาด

ถึงคร่ึงหน่ึงของตลาดโลก ชุดวา่ยน�้าท่ีผลิต

ในเมืองซิงเฉิง มณฑลเหลียวหนิง กมี็ส่วนแบ่ง

การตลาด 1 ใน 3 ของตลาดทัว่โลกเช่นกนั 

เม่ือถอดรหสัประวติัศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตใน

เมืองเลก็ของจีน ในระยะแรกส่วนใหญ่พฒันาข้ึนมาจากการควบ

รวมกนัของโรงผลิตขนาดเล็กจ�านวนมาก จนกลายเป็นโรงงานท่ี

ทนัสมยั และพฒันาสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่

ขยายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่ี

สมบูรณ์ ท�าใหสิ้นคา้ส่งออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศได้

ปัจจุบนั ในเมืองเลก็จ�านวนไม่นอ้ยของจีน ไม่เพียงแต่มีอุตสาห-

กรรมการผลิตขนาดใหญ่และเฉพาะทางเท่านั้น  แต่ยงัมีอุตสาหกรรม

ท่ีมีเอกลกัษณ์หลากหลาย เช่น การปลูกพืชและเพาะพนัธ์ุ อีคอมเมิร์ซ

และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นตน้ ในอ�าเภอเฉามณฑลซานตง

มูลค่ายอดขายอีคอมเมิร์ซออนไลนท์ะลุ 1.92 หม่ืนลา้นหยวนในช่วง

คร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2564 ท�าให้เกิดการสร้างธุรกิจ มีการจา้งงาน 

350,000 คน และเกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้ึนมา

สืบเน่ืองจากการใชอิ้นเตอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย  จึงท�าใหก้าร

พฒันาเมืองเลก็เและพ้ืนท่ีชนบทมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน ตามเกณฑ์

รายงานพเิศษ / 特稿
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มาตรฐานของสถาบนัวจิยัอาลีในเครือบริษทัอาลีบาบา พ้ืนท่ีชนบท

ใชห้มู่บา้นเป็นหน่วยนบั หากมูลค่ายอดขายอีคอมเมิร์ซต่อปีมีถึง

10 ลา้นหยวน และจ�านวนร้านคา้ออนไลนข์องหมู่บา้นท่ีมีการซ้ือ

ขายอยา่งต่อเน่ืองมีถึง 100 ร้านคา้ หรือคิดเป็น 10 % ของครัวเรือน

ในทอ้งถ่ินจะถือว่าเป็น “หมู่บา้น Taobao” (Taobao เป็นหน่ึงใน

แพลตฟอร์มชอปปิงออนไลนท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน) และหาก

มีหมู่บา้น Taobao มากกว่าหรือเท่ากบั 3 แห่งในต�าบลนั้น ๆ หรือ

ถา้มูลค่ายอดขายต่อปีของต�าบลบนแพลตฟอร์มอาลีเกินกวา่ 30  ลา้น

หยวน และจ�านวนร้านคา้ออนไลนท่ี์มีการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ืองมี

มากกวา่ 300 ร้านคา้กจ็ะถือวา่เป็น “ต�าบล Taobao” ในปี พ.ศ. 2564

มีหมู่บา้น Taobao มากกวา่ 7,000 แห่งและมีต�าบล Taobao มากกวา่ 

2,000 แห่งในประเทศจีน และมีอตัราการเติบโตต่อปี 20% ข้ึนไป

อยา่งสม�่าเสมอ

สืบเน่ืองจากการพฒันาของอุตสาหกรรม จึงท�าใหชี้วติของคน

หนุ่มสาวในเมืองเลก็เปล่ียนแปลงไปจากหนา้มือเป็นหลงัมือดว้ย

เช่นกนั และจากการเพิ่มข้ึนของรายไดสุ้ทธิหลงัหกัภาษีท�าใหค้น

กลุ่มน้ีมีก�าลงัการบริโภคเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย

รถเขน็ชอปปิงสินคา้ของคนหนุ่มสาวใน

เมืองเลก็เตม็เป่ียมไปดว้ยความปรารถนาใน

การท่ีจะมีชีวติท่ีดีข้ึนของคนหนุ่มสาว และ

สะทอ้นถึงแนวโน้มของการบริโภคท่ีเพ่ิม

ข้ึนในยคุสมยัปัจจุบนั  ขณะเดียวกนัคนหนุ่ม

สาวจ�านวนมากท่ีกลบับา้นเกิดในเมืองเลก็

กไ็ม่ตอ้งการไปท�างานเป็นลูกจา้งคนอ่ืนอีก

ต่อไป  ซ่ึงกไ็ดน้�าการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ  มา

สู่ทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั
                                                    本刊综合

ทศันียภาพของเมืองจูจ้ี มณฑลเจอ้เจียง

浙江省诸暨市乡镇风光 CFP 图
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过去的40多年里，在中国广袤的土地上，发生着全球历史上最迅速的城镇化。随之而来的是，在中国许多土地面

积不大、人口较少、曾经贫穷落后的小镇中，逐渐发展起各类特色产业。产自这些小镇的商品，热销全中国，甚至

远销海外，影响着全球各国人民的生活。
小城镇大生意เมืองเลก็สรา้งธุรกจิใหญ่

ในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา บนผนืแผน่ดินจีนอนักวา้งใหญ่ไพศาลไดเ้กิดการขยายตวัของเมืองรวดเร็ว

ท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก ส่ิงท่ีตามมาก็คือเมืองเล็กหลายแห่งในประเทศจีนท่ีมีพื้นท่ีขนาดเลก็

ประชากรจ�านวนนอ้ย ในอดีตเคยยากจนและลา้หลงัไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะข้ึน

มา โดยสินคา้ท่ีผลิตในเมืองเลก็หล่าน้ีขายดีทัว่ประเทศจีน และยงัส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศ

ดว้ย ส่งอิทธิพลต่อชีวติของผูค้นทัว่โลกในเชิงลึก

①

②
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แมว้า่ไวโอลินจะมีตน้ก�าเนิดมาจากประเทศอิตาลี  แต่ปัจจุบนัไวโอ-

ลินหน่ึงในสามของโลกผลิตท่ีต�าบลหวงเฉียว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

แลว้ไวโอลินมาเก่ียวขอ้งกบัต�าบลหวงเฉียวไดอ้ยา่งไร  หล่ีซู ผูน้ �า

ดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองดนตรีของต�าบลหวงเฉียวหวนนึก

แลว้กล่าววา่ “เม่ือปี พ.ศ. 2511 ต�าบลหวงเฉียว  มีโรงงานผลิตเคร่ือง

ดนตรีแห่งแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการผลิตช้ินส่วนใหแ้ก่โรงงานไว-

โอลินท่ีนครเซ่ียงไฮ”้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 หล่ีซู หลงัจากลงนาม

ขอ้ตกลงกบัโรงงานไวโอลินเซ่ียงไฮแ้ลว้ไดก่้อสร้างโรงงานไวโอลิน

ในต�าบลหวงเฉียว เพื่อผลิตไวโอลินเองอยา่งอิสระ

บนเสน้ทางสู่การเป็น “เมืองนิคมแห่งไวโอลิน” นอกเหนือจาก

การสร้างสรรคน์วตักรรมและการท�างานหนกัแลว้ การร่วมมือและ

แบ่งหนา้ท่ีกนัภายในอุตสาหกรรมอยา่งเหมาะสม กเ็ป็นประสบการณ์

ความส�าเร็จของต�าบลหวงเฉียว  มีขอ้มูลวา่การผลิตไวโอลินประกอบ

ดว้ยความรู้เก่ียวกบัสะพานไวโอลิน กลศาสตร์ ศาสตร์ดา้นเสียง  และ

ความรู้อ่ืน ๆ  หลากหลายศาสตร์  รวมแลว้มีขั้นตอนเกือบ 200 ขั้นตอน

แต่ละขั้นตอนตอ้งพิถีพิถนัอยา่งมาก

 ดว้ยเหตุน้ี วสิาหกิจผลิตไวโอลินในต�าบลหวงเฉียวจึงไดด้�าเนิน

การร่วมมือและแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งเหมาะ-

สมในการผลิตหวัไวโอลิน ตวัไวโอลิน คอ

ไวโอลิน และโพรงลูกบิด ฯลฯ โมเดลการ

พฒันาอุตสาหกรรมเช่นน้ี  เป็นการรับประกนั

วา่จะมีช้ินส่วนท่ีเพียงพอส�าหรับวสิาหกิจ

ขนาดใหญ่  และยงัช่วยให้วิสาหกิจขนาด

เลก็ท่ีผลิตไวโอลินไดค้น้หาความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง  และยกระดบั

อุปทานในตลาด

ผลติไวโอลนิเป็นจ�านวนหน่ึงในสามของโลก
产出全球三分之一小提琴

ต�าบลหวงเฉียว มณฑลเจยีงซู

江苏黄桥

ณ โรงงานผลิตเคร่ืองดนตรีแห่งหน่ึงในต�าบลหวงเฉียว มณฑลเจียงซู 

คนงานก�าลงัประกอบเชลโล

图①江苏省黄桥镇一乐器公司，工人在制作大提琴 新华社 图

ถุงเทา้อินเทรนดห์ลากหลายสไตลซ่ึ์งจดัแสดงในพิพิธภณัฑถุ์งเทา้จูจ้ี

图②诸暨袜业博物馆内展示各类新款的潮袜 新华社 图

ณ โรงงานผลิตเคร่ืองดนตรีแห่งหน่ึงในต�าบลหวงเฉียว มณฑลเจียงซู 

คนงานก�าลงัประกอบไวโอลิน

图③江苏省黄桥镇一乐器公司，工人在制作小提琴 新华社 图

③
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ผูบ้ริหารวสิาหกิจจะใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือ

ตรวจสอบขอ้มูลแบบเรียลไทมไ์ดว้า่ถุงเทา้

แบบใดท่ีคาดวา่จะไดรั้บความนิยม พนกังาน

ของโรงงานนัง่รถพลงังานไฟฟ้าไปมาเพ่ือ

จดัการเคร่ืองทอถุงเทา้ 60 เคร่ือง คลงัสินคา้

อจัฉริยะและระบบคดัแยกอตัโนมติัรองรับ

ค�าสัง่ซ้ือด่วนเกือบ 60,000 รายการต่อวนั...

ในช่วงสองปีท่ีผา่นมา  เมืองจูจ้ี มณฑลเจอ้เจียง

ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ

ของอุตสาหกรรมการผลิตถุงเทา้  ท�าใหอุ้ต-

สาหกรรมดั้งเดิมในทอ้งถ่ินชนิดน้ีก�าลงัเกิด

การเปล่ียนแปลงในเชิงลึก

ปริมาณการผลิตถุงเทา้ในเมืองจูจ้ีคิด

เป็น 65% ของจีน และ 35% ของโลก การ

ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัท�าให้วสิาหกิจผลิตถุง

เทา้ของเมืองจูจ้ีก�าลงัละท้ิงรูปแบบธุรกิจ

ถุงเท้ารุ่นยอดฮิตเป็นส่ิงทีค่าดการณ์ได้ 
爆款袜子可预测

เมืองจูจี ้มณฑลเจ้อเจยีง 

浙江诸暨

แบบพ้ืนบา้น ในดา้นการออกแบบและการจดัจ�าหน่าย  พวกเขาใช้

บ๊ิกดาตา้ในการวเิคราะห์สียอดนิยมของฤดูกาลใหม่ วธีิการแมทช์

คู่องคป์ระกอบยอดฮิตและเทรนดแ์ฟชัน่ ฯลฯ เพื่อท�าความเขา้ใจ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  และพฒันาวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งใหต้รง

เป้าหมาย และน�าไปใชป้ระโยชนใ์นการผลิตถุงเทา้

นอกจากน้ี ผลิตภณัฑใ์หม่จะไดรั้บการทดสอบทางออนไลนก่์อน

จะออกสู่ตลาดจริง  จากนั้นจะพิจารณาจากผลตอบรับของผูบ้ริโภคก่อน

ตดัสินใจวา่จะผลิตเป็นลอ็ตในปริมาณมากหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น บริษทั

Zhuji Caramella Technology พฒันาถุงเทา้ 800 - 1,000 แบบทุกปี แต่

ไม่ใช่ผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีจะออกสู่ตลาด  ทุกคร้ังท่ีมีการเปิดตวัผลิต-

ภณัฑใ์หม่ Caramella จะท�าการทดสอบตลาดก่อน โดยน�าถุงเทา้

ใหม่มาถ่ายภาพน่ิงหรือถ่ายภาพนางแบบพรีเซนตสิ์นคา้ แลว้อปั-

โหลดไปยงัแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลนท่ี์ส�าคญัในจีน จากนั้นจะ

ท�าใบสัง่ผลิตตามผลของขอ้มูลการทดสอบตลาด 

①
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ยามเชา้ตรู่ ถนนสายหลกัต่าง ๆ ในต�าบลเป่ยเจ้ียว มณฑลกวางตุง้

เร่ิมคึกคกั รถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยแล่นออกจากโรงงานต่าง ๆ  บน

รถขนส่งบรรทุกกล่องบรรจุเคร่ืองใชใ้นบา้น เช่น เตาไมโครเวฟ หมอ้

หุงขา้ว เคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืน ๆ  ถูกล�าเลียงจากท่ีน่ีส่งไปยงัพ้ืนท่ี

ต่าง ๆ ของประเทศจีนตลอดจนทัว่โลก

เป่ยเจ้ียวเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นท่ี

หนาแน่นท่ีสุดในประเทศจีน ในแง่ของการขบัเคล่ือนดว้ยห่วงโซ่

อุตสาหกรรมและความสามารถในการจดัหาอะไหล่ ก่อตวัเป็นห่วง

โซ่อุตสาหกรรมท่ีครบวงจรของช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น ซ่ึง

ช้ินส่วนส่วนใหญ่สัง่ซ้ือไดภ้ายในรัศมี 50 กิโลเมตร 

เครือบริษทั Midea Group แบรนดเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นซ่ึงเป็น

ความภาคภูมิใจของเป่ยเจ้ียว และยงัเป็นองคก์รชั้นน�า 500 อนัดบั

ของโลก ในเป่ยเจ้ียวมีบริษทัผลิตอะไหล่มากถึง 800 แห่งป้อนให้

โรงงานเคร่ืองปรับอากาศ Midea ไม่เพียงใหก้ารสนบัสนุนช้ินส่วน

ครบชุดเพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรม ขณะเดียวกนัยงัช่วยใหว้สิาหกิจ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นขนาดเลก็ไดส้ร้างสรรคส่ิ์งใหม่มากข้ึนเร่ือย ๆ 

ในสายผลิตภณัฑข์องเดียร์มามีการออกแบบคุณภาพสินคา้ท่ีครบวงจร

ซ่ึงมุ่งแกจุ้ดตาย ธุรกิจเคร่ืองใชใ้นบา้นขนาดเลก็ไดก้ลายเป็น “ผลิต-

ภณัฑบู์ม” ในตลาด

หล่ี จวนิเวย่ หวัหนา้ฝ่ายของบริษทั Deerma Electric  กล่าววา่ “การ

พลงัชีวติใหม่แห่งเมืองผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
家电重镇的新活力

ต�าบลเป่ยเจีย้ว มณฑลกวางตุ้ง 

广东北滘

ท่ีเลือกเป่ยเจ้ียวกเ็พราะวา่สามารถตอบสนอง

ช้ินส่วนต่าง ๆ  ท่ีทางเราตอ้งการไดอ้ยา่งทนั-

การณ์ สามารถเร่งการวจิยัและพฒันาไดท้นั-

ท่วงที” บริษทัน้ีส่วนใหญ่ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ในบา้นขนาดเลก็ เช่น เคร่ืองดูดฝุ่น ฯลฯ ซ่ึง

ก่อตั้งข้ึนมาเพียง 10 ปี แต่มีรายไดต่้อปีเกิน 

2 พนัลา้นหยวน

การเติบโตอยา่งรวดเร็วของเดียร์มา ปัจจยั

ภายในคือแนวคิดเชิงนวตักรรม ปัจจยัภาย

นอกคือการสนบัสนุนของห่วงโซ่อุตสาห-

กรรมท่ีพร้อมสรรพ ปัจจุบนัน้ี เป่ยเจ้ียวได้

รวมธุรกิจต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนั อนัเป็นห่วงโซ่

อุตสาหกรรมท่ีครบถว้น เช่น การออกแบบ

อุตสาหกรรม การผลิตช้ินส่วนอะไหล่ การ

แปรรูปโลหะ การหล่อแม่พิมพ ์เป็นตน้

本刊综合

ดีไซเนอร์ก�าลงัดีไซนถุ์งเทา้แบบใหม่

图①设计师在设计新款袜子 新华社 图

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นยีห่อ้ Deerma ซ่ึงจดัแสดงอยูภ่ายใน

โชวรู์มของบริษทั 

图②德尔玛电器有限公司展示厅 中新社 图

②
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随着产业发展，中国许多小镇也发生了翻天覆地的变化。生活在小

镇里的年轻人，拥有着与父辈截然不同的生活方式。最明显的是，小镇

青年的可支配收入提高，消费能力也相应提升，并呈现出品质消费、体

验消费、智能消费的新亮点。同时，他们不再满足于为人打工，选择自

主创业，闯出一条新路子。

เมืองเลก็  โลกใหม่แห่งการบรโิภคของจนี

中国消费
新江湖

小
镇

สืบเน่ืองจากการพฒันาทางอุตสาหกรรมจึงท�าใหเ้มืองเลก็หลายแห่งในจีนเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ใหญ่ คนหนุ่มสาวท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเลก็มีวถีิชีวิตท่ีแตกต่างจากคนรุ่นพอ่แม่อยา่งส้ินเชิง ท่ีชดัเจนท่ีสุด

คือ คนหนุ่มสาวในเมืองเลก็เหล่าน้ีมีรายไดสุ้ทธิหลงัหกัภาษีเพ่ิมมากข้ึน และความสามารถในการบริโภค

กเ็พิม่ข้ึนตามไปดว้ย จึงเกิดเป็นจุดเด่นใหม่กคื็อ การบริโภคอยา่งมีคุณภาพ การบริโภคแบบสมัผสัประสบ-

การณ์ และการบริโภคสินคา้ท่ีมีระบบอจัฉริยะ ในขณะเดียวกนั พวกเขากไ็ม่ตอ้งการเป็นลูกจา้งของคน

อ่ืนอีกต่อไป แต่เลือกท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจของตนเองและบุกเบิกเสน้ทางใหม่

ชายหนุ่มยคุ 90 กลบัมาบา้นเกิดในอ�าเภอหลงจู มณฑลซานตงเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจเพาะเห็ดหายาก

山东省龙居镇“90后”小伙返乡创业种植珍稀菇种 中新社 图
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การเลือกซ้ือสินคา้ของคนหนุ่ม

สาวในเมืองเล็กของจีนก�าลงักลาย

เป็นสากลมากข้ึน จากขอ้มูลรายการ

ชอปปิงท่ีเผยแพร่โดยแพลตฟอร์ม

อีคอมเมิร์ซของจีนหลายแห่ง แสดง

ใหเ้ห็นวา่ คนหนุ่มสาวในเมืองเลก็นิยมซ้ือผา้ออ้มของ

ญ่ีปุ่น โปรดปรานเคร่ืองส�าอางของประเทศเกาหลีกบั

ผลิตภณัฑดู์แลร่างกายของประเทศฝร่ังเศส และยงัช่ืน

ชอบผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพของประเทศออสเตรเลียดว้ย

ในขณะเดียวกนั คนหนุ่มสาวเหล่าน้ีกย็งัเป็นกลุ่ม

คนท่ีช่ืนชอบการชอปปิงสินคา้ท่ีผลิตในประเทศจีนมาก

ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นของเลก็ ๆ  อยา่งโทรศพัทมื์อถือแบรนด์

หลิวหยาง ซ่ึงมาจากพ้ืนท่ีชนบท

ในมณฑลเหอหนานกล่าววา่ “เม่ือ

ก่อนถา้จะเดินทางจากหมู่บา้นของ

เราไปในตวัอ�าเภอเมืองซ่ึงอยูไ่กล

หน่อย ผมตอ้งข่ีมอเตอร์ไซคห์รือนัง่

รถบสัเลก็ ซ่ึงระหวา่งทางตอ้งต่อรถ แต่ตอนน้ีผมซ้ือ

น�าเทรนด์การบริโภคใหม่ ๆ

引领消费新趋势

กลายเป็นก�าลงัหลกั

ในการบริโภครถยนต์

成为汽车消费主力军

จีนท่ีทนัสมยัและใชง้านง่าย  เคร่ือง

ส�าอางแบรนดจี์นท่ีมีราคาถูกและดี

หรือสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีราคาสูงอยา่ง

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น ลว้นแต่เป็น

สินคา้ท่ีพวกเขานิยมซ้ือ

คนหนุ่มสาวในเมืองเลก็นิยมจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือซ้ือ

บริการสมัผสัประสบการณ์ เช่น ชมภาพยนตร์ เล่นวดีิ-

โอเกม ฟิตเนส รับประทานอาหาร ฯลฯ ในขณะเดียวกนั

กช็อบเทรนดแ์ฟชัน่และชอบรับขอ้มูลการซ้ือสินคา้หรือ

ขอ้มูลสินคา้จากแพลตฟอร์มท่ีมีคลิปวดีิโอสั้น เช่น Tiktok

และ Kuaishou หรือโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนว

ทางการบริโภคของตนเอง

รถยนตข์องตวัเองแลว้  ไม่ตอ้งตาก

แดดตากฝน และเดินทางสะดวกกวา่”

