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9月4日晚，2020年中国

国际服务贸易交易会全

球服务贸易峰会举行，中国国

家主席习近平在发表视频致辞

时提出了3点倡议：第一，共

同营造开放包容的合作环境；

第二，共同激活创新引领的合

作动能；第三，共同开创互利

共赢的合作局面。

共同促进全球服务贸易发展繁荣

ร่วมส่งเสรมิการพฒันาการคา้ภาคบรกิารโลกใหรุ้ง่เรอืง

งานสดุยอดการคาภาคบรกิารโลก

ภายใตงานเจรจาการคาภาคบรกิาร

ระหวางประเทศของจีนในป พ.ศ. 2563

(งานการคาภาคบรกิาร) ไดจดัขึน้ใน

ชวงค่ําวนัที ่4 กนัยายน นายส ีจิน้ผงิ

ประธานาธิบดีจนีไดกลาวขอเสนอ

3 ขอในคลิปสุนทรพจนดังนี้

ข้อแรก รวมกนัสรางสภาพแวด

ลอมความรวมมือที่เปดกวางและ

ยอมรับความแตกตางไดอยางกวาง

ขวาง จีนจะยนืหยดัไมส่ันคลอนใน

การเปดกวางสูภายนอก สรางแนวปฏ-ิ

บตั ิ“ขอหามสําหรบัการลงทนุ” ของ

ตางชาติในจีน (negative list) ในการคา

ภาคบริการขามแดนใหมีความสม-

บูรณ สรางเวทีแหงการเปดกวางจดุ

นาํรองการพฒันาการคาภาคบรกิาร

ทีส่รางสรรค เปดประตูตลาดธุรกจิภาคบรกิารใหกวางขึน้อยางตอเนือ่ง  เพิม่

การนาํเขาบรกิารคุณภาพในเชงิรกุ  จีนจะเรงปรบัตัวเพือ่ใหตอบสนองความ

ตองการท่ีแทจรงิของการพฒันาการคาภาคบรกิารอยางแขง็ขนั  สงเสรมิความ

สอดรับกนัของกฎระเบียบดานการบรกิารในระดับตาง ๆ อาทิ พหภุาคีและ

ภมิูภาค  เรงปรบัปรงุการบรหิารเศรษฐกจิโลกใหสมบรูณ สงเสรมิการเติบโต

เศรษฐกจิโลกทีร่วมทุกฝายเขาไวดวยกัน

ข้อทีส่อง รวมกันกระตุนพลงังานจลนแหงความรวมมือท่ีมีนวตักรรม

เปนตัวนํา พวกเราตองปรับตัวใหสอดรับกับแนวโนมการพัฒนาในรูป

แบบดิจทิลั ระบบโครงขาย และความเปนอัจฉริยะ รวมกันพยายามขจดั

“ชองวางทางดิจิทัล” ชวยสงเสริมกระบวนการพฒันาการคาภาคบรกิาร

ใหเปนระบบดิจิทัล จนีจะขยายฐานการสงออกบรกิารที่มีลักษณะเฉพาะ

พฒันาการคาภาคบรกิารทีมี่รปูแบบใหมและลกัษณะธุรกจิใหม จนีพรอม

จะรวมมือกบัทกุประเทศเพือ่เสรมิสรางการประสานกันระหวางนโยบาย

มหภาค เรงดําเนินความรวมมือระหวางประเทศในดานดิจิทัล  เพิ่มการ

คุมครองสิทธิทรัพยสนิทางปญญา เรงสงเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล  เศรษฐกจิ

แหงการแบงปน (Sharing Economy) ใหเจรญิรุงเรอืง ผลกัดันใหเศรษฐกจิ

โลกปลอยพลวัตแหงชีวิตอยางตอเนื่อง

ข้อทีส่าม รวมกันสรางรูปการณความรวมมือที่เอื้อประโยชนซึ่งกัน

และกนัและไดรบัชัยชนะรวมกนั ภายใตเบือ้งหลงัของเศรษฐกจิโลกาภวิฒัน

เศรษฐกิจของแตละประเทศพึง่พากนั และมีผลประโยชนเก่ียวโยงระหวาง

กันมากอยางไมเคยปรากฏมากอน การปฏิบัติตอกันอยางจริงใจและเนน

แบงปนประโยชนกันอยางแพรหลายเปนนโยบายหลักพื้นฐาน จีนจะใช

ประโยชนจากเวทปีระเภทตาง ๆ  อยางเต็มที ่อาทิ งานเจรจาการคาภาคบริการ

ระหวางประเทศของจนี งานเอก็ซโปนําเขาระหวางประเทศของจนี เปน-

ตน ผลกัดันการแลกเปลีย่นนโยบายและประสบการณสรางความสัมพนัธ

หุนสวนหลากหลายรปูแบบระหวางรฐับาล องคการระหวางประเทศ สมาคม

การคาและวิสาหกิจ สนับสนุนการสรางสมาพันธการคาภาคบริการโลก

กอรางเปนผลสําเร็จความรวมมือที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ทํา

 วาทะทองผูน้�า 声音
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ใหประชาชนประเทศตาง ๆ รวมไดประโยชนจากการเติบโตของการคา

บริการ

มาท�าความรู้จกักบังานเจรจาการค้าภาคบริการ
一起了解服贸会

องคการการคาโลกไดกําหนดการคาภาคบรกิารไว 12 สาขา อันไดแก

การบริการธุรกจิ การบรกิารดานโทรคมนาคม การบรกิารสิ่งกอสรางและ

งานวศิวกรรมอืน่ ๆ  การบรกิารดานการเงิน การบรกิารดานการทองเท่ียว

และธุรกิจท่ีเก่ียวของ การบรกิารดานวัฒนธรรมบันเทิงและกฬีา การบรกิาร

ดานการขนสง การบรกิารดานสุขภาพและสงัคม การบรกิารดานการศึกษา

การบริการดานการขายปลีก การบริการดานสิ่งแวดลอม และการบริการ

ดานอื่น ๆ

ในป พ.ศ. 2555 กระทรวงพาณิชยจนีรวมกบัเทศบาลกรงุปกก่ิงจัดงาน

เจรจาการคาภาคบริการระหวางประเทศ (ปกกิ่ง) จีน จนถึงป พ.ศ. 2561

งานเจรจาการคาภาคบริการปกกิ่งนี้ประสบความสําเร็จในการจัดแลว 5

ครั้ง ในป พ.ศ. 2562 งานเจรจาการคาภาคบริการปกกิ่งไดเปลี่ยนชื่อเปน

งานเจรจาการคาภาคบรกิารระหวางประเทศจนี โดยงานเจรจาการคาภาค

บริการป พ.ศ. 2563 นี้นับเปนกิจกรรมการคาระหวางประเทศสําคัญที่

รวมออนไลนและออฟไลนเขาไวดวยกันงานแรกที่จีนจัดขึ้น ตั้งแตเกิด

การระบาดของโควิดเปนตนมา ตามขอมูล มีวิสาหกิจและองคกร 22,000

แหงจาก 148 ประเทศและพืน้ท่ีเขารวมแสดงในงานทัง้ออนไลนและออฟ-

ไลน โดยไดจดัฟอรมัและกิจกรรม

การเจรจา 190 งาน ผลสําเร็จประ-

เภทประกาศโดยทางการ 97 รายการ

ผลสําเรจ็ประเภทเวทสีมาพนัธ  19

รายการ ผลสําเร็จนวตักรรมเปดตัว

ครัง้แรก 99 รายการ พอคาท่ีเขารวม

งานตางกลาววา  งานเจรจาการคาภาค

บริการนี้ประสบความสําเร็จ หลัง

จากที่จีนควบคุมสถานการณโรค

ระบาดได  ซ่ึงเปนแรงขบัเคลือ่นสาํ-

คญัใหแกการฟนตัวของเศรษฐกจิโลก

ผูเขาชมเยี่ยมชมพื้นที่นิทรรศการรวมในงานเจรจาการคา

ภาคบริการระหวางประเทศจีน 

参观者在服贸会综合展区参观 新华社 图
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8月24日上午，中国国务院总理李克强在人民大会堂出席

澜沧江－湄公河合作第三次领导人视频会议。李克强和

老挝总理通伦共同主持会议。泰国总理巴育、柬埔寨首相洪

森、缅甸总统温敏、越南总理阮春福出席。

李克强就加强澜湄合作提出六点倡议：

——将水资源合作推向新高度。中方愿在力所能及的范围

内，为各国更好利用水资源提供更多帮助。中方将从今年开始

与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，共建澜湄水资源合作

信息共享平台，更好应对洪旱灾害。定期举办水资源合作部长

级会议和水资源合作论坛，实施好大坝安全、洪水预警等合作

项目，提升流域综合治理和水资源管理能力。

——拓展贸易和互联互通合作。将澜湄合作同“国际陆海

贸易新通道”对接，进一步畅通贸易通道，优化资源配置，维

护产业链供应链稳定，推动协同发展。共同推动年内签署区域

全面经济伙伴关系协定，实现更高水平的区域经济一体化。建

设好中老、中泰铁路。深化金融合作。建设好地区“快捷通

道”和“绿色通道”网络，便利人员往来和货物流通。

——深化可持续发展合作。加快落实农业合作三年行动计

划，实施好“丰收澜湄”项目集群。中方欢迎更多湄公河国家

优质农、畜及其副产品输华。开展应对气候变化、保护生物多

样性等合作。

——提升公共卫生合作。中方将在澜湄合作专项基金框架

下设立公共卫生专项资金，在力所能及范围内提供物资和技术

支持。中方新冠疫苗研制完成并投入使用后，将优先向湄公河

国家提供。开展重大突发公共卫生事件信息通报和联合处置。

共同支持世界卫生组织更好发挥作用。

——加强民生领域合作。共同实施防灾减灾、乡村清洁卫

生等项目，让澜湄合作更多惠及基层民众。推广贫困社区综合

发展，努力振兴旅游业。

——践行开放包容理念。加强各机制交流互鉴，推动澜湄

合作同其他次区域机制间的交流合作。积极探讨同日、韩、

欧盟等开展第三方合作。中方支持东盟在东亚合作中的中心地

位，愿通过澜湄合作助力东盟共同体建设，深化中国－东盟战

略伙伴关系。

让澜湄合作惠及更多民众

กรอบความร่วมมือแม่น�า้ลา้นชา้ง - โขง
ยงัประโยชนแ์ก่มวลชนในวงกวา้งยิง่ขึ้น
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เม่ือชวงเชาของวนัที ่24 สิงหาคมทีผ่านมา นายหลี ่เคอเฉยีง นายกรฐั-

มนตรีแหงสาธารณรฐัประชาชนจีน ไดเขารวมการประชมุผูนาํกรอบความ

รวมมือแมนํา้ลานชาง - โขง ครัง้ที ่3  ณ มหาศาลาประชาคม ผานการประชมุ

ระบบทางไกล ในการนี ้นายหลี ่เคอเฉียงและนายทองลุน สีสุลิด นายก-

รัฐมนตรีลาว ไดรวมกนัเปนประธานในการประชมุ โดยมีสมเด็จฮนุเซน 

นายกรัฐมนตรกีมัพชูา นายวีน่-มหยิน่ ประธานาธิบดีเมียนมา นายเหงียน

ซวน ฟกุ นายกรฐัมนตรเีวียดนาม และพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายก-

รฐัมนตรไีทย เขารวมประชุม

ในการประชมุดังกลาว นายหลี ่เคอเฉยีงระบุวา ความรวมมือลุมแมนํา้

ลานชาง - โขงนั้น เกิดขึ้นจากหกประเทศในลุมแมนํ้าลานชางและแมนํ้า

โขง ไดด่ืมน้ําจากแมน้ําสายเดียวกนั นับไดวามีความใกลชดิสนทิสนมราว

กับเครอืญาต ิและเม่ือไมนานมาน้ี ประธานาธิบดสีี จิ้นผิงก็ยงัไดเสนอแนว

คิดใหทุกประเทศรวมกนัสรางระเบยีบโลกทีอ่ะลุมอลวยยิง่ข้ึน กลไกความ

รวมมือระดับพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และกรอบความรวมมือใน

ระดับภมิูภาคทีก่ระตือรอืรนยิง่ข้ึน ทัง้นี ้ฝายจนีรูสึกช่ืนชมประเทศสมาชิก ฯ

ทัง้หลายทีไ่ดแสดงความกระตอืรอืรนและความพยายามในการสนบัสนนุ

ความรวมมือระดับภูมิภาคใหพัฒนารุดหนา

นายหลี ่เคอเฉียงระบุวา นับต้ังแตกรอบความรวมมือแมนํา้ลานชาง -โขง

ถือกําเนิดขึ้นเมื่อกวาสี่ปกอน ความรวมมือของประเทศสมาชิกก็พัฒนา

จากระยะบกุเบกิอยางรวดเรว็มาสูระยะพฒันาอยางรอบดาน ถอืวาไดปอน

“ตนน้ํา” ใหม ๆ ใหแกการพฒันาระดับภมิูภาค ยงัประโยชนอนัจบัตองได

แกพลเมืองของแตละประเทศ  เราผลกัดันใหความรวมมือเชิงกลไกเกีย่ว

กับทรัพยากรนํ้ากาวเขาสูชองทางพัฒนาเรงดวน ยกระดับความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจและการคา เพือ่ผลกัดันใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกจิอยาง

มีประสทิธภิาพ นอกจากน้ี เรายงัยดึหลกัประชาชนตองมากอน เนนสราง

ประโยชนสุขใหแกประชาชนที่มีถิ่นพํานักอยูในลุมแมนํ้าลานชางและ

แมน้ําโขง ชวงครึง่แรกของปน้ี มูลคาการคาทวภิาครีะหวางจนีและประเทศ

ลุมนํ้าโขงมีการขยายตัวแบบสวนกระแส ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมี

ศักยภาพของกรอบความรวมมือนี้ และเมื่อตองเผชิญกับภัยโรคระบาด

โควดิ - 19 ทุกฝายตางลงเรอืลาํเดียวกนัตางชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั พยายาม

ตอสูกับภาวะโรคระบาดไปพรอม ๆ กับฟ นฟูภาวะเศรษฐกจิทีเ่สือ่มถอย

ในภูมิภาค

นอกจากนี้ นายหลี ่เคอเฉยีงยงัไดยืน่ขอเสนอรวมหกประการเกีย่วกบั

การยกระดับความรวมมือลุมแมนํ้าลานชาง - โขง ดังนี้

หน่ึง ยกระดับความสําคัญดาน

การบรหิารทรพัยากรน้ํา โดยฝายจีน

ยนิดีทีจ่ะเพิม่ความชวยเหลอืแกประ-

เทศสมาชกิตามขอบเขตทีจ่นีสามารถ

เอือ้อาํนวยได  โดยจะแบงปนขอมูล

ดานอทุกวิทยาของแมน้ําลานชางให

แกประเทศลุมนํ้าโขง และจะรวม

กนัสรางแพลตฟอรมแบงปนขอมูล

เกีย่วกบัความรวมมือดานทรพัยากร

น้ําลุมแมนํ้าลานชาง - โขง รวมกับ

ประเทศสมาชกิอืน่ ๆ  เพือ่ชวยใหทุก

ฝายสามารถรับมือกับอุทกภัยและ

ภยัแลงไดดียิง่ข้ึน ทัง้นี ้จะมีการจดั

ประชมุระดับรฐัมนตรใีนดานการ

บรหิารทรพัยากรน้ํา รวมท้ังการจัด

ฟอรัมดานทรัพยากรนํ้าอยางสมํ่า

เสมอ ใหความรวมมือตามโครงการ

ความความปลอดภยัของเข่ือน และ

การเตือนภัยนํ้าทวม เพื่อยกระดับ

ความสามารถในการบรหิารจดัการ

ลุมนํ้าและการจัดการทรัพยากรนํ้า

ใหดียิ่งขึ้น

สอง ขยายความรวมมือดานการ

คาและการเชือ่มตอถงึกนั จะดําเนนิ

การใหความรวมมือลุมแมนํ้าลาน

ชาง - โขง สอดรบักบัระเบยีงการคา

ระหวางประเทศทางบก - ทางทะเล

แหงใหม (New International Land-

Sea Trade Corridor)  เพือ่ใหชองทาง

นายหลี ่เคอเฉียง เขารวมการประชมุผูนาํกรอบความรวมมือ

แมนํา้ลานชาง - โขง ครัง้ที ่3 ผานระบบการประชมุทางไกล
李克强出席澜沧江－湄公河合作第三次领导人视频
会议 中新社 图 
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การคาน้ันสะดวกรวดเรว็มากขึน้ จดั

สรรทรัพยากรใหเปนไปไดอยางมี

คณุภาพยิง่ขึน้ พรอมทัง้รกัษาเสถยีร-

ภาพดานหวงโซอตุสาหกรรม หวงโซ

อปุทานและผลกัดันใหเกดิการพฒันา

รวมกัน ภายในปน้ี ประเทศสมาชกิ

ควรรวมผลกัดันใหเกดิการลงนามใน

ขอตกลงความรวมมือเชิงหุนสวน

เศรษฐกจิอยางรอบดานในระดับภมิู-

ภาค เพือ่ยกระดับความเปนอนัหนึง่

อนัเดียวกนัทางเศรษฐกจิของภมิูภาค

ใหพฒันาข้ึนไปอกีข้ัน นอกจากน้ี  ยงั

จะตองสรางเสนทางรถไฟความรวม

มือจีน- ลาว และจีน - ไทยใหแลวเสรจ็

พรอมท้ังลงลกึความรวมมือดานการ

เงิน พรอมกนันัน้ ยงัจะตองสรางเครอื

ขาย “ชองทางดวน” และ “ชองทาง

สีเขียว” ในกลุมประเทศสมาชกิ เพือ่

ใหการเดินทางไปมาของพลเมืองและ

สินคาเปนไปไดอยางสะดวกรวดเรว็

สาม ยกระดับความรวมมอืดาน

การพฒันาอยางยัง่ยนื เรงดําเนินการ

ตามแผนปฏบัิติงานสามปแหงความ

รวมมือเกษตรกรรมใหสัมฤทธิ์ผล

ดําเนินการตามกลุมโครงการ “ลุม

แมน้ําลานชาง - โขงอดุมสมบรูณ” 

อยางมีคุณภาพ ทัง้นี ้ฝายจนียนิดีอา

แขนรับผลิตผลที่มีคุณภาพทางการ

เกษตร ปศุสัตว และผลิตผลพลอย

ไดอืน่ ๆ ใหเขามาสูตลาดจนี ท้ังจะ

ดําเนินการดานความรวมมือในการ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภมิูอากาศ และการพทัิกษความ

หลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ

ส่ี ยกระดับความรวมมือดานสาธารณสขุ ฝายจนียนิดีท่ีจะกอต้ังกอง-

ทุนเฉพาะดานสาธารณสุข ภายใตกรอบของกองทนุความรวมมือเฉพาะ

ดานลุมแมนํา้ลานชาง - โขง ท้ังยงัจะสนบัสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยี

ตามขีดความสามารถ เมื่อการทดลองวัคซีนโควิด - 19 ของจีนสําเร็จผล

และไดมกีารนํามาใชจรงิ จนีก็จะสนับสนุนวคัซีนดังกลาวแกประเทศลุม

นํา้โขงเปนลาํดับแรก นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกควรจดัใหมีการรายงาน

ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติการณทางสาธารณสุขครั้งใหญ ทั้งยังควรที่จะรับมือ

กับอุบัติการณเหลานั้นดวยกัน รวมกันสนับสนุนองคการอนามัยโลกให

สามารถแสดงบทบาทไดดียิง่ข้ึน

ห้า ยกระดับความรวมมือดานปญหาการดํารงชวิีตของประชาชนประเทศ

หาสมาชกิ ควรรวมมือกนัในโครงการตาง ๆ เชน การปองกนัและบรรเทา

สาธารณภยั การรกัษาความสะอาดและอนามัยชนบท ฯลฯ เพือ่ใหกรอบ

ความรวมมือแมนํา้ลานชาง - โขงยงัประโยชนแกประชาชนท่ัวไปมากยิง่

ขึน้ นอกจากนี ้ยงัควรผลกัดันใหเกดิการพฒันาชมุชนยากจนอยางบูรณาการ

 และเนนหนักไปท่ีการกระตุนการทองเท่ียว

หก ยึดหลกัความเปดกวางและอะลุมอลวย ใหความสําคญัแกการแลก

เปลีย่นเรยีนรูซ่ึงกนัและกนัในเชงิกลไกตาง ๆ  สนบัสนนุใหเกดิการแลกเปล่ียน

รวมมอืระหวางกรอบความรวมมือแมนํา้ลานชาง - โขงกบักลไกความรวม

มือระดับอนุภมิูภาคอืน่ นอกจากน้ี ยงัควรแสวงหาความรวมมือกบัฝายท่ีสาม

เชน ญีปุ่น เกาหลใีต หรอืสหภาพยโุรป จนียนิดีสนับสนนุใหอาเซียนเปน

แกนกลางความรวมมือในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออก ทัง้ยงัยนิดีท่ีจะสนบัสนุน

การสรางสรรคประชาคมอาเซียนผานทางกรอบความรวมมือแมนํา้ลานชาง

- โขง พรอมขยายความสมัพนัธหุนสวนยทุธศาสตรจนี - อาเซียนใหลึกซึง้

ยิง่ขึน้

นายหลี ่เคอเฉยีงระบวุา ในขณะน้ี การควบคมุโรคระบาดและการพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมของจีน ลวนมีความกาวหนาอยางยิง่ยวด การพฒันาของ

จนีน้ันจะขยายโอกาสในดานความรวมมือระหวางประเทศในอนภูุมิภาค

ลุมนํา้โขงและนานาประเทศทัว่โลก ฝายจีนหวังทีจ่ะรวมเดินทางกับประเทศ

ลุมน้ําโขง ในการผลกัดันความรวมมือลุมแมน้ําลานชาง - โขงใหยกระดับ

และขยายวงกวาง เพือ่อัดฉีดพลังความคึกคกัเขาสูอนภุมิูภาครวมทัง้ภมิูภาค

แหงนี ้ใหพฒันารุงเรอืงตอไป

ในการนี ้พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรไีดแสดงความเหน็

วา การประชมุในครัง้น้ีสะทอนใหเหน็ถงึความมุงม่ันของทุกฝายทีจ่ะขยาย

ความรวมมือใหมากข้ึน โดยประเทศไทยมีความยนิดีท่ีฝายจีนจะแบงปน
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ขอมลูอุทกวทิยาตลอดทัง้ปของแมนํ้าลานชางใหแกประเทศลุมนํ้าโขง 

เพราะขอมูลเหลานี้จะชวยใหประชาชนในประเทศสองฝงโขงไดรับผล

ประโยชน นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีความยนิดีท่ีจะเผชญิหนากับความ

ทาทายไปพรอมกบัทุกประเทศ ยนิดีทีจ่ะพลกิวกิฤติใหเปนโอกาส เพือ่ให

ม่ันใจวาแตละประเทศจะสามารถพฒันาตอไดอยางยัง่ยนื พรอมทัง้สรางความ

มั่งคั่งได

ผูนาํประเทศทีเ่ขารวมประชมุตางชืน่ชมในความสําเร็จอยางงดงามของ

กรอบความรวมมอืแมน้ําลานชาง - โขง และตางก็เห็นดวยกบัขอเสนอเก่ียว

กบัการสรางความเขมแขง็ใหแกกลไกความรวมมือ ซ่ึงเสนอโดยนายหลี ่

เคอเฉียง ท้ังนีผู้นําประเทศสมาชกิกลาววา กรอบความรวมมือแมนํา้ลานชาง

- โขงนี ้ไดแสดงบทบาทอนัสําคัญในดานการสนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิ

และสังคมในภมูภิาค ดานการยกระดับคุณภาพชีวิต  ดานการสงเสรมิสนัติ-

ภาพและความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสรางความเขาใจและความเชื่อมั่น

ซึง่กันและกัน ตางฝายตางเหน็พองตองกนัวาความรวมมือดานทรพัยากรนํา้

มีความคืบหนาไปอกีข้ัน ท้ังยังยินดีท่ีจะยกระดับความรวมมือในแถบการ

พฒันาเศรษฐกจิลานชาง - โขง (Mekong - Lancang Economic Development Belt :

 MLEDB) ยนิดีท่ีจะเชือ่มตอกบัระเบียง

การคาระหวางประเทศทางบก - ทาง

ทะเลแหงใหมรวมทั้งยกระดับการ

เชือ่มตอถงึกนัใหแนนแฟนยิง่ขึน้

稿件来源：新华社

คุณหมา นา (ขวา) เจาของรานดอกไมจิ่งไทยกําลังเช็ค

ดอกไมสดที่นําเขาจากคุนหมิง
在泰国曼谷，锦泰花卉的店主马娜（右）检查刚刚
到货的云南鲜花 新华社 图 
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9月3日，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京互致贺