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี คนหนุ่มสาวใน

หมู่บา้นซ้ือรถยนตม์ากข้ึน รถยนต์

ท่ีไกลเกินเอ้ือมในอดีตไดก้ลายเป็น

ยานพาหนะส่วนตวัของทุกคนแลว้

รถยนตพ์ลงังานใหม่ในเมืองยานยนตพ์ลงังานใหม่ เมืองจินหวั มณฑลเจอ้เจียง ก�าลงัออกจากสายการผลิต

浙江省金华市新能源汽车小镇里的新能源汽车下线 新华社 图
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เร่ืองราวของหลิวหยางแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่

ผูบ้ริโภคหลกัในตลาดรถยนตข์องจีนก�าลงัหนัเหทิศทาง

มายงัคนหนุ่มสาวในเมืองเลก็อยา่งรวดเร็ว  ในฐานะท่ี

เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นก�าลงัหลกักลุ่มใหม่ในตลาด

รถยนตข์องจีน คนหนุ่มสาวในเมืองเลก็ท่ีมีความชาญ

ฉลาดไม่ไดท้�าตามกระแสอยา่งสุ่มส่ีสุ่มหา้ แต่จะเลือก

รถท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับตนเอง

เมาเหร่ิน ชายหนุ่มจากชนบทในมณฑลยนูนาน เม่ือ

เดือนท่ีแลว้เขาไดซ้ื้อรถเอสยวูท่ีีจีนพฒันาข้ึนเอง เขา

กล่าววา่ “ปกติแลว้ครอบครัวของผมมีธุรกิจเก่ียวกบั

สินคา้พ้ืนเมือง ดว้ยการซ้ือรถเอสยวูท่ีีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง

บรรทุกไดท้ั้งคนและสินคา้ จึงสะดวกมาก”

ในหมู่บา้นตงซาน อ�าเภอจิงเต๋อ 

เมืองเซวยีนเฉิง มณฑลอนัฮุย มีชาว

บา้นคนหน่ึงช่ือวา่ชุยหยนุ นบัตั้งแต่

เม่ือปี 2557 ท่ีเขาไดรั้บซ้ือชุดเดรส

ใหเ้พ่ือนบา้น ตอนน้ี “การรับจา้งซ้ือ

ของ” ใหแ้ก่คนทั้งหมู่บา้นกไ็ดก้ลายเป็น “อาชีพเสริม”

ของเธอไปแลว้ ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี ชุยหยนุใชจ่้ายเงิน

หลายแสนหยวนบนแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน ์ใน

แต่ละปีไม่วา่จะเป็นของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ อยา่งสบู่ไปจนถึง

ของใหญ่อยา่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและเฟอร์นิเจอร์

ประสบการณ์ของชุยหยนุในการเป็นผูน้�าคนทั้งหมู่บา้น

จบัจ่ายซ้ือของนั้น ยงัเป็นภาพจ�าลองให้เห็นถึงความ

คึกคกัของการบริโภคในตลาดเมืองเลก็และชนบทอีกดว้ย

บริษทั ฟู่ฮุยหง อิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลย ีแห่งเมือง

เซินเจ้ิน เป็นวสิาหกิจท่ีเนน้ผลิตหุ่นยนตก์วาดพ้ืนระบบ

อจัฉริยะ คุณเวย่เทา ซ่ึงเป็นหัวหนา้ฝ่ายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ตลาดเมืองเลก็และชนบทมกีาร

บริโภคอย่างคกึคกั

下沉市场消费旺

ของบริษทัอธิบายวา่ เม่ือ 2 - 3 ปีก่อน 

บริษทัไดเ้ร่ิมร่วมมือกบัแพลตฟอร์ม

ชอปปิงออนไลนห์ลายแห่ง โดยมุ่ง

เป้าไปท่ีศกัยภาพการบริโภคของตลาด

เมืองเลก็และชนบท “70% ของผูบ้ริ-

โภคของเรามาจากเมืองและอ�าเภอท่ีรองจากตวัเมืองเอก

ของมณฑล ส่ิงท่ีพวกเขาสนใจอยา่งมากเก่ียวกบัผลิต-

ภณัฑท่ี์มีระบบอจัฉริยะ เช่น มีฟังกช์ัน่การเช่ือมต่อ Wi-Fi

การชาร์จอตัโนมติัหรือไม่ ตลาดเมืองเลก็และชนบทไม่

ไดต้อ้งการแค่ราคาต�่า แต่ยงัตอ้งการซ้ือสมัผสัประสบ-

การณ์และความเพลิดเพลินดว้ย” เวย่เทากล่าววา่ เพ่ือตอบ

สนองความตอ้งการของตลาดเมืองเลก็และชนบท ทาง

บริษทัยงัไดเ้ปิดตวัหุ่นยนตก์วาดพ้ืนโดยใชรู้ปแบบ C2M 

หรือ Customer - to - Manufacturer  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับ

จากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี

 หญิงสาวในต�าบลแห่งหน่ึงก�าลงัตากผา้บาติกท่ีเพิ่งท�าเสร็จ

小镇青年晾晒制作好的蜡染布 新华社 图
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ท่ีประเทศจีนคนหนุ่มสาวในเมืองเลก็หมายถึงกลุ่ม

คนท่ีเกิดหลงั ค.ศ. 1980 เป็นตน้ไป โดยพวกเขาอาศยัอยู่

ในอ�าเภอและชนบทตลอดจนเมืองขนาดยอ่มในประเทศ

จีน

ในแง่ของการเลือกประกอบอาชีพ

คนหนุ่มสาวในเมืองเลก็เลือกท่ีจะเร่ิม

ตน้ธุรกิจของตนเองมากข้ึน หม่า ล่ีฮุย

เป็นชาวบา้นในหมู่บา้นเทียนจวง 

อ�าเภอหนานเหอ มณฑลเหอเป่ย การ

ผลิตอาหารสัตวเ์ล้ียงของอ�าเภอหนานเหอคิดเป็น 60% 

ของทั้งหมดในประเทศจีน หม่า ล่ีฮุย ซ่ึงออกไปเผชิญโลก

ภายนอกไดม้องเห็นอนาคตท่ีดีในการพฒันา “อินเตอร์-

เน็ตพลสั”  จึงเกิดไอเดียท่ีจะขายอาหารสตัวเ์ล้ียงของบา้น

เกิดตนเองผา่นทางอีคอมเมิร์ซ และตดัสินใจกลบับา้นเกิด

เพ่ือสร้างธุรกิจร้านคา้ออนไลนอ์าหารสตัวเ์ล้ียงของตนเอง

เพ่ือเพิม่ปริมาณการขายจากค�าสัง่ซ้ือออนไลน ์หม่า 

ล่ีฮุยจึงเร่ิมศึกษาหลกัสูตรฝึกอบรมร้านคา้ออนไลน ์หลงั

จากขอความช่วยเหลือจากฝ่ายต่าง ๆ เขากค่็อย ๆ คน้พบ

วธีิการบริหารธุรกิจของตนเอง จากตวัอยา่งของหม่า ล่ีฮุย

กไ็ดท้ �าใหช้าวบา้นในบริเวณนั้นกวา่ 120 คน หนัมาประ-

กอบอาชีพเก่ียวกบัการขายสินคา้ออนไลนห์รืออีคอมเมิร์ซ

เช่นกนั

หลงัจากส�าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยั สาวนอ้ยท่ี

ช่ือวา่หลิน ลู่ลู่ กก็ลบัมายงับา้นเกิดของเธอท่ีต�าบลซงโข่ว

มณฑลฮกเก้ียน เธอไดร้ะดมชาวบา้นเพื่อส�ารวจประ-

สร้างธุรกจิของตนเองเพ่ือ

บุกเบิกชีวติใหม่

自主创业闯出新生活

วติัศาสตร์และวฒันธรรมของหมู่บา้น

และเปิดเป็นโฮมสเตยใ์นหมู่บา้นชนบท

เธอไดช้กัชวนชาวบา้นใหน้�าผลิตภณัฑ์

ทอ้งถ่ินและสินคา้ท่ีเป็นงานสร้างสรรค์

เชิงวฒันธรรมเขา้ร่วมในเทศกาลท่อง

เท่ียวในทอ้งถ่ินดว้ย หลิน ลู่ลู่ กล่าววา่ “ผลิตภณัฑท์าง

การเกษตรและผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ินจ�านวน

มาก เม่ือน�ามาดดัแปลงใหมี้ความสร้างสรรคก์จ็ะช่วย

เพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมาก เช่น ขอ้งใส่ปลา

ท่ีสานดว้ยไมใ้ผซ่ึ่งเป็นงานหตัถกรรมพ้ืนบา้นไดถู้กดดั

แปลงเป็นโคมไฟ ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกคา้จ�านวนมาก”

ภายใตก้ารน�าของเธอ เมืองซงโข่วไดก้ลายเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ในช่วงสองปีท่ีผา่นมา คนหนุ่มสาว

จ�านวนมากต่างกพ็ากนักลบัมาท่ีน่ี

本刊综合

链接ข้อมูลเพิม่เตมิ 

ณ อ�าเภอจ่ิวไจโ้กว มณฑลเสฉวน คนหนุ่มสาวก�าลงัไลฟ์สด

四川省九寨沟县，青年在景区直播 新华社 图

 รายงานพเิศษ特稿 /

21



我们的乡村
——泰国清莱府清盛县塔康通村村民社塔萨·蓬玛

หมู่บา้นของเรา
——จดหมายจากนายเศรษฐศกัดิ ์พรหมมา ผูน้�าหมู่บา้นท่าขนัทอง อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย 

  ผู้อ่าน ทุก ๆ ท่าน

 วนันี ้ผมอยากจะแนะน�าบ้านท่าขนัทองซ่ึงเป็นบ้านเกดิของผม บ้านท่าขนัทองตัง้อยู่ใน อ. เชียงแสน 

จ. เชียงราย เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ ริมน�า้โขง ซ่ึงเตม็ไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวถิชีีวติแบบ “อสีานล้านนา”

หลายปีทีผ่่านมา จากกระแสนิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบใกล้ชิดธรรมชาตแิละการใช้ชีวติ

ตามวถิชุีมชนดั้งเดมิทีม่เีพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้ภาครัฐมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการท่อง

เทีย่วในชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัที่จะให้การท่องเทีย่วในชุมชนเป็นแรงขับ ทีจ่ะท�าให้

เกดิการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิน่ เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตและเป็นแรงผลกัดนั

ให้เศรษฐกจิของประเทศไทยเตบิโตตามไปได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี ้มชุีมชนต่าง ๆ ทีม่ศัีกยภาพ

ทางการท่องเทีย่วและอยากสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ต่างร่วมมือกนัเพ่ือพฒันาชุมชน

ของตนเอง 

 ชุมชนบ้านท่าขนัทอง แม้จะตั้งอยู่ในภาคเหนือ แต่กลบัอบอวลไปด้วยกลิน่อายของวฒันธรรม

อสีาน เร่ิมต้นเม่ือคร้ังบรรพบุรุษชาวอสีานได้อพยพมาตั้งรกรากในพืน้ทีชุ่มชนเม่ือ 50 กว่าปีก่อน

ท่านจะพบกบัประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งวถิชีีวติเหนือล�าน�า้โขงกบั

วฒันธรรมของผู้คนจากภาคอีสานในดนิแดนล้านนา จนเกิดวถิวีฒันธรรมแบบผสมผสานที่

มากด้วยสีสัน

หากท่านมาเทีย่วทีชุ่มชนท่าขนัทอง ท่านจะพบกบัศิลปวฒันธรรมแบบผสมผสานระหว่าง

อสีานและล้านนา ชาวบ้านจะขบัรถอต๊ีอกคนัโก้เป็นพาหนะพาท่านเลาะริมฝ่ังโขงไปลองทอผ้า

近年来，随着亲近自然和乡村原生态生活旅游风尚的逐渐升温，泰国政府持续加大对乡村旅游的支

持与开发，希望通过乡村旅游提高乡村收入，带动相关县域经济发展，从而带来国家经济社会的可持续发

展。风景优美又极具特色的塔康通村成为了泰国乡村旅游发展中较为突出的代表。
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ทอมือลายตาหม่องและชมธรรมชาตทิีส่วนเกษตรผสมผสานทีม่พืีชพนัธ์ุนานาชนิด ทั้งเสาวรส

หอมหวาน และถัว่ดาวอนิคาคุณภาพดทีีส่่งขายเฉพาะโครงการหลวง ตกเยน็ออกล่องเรือตามรอย

เมืองโบราณสุวรรณโคมค�า ในต�านานล้านนา กราบพระพทุธรูปคู่ชุมชน แล้วชิมหมูป้ิงตาปัน น�า้

จิม้ยายป๋ันทีร่�่าลือว่าอร่อยเลศิทีสุ่ด

วฒันธรรมอสีานล้านนา ศิลปวฒันธรรมแบบผสมผสานระหว่างอสีานและล้านนา  ในชุมชน

ชาวบ้านใช้ภาษาอสีาน สวมชุดพืน้เมือง ฟังหมอล�า และเป่าแคน มรดกภูมปัิญญาท้องถิน่ คือ การ

ท�าเมีย่งค�าจากใบอนิคา และการท�าสปาบ้านท่าขนัทองเพ่ือให้เลือดลมในร่างกายได้หมุนเวยีนอย่าง

มปีระสิทธิภาพ โดยชุมชนในรูปแบบการท่องเทีย่วโฮมสเตย์ ทีโ่ดดเด่นในเร่ืองของความสะอาด 

และความมนี�า้ใจไมตรีของเจ้าบ้านซ่ึงสามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วได้มากมาย

หลงัโฮมสเตย์บ้านท่าขนัทองได้รับรางวลัจากคณะกรรมการตดัสินรางวลัอุตสาหกรรมท่อง

เทีย่วไทย (กนิรี) ให้เป็นโฮมสเตย์ทีม่ผู้ีนิยมมากทีสุ่ดตดิ 1 ใน 7 ของประเทศ และรางวลัอ่ืน ๆ ทั้ง

ระดบัจงัหวดัและประเทศตดิต่อกนัมาแล้วหลายคร้ัง โดยเร่ิมต้นจากบ้านนายเสถยีรทีเ่ปิดเป็นศูนย์

ประสานงานโฮมสเตย์บ้านท่าขนัทอง พร้อมจดัพธีิสู่ขวญัตามประเพณพืีน้บ้านให้กบัคณะ ก่อน

น�าน่ังรถอต๊ีอกพาชมตวัอย่างบ้านเรือนทีช่าวบ้านเปิดเป็นโฮมสเตย์ภายในหมู่บ้านจ�านวน 21 หลงั

คาเรือน

ซ่ึงโฮมสเตย์แต่ละหลงัมเีอกลกัษณ์การด�าเนินชีวติและตั้งช่ือบ้านแตกต่างกนัไป เช่น บ้านช่ืนจติ

บ้านชิดชอบ บ้านหยกอนันต์ บ้านเพชรพร้ิม บ้านปักใจ บ้านในฝัน ฯลฯ บางหลงัอยู่ตดิกบัล�า

น�า้โขง ขณะทีห่น้าบ้านทุกหลังจะมโีต๊ะวางน�า้ด่ืม ผ้าเช็ดตวั ผลไม้ ระบบอนิเตอร์เน็ต หมายเลข

โทรศัพท์สถานทีส่�าคญั ฯลฯ ส่วนห้องพกักต็กแต่งคล้ายห้องพกัโรงแรมทัว่ไป

หมู่บ้านท่าขนัทองตั้งเป็นโฮมสเตย์มาได้ประมาณ 10 ปีแล้ว เพราะเป็นพื้นทีท่ีช่าวบ้านมวีถิี

ชีวติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกรรม จงึรวมตวักนัพัฒนาโฮมสเตย์รองรับนัก

ท่องเทีย่วทีต้่องการชมวถิชีีวติชาวบ้านอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวเร่ิมรู้จักหมู่บ้านท่าขันทอง

โฮมสเตย์มากขึน้ ล่าสุดปีทีผ่่านมา มผู้ีใช้บริการกว่า 3,000 

คน  โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวและเดือนมถุินายนถงึกรก-

ฎาคม นักท่องเทีย่วจะนิยมมากันเป็นกลุ่มตั้งแต่  1 - 3 

คนไปจนถงึ 80 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้นิยมสัมผัสวถิชีีวติ

แท้จริง ศึกษาดูงาน วจิยั ชาวต่างชาต ิ เป็นต้น การพฒันา

โฮมสเตย์ยงัได้น�าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่อกี

ด้วย

สุดท้ายกระผมยนิดต้ีอนรับทุกท่านมาท่องเทีย่วที่

หมู่บ้านท่าขนัทองและพกัโฮมสเตย์ ในหมู่บ้านของเรา
วฒันธรรมอีสานลา้นนาของไทยซ่ึงพบเห็นไดใ้นหมู่บา้นท่าขนัทอง

塔康通村里的泰国东北部兰纳人文风情 供图
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你听了么?

พอดแคสต ์คุณฟังแลว้หรอืยงั

播客

CFP 图
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下班后，27

岁的北京白领张

宇挎上背包往办公

室外走去，熟练地戴

上耳机，继续收听上午

通勤路上没听完的节目，

耳机里播客节目的声音陪伴

他度过拥挤的晚高峰回家路。

如今，随着蓝牙音响、无线耳机等

硬件发展成熟，人们接收声音讯息更加方

便，收听的场景也更加多元，可以随意下载、随时收听的播

客很快成为不少人通勤、健身、做家务时的声音“伴侣”。在中国的城

市，听播客正逐渐成为越来越多青年的生活方式。
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พอดแคสต์ (Podcast) 

เป็นเทคโนโลยกีาร

ออกอากาศแบบ

ดจิิทัลประเภท

หน่ึง ทุกวันนี ้

ด้วยแกดเจ็ต

ยุคใหม่ เช่น 

ล�าโพงบลูทูธ

และชุดหูฟัง

ไร้สาย ท�าให้

ผู้คนสามารถ

รับฟังข่าวสาร

ข้อความเสียงได้

สะดวกมากขึ้น

และรับฟังได้หลาก

 หลายสถานการณ์

 มากขึน้ พอดแคสต์ที่

 สามารถดาวน์โหลดและ

  ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเป็น

เสมือน “เพ่ือน” เดนิทางไปท�า

งาน ออกก�าลงักาย และท�างานบ้าน

 ของคนจ�านวนไม่น้อย
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ในขณะท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูฟั้ง พอดแคสตย์งั

ค่อย ๆ เผยให้เห็นมูลค่าทางธุรกิจดว้ย  ซู อ่ีวห์ลง ซีอีโอ

แพลตฟอร์มพอดแคสต ์“เสียวอ่ีวโ์จว้” (แปลวา่ จกัรวาล

นอ้ย ๆ) พบวา่ พอดแคสตค่์อย ๆ กลายเป็นมาตรฐานของ

ส่ือการตลาด  “ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้มา ส่ือส่ิงพิมพแ์บบ

เดิม ๆ จ�านวนมากไดเ้ร่ิมเขา้สู่ตลาดพอดแคสต ์โดยได้

เปิดบญัชีพอดแคสตใ์น “เสียวอ่ีวโ์จว้” พร้อมทั้งวางแผน

ท่ีจะผลิตเน้ือหาเสียงท่ีเผยแพร่ไปยงัแพลตฟอร์มพอด-

แคสตต่์าง ๆ  

“eMarketer” คาดการณ์วา่ จ�านวนผูฟั้งพอดแคสตข์อง

ประเทศจีนในปี 2565 จะสูงถึง 102 ลา้นคน และในปี 2567

จะมีชาวจีนมากกวา่ร้อยละ 10 กลายเป็นผูฟั้งพอดแคสต์

หลงัเลิกงาน จางอ่ีว ์พนกังานบริษทัวยั 27 ปีในกรุงปักก่ิง สะพายเป้แลว้เดินออกจากออฟฟิศ เขาสวมหูฟังอยา่ง

ช�านาญและฟังรายการท่ียงัฟังไม่จบในระหวา่งเดินทางตอนเชา้ เสียงรายการพอดแคสตใ์นหูฟังเป็นเพ่ือนเดินทาง

กลบับา้นในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนตอนเยน็ท่ีแออดั

ในเมืองจีน การฟังพอดแคสตก์�าลงัค่อย ๆ กลาย

เป็นไลฟ์สไตลข์องคนหนุ่มสาวมากข้ึนเร่ือย ๆ  รายงาน

ผลส�ารวจของสถาบนัวิจยัการตลาด “eMarketer” 

ระบุวา่ ปี 2564 มีผูฟั้งพอดแคสตใ์นจีนประมาณ 86

ลา้นคน  คนหนุ่มสาวอยา่งจางอ่ีวก์ระจายตวัอยูท่ ัว่

ไปในเมืองชั้นหน่ึงชั้นสองของประเทศจีน และพวก

เขาถือเป็นผูฟั้งแฟนพนัธ์ุแทพ้อดแคสต ์ รูปแบบการ

รับฟังและหวัขอ้ความสนใจกมี็ความหลากหลายมาก

ตั้งแต่เร่ืองใหญ่ของชาติไปจนถึงเร่ืองเลก็นอ้ยในชีวติ

ประจ�าวนั ตั้งแต่เร่ืองชาวบา้น ๆ  ไปจนถึงเร่ืองอารมณ์

ความรู้สึก  มีทั้งสาระจริงจงัและเร่ืองบนัเทิงเริงใจ

อาจารยต่์ง เฉินอ่ีว ์คณะส่ือสารมวลชน มหา-

วทิยาลยัเหรินหมินแห่งประเทศจีนเห็นว่า ส่ือ

เสียงมีขอ้ดีพิเศษบางอยา่งท่ีส่ือวดีิโอไม่สามารถ

ทดแทนได ้ นอกจากนั้น ตั้งแต่การแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ - 19 ในปี 2563 ผูค้นอยูบ่า้นเป็น

เวลายาวนาน การเพง่มองระยะใกลห้รือจอ้งหนา้

จอเป็นเวลานาน ๆ  ท�าใหด้วงตาอ่อนลา้ง่าย พอด-

แคสตจึ์งกลายเป็นช่องทางใหม่ในการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารแบบผอ่นคลายสายตา  ยนิ ฉ่ีหมิง รอง

ประธานพอดแคสต ์“หิมาลยั” มองวา่ การแพร่

ระบาดของโควดิ - 19  เป็นตวัเร่งให้เกิดพอด

แคสต ์อยา่งไรกต็าม การบริโภคทางจิตวญิญาณ

คือแรงผลกัดนัใหพ้อดแคสตเ์ติบโต 

“รายการพอดแคสต์แต่ละตอนโดยทัว่

ไปจะมีความยาวมากกวา่คร่ึงชัว่โมง  บรรยากาศ

และเน้ือหาท่ีใหอ้ารมณ์ด่ืมด�่าช่วยใหพ้อด-

แคสตเ์ป็นท่ีนิยมอยา่งต่อเน่ือง” หล่ี เสวีย่หยู

ผูจ้ดัการผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์โทรศพัทมื์อถือ

ประเภทเสียงรายหน่ึงกล่าว  มนัแตกต่างจาก

คลิปวดีิโอสั้นท่ีจ�าเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลใหค้รอบ

คลุมมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดใ้นระยะเวลา

สั้น ๆ  รายการพอดแคสตมี์ “อิสระเสรี” ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์  เน้ือหาสามารถเป็นการพดู

คุยกบัแขกรับเชิญหรือการเล่าเร่ืองโดยพิธีกร

“เหมือนเพ่ือนคุยขา้ง ๆ หู” น่ีคือเสน่ห์ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของพอดแคสต์

本刊综合
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能提供朋友般的

氛围，是“90后”

女生张燃喜欢上播客

的原因。播客用户之

所以黏性高，不仅与

声 音 介 质 “ 无 处 不

在”的场景适应性和

伴随性密不可分，也

与 节 目 内 容 有 很 大

关系。如今在中国，

播客的核心受众主要

是20多岁、30多岁

人群。总体上，男性

更经常收听历史类节

目，女性则更偏爱情

感类节目。

播客，听什么？
พอดแคสต ์มีอะไรน่าฟัง

มนัใหบ้รรยากาศเหมือนเพ่ือน เป็นเหตุผลท่ี จางหรัน 

หญิงสาวผู ้“เกิดยคุหลงัปี 1990” ช่ืนชอบพอดแคสต ์ “ช่วง

ตน้ปี 2563 เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 จึง

ตอ้ง Work From Home ภายในหอ้งมนัเงียบมากจนฉนั

รู้สึกหดหู่  ต่อมาเพ่ือนร่วมงานแนะน�าใหฟั้งรายการ

พอดแคสต ์มีพิธีกรกบัแขกรับเชิญพดูคุยกนัเก่ียวกบั

สพัเพเหระในชีวติช่วงการแพร่ระบาด ซ่ึงช่วยบรรเทา

ความวติกกงัวลของฉนั หลงัจากนั้นกเ็ลยค่อย ๆ ชอบฟังพอดแคสต”์ จางหรันเล่า

จากขอ้มูลท่ีเผยแพร่โดยแพลตฟอร์มพอดแคสต ์“เสียวอ่ีวโ์จว้” เม่ือตน้เดือนพฤศจิกายน

2564  แพลตฟอร์มดงักล่าวมีผูใ้ชม้ากกว่า 10,000 คนท่ีฟังพอดแคสตส์ะสมมากกวา่ 

500 ชัว่โมง มีผูใ้ชม้ากกวา่ 50,000 คนท่ีฟังเพียงรายการเดียวมากกว่า 50 ชัว่โมง  และมี

พอดแคสตก์วา่ 300 รายการท่ีมีผูรั้บฟังเกินกวา่ 10,000 ชัว่โมง

“การฟังพอดแคสตส์ามารถท�าไปพร้อมกบักิจกรรมออกก�าลงักาย ท�างานบา้น หรือ

แมก้ระทัง่ระหวา่งพาสุนขัไปเดินเล่น” หวงัเหล่ย ผูก่้อตั้งพอคแคสต ์“โซดา” เห็นวา่ เหตุผล

ท่ีผูค้นเสพติดการฟังพอดแคสตน์ั้น ไม่เพียงเพราะวา่ สามารถรับฟังได ้“ทุกท่ี” ติดตวั

ไปได ้“ทุกแห่ง” แต่ยงัข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของรายการเป็นส�าคญัดว้ย

เฉิง เหยีย่นเหลียง ผูก่้อตั้งพอดแคสต ์“JustPod” กล่าววา่ “ผูฟั้งพอดแคสตใ์นประเทศ

จีนส่วนใหญ่คือกลุ่มคนท่ีอาย ุ20 กวา่ - 30 กวา่ปี และยงัเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัศึกษามหา-

วทิยาลยั  โดยทัว่ไปผูช้ายมกัจะฟังรายการเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ส่วนผูห้ญิงจะชอบฟัง

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกมากกวา่” 

ในความเห็นของจางหรัน ความสนุกสนานเป็นส่ิงท่ีรายการพอดแคสตต์อ้งมี “การ

สนทนาท่ี ‘โดนตวัตน’ เหมาะส�าหรับการฟังเม่ืออยูค่นเดียว ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการคิด

ทบทวนตวัเอง  แต่ถา้อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีเสียงดงัเช่นในรถไฟฟ้าใตดิ้น ฉนัชอบฟังเน้ือหา
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CFP 图
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ท่ีผอ่นคลายมีความสุขมากกวา่  พอดแคสตจ์�านวนมากท่ีฉนั

ซบัสไครบเ์ป็นเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม มุมมองของพิธีกรชดัเจน

แขกรับเชิญน่าสนใจ ฟังแลว้สนุกมาก”

ทุกวนัน้ี ดว้ยความนิยมพอดแคสตร์ายการตลกท่ีเติบโต

อยา่งรวดเร็ว ท�าใหว้งการพอดแคสตจี์นขยายตวัอยา่งรวดเร็ว

ดว้ย  ในพอดแคสต ์“เสียวอ่ีวโ์จว้” รายการประเภทคุยตลกเฮฮา

เป็นเน้ือหาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด  ซ่ึง “คุยกบัดาวตลก” 

ถือเป็นตวัแทนของพอดแคสตป์ระเภทน้ี รายการน้ีรวบรวม

ดาวตลกนกัพดูจ�านวนมาก แต่ละตอนจะพูดคุยกบัคนฟังถึง

เร่ืองราวจิปาถะท่ีพบเจอในชีวติ  นอกจากน้ี การบนัทึกรายการ

แต่ละคร้ัง จะคดัเลือกผูช้มในหอ้งส่งเขา้มาตามธีมของแต่ละ

ตอน  ซ่ึงผูช้มท่ีคดัเลือกมานั้นมกัจะมีมุมมองหรือเร่ืองราวมา

เล่าในรายการดว้ย ยิง่เพิม่อรรถรสของเน้ือหามากข้ึน

นอกจากพอดแคสตป์ระเภทพดูคุยทัว่ไปแลว้ รายการพดู

คุยดา้นวฒันธรรมเป็นพอดแคสตจี์นท่ีพบมากท่ีสุด  พอดแคสต์

ชนิดน้ีอาศยัคลงัขอ้มูลความรู้ท่ีติดตวัพิธีกรกบัแขกรับเชิญ 

พวกเขาสามารถน�าเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายดว้ยมุมมองท่ีลึก

ซ้ึงและยอดเยีย่ม  ยกตวัอยา่งเช่น รายการ “สุยจีปอตง้” ซ่ึงคอย

ติดตามประเดน็ร้อนต่าง ๆ ในสงัคม ช่วงตน้ปี 2564 มีสมาชิก

ซบัสไครบใ์นแพลตฟอร์ม “เสียวอ่ีวโ์จว้” เพียง 60,000 คน พอ

ถึงตน้ปีน้ียอดซบัสไครบเ์กินกวา่ 280,000 คนแลว้ รายการน้ี

มีตอนหน่ึงเก่ียวกบั “เขา้ใจตน้ไม ้1 ตน้” แขกรับเชิญเร่ิมจาก

พดูคุยถึงธรรมชาติและอารยธรรมของมนุษย ์ทั้งดา้นประวติั-

ศาสตร์ วรรณคดี และสงัคมวทิยา ตอนทา้ยกว็กกลบัมาท่ีเร่ือง

ราวชีวติของตวัเอง พอดแคสตล์กัษณะใชอ้งคค์วามรู้อยา่งกวา้ง

ขวางน้ี มกัจะสร้างกติกาในการเขา้ถึง ท�าใหห้ลายคนรู้สึกวา่ 

“เป็นการลงทุนเพ่ือใหไ้ดค้วามรู้”

ทุกวนัน้ี เน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจประเภทต่าง ๆ ในพอด-

แคสต ์เสมือนเป็นสะพานเช่ือมผูฟั้งไปสู่ “ชุมชนแห่งความ

สนุกสนาน” 

本刊综合

วยัรุ่นคนหน่ึงก�าลงัฟังพอดแคสตข์ณะท่ีเล่นโยคะ

一边听播客一边做瑜伽的年轻人 CFP 图
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春天到了，受疫情影响，一些居家人士的赏春体验，是以声音为路

径的。播客节目《日谈公园》创始人李志明就在近期节目里与嘉宾聊起

了“春日赏花攻略”。自2013年入行以来，李志明亲历了中国播客行业近10年

的发展过程，在他看来互联网对用户注意力的争夺日趋白热化。无论是在媒

体平台上看剧、玩游戏，还是通过视频会议通话，互联网用户的视觉注

意力已经被极大地占据，而播客提供了新的听觉赛道。

พอดแคสต ์ธุรกจิแห่งเสยีง

เร่ิมเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ ผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควดิ - 19 ท�าใหบ้างคนตอ้ง

อาศยัช่องทางการฟังเสียงเพ่ือสมัผสักบับรรยากาศฤดูใบไมผ้ลิ

หล่ี จ้ือหมิง ผูก่้อตั้งรายการพอดแคสต ์BB Park ไดพ้ดูคุยกบัแขก

ในรายการวา่ดว้ย “โปรแกรมชมดอกไมฤ้ดูใบไมผ้ลิ” ในช่องแสดง

ความคิดเห็น ผูฟั้งจ�านวนมากไดแ้บ่งปันเร่ืองราวสนุก ๆ ในการชม

ดอกไมข้องตวัเอง รวมทั้งฉากฤดูใบไมผ้ลิท่ีพลาดไปเพราะการแพร่

ระบาดของโควดิ - 19

นบัตั้งแต่เขา้สู่วงการพอคแคสตเ์ม่ือปี 2556 หล่ี จ้ือหมิงผา่นช่วง

เวลาการพฒันาของอุตสาหกรรมพอดแคสตใ์นประเทศจีนมาเกือบ

10 ปีแลว้ ในความเห็นของเขา การแข่งขนัเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตนับวนัจะยิ่งร้อนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ไม่วา่จะเป็นการ

ดูซีรียแ์ละเล่นเกมออนไลน ์หรือการประชุมผา่นทางวดีิโอคอล ผู ้

ใชอิ้นเตอร์เน็ตถูก “ส่ือท่ีใชส้ายตา” ดึงดูดความสนใจไปทุกอณู

พ้ืนท่ี ขณะท่ีพอดแคสตไ์ดส้ร้างสนามแข่งข้ึนมาใหม่ในดา้น “การฟัง”

ส�าหรับหล่ี จ้ือหมิงท่ีเคยท�างานส่ือมวลชนมาก่อน ส่ิงท่ีแตกต่าง

จากการสมัภาษณ์เพ่ือส่ือส่ิงพิมพแ์บบเดิม ๆ คือ ในการอดัรายการ

พอดแคสต ์การสมัภาษณ์ก็ถือเป็นผลงานช้ินหน่ึงในตวัมนัเอง การ

พดูคุยอย่างสบาย ๆ ข�า ๆ ปล่อยอารมณ์ให้ล่ืนไหลไป คลา้ยการ

播客，声音的生意？

พิธีกรพอดแคสตก์�าลงัอดัรายการในสตูดิโอ

播客主播在演播室录制节目 CFP 图
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คุยกนัในชีวติประจ�าวนั ลว้นเป็นส่ิงท่ีหล่ี 

จ้ือหมิงอยากจะน�าเสนอ 

นบัตั้งแต่ท�ารายการมา ตอนท่ีเขาพึงพอ

ใจมากท่ีสุดคือ “ประวติัการสูญส้ินตรอก

หนานหลวักูเ่ซ่ียง” ในเวลากวา่ 100 นาทีของ

รายการ เขาเชิญเพ่ือนสมยัอาย ุ20 กวา่ปีท่ี

โตมาดว้ยกนัสองคนมาเป็นแขกรับเชิญ ร่วม

กนัร�าลึกถึงความหลงัเก่ียวกบัตรอกหนาน

หลวักูเ่ซ่ียงท่ีเขาเคยอาศยัอยูใ่นปักก่ิง  พวก

เขาพดูคุยเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีเคยเล่นดว้ยกนั

และบรรดาคนแปลก ๆ  ท่ีเคยพบเจอสมยันั้น

พวกเขาเห็นหนานหลวักูเ่ซ่ียงจากตรอกซอย

ธรรมดาจนกลายเป็นถนนสายวรรณกรรม 

และกลายเป็นถนนเชิงพาณิชย ์ชีวติของแต่ละคนเปล่ียนแปลงไป

มากมายท่ามกลางกระบวนการดงักล่าว บางคนแต่งงาน บางคนหยา่

ร้าง บางคนมีลูก  หล่ี จ้ือหมิงเห็นวา่ น่ีถือเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ

ช้ินหน่ึง อาศยัแค่เพียงเสียง แต่สามารถแสดงให้เห็นช่วงเวลาและ

เร่ืองราวอนัหลากหลาย มีทั้งการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั ตรอกซอก

ซอยและผูค้น ซ่ึงเขามองวา่น่ีเป็นเสน่ห์ของพอดแคสต์

ท่ามกลางสนามแข่งขนัท่ีร้อนแรงข้ึนของวงการพอดแคสต ์

รายการ “The Big Head” ในแพลตฟอร์ม “แมลงปอ FM” พิธีกร

อ๋ีว ์ล่ีคุน บอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของบรรดานกัธุรกิจและผู ้

ประกอบการจากมุมมองท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นกนัเอง ซ่ึงไดรั้บ

การตอบรับอยา่งดีจากผูฟั้ง

“ความยาวแต่ละตอนประมาณ 50 นาที อดัเสียงแต่ละตอนตอ้ง

เตรียมสคริปตอ์ยา่งนอ้ย 10,000 อกัษร” ส�าหรับอ๋ีว ์ล่ีคุนแลว้  เน้ือหา

①
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รายการกวา่ 450 ตอนท่ีสะสมมาจนถึงตอนน้ี ลว้นมาจากแรงบนัดาล

ใจและการตกผลึกจากภายใน “เฉพาะสคริปตมี์ถึง 7 ลา้นอกัษร ส่วน

ขอ้มูลท่ีน�ามาใชมี้จ�านวนมากกวา่น้ีอีกเยอะ”  การขาดความคิดสร้าง

สรรคเ์ป็นปัญหาท่ีผูส้ร้างคอนเทนตทุ์กคนจะตอ้งพบเจอ อ๋ีว ์ล่ีคุน

เล่าวา่ตอนท่ีเพิง่ท�ารายการ “แรงบนัดาลใจไหลมาแบบเทน�้าเทท่า”

แต่พอเวลาผา่นไป  ขอบเขตเน้ือหากค่็อย ๆ แคบลง ขณะท่ีรายการ

ถูกแชร์ออกไปวงกวา้งยิง่ข้ึน ตวัเขาเองก็เข้มงวดกบัคุณภาพงาน

สูงข้ึนดว้ย  อ๋ีว ์ล่ีคุนกล่าววา่ “แมว้า่พอดแคสตจ์�านวนมากตอ้งการ

ยอดการรับฟังท่ีสูงเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ แต่ถา้ฉนัไม่มีผลงาน

ท่ีดี ฉนักจ็ะไม่อพัเดทเน้ือหาแบบลวก ๆ หรือวา่ท�าคอนเทนตเ์พียง

เพือ่ตอ้งการแค่เพิ่มทราฟฟิค”

บางคนมีจุดยนื แต่บางคนกต็อ้งการบรรลุมูลค่าทางธุรกิจ หลาย

ปีท่ีผา่นมา เพื่อท�าธุรกิจพอดแคสต์ใหดี้ยิง่ข้ึน พอดแคสตจ์�านวน

มากต่างลองปรับใหเ้ป็นธุรกิจเชิงพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ือง แพลตฟอร์ม

บางเจา้สนบัสนุนการสร้างรายการพอดแคสตแ์บบท่ีผูฟั้งตอ้งจ่าย

เงิน เช่น “เสียวอ่ีวโ์จว้” และ “QQ Music” ฯลฯ

ดา้นพอดแคสต ์“โซดา” ใหบ้ริการผูส้ร้าง

คอนเทนตแ์บบตวัต่อตวั อีกทั้งไม่หกัส่วน

แบ่งค่าโฆษณาจากผูส้ร้างคอนเทนตแ์มแ้ต่

หยวนเดียว เจา้ของพอดแคสตบ์างรายกล็อง

ท�าหนา้ท่ีนายหนา้ จบัคู่ธุรกิจใหแ้ก่รายการ

พอคแคสตต่์าง ๆ เพ่ือเสาะแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจรูปแบบใหม่

本刊综合

พิธีกรพอดแคสตก์�าลงัตดัต่อไฟลเ์สียงดว้ยแลป็ทอ็ป

图①播客主播编辑音频文件 CFP 图

พิธีกรพอดแคสตก์�าลงัอดัรายการในสตูดิโอ

图②播客主播在演播室录制节目  CFP 图

②
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声音叙事天然地更具想象力和情感性，声音带

来的“陪伴感”是其他感知无法取代的。从中国的

喜马拉雅、蜻蜓FM等第一批网络音频应用诞生，到

泰国的《读者》《奇迹漫游》等节目吸引大批听众，

播客的伴随性充裕了现代人的碎片化时间，也丰富了

人们的精神世界。本期，

《湄公河》杂志为读者

介绍4个中泰热门播

客节目，一起听有

趣的人聊聊世界。

这些播客
值得一听

แนะน�าพอดแคสตน่์าฟัง การเล่าเร่ืองดว้ยเสียงสร้างจินตนาการและอารมณ์ไดม้าก

ความรู้สึก “เป็นเพื่อน” ท่ีไดจ้ากการฟังเสียงไม่สามารถแทน

ท่ีดว้ยการรับรู้แบบอ่ืน ๆ จากแพลตฟอร์มเสียงออนไลน ์เช่น

หิมาลยัและแมลงปอ FM ในประเทศจีน จนถึงร้ีดเดอร่ี (Readery

Podcast) และ Wonder Wander ในประเทศไทยซ่ึงดึงดูดผูฟั้ง

จ�านวนมาก พอดแคสตท่ี์ติดตวัไปได้ทุกท่ีทุกเวลาไดช่้วยเติม

เตม็ช่วงเวลายบิย่อยของคนยุคใหม่ และเสริมสร้างโลกแห่ง

จิตวญิญาณของผูค้น นิตยสารแม่น�้าโขงฉบบัน้ีจะขอแนะน�าใหผู้ ้

อ่านรู้จกักบัพอดแคสต ์4 รายการยอดนิยมในประเทศไทยและ

ประเทศจีน ลองไปฟังบุคคลท่ีน่าสนใจพดูคุยเก่ียวกบัโลกใบน้ี

Readery - พอดแคสต์ว่าด้วยการแบ่งปันประสบการณ์

เกีย่วกบัการอ่านหนังสือทีส่ามารถตอบโจทย์ผู้ทีรั่กการอ่าน

หนังสือ  ในชมรมเลก็ ๆ  ทีร่วมตวัคนรักหนังสือมาไว้ด้วยกนั

แห่งนี ้เพ่ือน ๆ  สามารถแลกเปลีย่นและแบ่งปันประสบการณ์

การอ่านของตวัเอง 

Wonder Wander - ใช้เสียงให้คุณ “มองเห็น” โลก  ใน

รายการนีพ้ธีิกรจะบรรยายเร่ืองราวสถานทีท่่องเทีย่วทั้งใน

และต่างประเทศ พร้อมด้วยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิ

ทาง เกร็ดความรู้ และเทคนิคเกีย่วกบัการท่องเทีย่วต่าง ๆ 

ให้ผู้คนได้ท่องเทีย่วไปในโลกกว้างผ่านการรับฟัง

Story FM - ผู้ป่วยซึมเศร้าทีก่ลับมาใช้ชีวติปกตไิด้อกี

คร้ัง ความรักของชาวจนี และปีแห่งการช่วยเหลือสัตว์ป่า ... 