电，庆祝世界反法西斯战争胜利75周年。习近平强调，中俄

同为联合国安理会常任理事国，对世界和平发展事业负有重要

责任。我愿继续同你共同努力，以纪念世界反法西斯战争胜利

75周年为契机，引领中俄两国深化全面战略协作，同国际社

会一道，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，积极维护和

践行多边主义，推动构建人类命运共同体，让子孙后代享有持

久和平、普遍安全、共同繁荣的世界。图为纪念中国人民抗日

战争暨世界反法西斯战争胜利75周年向抗战烈士敬献花篮仪

式。 新华社 图

เมื่อวันที ่3 กันยายน นายส ีจิ้นผิง ประธานาธิบดี

จีนไดสงสารแสดงความยินดีระหวางกันกับประธา-

นาธิบดีรัสเซียเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปชัยชนะจาก

สงครามตานนาซีโลก นายสี จิ้นผิง เนนยํ้าวาจีนกับ

รัสเซียตางก็เปนมนตรคีวามม่ันคงแหงสหประชาชาติ

มีความรบัผดิชอบสําคัญตอกจิการการพฒันาโดยสันติ

ของโลก ขาพเจาปรารถนาที่จะพยายามรวมกับทาน 

โดยถอืโอกาสอนัดีในวาระครบรอบ 75  ปราํลกึชัยชนะ

สงครามตานนาซีโลก นําพาจีนกับรัสเซียใหรวมมือ

ยุทธศาสตรรอบดานระหวางกันใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ

รวมกบัประชาคมโลกยนืหยดัพทัิกษผลสาํเรจ็ของชยั

ชนะสงครามโลกครัง้ท่ีสองและความชอบธรรมยติุธรรม

ระหวางประเทศ เรงรักษาและดําเนินลัทธิพหุภาค ี

ผลักดันประชาคมชะตาชีวิตรวมกันของมนุษยชาต ิ

เพือ่ใหลกูหลานรุนตอไปมีโลกทีส่นัติยัง่ยนื ปลอดภยั

ทั่วหนาและรุงเรืองรวมกัน

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）确定

于2021年5月17日至30日在云南省昆明市举办，主题为“生态

文明：共建地球生命共同体”。这一主题，旨在倡导推进全球

生态文明建设，强调人与自然是生命共同体，强调尊重自然、

顺应自然和保护自然，努力达成公约提出的到2050年实现生

物多样性可持续利用和惠益分享，实现“人与自然和谐共生”

的美好愿景。图为疣鼻天鹅在湿地水面上游弋。新华社 图

 “อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ” ซึง่

จัดทําขึน้ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคอีนสัุญญา

近年来，中国致力于推动形成全方位、多层次、宽领域

的教育对外开放格局，深化同世界各国的教育合作与交流。

目前，中国已与188个国家和地区、46个重要国际组织建立

了教育合作与交流关系，与54个国家签署了高等教育学历学

位互认协议。图为几名中国留学生参加美国哥伦比亚大学毕

业典礼。新华社 图

หลายปมานี ้ประเทศจีนพยายามผลกัดันการศึกษา

ท่ีเปดกวางสูภายนอกรอบดาน หลายระดับและมิติอยาง

กวางขวาง สงเสรมิความรวมมือและการแลกเปลีย่น

ดานการศึกษากบัประเทศตาง ๆ ในโลกใหลกึซึง้ยิง่ขึน้

ในปจจบุนั จีนไดรวมกับ 188 ประเทศและพืน้ท่ี รวม

ถึง 46 องคการระหวางประเทศที่สําคัญในการสราง

ความสัมพันธรวมมือและแลกเปลี่ยนดานการศึกษา 

และไดรวมลงนามความตกลงรับรองวุฒิการศึกษา

อุดมศึกษาระหวางกันกับ 54 ประเทศ 

要闻 สรปุข่าว

国际 ระหว่างประเทศ

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，由泰国国家旅游局和阿里巴巴集团旗下支付宝、飞

猪平台联合推出的“泰国本地游”活动启动仪式在泰国曼谷举

行。该活动以向在泰中国籍人士派发“电子旅游消费券”形

式，鼓励在泰中国人进行泰国本地旅游，以支持泰国旅游业在

疫情下的复苏。图为泰国侬律花园。新华社 图

สหประชาชาติ (COP) ครั้งที ่15  ซึ่งจะจัดขึ้นที่นคร

คุนหมิง มณฑลยนูนาน ระหวางวนัท่ี 17 - 30 พฤษภาคม

พ.ศ. 2564 โดยมีหวัขอหลกัคือ “ระบบนิเวศนทีดี่  รวม

กันสรางประชาคมชะตาชีวิตรวมกันของโลก”  โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคผลักดันการสรางระบบ

นิเวศนโลกที่ดี เนนวาคนกับธรรมชาติคือประชาคม

ชะตาชวีติรวมกนั เนนใหเคารพธรรมชาติ ปรบัตัวเขา

กับธรรมชาติและอนุรกัษธรรมชาติ พยายามบรรลเุปา-

หมายของอนสัุญญาทีส่ามารถใชประโยชนและแบงปน

ประโยชนอยางยัง่ยนืจากความหลากหลายทางชวีภาพ

ในป พ.ศ. 2593 รวมถงึ “การอยูรวมกนัอยางสมานฉนัท

ระหวางคนกบัธรรมชาติ”

เม่ือเรว็ ๆ นี ้พธีิเปดกจิกรรม “เท่ียวไทย” ซึง่  Alipay

และ Fliggy ภายใตธงของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

กบัอาลบีาบาไดจัดขึน้ทีก่รงุเทพมหานคร ประเทศไทย

กจิกรรมดังกลาวไดมอบ “บัตรกาํนลัการทองเท่ียวใน

อิเลก็ทรอนกิส” ใหแกชาวจนีทีอ่ยูในไทย เพือ่กระตุน

ใหคนจนีท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยเดินทางทองเท่ียว

ประเทศไทย สงเสรมิการฟนฟภูาคธุรกจิทองเท่ียวของ

ไทยภายใตสถานการณโรคระบาดในปจจุบัน

近日，中国能建葛洲坝集团分别与泰国CPL和TTC公司

签署了位于泰国孔敬府的90兆瓦光热光伏混合电站项目和泰

国南部春蓬府的20兆瓦生物质发电项目建设协议。作为中国

新能源建设的核心参与企业，葛洲坝致力于书写能源和环保双

赢的故事。企业在泰国春蓬府的项目，就是利用南部常见的棕

榈油渣、棕榈皮、橡胶树等作为发电原料，在有效缓解当地电

力压力的同时，解决生物垃圾的处理问题。

เม่ือเรว็ ๆ  นี ้บรษัิท China Gezhouba Group Cooperation 

ไดลงนามโครงการสถานีไฟฟาเซลลสรุยิะ 90 เมกกะ-

วัตตทีจั่งหวัดขอนแกนและโครงการผลติกระแสไฟฟา

จากชีวภาพ 20 MV ทีจ่งัหวดัชุมพร ทางตอนใตของไทย

กับบรษิทั CPL และ TTC ของไทย ตามลาํดับ ในฐานะ

เปนวิสาหกจิหลกัของการพฒันาพลงังานใหมของจนี

บริษัท China Gezhouba Group Cooperation  พยายาม

สรางตํานานชยัชนะท้ังดานพลงังานและดานการอนุรกัษ

ส่ิงแวดลอม เชน โครงการท่ีจงัหวดัชมุพรของไทย บริษัท

กใ็ชวัตถดิุบทีพ่บเหน็ไดทัว่ไปทางตอนใตของไทย เชน

นํ้ามันปาลม ทะลายปาลม และตนยางพารามาใชใน

การผลิตไฟฟา อันเปนการคลายแรงกดดันดานพลัง

งานไฟฟาในพืน้ท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียว

กันยังก็ชวยแกไขปญหาการจัดการขยะชีวภาพใน

พืน้ท่ีดวย 

ข่าวสารด่วน资讯
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近日，世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数

（GII）报告》显示，在全球131个经济体中，中国今年保持在

全球创新指数榜单第14名，与去年持平。值得注意的是，中

国有17个科技集群进入全球科技集群百强，排在世界第2位。

图为工作人员操作无人机。 新华社 图

เมื่อเร็ว ๆ นี ้“รายงานดัชนนีวตักรรมโลก” (Global

近日，记者从2020高速磁浮交通论坛上了解到，中国

时速600公里高速磁浮交通系统研制已进入工程化应用“冲

刺期”，时速600公里高速磁浮工程样车将于年底下线。图

为高速磁浮试验样车在磁浮试验线上试跑。新华社 图 

เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ผูสือ่ขาวไดขอมูลจากฟอรมัการคมนาคม

ขนสงพลงังานแมเหลก็ไฟฟาความเรว็สูงหรอืแม็กเลฟ

(Maglev) พ.ศ. 2563 วาการวิจัยเพือ่ผลติระบบรถไฟลอย

ตวัพลงังานแมเหล็กความเรว็สูงของจีน 600 กโิลเมตร

ตอชัว่โมงไดเขาสู “ชวงชงิชยั” ของการประยกุตใชใน

ทางวิศวกรรมแลว ทั้งนี ้รถไฟแม็กเลฟความเร็ว 600 

กิโลเมตรตอชัว่โมงจะเปดใหบรกิารในปลายปนี ้

科技 เทคโนโลยี

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，第十五届中国长春电影节在中国吉林省长春市启

动。本届电影节把“生态、融合、创新”的发展理念融入组织

筹备全过程，坚持线上线下结合，引进5G、VR等先进技术，

打造更加国际化、更具影响力的电影盛会。同时，首次增加国

际影展单元，展映片目包括来自戛纳、柏林、威尼斯、多伦多

等全球知名国际电影节的获奖及入围影片。新华社 图

เม่ือเรว็ ๆ นี ้เทศกาลภาพยนตรฉางชนุของจนีครัง้

ที่ 15 จัดขึ้นที่เมืองฉางชนุ มณฑลจ๋ีหลินของจีน งาน

เทศกาลภาพยนตรครั้งน้ีไดนําเอาแนวคดิการพฒันา

“ระบบนิเวศน การประสานหลอมรวม การสรางสรรค”

เขารวมไวในข้ันตอนจดังานทัง้หมดโดยผสมผสานทัง้

ออนไลนและออฟไลน นําเอาเทคโนโลยทัีนสมัย 5G 

และ VR เพือ่สรางงานมหกรรมภาพยนตรท่ีเปนสากลยิง่

ข้ึนและมอีทิธิพลกวางไกลยิง่ข้ึน ในขณะเดียวกนัเปน

ครัง้แรกท่ีเพิม่นิทรรศการภาพยนตรนานาชาติเขามา

ดวย โดยฉายภาพยนตรทีไ่ดรบัรางวลัหรอืเขารอบเทศ-

กาลภาพยนตรนานาชาติท่ีมีชือ่เสยีงของโลกจากเมือง

คานส เบอรลิน เวนิส โตรอนโต เปนตน

据中国工业和信息化部消息，中国当前5G用户已超过

6000万，并将继续推动5G大规模商用。在促进产业数字化方

面，中国将推动信息化和工业化深度融合，加快制造业数字

化、网络化、智能化转型，推动工业互联网大数据中心建设，

激活大数据资源要素潜力，培育数字驱动的新模式、新业务。

图为5G机器人在变电站内巡检。新华社 图

จากขอมูลกระทรวงอตุสาหกรรมและสารสนเทศ

จีน ปจจบัุนมีผูใชอินเตอรเน็ต 5G เกนิกวา 60 ลานคน 

ปน้ีจะผลักดันการใช 5G ขนานใหญในเชงิพาณชิย ใน

ดานการสงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล จีนจะผลักดัน

การหลอมรวมระหวางสารสนเทศกับอตุสหกรรมใน

เชงิลกึ ดําเนนิยทุธศาสตรการพฒันาสรางสรรคนวตักรรม

อนิเตอรเน็ตอตุสาหกรรมในเชงิลกึ  เรงกระบวนการพฒันา

ปรบัเปล่ียนรูปแบบธุรกจิการผลติใหเปนระบบดิจทัิล

อนิเตอรเนต็และระบบอจัฉรยิะ สงเสรมิการสรางฐาน

ขอมูลขนาดใหญ (big data) สําหรบัเครอืขายอนิเตอรเน็ต

文旅 การท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม

อตุสาหกรรม กระตุนศักยภาพปจจยัสําคญัของทรพัยากร

ขอมูลขนาดใหญ (Big data) บมเพาะรปูแบบใหมและ

การบรกิารใหมท่ีใชขอมลูเปนตัวขบัเคลือ่น ๆ 

Innovation Index : GII) ประจาํป พ.ศ. 2563” ซ่ึงองคการ

ทรพัยสินทางปญญาโลกไดประกาศวา จากเขตเศรษฐกจิ 

131 เขตท่ัวโลก ในปน้ี จีนไดรกัษาตําแหนงดัชนีนวตักรรม

โลกไวไดท่ีอนัดับ 14 เทากบัปท่ีผานมา แตสิง่ท่ีนาสนใจ

ก็คือ จีนมกีลุมวทิยาศาสตรเทคโนโลยจีาํนวน 17 กลุม

ท่ีจัดอยูใน 100 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยอีนัดับแรก

ของโลก โดยภาพรวมของกลุมนี้จีนจัดอยูอันดับที ่2 

ของโลก

ข่าวสารด่วน资讯
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为更好地传承汴绣技艺，1990年，

从开封汴绣厂退休的王素花，

创办了开封市素花宋绣工艺有限公司，

亲自授徒。30年来，她免费培训农村贫

困地区的女孩、残疾孤儿和城市下岗女

工1000多人。“我活一天，就教她们

一天，一定要把汴绣技艺传承下去。”

王素花说。

ลายปักชวิีตระหว่างฝีเขม็

หวงั ซูฮวา เปนตัวแทนผูสืบทอดงานปกสไตล “เปยน” มรดกภมิู-

ปญญาทางวฒันธรรมระดับชาติจนี ต้ังแตป พ.ศ. 2500 เธอเริม่ทํางาน

ปกสไตล “เปยน” (งานปกสไตลเปยน ตั้งชื่อขึ้นตามนครเปยนเหลยีง

ซ่ึงเปนนครหลวงในราชวงศซงเหนอื ป พ.ศ. 1503 - 1822 หรอืเมืองไคเฟง

มณฑลเหอหนานในปจจบัุน) ตราบจนถงึปจจบัุน งานปกสไตล “เปยน” 

อนัเปนทีข้ึ่นชือ่ในสมัยราชวงศซง ลายปกสวนใหญเปนภาพแสดง

เรื่องราวสําคัญในประวัติศาสตร เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคศิลปะงาน

ปกสไตล “เปยน” หวัง ซูฮวาไดเก็บรวบรวมเศษผางานปกเกาและ

งานปกโบราณที่เปนของใชในชีวิตประจําวันในสมัยกอน บนพื้น

ฐานการคิดคนจัดการกับเทคนิคศิลปะงานปกสมัยราชวงศซง เธอ

กับเพื่อนรวมงานชวยกันสรางสรรคลวดลายฝเข็มสไตลใหมมาก

กวา 10 ชนดิ และในป พ.ศ. 2502 ไดบรรลุงานปกทีเ่ปนภาพวาดข้ึน

ชื่อของจางเจอตวานสมัยราชวงศซง คือ “ภาพวิถีชีวิตเทศกาลเช็ง

เมงสองฝงแมน้ําเปยน”  นบัเปนงานปกขึน้ชือ่ซึง่ถือวาเปนสัญลักษณ

แหงประวัติศาสตรงานปกสไตล “เปยน” เลยทีเดียว

เพือ่งายตอการสืบสานศิลปะงานปกสไตล “เปยน” ใหดยีิง่ขึน้ ป 

พ.ศ. 2533 หวงั ซูฮวาซึง่เกษียณอายุราชการจากหนวยผลติงานปกสไตล 

“เปยน” เมืองไคเฟง เธอจงึไดกอต้ังบรษิทัซูฮวาศิลปะงานปกสไตลซง 

จาํกดั ถายทอดวชิาใหลกูศิษยดวยตนเอง เปนเวลา 30 ปมาแลว ท่ีเธอ

ใหการฝกอบรมเด็กหญิงท่ียากจนในเขตชนบท เด็กพกิารกาํพราและ

สตรใีนเมืองทีต่กงานรวมมากกวา 1,000 คนโดยไมเกบ็คาใชจาย “หาก

ฉันยังมีลมหายใจอยูก็จะยังคงสอนพวกเขาตอไป  จะตองสืบสาน

ศิลปหตัถกรรมงานปกสไตล ‘เปยน’ ตอไปใหได” หวงั ซูฮวากลาว  

李嘉南/文

针指之间绣人生

①

②

③

 มองจนีผ่านภาพ 视觉
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หวัง ซูฮวา กําลังปกงานปก
图①③王素花在刺绣 新华社 图  

หวงั ซูฮวา กาํลงัอธิบายงานปกในสวนท่ีทํายากใหกบัลกูศิษย
图②王素花向学生讲解刺绣作品上的难点
新华社 图 

ผลงานงานปกของหวัง ซูฮวา
图④王素花的刺绣作品 新华社 图

④

มองจนีผ่านภาพ视觉
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กา้วสู่สงัคมจนีแห่งสขุภาพแขง็แรง

人民健康是国家发展的重要目标。自新

中国成立以来，中国卫生与健康事业

发生了翻天覆地的变化，医疗卫生服务体系日

益健全，全民健身运动蓬勃发展，人民健康水

平和身体素质持续提高。

在中国，全国人民参与的爱国卫生运动改

变了国家的面貌；新一轮医改启动以来，基本

医保实现全覆盖，老百姓看病难看病贵的问题

逐步缓解；医养结合的特色养老模式，让众多

老年人过上了幸福美满的晚年生活……

本期《湄公河》杂志推出“健康中国”策

划报道，带您解开健康中国背后的一系列“健

康密码”。

健康中国在行动

สุขภาพทีแ่ขง็แรงของประชาชนเปนสัญลกัษณสาํ-

คญัของการพฒันาประเทศ  หลงัจากสาธารณรฐัประชาชน

จีนสถาปนาขึ้นเปนตนมา กิจการดานสาธารณสุขและ

สงเสรมิสุขภาพของจนีกพ็ฒันาเปลีย่นแปลงขนานใหญ

อยางพลกิฟาพลกิแผนดิน  ระบบการบรกิารดานสาธารณ-

สุขและการรกัษาพยาบาลมีความสมบรูณขึน้เรือ่ย ๆ  การ

ออกกาํลงักายเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ

เติบโตอยางมาก มาตรฐานสขุภาพและคณุภาพรางกาย

ของประชาชนกเ็พิม่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

        ในประเทศจนี  การรณรงคสาธารณสุขเพือ่ชาติทีป่ระ-

ชาชนท่ัวประเทศมีสวนรวมไดเปลีย่นโฉมหนาของประ-

เทศต้ังแตมีการปฏิรปูดานการรกัษาพยาบาลครัง้ใหมเปน

ตนมาการประกนัการรกัษาพยาบาลข้ันพืน้ฐานครอบคลมุ

ทัว่ประเทศแลว ปญหาที่ชาวบานประสบในการเขาถึง

การรกัษาพยาบาลและคารกัษาพยาบาลทีร่าคาสูงไดคอย ๆ

ลดนอยลง รปูแบบพเิศษในการดูแลผูสงูอายทุีผ่นวกรวม

การรกัษาพยาบาลเขาไวกบัการดูแลสงเสรมิสขุภาพ ทาํให

 ผูสูงอายจุาํนวนมากใชชีวิตในชวงบั้นปลายไดอยาง 

ผาสุกสมบูรณ

   นิตยสารแมน้ําโขงฉบบัน้ีจะนําเสนอเกีย่ว

    กับยทุธศาสตร “ประเทศจีนท่ีแขง็แรงอยูใน

   ขั้นตอนการปฏิบัติการ” จะพาคุณถอด 

  “รหสัสุขภาพทีแ่ข็งแรง” ซ่ึงอยูเบ้ืองหลัง

   ประเทศจีนที่แข็งแรง

本刊记者 段建鑫/文

 รายงานพเิศษ 特稿
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现在看病的负担大大

减轻了！”家住广东

省广州市越秀区的陈阿姨今年

56岁，是一名工厂退休职工。

她患有多年的系统性红斑狼

疮，每隔一段时间要去医院

抽血检查。“过去，每月看

病要花600多元，其中自费

400多元。”说起过去看病

的难处，陈阿姨连声叹气。

系统性红斑狼疮属于慢性

病病种，2019年7月起，每月

报销限额从200元提高到400

元，血常规、B超等检查项目

也可以报销。“现在，我每

月只需花200多元了，心里感

觉很温暖！”陈阿姨笑着告诉

记者。

全民医保从广覆盖迈向高质量

ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ของจนี
กา้วสู่มาตรฐานใหม่

ระบบการประกันสุขภาพของจีนเริม่ต้ังแตกลางทศวรรษที ่1990 ขอบเขตในขณะ

นัน้ครอบคลมุเพยีงแคพนกังานรฐัวสิาหกจิและวสิาหกจิกลุม 109  ลานคนเทาน้ัน 

ในตนครสิตศตวรรษท่ี 21 รฐับาลจนีไดต้ังระบบการประกนัการรกัษาพยาบาลอกี

 2 ระบบ ไดแก “การรกัษาพยาบาลความรวมมือชนบทรปูแบบใหม” สําหรับชาว

ชนบท และ “การประกนัการรกัษาพยาบาลประชากรเมือง” สําหรบัประชากรใน

เมืองทีว่างงาน จนถงึปจจบัุน ผูทีเ่ขารวมประกนัสุขภาพขัน้พืน้ฐานของจนีมจีาํนวน

เกนิ 1,350 ลานคน อตัราการเขารวมประกันคงเสถยีรภาพอยูท่ีรอยละ 95 ขอบเขต

การประกนัเพิม่ขึน้อยางตอเน่ือง สัดสวนการเบิกจายกเ็พิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง โดย

พืน้ฐานหลกัประกนัการใหบรกิารรกัษาพยาบาลสามารถครอบคลมุประชาทัว่ประเทศ

แลว

李红梅 申少铁/文1

พลเมืองจีนเขารับการทดสอบกรดนิวคลีอิกฟรี
居民接受免费核酸检测 新华社 图

รายงานพเิศษ特稿
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ตนป พ.ศ. 2543 นางเจ้ิง เปาเจิน

ไดตรวจพบวาเปนโรคไตวายเรือ้รงั

จําเปนตองฟอกไตเปนประจําเพือ่

รกัษาชวีติไว  ในตอนนัน้ เธอเต็มไป

ดวยความกงัวลอยางมาก แตระหวาง

ที่จายคารักษาก็ไดทราบขาวดโีดย

บังเอญิ “เจาหนาท่ีโรงพยาบาลบอก

วา ฉนัเขาเกณฑประกนัสขุภาพประ-

เภทพนกังาน สามารถเบกิจายคารกัษา

พยาบาลได ซึง่ชวยลดภาระทางการ

เงินของฉนัไดมากทีเดียว”

ปนีเ้ปนปท่ี 18 นางเจ้ิง เปาเจินได

ถายเลือด 3 ครัง้ตอสัปดาห บวกกับ

คายาประเภทตาง ๆ คิดรวมคารกัษา

พยาบาลพรอมคายาตอปประมาณ 

120,000 หยวน ภายใตการประกนัสขุ-

ภาพประเภทพนกังานและการประ-

กันโรครายรวมกัน เธอออกคาใช

จายเองในปนีแ้คประมาณ 3,000 หยวน

เทานั้น

ในชนบททีก่วางใหญ การปฏริปู

การประกันสุขภาพกก็าํลงัไดรบัการ

ผลักดัน ในป พ.ศ. 2545 ระบบการ

รักษาพยาบาลความรวมมอืชนบท

รปูแบบใหมของจีนไดกอต้ังข้ึน จน

ถึงป พ.ศ. 2553 โดยรวมแลวระบบ

นีค้รอบคลมุประชากรในชนบททัว่

ประเทศ  ซ่ึงกอนทีจ่ะดําเนินระบบ

การรักษาพยาบาลความรวมมือชนบท

รปูแบบใหม เกษตรกรในชนบทจนีตองจายคาใชจายในการรกัษาพยาบาล

ดวยตนเองทั้งหมด

คณุยาหยางซึง่อยูในเมืองจงเหอ อาํเภอเกาหลาน มณฑลกานซู ไดหวน

คดิถงึสมัยกอน เน่ืองจากกลวัตองจายคารกัษาพยาบาลจงึไมกลาไปหาหมอ

เวลาปวยกพ็ยายามยือ้ไปเรือ่ย ๆ มคีรั้งหนึ่ง เธอปวดเปนน่ิวในถงุนํา้ดีรุน-

แรงมาก จึงจําเปนตองทําการผาตัด ตองใชคาใชจายพนักวาหยวนซ่ึงลกูชาย

ตองใชเงินทีไ่ดจากการเปนแรงงานรบัจางอยางยากลาํบากมาจาย  แมวาจะไม

ปวดน่ิวแลว แตกลบัทาํใหคุณยาหยางเจบ็ใจอยูนานทีเดียว

หลงัจากรปูแบบความรวมมือชนบทแบบใหมเริม่ดําเนินการในอาํเภอ

เกาหลาน ในป พ.ศ. 2553  เธอมีความจาํเปนตองผาตัดขา แตเดิมตองจายเงิน 

10,000 กวาหยวน แตดวยรปูแบบความรวมมือชนบทแบบใหมทาํใหเธอ

สามารถเบกิเงนิไดเกนิกวาครึง่

หลายปมานีท้องทีต่าง ๆ ในจนีเริม่ปรบัปรุงระบบการประกนัการรกัษา

พยาบาลประชากรเมืองและความรวมมือชนบทรูปแบบใหม เพือ่เพิม่ความ

ยติุธรรมของระบบ เชน มณฑลซานตงไดอนุมัติแผนการประกนัการรกัษา

พยาบาลทัง้เมืองและชนบท ขอบเขตการใชยาของเกษตรกรในชนบทขยาย

เพิม่เปน 2,844 ชนิด สัดสวนการชดเชยการประกนัโรครายแรงของประชากร

เพิ่มขึ้นรอยละ 12

การประกนัสุขภาพครอบคลุมทัว่ถงึจากเมอืงไปสู่ชนบท 
从城市到农村，医保全覆盖

①
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“ปจจุบัน ภาระในการหาหมอของฉันลดลงมาก” คุณปาเฉินที่อาศัย