“Story FM” รายการเสียงทีบ่อกเล่าเร่ืองราวของคนธรรมดา

สามญั ใช้เร่ืองราวแต่ละเร่ืองเพ่ือ “บันทกึปฏิสัมพนัธ์ระ-

หว่างคนธรรมดากบัยุคสมยั” 

BB Park - พอดแคสต์เดี่ยวไมโครโฟน ทีน่ี่เปิดโอกาส

ให้พูดคุยเกีย่วกบัผลงานสุดฮอตทั้งภาพยนตร์ เพลง วรรณ-

กรรม และอนิเมะ แบ่งปันวถิชีีวติทีท่นัสมยัทั้งการท่องเทีย่ว 

อาหารเลศิรส และการชอปปิง รวมทั้งยงัมคีนดงัหลากหลาย

วงการมาพูดคุยสารพดัเร่ืองราว ทั้งในอดตีและอนาคต

泰国： ประเทศไทย

中国：  ประเทศจนี
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我们从播客中获得什么？
เราจะไดอ้ะไรจากพอดแคสต์

ท�าไมผูค้นจึงช่ืนชอบการคุยกนัอยา่งเปิดอกเปิดใจ 

แลว้คุณกลา้ท่ีจะเปิดเผยทุกอยา่งกบัโลกใบน้ีหรือไม่

พอดแคสตมี์ความหมายอยา่งไรส�าหรับพวกเราบา้ง

อาจจะเป็นการรับฟังความรู้มากมายท่ีเป็นประโยชน ์

หรือชอบบรรยากาศการพดูคุย หรืออยากรู้จกัโลกท่ีกวา้ง

ใหญ่ยิง่ข้ึนผา่นเสียง... น่ีเป็นคร้ังแรกของนิตยสารแม่น�้าโขง

ท่ีไดเ้ชิญ ด.ร.จารุวรรณ อุดมทรัพย ์และอาจารยก์รเอก 

บุตรมัน่ มาพดูคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราจะไดรั้บจากพอดแคสต ์

เราหวงัวา่จะท�าใหทุ้กคนรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผา่น

รูปแบบของพอดแคสตด์ว้ยบรรยากาศสบาย ๆ ซ่ึงอาจ

กลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของการคน้ควา้หาความรู้ท่ีลึกซ้ึงต่อไป

หรือไม่กอ็าจเป็นเพียงไลฟ์สไตลท่ี์ช่วยคลายความน่าเบ่ือ 

03:50 น. วงการพอดแคสต์ไทย 

09:19 น. คอนเทนต์แบบไหนทีไ่ด้รับ

ความนิยมในประเทศไทย

12:58 น. ส่ิงทีด่งึดูดคุณคือพธีิกรหรือ

คอนเทนต์ของพอดแคสต์

15:45 น. พอดแคสต์จนีสุดโปรด

19:51 น. คุณคดิว่าจะได้อะไรจากการ

ฟังพอดแคสต์

แม่น�า้โขง TALK 湄公河 TALK

บทคดัย่อ

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังพอดแคสต์
扫描二维码 轻松听播客

孙勇刚 制图
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在中国，作为古代都城的北

京城是一座四方城，如今的北京

老城亦如此。城中一条中轴线把

这座四方城一分为二。中轴线与

城的关系，就像是中文“中”字

上的一竖，由南到北，端端正正

地穿越历史与现实。

中轴线，
北京的昨天今天明天

เสน้แกนกลาง : เม่ือวาน วนันี้ และวนัพรุง่นี้ของกรงุปักกิง่

ในประเทศจีน กรุงปักก่ิงท่ีมีฐานะเป็นเมืองหลวงโบราณนั้น

เป็นเมืองรูปทรงส่ีเหล่ียม  เมืองโบราณของกรุงปักก่ิงในปัจจุบนั

กย็งัคงเป็นเช่นน้ี เสน้แกนกลางเมืองเป็นตวัแบ่งเมืองรูปทรงส่ีเหล่ียม

แห่งน้ีออกเป็นสองส่วน ความสมัพนัธ์ของเสน้แกนกลางกบัเมือง

กเ็หมือนตวัอกัษร “中” (ออกเสียงวา่ “จง” แปลวา่ “ตรงกลาง”) โดย

เป็นเสน้แกนกลางตั้งตรงจากเหนือไปสู่ใตท่ี้ลากผา่นประวติัศาสตร์

และปัจจุบนั

เสน้แกนกลางของเมืองเป็นเสน้แกนทิวทศัน ์ทั้งท�าหนา้ท่ีและ

การพฒันาของเมือง แกนกลางของกรุงปักก่ิง หมายถึง แกนแบ่ง
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ในปี พ.ศ. 2555 เสน้แกนกลางกรุงปักก่ิง

ไดรั้บการบรรจุเขา้ไวใ้นรายช่ือส�าหรับเตรียม

ยืน่ขอข้ึนบญัชีมรดกโลก โดยไดต้ดัสินใจ

เลือกจุดมรดกโลกจ�านวน 14 แห่ง อาทิ เทียน-

อนัเหมิน หยง่ต้ิงเหมิน เทียนถาน โดยพ้ืนท่ีใน

การยืน่ขอข้ึนทะเบียนมรดกโลกครอบคลุม

ร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีเมืองปักก่ิงโบราณ ใน

ปี พ.ศ. 2565 การยื่นขอข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกของเสน้แกนกลางกรุงปักก่ิงได้

เขา้สู่ช่วงของการเร่งด�าเนินการ 
本刊综合

สถาปัตยกรรมดา้นตะวนัตกกบัตะวนัออกของกรุงปักก่ิงออกอยา่ง

สมมาตรกนัตั้งแต่ปักก่ิงเป็นเมืองหลวงในสมยัราชวงศห์ยวนของ

จีน (ปี พ.ศ. 1814 - 1911) จนถึง ณ ปัจจุบนั มีประวติัศาสตร์ 750 

กวา่ปี โดยเสน้แกนกลางน้ีมีความยาว 7.8 กิโลเมตร ทางทิศใตเ้ร่ิม

จากหยง่ต้ิงเหมินซ่ึงอยู่เขตเมืองดา้นตะวนัออกของกรุงปักก่ิงใน

ปัจจุบนั ทอดตวัผา่นส่วนนอกเมือง ดา้นในเมือง เขตพระราชฐาน

เขตพระราชวงัของกรุงปักก่ิงโบราณ ตลอดจนยาวไปถึงหอระฆงั

หอกลองทางตอนเหนือ หลงัจากกรุงปักก่ิงประสบความส�าเร็จใน

การยืน่ขอเป็นเจา้ภาพจดังานโอลิมปิกเกมส์ในปี 2551 เสน้แกนกลาง

กข็ยายความยาวไปทางเหนืออีกคร้ัง ในปัจจุบนั ท่าอากาศยาน

นานาชาติตา้ซิงปักก่ิงไดก้ลายเป็นมาตรวดัแห่งใหม่ทางใตสุ้ดของ

เสน้แกนกลางเมือง เสน้แกนกลางเป็นสัญลกัษณ์หวัใจกลางของ

กรุงปักก่ิง อีกทั้งยงัเป็นเสน้แกนกลางเมืองท่ียาวท่ีสุด และเกบ็รักษา

ไวไ้ดส้มบูรณ์ท่ีสุดของโลกจนถึง ณ ปัจจุบนั 

มีคนกล่าววา่ น่ีเป็นแกนกลางประวติัศาสตร์เสน้หน่ึงท่ีไดบ้อก

เล่าเร่ืองราวในอดีตของกรุงปักก่ิงไดอ้ยา่งเจ้ือยแจว้ บางคนกก็ล่าว

ข้อมูลเพิม่เตมิ 阅读多一点

วา่ น่ีเป็นเสน้แกนแห่งการพฒันา และเรียน

รู้ปักก่ิง  รวมถึงมองดูประเทศจีนจากบน

เสน้น้ี

พระราชวงัตอ้งหา้มปักก่ิง

北京故宫 CFP 图
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เหลียง ซือเฉิง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถาปัตยกรรมท่ีโด่งดงัของจีน

เคยกล่าวไวว้า่ “ความเป็นระเบียบงดงามโอ่อ่าอนัทรงเอกลกัษณ์ของ

กรุงปักก่ิง เกิดข้ึนเพราะการสร้างเสน้แกนกลางเสน้น้ี” ในประเทศ

จีน เมืองโบราณส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพื่อรวมศูนยก์ารปกครอง และมี

การจดัระเบียบผงัเมืองชดัเจนเป็นจุดเด่นหลกั เสน้แกนกลางปักก่ิง

เป็นตวัอยา่งท่ีจุดเด่นขอ้น้ีชดัเจนท่ีสุด กล่าวคือ เร่ิมจากการก�าหนด

จุดศูนยก์ลางของเมืองก่อน แลว้จึงก�าหนดทิศทาง ต�าแหน่งของ

พระราชวงั ฯลฯ ก่อร่างเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีก�าหนดรูปลกัษณ์

ของเมืองทั้งหมด รูปแบบการวางผงัเมืองแบบน้ี เป็นเอกลกัษณ์หน่ึง

เดียวในโลก

เสน้แกนกลางกรุงปักก่ิงไม่ใช่เส้นเพียงเสน้เดียว และกไ็ม่ใช่

ถนนเพียงสายหน่ึง หรือกลุ่มส่ิงปลูกสร้างบางส่วน แต่เป็นบริเวณ

หวัใจแกนกลางของเมืองปักก่ิงโบราณ เป็นระเบียบการจดัวางและ

ววิทิวทศันข์องเมืองท่ีผา่นการออกแบบและสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง

空间轴

แกนแห่งปรภิมิู

一 根

北京中轴线一览
ชมเสน้แกนกลางกรงุปักกิง่

หย่งติง้เหมนิ เซียนหนงถาน เทยีนถาน

อาคาร “ฉีเหนียนเต้ียน” สวนสาธารณะเทียนถาน

天坛公园祈年殿 CFP 图

ท่าอากาศยานนานาชาติ

ต้าซิงกรุงปักกิง่
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มาเป็นระยะเวลานานอยา่งมัน่คง

บนเสน้แกนกลางท่ียาว 7.8 กิโลเมตรเสน้น้ี มีส่ิงปลูกสร้างทั้ง

หมด 16 กลุ่ม  มีทั้งประตูเมือง ถนน พระราชวงั วดัวาอาราม และ

ยงัมีสวนพฤกษศาสตร์ของวงั  ตลาดนดั เรียกไดว้า่มีส่ิงปลูกสร้าง

หลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ  จากขนาด รูปลกัษณ์ สีสนั

ของส่ิงปลูกสร้างบนเสน้แกนกลางน้ี ประตูเมือง ตรอกซอยและ

กลุ่มส่ิงปลูกสร้างบนเสน้แกนกลางไดก่้อร่างเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงให้

เห็นถึงความสมัพนัธ์ท่ีเป็นระเบียบชดัเจน ระดบัของส่ิงปลูกสร้าง

บนเสน้แกนกลางท่ีแตกต่างกนั รูปลกัษณ์ของส่ิงปลูกสร้างทั้งในส่วน

ภาครัฐ ท่ีอยูช่าวบา้นและวดัรอบเส้นแกนกลาง สอดรับกบัความ

สมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงปลูกสร้างบนเส้นแกนกลางกบัปริภูมิ ท�าให้

แนวคิดของวฒันธรรมจีนท่ีวา่ “ระบบจารีตพิธีกรรม” ไดรั้บการ

ถ่ายทอดมาสู่วตัถุอยา่งชดัเจนและสมบูรณ์

หลายร้อยปีมาน้ี วฒันธรรมและการด�ารงชีวติประจ�าวนัของชาว

บา้นเกิดข้ึนและด�าเนินไปบนเส้นแกนกลางสายน้ีอยา่งนบัไม่ถว้น

อาทิ บริเวณเทียนเฉียว (สะพานสวรรค)์ ท่ีฮ่องเตต้อ้งใชส้�าหรับการ

เดินทางผา่นไปไหวฟ้้าดิน เคยรองรับศิลปินนกักายกรรมอุปรากร

จ�านวนนบัไม่ถว้น ปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีใหม่ของการแสดงศิลปะ

วฒันธรรมอุปรากรปักก่ิง ดนตรี และการเตน้ร�า ภาพเพลง “หอระฆงั

หอกลอง (Bell Drum Towers)” ซ่ึง เหอหยง่ นกัดนตรีร็อกแอนดโ์รล

ของจีนร้องไดรั้บการขบัร้องดงัทุกวนั ๆ ในตรอกซอย... ในประวติั-

ศาสตร์อนัยาวนานของกรุงปักก่ิง เส้นแกนกลางไม่เพียงแต่เป็น

สญัลกัษณ์แห่งจิตวิญญาณทางวฒันธรรมของจีน แต่ยงัร้อยเรียง

เช่ือมโยงชีวติประจ�าวนัของชาวกรุงปักก่ิงอีกดว้ย 

ในปี พ.ศ. 1803 กบุไลข่าน (เป็นข่าน

คนท่ีหา้ของจกัรวรรด์ิมองโกลโบราณ

ของจีน ในขณะเดียวกนัก็เป็นจกัรพรรด์ิ

คนแรกของราชวงศ์หยวน) เขา้มาเมือง

หลวง (ปัจจุบนัตั้งอยู่ในอ�าเภอเจ้ิงหลนั 

เมืองซีลิงกอล เขตปกครองตนเองมองโก-

เลียใน) ตั้งตวัเป็นข่าน 7 ปี หลงัจากนั้น 

เขาตดัสินใจมาสร้างเมืองหลวงท่ีเยยีนจิง

(กรุงปักก่ิงในปัจจุบนั) เม่ือเผชิญกบัซาก

พระต�าหนกัในวงัซ่ึงถูกเจงกีสข่านผูเ้ป็น

ปู่เผาจนราบเม่ือบุกโจมตีเยยีนจิง กบุไล่

ข่านจึงตดัสินใจสร้างเมืองหลวงใหม่ข้ึน

โครงการน้ีด�าเนินมาถึงปี พ.ศ. 1828 เมือง

หลวงของราชวงศ์หยวนก็สร้างส�าเร็จ

จบส้ิน

ประวตัศิาสตร์เส้นแกนกลางกรุงปักกิง่
北京中轴线的历史

元朝
ราชวงศ์หยวน

จากใต้สู่เหนือ
南←→北

เจิง้หยางเหมนิ อนุสรณ์สถาน

ประธานเหมาเจ๋อตุง

อนุสาวรีย์วรีบุรุษประชาชน

เทยีนอนัเหมนิและ

ลานหน้าจตุรัส เซ่อจีถ้าน วดัไท่เมีย่ว 

มรดก 14 แห่งทีพ่ยายามย่ืนขอขึน้ทะเบียนมรดกโลกให้ส�าเร็จภายในปี พ.ศ. 2578 

本刊综合

孙勇刚 制图
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文化线
一 条

เสน้ทางวฒันธรรมสายหนึง่

นยัส�าคญัของเสน้แกนกลางของกรุงปักก่ิงไม่เพียงอยูท่ี่การวางผงั

เมืองและการจดัวางท่ีตั้งทางปริภูมิเท่านั้น แต่ยิง่ไปกวา่นั้น คือนยัทาง

วฒันธรรมท่ีแกนเสน้น้ีสะทอ้นออกมาดว้ย

ในวฒันธรรมโบราณดั้งเดิมของจีนไดแ้สดงแนวคิด “ยดึศูนยก์ลาง

เป็นหลกั” อยา่งเขม้ขน้มาโดยตลอด เสน้แกนกลางปักก่ิงกถ่็ายทอด

แนวคิดน้ี แนวคิดน้ีประกอบดว้ยความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัสวรรค์

ท่ีมีมายาวนาน ในวฒันธรรมจีน เนน้ถึงความส�าคญัของอิทธิพลท่ีระ-

เบียบทอ้งฟ้ามีต่อมนุษย ์โดยเห็นวา่ มนุษยค์วร “ท�าตามชะตาสวรรค”์  

ตอ้งเอาระเบียบสวรรคม์าปฏิบติัในโลกมนุษยผ์า่นการด�าเนินตาม

ระเบียบแบบแผนดา้นพิธีการ ส่ิงท่ีเสน้แกนกลางปักก่ิงสะทอ้นออก

มากคื็อความสมัพนัธ์ของระเบียบขั้นตอนจากเมืองในอุดมคติเช่นน้ีมา

ยงัสงัคมมนุษย ์ เน้ือแทก้คื็อการตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานระเบียบแนวทาง

สวรรค์

พพิธิภณัฑ์กู้กง (พระราชวงัต้องห้าม ประตูอู่เหมนิ ประตูไท่เหอเหมนิ 

พระต�าหนักไท่เหอเตีย้น พระต�าหนักเฉียนหลง ประตูเฉินอู่เหมนิ)  

สนามกีฬาแห่งชาติจีน

中国国家体育场 CFP 图
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สวต๋ีา นายพลใหญ่ราชวงศห์มิง

รับผดิชอบงานการปรับปรุงเมืองหลวง

โดยไดมี้การเกบ็รักษาเสน้แกนกลาง

ของเมืองหลวงเดิมสมยัราชวงศห์ยวน

เอาไว ้ เขาร้ือก�าแพงเมืองทางตอน

เหนือ และยา้ยก�าแพงเมืองไปทางใต้

จนถึงแถวจีสุ่ยถาน (วงแหวนท่ีสอง

ของกรุงปักก่ิงในปัจจุบนั) ในสมยั

เจียจ้ิง (ในรัชศกจกัรพรรด์ิสมยัราชวงศ์

หมิง จู โห่วชง ปี พ.ศ. 2065 - 2109) 

เพื่อป้องกนัศตัรูจากดา้นนอกเขา้มา

บุกรุก ไดมี้การตดัสินใจสร้างก�าแพง

ดา้นนอกเมืองปักก่ิง แต่เน่ืองจากขาด

แคลนงบประมาณ จึงสร้างก�าแพงไป

ไดเ้พียงคร่ึงเดียว จากจุดน้ี เสน้แกน

กลางกรุงปักก่ิงเพิม่จากในสมยัราชวงศ์

หยวน 3.75 กิโลเมตรไปเป็น 7.8 กิโล

เมตร

明朝
ราชวงศ์หมงิ

หฺลวีโ่จว ผูอ้ �านวยการศูนยม์รดกแห่งชาติมหาวทิยาลยัชิงหวัของ

จีนเล่าวา่ ขณะท่ีราชวงศห์ยวนสร้างกรุงปักก่ิง ไดอ้า้งอิงจ�าลองรูปลกัษณ์

นครหลวงใน “โจวหล่ี เข่ากงจ้ี” (เอกสารโบราณสมยัยคุชุนชิวจา้นกัว๋

ของจีน บรรยายมาตรฐานงานฝีมือและการสร้างสรรคศิ์ลปะหตัถกรรม

ของรัฐ) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ฮ่องเตส้มยัราชวงศห์ยวนเห็นวา่ ตวัเอง

เป็นผูสื้บทอดอารยธรรมดั้งเดิมของจีน นอกจากน้ี บนเสน้แกนกลาง

กรุงปักก่ิง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบูชาในสถานท่ีเซ่นไหวข้องฮ่องเตย้คุโบราณ

มีความแตกต่างกนัไป บ่งช้ีถึงความเปิดกวา้งของวฒันธรรมจีนโบราณ 

ก่อนหนา้น้ี การแสดงแฟชัน่โชวเ์คร่ืองแต่งกายมรดกโลกทาง

วฒันธรรมทางภูมิปัญญาของจีนไดจ้ดัข้ึนท่ีอุทยานจ่ิงซาน อุทยาน

จ่ิงซานเป็นหน่ึงในสถานท่ีมรดก 14 แห่งบนเส้นแกนกลางปักก่ิง 

ตั้งแต่เปิดกลุ่มสถาปัตยกรรมพระต�าหนกัโซ่วหวงเต้ียนภายในอุทยาน

ใหค้นเขา้ชม  ไดมี้การจดักิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เทศกาลดนตรี การ

แสดงแฟชัน่โชวเ์คร่ืองแต่งกายมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม อาศยั

วธีิการประชาสมัพนัธ์สมยัใหม่ อาทิ การถ่ายทอดสด เพ่ือกระตุน้ให้

เกิดความตระหนกัในการอนุรักษโ์บราณวตัถุในหมู่ผูค้นจ�านวนมาก

ข้ึน ฉง อ้ีเผงิ หวัหนา้อุทยานจ่ิงซาน กล่าววา่ ประชาชนมีความตระ-

หนกัเก่ียวกบัเสน้แกนกลางและการอนุรักษโ์บราณวตัถุมากข้ึนไป

อีกระดบั ในปัจจุบนั การอนุรักษโ์บราณวตัถุไม่ควรจ�ากดัอยูแ่ค่การ

อนุรักษค์วามสมบูรณ์ของโบราณวตัถุช้ินนั้น ๆ เท่านั้น แต่ยิง่ไปกวา่

นั้น ควรน�าผลงานดา้นวฒันธรรมโบราณและอารยธรรมสมยัใหม่

ออกมาจดัแสดงให้คนเห็นบนพื้นฐานของการใชป้ระโยชนอ์ยา่ง

เหมาะสมดว้ย  

本刊综合

อุทยานจิง่ซาน สะพานว่านหนิง
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เสน้แกนกลางกรุงปักก่ิงมีบทบาทส�าคญัต่อการพฒันาประวติั-

ศาสตร์การวางผงัเมืองกรุงปักก่ิง เป็น “สนัหลงั” และ “จิตวญิญาณ”

ของกรุงปักก่ิงซ่ึงเป็นเมืองโบราณและเมืองดา้นวฒันธรรมประวติั-

ศาสตร์ท่ีโด่งดงัของโลก  ยงัคงส่งอิทธิพลต่อการวางผงัเมืองและการ

พฒันาเมืองของกรุงปักก่ิงตั้งแต่อดีตจนถึง ณ ปัจจุบนัมาโดยตลอด

หลงัจากกรุงปักก่ิงประสบความส�าเร็จในการยืน่ขอเป็นเจา้ภาพ

จดังานกีฬาโอลิมปิกเกมส์ปักก่ิง 2551 เสน้แกนกลางกไ็ดข้ยายความ

ยาวข้ึนอีกคร้ัง กลายเป็นแกนเสน้ท่ีทอดผา่นสวนสาธารณะโอลิมปิก

ดา้นตะวนัออกสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ (รังนก) ดา้นตะวนัตกเป็น

ศูนยว์า่ยน�้ าแห่งชาติ (คิวบิกน�้า) ไปทางเหนือ ผา่นสวนสาธารณะ

โอลิมปิก ไปถึงสวนสาธารณะป่าโอลิมปิก ภูเขาหยา่งซานในสวน

สาธารณะ (ยอดเขาของสวนสาธารณะโอลิมปิก) ทะเลโอลิมปิก  (ทะเล

หอกลอง หอระฆงั

ถนนเป่ยเฉิน

ในทศวรรษ 1990 กข็ยายความยาวต่อไปถงึ

หมู่บ้านเอเช่ียนเกมส์ และถนนเป่ยเฉิน

生命力

พลงัชวิีตอย่างหนึง่
一 种

ณ กรุงปักก่ิง นกัท่องเท่ียวก�าลงัสมัผสักบัวฒันธรรมดั้งเดิมตามตรอกซอย

游客在北京胡同体验传统文化 新华社 图
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รักษาขนาดและการวางผงัของเมือง

ปักก่ิงในสมยัราชวงศห์มิงไว ้โดยหลกั ๆ 

สร้างสวนในราชส�านกัและพระต�าหนกั 

จากจุดน้ี  สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ 

บนเสน้แกนกลาง ไดมี้การเช่ือมเขตนอก

เมือง เขตในเมือง เขตพระราชฐาน และเขต

พระราชวงัไวด้ว้ยกนั

清朝
สมยัราชวงศ์ชิง

สาบหลกัของสวนสาธารณะโอลิมปิก) ลว้นแต่อยูบ่นเสน้แกนกลาง

ในวนัน้ี เสน้แกนกลางกรุงปักก่ิงไดข้ยายต่อไปทางใตจ้นถึงท่าอากาศ-

ยานนานาชาติตา้ซิงกรุงปักก่ิง ซ่ึงท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของอาคารผูโ้ดยสาร

เด่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกดว้ย

ในปัจจุบนั เสน้แกนกลางท่ีเต็มไปดว้ยพลงัชีวติเสน้น้ีไม่เพียง

แต่เช่ือมโบราณสถานเช่นพระราชวงัตอ้งหา้มและเทียนถานเขา้ไว้

ดว้ยกนัเท่านั้น แต่ยงัร้อยเรียงชีวิตของชาวเมืองปักก่ิงเขา้ไวด้ว้ยกนั

ดว้ย

“สภาพแวดลอ้มการด�ารงชีวติไดรั้บการปรับปรุง วฒันธรรมดั้ง

เดิมแต่โบราณไดรั้บการอนุรักษ”์ กวัหมิง ผูอ้าศยัเก่าแก่ในยา่นซอย

ฉงัเซ่ียง 3 แห่งชุมชนตา้เจียงกล่าว พ้ืนท่ีแถบน้ีมีหอ้งประชุมเลก็ ๆ

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างความตระหนกัและขีดความสามารถ

ในการบริหารจดัการตวัเองของผูอ้าศยั พนกังานเล่าวา่ หอ้งประชุม

เลก็ ๆ น้ี ท�าใหบ้รรดาผูอ้าศยัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในซอย

“เร่ืองเลก็กมี็ตั้งแต่การจดัวางพื้นท่ีตากเส้ือผา้ในบา้นอยา่งไร เร่ือง

ใหญ่กไ็ปถึงวา่จะอนุรักษโ์ฉมหนา้ความเป็นเมืองโบราณอยา่งไร โดย

ผูอ้าศยัทุกคนต่างกมี็สิทธ์ิในการออกเสียงและใหค้วามเห็น”

หวง จูหรง วยั 80 กวา่ปีอาศยัอยูท่ี่บา้นจีนโบราณเลขท่ี 7 ซอย

สะพานอ๋ินต้ิงเขตฉือช่าไห่ “ลานร่วมอาศยั” เป็นค�าศพัทใ์หม่ท่ีเขา

เรียนรู้ใหม่ในปีน้ี “ลานร่วมอาศยั” ท่ีวา่ ประกอบดว้ย “ส่ิงปลูกสร้าง

ร่วมอยู ่วฒันธรรมร่วมอยู ่ชาวบา้นร่วมอยู”่ รูปแบบ “ลานร่วมอาศยั”

ไดเ้ขา้ไปซ่อมแซมสวนและบา้นในโครงการเวนคืนโบราณวตัถุ

(ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนพ้ืน อาทิ บา้น ภายใน

ขอบเขตหน่ึง เพ่ืออนุรักษโ์บราณวตัถุ) เพ่ิม

เคร่ืองอ�านวยความสะดวกสาธารณะ อนุรักษ์

โฉมหนา้เมืองโบราณ อีกทั้งปรับปรุงสภาพ

ท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นท่ีเหลืออยู ่ ในขณะเดียว

กนั ด�าเนินการเวนคืนสวนและการใชป้ระ-

โยชนจ์ากอาคารบา้นเรือนใหส้�าเร็จเรียบร้อย

เพ่ือปลุกพลวตัรของตรอกซอยบา้นโบราณ

จีน 
本刊综合

ศูนย์ว่ายน�า้แห่งชาติ

(ควิบิกน�า้)

สนามกฬีาแห่งชาต ิ

(รังนก) หอคอยโอลมิปิก เขาหย่างซาน  

หลงัจากกรุงปักกิง่ย่ืนขอเป็นเจ้าภาพโอลมิปิกเกมส์ปักกิง่ 2551 ส�าเร็จ เส้นแกนกลางปักกิง่กข็ยาย

ต่อไปถงึสนามกฬีาแห่งชาต ิศูนย์ว่ายน�า้แห่งชาต ิและเขาหย่างซานในสวนสาธารณะป่าโอลมิปิก
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用琵琶演绎
中国故事

หลิว่ ชงิเหยา ใชเ้ครือ่งดนตรผีผีา
ถ่ายทอดเรือ่งราวประเทศจนี柳

青瑶
她用复原文物仿制出的乐器，将中国古典文学作品中所描述的乐器“具

象化”；她身着舞衣，时而弹奏琵琶，时而弹奏箜篌，让敦煌壁画上的

乐器“活”起来……中国原创国乐音乐人柳青瑶想让更多的人看到一

些“冷门”的中国乐器，知道中国民乐还可以这样演奏。 ①
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เธอใชเ้คร่ืองดนตรีท่ีเลียนแบบโบราณวตัถุ น�าเคร่ืองดนตรีท่ีถูกบรรยายไวใ้นวรรณคดีคลาสสิกของจีนเสนอ

ออกมา “เป็นรูปธรรม” ท่ีสมัผสัได ้เธอสวมชุดร่ายร�า บางคร้ังเธอเล่นผผีา บางคร้ังเล่นคงโหว (เคร่ืองดนตรีจีนโบราณ

ประเภทดีด) ท�าใหเ้คร่ืองดนตรีบนจิตรกรรมฝาผนงัตุนหวง “ฟ้ืนคืนชีพ”  ข้ึนมา... ในมุมมองหล่ิว ชิงเหยา ซ่ึงเป็น

นกัดนตรีจีนตน้คิดสร้างสรรค ์เธออยากใหค้นเห็นพวกเคร่ืองดนตรีจีนท่ี “ไม่อยูใ่นกระแสนิยม” มีจ�านวนเพิม่มาก

ข้ึน ใหผู้ค้นไดรู้้จกัเคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นจีนวา่ยงัสามารถเล่นแบบน้ีได้

เคร่ืองดนตรีคลาสสิคที ่“ไม่อยู่ในกระแสนิยม” สามารถเป็นทีนิ่ยมได้เช่นกนั
“冷门”古典乐器也能火

หล่ิว ชิงเหยาเกิดในเมืองเทียนจิน ถูกส่งไปเรียนผผีาตั้งแต่อาย ุ

5 ขวบ เน่ืองจากคุณพอ่คุณแม่ของเธอช่ืนชอบวฒันธรรมดั้งเดิม เม่ือ

เธอสมัผสักบัผผีาคร้ังแรก หล่ิว ชิงเหยาไม่เขา้ใจในเสน่ห์ของมนันกั

ต่อมาเธอเขา้ร่วมคณะดนตรีพ้ืนบา้นยวุชนมกัไดบ้รรเลงร่วมกบักูเ่จิง

ซออู ้และเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ เธอจึงค่อย ๆ เร่ิมสนุกกบัผผีา และเธอ

กย็นืหยดัท่ีจะเล่นผผีามาเป็นเวลานาน

แมว้า่จะช่ืนชอบเคร่ืองดนตรีผีผา แต่หล่ิว ชิงเหยาไม่เคยคิดท่ี

จะยดึเป็นอาชีพ เธอเร่ิมเรียนท่ีมหาวิทยาลยัหนานจิง มาต่อท่ีมหา-

วทิยาลยัจงเหวนิแห่งฮ่องกง หลงัส�าเร็จการศึกษา เขา้ท�างานในบริษทั

อินเตอร์เน็ต ดว้ยหนา้ท่ีการงาน เธอตอ้งส่ือสารกบัเดก็ “ยคุหลงัปี

2000” ทุกวนั พดูคุยเก่ียวกบัประเดน็ร้อนในปัจจุบนั มีอยูช่่วงหน่ึงเกิด

กระแสนิยม “สไตลจี์น” ปรากฏการณ์ชุดแต่งกายฮัน่ เพลงสไตล์

โบราณ ดนตรีพ้ืนบา้น และอ่ืน ๆ ดาหนา้กนัออกมา เธอผูซ่ึ้งไม่เคย

ละท้ิงผผีา เกิดความยนิดีปรีดาอีกทั้งนึกเสียดาย “เคร่ืองดนตรีคลาสสิก

ท่ี ‘ไม่อยูใ่นกระแสนิยม’ เช่น คงโหวและผผีาท่ีปรากฏตวันอ้ยมาก 

ผูค้นอาจยงัไม่รู้จกัเคร่ืองดนตรีเหล่าน้ี ฉนัคิดวา่ หรือฉนัอาจจะ

สามารถลองดูได”้ 

“ท�าไมฉันไม่ช่วยปลดปล่อยให้มนัเล่า”

“我为何不去解放它”

ประมาณปี พ.ศ. 2559 หล่ิว ชิงเหยาเร่ิมทดลองบนัทึกคลิปวดีิโอ

เคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้น “ใชก้ารเปิดตวัดนตรีพ้ืนบา้นในแบบท่ีคนหนุ่ม

สาวช่ืนชอบ” เธอยงัเรียนการถ่ายท�าบนัทึกมิกซ์เสียงตดัต่อดว้ยตวัเอง
หล่ิว ชิงเหยาก�าลงัดีดผผีา

图①②柳青瑶弹奏琵琶 图片来源于柳青瑶微博

②
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พลงัแห่งดนตรี

音乐的力量

ถ่ายทอดผลงานอะไรออกมาไดบ้า้ง” หลงัจากหยดุโพสตไ์ปหลาย

เดือน หล่ิว ชิงเหยาเปิดตวัรายการ “เคร่ืองดนตรีของคนจีน” เพื่อ

ส่งเสริมเคร่ืองดนตรีประจ�าชาติจีน

ผลงานซีรียน้ี์ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ “ราชาแห่งหลาน

หลิงเขา้สู่ยทุธภูมิ” ผลงานช้ินน้ีด�าเนินการโดยหล่ิว ชิงเหยา และ

หวงั เจียหนาน นกัดนตรีท่ีเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทตีหรือเคาะซ่ึง

เป็นมือหน่ึงแห่งโรงละครโอเปร่าจีน ทั้งสองร่วมกนับรรเลง โดย

ผสมผสานเขา้กบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมของจีน เช่น กลองใหญ่ ผผีาและ

เคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นอ่ืน ๆ ท่วงท�านองหึกเหิม เป็นท่ีเร้าใจ คราวน้ี

หล่ิว ชิงเหยาท้ิงเน้ือร้อง ใชเ้พียงเคร่ืองดนตรีเป็นตวัถ่ายทอดเร่ืองราว

แสดงใหเ้ห็นถึงความหึกเหิมเหิมหาญของทหารโบราณท่ีต่อสูใ้น

สนามรบ นบัตั้งแต่ไดโ้พสตใ์นเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 รวมยอดการ

เขา้ชมบนอินเตอร์เน็ตสูงนบั 10 ลา้นคร้ัง

ในทศันะของหล่ิว ชิงเหยาเห็นวา่ การสร้างสรรคมิ์วสิควดีิโอ

ดนตรีจีน เหมือนการเขียนวทิยานิพนธ์ ซ่ึงตอ้งตรวจสอบคน้หาขอ้มูล

ปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ สะสมความรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

หลายปีท่ีผา่นมา นบัตั้งแต่ท่ีเธอผนัตวัมาเป็นครีเอเตอร์ เธอเกือบจะ

กลายเป็น “ผูร้อบรู้” เธอไม่เพียงสามารถแต่งท�านอง มิกซ์เสียง และ

เขียนบทไดเ้ท่านั้น แต่ยงัสามารถรีทชัภาพ ตดัต่อและโพสตโ์ปร-

ดกัชนัไดอี้กดว้ย เพื่อการโชวเ์คร่ืองดนตรีจีนใหดี้ยิง่ข้ึน เธอยงัไป

เรียนการเตน้ร�าและเคร่ืองดนตรีคงโหว “คนหน่ึงคน คือ วงดนตรี

คณะหน่ึง”

ซีรีส์ “เคร่ืองดนตรีของคนจีน” ไดรั้บการ

อปัเดตพร้อมกนับนส่ือโซเชียลมีเดียต่าง

ประเทศ ชาวเน็ตต่างชาติบางคนให้ความ

เห็นวา่ นกแกว้ของเขาท่ีบา้น หลงัจากไดฟั้ง

เพลง “ราชาแห่งหลานหลิงเขา้สู่ยทุธภูมิ”  ถึง

กบักลายเป็นหงส์ไปนัน่

หล่ิว ชิงเหยากล่าววา่ “อนัท่ีจริงไม่จ�าเป็นตอ้งกงัวลวา่ผูช้มในต่าง

ประเทศจะไม่เขา้ใจหรือไม่ชอบฟังเคร่ืองดนตรีจีน อยา่ดูถูกพลงัของ

ดนตรี เพราะมนัสามารถขา้มมิติของภาษา ชาติพนัธ์ุ และพรมแดน

ของประเทศได”้

มีอยูค่ร้ังหน่ึง ท่ีมหาวทิยาลยัเคมบริดจใ์นประเทศองักฤษ วงออ-

เคสตราบรรเลงเพลงชุด “ความฝันในหอแดง” ทนัทีท่ีดนตรีเร่ิมบรรเลง 

ไดน้�าการแสดงของเธอโพสตล์งอินเตอร์เน็ต 

ซ่ึงดึงดูดความสนใจจากชาวเน็ตในเวลาอนั

รวดเร็ว หลงัจากนั้น หล่ิว ชิงเหยาลาออกจาก

งาน ทุ่มเทใหก้บัการท�ามิวสิควดีิโอโดยบรร-

เลงเพลงท่ีมีการเรียบเรียงใหม่  คฟัเวอร์เพลง

ยอดนิยมต่าง ๆ  ดว้ยเคร่ืองดนตรีผผีา

ในตน้ปี พ.ศ. 2562 หล่ิว ชิงเหยารู้สึก

วา่ตวัเองเดินเขา้สู่ทางตีบตนั “เพลงยอด

นิยมแต่งข้ึนเพื่อรองรับเน้ือเพลงและเคา้

โครงเร่ือง ไม่ไดเ้ป็นงานประพนัธ์ท่ีแต่งข้ึน

เพื่อเขา้กบัเคร่ืองดนตรีประจ�าชาติจีน การ

เล่นซ�้ า ๆ มนัยากท่ีจะมีความกา้วหนา้ ฉนั

อยากท�าอะไรท่ีเป็นการสร้างผลงานตน้ฉบบั

ท่ีเจาะลึกกวา่น้ี”

“ท�าไมฉนัไม่ช่วยปลดปล่อยใหม้นั” ใน

ความคิดของหล่ิว ชิงเหยาแวบแรกท่ีผดุข้ึน

มา คือเอาเคร่ืองดนตรีท่ีพรรณนาไวใ้นวรรณ

คดีคลาสสิกของจีนน�าเสนอออกมา “เป็น

รูปธรรม” “ในวรรณคดีจีนเปรียบเสียงของ

คงโหวเป็นเสียงร้องของหงส์ จะมีสกัก่ีคน

ท่ีรู้วา่คงโหวมีลกัษณะเป็นอยา่งไร เคร่ือง

ดนตรีบนจิตกรรมฝาผนงัถ�้าตุนหวงสามารถ
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หญิงชราชาวองักฤษท่ีนั่งแถวแรกถึงกบั

หลัง่น�้าตา “หลงัจบการแสดงฉนัถามเธอวา่

เธอเคยดูเร่ือง “ความฝันในหอแดง” หรือ เธอ

ตอบวา่ไม่ แต่เธอรู้สึกว่าท�านองเพลงน้ีสะ-

เทือนใจเป็นพิเศษ” หล่ิว ชิงเหยากล่าววา่ 

ผลงานดนตรีท่ีลึกซ้ึงมกัไม่ตอ้งใชเ้น้ือร้อง

แมแ้ต่ภูมิหลงัความรู้ กไ็ม่มีความจ�าเป็น พลงั

แห่งการน�าเสนอของผลงานนั้นเพียงพอท่ี

จะท�าใหผู้ค้นประทบัใจ

ส่วนความหนาแน่นและความลึกของ

ผลงานดนตรี หล่ิว ชิงเหยามีประสบการณ์

ส่วนตวัเช่นกนั ในปี พ.ศ. 2564 เธอไดพ้ก

พาผผีาไปท่ีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู

เพ่ือรวบรวมประเพณีพ้ืนบา้น ก่อนไป ฉนั

มีขอ้สงสยัอยูใ่นใจตลอดวา่ ฉนัเห็นนกัเตน้

แสดงการเตน้ร�าซินเจียงในทีว ีเขาขยบัแขน

ทั้งสองขา้งอยูบ่นศรีษะ ไม่รู้วา่นัน่หมายถึง

อะไร หลงัจากท่ีมาถึงทอ้งถ่ินแลว้ เธอจึงรู้

แจง้ในบดัดลวา่ “การเคล่ือนไหวของนกัเตน้

คือก�าลงัเลียนแบบนกอินทรีท่ีทะยานข้ึนสู่

ทอ้งฟ้า”

“การลงภาคสนามคราวน้ีฉนัไดรั้บแรง

บนัดาลใจมากมาย การเตน้ร�าสะทอ้นถึงธรรม-

ชาติและชีวติ การสร้างสรรคก์ารดนตรีควรท�า

เช่นเดียวกนัน้ี” หล่ิว ชิงเหยากล่าว ตอนน้ีผผีา

ไดก้ลายเป็นปากกาของเธอไปแลว้ “ผผีามี

ประวติัศาสตร์มากกวา่ 2,000 ปี สืบทอดตราบ

จนถึงทุกวนัน้ี ผผีามีระบบภาษาของตน ส่ิงท่ี

ฉนัอยากจะท�าคือ ท�าใหผ้ผีาสามารถพดูบอก

เล่าเร่ืองราวได”้
本刊综合

หล่ิว ชิงเหยาก�าลงัดีดคงโหว

柳青瑶弹奏箜篌 图片来源于柳青瑶微博
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把泰国美食
呈现给中国消费者

คุณสวุนัด ี: เผยแพร่อาหารไทยไปสู่ผูบ้รโิภคชาวจนี

 “ระยะท่ีผา่นมา นกัท่องเท่ียวชาวจีนนิยม

ไปเท่ียวประเทศไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ   คนจีน

ต่างช่ืนชอบอาหารไทย  ส่วนผมเองกท็�าอา-

ชีพพอ่ครัวมาได ้ 20 กวา่ปีแลว้  เลยอยากท่ี

จะน�าอาหารไทยแทต้น้ต�ารับไปเผยแพร่ให้

ผูบ้ริโภคชาวจีนไดล้ิ้มลองบา้ง ดงันั้น เม่ือ

ผมไดรั้บค�าทาบทามจากเจา้ของแบรนดต์ะ-

ไคร้และขิง ผมจึงไม่ลงัเลใจเลยท่ีจะมาประ-

เทศจีนครับ”