อยูที่เขตเยวซิ่ว เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง วัย 56 ป เธอเปนพนักงาน

ที่เกษยีณของโรงงานแหงหนึง่ ทนทกุขกับโรคแพภมิูตัวเอง SLE มานาน

หลายป ตองไปตรวจเลอืดทีโ่รงพยาบาลเปนระยะ “แตกอน ไปหาหมอทกุ

เดือนตองจายเงินรวม 600 กวาหยวน ซึ่งฉันตองออกเอง 400 กวาหยวน 

สรางภาระทางการเงินใหกับครอบครัวอยางมาก” เมื่อพูดถึงความยาก

ลําบากของการไปหาหมอในอดีต คุณปาเฉินก็ยังถอนหายใจ

โรคแพภมิูตัวเอง SLE นบัเปนโรคเรื้อรัง ในเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2562

ยอดจํากดัของการเบกิในแตละเดือนจาก 200 หยวนเพิม่ข้ึนเปน 400 หยวน 

การตรวจเลือดปกติและการทําอัลตราซาวนสามารถเบิกได “ปจจุบนั ฉนั

จายแคเพยีงเดือนละ 200 หยวนเทาน้ัน รูสึกอุนใจมาก” คณุปาเฉินกลาว

กับผูสื่อขาวดวยรอยยิ้ม

หลายปมาน้ี ผูปวยเปนโรคเรือ้รงั เชน ความดันโลหติสูงและเบาหวาน

เพิม่มากข้ึนอยางรวดเร็ว ความตองการยาชนิดใหมทีร่าคาสงูในการรกัษา

โรคเร้ือรังและเน้ืองอกตาง ๆ มากข้ึนเรือ่ย ๆ เพือ่ตอบสนองความตองการ

ในการรกัษาพยาบาล การประกนัสุขภาพไดนํายาทีใ่ชสําหรบัตานโรคมะเรง็

ความดันโลหิตสงู และเบาหวานรวมไวในรายการท่ีการประกนัครอบคลมุ

หลายพืน้ท่ีกาํลงัศึกษาวธีิการกอต้ังระบบหลกัประกนัสุขภาพหลายระดับ

ทัง้นี ้เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ไดกอต้ังระบบหลกัประกนัสุขภาพหลายระดับ

“ส่ีองครวม” ไดแก การประกนัการรกัษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ประกนัโรค

รายแรง การชวยเหลอืรกัษาพยาบาล การสาธารณสุข ยกตัวอยางเชนการ

เบิกคารกัษาพยาบาลโรครายแรง ในป พ.ศ. 2562 การประกนัโรครายแรง

ในเมอืงซูโจวกอใหเกดิประโยชนตอประชากรประมาณ 130,000 คน มูลคา

เงินชดเชยประมาณ 760 ลานหยวน ผูปวยที่เขารวมการประกนัโรคราย

หากยอดรวมของคาใชจายทีเ่ขาเกณฑตอคนเกนิกวา 20,000 หยวน ก็ยัง

สามารถขอเบิกไดอีกรอยละ 60 ขึ้นไป

ส่ิงท่ีตองกลาวถงึกคื็อ การประกนัสุขภาพไดมีบทบาทสําคัญอยางมาก

ในการตอสูกบัโรคโควิด - 19 จากการประมาณการณ คาใชจายสําหรบัผู

ปวยโควดิ - 19  ตอคนเฉลีย่ประมาณ 17,000 หยวน ทัง้นี ้การประกนัสุขภาพ

หลกัประกนัสุขภาพหลายระดบัตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย
多层次医疗保障，满足多样需求

จายใหในสัดสวนประมาณรอยละ 

65 สวนที่เหลือกระทรวงการคลัง

ชวยเหลอืชดเชยเพิ่มเติม ทําใหผู

ปวยโรคโควดิ - 19 เขารบัการรักษา

ไดอยางสบายใจ

เจาหนาที่กําลังอธิบายนโยบายประกันสุขภาพแบบใหม

ใหกับมวลชน
图①工作人员（右）为群众介绍医保新政策
新华社 图  

ผูปวยรับการรักษาดวยการฟอกไต
图②患者在进行透析治疗 新华社 图 

บรรดาผูยากไรกําลังทําประกันสุขภาพเสริมสําหรับผู

ยากจนที่เคานเตอรตอนรับ
图③贫困户在贫困人口医疗补充保险受理窗口办理
手续 新华社 图

②

③
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在四川省攀枝花市攀西

医养结合（康复）示

范中心，78岁的曹洪友老人

每天都要起身行走一会儿。

此前他因病已经5年多无法下

床了，女儿觉得不可思议，

更感到惊喜。

攀西医养结合（康复）示

范中心是一家“医养结合”型

养老机构，有专业护理人员，

也有全科医生团队。2018

年，患有2型糖尿病、脑梗、

风湿性关节炎、高血压等多种

疾病的曹洪友老人入住中心。

当时，老人意识模糊、言语迟

钝、四肢无力，由于长期卧

床，全身多处感染严重。

中心立即请各科专家对

其进行联合会诊，制定治疗

方案，通过积极治疗原发疾

病、营养膳食、细心调养，

老人的病情很快好转。中心

主 任 杨 晓 丽 说 ， 医 院 办 养

老，实现了医疗护理、养老

康复的无缝连接，入住的老

人可以享受到医疗、护理和

康复的“一站式”服务。

医养结合的中国式养老

การบ�าบดัและดแูลสขุภาพ
ของผูส้งูอายุในจนี

ในฐานะเปนประเทศที่มีประชากรผูสูงอายุจํานวนมากที่สุดในโลก จีน

พยายามรับมอืกบัยคุสังคมผูสูงอายทีุย่างใกลเขามาทกุที  กอใหเกดิเปนระบบ

การบรกิารดูแลผูสงูอายทุี่ผนวกรวมการรกัษาพยาบาลกับการดูแลสุขภาพ

เขาไวดวยกัน

การพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบฝังตวั
嵌入式社区养老护理

“ต้ังแตแปดโมงเชากจ็ะมีเจาหนาท่ีมารบัฉันไปออกกาํลงักายฟนฟสุูขภาพ

ท่ีศูนยบรกิารดูแลผูสงูอาย ุและสงฉนักลบับานตอนหาโมงครึง่ บรกิารครบถวน

ทุกอยาง” คุณยายจาว ปงโยว วยั 84 ปทีอ่าศัยอยูชุมชนเหยยีนฉวน เขตเหลยีน

ต ูเมืองลีสุ่ย มณฑลเจอเจยีงกลาว คณุยายมีประวติัการเปนเบาหวานมายีสิ่บ

กวาป สองปมาน้ีขาดานขวาของเธอมีอาการทรดุลง ตองใชไมเทาในการเดิน

2
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คนท่ีบานไดชวยเธอติดตอศูนยบริการดูแลผูสูงอายุประจาํชมุชนท่ีอยูอาศัย

ดวยการออกกําลงักายบาํบดัฟนฟเูปนระยะเวลาหนึง่  อาการของเธอกดี็ขึน้

“นอกจากชวยคนชราทาํกายภาพแลว ทีน่ี่ยังชวยแกปญหาการดําเนินชีวิต

ตาง ๆ ของผูสูงวัยในชมุชนอกีดวย ทางศูนยจะชวยดูแลบรกิารอาหารกลาง

วนั อาหารเยน็ และอาบน้ํา” นางหลี ่หง พยาบาลกลาวแนะนํา ในปจจุบนั

เมืองลีสุ่ยไดต้ังศูนยดูแลบรกิารผูสูงอายุสําหรับชุมชนครอบคลมุท้ังเมือง

เปนจํานวน 1,842 แหง และไดดึงองคกรพยาบาลดูแลผูสูงอายเุฉพาะทาง

จาํนวน 9 แหงเขามารวมกัน ซ่ึงไดชวยยกระดับมาตรฐานการบรกิารเฉพาะ

ทางไดเปนอยางดี

ตามสถิติ จนถงึปลายป พ.ศ. 2562  จนีมีหนวยงานและอปุกรณอาํนวย

ความสะดวกในการดูแลผูสูงอายุทัง้ส้ิน 177,700 รายการ มีเตียงบรกิารผูสูง

อาย ุ7.546 ลานเตียง  หนวยงานและอปุกรณอาํนวยความสะดวกในการดูแล

ผูสูงอายเุหลาน้ีสวนใหญกระจายตัว

ไปทัว่ชุมชนในเมือง ทําใหผูสูงอายุ

ไมตองหางจากบานกส็ามารถเขา

รบับรกิารท่ีละเอยีดอบอุนได ทําให

การดูแลผูสูงอายสุามารถบริการได

ถงึหนาประตูบานเลยทีเดียว

แพทยกําลังวัดความดันโลหิตใหกับผูสูงอายุในศูนย

บริการดูแลผูสูงอายุ
图①在养老服务中心，医生为老人量血压 新华社 图  

เจาหนาที่กําลังชวยผูสูงอายุลางเทา
图②工作人员为老人洗脚 新华社 图

②
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สถานบริการดูแลผู้สูงอายุและรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร

医疗养老一站式服务

หนวยงานรกัษาพยาบาลไมสามารถดูแลสงเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุ

ได หนวยงานดูแลสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายกุ็ไมสามารถรกัษาพยาบาลได

ความขดัแยงนีเ้ปนขอจํากดัในการพัฒนางานดานการดูแลผูสงูอายใุนประ-

เทศจนี ดังนัน้ ทุก ๆ  พืน้ท่ีในจนีจงึเริม่หารปูแบบ “ผนวกการรกัษาพยาบาล

กับการดูแลสงเสรมิสขุภาพเขาไวดวยกนั”

ท่ีศูนยสาธิต (ฟนฟสูขุภาพ) ผนวกการรกัษาพยาบาลกบัการดูแลสงเสรมิ

สุขภาพพานซี เมืองพานจือฮวา นายเฉา หงโหยว วยั 78 ป ตองลกุขึน้เดิน

หนึง่รอบทุกวัน ซ่ึงกอนหนาน้ี เน่ืองจากปวยทําใหเขาไมสามารถลงจาก

เตียงไดเปนเวลาหาปกวา เหตุการณน้ีทําใหลกูสาวรูสึกเหลอืเชือ่  ยิง่ไปกวา

นัน้คือรูสึกดีใจมาก

ที่ศูนยสาธิต (ฟนฟูสุขภาพ) ผนวกการรักษาพยาบาลกับการดูแลสง

เสรมิสุขภาพพานซี เปนสถานดแูลผูสูงอายท่ีุ “ผนวกรวมการรกัษาพยาบาล

เขาไวกับการดูแลสงเสรมิสขุภาพ” มีเจาหนาท่ีพยาบาลเฉพาะทางและทีม

แพทยทุกสาขา ในป พ.ศ. 2561 นายเฉา หงโหยว ชายชราผูเปนโรคเบาหวาน

สองประเภท โรคหลอดเลอืดสมองตัน โรคไขขออักเสบความดันโลหติสงู

ไดเขามาอยูท่ีศูนยน้ี ในขณะน้ัน เขาไมคอยไดสติ พดูไมคอยได กลามเน้ือ

แขนขาออนแรง เน่ืองจากนอนบนเตียงมาเปนระยะเวลานาน ทําใหมีบาด

แผลจากการกดทับเต็มตัวไปหมด 

ศูนยดังกลาวรบีเชญิผูเชีย่วชาญจากทกุสาขามารวมกนัตรวจรกัษา กาํหนด

แผนการรกัษาขึน้ ดวยการรกัษาโรคเดิมอยางเต็มทีพ่รอมดวยการเสรมิอาหาร

โภชนาการ ปรบัวธีิดูแลสุขภาพ อา-

การปวยของชายชราผูน้ีกดี็ขึน้อยาง

รวดเรว็ นางหยาง เส่ียวลี ่ผูอาํนวยการ

ศูนยกลาววา การทีโ่รงพยาบาลเพิม่

บรกิารสงเสรมิดูแลสุขภาพ  ทําให

เกดิการเชือ่มโยงระหวางการดูแลทาง

การรกัษาการแพทยกบัการดูแลสง

เสรมิสุขภาพเขากนัอยางไมมีรอยตอ

ผูสูงอายุที่เขามาอยูในศูนยก็ไดรับ

การบรกิาร “ครบวงจร” ท้ังการรักษา

พยาบาล การดูแลพยาบาลและการ

ฟนฟกูายภาพ

ในปจจุบนั จนีมีองคกรท่ีผนวก

รวมการรกัษาพยาบาลเขากบัการดูแล

สงเสรมิสุขภาพจํานวน 4,000 แหง 

องคกรทางการแพทยกับองคกรการ

ดูแลสงเสรมิสุขภาพไดลงนามสัญญา

รวมมือกนัประมาณ 20,000 กวาคู กอ

ใหเกดิเปนรปูแบบการบรกิารท่ีคอน

ขางสมบรูณ 4 ประเภท อนัไดแก ความ

รวมมือลงนามสัญญาระหวางการ

รกัษาพยาบาลกับการดูแลสงเสริม

①
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สุขภาพ องคกรดูแลสงเสรมิสุขภาพกอต้ังองคกรรกัษาพยาบาล การบรกิาร

สาธารณสุขการรกัษาพยาบาลขยายตัวไปยงัชมุชนและบานเรอืน องคกร

การรกัษาพยาบาลนําเสนอการบรกิารดูแลสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายแุละรปู

แบบการดูแลสงเสรมิสขุภาพผูสูงอายแุบบยดืหยุน

ท�าให้ผู้สูงอายุในชนบทมชีีวติบั้นปลายทีส่งบสุข

让农村老人安享晚年

“ศูนยดูแลผูสูงอายุ” ที่หมูบานเซี่ยเถียน เมืองหลิงซาน อําเภอเฟนอี๋

เมืองซินหย ูมณฑลเจียงซ ีบรรดาผูสูงอายุบางคนก็กําลังดูโทรทัศนพูด

คุยกนั บางคนก็นอนพักบนเตียง ภายในศูนยสวางสะอาด อุปกรณเครือ่ง

ใชครบครัน มีการแบงเขตอยางชดัเจน “สมัยกอน รฐับาลสงเงินใหทุกเดอืน

แตผมลงจากเตียงไมได และกไ็มมคีนดูแล มีเงินกใ็ชไมได” เม่ือเดือนมกราคม

ปท่ีผานมาเขาถกูรบัมายงัศูนยรกัษาพยาบาลและบรกิารดแูลผูสูงอายอุาํเภอ

เวยกาง ชายชราผูหน่ึงกลาววา “ท่ีน่ีมีอาหารครบสามม้ือ ทุกวนักจ็ะมคีน

คอยดูแล และยงัมีหมอมาตรวจ ในเวลาปกติยงัมีเพือ่นใหคุยเลนดวย”

ตั้งแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา เพื่อแกปญหาการดูแลผูสูงอายุที่ถูกทิ้ง

ขาดคนดแูล อยูคนเดยีว และผูสงูอายทุีม่อีปุสรรคในการดาํรงชวีติประจาํ

วนัในชนบท เมืองซนิหย ูมณฑลเจยีงซี ไดแตงต้ังผูนาํหมูบานและผูรบัผดิ

ชอบประจําหมูบานเปนผูรบัผดิชอบของ “ศูนยดูแลผูสูงอาย”ุ จนถงึปจจบัุน

หมูบาน 414 แหงทัว่เมืองซินหยไูดกอต้ัง “ศูนยดูแลผูสูงอาย”ุ จาํนวน 736

แหง มีผูสูงอาย ุ9,215 คนเขามาอยูที่ “ศูนยดูแลผูสูงอาย”ุ ครอบคลมุ หมู

บานและผูสูงอายุที่มีความตองการความชวยเหลือทั้งหมด

ตัวอยางเหลานี้เปนเพียงภาพ

สะทอนยอสวนของการที่รัฐบาล

จีนใหความสําคัญกับปญหาการดูแล

ผูสงูอายใุนชนบท จากการปรบัปรงุ

มาตรฐานองคกรดูแลผูสูงอายุใน

ชนบท ไปจนถงึการพฒันาอุปกรณ

อาํนวยความสะดวกสําหรบัการดูแล

ผูสงูอายใุนชนบทเพือ่ใหบรกิารอยาง

ยัง่ยนืภายใตความพยายามอยางแข็ง-

ขนัในทุก ๆ พืน้ที ่ระบบการบรกิาร

ดูแลผูสูงอายท่ีุละเอยีดตรงความตอง

การกาํลงัขยายตัวจากเมืองไปสูชนบท

จากสถิติกระทรวงกิจการพลเรือน

ของจนี จนถงึ ณ ปลายป พ.ศ. 2562

จีนมีองคกรดูแลผูสูงอายุที่ลําบาก

พเิศษในชนบทจาํนวน 20,000 องคกร

ซ่ึงไดจดทะเบยีนเปนศูนยดูแลผูสูง

อายแุบบไมแสวงหากาํไรมีจํานวน

เตียงทั้งสิ้น 1.6532 ลานเตียง

ผูสูงอายุกําลังฟนฟูกายภาพในศูนยบริการดูแลผูสูงอายุ
图①老人在养老中心进行康复训练 新华社 图  

พยาบาล (ซาย) กําลังสอนผูสูงอายุเลนเกมสตัวตอฝกสมอง
图②护理人员（左）带老人做益智活动 新华社 图

②
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都市 白 领 小 陈 在 疫 情

期 间 跟 着 健 身 软 件

Keep的“马甲线养成课程”

视频坚持进行腹部锻炼。对

于她而言，该健身软件里针

对不同客户群体的课程设置

让她这种缺少健身器械的人

也能达到锻炼的目的，同时

这种没有门槛的线上教学也

让她可以和家人一起在家健

身。“以前我们家只有我一

个人健身，这次疫情让家人

意识到了通过锻炼增强免疫

力的重要性。我们经常一起

切磋健身动作，这无形中也

成为了一种亲子活动的新方

式。”小陈说。

疫情下，中国兴起健康生活方式

จนีฮติชวิีตเพือ่สขุภาพในยุคโควิด - 19

เวลา 2 ทุม ภายในหองฟตเนสที่วางเปลา เฉิง ถิงถิง เทรนเนอรสอนเตน

กําลงักางขาต้ังกลอง ต้ังมือถอื ปรบัแสงในหองฟตเนส เตรยีมตัวไลฟสดสอน

เตนระบําหนาทองผานโทรศัพทมือถือ 

“ทาน้ีทุกคนทาํเปนแลวใชไหม ใครทําเปนแลวชวยกด 1 ใครยงัทําไมเปน

ชวยกด 2 ดวยนะคะ” ระหวางที่สาธิตทาทางตาง ๆ เฉิง ถิงถิงจะคอยเดินมา

เช็คที่หนาจอมือถืออยูตลอด ภาพแบบนี้เปนสิ่งที่เทรนเนอรซึ่งทํางานมาถึง 

9 ปไมเคยคิดวาจะเกิดขึ้นมากอน เมื่อตองเผชิญกับสถานการณแพรระบาด

ของโรคติดเชือ้โควดิ - 19 ผูคนจาํนวนมากจาํเปนตอง “กกัตัว” อยูกบับาน แต

ความตองการออกกาํลงักายกลบัมิไดนอยลงเลย  ทําใหธุรกิจฟตเนสตองยาย

มาอยูบน “ออนไลน” ดวย อาศัยรูปแบบคอรสเรยีนออนไลนกบัการไลฟสด

เพื่อใหบริการ “ฟตเนสออนไลน” แกผูชมถึงบาน 

“มีผูชมไลฟสดออกกาํลงักายบน Tik Tok นับหม่ืนคน น่ีเปนจํานวนท่ีสูงมาก

ถาเปนระบบออฟไลนคงยากที่จะมีหองเรยีนทีร่องรบัผูคนไดมากถงึขนาดน้ี

และน่ีเปนชองทางท่ีจะสงเสรมิการออกกําลงักายใหแกประชาชนดวย” เฉิง ถงิถงิ

กลาว ภายหลังจากเปดไลฟสด แฟนคลบัทีติ่ดตาม Tik Tok ของเธอจากเริม่ตน

เพยีงไมก่ีรอยคนเพิม่ข้ึนเปนเกือบ 2,000 คนแลว

นอกจากจะมีบรกิาร “ฟตเนสออนไลน” แลว บรรดาแอปพลเิคชนัท่ีเก่ียว

กับการออกกําลงักายออนไลนตางก็มีบทบาทสาํคัญในกระแส “ฟตเนสออน

ไลน” นี้เชนกัน อยางกรณีของคณุเฉนิ พนกังานออฟฟศในเมืองทีบ่รหิารหนา

3
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ทองตามคลปิอยางสม่ําเสมอ “หลักสูตรสรางกลามเนือ้วไีลน” ในแอปออก

กําลงักาย Keep ระหวางชวงท่ีมีการแพรระบาดโควดิ - 19 “แตกอนท่ีบาน

มีฉนัคนเดียวทีอ่อกกาํลงักาย  ตอนนีก้ลายเปนกจิกรรมในครอบครวัตาม

วิถ ีNew Normal ไปแลว” คุณเฉินกลาว

โรคโควดิ - 19 ทีอ่บุตัขิึน้ในปนี้ ทําใหการออกกาํลงักายของผูคนเกดิ

การเปลีย่นแปลง มีวถิชีวีติเพือ่สุขภาพรปูแบบใหมเพิม่ข้ึน กลุมคนทีอ่อก

กําลังกายก็เพิ่มขึ้นดวย ที่สําคัญคือ ไดสรางนิสัยการออกกําลังกายขึ้นใน

ประเทศจีน ตั้งแตคนหนุมสาวที่คอยปาดเหงื่อที่ไหลยอยในหองฟตเนส 

จนถึงผูสูงอายุที่รําไทเก็กอยูในสวนสาธารณะ ตั้งแตคนที่ชอบ “จอกกิ้ง

ยามดึก” ตามถนน จนถงึคนทีช่อบปนจักรยานในวนัหยดุสดุสปัดาห ต้ังแต

คนที่ชอบปนเขาในฤดูรอน จนถึงคนที่ชอบเลนสกีในฤดูหนาว...นับวัน

ยิ่งจะมีชาวจีนหันมาออกกําลังกายมากขึ้น ทําใหการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพกลายเปนธุรกิจหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศจีน 

นอกจากน้ัน ทศันคติดานการทานอาหารเพือ่สขุภาพกอ็ยูในความสนใจ

ของผูคนตลอด เชนปฏิบัติตาม “การรณรงคทานใหหมดจาน” อยางเครง

ครดั ในสังคมนอกจากจะเกิดกระแสนิยมท่ีดีงามอยาง “คัดคานความฟุม

เฟอย ทานอาหารอยางประหยดั” แลว ยงักระตุนใหเกิดนิสยักนิเพือ่สขุภาพ

ในหมูประชาชนดวย หากออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เมื่อทาน