สุวนัดีเล่ายอ้นอดีต ปลายปี 2562 สุวนัดี

เดินทางมาท่ีฝเูจ้ียน เขามีหนา้ท่ีหลกัในการ

คิดเมนูอาหารของร้าน รวมถึงการฝึกอบรม

การท�าอาหารไทยให้กบัพอ่ครัวชาวจีน คุณ

โจว อวีช่่าง ผูก่้อตั้งแบรนดต์ะไคร้และขิง

เล่าวา่ เขารู้สึกขอบคุณส�าหรับการสนบัสนุนของคุณสุวนัดี  ร้านแรก

เปิดข้ึนท่ีเมืองเซ่ียเหมินในปี 2563 และแบรนดน้ี์เคยมีสาขามากท่ีสุด

ถึง 57 แห่ง กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ เช่น เซ่ียงไฮ ้ฉงช่ิง เจอ้เจียง 

ไห่หนาน เสฉวน ยนูนาน ฯลฯ และท่ีเมืองคุนหมิงกมี็ร้านเปิดอยู ่

3 แห่ง

“การปรุงตม้ย �าเน้ือและเอน็ใส่ไชเทา้ (เมนูท่ีทางร้านคิดคน้ข้ึนใหม่)

ควรเลือกเน้ือส่วนไหนอยา่งไร และใส่ส่วนผสมของตม้ย �าเท่าไหร่ ส่วน

ปลากระพงน่ึงมะนาว ควรมีรสชาติของมะนาวมากนอ้ยแค่ไหน ส่ิง

เหล่าน้ีตอ้งปรับตามความชอบของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั” สุวนัดีก�าลงั

วุน่อยูก่บัการปรับส่วนผสมของเมนูอาหารใหม่ท่ีเขาเพิง่คิดคน้

“จุดมุ่งหมายในการท�างานของเราคือ หากเราตดัสินใจท่ีจะท�าอะไร

แลว้กจ็ะตอ้งท�าใหถึ้งท่ีสุด ความเช่ือน้ีท�าใหเ้ราสวนกระแสเศรษฐกิจ

ในยคุโควดิไดใ้นท่ีสุด เราสามารถสร้างแบรนดอ์าหารไทยท่ีราคาไม่

แพงไดส้�าเร็จ” คุณโจว อวีช่่างกล่าว พวกเขาไดก้�าหนดนโยบาย

本刊记者 蔡梦/文

萨翁迪:

“越来越多的中国

游客到泰国旅游，都很

喜欢泰国美食。我做厨

师20多年，也希望把地

道的泰国美食带给中国

消费者，所以收到茅姜

品牌老板的邀请，我就

毫不犹豫地答应来中国

了。”萨翁迪回忆说。
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เฟรนไชส์อยา่งเป็นระบบ มีการวเิคราะห์และใหค้ �าแนะน�าอยา่งมือ

อาชีพในดา้นต่าง ๆ กบัลูกคา้ เช่น ท่ีตั้งของร้าน ค่าเช่า ระบบไฟฟ้า 

การตกแต่ง และการไหลเวยีนของผูค้น เป็นตน้ คุณโจวกล่าววา่ “ดว้ย

ความช่วยเหลือจากคุณสุวนัดี ท�าใหเ้ราสามารถขายอาหารไทยเหล่า

น้ีในรูปแบบของการด�าเนินงานตามมาตรฐาน SOP (Standard Operation

Procedure) ไดอ้ยา่งเป็นระบบ”

คุณสวี ่ผูจ้ดัการร้านสาขาถนนจินจู๋ เขตผานหลง เมืองคุนหมิง

กล่าววา่ “รูปแบบการท�าเฟรนไชส์แบบน้ีง่ายมากค่ะ  บริษทัจะเป็น

ผูอ้อกแบบสไตลก์ารแต่งร้านท่ีเหมือนกนั รวมถึงอบรมฝีมือการ

ท�าอาหารใหก้บัพอ่ครัว และบริษทัยงัช่วยด�าเนินการและดูแลแพลต-

ฟอร์มออนไลนข์องร้านคา้ทั้งหมด ระบบเฟรนไชส์ท�าใหเ้ราท�างาน

ไดอ้ยา่งสบายใจ และไร้กงัวลค่ะ”

คุณเจิง เจา้ของร้านสาขา Kunming New Southwest Plaza กล่าววา่ 

“อาหารไทยทานแลว้สดช่ืน ไม่เล่ียน อร่อยแลว้ยงัไม่ท�าใหอ้ว้นดว้ย 

อาหารของเราส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจาน

เลก็ ๆ  เหมาะส�าหรับครอบครัวขนาดเลก็

หรือคนหนุ่มสาวท่ีมีเวลานอ้ยชีวติเร่งรีบ” 

คุณสุวนัดีไดฟั้งค�าพดูเหล่าน้ีจากคนจีน

แลว้เขารู้สึกภูมิใจมาก เขากล่าวอยา่งมีความ

สุขวา่ “ผมจะพยายามคิดคน้เมนูใหม่ ๆ ต่อ

ไปครับ และจะสอนให้พ่อครัวจีนรู้จกัท�า

อาหารไทยใหม้ากข้ึนครับ”

อาหารไทย

图①泰国美食 供图

ร้านอาหารไทยตะไคร้และขิง

图②茅姜品牌泰国餐厅 供图

① ②
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中国黄河中下游龙山文化时期，最质朴的材质邂逅了最巅峰的工艺，

因而有了薄壁黑色陶杯。“4000多年前地球文明最精致之制作”，这是

世界考古学界对龙山时代黑陶杯的赞誉。

เครือ่งป้ันดนิเผาเปลอืกไข่
สดี�าหลงซาน ท่ีบางประณตี

เพยีง 0.2 มิลลเิมตร

ทุกท่านมีความเขา้ใจต่อค�าวา่  “บาง” อยา่งไร  1 ซม. 1 มม. หรือ

วา่ 0.2 มม.

เม่ือกวา่ 4,000 ปีก่อน บริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น�้า

เหลืองในประเทศจีน สมยัอารยธรรมหลงซาน (2,500 - 2,000 ปี

ก่อนคริสตกาล) วสัดุท่ีเรียบง่ายท่ีสุดมาเจอกบัช่างฝีมือชั้นยอด จาก

การขดุคน้พบถว้ยเคร่ืองป้ันดินเผาผิวบางสีด�าจ�านวนนอ้ยนิด อนั

เป็นการท้ิงผลงานช้ินเอกท่ีหาไดย้ากของยุคสมยันั้นท่ีตกทอดมา

สู่คนรุ่นหลงั

เป็น “การผลิตอนัวจิิตรงดงามท่ีสุดของอารยธรรมโลกเม่ือกวา่

4,000 ปีก่อนน่ี” คือค�ากล่าวชมในวงการโบราณคดีโลกท่ีมีต่อถว้ย

เคร่ืองป้ันดินเผาสีด�าสมยัหลงซาน

ถว้ยเคร่ืองป้ันดินเผาเปลือกไข่สีด�าน้ีมีผวิบางมาก ขอบของปาก

ถว้ยหนาเพียง 0.2 - 0.5 มม. ถว้ยเคร่ืองป้ันดินเผาเปลือกไข่สีด�าท่ี

ขดุพบในปัจจุบนัมีรูปทรงต่าง ๆ กนั ไม่ใช่เป็นการผลิตในจ�านวน

มาก เบ้ืองหลงัศิลปหตัถกรรมของงานแต่ละช้ินเป่ียมดว้ยความศรัทธา

และเคารพเชิดชู

0.2毫米的精致
蛋壳黑陵杯龙山
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ถา้หากใชเ้ทคนิคปัจจุบนัในการลอกเลียนแบบศิลปหตัถกรรม

ดั้งเดิม นบัวา่เป็นการยากยิง่ท่ีจะท�าใหมี้ความบางไดถึ้งขีดสุดเช่น

น้ี เน่ืองจากตวัดินเผาท่ีมีผวิบางนั้นแตกหกัไดง่้ายมากในระหวา่ง

ท่ีแป้นหมุนไปดว้ยความเร็ว นอกจากน้ี การท�าภาชนะขนาดเลก็

ประเภทน้ี มีความเคร่งครัดทั้งในดา้นความละเอียดประณีตและความ

เสถียรของทกัษะการผลิต แต่เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่พบสถานท่ี

ตั้งของเตาเผา เราจึงท�าไดแ้ต่เพียงจินตนาการเอาวา่อุปกรณ์เหล่า

น้ีท�างานอยา่งไรเม่ือสมยักวา่ 4,000 ปีก่อน

จากการคน้พบทางโบราณคดีแสดงใหเ้ห็นวา่ เคร่ืองป้ันดินเผา

เปลือกไข่ใชว้สัดุจากดินโคลนละเอียดท่ีตกตะกอนอยูก่น้แม่น�้าและ

ทะเลสาบในสมยัโบราณ ผา่นการร่อนและกรองซ�้าแลว้ซ�้าเล่า กระทัง่

ไม่มีส่ิงอ่ืนเจือปน การควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาและระยะเวลาการ

เผา เป็นตวัก�าหนดสุดทา้ยของช้ินงานเคร่ืองป้ันดินเผา ดว้ยเทคนิค

พิเศษท�าให้โมเลกลุคาร์บอนจากควนัท่ีหนาแน่นในเตาเผาแทรก

ซึมเขา้ไปในอณูเลก็ ๆ ของดินเผาซ่ึงอยู่ในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูง 

จากนั้นผา่นการขดัผวิใหเ้รียบ (โดยใชเ้คร่ืองมือหินเจียร์ภาชนะดิน

เผา จนช้ินงานมีความเงางาม) ผวิภาชนะดินเผาจึงปรากฏเป็นสีด�าเงา

ความแวววาวของแร่ธาตุสีด�าท่ีดูลึกลบัปะทะกบัสายตา สมัผสัเขา้

ถึงแก่นของอารมณ์ ก่อเกิดความรู้สึกน่าเกรงขามข้ึนโดยไม่รู้ตวั

เป็นท่ีคาดการณ์ไดว้า่ การผลิตภาชนะชั้นสูงแบบน้ีในเวลานั้น

อาจถูกผกูขาดโดยชนชั้นพิเศษ การทุ่มทุนใชท้รัพยากรมนุษยแ์ละ

วสัดุดงักล่าวเพ่ือบรรลุถึงขีดสุดบางอยา่ง การท�าเช่นน้ีเพ่ือจุดประ-

สงคอ์ะไรกนัหนอ บางที อาจเป็นภาชนะส�าหรับใชใ้นพิธีกรรม (การ

ตีความเช่นน้ีจึงน่าจะสมเหตุสมผลกบัการมีอยูข่องเคร่ืองป้ันดิน

เผาเปลือกไข่น้ี ดว้ยกรอบระเบียบพิธีกรรมและภาชนะท่ีท�าข้ึนดว้ย

ฝีมือละเอียดประณีต) เพ่ือแสดงออก “จารีต” อนัจบัตอ้งไม่ไดโ้ดย

ผา่นพิธีบวงสรวง  น่าจะเป็นความเรียกร้องตอ้งการของชนชั้นสูงศกัด์ิ

และผูมี้อ �านาจ  อีกทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ระเบียบใหม่ของสงัคม

มนุษยก์�าลงัก่อตวัข้ึนอยา่งชา้ ๆ 

　稿件来源：《如果国宝会说话》
孙勇刚 制图
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让传统重新流行

“อารต์ทอย” ของเล่นท่ีเปลีย่น
ความด ัง้เดมิใหเ้ป็นกระแสใหม่

潮
玩

对Z世代而言，人长大了，也需要玩具，是谓潮玩。当玩具不再只是儿童的专属，而是走向更广阔的成年人市场；当玩

具的功能不只局限于玩耍和观赏，而被赋予更多的文化体验，一场有关文化与玩具市场融合的新潮流在中国风行开来。

ส�าหรับเจน Z (โดยทัว่ไปหมายถึงผูท่ี้

เกิดระหวา่งปี ค.ศ. 1995 - 2009) เม่ือคนเรา

โตข้ึน พวกเขายงัตอ้งการของเล่นซ่ึงเรียก

วา่การเล่นตามกระแส

อาร์ตทอย หรือของเล่นตามกระแสนั้น 

เป็นค�าท่ีเกิดข้ึนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 โดยใน พ.ศ. 2541

ดีไซเนอร์คนหน่ึงไดว้าดการ์ตูนมงังะแลว้

น�าไปตีพิมพใ์นนิตยสารของฮ่องกง มงังะ

เร่ืองน้ีเกิดจากการหลอมรวมจุดเด่นระหวา่ง

วฒันธรรมแบบสตรีทกบัการกีฬา และในปีถดัมา ตวัละครต่าง ๆ 

ในมงังะกไ็ดก้ลายมาเป็นของเล่นจริง ๆ ทั้งยงัแผอิ่ทธิพลไปอยา่ง

กวา้งขวาง

ในประเทศจีนปัจจุบนั คนส่วนใหญ่มองวา่อาร์ตทอยคือของ

เล่นและของสะสมท่ีผลิตข้ึนจากฝีมือของศิลปินหรือดีไซเนอร์ เม่ือ

ของเล่นมิใช่ส่ิงของเฉพาะส�าหรับเดก็อีกต่อไป แต่กา้วออกสู่ตลาด

ผูใ้หญ่ท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิมเช่นน้ี ประโยชนข์องมนักจ็ะไม่จ�ากดัอยู่

แค่ใชส้�าหรับเล่นหรือช่ืนชมเท่านั้น หากยงัจะรวมไปถึงการสมัผสั

ประสบการณ์เชิงวฒันธรรมอีกดว้ย  อาร์ตทอยไดก่้อใหเ้กิดกระแส

การหลอมรวมระหวา่งวฒันธรรมและตลาดข้ึนในประเทศจีน

①
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กล่องสุ่มชุดนักโบราณคดี
考古盲盒

ในมือถือเสียมลัว่หยาง (อุปกรณ์ขดุซากโบราณสถานอยา่งหน่ึง

ของจีน) ขนาดยอ่มท่ีผลิตอยา่งประณีต ลงมือใชเ้สียมนั้นค่อย ๆ ขดุ

“โบราณวตัถุ” ไม่ทราบช่ือท่ีซ่อนอยูใ่นชั้นดินดว้ยความรู้สึกต่ืนเตน้

และรอคอย ไม่มีใครรู้วา่ ในวนิาทีถดัไป พวกเขาจะขดุพบ “สมบติั

ท่ีสาบสูญ” ช้ินไหน

สถานท่ีแห่งน้ีมิใช่พ้ืนท่ีขดุคน้ทางโบราณคดี หากแต่เป็นประ-

สบการณ์แปลกใหม่ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากกล่องสุ่มชุดนกัโบราณ

คดี ใน พ.ศ. 2563 พิพิธภณัฑสถานแห่งมณฑลเหอหนานไดผ้ลิต

สินคา้ชุดกล่องสุ่ม “สมบติัท่ีสาบสูญ” ออกจ�าหน่าย โดยทีมนกัออก

แบบไดท้�าการคดัสรร “สมบติั” หลากหลายประเภทน�ามาซ่อนไว้

ในชั้นดิน เพ่ือใหทุ้กคนไดมี้โอกาสไดส้มัผสัวา่ การขดุหา “โบราณ

วตัถุ” นั้น ใหค้วามรู้สึกต่ืนเตน้อยา่งไร

การน�าเอาขบวนการขดุโบราณสถานมาผนวกเขา้กบัอาร์ตทอย

กล่องสุ่ม นบัเป็นความคิดท่ีล�้ามาก แต่กไ็ม่ใช่เร่ืองง่าย “เพราะตั้ง

แต่คิดคน้จนวางขาย แค่บรรจุภณัฑ ์เรากแ็กไ้ปแลว้ 12 รอบ” หลิวเหวย

หวัหนา้แผนกบริหารตราสินคา้ของพิพิธภณัฑสถานเหอหนาน ซ่ึง

รับหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีสร้างสรรคเ์ชิงวฒันธรรม กล่าว

      ในการท�างาน ทีมออกแบบมกัจะตอ้งส่ือสารกบัลูกคา้  เพ่ือใหไ้ด้

มาซ่ึงขอ้มูลอาร์ตทอยใหม่ ๆ อยูเ่สมอ “ฟีดแบ็กจากลูกคา้ท�าให้

เราไดไ้อเดียใหม่ ๆ  ลูกคา้บางคนขดุเจอป้าย

เสือคร่ึงซีก (ป้ายเสือคือสญัลกัษณ์ท่ีจกัรพรรดิ

จีนในสมยัโบราณใชส้ัง่การเคล่ือนยา้ยพล

ทหารและแม่ทพันายกอง โดยจะแบ่งออก

เป็นสองซีก  ซีกหน่ึงมอบใหแ้ม่ทพันายกอง

ส่วนอีกซีกหน่ึง  จกัรพรรดิจะทรงเกบ็รักษา

ไว)้ เขากเ็สนอไอเดียวา่อยากใหม้นัมีคุณค่า

ในการเกบ็สะสมมากข้ึน ทีมงานจึงคิดวธีิการ

เล่นข้ึนมาเพิม่ นัน่กคื็อ หากขดุเจอป้ายเสือ

สองซีกแลว้น�ามาประกบกนัไดส้�าเร็จ ผูเ้ล่น

คนนั้นกจ็ะไดต้ราประทบัแม่ทพัใหญ่ไป

ครอง” หลิวเหวยกล่าว

หลิว เหวนิฮุยและตวัต่อไมโ้มโ้ต๋วก่ง

图①刘文辉和他的斗拱积木 澎湃新闻 图

ลูกคา้ก�าลงัเร่ิมส�ารวจ “กล่องสุ่มนกัโบราณคดี”

图②③市民体验“考古盲盒”文创产品 CFP 图

② ③
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เช่นเดียวกบัเซอร์ไอแซค นิวตนั ท่ีถูก

แอปเปิลบนตน้หล่นใส่ศีรษะจนเกิดแนวคิด

ล�้าเลิศ หลิว เหวนิฮุย นกัออกแบบหนุ่มผู ้

สร้างสรรคข์องเล่นโต๋วก่ง กไ็ดรั้บแรงบนั-

ดาลใจอยา่งลน้เหลือจากโมเดลโต๋วก่ง (โครง

สร้างล่ิมท่ีซบัซอ้นในสถาปัตยกรรมจีนดั้ง

เดิม) ท่ีเขาเห็นในพิพิธภณัฑเ์ช่นกนั แต่เขา

จะตอ้งท�าอยา่งไร โมเดลโต๋วก่งน้ีถึงจะกา้ว

ออกจากพิพิธภณัฑไ์ปสู่ผูบ้ริโภคทัว่ไปไดล่้ะ

“ส่ิงก่อสร้างท่ีท�าจากไมมี้ความเป็นโครง

สร้างสูง น่าจะน�ามาออกแบบเป็นของเล่นได้

ดีมาก” หลงัจากคิดอยูห่ลายตลบ หลิว เหวนิ-

ฮุยกต็ดัสินใจเลือกน�าเสนอโต๋วก่งในรูปแบบ

ตวัต่อไม ้แรงบนัดาลใจของเขากคื็อ น�าเสนอ

โครงสร้างโต๋วก่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ตวัต่อไม้โต๋วก่ง
斗拱积木

จีนใหทุ้กคนไดรั้บรู้

เม่ือคร้ังท่ีหลิว เหวนิฮุยเร่ิมสร้างตวัต่อไมโ้ต๋วก่ง ตลาดจีนยงัไม่มี

สินคา้แนวเดียวกนัใหน้�ามาอา้งอิง ตอนท่ีเขาและทีมงานร่วมกนัผลิต

ชุดต่อวดัในพุทธศาสนาข้ึนมานั้น พวกเขาตอ้งวิง่ไปวิง่มาระหวา่ง

ออฟฟิศกบัวดัอยูห่ลายสิบรอบ ทดลองผลิต  ทดลองใช ้และปรับเปล่ียน

อีกเป็นร้อย ๆ คร้ัง สุดทา้ยจึงไดต้วัต่อไมท่ี้ใกลเ้คียงกบัของจริงเกือบ

ร้อยเปอร์เซ็นต์

การท�าใหรู้ปลกัษณ์ภายนอกของตวัต่อไมส้วยงามไปพร้อมกบั

รักษาโครงสร้างใหเ้หมือนของจริง เป็นอุปสรรคส�าคญัท่ีนกัออกแบบ

ตอ้งเอาชนะใหไ้ด ้“ถา้มีช้ินส่วนไหนไม่สวย เรากจ็ะตอ้งท้ิงไป  แต่

จุดเด่นทางโครงสร้างซ่ึงซอ้นความแยบยลตามหลกักลศาสตร์ ท่ีสะ-

ทอ้นผา่นหลกัการของข่ือคานนั้น เราตอ้งรักษาเอาไวไ้ม่ใหผ้ดิเพ้ียน”

หลิว เหวนิฮุยเสริมวา่ “ความคิดอนัแยบยลเบ้ืองหลงัตวัต่อเหล่าน้ี

ต่างหาก คือส่ิงท่ีเราตอ้งการแสดงใหทุ้กคนเห็น”

①
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ท่ีน่ีคือโรงงานผลิตอุปกรณ์

เสริมผลิตจากโลหะส�าหรับ

โทรศพัทมื์อถือ ในขณะเดียว

กนั กย็งัเป็นผูผ้ลิตอาร์ตทอย

ท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่ทุกมุม

โลก พวกเขาคือพีซคูล (Piece Cool)

“ปี พ.ศ. 2547 เราเร่ิมตน้จากธุรกิจแปรรูปโลหะ แต่เรากต็ระหนกั

ตั้งแต่แรกแลว้วา่การรับจา้งผลิต คงจะไม่มีอนาคตยาวไกลสกัเท่า

ไหร่ เราจึงคิดท่ีจะสร้างสินคา้ใหม่ข้ึนมา เพื่อสร้างแบรนดใ์หก้บั

ตวัเอง” สงเหมา ผูก่้อตั้งแบรนด์พีซคูลกล่าววา่ นบัตั้งแต่เร่ิมวจิยั

และพฒันาในปี พ.ศ. 2549 ไปจนกระทัง่ก่อตั้ งแบรนดพี์ซคูลในปี

พ.ศ. 2557 พวกเขาไดใ้ชเ้วลานานถึงแปดปีในการสร้างอาณาเขต

ใหม่ใหแ้ก่ตวัเอง นัน่กคื็อของเล่นตวัต่อโลหะ

ของเล่นแบบดั้งเดิมจะท�าข้ึนจากกระดาษ ไม ้ผา้ และพลาสติก

เป็นหลกั แต่ในวงการของเล่นท่ีผลิตจากวตัถุดิบดั้งเดิมเหล่าน้ี บริษทั

ของเล่นจากประเทศจีนท่ีเพิ่งตั้งตวั คงไม่สามารถผงาดข้ึนมาเป็น

เจา้ตลาดแข่งกบัแบรนด์ต่างประเทศไดอ้ยา่งแน่นอน “แต่ถา้เป็น

ของเล่นท่ีผลิตจากโลหะ เราสามารถยดือกพดูไดเ้ตม็ปากเลยวา่ สินคา้

ของเราเป็นผูน้�าในวงการ ซ�้ายงัผลิตคิดคน้โดยชาวจีนลว้น ๆ ดว้ย”

สงเหมากล่าว

พีซคูลเป็นเจา้แรกในตลาดท่ีน�าเอาโลหะมาสร้างเป็นของเล่น 

แลว้โลหะชนิดไหนล่ะ ท่ีจะเหมาะสมกบัการผลิตของเล่น หลงัจาก

ลม้เหลวมาแลว้นบัคร้ังไม่ถว้น ในท่ีสุดพวกเขากพ็บวา่ ในบรรดา

โลหะหลายร้อยชนิดท่ีมีอยูใ่นโลกของเรา โลหะท่ีเหมาะส�าหรับ

ใชผ้ลิตเป็นตวัต่อชั้นดีท่ีสุด กคื็อสเตนเลส 430 หรือทองเหลืองท่ี

มีความหนาระหวา่ง 0.25 - 0.3 มิลลิเมตรนัน่เอง 

ปี พ.ศ. 2562 พีซคูลส่งสินคา้ตวัต่อหอกระเรียนเหลือง (แลนด-์

มาร์กของเมืองอู่ฮัน่) และตวัต่อเห้งเจียส่งออกขายถึงประเทศญ่ีปุ่น

ก่อใหเ้กิดกระแสถกปัญหาเชิงวฒันธรรมข้ึนในโซเชียลเน็ตเวร์ิก

ของท่ีนัน่ สงเหมากล่าวดว้ยความประทบัใจวา่ “ผมรู้สึกประสบความ

ส�าเร็จมากท่ีของเล่นของเรามีบทบาทในการส่ือสารทางวฒันธรรม

อีกดว้ย”

稿件来源：《人民日报海外版》，内容有删减

②

③

หลิว เหวนิฮุยและตวัต่อไมโ้มโ้ต๋วก่ง

图①刘文辉和他的斗拱积木 澎湃新闻 图

ตวัต่อโลหะหอกระเรียนเหลือง (ภาพบน) และหอเอนเมืองปิซา (ภาพล่าง)

图②③金属拼接玩具黄鹤楼和比萨斜塔 图片来源于拼酷官方

微博
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在中国，各地早餐，美味独特的多

隐藏在街头巷尾，越是接地气的越是日常

生活中真实的味道。可江苏省扬州市却不

然，一场正式的早茶往往要吃上一两个小

时，小菜、面点和茶相互映衬，精致的味

道随着讲究的仪式散发出来，仿佛这座城

市的早晨就是为吃而生。

精致的味道
讲究的仪式

ชายามเชา้เมืองหยางโจว 
รสชาติละมุน รปูแบบพถิพีถินั

ในประเทศจีน อาหารยามเชา้ในแต่ละทอ้งถ่ิน ท่ีรสเลิศและ

มีเอกลกัษณ์มกัจะซ่อนอยูต่ามทอ้งถนนและตรอกซอกซอย ยิง่

ติดดินเท่าไรยิง่เป็นรสชาติดั้งเดิมในวถีิชีวติประจ�าถ่ิน แต่เมือง

หยางโจว มณฑลเจียงซูไม่เป็นเช่นนั้น การด่ืมชายามเชา้แบบเป็น

ทางการมกัใชเ้วลา 1 - 2 ชัว่โมง เคร่ืองเคียง ขนมน่ึง และน�้าชา

ต่างช่วยปรุงแต่งซ่ึงกนัและกนั รสชาติท่ีละเมียดตามดว้ยรูปแบบ

ท่ีพิถีพิถนั ราวกบัวา่อาหารยามเชา้ของเมืองน้ีมีข้ึนเพื่อการกิน

โดยแท ้ไม่วา่จะเป็นร้านน�้ าชาเก่าแก่ช่ือดงั หรือร้านน�้าชาทัว่ไป

จะชุดใหญ่อลงัการ หรือตามแต่สะดวก ทั้งหมดลว้นเผยใหเ้ห็น

ความรู้สึกอนัลึกซ้ึงต่อการรับประทานชายามเชา้ของชาวหยางโจว

ในเมืองหยางโจว การรับประทานชายามเชา้ควรเป็นเวลา

เชา้ตรู่ พอฟ้าเร่ิมสาง ร้านน�้าชาช่ือดงับางแห่งคลาคล�่าดว้ยผูค้น 

ไม่มีท่ีนั่งว่างเลย วนัหน่ึง ๆ ของเมืองหยางโจวถูกปลุกใหต่ื้น

ข้ึนดว้ยชายามเชา้

ชายามเชา้ของหยางโจวอุดมสมบูรณ์ ท่ีเห็นประจ�ามีมากกวา่

30 ชนิด เช่น ซาลาเปา ขนมจีบ เก๊ียวน่ึง ฯลฯ เมนูเด่นจานแรก

คือ เสน้เตา้หูแ้ห้งลวก เตา้หูแ้หง้ 1 ช้ิน ทบกนัเป็นชั้น ๆ 17 ชั้น

จากนั้นหัน่เป็นเสน้เลก็ฝอย นบัเป็นการสอบทกัษะการใชมี้ดของ

เชฟอยา่งยิง่ยวด คลุกเคลา้ดว้ยเคร่ืองปรุงซ่ึงมีน�้ามนังา ซีอ๊ิว และ

น�้าสม้สายชู ยามส่งเขา้ปาก ดว้ยรสชาตินุ่มละมุน สามารถเรียก

น�้ายอ่ยลูกคา้นกัชิมไดอ้ยา่งรวดเร็ว เมนูหลกัประเภทขนมท่ีท�า

จากแป้ง คือซาลาเปาหลากหลายชนิดท่ีน่ึงร้อน ๆ  แป้งบาง ไสฉ้�่า

รสกลมกล่อม ส่งเขา้ปากกดัเพียงเบา ๆ น�้าฉ�่า ๆ พลนัไหลทะลกั

ท่วมปาก

เน่ืองจากเป็นชายามเชา้ น�้าชาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ ชาว

หยางโจวช่ืนชอบด่ืมชาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นชาท่ีผลิตในเมืองหยางโจว

และเมืองหยเีจิง เป็นท่ีนิยมมากในหมู่คนในทอ้งถ่ิน ชามีบทบาท

ส�าคญัมากในม้ือชายามเชา้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดอาการฝืดคอจาก

การกินซาลาเปา ยงัช่วยลดความเล่ียนดว้ย จึงเป็นการดีท่ีจะกิน
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เภทเน้ือและมงัสวรัิติ อุปกรณ์บนโตะ๊อาหารจดัวางอยา่งพิถีพิถนั

ผูจ้ดัการลอ็บบ้ีของร้านน�้าชาชวีห่ยวนกล่าวแนะน�าวา่ ส�าหรับ

โตะ๊จดัเล้ียงน�้าชายามเชา้ เคร่ืองเคียงจะเตรียมไวล่้วงหนา้ก่อนท่ีแขก

จะมาถึงโตะ๊ หลงัจากท่ีแขกนัง่ลงแลว้ พวกเขาจะชงน�้าชา เร่ิมน่ึง

ซาลาเปา แต่การน่ึงซาลาเปาตอ้งใชเ้วลาสักครู่ ช่วงเวลาน้ีจึงเป็น

การเสิร์ฟอาหารวา่ง เพ่ือให้แขกไดร้องทอ้ง และเรียกน�้ายอ่ยไปใน

ตวั สุดทา้ย ขนมน่ึงต่าง ๆ จึงทยอยถูกยกข้ึนเสิร์ฟทีละอยา่ง อาทิ 

ซาลาเปา ขนมจีบ เก๊ียวน่ึง เรียงหน้ามากนัจนตาลาย น�าพาชายาม

เชา้ม้ือน้ีถึงจุดไฮไลท์

ในสายตาของคนทอ้งถ่ิน ชายามเชา้ของหยางโจวมีขั้นตอนท่ี

ครบถว้นกระบวนความ การด่ืมชายามเชา้หน่ึงม้ือคืองานเล้ียงฉลอง

ท่ีสมบูรณ์แบบ อาหารท่ีรับประทานกนันั้นยงัสมัผสัไดถึ้งความประ-

ณีตพิถีพิถนั เป็นพิธีการของวฒันธรรมหยางโจว 

ซาลาเปาหรือเก๊ียวน่ึงไสเ้น้ือไปพราง  จิบน�้า

ชาไปพราง คล่องปากคล่องคอดีนกั

ร้านน�้าชาชวีห่ยวนเป็นหน่ึงในร้านน�้าชา

ท่ีมีช่ือเสียงในหยางโจว ท่ีน่ีเคยเป็นสวนไม้

พนัธ์ุพฤกษเ์อกชนแห่งหน่ึงในสมยัจีนโบราณ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เร่ิมเปิดใหบ้ริการชายาม

เชา้แก่ประชาชนทัว่ไป จุดขายหลกัของร้าน

น�้าชาชวีห่ยวนคือตวัสวนไมพ้นัธ์ุพฤกษ ์การ

รับประทานชายามเชา้ท่ีน่ีจึงรู้สึกเป่ียมไป

ดว้ยพิธีกรรม การรับประทานน�้าชายามเชา้

ท่ีน่ีไม่ต่างจากการรับประทานอาหารม้ือค�่า

แบบเป็นทางการ เม่ือเดินเขา้มาในหอ้ง อาหาร

เรียกน�้ายอ่ยวางเรียงรายอยูร่อบโตะ๊ มีทัง้ประ-

ชายามเชา้เมืองหยางโจว 

扬州早茶 CFP 图

本刊综合
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วงั เจิงฉี (เกิดเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม

2463 - เสียชีวติเม่ือวนัท่ี 16 พฤษ-

ภาคม 2540) นกัเขียนร่วมสมยัจีน

นกัเขียนเร่ืองสั้น บทความปกิณกะ

และนกัเขียนบทละคร วรรณกรรม

ช้ินเอกของเขา ไดแ้ก่ รับศีล เร่ือง

เล่าจากหนองใหญ่ แมกไมใ้บหญา้

ในโลกปุถุชน บงัเอิญพบกนั เป็น

ตน้

วงั เจิงฉี เคยอาศยัอยูใ่นคุนหมิง

เป็นเวลา 7 ปี เขามีความผกูพนักบั

คุนหมิงอยา่งลึกซ้ึง ในบทความ

น้ี ผูเ้ขียนใช ้“ฝน” เป็นตวัเช่ือมโยง

ทศันียภาพ วตัถุ เหตุการณ์ต่าง ๆ

ของคุนหมิงในฤดูฝน ใชส้ายฝน

ในคุนหมิงส่ือถึงความรู้สึกโหยหา

วนัเดือนท่ีผา่นมา และความถนอม

รักต่อชีวติอนัปกติสุขบนโลกมนุษย์

汪曾祺（1920年3月5日－1997

年5月16日），中国当代作家、散文

家、戏剧家。其文学代表作有《受

戒》《大淖记事》《人间草木》《邂

逅集》等。

汪曾祺曾在云南省昆明市生活

了7年，对昆明有着深厚的感情。本

篇散文中，作者用“雨”串联起昆

明雨季的景、物、事，借昆明的雨

来表达对过往岁月的想念，和对人

世间平淡生活的珍爱。

昆明的雨
ฝนในคุนหมิง

เม่ือก่อนผมไม่รู้จกัวา่อะไรคือฤดูฝน หลงัจากมาคุนหมิงแลว้จึงได้

รับรู้และสมัผสักบั “ฤดูฝน”  

ผมจ�าไม่ไดว้า่ฤดูฝนในคุนหมิงยาวนานแค่ไหน เร่ิมตั้งแต่เดือนอะไร

ถึงเดือนอะไร เพราะดูเหมือนวา่จะค่อนขา้งยาวนาน แต่กไ็ม่ชวนใหน่้า

ร�าคาญ เพราะมนัตก ๆ หยดุ ๆ หยดุ ๆ ตก ๆ ไม่ตกต่อเน่ืองเน่ินนาน แบบ

ตกไม่มีท่ีส้ินสุด และไม่ท�าใหเ้กิดความอึดอดั ผมรู้สึกวา่ฤดูฝนในคุนหมิง

ความกดอากาศไม่ต�่า ท�าใหเ้น้ือตวัเบาสบาย

ฤดูฝนในคุนหมิงนั้นสดใส อ่ิมเอิบ ท�าใหเ้กิดอารมณ์สุนทรี เมืองแห่ง

ใบไมผ้ลิท่ีมีพืชพรรณรกคร้ึม ตน้ฤดูร้อน (เดือนส่ีตามปฏิทินจนัทรคติ

ของจีน) พนัธ์ุไมเ้จริญงอกงาม ฤดูฝนในคุนหมิง เป็นสีเขียวเขม้ ก่ิงไม้

ใบหญา้มีความอวบอ่ิมชุ่มช้ืน แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อนัลน้เหลือ 

จนเกือบจะเกินจริง

อาหารสมอง / 悦读
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ผลไมใ้นฤดูฝน คือ หยงัเหมยหรือเรดเบอรร่ี ผูข้ายหยงัเหมยเป็น

หญิงสาวชาวแมว้ท่ีสวมหมวกใบน้อย สวมรองเทา้ปลายแหลมท่ี

ปักลวดลายสวยงาม นัง่อยูต่รงมุมหน่ึงของขั้นบนัไดหินหนา้บา้น

ชาวบา้น ส่งเสียงร้องเป็นพกั ๆ  ดว้ยน�้าเสียงท่ีนุ่มนวลวา่ “ขายหยงัเหมย”

เสียงร้องของพวกเธอท�าใหอ้ากาศหนา้ฝนในคุนหมิงอ่อนโยนยิง่ข้ึน

หยงัเหมยของคุนหมิงลูกใหญ่มาก ขนาดเท่าลูกปิงปอง สีออกด�าแดง

เรียกวา่ “หยงัเหมย ถ่าน” ช่ือน้ีตั้งไดดี้ ขนาดมนัเหมือนกอ้นถ่านท่ี

ถูกเผาจนแดงไหม ้ไม่เปร้ียวเลยสักนิด ผมเคยกินหยงัเหมยท่ีภูเขา

ตง้ถิง  ในเมืองซูโจว และหยงัเหมยของจ่ิงกงัซนั ดูเหมือนวา่พวกมนั

จะดอ้ยกวา่หยงัเหมยถ่านในคุนหมิง

ดอกไมป้ระจ�าฤดูฝนคือดอกจ�าปีหรือดอกแมคโนเลียสีขาว ท่ี

ปักก่ิงเรียกวา่ “ป่าเอ๋อร์หลนั” (ช่ือน้ีไม่น่าฟังเลยจริง ๆ) ยนูนานเรียก

ดอกไมช้นิดน้ีวา่ แมคโนเลียพม่า บางทีมนัอาจจะถูกน�าเขา้มาจาก

เมียนมา และกล่ินหอมของดอกไมน้ี้คลา้ยกบัดอกกุย้ฮวาหรือหอม

หม่ืนล้ี ความจริงแลว้มนัไม่ไดเ้ก่ียวอะไรกบัดอกกุย้ฮวาเลย แต่จะ

วา่ไปท่ีอ่ืนเรียกวา่จ�าปี ป่าเอ๋อร์หลนั มนัก็ไม่ไดใ้กลชิ้ดกบักลว้ย

ไมเ้ลยนะ เพียงแต่วา่มนัมีกล่ินหอมมาก หอมเหมือนกลว้ยไมน้ัน่

เอง จ�าปีท่ีผมเห็นท่ีบา้นเกิดของผม ตน้สูงเท่าตน้จ�าปีในคุนหมิง

เป็นตน้ไมใ้หญ่ ผมเคยอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 2 ในซอยยัว่หยวน กลาง

ลานบา้นมีตน้จ�าปีขนาดใหญ่ ใบดกหนาแน่น ซ่ึงท�าใหบ้ริเวณหอ้ง

ถูกสะทอ้นเป็นสีเขียว ช่วงท่ีดอกจ�าปีบาน

เตม็ท่ี เจา้ของบา้น (เป็นหญิงม่ายวยัหา้สิบ

กวา่) กบัลูกสาวบุญธรรมคนหน่ึงของเธอ 

ตั้งบนัไดปีนข้ึนไปเกบ็ ทุก ๆ วนัจะเกบ็ได้

เป็นจ�านวนมาก พวกเขาน�ามนัไปขายท่ี

ตลาดดอกไม ้เธอคงกลวัวา่ผูเ้ช่าจะซ้ีซั้วเกบ็

ดอกไมข้องเธอ เธอจึงมอบดอกไมส่้วนหน่ึง

ใหแ้ต่ละหอ้งเช่าเสมอ ๆ บางคร้ังมอบถาด

ขนาด 7 น้ิวมาให ้ดอกจ�าปีถูกจดัเรียงไวเ้ตม็

ถาด หยาดน�้าฝนบนดอกจ�าปีท�าใหจิ้ตใจ

ผมอ่อนละมุน ไม่ไดคิ้ดค�านึงถึงใคร ไม่ได้

คิดถึงบา้น

节选自汪曾祺散文《昆明的雨》

ทศันียภาพยามฝนตกในคุนหมิง

昆明雨景 CFP 图

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อรับฟังนิตยสารเสียง
扫描二维码 轻松听杂志

อาหารสมอง悦读 /
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Akha Ama咖啡采用小粒

咖啡品种，它们种植于气候适

宜的泰国高山地区，以特殊别

致的香气及口味赢得了全球的

认可。Akha  Ama咖啡的创

始人Lee Ayu Chuepa是泰国

阿卡族，他以强烈的信念和踏

实、突出的工作，致力家乡阿

卡族村庄的发展。

จากดอยสู่ดาว 
“ล ีอายุ จอืปา” 
从大山里
走出来的咖啡

“新星”
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ดร. ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์มหาวทิยาลยัพะเยา 

     กาแฟอาข่า อาม่า ท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัโลก ดว้ยกล่ินรสเฉพาะ

ตวัของกาแฟสายพนัธ์ุอาราบิกา้ ท่ีปลูกบนพื้นท่ีสูงอนัเหมาะสม

“ลี-อาย ุจือปา” ผูโ้ชคดีท่ีสุดในโลก เขาเป็นผูก่้อตั้งกาแฟอาข่า อาม่า

อีกทั้งดว้ยพลงัแห่งความตั้งใจในการพฒันาชุมชนอาข่าบา้นเกิด ไม่

ใช่เพียงเพ่ือตนเอง รวมทั้งดว้ยความมุ่งมัน่ ท�างานท่ีเด่นชดัเอาจริง

เอาจงั และความดีของชายหนุ่มช่ือ ลี หรือ อาย ุจือปา ชาวไทยเช้ือ

สายอาข่า วยั 29 ปี ผูก่้อตั้ง จึงท�าใหก้าแฟ อาข่า อาม่า มีเร่ืองราวท่ี

น่าศึกษาและน่าติดตามเป็นอยา่งยิง่

     อาย ุจือปา หรือ ลี เกิดในหมู่บา้นแม่จนัใต ้ซ่ึงข้ึนช่ือวา่เป็นหมู่บา้น

ทุรกนัดารท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ในหมู่บา้นไม่มีไฟฟ้า ไม่

มีน�้าประปา ไม่มีถนนลาดยาง หมู่บา้นของเขาปลูกกาแฟ เขาชอบด่ืม

กาแฟ และชอบชงกาแฟใหใ้คร ๆ ลองด่ืม  ประโยคประจ�าตวัประ-

โยคหน่ึงของลี คือ “ผมเป็นคนโชคดีท่ีสุดในโลก”  เพราะความโชคดี

ของเขามีมาอย่างหลากหลาย นบัตั้งแต่ไดเ้กิดมาบนท่ีสูง อากาศดี

เป็นพ้ืนท่ีปลูกกาแฟไดอ้ย่างเหมาะสม กาแฟกม็าไดเ้วลาพอดีกบั

ความนิยมกาแฟของคนไทย พร้อม ๆ  กนักบัความต่ืนตวัของชุมชน

และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งพลงัแห่งการส่ือสารออนไลน ์หลายส่ิงหลาย