ไมหมดทกุคนตางกคุ็นเคยกบัการหออาหารทีเ่หลอืกลบับาน เวลาทําอาหาร

ทานเองที่บาน ก็จะใชอุปกรณชั่ง

ตวงวดัอาหารไซสเลก็ เพือ่วดัปรมิาณ

วตัถดุบิอาหารทั้งขาวสาร เน้ือสัตว 

และเครือ่งปรงุรสตาง ๆ  อยางละเอยีด

เทรนเนอรกําลังไลฟสดสอนออนไลนในหองฟตเนส
图①健身教练在健身馆内进行网络直播教学 
中新社 图  

โรงเรยีนอนบุาลรณรงคใหเด็กทานอาหารใหหมดจาน
图②幼儿园鼓励孩子“光盘”新华社 图

②
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爱国卫生运动是中国特

有的一种公共卫生工

作方式，是改善中国城乡卫生

环境、提高全民健康水平的有

力举措。近年来，随着爱国

卫生运动的推广普及，从城

市街区到广大农村，无数家

庭、个人都投身其中，在中国

形成全民参与的新风尚。

有着百年历史的江苏省

杭州市小营巷社区是典型的

城市老旧小区，也是中国爱

国卫生运动的标杆地。因为

卫 生 防 疫 做 得 好 ， 2 0 世 纪

50年代在中国流行的伤寒、

疟疾等传染病在这里很快得

到控制。新冠肺炎疫情发生

后，截至目前，小营巷社区

常住居民中没有发现一例确

诊病例。“文明健康的生活

习惯，要持之以恒。”干了

大半辈子卫生防疫工作的小

营巷居民邵峰说。

全民参与爱国卫生运动

ชาวจนีร่วมรณรงคส์าธารณสขุเพือ่ชาติ

“การรณรงคสาธารณสขุเพือ่ชาติ” เปนงานดานสาธารณสุขรปูแบบหน่ึงทีเ่ปน

ลกัษณะเฉพาะของประเทศจีน เปนมาตรการที่ทรงพลังในการปรบัปรงุสภาพแวด-

ลอมดานสุขอนามยัของจนีท้ังในเขตเมืองและชนบท พรอมทัง้ยกระดับมาตรฐาน

สุขภาพของประชาชนจนี  หลายปมานี ้สืบเนือ่งจากการรณรงคสาธารณสุขเพือ่ชาติ

ไดรับการแพรหลายในจนี ต้ังแตถนนหนทางในเขตเมืองจนถงึชนบท มีผูคนและ

ครอบครัวจาํนวนนับไมถวนทีเ่ขารวมกับกิจกรรมนี ้จนกลายเปนแฟชัน่ใหมท่ีชาว

จีนทัง้หลายสนใจเขารวม

ชาวจนีพร้อมต่อสู้กบัโรคระบาด
全民防疫齐上阵

เขตชมุชนเสียวอิง๋แซงเมืองหางโจว มณฑลเจียงซ ูซึ่งมีประวติัศาสตรยาวนาน

มานบัรอยป เปนแบบฉบบัของเขตชนุชนเกาแกในเมือง และยงัเปนมาตรฐานของ

การรณรงคสาธารณสุขเพือ่ชาติของจนีดวย เน่ืองจากมีผลงานท่ีดีในการปองกนั

โรคระบาด ทําใหการติดตอของโรคไขไทฟอยดและโรคไขมาลาเรยีทีแ่พรระบาด

ในจีนชวงคริสตทศวรรษที ่1950 สามารถถกูควบคุมไดอยางรวดเรว็ ภายหลงัจาก

การแพรระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ - 19 จนถงึขณะน้ี เขตชุมชนเสียวอิง๋แซงยงั

ไมมชีาวบานท่ีอาศัยอยูประจําติดเชือ้โควิด - 19 เลยแมแตคนเดยีว “นิสยัการใชชวีติ

โดยคาํนึงถงึสขุภาพ ตองรกัษาไวตลอดไป” นายเสา เฟง ผูซ่ึงทํางานดานสาธารณสุข

4

①
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ปองกันโรคระบาดมากวาครึ่งชีวิตกลาว

ฤดูใบไมผลิป พ.ศ. 2563 ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติด

เชื้อโควิด - 19 พื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศจีนตางก็ริเริ่มกิจกรรมเฉพาะเพื่อ

มุงปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ชาวบานในชุมชนทุกเพศทุกวัยตาง

กเ็ขารวมเพือ่รกัษาสุขอนามยัของชมุชน   ณ หมูบานกวนลูเซ่ีย ชุมชนซาโถว

เจี่ยว เขตเหยียนเถียน เมืองเซินเจิ้น เจาหนาที่ดูแลสิ่งแวดลอมไดดําเนิน

การเช็ดลาง ฆาเชื้อ และทําความสะอาดจุดอับของพื้นที่สาธารณะและ

อุปกรณสาธารณูปโภคตาง ๆ ของชุมชนอยางละเอียด

เมือ่เร็ว ๆ นี ้โรงเรยีนชัน้มัธยมศึกษาและชัน้อนบุาลทัว่ประเทศจนีได

ทยอยแบงกลุมแบงระยะสลับกันเปดเรียน นักเรียนและครูอาจารยเกือบ 

300 ลานคนท่ัวประเทศจนีไดกลบัเขาสูการเรียนการสอนใหไดมากท่ีสุด

ในฤดูการเปดเรยีนทีพ่เิศษเชนน้ี การปองกันโรคระบาดกลายเปนบทเรยีน

ทีมี่ชวีติบทแรกในวนัเปดเรยีน  เชาตรูของวนัที ่1 กนัยายน โรงเรยีนอนุ-

บาลจืออิน เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ไดเปดประตูตอนรับนักเรียนตวันอย

“บทเรียนที ่1 ของการเปดเรียน” ของพวกเขาก็เกี่ยวของกับการปองกัน

โรคระบาดเชนกนั อาศัยการฉายภาพ “ฉนัชอบลางมือ” ทาํใหเด็ก ๆ เขาใจ

เก่ียวกับชองทางการแพรระบาดของโรคโควดิ - 19 และวธิกีารลางมือที่ถูก

ตอง ตลอดจนเรยีนรูวิธีการสวมใสหนากากอนามัยทีถ่กูตองขณะน้ี  สถาน-

การณการแพรระบาดของโรคโควดิ 

- 19 ท่ัวโลกยงัไมส้ินสุด อกีท้ังฤดู-

ใบไมรวงและฤดูหนาวก็เปนชวงท่ี

โรคไขหวดัใหญแพรระบาดสงูอยู

แลว  จึงเปนระยะทีสํ่าคัญท่ีตองปอง-

กันการแพรระบาดของโรคในโรง

เรยีน  ดังนัน้ การแนะนําใหนกัเรยีน

มีความรูความชํานาญและบมเพาะ

นสัิยท่ีดีในการปองกนัการแพรระบาด

ของโรคจงึเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง 

เดือนเมษายน ป พ.ศ. 2563 ประชาชนหลายหมื่นคนใน

กรุงปกกิ่งเขารวมกิจกรรมทําความสะอาดตามหลักสุข

อนามัย
图①2020年4月，北京数万名群众参与卫生大扫除
活动 新华社 图  

อาสาสมัครรวมกันทําความสะอาดชุมชน
图②志愿者在社区打扫卫生 新华社 图

②
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ลงทุนลงแรงเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมให้งดงาม

村镇添活力环境变美丽

พื้นที่ชนบทเปนสมรภูมิสําคัญของการรณรงคสาธารณสุขเพื่อชาต ิ

ณ หมูบานหมาจวง เมืองสวโีจว มณฑลเจยีงซู สายไฟฟาท่ียุงเหยงิหายไป

โครงการคัดแยกน้ําฝนและน้ําเสียสําเรจ็ลลุวง การจดัการขยะในชวีติประ-

จาํวนัแบบวนัตอวัน และการสรางหองน้ําสาธารณะใหมทีเ่พิม่ความสะดวก

สบายใหแกนกัทองเท่ียว หมูบานหมาจวงในทกุวนันี ้ไดกลายเปนจดุ “เชค็อนิ” 

ที่คึกคักที่สุดของชาวเมืองโดยรอบในการพักผอนหยอนใจชวงวันหยุด

สุดสัปดาห

สภาพแวดลอมของหองน้ําสาธารณะเคยเปนปญหาใหญท่ีสงผลกระทบ

ตอระบบสาธารณสุขในเขตชนบทของจีน ต้ังแตทศวรรษ 1960 การรณรงค

สาธารณสุขเพื่อชาติไดครอบคลุมการปรับปรุงและยกระดับสภาพแวด

ลอมของหองนํ้าสาธารณะในชนบท ชาวบานในอําเภออี๋วเสี้ยน มณฑล

ซานซียงัจําไดวา หลายปกอนลกูชายแตงงานกบัสาวชาวเมือง กลบัมาจดั

งานแตงซ่ึงตรงกบัชวงฤดูรอนพอดี หองน้ําในบานกลิน่เหม็นแรงมาก แมลง

บินวอนไปทัว่ “เด็ก ๆ ในเมืองตางตกใจรองไหกลวัจนไมกลาเขาหองนํา้”

ปจจบุนั มุมหองน้ําภายในบานของจาง ซวนหลงมีท้ังสวมนัง่ยอง ตะกรา

ท้ิงกระดาษชาํระ และถงัใสน้ําชกัโครก บานชองหองหบัทัง้ภายในภายนอก

จัดเก็บอยางสะอาดสะอาน “มีสุขอนามัยและสบายใจ” จาง ซวนหลงให

คะแนนหองนํ้าใหมภายหลังจากที่ปรับปรุงแลว

จากสถติิ นบัต้ังแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา รัฐบาลจีนไดลงทนุ 8.27 พนั

ลานหยวน เพื่อปรับปรุงหองนํ้าในชนบทถึง 21.03 ลานครอบครัว จนถึง

ส้ินป พ.ศ. 2563  จาํนวนหองนํา้ในชนบทของจนีจะครอบคลมุสัดสวนมาก

ถงึรอยละ 85 หองนํา้แตละหองท่ีไดรบัการปรบัปรงุสัมพนัธกบัคณุภาพชีวิต

ของแตละครอบครัวในชนบท ทามกลางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ในชนบท กลาวไดวาเปนอรรถประโยชนแบบ “หองน้ําเล็ก ๆ แตใหชวีติ

ความเปนอยูที่ยิ่งใหญ”

บ้านช่องสะอาดเรียบร้อย โอบกอดชีวติสุขภาพดี

庭院更整洁，拥抱健康生活

ครอบครวัเปน “เซลล” ทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสังคม ส่ิงแวดลอมทีส่ะอาดเรยีบ

รอยของบานหลงัเลก็ ๆ และวถิชีวีติ

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จะชวย

สรางสงัคมท่ีแข็งแรงและกลมกลนื

กนั ณ หมูบานสือฉวง อาํเภอหยาง

เจีย่ว เขตอูหลง นครฉงชิง่ บานหลงั

นอยในชนบทของนายหยาง ซิงหมิง

มักจะสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ แม

วาคณุตาหยาง ซิงหมิงจะมีอายมุาก

แลว แตยงัสามารถทาํงานเกษตรท่ีไม

หนกัมากไดในแตละวนั เชน ตัดหญา

ขดุมันฝรัง่ คณุตาหยางกท็าํอยางกระ-

ตือรือรน ลูกชายคนโตของคุณตา

หยาง นายหวง จีไ้ฉ จะใชเวลาครึง่ชัว่-

โมงในตอนเชาตรูของแตละวนั เกบ็

กวาดหองรบัแขกและหองครวั กวาด

 รายงานพเิศษ 特稿

28



“การรณรงคสาธารณสุขเพื่อ

ชาติ”  เปนรปูแบบหนึง่ของการทํา

งานดานสาธารณะสุขทีเ่ปนเอกลกัษณ

เฉพาะแบบจีน รายละเอยีดประกอบ

ดวยการกระตุนใหสมาชิกตระหนกั

และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อาศัย

องคความรูดานการแพทย ธรรมชาติ-

วทิยา และสังคมศาสตรกบัปญหา

สภาพแวดลอมและพฤติกรรมท่ีไม

ถกูสุขลกัษณะ เพือ่สรางสรรคสภาพ

แวดลอมในการดําเนินชีวิตทีส่ะอาด

เรยีบรอย สดชืน่ สบาย และเปนมิตร

ตอสขุภาพ บมเพาะจิตวิญญาณรกั

ชาติทีมี่ความเจรญิกาวหนาทางวฒัน-

ธรรม ยกระดับสุขภาพของชาวจีน

ท้ังมวล ประธานาธิบดีส ีจิน้ผงิเคย

กลาววา ใหยนืหยดัในการขยายการ

รณรงคสาธารณสุขเพือ่ชาติ น่ีมใิช

งานทาํความสะอาดงาย  ๆ  ท่ัวไป แต

ควรเริม่ตนจากการปรบัปรงุสภาพ

แวดลอมในท่ีอยูอาศัย นิสัยการบริ-

โภค สุขภาพจติของสังคม และสา-

ธารณูปโภคดานสาธารณสุข โดย

เฉพาะการยนืหยดัท่ีจะยติุพฤติกรรม

เลวรายในการบรโิภคสัตวปา สงเสรมิ

วิถชีีวิตท่ีเนนสุขภาพใหดีข้ึนและ

อนรุกัษส่ิงแวดลอม

ใบไมท่ีรวงหลนบนลานบาน “จัดการสุขอนามัยในบานใหดี ทาํ

ใหจติใจรูสึกสบายดวยเชนกนั” นายหวง จีไ้ฉกลาว ขยนัทาํงานบาน

รกัษาความสะอาดและสขุอนามัย เปนธรรมเนียมปฏิบติัทีสื่บทอด

กันมาของครอบครวัน้ี

หลายพื้นทีท่ัว่ประเทศจนี มคีรอบครัวนบัไมถวนทีล่งมอืทาํ

ความสะอาดและจดับานเรอืนใหสวยงามดวยตนเอง รวมทัง้บรเิวณ

รอบ ๆ บานและพื้นที่สาธารณะดวย ตางตระหนักถึงวิถีชีวิตที่

อนรัุกษธรรมชาติและรกัษาสุขอนามัย และดวยวฒันธรรมท่ีคํา-

นึงถงึเร่ืองสุขอนามัยของแตละครอบครวัเลก็ ๆ เหลานี ้ไดกอให

เกิด “ครอบครัวใหญ” ในสังคมจีน

ข้อมูลเพิม่เตมิ

มณฑลหูหนานรวมรณรงคเดือนแหงสาธารณสุขเพื่อชาติดวยการตรวจโรคฟรีใหกับประชาชน
湖南省开展“爱国卫生月”活动，组织义诊 新华社 图
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中国很多企业和泰国医疗机构积极开展了医疗合作。如

2019年，云南省投资控股集团有限公司与泰国多家著名

医疗机构签署合作协议，在国际养生和医疗旅游等大健康领域的

跨境合作中迈出第一步。同年，中国平安旗下的医疗健康生态平

台——平安健康医疗科技有限公司与泰国最大的医疗集团曼谷杜

斯特医疗集团合作推出了海外视频二诊服务，为寻求在线一站式

海外医疗服务的中国患者建立了医疗保健体系，让中国患者无需出

国，即可与全球顶级医生“面对面”，帮助他们获取更多元、全面

的治疗方案。

中泰医疗旅游合作潜力巨大

ผูชวยนักวิจัยสถาบันวิจัย

ไทยศึกษา สถาบันวิจัย

เอเชยีใต - เอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต (คุนหมิง) จีน 

陈笑云 

โดยเฉิน เส้ียวหยนุ

中国(昆明)南亚东南亚研究院

泰国研究所助理研究员

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา ความรวมมือดานการ

ทองเท่ียวไทย - จนีกระชบัแนนแฟนยิง่ขึน้ เน่ือง

จากอตุสาหกรรมการทองเทีย่วรปูแบบใหมท่ีผสม

ผสานการทองเทีย่วและบริการดานสุขภาพ การ

ทองเท่ียวเชงิการแพทย ไดคอย ๆ กลายเปนแสง

สวางดวงใหม  จากกระแสความนิยมมาทองเท่ียว

ประเทศไทยของนกัทองเท่ียวชาวจนีเพิม่ข้ึน สถาบัน

บริการทางการแพทยของไทยไดออกมาตรการ

ตาง ๆ  ท่ีสอดรบักนั เพือ่ใหนักทองเทีย่วชาวจนีได

รบับรกิารทางการแพทยและสุขภาพทีมี่ความสะ-

ดวกสบายมากขึ้น

รฐับาลไทยมุงม่ันทีจ่ะทําใหประเทศไทยเปน

แหลงบรกิารทางการแพทยชัน้นําระดับโลกมาโดย

ตลอด ทําการปรบัปรงุเทคโนโลยกีารบรกิารทาง

การแพทยอยางมืออาชีพ และพฒันาทรพัยากรบริ-

การทางการแพทยทีมี่คุณภาพสูงอยูเสมอ ทางรัฐบาล

จีนใหการสงเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมการทอง

เท่ียวเชงิการแพทยอยางจรงิจงัเชนกนั การทองเทีย่ว

เชงิการแพทยกลายเปนแนวโนมหน่ึงท่ีทําใหนัก

ทองเท่ียวจีนเดินทางมาประเทศไทย ประเทศไทย

สามารถใหบรกิารทางการแพทยช้ันนําระดับโลก

แกนักทองเทีย่วชาวจีนดวยเทคโนโลยแีละอปุกรณ

เครือ่งมือทางการแพทยท่ีทันสมัย เพือ่ตอบสนอง

ความตองการทางการแพทยท่ีหลากหลายของผู

ปวย  ปจจบุนัประเทศไทยมีรปูแบบการทองเท่ียว

เชงิการแพทยท่ีมีความหลากหลาย ไมจาํกดัเฉพาะ 

ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวเชงิการแพทย์
จนี - ไทยมีศกัยภาพสงูมาก
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“การนวดแผนไทย” อกีตอไป ไมวาจะเปนการใหบรกิารดานศัลยกรรมความ

งาม การดูแลสุขภาพดวยสปา ไปจนถึงเวชศาสตรการกีฬาและการฟนฟู

สุขภาพ

ในอกีดานหน่ึง วสิาหกจิจนีและสถาบันทางการแพทยของไทยหลาย

แหงไดจัดทําความรวมมือทางการแพทยอยางจรงิจัง เชน ป พ.ศ. 2562 บรษัิท

ยนูนาน อนิเวสเมนท กรุป (Yunnan Investment Group ) มณฑลยนูนาน ได

ลงนามในสัญญาความรวมมือกับหลายองคกรการแพทยท่ีมีชือ่เสยีงของ

ไทย  พฒันาความรวมมือดานการแพทยและการดูแลสุขภาพระหวางประเทศ

จีน - ไทย นบัเปนกาวแรกท่ีสาํคัญในการนํารองความรวมมือขามพรมแดน

ดานการดูแลสุขภาพและการทองเท่ียวเชงิการแพทยระหวางประเทศ  ใน

ปเดียวกัน บริษัท Ping An Health Medical Technology Co. , Ltd. ซึง่เปนแพลต-

ฟอรมดานนเิวศวทิยาทางการแพทยและสุขภาพ ซ่ึงอยูภายใตเครอืบรษัิท

พงิอนัแหงประเทศจีน ไดรวมมือกบับรษัิท กรงุเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)

(BDMS) ท่ีมีเครอืขายการแพทยทีใ่หญทีสุ่ดในประเทศไทยเปดตัวใหบรกิาร

ตรวจวนิจิฉัยโรคแกผูปวยตางชาติผานทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ  จดัต้ังระบบ

การดูแลสุขภาพสําหรบัผูปวยชาวจนีทีต่องการบริการทางการแพทยในตาง

ประเทศผานทางออนไลนแบบครบวงจร เพือ่ใหผูปวยชาวจนีไมจาํเปนตอง

เดินทางไปตางประเทศกส็ามารถ “พบแพทยตอหนา” ชัน้นําไดท่ัวโลก  ชวย

ใหพวกเขาไดรบัแนวทางการรกัษาท่ีหลากหลายและครอบคลมุมากยิง่ข้ึน   

ในอนาคต ความรวมมือดานการแพทยเชิงการทองเที่ยวจีน - ไทยจะ

มีศักยภาพสูงมาก สามารถรวมมือกันเชิงลึกในหลายดาน อาทิเชน อนัดับ

แรก หลงัจากผานวกิฤติโควดิ - 19 แลว ผูคนจาํนวนมากจะแสวงหาสไตล

ชีวติเพือ่สุขภาพและการทองเท่ียว การทองเทีย่วเชงิการแพทยจะนํามาซ่ึง

โอกาสใหม หนวยงานที่เกี่ยวของของรฐับาลทัง้สองฝายควรทาํการเชื่อม

โยงกนัอยางแข็งขัน เพือ่กระชับความ

รวมมือในการทองเทีย่วเชงิการแพทย

โดยเสนอนโยบายที่เกีย่วของ รวม

กนัจดัเวทเีสวนาการจดันิทรรศการ

เปนตน เพือ่สรางพืน้ทีสํ่าหรบัความ

รวมมือระหวางวิสาหกจิของท้ังสอง

ฝาย อนัดับตอมา ผอนคลายนโยบาย

ท่ีเกีย่วของ เพือ่ดงึดูดการลงทุนจาก

ตางประเทศและดึงดูดนักทองเท่ียว

ประเทศจีนและไทย  สามารถสนับ

สนุนอตุสาหกรรมการทองเท่ียวเพือ่

สุขภาพไดอยางเหมาะสมในแงของ

นโยบายการลงทนุและวซีา ฯลฯ เปน

การดงึดูดการลงทุนทางธุรกจิไดมาก

ขึ้น ในขณะเดียวกันยังสะดวกกับ

นักทองเทีย่วทีจ่ะใช “การรกัษา”  นํา

“การทองเที่ยว” หรือใช “การทอง

เท่ียว” สงเสริม “การรกัษา” อนัดับ

สาม สรางพืน้ท่ีอบรมบคุลากรสาย

อาชีพการทองเที่ยวเชิงการแพทย 

ยกระดับทักษะและคุณภาพ ทําให

พวกเขาไมเพียงเชี่ยวชาญทางการ

แพทย การพยาบาล การดูแลสุขภาพ

และความรูทางวิชาชีพเทาน้ัน แตยงั

สามารถสือ่สารกบัลกูคาไดโดยปราศ

จากอุปสรรค 
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1980年8月26日，

深圳经济特区

成立。40年来，这个曾经的沿海“渔

村”以惊人的速度成长，一跃成为

拥有1300多万常住人口的国际大都

市。40年来，一拨拨“深圳人”和

深圳一起成长，写下了属于个人，

属于中国，甚至属于世界的传奇。

中国之治| 四十年光阴里的深圳故事

บรหิารแดนมงักร

ต�านาน 40 ปีของเซนิเจิ้น

ในวันที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นกอตั้งขึ้น 

ในชวง 40 ปมานี ้ พื้นที่เลียบชายทะเลผืนนี้เติบโตอยางรวดเร็วจนนาตก

ตะลึง กาวกระโดดกลายเปนเมืองนานาชาติที่สําคัญที่มีประชากรประจํา 

13 ลานกวาคนอาศัยอยู ในชวง 40 ปมานี ้ คนกลุมแลวกลุมเลาไดเตบิโต

พรอม ๆ  กบัตัวเมืองเซินเจิน้ จารกึความมหศัจรรยทัง้ในสวนของบุคคล สวน

ของจีน ตลอดจนสวนของโลกไวอยางงดงาม 

นายเร่ิน เจิง้เฟย 21,000 หยวนจดทะเบียนบริษทัหัวเหว่ย

任正非：21000元注册了华为

ในป พ.ศ. 2526 นายเริน่ เจ้ิงเฟย เดินทางมาทีเ่มืองเซินเจิน้ หลงัจากน้ัน

4  ป เขาไดเขาเปนหน่ึงในกองทัพในการบกุเบกิธุรกจิใหม โดยใชเงิน 21,000 

陈振凯 吕绍刚 刘少华/文

หยวนจดทะเบียนบริษัทหัวเหวย 

นับเปนการกาวเขาสูวงการโทรคม-

นาคมของเขา

ในชวงอาหารกลางวันวันหนึ่ง 

ทุกคนกําลังรับประทานอาหารที่

โรงอาหาร นายเริน่ เจ้ิงเฟย รีบเดิน

ออกมาจากหองครวั มือถอืตะหลิว

โบกไปมาพรอมกลาวกับบรรดา

พนกังานวา  20  ปหลงัจากนี ้ หวัเหวย

จะเปนบรษัิทระดับโลก  จะเปนหน่ึง

ใน 4 สวนของธุรกิจโทรคมนาคม

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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ทั่วโลก

 “สิบกวาปทีแ่ลว ผมไดยนิวาหอง

แลบ็ Nokia Bell Labs คิดคนส่ิงประ-

ดิษฐได 1 รายการตอวนั ปจจบุนั เฉลีย่

3 รายการตอวัน ถือวาสุดยอดมาก

จรงิ ๆ ” คําพดูนีเ้ปนสิง่ท่ีนายเริน่ เจ้ิง-

เฟยกลาวระหวางท่ีไปเยีย่มชมหอง

แลบ็ Nokia Bell Labs เม่ือป พ.ศ. 2540 

กาลเวลาและโลกไดเปลีย่นผานไป

ปจจุบัน บริษัทหัวเหวยมีความสา-

มารถในการคิดคนวิจัยประดิษฐ

นวัตกรรมใหมแซงหนา Nokia Bell Labs ไปอยางมากทีเดียว

นายเริน่ เจ้ิงเฟย กลาววา ในแตละป บริษัทหัวเหวย ไดลงทนุดานการ

คิดคนวจิยัสูงถงึ 15,000 - 20,000 ลานหยวน โดยยอดการดําเนินการคดิคน

วจิยัรวมในอนาคต  5  ปขางหนาจะทะล ุ100,000 ลานหยวน ต้ังแตป พ.ศ. 2561

ในการจดัอนัดับการลงทุนดานการคดิคนวจัิยทัว่โลก หวัเหวยไดจดัอยูใน

อนัดับหนึง่ของประเทศจนีและเปนอันดับท่ีหาของโลก หวัเหวยในวนัน้ี มี

นักวทิยาศาสตรและผูเชีย่วชาญท่ีทํางานวิจัยข้ันพืน้ฐาน 15,000 กวาคน ซ่ึงรับ

ผดิชอบ “แปลงเงินใหเปนความรู” โดยนักพฒันาผลติภณัฑ 60,000 กวาคน

รบัผดิชอบ “แปลงความรูกลบัเปนเงิน”

จากการเลยีนแบบไปสูการกาวข้ึนทดัเทยีมและแซงหนา นีเ่ปนประวติั-

ศาสตรการสรางสรรคนวัตกรรมใหมของหวัเหวย อกีทัง้ยงัเปนประวัติศาสตร

การสรางสรรคนวตักรรมใหมของเมืองเซินเจิน้ดวย ในชวง 40  ปมานี ้นีน่บั

เปนตํานานทีส่ื่อใหเหน็ถงึอตัลกัษณของเซินเจิน้ไดอยางโดดเดนท่ีสุด  แม

วาวสิาหกจิรายอืน่ ๆ จาํนวนมากอาจจะไมไดมีขนาดใหญเชนหวัเหวย แต

กม็เีสนทางการพฒันาที่คลายคลึงกัน

อาคารสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
图①深圳特区高楼林立 新华社 图

เมืองโบราณหนานโถวในเขตเซินเจิ้นไดรับการปรับปรุงและยกระดับ สามารถดึงดูดผูคนและนักทองเที่ยวจํานวนมาก

มาเยี่ยมชม
图②深圳南头古城经过改造提升，吸引大量市民、游客游玩 新华社 图

①

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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นายเผงิ ซ่งว่าง ประจกัษ์พยาน “ความมหัศจรรย์” ของการพฒันาเซินเจิน้  

彭颂望：见证深圳发展“奇迹”

ในป พ.ศ. 2527 บดิาของนายเผิง ซงวาง ตัดสินใจมาบุกเบิกธุรกจิท่ีเขต

เศรษฐกจิพเิศษเซินเจ้ิน สามภีรรยาคูน้ีไดหอบหิว้ลกูส่ีคนมาดวยกนั พวก

เขามาถงึทีห่ลวัหขูองเมืองเซินเจิ้น  และเชารานท่ีเขตตงเหมินรานหนึง่ โดย

ทําธุรกิจรบัซอมจักรยาน นายเผิง ซงวาง นึกยอนกลับไป ในป พ.ศ. 2527 

เซินเจิน้มตึีกสูงเพยีงแคไมกี่ตึกเทานัน้ หวงกางและกางเซ่ียซ่ึงมีตึกสูงระฟา

เรียงรายและเปนยานศูนยกลางธุรกจิเมืองเซนิเจิน้ในขณะน้ีนัน้ ในสมัยกอน

ลวนแตเปนทีน่า

ในป พ.ศ. 2535 นายเผงิ ซงวางสอบติดมหาวิทยาลยัเซนิเจิน้ เขาไดเลอืก

สาขาวชิาบริหารธุรกจิซึง่คอนขางเปนท่ีนิยมในสมัยนัน้  หลงัจากจบการ

ศึกษา เขาเร่ิมทาํงานเปนพนักงานโรงแรม Southern International Hotel หลงั

จากนัน้ ไดทํางานอยูหลายตําแหนงในบรษิทัแมคโดนัลด เงินเดือนจากเริม่ตน

หลังเรียนจบที ่800 หยวน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเปน 3,000 กวาหยวน

ในป พ.ศ. 2539 ดวยคําเชิญของหมูบานหนานหลิ่งเมืองเซินเจิ้น นาย

เผงิ ซงวางไดทําหนาทีเ่ปนเจาหนาท่ี

ชมุชน โดยทาํงานท่ีหมูบานหนาน

หลิง่เปนเวลา 16 ป เขาไดเขาไปมีสวน

รวมและเปนประจักษพยานในการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบการพฒันาเขต

ชมุชมหมูบานหนานหลิ่ง

หมูบานหนานหลิง่ในตนครสิต

ศตวรรษที ่21 เปนหมูบานอตุสาห-

กรรมตนแบบ มีโรงงานจาํนวนมาก

ประชากรจากภายนอกกระจุกตัว โครง

สรางพืน้ฐานและสาธารณูปโภคสวน

ใหญมีเพือ่ตอบสนองการพฒันาดาน

อตุสาหกรรม “ตอนทีผ่มเพิง่มาถึงท่ี

หมูบานหนานหลิง่ กท็นัชวงเปลี่ยน

รูปแบบของชุมชนอีกครั้งพอดี” 

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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นายเผงิ ซงวางกลาว อตุสาหกรรมคอย ๆ เคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ หมู

บานเล็ก ๆ ไดเปลีย่นไปสูความเปนเมอืงอยางรวดเรว็ เคียงคูกบักระบวนการ

พฒันาความเปนเมืองหมูบานหนานหลิง่ไดเปล่ียนโฉมหนาไปอยางเดนชดั

แตกอนในหมูบานไมมีแมคโดนัลด เคเอฟซ ีวอลมารท แตขณะนีแ้บรนดตาง ๆ

ก็ลวนแตเขามา ชาวบานกเ็ริม่เขาไปอยูในอาคารสูงท่ีมีลิฟท  การเดินทาง

ก็สะดวกขึน้เร่ือย ๆ มาตรฐานทางวัฒนธรรมของชาวบานก็สูงข้ึนเรือ่ย ๆ

หลายปหลงัจากนัน้  หมูบานหนานหลิง่กไ็ดกลายเปนชมุชนเมืองอยางสมบรูณ

จากหมูบานอตุสาหกรรมกลายเปนชมุชนเมือง การเปลีย่นแปลงของโครง

สรางประชากรหมูบานหนานหลิง่เปนภาพสะทอนยอสวนของกระบวน

การพฒันาเมอืงเซินเจิน้  จากท้ังหมูบานท่ีเคยมีชาวบานเพยีงไมกีร่อยคน  กาว

ไปสูการมีประชากรจากภายนอกเขามาเกินหมื่นคน ตลอดจนมีผูท่ีมีการ

ศึกษาสูงข้ึนและมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยช้ัีนสูงมาต้ังถิน่ฐานที่

นีม่ากขึน้เรือ่ย ๆ  จน ณ ปจจบุนั ประชากรของหมูบานหนานหลิง่มีจาํนวน

เกินกวา 100,000 คน 

นายหลวิ จงฮวา จากชาวนาสู่ช่างท�านาฬิกาช้ันสูง

刘中华：从农民到顶级表匠

นายหลวิ จงฮวามาจากหมูบานหน่ึงในมณฑลกวางตุง  โดยเริม่ทํางาน

เกษตรกรรมจากการเปนผูชวยตัวเลก็ ๆ หลงัจากจบการศึกษาระดับมัธยม

ปลายเขาก็รีบหางาน โดยพรหมลิขิตที่ประจวบเหมาะพอดี เขาไดทราบ

ขาวที่ลํ้าคาขาวหนึ่งวาบริษัท Shenzhen Fiyta กําลังประกาศรับสมัครคน

เขาไมรีรอ รีบสมัครเขาเปนพนักงานบริษัทผลตินาฬกาขอมือรายนีทั้นที

เมื่อเขาเขามาที่บริษัท นายหลิว จงฮวาก็เริ่มเรียนรูงานจากรุนพี่ โดยเริ่ม

จากที่จับคีม มือยังไมมั่นจับอะไหลก็มือสั่น แตหากอยากจะกาวหนาไม

มีทางลดั ตองฝกฝนซ้ําไปซ้ํามา นายหลวิ จงฮวา จึงยอมทนลาํบาก ทุมเท

มากกวาคนอืน่  พยายามฝกปรอืฝมือ จนคอย ๆ กลายเปนมือวางอนัดับหนึง่

ดานเทคนิคในแผนกประกอบชิ้นสวนของบรษิทั ตอมาเขาไดยายไปฝาย

นาฬกาขอมือชัน้สงู มีสวนชวยซอมนาฬกา เปนผูรบัผดิชอบสายการผลติ

แกปญหาทางเทคนิคของสายการผลิต พรอมทัง้ออกแบบดัดแปลงอปุกรณ

ซอมนาฬกาดวย 

จากการทํางานเปนเวลาหลายป ส่ิงท่ีทําใหนายหลวิ จงฮวาจดจาํไมลืม

ก็คอืการคดิประดิษฐนาฬกาอวกาศ หลงัจากยานบรรทุกคนเสนิโจว  7  ของ

จนีขึน้สูอวกาศ ยานอวกาศกจ็ะโคจรบนอวกาศ อณุหภมิูภายนอกยานต่ําสุด 

80 องศาเซลเซียส นาฬกาทีบ่รษัิท Fiyta 

เขารวมวิจยัประดิษฐขึน้จะสามารถ

ทนกบัสภาพอณุหภมิูน้ีไดหรอืไมจาก

การผานการทดลองหลายสิบคร้ัง  สุด

ทายนายหลวิ จงฮวากไ็ดคนพบน้ํามัน

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงน้ํามันตัวนีส้ามารถ

อยูในอณุหภมิูแวดลอมท่ี 80 บวกลบ

องศาเซลเซียส ไดโดยอณุหภมิูสงูไม

ระเหยอณุหภมิูต่ําไมแขง็ตัว

นายหลวิ จงฮวา กลาววา  “เวที” 

ของเขากคื็อหนาปดนาฬกา ซ่ึงเล็กจน

ไมสามารถเลก็ไดอกี แตตองมีสมาธิ

จดจอทุมเทเพียงพอถึงจะสามารถ

แสดงบทบาทของตัวเองใหดีได  ซึง่

เมืองเซินเจ้ินแหงน้ีไดมอบเวทีขนาด

ยักษใหแกคนที่มคีวามฝนเชนนาย

หลิว จงฮวาจํานวนมากมาย

ทาเรือเหลียนถัง - ทาเรือทางบกครบวงจรลาสุดระหวาง

เซินเจิ้นและฮองกง
深圳与香港之间最新综合性陆路口岸——莲塘口岸 
新华社 图
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最近 一 段 时 间 ， “ 双 循

环”成为了中国经济的

热词。什么是“双循环”？它主

要是指中国要逐步形成以国内大

循环为主体、国内国际双循环相

互促进的新发展格局。

以国内大循环为主体，意味

着着力打通国内生产、分配、流

通、消费的各个环节，发挥中国超

大规模市场优势，以满足国内需求

作为经济发展的出发点和落脚点。

而国内国际双循环相互促

进，强调以国内经济循环为主,

绝非“自我封闭”。这样做的目

的是通过发挥内需潜力，使国内

市场和国际市场更好地联通，实

现更加强劲、可持续的发展。

所以，以国内大循环为主体

绝不意味着中国开始趋向闭关自

守。扩大内需不等于放弃外贸，

形成国内大市场更不等于放弃国

际竞争。对中国来说，扩大内需

和扩大开放并不矛盾，国内大循

环越顺畅，越有利于构建开放新

格局，越有利于形成参与国际合

作和竞争的新优势。

疫情以来，中国在扩大内需

的同时，并没有放慢开放的步

伐。今年以来，外商投资法落地

实施、《海南自由贸易港建设总

体方案》公布、外商投资准入负

面清单再次“瘦身”等等，一项

项政策部署宣示着中国以开放促

改革促发展的决心。

毋庸置疑，中国的发展离不

开世界，世界的发展也需要中

国。未来，中国的国门只会越开

越大，和全世界分享她的巨大市

场机遇。

“双循环”助中国开放进入新阶段

“ระบบหมุนเวียนคู่” 
กบัการกา้วเขา้สู่ระยะใหม่
แห่งการเปิดประเทศของจนี

เม่ือเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2563 คณะกรรมาธิการถาวรประจํากรมการเมือง 

พรรคคอมมิวนสิตแหงประเทศจนี เสนอวา “เราจะตองใชขอไดเปรยีบและศักย-

ภาพของอปุสงคภายในประเทศของจนี ในฐานะประเทศทีมี่ตลาดขนาดยกัษ 

เพือ่สรางระบบหมุนเวยีนท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศท่ีเก้ือหนนุ

กนัเอง และนําไปสูรปูแบบการพฒันาแบบใหมในทีสุ่ด” 

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดีแหงสาธารณรฐัประชาชน

จนี กลาวยํา้ขณะเปนประธานกลาวเปดงานเสวนานักธุรกิจวา จีนจักตอง “คอย ๆ

สรางใหเกดิรปูแบบการพฒันาใหม ทีเ่นนระบบหมุนเวยีนในประเทศเปนแกน

หลกั และเกดิการเกือ้หนนุกนัระหวางระบบหมุนเวยีนภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ”

ในระยะหลงัมานี ้คําวา “ระบบหมนุเวยีนคู” ดูจะเปนศัพทใหมมาแรงใน

แวดวงเศรษฐกจิจีน

① ②
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“ระบบหมุนเวยีนคู่” คอือะไร

什么是“双循环”？

โดยสาระสาํคัญแลว “ระบบหมุนเวียนคู” หมายถงึการทีจี่นจะคอย ๆ

สรางใหเกดิรปูแบบการพฒันาอยางใหม ทีเ่นนระบบหมุนเวยีนในประเทศ

เปนแกนหลัก โดยสรางใหเกิดการเกื้อหนุนกันระหวางระบบหมุนเวยีน

ภายในประเทศและระบบหมุนเวยีนระหวางประเทศ

การยดึระบบหมุนเวียนในประเทศเปนแกนหลักนั้นหมายถงึการท่ีจนี

จะตองเชือ่มโยงขอตอตาง ๆ ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ไมวาจะเปนการ

ผลติ การกระจายสนิคา การไหลเวียนของสินคา และการบรโิภคเขาดวยกนั

จีนจะใชขอไดเปรยีบของตนในฐานะประเทศท่ีมีตลาดขนาดยกัษ ในการ

ตอบสนองตออปุสงคภายในประเทศ ซึง่ถอืไดวาเปนจดุเริม่ตนและจดุหมาย

ปลายทางของการพฒันาเศรษฐกจิ

แนนอนวาการเกื้อหนุนกันระ-

หวางระบบหมุนเวียนภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยเนนหนักไป

ทีก่ารหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิภายใน

ประเทศเปนหลกัน้ี มิไดหมายความ

วาจีนจะ “ปดตัวเอง” แตอยางใด แต

จดุประสงคของการปฏบัิติเชนนี ้ก็

เพือ่ชวยใหตลาดภายในประเทศและ

ตลาดตางประเทศสามารถเชือ่มตอ

กนัไดดียิง่ข้ึน ดวยการแสดงศักยภาพ

ของอปุสงคภายในประเทศอยางเต็ม

ทีจ่นนาํไปสูการพฒันาท่ีเขมแขง็และ

ยัง่ยนื

ดร.ไป จิง่หมิง รองผูอาํนวยการ

สถาบันวจิยัการคลงัแหงประเทศจนี

เชือ่วา แนวคิดนี้คือนโยบายสาํคัญ

ท่ีเกดิข้ึนจากการประเมินแนวโนม

เศรษฐกจิจีนและแนวโนมเศรษฐกจิ

โลกในปจจบัุน และจะกลายเปนโจทย

ใหญสําหรบัเศรษฐกจิจนีไปอกีระยะ

หนึง่นบัจากน้ี

การแสดงหุนยกัษทีถ่นนยานการคาวางจิง กรงุปกก่ิง

เรยีกรองความสนใจจากผูชม
图①北京市望京小街商业街布置巨大人偶提升人气 
新华社 图  

ชาวเมืองกาํลงัชอปปงในไทกหูลี ่ยานสานหลีถุ่น กรงุปกก่ิง
图②市民在北京三里屯太古里购物 中新社 图 

ขบวนรถไฟขนสงสินคาจีน - ยุโรป ท่ีจะมุงหนาไปสูเมือง

ดุยสบรูก ประเทศเยอรมนี โดยไดเดินทางออกจากสถานี

รถไฟอูฮั่น
图③开往德国杜伊斯堡的中欧班列从武汉出发 
新华社 图

③
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เพราะเหตุใด “ระบบหมุนเวยีนคู่” 

จงึเป็นโจทย์ใหม่ส�าหรับเศรษฐกจิจนี

 “双循环”缘何成为新命题？

โรคระบาดโควดิ - 19 ท่ีเกดิข้ึน

อยางกระทันหันสงผลใหเศรษฐกจิ

โลกประสบปญหาอยางหนักหนวง

อปุสงคท่ัวโลกหดตัว สถานการณ

โลกซับซอนอยางไมเคยปรากฏมา

กอน จากรายงานแนวโนมเศรษฐกจิ

โลกซึง่พยากรณโดยกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ  ซ่ึงเผยแพรเม่ือเรว็  ๆ  

นี้ระบุวา ในป 2563 เศรษฐกิจโลก

จะหดตัวรอยละ 4.9 ในจํานวนนั้น

ประเทศพฒันาแลวจะมอีตัราการหด

ตัวของเศรษฐกจิอยูท่ีรอยละ 8  สวน

เศรษฐกจิของตลาดเกดิใหมและประ-

เทศกาํลงัพฒันาจะหดตัวท่ีระดับรอย

ละ 3

ขณะนี ้จีนมีขนาดเศรษฐกิจที่

ใหญโต กลายมาเปนระบบเศรษฐกจิ

ท่ีสามารถสงผลกระทบตอเศรษฐกจิ

โลกอยางเดนชดั ดวยสภาพแวดลอม

ภายนอกเชนน้ี การเขาไปมีสวนรวม

ในระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

ระดับนานาชาติเหมือนอยางที่เคย

ทํา คงจะไมเพยีงพอใหจีนสามารถ

กระตุนใหเกดิการขยายตัวทางเศรษฐ-

กจิอยางยัง่ยนืในระยะยาวไดอกีตอไป

นอกจากนี ้หากมองจากแนวโนม

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศทีมี่เศรษฐกิจขนาดใหญ ไม

วาจะเปนญีปุ่น เยอรมนี สหรฐัอเมรกิา

หรอืสหราชอาณาจักรแลว เม่ือเศรษฐ-

กิจเติบโตไปถึงระดับหนึง่ รปูแบบ

การพฒันาท่ีใหความสําคัญท้ังเศรษฐ-

กิจในประเทศและระหวางประเทศ กจ็ะเปนส่ิงจําเปนไปเองโดยธรรมชาติ

 การยดึระบบหมุนเวยีนในประเทศจนีเป็นหลกัหมายความว่าอย่างไร

以中国国内大循环为主体如何理解？

จนีเปนประเทศท่ีมีระบบอตุสาหกรรมท่ีครบถวนทีสุ่ด มีขนาดใหญท่ี

สุดในโลก นอกจากนี ้ยงัมศีกัยภาพในการสงเสริมดานอืน่ ๆ อยางสมบรูณ

ประเทศจนีมีผูเลนในตลาดจาํนวนมาก เชน มีบริษัทหางรานกวา 100 ลาน

ราย มีบุคลากรทีมี่ความถนัดในดานตาง ๆ  ซ่ึงมีวุฒกิารศึกษาระดับอดุมศึกษา

กวา 170 ลานคน นอกจากนี ้ยงัมีตลาดขนาดยักษ ซึ่งประกอบดวยประชากร

1,400 ลานคน โดยในจาํนวนน้ัน เปนผูมีรายไดปานกลางกวา 400 ลานคน 

เหลานีล้วนเปนท่ีมาของอปุสงคภายในประเทศท่ีมีพลงัมหาศาล

หากมองในภาพรวม ชวงครึง่ปแรกที่ผานมา จนีคอย ๆ ขจดัปจจยัลบ

นานัปการท่ีเกดิข้ึน จนสภาพเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอย

ไป เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคมทีผ่านมา สํานักงานสถติิแหงประเทศจนี ไดประ-

กาศวา เศรษฐกจิจนีในไตรมาสที่สองขยายตัวในอตัรารอยละ 3.2 เม่ือเทยีบ

กบัชวงเดียวกนัของปทีแ่ลว ในขณะท่ีเศรษฐกจิจนีในไตรมาสแรกนัน้ หด

ตัวในระดับรอยละ 6.8 เมือ่เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว การเปลี่ยน

แปลงในแงบวกของสถติิตาง ๆ สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกจิจนีมีความยดื

หยุนและมีศักยภาพสูงมาก รฐับาลจีนจึงวางแผนท่ีจะกาํหนดใหการตอบ

สนองอุปสงคภายในประเทศเปนจุดเริ่มตนและเปาหมายในการพัฒนา

เศรษฐกจิ ท้ังยงัจะเรงสรางระบบอุปสงคภายในประเทศท่ีสมบูรณ ขยาย

อปุสงคภายใน เพือ่จะไดเปนปจจยัผลกัดันการขยายตัวทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยนื

①
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และทรงพลัง

ดร. เยียน อีห้ลง รองผูอาํนวยการศูนยวจัิยจีน แหงมหาวทิยาลยัชงิหวั

รองศาสตราจารยประจําคณะบริหารรัฐกิจ กลาววา “พันธกิจเรงดวนที่

สุดในระบบหมุนเวียนภายในประเทศนั้น คือการขยายอุปสงค และยก

ระดับคุณภาพของหวงโซอุตสาหกรรมอยางมั่นคง”

“ระบบหมุนเวยีนคู่” ส่งเสริมจนีให้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการเปิดประเทศ

“双循环”推动中国开放进入新阶段

การยึดเอาระบบหมุนเวยีนภายในประเทศเปนตัวเอก ไมไดหมายความ

วาจนีมีแนวโนมจะปดประเทศ  การสรางตลาดขนาดใหญในประเทศไม

ไดหมายความวาจนีจะเลกิแขงขันในระดับนานาชาติ สําหรบัจนีการขยาย

อปุสงคในประเทศไมขัดแยงกับการยกระดับการเปดประเทศแตอยางใด 

ในทางตรงกันขาม ยิง่ระบบหมุนเวียนภายในประเทศมีความราบรืน่ กจ็ะ

ยิง่สงผลดีตอการสรางสภาวะใหมในการเปดเสร ีท่ีจะสงผลดีตอความรวม

มือในระดับนานาชาติมากข้ึนเปนเงาตามตัว

นับต้ังแตเกดิโรคระบาดเปนตนมา จนีไดขยายอปุสงคภายใน โดยไม

ไดลดทอนระดับการเปดประเทศออกสูสากล นับต้ังแตตนปเปนตนมา จนี

ไดกาํหนดนโยบายตาง ๆ  ท่ีประกาศชดัถงึความมุงม่ันทีจ่ะกระตุนการปฏริปู

กระตุนการพฒันาดวยการเปดประเทศ ไมวาจะเปนการบังคับใชกฎหมาย

การลงทุนของนักลงทุนจากตางประเทศ การประกาศแผนบรูณาการ  การ

สรางทาเรือการคาเสรีไหหลํา การปรับลดประเภทธุรกิจที่ไมอนุญาตให

เงินทุนตางประเทศไหลเขา เปนตน 

เปนความจรงิท่ีวา เศรษฐกจิจนี

จะพฒันาไดกด็วยเศรษฐกจิโลก และ

เศรษฐกจิโลกเองกข็าดจนีไมไดเชน

กัน ในอนาคต ประตูสูประเทศจีน

มีแตจะเปดกวางยิง่ข้ึน  เพือ่แบงปน

โอกาสทางตลาดอนัมีพลงัมหาศาล

ออกสูนานาประเทศทั่วโลก

稿件来源：本刊综合 

หยางซานทาเรือตูคอนเทนเนอรเมืองเซี่ยงไฮ
图①上海洋山港集装箱码头 新华社 图  

คนงานในสายการผลิตรถยนตงานกดปมโครงและ

งานเชื่อมของบริษัทผลิตรถยนตแหงหนึ่งในเมืองชิงโจว

มณฑลซานตง
图②工人在山东省青州市一家汽车制造企业的冲焊
车间内生产作业 新华社 图

②
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2019年8月，云

南等6个省

份获批设立自由贸易试验区。8

月30日，作为中国首批沿边自由

贸易试验区之一的中国（云南）

自由贸易试验区挂牌成立，标

志着云南改革开放高质量跨越

发展进入新的时代。

这一年，云南自贸试验区

外贸进出口总值131.05亿元人

民币；每天有160户市场主体

诞 生 ， 每 4 天 1 户 外 资 企 业 落

地；2020年上半年银行跨境人

民币结算108.4亿元……这些数

据诠释了云南自贸试验区改革

的活力、开放的动力。

「数读」中国（云南）自贸试验区一岁了

ตวัเลขส�าคญัในวาระครบรอบ 1 ปี
เขตทดลองการคา้เสรมีณฑลยูนนาน ประเทศจนี

 เมื่อเดือนสงิหาคม ป พ.ศ. 2562 มีการอนุมัติใหมณฑลของจนี 6 มณฑล

ซ่ึงรวมถงึมณฑลยนูนานจัดต้ังเขตทดลองการคาเสร ี ตอมาเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม

ป พ.ศ. 2562 เขตทดลองการคาเสรมีณฑลยูนนาน ซ่ึงเปนหนึง่ในเขตทดลอง

การคาเสรตีามแนวชายแดนกลุมแรกของประเทศจนีไดเปดอยางเปนทางการ

หนึ่งปมานี้เขตทดลองการคาเสรีมณฑลยูนนานพัฒนาขึ้นอยางไรบาง 

เรามาดูผลงานครบรอบ 1 ปของเขตทดลองการคาเสรีมณฑลยูนนานจากตวั

เลขเหลานี้กัน

● 13,105 ล้านหยวน    131.05亿元

ในปนีเ้ขตทดลองการคาเสรมีณฑลยูนนานมีมูลคาการนาํเขาและสงออก

ระหวางประเทศ 13,105 ลานหยวน

ในแตละวันมีผูประกอบการเกดิข้ึนในเขตทดลองการคาเสรมีณฑลยนูนาน

แหงน้ี  160 ราย และทุก 4 วนัจะมีนกัลงทนุธุรกจิจากตางประเทศ 1 รายมาต้ัง

ฐานอยูที่นี่

ชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 มีการชาํระเงินสกลุเงินหยวนผานบัญชี