อยา่งมาพร้อมกนัอยา่งประจวบเหมาะ

 เขาเป็นชาวไทยภูเขาท่ีมีการศึกษาท่ีดี และในวยัเรียนนั้นเอง

ลี ไดร่้วมงานกบัองคก์รเพ่ือสังคมระหว่างประเทศอยา่งยนิูเซฟ ท�า

เขาตดัสินใจท�างานเพื่อสงัคม หลงัจากเรียนจบเขาไดมี้โอกาสท�า

งานกบัมูลนิธิต่างชาติในประเทศไทย เขาเกบ็เก่ียวประสบการณ์

จากองค์กรพฒันาเอกชนต่างชาติไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ ชายหนุ่มคน

น้ีจึงไดเ้ร่ิมก่อร่างสร้างช่ือกาแฟ “อาข่า อาม่า” ตั้งแต่อายยุงัไม่ถึง 

25 ปี ดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการช่วยชุมชนอยา่งเห็นภาพเป็นจริง

อนัท่ีจริง หมู่บา้นแม่จนัใตป้ลูกกาแฟสิบกวา่ปีแลว้ จากการแนะน�า

ของศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย แต่เม่ือลีไดเ้ขา้มา

C
O

F
F

E
E

泰国帕尧大学讲师 比亚鹏 

ชาวไร่ก�าลงัเกบ็เมลด็กาแฟ

采摘咖啡豆 CFP 图
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ร้านกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง สร้างเมด็เงินให้

อาข่า อาม่า มีลมหายใจต่อ

 แต่ลีไม่หยดุแค่นั้น เขาติดตามสถาน-

การณ์ต่อไปจนพบความต่ืนตวัในเร่ืองการ

ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เขาจดัทริปช่ือ “Coffee

Journey” พานกัท่องเท่ียวไปกินกาแฟถึง

แหล่งปลูก เยีย่มชมทุกกระบวนการผลิตและ

เรียนรู้วถีิชีวติของชนเผา่

 ทั้งน้ีอาข่า อาม่า ก็กา้วข้ึนท�าเนียบมี

คลุกคลีอยา่งจริงจงั เขาพบปัญหาส�าคญั 2 ขอ้ คือ ขอ้หน่ึง ชาวบา้น

ขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตกาแฟ ตรงกบัส�านวน 

“คนปลูกไม่ไดกิ้น คนกินไม่ไดป้ลูก” และ ขอ้สองคือ การถูกเอา

รัดเอาเปรียบ กดข่ีราคาอยา่งไม่เป็นธรรมจากพอ่คา้คนกลาง ลีน�า

ปัญหา 2 ขอ้น้ีมาขบคิด เขาคน้พบวิธีแกคื้อ ตอ้งใหค้วามรู้การผลิต

กาแฟท่ีมีคุณภาพกบัชาวบา้น และตอ้งเปิดร้านกาแฟของตวัเอง

เพื่อตดัพอ่คา้คนกลางออกจากวงจร 

เป็นเร่ืองยากท่ีลีจะตอ้งท�าความเขา้ใจใหก้บัชุมชน ปัญหาใหญ่

คือ ชาวบา้นไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเขาท�า และยงัติดภาพเดิม ๆ  ของการท�า

การเกษตร  แต่ดว้ยความพยายามของลี  เขาเร่ิมตน้ท�าธุรกิจ และรวม

กบัความฝันเติบโตข้ึนจากสงัคมชาวเขามาบวกกบักิจการ กเ็ลยเป็น

โมเดลท่ีเราสร้างข้ึนมาคือ “กิจการเพ่ือสงัคม” เราจะท�ายงัไงใหช้าว

บา้นเขาภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เม่ือมาผนวกกบัความตอ้งการของ

ตลาด มนัจึงเกิดเป็นความแปลกใหม่ท่ีมีมูลค่าข้ึน

 “ตอนแรกผมเร่ิมเปิดร้านโดยไม่ไดดู้เร่ืองท�าเลท่ีตั้ง เพราะตอ้ง

การเป็นเจา้ท่ีขายส่งเมลด็กาแฟ เปิดมาแลว้ยอดขายไม่ไดต้ามเป้า 

ห่างไกลไปเยอะมาก เป็นเพราะเราไม่มีใหเ้คา้ชิม ท�าไมไม่ท�าใหเ้คา้

ชิมเองเลย  เราจึงเร่ิมซ้ือเคร่ืองมาท�าร้านกาแฟ เป็นรายไดอี้กทางหน่ึง

เป็นหนทางท่ีท�าใหเ้ราไดเ้จอกบัผูค้นมากมาย ไดเ้รียนรู้ ปรับปรุง 

จากลูกคา้กม็าเป็นเพ่ือนสนิทช่วยเหลือกนั” ลี กล่าววา่

 นบัแต่เร่ิมก่อตั้ง ธุรกิจกาแฟของลีไม่ไดไ้ปไดดี้ดงัใจนึก  ปัญหา

ดา้นเงินทุนเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง และปัญหาดา้นความอ่อนหดั

ปัญหาเร่ืองจ�านวนร้านกาแฟมีมากไปในเชียงใหม่ ลว้นเป็นปัญหา

ประเดประดงัมาใหก้าแฟอาข่า อาม่า รวมทั้งร้านกาแฟ ผูผ้ลิตกาแฟ

อีกมากมายในเชียงใหม่ตอ้งขบคิดหาทางเอาชนะ แต่จุดไดเ้ปรียบ

ของอาข่า อาม่า คือ เขามีเบ้ืองหลงัเป็นผูผ้ลิตเมลด็กาแฟ  ไม่ใช่พอ่คา้

คนกลาง

  ลี ส่งกาแฟของเขาเขา้ประกวดกบัองคก์รระดบัโลกท่ีช่ือ “องคก์ร

กาแฟชนิดพิเศษแห่งยโุรป” ไม่เช่ือก็ตอ้งเช่ือว่า อาข่า อาม่า ไดรั้บ

เลือกเป็น 1 ใน 21 แบรนดจ์ากทัว่โลกเพื่อใชใ้นเวทีการชิมกาแฟ

นานาชาติ  ซ่ึงผลกเ็ป็นไปตามท่ีคาดคิด ทนัทีท่ีข่าวแพร่ออกไป ส่ือ

ต่าง ๆ ทั้งโทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ต่างกรั็บลูกต่อ เขา้มาช่วย

เป็นกระบอกเสียง จนท�าใหลู้กคา้สนใจเป็นวงกวา้ง ผา่นไป 9 เดือน

①

②
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ช่ือเสียงโด่งดงั รายไดดี้กวา่ร้านกาแฟอ่ืน ๆ  ในยา่นเดียวกนัในเชียงใหม่

นอกจากนั้น การลุกข้ึนท�างานหลากหลายของ อาข่า อาม่า ยงัท�าให้

ชาวอาข่า รวมตลอดไปจนถึงชาวไทยภูเขากลุ่มอ่ืน ๆ เห็นช่องทาง

ในการด�าเนินชีวติท่ีแจ่มชดั ในวนัน้ี การผลิตกาแฟของชาวไทยภูเขา

แมก้ระทัง่การผลิตใบชา ไปจนกระทัง่เปิดร้านชากาแฟของตนเอง

ไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ

 “วนัน้ี ผมมีโอกาสเร่ิมท�าตามความฝัน ท�าใหเ้ราไดเ้รียนรู้วา่  

‘กาแฟเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะพฒันาชีวิต พฒันาอาชีพ และการ

ศึกษา’ วนัหน่ึงผมตอ้งการใหบุ้คลากรของผม รวมทั้งชุมชนของผม

ยืนไดด้ว้ยตวัเองอยา่งมัน่คง ดูแลตวัเองได ้ดูแลครอบครัวได”้

การแปรรูปเมลด็กาแฟ

图①咖啡豆加工 供图

ลี ก�าลงัชงกาแฟ

图②Lee 制作咖啡 供图

ลี ก�าลงัพาลูกคา้เยีย่มชมสวนกาแฟ

图③Lee带领客商考察咖啡园 供图

③
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位于玉溪市西北部的易门县是云南重要的

铜矿区。长期以来，铜产业发展为易门县绿汁

镇遗留下丰富的铜文化和多彩多姿的民俗。为

了保留这一段历史，绿汁镇开始发展工业遗产

特色旅游，推进绿汁滇铜历史文化特色小镇建

设，焕发出新生机。

走进玉溪｜依托铜文化 绿汁焕新生

เยีย่มชมอว้ีซ ีวฒันธรรมทองแดง
ชบุชวิีตลว่ีจอืใหฟ้ื้นคนืชพี

อ�าเภออ้ีเหมิน ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง

เหนือของเมืองอวี้ซี นบัเป็นพ้ืนท่ีท�าเหมือง

ทองแดงท่ีส�าคญัของมณฑลยนูนานมาตั้ง

แต่สมยัโบราณ

“สมยัท่ีอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงก�า-

ลงัรุ่งโรจนอ์ยูน่ั้น ผูค้นจากหลากหลายเช้ือ-

ชาติ หลากหลายภูมิหลงัทางวฒันธรมจาก

ทัว่ประเทศจีนต่างมารวมตวักนัท่ีต�าบลลวีจื่อ

อ�าเภออ้ีเหมิน สมยันั้นในสวนสาธารณะ เรา

จะเห็นภาพผูเ้ช่ียวชาญและคนงานก�าลงัเตน้

บอลรูมกนัอยา่งสนุกสนาน เรียกไดว้า่ท่ีน่ี

เป็นยา่นแฟชัน่ชั้นน�าของอ้ีเหมินในขณะนั้น

เลยกว็า่ได ้และเม่ือวฒันธรรมและความคิด

เห็นท่ีแตกต่างกนัมาปะทะกนั จึงก่อใหเ้กิด

ประเพณีพ้ืนบา้นท่ีมีสีสนัข้ึนในต�าบลลวีจื่อ

ขณะเดียวกนัยงัไดท้ิ้งร่องรอยของเสน้ทางการขนส่งทองแดง ตลอดจน

วฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์อ่ืน ๆ  ตามมาดว้ย” คุณถงั ซุ่นหง หวัหนา้

ส�านกังานเทศบาลต�าบลลวีจื่อกล่าว

และเพ่ือเป็นการอนุรักษป์ระวติัศาสตร์ช่วงน้ีไว ้ในช่วงไม่ก่ีปี

ท่ีผา่นมา ต�าบลลวีจื่อไดเ้ร่ิมพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงมรดก

ข้ึน ดว้ยการสร้างต�าบลลวีจื่อใหมี้กล่ินไอทางประวติัศาสตร์ และ

วฒันธรรมทองแดงแห่งมณฑลยนูนาน กลบัฟ้ืนคืนความมีชีวติชีวา

อีกคร้ัง

 หอนิทรรศการวฒันธรรมทองแดงยนูนาน อดีตโรงจอดรถผูโ้ดย

สารของส�านกังานเหมืองแร่อ้ีเหมิน สโมสรแรงงาน และอาคารผูเ้ช่ียว

ชาญ ฯลฯ ไดรั้บการปรับปรุงข้ึน เม่ือการท่องเท่ียวในเขตเหมืองแร่

ไดพ้ฒันาข้ึนแลว้ พร้อมกบัอาศยัความไดเ้ปรียบของสภาพภูมิอากาศ

ท่ีดีในทอ้งถ่ิน การพฒันาประสิทธิภาพในการปลูกผกัคุณภาพสูง เดิน

หนา้ต่อยอดและขยายอุตสาหกรรมป่าไมร้วมถึงไมผ้ลเด่นอ่ืน ๆ  เช่น

ลูกทอ้ ใบชา เป็นตน้ ส่งเสริมการท�าฟาร์มสีเขียว เช่น การเล้ียงปลา

ในนาขา้วและเล้ียงไก่ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยขยายช่องทางการเพิม่รายได้

อยา่งต่อเน่ือง

“เรายงัมีงานอีกมากมายท่ีตอ้งท�า ผูค้นในต�าบลลวีจื่อยงัคงแสวงหา

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด” คุณถงั ซุ่นหงกล่าว

玉溪市委宣传部供稿供图
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ความปรารถนา

ท่ีไหลเลือ่นลงเนนิ

，朋友，你还记得小时候的愿望吗？想当科学家还是宇航员？

但是， 大后，我们的愿望就变得十分朴素了。在 次次面对挫

折、困难后，心里的愿望乜是 年不如 年，只求平谈安

稳。像这样，许愿等级 降冉降，就被称 “滑坡

式许愿”。

乜许真 就在于，小时候无扰无虑，心思简单，认识不到生活

的挫折与困难，所以我们才能放心大胆地去做梦去许愿。当我们 大成年，接过父

母手中的“接力棒”，对世界有更清晰认识的同时，乜明白了自己身上所承担的责

任。于是，我们在不断前进的路上希望能够更安稳。

สวสัดีค่ะทุกคน ทุกคนยงัจ�าความใฝ่ฝันในวยัเดก็ไดไ้หม ตอนเดก็ ๆ เธออยากเป็นนกัวทิยาศาสตร์

หรือนกับินอวกาศกนัล่ะ แลว้เม่ือโตข้ึน ความฝันของพวกเธอเร่ิมง่ายข้ึนมากใช่ไหม หลงัจากท่ีเราตอ้ง

เผชิญหนา้กบัอุปสรรคและความผดิหวงัมากมาย ความใฝ่ฝันหรือความปรารถนาในใจ กเ็ร่ิมเปล่ียน

ไปในทุก ๆ ปี เราเร่ิมขอใหชี้วติสงบสุขและมัน่คงกพ็อแลว้ ลกัษณะแบบน้ี มีศพัทเ์ทคนิกเรียกวา่ “ความ

ปรารถนาท่ีไหลเล่ือนลงเนิน”

บางทีสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปรากฏการณ์น้ี อาจเป็นเพราะสมยัเดก็ เราปราศจากความกงัวลใจ ความ

คิดของเรากแ็สนง่าย ชีวติยงัไม่เคยเจออุปสรรคและขวากหนาม เราจึงสามารถตั้งความหวงั ความฝัน

ใฝ่อยา่งกลา้หาญ ไม่มีพนัธะ แต่เม่ือเราเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ตอ้งรับไมต่้อจากคุณพอ่คุณแม่ เราเขา้ใจ

โลกมากข้ึน รู้วา่ตนมีภาระความรับผดิชอบอะไรบา้ง ดว้ยเหตุน้ีเอง เราจึงไดแ้ต่หวงัวา่ บนเสน้ทาง

ชีวติต่อจากน้ี ทุกยา่งกา้วของเราจะมัน่คง
本刊综合 CFP 图
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笑笑：大家好！《湄公河》杂志5月刊与大家见面了。

本期，我们收到了就读于泰国清迈大学的中国留学生杨佳奇

的来信，一起来看看吧！

ยิม้ยิม้ : สวสัดีค่ะ ท่านผูอ่้านทุกท่าน นิตยสารแม่น�้า

โขงฉบบัเดือนพฤษภาคมมาพบกบัท่านผูอ่้านแลว้ค่ะ

นิตยสารฉบบัน้ี เราไดรั้บจดหมายแสดงความคิดเห็นจาก

ผูอ่้าน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาจีนท่ีก�าลงัเรียนอยูท่ี่มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ โดยจดหมายมีเน้ือหาดงัน้ี

杨佳奇：我目前就读于清迈大学。记得第一次接触《湄

公河》杂志是在5年前，在云南大学泰国研究中心看到了这

本刊物，我还记得当时翻阅到了关于习近平总书记的文章。

那时的我，泰语水平不是很好，很多句子可能只认识单个

词，觉得这本刊物对于学生群体是很好的学习材料，从此一

直关注着。现在来到清迈大学，我也能在清迈大学孔子学院

行政办公室看到这本杂志。

หยาง เจียฉี : ปัจจุบนั ผมก�าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวทิ-

ยาลยัเชียงใหม่ ผมไดอ่้านนิตยสารแม่น�้าโขงคร้ังแรก

ท่ีส�านกังานศูนยไ์ทยศึกษา มหาวทิยาลยัยนูนานเม่ือ 5 ปี

ก่อน จ�าไดว้่าบทความท่ีผมได้อ่านในตอนนั้นคือบท

ความเก่ียวกบัสี จ้ินผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ขณะนั้น ภาษาไทยของผมยงัไม่ดี เขา้ใจค�า-

ศพัทแ์ค่บางค�า ผมรู้สึกวา่นิตยสารเล่มน้ีเป็นส่ือการเรียน

รู้ภาษาไทยท่ีดีส�าหรับกลุ่มนกัเรียน ท�าใหผ้มติดตามมา

ตลอด  จนถึงตอนน้ีผมมาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ผมกย็งัคงติดตามอ่านนิตยสารแม่น�้ าโขงท่ีส�านกังาน

สถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ครับ

我看到近期的《湄公河》杂志紧跟时代发展，在刊物

中增加了有声阅读。目前的《湄公河》杂志栏目设置丰富

多彩，通过新闻、文化、故事、民风民俗等内容，从多维度

来解读中国，让泰国读者可以更全面地了解真实、全面的中

国。《湄公河》杂志用语言搭建中泰文化之桥、交流之桥，

为促进中泰友好发挥了重要作用。

本刊记者 蔡梦/整理

ความคดิเห็นของผูอ่้าน
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ผมไดอ่้านนิตยสารแม่น�้าโขงฉบบัล่าสุด ซ่ึงไดพ้ฒันา

ใหท้นักบัยคุสมยัและยงัไดเ้พิ่มบทความเสียงลงในส่ิง

พิมพอี์กดว้ย นิตยสารแม่น�้าโขงไดจ้ดัท�าคอลมันใ์หมี้

ความหลากหลาย ท�าให้สามารถเขา้ใจประเทศจีนได้

จากหลายมิติโดยผา่นเน้ือหาสาระดา้นข่าวสาร วฒันธรรม

เร่ืองราว และประเพณี ฯลฯ ท�าให้ประชาชนชาวไทย

เขา้ใจประเทศจีนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและครอบคลุม นิตยสาร

แม่น�้าโขงไดส้ร้างสะพานเชิงวฒันธรรรม และสะพาน

แลกเปล่ียนจีน - ไทยโดยผา่นภาษา อนัเป็นบทบาทท่ี

ส�าคญัในการส่งเสริมมิตรภาพระหวา่งจีน - ไทย

近年来，“汉语热”席卷全球，泰国也更加重视中文教

学，越来越多的泰国学生希望到中国学习。为此，我有一个小

建议，希望《湄公河》杂志可以开设一个栏目，展现留学生风

采，每期能有1-2名留学生分享在中国的精彩留学生活，让更

多想去中国留学的泰国学生提前了解中国大学生活。

หลายปีมาน้ี  ดว้ยกระแสนิยมการเรียนภาษาจีนแพร่

สะพดัไปทัว่โลก ประเทศไทยก็ไดใ้ห้ความส�าคญักบั

การเรียนการสอนภาษาจีนมากข้ึนเช่นกนั นกัศึกษาไทย

จ�านวนมากอยากมาเรียนต่อท่ีประเทศจีน ดงันั้น ผมจึง

ขอเสนอแนะใหนิ้ตยสารแม่น�้าโขงจดัท�าคอลมันใ์หม่

ท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วติและการเรียนของนกัศึกษาต่าง-

ชาติ โดยแต่ละฉบบัอาจจะเชิญนกัศึกษาต่างชาติ 1 - 2

คนมาแบ่งปันเล่าเร่ืองราวชีวติการเรียนในจีน  ซ่ึงจะท�า

ใหน้กัศึกษาไทยท่ีอยากจะไปศึกษาต่อไดเ้ขา้ใจชีวติมหา-

วทิยาลยัในจีนล่วงหนา้ก่อนจะเดินทาง

同时，也可以考虑增加一些对“互联网+”和“跨境电

商”的解读，这是一个用互联网增进两国贸易的好机会，能

够让更多普通民众参与进来。近年来中泰双边贸易不断增

长，在泰国学习生活的这几年，我观察到很多泰国人也想参

与跨境贸易，却不知该如何寻找渠道，如何实施。希望杂志

可以增加一些相关文章。

อีกประการ คือ ควรเพ่ิมบทความเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต

พลสัและอีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดน น่ีเป็นโอกาสท่ีดี

ส�าหรับส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศทั้งสองโดยใช้

อินเตอร์เน็ต และท�าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถสมัผสั

ได ้ในระยะไม่ก่ีปีมาน้ี การคา้ขายระหวา่งจีน - ไทยก�าลงั

เติบโตอยา่งไม่หยดุย ั้ง และเน่ืองจากผมเรียนอยูท่ี่ไทย

หลายปี จึงสงัเกตเห็นว่าคนไทยจ�านวนมากอยากใช้

อีคอมเมิร์ซขา้มพรมแดน แต่ไม่ทราบวา่จะตอ้งท�าอยา่งไร

หวงัวา่นิตยสารแม่น�้าโขงจะเพิ่มบทความเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าวในโอกาสต่อไป

最后，祝愿《湄公河》杂志越办越好，能够让更多泰国

民众通过杂志了解最新的中国故事，倾听中国声音。

สุดทา้ย กระผมหวงัวา่นิตยสารแม่น�้าโขงจะจดัท�า

ไดดี้ยิง่ ๆ ข้ึน เพ่ือใหผู้อ่้านชาวไทยไดรั้บรู้ข่าวสารล่าสุด

ของจีน และเร่ืองราวต่าง ๆ ของจีน

刘蓉 绘图
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