ธนาคารตางประเทศ 10,840 ลานหยวน  

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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 ● 13,902 ราย     13902户

เขตทดลองการคาเสรมีณฑลยนูนานไดประกาศใชนโยบาย

เพือ่ดึงดูดนกัลงทนุ โดยเม่ือตนป พ.ศ. 2563 แมวาจะอยูในชวงท่ี

ไดรบัผลกระทบจากการระบาดของโควดิ - 19 เขตทดลองการคา

เสรีมณฑลยูนนานกลบัยังมีการจัดกิจกรรม “ดึงดูดนักลงทุน” 

ระบบออนไลนเพือ่เปนการประชาสัมพนัธเขตทดลองการคาเสรี

ทัง้นี ้เขตพืน้ทีต่าง ๆ ไดมารวมตัวกนั “ลงนามสัญญา” ผานระบบ

ออนไลนซ่ึงมกีารลงนามโครงการความรวมมือ 27 โครงการมูลคา

การลงทุนรวม 26,300 ลานหยวน 

จนถงึปจจบุนันี ้มีผูประกอบการท่ีจดทะเบยีนใหมใน 3 พืน้ที่

ของเขตการคาเสรทีัง้หมด 13,902 รายโดยเปนนักลงทุนในประ-

เทศ 13,838 ราย ทนุจดทะเบียน 95,445 ลานหยวน  เปนนักลงทนุ

จากตางประเทศ 64 ราย  ทนุจดทะเบยีน 7,270 ลานดอลลารสหรฐั

● 2,170,000 ค�าส่ังซ้ือ    217万票

ในดานอีคอมเมิรซระหวางประเทศ เขตทดลองการคาเสรี

มณฑลยูนนาน พืน้ท่ีเตอหงไดทยอยสรางระบบหวงโซอปุทาน

อคีอมเมิรซระหวางประเทศครบวงจรและสรางแพลตฟอรม “สง-

เสริมการคาระหวางจีนและเมียนมา”  ที่มุงเนนการสงออก นับ

ต้ังแตเมียนมาไดเขาสูระบบการคาออนไลนกมี็ใบสัง่ซ้ือสะสม

รวมท้ังส้ิน  2,170,000 ออเดอร คิดเปนมูลคาการซ้ือขาย 580 ลาน

หยวน  ชวงทีเ่ผชญิโรคระบาด กระแสความนิยมอีคอมเมิรซโดย

การไลฟสดทางโซเซยีลมีเดียท่ีเนนการนาํเขาสินคาก็ไมไดลด

ลงแตอยางใด ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนมีมูลคาการ

ซ้ือขายออนไลนสินคาประเภทหยกและอญัมณี 3,660 ลานหยวน 

● ผู้ประกอบการมากกว่า 10,000 ราย     1万余家企业

เขตทดลองการคาเสรมีณฑลยนูนาน พืน้ท่ีนครคนุหมิง มพีืน้ที่

76 ตารางกโิลเมตร เปนพืน้ทีท่ี่ใหญท่ีสุดในบรรดา 3 พืน้ที ่(ซ่ึงประ-

กอบดวยพืน้ท่ีนครคุนหมงิ พืน้ทีเ่ตอหง และพืน้ทีห่งเหอ)  ในระยะ

หนึง่ปมาน้ีพืน้ท่ีนครคนุหมิงไดดึงดูดเงินทนุเขามามากกวา 86,000

ลานหยวน และมีผูประกอบการจดทะเบียนมากกวา 10,000 ราย 

เขตทดลองการคาเสรหีมายถึง 

เขตการคาท่ีมีขอกําหนดพเิศษใน

ดานการคาและการลงทุนท่ีเอือ้อาํ-

นวยประโยชนมากกวาท่ีองคกรการ

คาระหวางประเทศกําหนด โดยมี

การกาํหนดเขตพืน้ทีพ่เิศษในดาน

พรมแดนประเทศหรอืภมิูภาคท่ีมี

อาํนาจอธิปไตยและอนุญาตใหมีการ

นาํเขาหรอืสงออกสินคาตางประเทศ

ไดอยางอสิระโดยปลอดภาษี

ความรู้เพิม่เตมิ

 ● 273,500 เร่ือง     27.35万件

273,500 เรือ่งเปนตัวเลขของการใหบร-ิ

การที่เขตทดลองการคาเสรีมณฑลยูนนาน

พืน้ท่ีหงเหอไดรบัเรือ่งดําเนินการตลอด หนึง่

ปมาน้ี เพือ่ใหผูประกอบการทีเ่ขามาทําธุรกจิ

รูสึกสะดวกสบายและอุนใจเหมือนอยู “บาน

ของตนเอง”  เขตทดลองการคาเสร ีพืน้ท่ีหงเหอ

ยงัไดสรางระบบคณะทาํงานเฉพาะขึน้มา ซึง่

ปจจุบันไดผลกัดันใหมีการลงนามโครงการ

สําคญัไปแลว 35 โครงการ รวมมูลคาการลง

ทนุทัง้ส้ิน  34,613 ลานหยวน  และมี 26 โครง

การทีดํ่าเนินการตาง ๆ  ในการจดัต้ังธุรกจิ เชน

จดทะเบียนบรษัิท  ลงทะเบียนจายภาษี  เปน

ท่ีเรยีบรอยแลว

                               稿件来源：《云南日报》

ศูนยบริการภาครัฐในเขตทดลองการคาเสร ี(ยูนนาน) พื้นที่เตอหง
中国（云南）自由贸易试验区德宏片区政务服务中心 新华社 图
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布莱恩•林登出生于美国芝加哥，1984年来到北京研习汉语和中国文化。2004年，

他和华裔姑娘珍妮飞往美国旧金山完婚，不久后卖掉房产，夫妻二人重返中国。

再次回到中国，林登揣着一个崭新的计划。“改造美丽乡村传统民居开客栈，把全

世界的人引进来，帮村民增加收入，帮他们带着文化的骄傲与世界产生联系。”走遍中

国，林登最终停留在了云南省大理白族自治州喜洲镇，美丽乡村梦想在此萌芽。

2008年，林登依托白族老院“杨品相宅”改造的喜林苑开门迎客。传统白族民居

格局依旧，精致木雕、壁画完整如昔。“我们不要奢华浴缸，也不在意是不是有意大利

牛皮沙发，但如果丢失了白族文化肯定不行。”林登表示。

在喜洲定居的十余年，林登带着来自世界各地数以十万计的旅行者及众多学校、机

构，走进当地早市、稻田、作坊体验，只为分享他触摸到的柔软而真实的中国。在很多

人看来，喜林苑与其说是客栈，不如说是一个中西交流互鉴的平台。

美国人林登：在乡村，读懂中国

ลนิดอนกบัชวิีตแสนสขุในชนบทตา้หลี่
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ชวงบายไบรอนั ลนิดอน  ชายชาวอเมรกินัคนหน่ึงนัง่อยูบนดาดฟาของ

โรงแรมทีต่นเองเปนเจาของ  มองไปยงัภเูขาทีอ่ยูไกลออกไป พรอมดวยนํา้

ชารอนกาหน่ึงกบัเพือ่นสนทิหลายคน  หลายปมาแลว ชวีติทีแ่สนสุขสบาย

เชนน้ีไดกลายเปนวถิชีวีติปกติของเขา โรงแรมของเขาชือ่วา “ส่ีหลนิยวน”

บานโบราณรอยปของชนชาติไปท่ีสืบทอดตอกันมาต้ังอยูในตําบลส่ีโจว

เมืองตาหลี ่มณฑลยนูนาน  “ไมเคยคาดดิดมากอนเลยวาหนุมอเมรกินัยากจน

คนหน่ึง จะไดพบเสนทางชวิีตของตนเองทีห่มูบานโบราณในดินแดนตะวนั-

ออกอนัไกลโพนแหงนีไ้ด”  เม่ือพบลกูคาท่ีมาจากประเทศตาง ๆ ลนิดอนก็

มักจะเปดประเด็นสนทนาอยางตรงไปตรงมาเชนน้ี   

จุดประกายความฝันหมู่บ้านในชนบทอนัสวยงามทีเ่มอืงต้าหลี่

在大理开启美丽乡村梦

ลนิดอนเกดิท่ีเมืองชคิาโก สหรัฐอเมริกา เม่ือเขาอายไุด 15 ปบริบูรณ

กย็ติุการเรยีนกลางคันเพือ่ไปชวยงานท่ีโรงแรมของคณุยา หลงัจากน้ันเขา

ก็ไดเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยชุมชน เวลาวางก็หารายไดพิเศษจากการรับ

จางซักพรม

ป พ.ศ. 2526 เขาแบกอุปกรณทําความสะอาดไปรับจางในบานของ

ศาสตราจารยทานหนึง่ของมหาวิทยาลยัชคิาโก  ชวงเวลาวางระหวางการ

ทํางาน ศาสตราจารยซึ่งเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนทานนี้ช้ีไปยังแผนที่

โลกแผนใหญแลวพดูกบัเขาวา “น่ีคอืประเทศจนี กาํลงัปฏริปูและเปดประ-

เทศ ถาไปท่ีนัน่บางทีอาจมทีางเลอืกใหม ๆ ” ดวยความชวยเหลอืของศาสตรา-

จารย ลินดอนจงึมีโอกาสไดไปเรยีนตอท่ีประเทศจนี ป พ.ศ. 2527  เขาได

เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่กรุงปกกิ่ง  ตอมาก็ไดงานทําที่องคกรสื่อ

มวลชนแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกาประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 “ประสบการณการทาํงานส่ือมวลชนสงผลใหผมไดเขาใจประเทศจนี

ทุกมติิมากขึน้  และกทํ็าใหผมตกหลมุรกัในประวติัศาสตรและวฒันธรรม

จีนอนัทรงคุณคาและมีสสัีน” ลนิดอนบอกวาตัวเขาเองชืน่ชอบชนบทของ

ประเทศจีนมากที่สุด  “วัฒนธรรมของชนเผาในหมูบานชนบทตาง ๆ  มี

มนตเสนหแหงวัฒนธรรมที่แตกตางและหลากหลาย”

ป พ.ศ. 2547 เขาและเจนนี่หญิงสาวเชื้อสายจีนบินกลับไปแตงงานที่

ลินดอนสนทนากับชาวบานในเมืองสี่โจว
图①林登与喜洲的民众交流聊天 中新社 图 

ลินดอนเดินเลนในทุงนาพรอมกับสุนัข
图②林登带着爱犬在稻田里散步 中新社 图

①

②
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ซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมรกิาหลงั

จากนั้นไมนานพวกเขาก็ขายบาน 

แลวทั้งสองสามีภรรยาก็กลับมาที่

ประเทศจีนอกีครัง้ “ผมตองกลบัมา

เพราะหัวใจผมอยูทีน่ั่น” เขาวา  หมู

บานชนบทที่งดงามของจีน ทําให

เขาเขาใจถึงความบริสุทธ์ิและความ

สมบูรณในชีวิต

เมื่อกลับมาประเทศจีนอีกครั้ง 

ลินดอนคิดแผนการใหมไวดวย นัน่

ก็คือ “ปรับปรุงบานโบราณในหมู

บานชนบทอนัสวยงามใหกลายเปน

โรงแรม ดึงดูดผูคนจากทั่วโลกเขา

มา ชวยใหชาวบานมีรายไดเพิม่ข้ึน

ชวยใหพวกเขาปฏิสัมพันธกับทั่ว

โลกดวยความภาคภูมิใจในวัฒน-

ธรรม” ลนิดอนกลาววาเดินทางไป

ทั่วประเทศจีน สุดทายเขามาหยุดอยูที่ตําบลสี่โจว แควนปกครองตนเอง

ชนชาติไป เมืองตาหลี ่มณฑลยูนนาน  เขาเริ่มจุดประกายความฝนเกี่ยว

กับหมูบานชนบทอันสวยงามขึ้นที่นี่

ตําบลสีโ่จวมีประวติัศาสตรอนัยาวนาน ทิวทศันสวยงาม ความเปนอยู

ของชาวบานสงบและเรยีบงาย  “ในระหวางเสาคานทกุตนของบานโบราณ

ชนชาติไป  ดูเหมือนวาผมมองเหน็ความเปนไปไดท่ีจะทาํใหความฝนเปน

จรงิ”  เม่ือแรกท่ีมายงัตําบลส่ีโจว ชาวชาติไปตอนรบัชาวตางชาติท่ีมีสวน

สูง 190 เซนติเมตรคนนี้ดวยความโอบออมอารีและอบอุน “ผมคุยเรื่อง

นิยายความรกัในหอแดงกบัชาวบาน  คุยเรือ่งเส่ินฉงเหวนิซ่ึงเปนนกัประ-

พนัธชาวจนี  พวกเขารูสึกไดทนัทถีงึความรกัของผมทีมี่ตอประเทศจนีจาก

ใจจริง” ลินดอนกลาว

ป พ.ศ. 2551 โรงแรมส่ีหลนิยวนซ่ึงลนิดอนไดปรบัปรงุจากบานโบราณ

ของชนชาติไป “หยางพิ่นเซียงไจ”  ก็เริ่มเปดตอนรับผูมาเยือน ที่นี่ยังคง

รักษาโครงสรางท่ีอยูอาศัยของชนชาติไปแบบด้ังเดิมไว  มีไมแกะสลักอนั

วิจติรงดงาม ภาพฝาผนังท่ีสมบูรณเหมือนในอดีต  “เราไมตองการอางอาบ

นํา้หรหูรา และไมสนใจวาจะเปนโซฟาหนังอติาลหีรอืไม แตจะไมละท้ิง

วัฒนธรรมของชนชาติไปไปแนนอน” ลินดอนกลาว 

①

② ③
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โรงแรมที่มีหองพักเพียง 10 กวาหอง มีพนักงาน 60 กวาคน โดยใน

จํานวนนั้นเกือบ 50 คนเปนชนชาติไปที่อยูในพื้นที่นั่นเอง ลินดอนบอก

วา  “วฒันธรรมชนชาติไปท่ีมีความหลากหลายนาสนใจเปนรากเหงาของ

ชาวบานในหมูบาน สิ่งที่เราตองทําก็คือรวมกันธํารงรักษารากเหงาทาง

วัฒนธรรมเอาไว  และแบงปนโอกาสที่ดีอันเกิดจากวัฒนธรรม”  

ให้โลกได้เข้าใจประเทศจนีมากขึน้
让世界更加读懂中国

ลินดอนกลาววา “จิตวญิญาณแหงวัฒนธรรมจีนแฝงซอนอยูในหมูบาน

ชนบท” ปจจุบันน้ีทกุวนัเวลาเชาตรูลนิดอนจะเดินทอดนองบนถนนของ

หมูบานโบราณเพื่อตอนรับแสงอาทิตยยามเชา ชาวบานจะเรียกเขาอยาง

สนิทสนมวา “ผูใหญบานลิน” จนมักทําใหนักทองเที่ยวประหลาดใจอยู

เสมอ

คุณยายบานใกลเจ็บเขา เขาก็แวะไปถามไถ  ลูกบานไหนเรียนภาษา

อังกฤษเขาก็มักจะสอนใหดวยความเอาใจใส  และสืบเนื่องจากการทอง

เที่ยวยูนนานไดรับความนิยมมากขึ้นทุกป ชาวตางชาติผมสีทองตาสีฟา

จึงเริม่กลายเปนแขกประจําของตําบลสีโ่จว  ลนิดอนพาบรรดานกัทองเทีย่ว

ชมตลาดเชาของหมูบานไปดูแผนชีสนมวัว ผลิตภัณฑทองถิ่นของเมือง

ตาหล่ี  ลองทําผาบาติกของชนชาติไป  ลองยางแปงขนมปงของตําบลสี่โจว

หลายปมานี้ดูเหมือนวาโรงแรมของลินดอนไดแปลงโฉมกลายเปน

“โรงเรยีนนานาชาติ” ไปแลว เขารวมมือกับสถาบันอดุมศึกษาหลายแหง

ในสหรัฐอเมริกา นําวิชาฝกปฏบัิติ 5 เดือนมาไวทีตํ่าบลสีโ่จว เด็ก ๆ ทีอ่าศัย

อยูอกีฟากฝงมหาสมุทรไมเพยีงแตไดสัมผสัชีวติคนเลีย้งมา เรยีนรูวฒัน-

ธรรมเกี่ยวกับเสนทางคาราวานมาเพื่อคาขายใบชาของหมูบานโบราณ 

แตยังไดเปนลูกศิษยของชางเครื่องเงิน และจิตรกรฝาผนังที่เปนชนชาติ

ไปในทองถิน่อีกดวย  เรือ่งราวของผูสืบทอดวัฒนธรรมของผูเฒาผูแกชาว

ตําบลส่ีโจวมากกวา 100 คน ยังไดถูกเด็ก ๆ เหลานีถ้ายทําเปนสารคดีเกบ็

บันทึกไวอีกดวย

หยางเยีย่นขุยซ่ึงเปนหญิงสาวชนเผาไปท่ีทํางานอยูในโรงแรมสีห่ลนิ

ยวนบอกวา “ลนิดอนชวยทําใหชาวบานไดรูวาวัฒนธรรมของชนชาติตน

นัน้นาภาคภมิูใจมากถึงเพียงนี้” แทนท่ีจะเรยีกท่ีนี่วาเปนโรงแรม ควรจะ

เรียกวาเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางจีนกับดินแดนตะวัน-

ตกจะดีกวา

ต้ังรกรากท่ีตําบลส่ีโจวมา 10 กวาป ลนิดอนพานักทองเท่ียวจากโรงเรยีน

และองคกรตาง ๆ ทั่วโลกจาํนวนนับ

แสนคนมาสัมผัสตลาดเชาในทอง

ถิ่น เยี่ยมชมทุ งนาและรานสินคา

หตัถกรรมเพยีงเพือ่จะแบงปนเก่ียว

กบั “ประเทศจนี” ท่ีแทจรงิท่ีเขาได

สัมผัสถึงความออนโยน

ลินดอนตอบขอสงสัยของแขก

ที่มาพักหลาย ๆ คนจากใจจริงของ

เขาวา “เราไมควรมองประเทศจีน

จากเพียงมุมมองเดียว จีนมีคานิยม

แหงการรเิริม่บกุเบิกมายาวนานกวา

5,000 ป ถาเราม่ันใจเกนิไปและแข็ง

กระดางมากไป ก็จะไมมีทางเขาใจ

ประเทศจีนไดอยางแทจริง” 

本刊综合

ลินดอนสงโคกเย็นใหกับชาวบานที่ทํางานในนา
图①林登给稻田劳作的村民们送上冰可乐 中新社 图

ลินดอน (สองจากขวา) สนทนากับแขกที่เขามาพัก

ในสี่หลินยวน
图②林登（右二）在喜林苑与住店客人交流  
中新社 图 

ลินดอน (ขวา) พูดจาทักทายกับชาวบานในทองถิ่นขณะที่

เดินเลนบนถนนในสี่โจว
图③林登（右）走在喜洲街头，与当地人聊天 
中新社 图
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疫情之下的泰国“嘟嘟车”音乐会

คอนเสริต์ “รถตุก๊ตุก๊”
ไทยภายใตวิ้กฤตโควิด - 19

เม่ือเรว็ ๆ นี ้การทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมกบัวสิาหกจิจดังานคอน-

เสิรต “รถตุกตุก” ข้ึนเปนครัง้แรกของประเทศ เปนการเปลีย่นรปูแบบการ

จดังานคอนเสิรตดนตรทีีเ่คยจดัมามากมายนบัแตชวงวกิฤตโควดิ - 19 งาน

คอนเสริตดนตรกีลางแจงครัง้นี ้“รถตุกตุก” ซ่ึงเปนสัญลกัษณเครือ่งมือการ

คมนาคมของไทยไดรบัผูชมเขานัง่ชมในงาน แทนท่ีการนัง่ชมบนเกาอีแ้บบ

เดิม ๆ “รถตุกตุก” แตละคันน่ังไดสามคน รถแตละคนัเวนระยะหางกนัราว

สองเมตร จอดอยูบรเิวณทีกํ่าหนดไวให

เหน็นกัรองไอดอลของตนแสดงอยางสุดฟนบนเวที เหลาบรรดาแฟน

คลบัท่ีสวมหนากากอนามัยถงึกบักระโดดลงจากรถ โบกกระบองสะทอน

แสงไปมา สงเสียงกรีด๊พรอมกบัเตนไปตามจงัหวะเพลง “คอนเสิรตแบบนี้

เปนครัง้แรกทีฉั่นไดมารวมงาน แมวาทกุคนจะต่ืนเตน แตกใ็หความเคารพ

陈家宝/文

近日，泰国国家旅游局和有

关企业联合举办了该国首

场“嘟嘟车”音乐会。为保证音乐

会顺利举行，活动组织方实施了严

格的防疫措施。参加音乐会的观众

须预先在网上报名，到现场后出示

个人证件实名登记，并用手机扫描

二维码以便主办方掌握防疫信息。

观众在经过体温检测并戴上口罩后

才能乘坐“嘟嘟车”入场。每辆车

上都为观众准备了洗手液和口罩。

音乐会期间，工作人员随时提醒观

众保持社交距离，在自己车辆的停

靠区内活动。为避免观众频繁走

动，主办方为每辆车安排一名工作

人员，帮观众购买食物饮料。

泰国国家旅游局公共关系部官

员蓬西里告诉记者，这场“嘟嘟

车”音乐会是泰国政府在疫情防控

新常态下举办大型活动的一次尝

试。“希望民众通过参加类似活

动，对政府的防控措施和逐步恢复

正常生活增加信心。”据了解，为

了刺激国内旅游，泰国将陆续举办

音乐会、马拉松、球赛及自行车赛

等活动，限制人数、佩戴口罩、严

守社交距离都会成为组织相关活动

的基本规则。

 การแลกเปลีย่น 交流
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กฎระเบียบอยางมาก ไมมีใครแหเขา

ไปหอมลอมตัวนักรอง พนักงานยงั

ทาํหนาทีช่วยซือ้อาหารใหดวย มาตร-

การเชนน้ีชวยใหเราไมตองวติกถงึ

ความเสีย่งท่ีตามมาจากการรวมงาน

คอนเสิรตดนตรี” วรรณทิพยชาง

กลองนติยสารนาํสมยัผูชืน่ชอบตาม

กระแสวฒันธรรมกลาวกบัผูสือ่ขาว

ในงาน

สันติ สารถ ี“รถตุกตุก” ท่ีใหบร-ิ

การในคอนเสิรตดนตรคีรัง้น้ีกลาว

วา ท่ีผานมารายไดของเขาสวนใหญมาจากนักทองเท่ียวตางชาติ “นับแต

เกดิวิกฤตโควดิ - 19  ผมไมมรีายไดมาสี่เดือนแลว อาศัยรบังานจอบเลีย้งชพี

ไปวนั ๆ  ผมไมเคยเจอกบัสภาพทีย่ากลาํบากเชนน้ีมากอน การรบังานบริการ

ในงานคอนเสิรตครัง้น้ีถอืเปนการกลบัเขาทาํหนาทีเ่ปนครัง้แรกในรอบหลาย

เดือนท่ีผานมา หวงัวานี่จะเปนการเริม่ตนทีด่ ีขอใหวกิฤตโควดิ - 19 ผานไป

เรว็ ๆ นักทองเทีย่วรบี ๆ กลบัมา”

เพือ่เปนหลกัประกนัใหงานคอนเสริตดําเนนิไปอยางราบรืน่ ฝายจัดงาน

ไดวางมาตรการปองกนัโรคระบาดไวอยางรดักมุ ผูเขาชมคอนเสริตตองลง

ทะเบยีนผานทางเวบ็ไซตลวงหนา เม่ือถงึหนางานตองแสดงบตัรประจาํตัว

ยนืยนัชือ่ตรงกบัท่ีลงทะเบียน และใชมือถอืสแกนควิอารโคตเพือ่ท่ีฝายจดั

งานสามารถติดตามขอมลูขาวสารการปองกันโรคระบาดได ผูชมเม่ือผาน

การตรวจวดัอณุหภมิูและสวมใสหนากากอนามัยแลวจงึจะขึน้นัง่ “รถตุกตุก”

เขางานได บนรถแตละคันไดจัดเตรยีมเจลลางมือและหนากากอนามัยให

ผูชมไวพรอมสรรพ ชวงระหวางงานคอนเสิรต พนกังานจะคอยเตือนผูชม

ใหรกัษาระยะหาง เคลือ่นไหวอยูภายในบรเิวณท่ีรถของตนจอดอยู  เพือ่

หลกีเลีย่งผูชมเดินพลกุพลานไปมา  ฝายจัดงานไดจัดพนักงานหน่ึงคนประจํา

รถแตละคัน ทําหนาทีช่วยจดัซ้ืออาหารเครือ่งด่ืมใหผูชม

คุณพรสริ ิเจาหนาทีฝ่ายประชาสัมพนัธการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

กลาวกบัผูสือ่ขาววา งานคอนเสิรต “รถตุกตุก” ครัง้นี ้เปนการจดักิจกรรม

ขนาดใหญนาํรองและทดลองแบบใหมเปนครัง้แรกของรฐับาลไทย ภายใต

ภาวะใหมของการปองกันวิกฤตโควิด “หวังวาประชาชนทีไ่ดเขารวมกจิกรรม

ประเภทนี ้จะมีความม่ันใจตอมาตรการการปองกนัวกิฤตโควดิของรฐับาล

มากขึน้และคอย ๆ ฟนฟกูารดําเนินชีวติตามปกติ” จากขอมูลเพือ่กระตุน

การทองเทีย่วภายในประเทศ ประเทศไทยจะทยอยจดักจิกรรมตาง ๆ เชน 

งานคอนเสิรต การแขงวิ่งมาราทอน การแขงบอล และแขงจักรยาน เปนตน

โดยมมีาตรการจํากัดจํานวนคน สวมใสหนากากอนามัย รกัษาระยะหาง

อยางเขมงวด ทัง้หมดเปนกฎระเบียบพื้นฐานสําหรบัฝายท่ีเกีย่วของกบัการ

จดักจิกรรม

   คอนเสิรต “รถตุกตุก”
“嘟嘟车”音乐会现场 新华社 图

การแลกเปลีย่น交流

47



尽管受到疫情影响，但东盟与中国

第一季度贸易依旧活跃，东盟首

次成为中国最大贸易伙伴。中国驻泰国大

使馆数据显示，上半年泰中贸易总额同比

增长5.6%。此外，泰国已成为中国企业海

外投资重要目的地。

泰国知名律师、泰中法律联盟协会

执行会长史大佗日前表示，新冠疫情期

间泰中两国应营造更开放和高效的跨境

营商环境，增强跨境法律服务合作以推

动贸易和投资便利化。

史大佗在接受记者采访时说，泰中

两国货物贸易在疫情期间仍保持增长势

头，两国服务贸易需求也在加大。深化

两国法律服务合作，将促进两国投资及

商品贸易增长。这在疫情期间显得尤为

重要。

疫情期间，跨国法律服务尤为重要

บรกิารกฎหมายขา้มแดน 
ทวีความส�าคญัยิง่ในช่วงโควิด - 19

นายส่ือ ตาถวั ทนายความผูมีชือ่

เสียงประธานฝายจีนสมาคมพนัธมิตร

กฎหมายไทย - จนี เปดเผยวา ในชวง

การแพรระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ

- 19 ประเทศไทยกบัจีนควรทีจ่ะสราง

ส่ิงแวดลอมในการทาํธุรกจิขามพรม

แดนทีเ่ปดกวางยิง่ข้ึนและมีประสทิธิ-

ภาพสูงขึ้น ขยายความรวมมือการ

ใหบริการกฎหมายขามพรมแดน 

เพือ่ผลกัดันการอาํนวยความสะดวก

ดานการคาและการลงทุนระหวางกนั

明大军 陈家宝/文

นายส่ือ ตาถวัใหสมัภาษณกับนักขาววา การคาสินคาระหวางไทย - จนี

ในชวงโควดิ - 19 ยงัคงสามารถรักษาแนวโนมการเติบโตไวได อปุสงคของ

บรกิารดานการคาก็เพิ่มมากขึ้นเชนกัน การสงเสริมความรวมมือการให

บรกิารดานกฎหมายระหวางไทย - จนีใหลึกซึ้งยิ่งขึน้ จะชวยสงเสริมการ

คาและการลงทุนระหวางสองชาติใหขยายตัวเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในชวงโควดิ

- 19 ยิง่ทวคีวามสาํคัญมากยิง่ขึน้

การระบาดของโควดิ - 19 กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอ

เศรษฐกจิโลกและการคาการลงทุนขามพรมแดน นายส่ือ ตาถวัชีว้า นับต้ัง

แตตนเดือนเมษายนเปนตนมา ภายหลงัจากทีป่ระเทศไทยใชมาตรการยกเลิก

เท่ียวบนิระหวางประเทศเดินทางเขาประเทศน้ัน สงผลใหวสิาหกิจจีนจํา-

นวนมากทีมี่แผนจะไปลงทนุในประเทศไทยตองถกูสถานการณบังคับให

ระงบัแผนการลงทุน ขณะท่ีบางโครงการเนื่องจากผูบรหิารและเจาหนาท่ี

เทคโนโลยคีนสําคัญไมสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได  จงึจาํตองระงับ

กจิการหรือระงับโครงการไวกอน สวนโครงการกอสรางท่ีเกีย่วของกบั

อปุทานวตัถดิุบจากตางประเทศกก็าํลงัเผชญิกบัความทาทายอยางย่ิง

นายสือ่ ตาถวัระบุวา บรรดาวสิาหกจิตางใหความสนใจกบัเรือ่งการอาํนวย
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ความสะดวกทางการคาในชวงโควดิ - 19 เชน เม่ือผูกอต้ังโครงการไมสามารถ

เดินทางเขาประเทศไทยได จะลงนามเอกสารตาง ๆ ไดอยางไร เม่ือไรจะ

อนมัุติวซีาใหกบับรรดานักธุรกจิ เพือ่จะไดเดินทางไปสํารวจและเจรจาความ

รวมมอื ฯลฯ

ในชวงการแพรระบาดของโควดิ - 19 กฎระเบียบและกระบวนการตาง ๆ

ท่ีใชอยูในปจจุบนักลายเปนอปุสรรคตอธุรกจิขามพรมแดน ดังนัน้ เพือ่แก

ไขความยุงยากทีว่สิาหกิจจนีไมสามารถเดินทางเขาไปลงทนุในประเทศ

ไทยได หนวยงานผูใหบริการกฎหมายขามแดนของไทยจงึมีบรกิารเปน

ตัวแทนดําเนินธุรกรรมให

นายส่ือ ตาถวักลาววา เม่ือกอต้ังบรษัิท หากผูกอต้ังไมสามารถเดินทาง

ไปลงนามท่ีไทยได หนวยงานบรกิารกฎหมายขามแดนทีไ่ดรบัอนุญาตจาก

กระทรวงพาณิชยของไทยแลว กส็ามารถรบัรองเอกสารตนฉบับท่ีลงนาม

ผานวดิโีอจากผูกอต้ังหรอืผูลงทนุทีอ่ยูในประเทศจีนได  หากลกูคาไดดําเนิน

การชาํระหน้ีทีเ่กดิข้ึนจากกระบวนการควบรวมกจิการ แตเจาหนาทีฝ่ายบคุคล

ยงัไมสามารถปฏบิติังานได หนวยงานผูใหบรกิารดานกฎหมายกจ็ะสามารถ

เปนตัวแทนจายเงินเดือนและทาํประกนัสังคมใหแกลกูคา

นายส่ือ ตาถวัยงัเปดเผยวา การสงเสรมิความรวมมอืดานอนญุาโตตุลา-

การระหวางไทย - จนี สรางทางเลอืกดานกลไกการระงับขอพพิาททีเ่กีย่ว

ของกบัการคาและการลงทุน กเ็ปนประเด็นท่ีวงการกฎหมายของสองประ-

เทศจาํตองศึกษาวจิยัเพิม่เติม

แมวาจะไดรบัผลกระทบจากโควดิ - 19 แตการคาในไตรมาสแรกของ

ปนี้ระหวางอาเซียนกับจีนก็ยังคง

ขยายตัว จนอาเซยีนไดขึน้แทนคูคา

ทีใ่หญทีสุ่ดของจีนเปนครัง้แรก จาก

สถติขิองสถานเอกอัครราชทูตจีน

ประจาํประเทศไทย มูลคาการคาระ-

หวางไทย - จนีในชวงครึง่แรกของ

ปน้ีเติบโตรอยละ 5.6 นอกจากน้ี ประ-

เทศไทยยงักลายเปนจดุหมายการลง

ทนุในตางประเทศท่ีสาํคญัของวิสาห-

กิจจนี

เจาหนาที่ของบริษัทแหงหนึ่งในกรุงเทพ ฯ ประเทศไทย 

กําลังตรวจสอบรายการสินคากอนสงไปประเทศจีน
图①在泰国曼谷，工作人员核对发往中国的货品清

单 新华社 图

ทนายสื่อ ตาถัว มอบอุปกรณปองกันการแพรระบาดให

กระทรวงยุติธรรมแหงประเทศไทย
图②史大佗（左）向泰国司法部赠送防疫用品
受访者供图  

②
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积 极 与 用 户 交

流，不断了解用

户的需要，分析市场走向，

研发制造符合泰国用户需求

的产品，是海尔在泰国占领

市场的取胜之道。”海尔泰

国工厂负责人顾文海表示。

例如，泰国常年炎热，空调

使用频率远高于世界其他地

区，这增加了用户深度清洗

换热器的次数和负担，海尔

研发了适合当地高温高湿环

境的自净化空调，受到市场

欢迎。

เม่ือเรว็ ๆ นี ้ผูสือ่ขาวไดเดินทาง

ไปทีร่านสินคาในครวัเรอืนอจัฉรยิะ

ไฮเออรซึง่ต้ังอยูในกลางเมืองกรงุเทพ-

มหานครของไทย โดยไฮเออรเปน

แบรนดเคร่ืองใชไฟฟายกัษใหญใน

จีนและมีผลติภณัฑตาง ๆ ครบถวน

มากทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต

พนกังานกาํลงัสาธิตตูเยน็อจัฉรยิะ

ไฮเทครุนใหม และการทํางานของ

มันท่ีสามารถแนะนาํอาหารท่ีเหมาะ

สมกับสุขภาพของผูบรโิภค และการ

ใชงานอยางละเอยีด เชน การซือ้อาหาร

เขาบาน การเกบ็รกัษา การปรงุอาหาร

海尔：研发制造符合泰国用户需求的产品

ไฮเออร ์: คดิคน้ผลติผลติภณัฑ์
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไทย

孙广勇 文/图

และการลางทาํความสะอาด “มีการออกแบบทีม่เีอกลกัษณ ตรงกบัความ

ตองการของลกูคา ฉนัวาจะซ้ือตูเยน็ไฮเออรคะ” คุณสุนนัทาซ่ึงเปนลูกคา

ท่ีกาํลงัดูการสาธิตในรานกลาว

เพื่อรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาดรานไฮเออรในประเทศไทย

จาํนวน 10 แหงไดเริม่กจิกรรมการปฏสัิมพนัธกับลกูคาออนไลน “พนกังาน

ท่ีรานจะไลฟสด และจําลองสถานการณสาธิตการใชงาน เพือ่ใหลกูคาได

ชมโดยทีล่กูคาไมตองออกจากบานกมี็สวนรวมได” นายจาง เจิง้หุย ผูจดัการ

บรษัิทจดัจาํหนายไฮเออรประจาํประเทศไทยกลาว

นายกู เหวนิไห ผูจดัการโรงงานไฮเออรประจาํประเทศไทยกลาววา การ

ติดตอพดูคยุกบัลกูคาอยางใกลชดิ และทําความเขาใจความตองการของลกู

คาอยางตอเนือ่ง วเิคราะหแนวโนมตลาดและสรางผลิตภัณฑที่มีความแตก

ตาง พรอมท้ังวิจัยคดิคนผลติภณัฑทีส่อดคลองกบัความตองการของผูบริโภค

ชาวไทยน้ัน เปนเสนทางสูความสําเร็จของไฮเออรในการเขาครอบครอง

①
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สัดสวนตลาดในประเทศไทย ยกตัวอยาง เชน ประเทศไทยมีอากาศรอน

ตลอดทัง้ป มีอตัราการใชเครือ่งปรับอากาศสงูกวาพืน้ท่ีอืน่ ๆ ในโลกซึง่ทาํ

ใหเพิม่ภาระและจาํนวนครัง้ในการทําความสะอาดเครือ่งเปลีย่นความรอน

ไฮเออรจึงไดผลติเครือ่งปรบัอากาศท่ีฟอกอากาศบรสุิทธ์ิอตัโนมัติซ่ึงเหมาะ

สมกับสภาพแวดลอมท่ีอุณหภูมิสูงและความชืน้สูง ทําใหไดรบัการตอบ

รับจากตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไดอยางดี

ดวยผลกระทบจากโรคโควดิ กจิการในตางประเทศของวสิาหกจิจนีที่

ออกมานอกประเทศกป็ระสบกบับททดสอบท่ียากลาํบาก แตขดีความสามารถ

ในการแขงขนัของวสิาหกจิท่ีมีระดับความเปนสากลสงูกเ็ริ่มเห็นเดนชดั 

ในฐานะเปนสถานีแรกในการรุกตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ในป พ.ศ. 

2545 ชวงแรก ๆ ทีบ่รษัิทไฮเออรเขามาประเทศไทย กไ็ดเลอืกสรางแบรนด

ของตัวเอง และสรางฐานการผลติและศูนยวจิยัพฒันาผลติภณัฑ พรอมท้ัง

ปฏสัิมพนัธกับลกูคาอยางใกลชดิ เม่ือเผชญิกับโรคระบาด ไฮเออรไดเนน

โฆษณาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานประเภทเพือ่สุขภาพ เรงการพฒันากระ-

บวนการทัง้หมดใหเปนดิจิตอล ธุรกิจในตางแดนกร็กัษาการเติบโตไดดี

ผลิตภณัฑตาง ๆ ของไฮเออรในไทยก็เติบโตสวนกระแสเกนิกวารอยละ 

30 ติดตอกันเปนเวลา 6 เดือน

ในป พ.ศ. 2550 ไฮเออรไดต้ังฐานการผลติวจิยัคิดคนและจาํหนายเครือ่ง

ใชไฟฟาภายในบานประเภทผอนแรงในประเทศไทยอยางครบวงจร และ

นบัเปนฐานท่ีมีขนาดใหญทีสุ่ดในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ทาํใหเกดิการวจิยั

คดิคนและผลิตที่เปนของทองถิน่อยางรวดเรว็  ผูสือ่ขาวขบัรถจากกรงุเทพ-

มหานครเปนเวลา 3 ชัว่โมง จนมาถงึฐานการผลติไฮเออรทีเ่ขตอตุสาหกรรม

กบินทรบุรี จงัหวัดปราจนีบุร ีบนสายการผลติเครือ่งปรบัอากาศคนงานรวม

รอยคนกําลงัเรงทํางานบนสายการผลติอยางแข็งขนั คณุสุทิน ผูจดัการควบ-

คุมสายการผลิตเคยทํางานที่โรงงานญี่ปุนมาเปนเวลา 10 กวาป เขากลาว

วา “แมวาคนทองถิ่นจะนิยมยี่หอ

ญีปุ่นและเกาหลคีอนขางมาก แตดวย

ความพยายามของไฮเออรท่ีอาศัยการ

คดิคนและผลิตที่สอดคลองและใช

วตัถดิุบในทองถิน่ของประเทศไทย

ทาํใหสามารถคิดคนผลติภณัฑเทค-

โนโลยช้ัีนสูงของตนเองและไดรบั

การยอมรบัในตลาดไทย”

เครื่องปรับอากาศแบบฟอกอากาศอัตโนมัติซึ่งคิดคนโดย

ไฮเออร
图①海尔研发的自净化空调

เจาหนาที่เทคนิคชาวไทยทดสอบประสิทธิภาพการ

ทําความเย็นของตูเย็นไฮเออร
图②泰国技术工人对海尔冰箱制冷性能进行测试 

ผูบริโภคชาวไทยเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาไฮเออร
图③泰国消费者选购海尔家电 

② ③

การแลกเปลีย่น交流
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由于环境污染、过度捕捞等原因，中国长

江渔业资源近年来几近枯竭，长江禁捕

迫在眉睫。2020年1月1日起，长江流域的重点

水域开始分类分阶段实行渔业禁捕。

最近半年，渔民胡存库的生活彻底变了。

原来靠捕鱼讨生活，昼伏夜出，收入不稳定。

现在他每天两次出去巡湖，每月固定有3000

元收入。“我们本是捕鱼人，现在变成护鱼人

了。”胡存库黝黑的脸上露出笑容，“捕鱼是

为生计，护鱼为了子孙。”

胡存库的转型是长江渔民上岸工作的一个

缩影。根据沿江各地测算，长江流域重点水域

禁捕共涉及沿江10个省市的近28万渔民。

由捕到禁，是一个根本性的调整。对此，

中国政府安排补助资金对各地的禁捕工作给

予适当的支持，积极引导退捕渔民“上岸”

和转产转业。同时，将符合条件的退捕渔民

按规定纳入相应的社会保障制度。

此外，根据渔民年龄结构、受教育程度、

技能水平等情况，各地制定有针对性的转产转

业安置方案，拓宽就业渠道。

胡存库生活的湖南省岳阳市，创新开发公

益岗位，聘用退捕渔民加入“护鱼员”队伍，

目前全市有“护鱼员”近200人。

“公益性岗位可以拓宽捕捞渔民转产就业

渠道，补充管护力量，构建渔业资源群防群护

的管理体系，一举多得。”岳阳市农业农村局

副局长高四新介绍说。

从“捕鱼人”到“护鱼人”

จาก “คนจบัปลา” กลายมาเป็น “ผูพ้ทิกัษป์ลา”

เรือประมงหลายลําจอดเรียงรายบนฝง หลังถูกหามทําการประมง

ในนานนํ้าสําคัญของแมนํ้าแยงซีเกียง
图①长江流域重点水域禁捕后，渔船堆放在岸边 新华社 图  

คุณห ูฉุนคู (ที ่2 จากขวา) หารือการทํางานกับสมาคมอนุรักษ

ระบบนิเวศตงตงถิง เมืองเยวหยาง
图②胡存库（左二）和岳阳市东洞庭生态保护协会成员讨
论工作 新华社 图

①

②

 ส่องธรรมชาติ 自然
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ครึง่ปมาน้ีชวีติชาวประมงของนายห ูฉนุคูเปลีย่นแปลงไปอยางส้ินเชงิ

เดิมทีเขาหาเลี้ยงชีพดวยการจับปลา พักผอนในเวลากลางวันและเมื่อตก

กลางคืนก็ออกหาปลาและมีรายไดไมแนนอน แตปจจุบันนี้ทุกวันเขาจะ

ออกตรวจลาดตระเวนในทะเลสาบ 2 ครัง้ มีรายไดทีแ่นนอน 3,000 หยวน

ตอเดือน  “เดิมทีพวกเราเปนคนจบัปลา แตตอนนีก้ลายมาเปนผูพทัิกษปลา

ไปแลว”  ใบหนาดําคลํ้าของนายห ูฉุนคูเผยรอยยิ้มออกมา “การจับปลา

ก็เพื่อดํารงชีวิต การอนุรักษปลาก็เพื่อลูกหลาน”

บิดาของห ูฉนุคูเปนชาวประมงในทะเลสาบหงเจอ มณฑลเจยีงซู เขา

ลัดเลาะแมนํา้มาถงึยงัทะเลสาบตงถงิมณฑลหหูนานเพือ่จบัปลา ทีน่ี่เปน

ทะเลสาบนํา้จืดทีใ่หญเปนอนัดับ 2 ของประเทศจนี ป พ.ศ. 2514 เม่ือลอง

เรือมาถงึบรเิวณนานน้ําจวินซานของทะเลสาบตงถิง ในเขตเมืองเยวหยาง

มณฑลหหูนาน  ห ูฉนุคูกเ็กดิมาพอดี  หลงัจากนั้นเปนเวลา 22 ป เขาเติบโต

วิง่เลน และเรยีนรูการจบัปลาอยูบนเรือประมงน้ันเอง ปทีเ่ขาแตงงานกบั

ตวน ฝเูจินซ่ึงเปนลกูสาวของชาวประมงคนหนึง่ พอกไ็ดซือ้เรอืเลก็ลาํหนึง่

ใหเปนของขวญั เขาจึงไดแยกตัวออกมาเริม่ชวีติการจบัปลาอยางเปนอสิระ

หู ฉุนคูบอกวา “การจับปลาเปนงานที่คอนขางลําบากซึ่งเขาเลือกไม

ได” จับปลาตองม ี2 คน  คนหนึ่งขับเรือ อีกคนหวานแห ตีสองตีสามก็

ตองต่ืนนอนแลวรบีไปตลาดปลากอนฟาสาง ถาขายปลาไมได  เม่ือพระ-

อาทิตยขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น  ถาปลาเหม็นขึ้นมาก็เทากับวาเสียแรงทํา

งานเปลา  ชวงท่ีไมไดจับปลากจ็ะยุงอยูกบัการซอมแห   ซอมเรอื  การคดุคู

อยูในเรอืเปนเวลานาน ทาํใหชาวประมงมักมีปญหาทีก่ระดูกบรเิวณคอและ

บั้นเอว

เนื่องจากมลภาวะสิ่งแวดลอม และการจับสัตวนํ้ามากเกินไปทําให

ทรัพยากรประมงในแมนํ้าแยงซีเกียงของจีนเกือบจะหมดไป ในชวงไม

กี่ปมานี้  จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองหามทําประมงในแมนํ้าแยงซี

เกียง  นับตั้งแตเมื่อวันที ่1 มกราคม ป พ.ศ. 2563 รัฐบาลจีนมีขอกําหนด

หามจับสัตวน้ําในบรเิวณนานน้ําท่ีสาํคัญของลุมแมน้ําแยงซเีกยีงโดยแบง

ประเภทและแบงเปนระยะ เมื่อผูสื่อขาวของเราลงพื้นที่สัมภาษณในเขต

ทะเลสาบก็ไดพบกบัห ูฉนุคู จงึไดถามเขาวาหลังจากเลิกทําประมงแลว

จะเปลีย่นไปทําอะไร  เขาตอบอยางไมลังเลวา “ผมยังอยากจะอยูคอยเฝา

ทะเลสาบตงถิง”

เดือนมีนาคมปน้ี หลงัจากผานการฝกอบรมอยางเปนระบบแลว ห ูฉนุคู

และภรรยาไดเขารวมสมาคมอนุรักษระบบนิเวศทะเลสาบตงถิง เมือง

เยวหยาง มณฑลหหูนาน ตวน ฝเูจินเปนคนละเอยีดจึงชวยรบัผดิชอบงาน

หลงับานอยางเชนเติมเสบยีงอาหารสวนห ูฉนุคูคุนเคยกบัสภาพอากาศและ

การเปลีย่นแปลงของนํา้ในทะเลสาบ

ดังน้ันจึงรบัผดิชอบการลาดตระเวน

ตรวจตราทะเลสาบ เพือ่ยบัยัง้การลกั

ลอบจับปลาและอนุรกัษส่ิงแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงของสองสามี

ภรรยาจาํลองใหเหน็ถงึงานหลงัจาก

เลกิทําประมงของชาวประมงในแม

นํ้าแยงซีเกียง จากการสํารวจทอง

ท่ีตาง ๆ  ตามรมิฝงแมน้ําบรเิวณนาน

นํ้าสําคัญของลุมแมนํ้าแยงซีเกียง 

พบวาการหามจับสัตวนํ้าสงผลตอ

ชาวประมงตามแนวฝงแมนํ้าเกือบ 

280,000 คนในเมืองและมณฑล 10 

แหง

จากที่เคยจับสัตวนํ้าจนกระทั่ง

มีการหามจับสัตวนํ้านับเปนการ

เปลีย่นแปลงไปโดยส้ินเชงิ รัฐบาล

จนีจึงจดัสรรเงินชวยเหลอืใหสาํหรบั

การดําเนินการหามทําประมงใน

ทองที่ตาง ๆ ตามความเหมาะสม

โดยพยายามสงเสรมิใหชาวประมง

ที่ตองเลิกทําประมงหันไปเปลี่ยน

อาชีพ ขณะเดียวกันก็ใหผูที่เลกิทํา

ประมงและมีคณุสมบัติตรงตามเง่ือน

ไขทีก่าํหนดสามารถเขาสูระบบประ-

กนัสังคมได  นอกจากน้ีแตละทองท่ี

ยงัไดมีการกาํหนดแผนรองรับการ

เปลี่ยนอาชีพใหตรงกับกลุมโครง

สรางตามอาย ุระดับการศึกษา และ

ทักษะความสามารถของชาวประมง

อีกดวย

ส่องธรรมชาติ自然
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เศรษฐกจิยามค�า่คนืกบัภมิูปัญญาทางวฒันธรรม
ในเมืองโบราณแห่งหนึง่

桥头行人来来往往，不时有市民抱着孩

子在摊点前停留。“小朋友要不要来

一只，孙悟空还是喜羊羊？”看到有人驻足，

张明铁将面前的妆糕人递上去。在过去，妆糕

人是老百姓祭祀神明的一种祭品，也是备受孩

童喜爱的玩具，在经历一段时间的沉寂后，如

今重回大众视线，唤起了大家的记忆。

张明铁制作的妆糕人卖10元一个，整晚忙

碌下来，能有两三百元收入。他笑着指了指手

边的小人说，“参加夜间生活节，光顾的人多

了，不但我的收入有增加，也借这个机会让更

多的人了解身边的非遗文化。”

一座古城的非遗“夜经济” 吴剑锋/文

①

②

 มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม 非遗
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ในตอนพลบค่ํา ขณะท่ีอณุหภมิูคอย ๆ  ลดลงอากาศเริม่เยน็สบาย คุณจาง 

หมงิเถีย่ห้ิวกระเปาเดินทางเกา ๆ เดินไปทีส่ะพานอยางชา ๆ 

สะพานลัว่หยาง ซึง่ต้ังอยูในเมืองเฉวยีนโจว มณฑลฝเูจีย้น เปนสะพาน

เกาแกท่ีมีประวติัยาวนานเกือบพันป ท้ังน้ีในเดือนสงิหาคมท่ีผานมา ทาง

เขตลัว่เจียงไดจดัเทศกาลชวีติยามค่ําคืนข้ึนเปนครั้งแรก ทําใหสะพานเกา

แกแหงน้ีในยามค่ําคืนคึกคักและมชีวีติชวีามากข้ึน บรรดารานคาแผงลอย

จะมาพากันมารวมตัวกนัทีถ่นนโบราณทางตอนใตของสะพาน สินคาท่ีขาย

กมี็หลากหลายประเภทไมวาจะเปนสินคาความคิดสรางสรรคทางวัฒนธรรม

อาหารนานาชนิด ตุกตาแปงปน หตัถกรรมการเยบ็ปกถกัรอยแบบด้ังเดิมทาง

ภาคใตของมณฑลฝเูจีย้น รวมถงึมรดกภมิูปญญาทางวัฒนธรรมอืน่ ๆ  ซ่ึงคุณ

สามารถหาชมไดท่ีสะพานแหงนี ้สะพานลัว่หยางท่ีเคยเงียบเหงาไดรบัการรงั

สรรคจาก “เศรษฐกจิยามคํา่คืน” ทาํใหทีน่ีมี่บรรยากาศครกึครืน้แตกตางจากเดิม

แผงของคุณจาง หมงิเถีย่ต้ังอยูทางฝงใตของสะพานลัว่หยาง มือซายถอื

ทอนไม มือขวาบิดกอนแปงสสัีนตาง ๆ ดวยปลายนิว้ แลวใชมือทัง้สองบิด

สะบดัแปงไปมาบนทอนไม ภายในครึง่ชัว่โมงกไ็ดออกมาเปนตุกตา “กวนอ”ู

ซ่ึงดูแลวสมชือ่ “เทพเจาแหงความสัตยซ่ือ” ทีเดียว

บนสะพานทีมี่ผูคนเดินขวกัไขวไปมา ไมนานนักก็จะมีคนอุมลกูเลก็

เด็กแดงมาแวะทีห่นาแผงลอยของคุณจาง “หน ูๆ อยากไดตุกตาสักตัวไหม” 

เม่ือเหน็มคีนหยดุมองคุณจางกจ็ะเอาตุกตายืน่ไปขางหนาใหลกูคาดู ในอดีต

ชาวบานใชตุกตาแปงปนสําหรบัเปนเครือ่งบูชาเทพเจา นอกจากน้ียงัเปนของ

เลนทีเ่ด็ก ๆ  ชืน่ชอบอกีดวย หลงัจากทีเ่งยีบหายไปสักพกัตุกตาแปงปนกไ็ด

กลบัมาสูสายตาของสาธารณชน หวนคืนอดีตความทรงจาํของพวกเขาอกีครัง้

ตุกตาแปงปนทีคุ่ณจางประดิษฐขึน้นัน้ขายไดตัวละ 10 หยวน หลงัจาก

ท่ีเขายุงอยูทัง้คืนกส็ามารถสรางรายไดมากถงึสามรอยหยวน  เขายิม้พรอม

กบัใชนิว้ชีไ้ปยงัเหลาบรรดาตุกตาทีว่างเรยีงรายอยูและพดูวา “ผมมาขายของ

ท่ีงานชีวติยามคํา่คืนมีลกูคามาอุดหนุนมากขึ้น ไมเพียงแตจะมีรายไดเพิม่

ขึน้  แตผมยงัถอืโอกาสน้ีในการเผยแพรมรดกภมิูปญญาทางวฒันธรรมใหผู

คนจํานวนมากไดรบัรูอกีดวย”

ในงานชวีติยามค่ําคืนยงัมีผูสืบทอดมรดกภมิูปญญาทางวฒันธรรมอกี

หลายคนซ่ึงมีความคิดทีค่ลายคลงึกนั คณุฮวง เจียงยี้ คนยุค 90 ครอบครวั

ของเขาเปนนักแสดงหุนเชดิ

เขาไดรบัเชญิใหมาแสดงหุนกระบอกในงานชวีติยามค่ําคนื การแสดงหุน

กระบอกเปนศิลปะพืน้บานท่ีถูกจดั

ใหเปนมรดกภมิูปญญาทางวฒันธรรม

แหงชาติ “เม่ือเทยีบกบัในอดีตการ

แสดงครัง้นี้ผมเลือกท่ีจะปลอยให

หุนกระบอกเดินเขาไปหาฝงูชนและ

โตตอบกบัผูชม” เขากลาววา หวงัวา

วิธีน้ีจะทําใหศิลปะพืน้บานสามารถ

หลอหลอมใหมีผูชมมากข้ึน

นักทองเที่ยวแวะชมบูธของคุณจาง หมิงเถี่ย
图①游客在张明铁的展位前参观 新华社 图

เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนจัดเทศกาลชีวิตยามคํ่าคืน

ขึ้นเปนครั้งแรก
图② 福建省泉州市举办首届夜间生活节
图片来源网络 

คุณจาง หมิงเถี่ย กําลังปนตุกตาแปงปน
图③张明铁创作妆糕人 新华社 图

③

 มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม非遗
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吃出新意，走出云南

ขนมจนีขา้มสะพานกบัการ
รบัประทานแบบใหม่ท่ีไฉไล
จนโด่งดงัออกไปนอกยูนนาน

本刊记者 段建鑫 李恒强 王靖中/文

 อร่อยแดนมงักร 美食
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一碗地道的过桥米线由米线、热汤、

佐料三部分构成。如今，在激烈

的市场竞争中，商家们不仅注重提升食材品

质，也积极尝试创新食材品类，以此吸引消

费者。

云南盛过桥米线厂牌位于昆明市翠湖

北路，创新推出了“七彩米线”。该店店

长代普坚介绍：“七彩米线共7种颜色，由

普洱茶、玫瑰、木耳等云南特产制成果蔬

汁后，添加到米线中制成。”色彩缤纷的

七彩米线倒入浓郁的热汤中，让过桥米线

色泽诱人，多种果蔬汁的加入，也丰富了

米线的口感。

隐蘆•安住与娘子情过桥米线两家过桥

米线店则在就餐环境上创新发力。前者开在

昆明著名景区世博园中，玻璃天井简约大

气，竹影婆娑舒适宜人，营造出浓浓禅意；

娘子情过桥米线则凸显中国风，古色古香的

屏风随处可见，服务员也都身穿仿古服饰。

在如此环境中品味拥有百年历史的过桥米

线，让人萌生穿越之感。

作为过桥米线老字号品牌，新世界•云

牵一线以过桥米线为载体，推出了过桥米线

宴。云南汽锅鸡、宜良小刀鸭、老昆明糖醋

鱼等10余道云南地方特色菜与过桥米线一

同上桌。

从吃米线到品文化、享环境，商家们的

创新既为顾客带来更好的消费体验，也让百

年过桥米线迈上了发展新路。

在美国纽约，云南人耿利恒开了一家名

为“云之南”的餐饮店，主打云南特色美

食，其中也包括过桥米线。耿利恒使用的是

一种袋装干米线，高汤则是自己按照一定比

例用鸡骨、猪骨等熬成的。耿利恒说自己正

努力让更多人了解这种“新鲜”食品。

鲜美爽滑的过桥米线，一端连着云南，

一端正连向全国乃至世界。

ขนมจีนขามสะพานมีตนกาํเนิดมาจากเมืองเหมิงจ่ือ เขตปก-

ครองตนเองชนชาติฮาหนีและหย ีหงเหอ มณฑลยนูนาน โดยมี

ประวัติความเปนมาอันยาวนานนับรอยป ถือเปนอาหารที่มี

เอกลกัษณสูงสดุชนดิหนึง่ของมณฑลยนูนาน การแขงขนัในตลาด

ทีดุ่เดือดมากขึน้ทกุขณะ ทาํใหผูประกอบการขายขนมจนีขามสะ-

พานตองรงัสรรคเมนูแปลกใหมออกมาเรือ่ย ๆ จากเดิมทีเ่คยแขง

ขนักนัท่ีวตัถดิุบแปรสภาพมาเปนการแขงดวยความคิดสรางสรรค 

พถิพีถินัวฒันธรรมการกนิด่ืม และการยกระดับบรรยากาศการรบั

ประทานอาหาร หรอืแมกระท่ังการคิดวธีิรบัประทานขนมจนีขาม

สะพานในแนวใหมออกมาอยางหลากหลาย ทาํใหอาหารทีมี่ความ

เปนมากวารอยปชนิดน้ี กลายเปนสินคาท่ีเนนความแปลกใหม

ขนมจนีขามสะพานรสชาติกลมกลอมคลองคอ เชือ่มมณฑล

ยูนนานเขากบัพืน้ทีอ่ืน่ทัว่ประเทศ กระท่ังเชือ่มตอไปยงัทัว่โลก

เมนูเด็ดประจํายนูนานนี้กําลังจะกลายสภาพจากอาหารเฉพาะ

ถิ่นมาเปนอาหารประจําโตะของคนท่ัวไป ใคร ๆ กจ็ะสามารถ

รบัประทานขนมจนีขามสะพานไดใกล ๆ บาน หรอืแมแตกนิ

ที่บานตัวเอง

จากการกนิขนมจนีข้ามสะพานสู่การลิม้ลองวฒันธรรม 

และสัมผสับรรยากาศทีน่่าสนใจ
从吃米线到品文化、享环境

ขนมจนีขามสะพานแบบด้ังเดิม จะประกอบดวยสวนสําคญั

สามสวนไดแก ขนมจีน นํ้าซุป และเครือ่งเคยีง ทามกลางการ

แขงขนัอนัดุเดือด ผูประกอบการตางพากนัหนัมาใหความสาํคัญ

กับคณุภาพวตัถดิุบไปพรอมกับการทดลองสรางเมนูขนมจีน

ขามสะพานแบบใหม ๆ เพื่อดึงดูดผูบริโภค

ภตัตาคารขนมจีนขามสะพานอวิน๋หนานเซ่ิง ต้ังอยูบนถนน

ฉุยหเูหนือในนครคุนหมิง รานอาหารแหงน้ีมีเมนูขนมจนีขาม

สะพานแนวใหม ท่ีใชชือ่วา “ขนมจีนเจ็ดส”ี ไตผูเจยีนผูจัดการ

รานแนะนาํวา “ขนมจีนเจ็ดสีจะประกอบดวยขนมจนีสีตาง ๆ 

จํานวนเจด็ส ีทีไ่ดมาจากสธีรรมชาติ โดยนําของดีประจาํมณฑล

ไมวาจะเปน ชาผูเออ ดอกกุหลาบ เห็ดหูหน ูฯลฯ ไปคั้นเปน
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นํา้แลวนาํไปผสมแปง” เม่ือเรานําขนมจนีสีสนัตาง ๆ

ใสลงในชาม ราดดวยน้ําซุปรอน ๆ กจ็ะไดขนมจนีขาม

สะพานสีสันสดใสนารบัประทาน นอกจากน้ี การใส

นํา้ผกัผลไมลงไปในชามขนมจีน กช็วยใหอาหารมีรส-

ชาติหลากหลายข้ึนอกีดวย

อิน่หลู•อนัจู (กระทอมสนัโดษ) และเหนียงจ่ือฉิง 

(นารีรําลกึ) เปนสองภตัตาคารขนมจีนขามสะพานซ่ึง

เนนการสรางบรรยากาศแปลกใหมภายในราน โดยอิน่

หล•ูอนัจูนัน้ ต้ังอยูในอทุยานพชืสวนโลก สถานทีท่อง

เท่ียวช่ือดังในเมืองคุนหมงิ ภตัตาคารแหงน้ีตกแตงราน

ใหโลงโปรงดวยการติดกระจกบนเพดาน ตนไผทีป่ลกู

เอาไวกใ็หความรูสึกรมรืน่เยน็สบาย เกดิความสงบแบบ

นิกายเซน สวนรานเหนียงจ่ือฉิงน้ัน เนนตกแตงรานดวย

กลิ่นอายวัฒนธรรมจีนเขมขน มีฉากบังตาศิลปะจีน

โบราณต้ังอยูท่ัวไป พนกังานในรานกแ็ตงกายดวยเสือ้

ผาทีไ่ดแรงบนัดาลใจมาจากชดุจีนสมัยกอน การทีไ่ด

รับประทานอาหารทีมี่ประวัติความเปนมากวารอยปใน

สถานท่ีเชนนี ้ยอมทําใหลกูคารูสึกราวกบัไดยอนเวลา

ไปสูอดีต

ในฐานะภัตตาคารขนมจีนขามสะพานระดับเกา

แก ซินซื่อเจี้ย (พิภพใหม) อวิ๋นเชียนอี๋เซี่ยน (เมฆาคํา

นึง) ไดนําเสนอเซ็ตเมน ูที่มีขนมจีนขามสะพานเปน

ตัวเอก โดยอาหารชนดิอืน่ทีเ่สริฟรวมกับขนมจีนขาม

สะพานของรานนี ้ไดแก ซุปไกหมอไอนํา้ยนูนาน เปด

รมควนัอีเ๋หลยีง ปลาเปรีย้วหวานคุนหมงิ และอาหาร

พื้นถิ่นยูนนานอีกกวาสิบชนิด

การเปลีย่นแปลงจากการรบัประทานขนมจนีขาม

สะพานแบบธรรมดามาเปนการรบัประทานไปพรอมกบั

ละเลยีดวัฒนธรรมและดื่มดํ่ากับบรรยากาศ ทําใหผู

ประกอบการสามารถดึงดูดลกูคา ชวยใหลกูคาไดสัมผสั

กบัประสบการณการบรโิภคแบบใหม ๆ  นับวาเปนแนว

ทางทีส่รางสรรคสาํหรับอาหารโบราณชนิดนี้

ขนมจนีข้ามสะพาน กบัการ “ก้าวออกไป” จากยูนนาน

过桥米线“走出”云南

ขนมจีนขามสะพานรสชาติกลมกลอมคลองคอนัน้

เช่ือมโยงระหวางมณฑลยนูนานกบัพืน้ทีอ่ืน่ท่ัวประเทศ

จีน นอกจากน้ียงัเช่ือมออกสูโลกอกีดวย อาหารชนดิน้ีมี

ตนกาํเนดิในยนูนาน กอนจะพฒันาอยางไมหยดุยัง้ไป

ตามความตองการของตลาด เม่ือตลาดในประเทศจนีเริม่

อิม่ตัว ผูประกอบการกเ็ริม่เปลีย่นเปาหมายมาขยายตลาด

ออกสูสากล เพื่อนําไปสูการพัฒนาใหม ๆ

ณ มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ชาวยูนนาน
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นามเกิง่ ลีเ่หงิ ไดเปดภตัตาคารชือ่ อวิน๋จอืหนนั (ใตเมฆ

ท่ีเมฆใต) ข้ึนโดยนาํเสนอเมนอูาหารพืน้ถิน่ยนูนาน ซึง่

แนนอนวามขีนมจนีขามสะพานรวมอยูดวย ขนมจีน

ขามสะพานสูตรของเกิง่ ลีเ่หงิ ใชขนมจนีอบแหงบรรจุ

หอ สวนน้ําซปุนัน้กเ็ค่ียวข้ึนมาจากกระดูกไกและกระ-

ดูกหมูตามอัตราสวน

“ที่อเมริกา อาหารญีปุ่นและอาหารเวยีดนามเปน

อาหารเอเชยีทีไ่ดรบัความนิยม สําหรบัอาหารจีนน้ัน ใน

ประวติัศาสตรอาหารยนูนานไมไดรบัการเผยแพรใน

ตางประเทศมานานเทาอาหารกวางตุง และหากดูจาก

เอกลักษณในดานรสชาติ อาหารยนูนานกอ็าจจะไมจดั

จานเหมือนอาหารเสฉวน ดวยเหตุน้ี จงึอาจทาํใหอาหาร

ยนูนานไมคอยดึงดูดลูกคาเทาที่ควร” เกิง่ ลีเ่หงิกลาว

วา ตนกําลงัพยายามทําใหคนอเมรกินัรูจกัอาหาร “แปลก

ใหม” อยางอาหารยูนนานใหมากขึ้น

หยาง อายจวนิ ประธานสมาคมผูรวมกอต้ังสมาคม

ผูประกอบการธุรกจิอาหารและภตัตาคารแหงมณฑล

ยูนนาน มองวา ผูประกอบการขนมจีนขามสะพาน 

อาจเอาชนะอุปสรรคดานการแขงขันไดดวยการนํา

เมนูนีไ้ปขายแบบปลกี หากเราลองคนหาคําวา “ขนม

จนีขามสะพาน” ในเวบ็ไซตเถาเปาหรอืเวบ็ไซตจงิตง

เราจะพบวามีหลายบรษัิทขายขนมจนีขามสะพานแบบ

กึง่สําเรจ็รปูกนัหลากหลายรปูแบบ ขนมจีนขามสะพาน

กึง่สําเรจ็รปูเหลานี ้นบัวาเปนการ “ปรบัรปูแบบ” ของ

เมนด้ัูงเดิมใหดีขึน้ กลาวคือในดานวตัถดิุบ จะเริม่หวน

กลับไปใชสวนผสมดั้งเดิมเหมือนในอดีต พรอมไป

กับเพิม่สวนผสมท่ีเก็บรักษาไดนาน เชน ผกัและเนือ้

สัตวอบแหง และเพือ่เปนการเพิม่รสสัมผสัท่ีอรอยขึน้

สําหรบัผูบรโิภค หลายบรษัิทหนัมาใชขนมจีนสดแทน

ขนมจนีทอดนํา้มัน สวนในดานของรสชาติน้ัน ขนม

จีนขามสะพานแบบด้ังเดิมเนนรสชาติกลมกลอม ไม

จดัจาน แตขนมจนีขามสะพานแบบก่ึงสําเรจ็รูป จะมี

การแถมพรกิและซอสปรงุรสแบบซองลงไปดวย เพือ่

ใหผูบริโภคเลือกปรุงรสไดตามชอบใจ
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中国民间故事——塞翁失马

นทิานพื้นบา้นจนี พ่อเฒ่าไซเ่วิงเสยีมา้

战国时期（公元前475年－公元前221

年），靠近中国北部的 座边疆城市里，住

着 个老人，名叫 翁，他养着许多马。

天，他的马群中有 匹马走失了。邻居们听说

这件事，跑来安慰，劝他 必太着急，年纪大

了，要多注意身体。 翁见有人劝慰，笑了

笑说：丢了 匹马损失 大，没准会带来什么福

气呢。

สมัยยคุจานกัว๋ (ระหวางกอนป พ.ศ. 1018  - กอน

ป พ.ศ. 764) ในเมอืงชายแดนแหงหน่ึงใกลบรเิวณภาค

เหนอื มีพอเฒาคนหนึ่งอาศัยอยู ชื่อวาไซเวิง เขาเลีย้ง

มาไวหลายตัว วนัหนึง่ มาตัวหน่ึงในฝงูมาของเขาหาย

ไป ชาวบานที่ทราบขาวคราวเรื่องนี ้ตางมาปลอบใจ

เขา ใหเขาอยาวติกกงัวลมากไป อายมุากแลวตองใส

ใจสุขภาพใหมาก ๆ  พอเฒาเหน็คนมาปลอบใจ หวัเราะ

แลวกลาววา มาหายไปตัวหนึง่ สูญเสียไมมาก ไมแน

วาอาจนําโชคอะไรมาใหก็ได

邻居们听了 翁的话，心里觉得狠好笑。马

丢了，明明是件环事，他却认为乜许是好事，

显然是自我安慰而已。过了几天，丢失的马不仅自已

回到家里，还带回 匹骏马。

ชาวบานทีไ่ดยนิพอเฒากลาวเชนนี ้รูสกึนกึขําอยู

ในใจ เสียมาไปแลว เห็นชัด ๆ วาเปนเรื่องไมด ีเขา

กลบัเหน็วาอาจเปนเรือ่งดี เปนการปลอบใจตัวเองโดย

แท ผานไปไมกี่วัน มาที่หายไปไมเพียงกลับมาบาน

เอง แตยังพามาพันธุดีอีกตัวหนึ่งมาดวย
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邻居们对 翁的预见非常佩服，向 翁

道贺说：还是您有远见，马不仅没有丢，还带

回 匹好马，真是福气呀。

เพื่อนบานรูสึกนับถือในการคาดการณลวงหนา

ของพอเฒามาก พากันมาแสดงความยินดีวา ทานนี่

มองการณไกล ไมเพยีงไมไดสูญเสียมา หากยงันํามา

พันธุดีกลับมาอีกหนึ่งตัว ชางโชคดีจริง ๆ 

翁听了邻居们的祝贺，反而 点高 的样

子都没有。他扰虑地说：白白 了 匹好马，不

定是什么福气，乜许会惹出什么麻烦来。

เมื่อพอเฒาฟงคําที่เพื่อนบานมาแสดงความยินด ี

กลบัไมมีทาทีดีใจสักนิด เขากลาวดวยความวติกกงัวล

วา ไดมามาเปลา ๆ  ตัวหนึง่ ไมแนวาจะเปนโชคดี บางที

อาจหาเรื่องทุกขรอนมาใหก็ได

这次，邻居们又以为他心里明明高 ，却

有意不说出来。

ครั้งนี ้เพื่อนบานตางมองวาจริง ๆ แลวในใจเขา

ดีใจ แตไมพูดออกมา

翁有个独生子，非常喜欢骑马。他骑

着那匹白白得来的骏马出游，心中洋洋得意。

次，他高兴得有些过头，打马飞奔， 个趔

趄，从马背上跌下来，摔断了腿。邻居听说

后，纷纷来慰问。

พอเฒามีลูกชายโทน ชืน่ชอบข่ีมาเปนอยางยิง่ เขา

ข่ีเจามาพนัธุดีท่ีไดมาเปลา ๆ  ทองเทีย่วไปท่ัว  รูสึกกระ-

หยิม่อยูในใจ ครัง้หน่ึง เขาดีใจจนเกินเลย เฆีย่นมาวิง่

เตลดิไป ดวยความเลนิเลอพลัดตกลงมาจากหลงัมา ทํา

ใหขาหกั เม่ือชาวบานทราบขาว ตางมาปลกุปลอบใจ

翁说：没什么，腿摔断了却保住性

命，或许是福气呢。邻居们觉得他又在胡言乱

语。他们想不出，摔断腿会带来什么福气。

พอเฒากลาววา ไมมีอะไร พลัดตกขาหักแตยัง

รักษาชวิีตไวได บางทอีาจเปนโชคดีก็ได ชาวบานตาง

คิดวาเขากลาวเหลวไหลอีกแลว พวกเขาคิดไมออก

วา การที่ตกมาขาหักจะนําโชคอะไรมาให

不久，外敌大举入侵，年轻人应征入伍，

翁的儿子因为摔断了腿，不能去当兵。入

伍的青年许多都战死了， 翁的儿子却保全了

性命。

ไมนานศัตรูจากภายนอกรุกรานหนัก คนหนุม

ในเมืองถูกเกณฑเขากองทัพ ลูกชายพอเฒาเนื่องจาก

ขาหกัจงึไมตองไปเปนทหาร คนหนุมท่ีไปเปนทหาร

ลวนตายในสงคราม ยกเวนลกูชายพอเฒาท่ีรกัษาชวีติ

ไวได

后来， 翁失马的故事成了家喻户浇的成

语，比喻虽然 时受到损失，乜许反而因此能得

到好处。

ตอมา เรือ่งราวของพอเฒาเสียมากลายเปนนทิาน

ภาษิตที่รูกันทั่วบานทั่วเมือง เปรียบเทียบวา แมจะมี

การสญูเสียสกัครัง้ บางทีอาจกลบัเปนผลดีจากการน้ี
本刊综合
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近日，纪录片《喜马拉雅的种

子》在第77届威尼斯电影节

展映活动中亮相。

据制片人曲丽萍介绍，该片拍摄

制作耗时近两年，摄影组真实地记录

下高原上人与植物的共生关系。比如

用大黄为氆氇染色、藏木香伴随着人

们的家居与精神生活、大花黄牡丹成

为唐卡的表现内容……　　

作为一部科学探索纪录片，《喜马

拉雅的种子》第一次用影像的方式全面

纪录了青藏高原的植被，也记载了中国

几代科学家艰辛付出与奋斗的成果，将

科学性和艺术性高度统一，得到了多方

赞扬。借助威尼斯电影节展映环节，这

部影片用独特的视角向世界讲述了又一

个生动的中国故事。

《喜马拉雅的种子》：独特视角讲述中国故事

เมลด็พนัธ์ุแห่งหิมาลยั บอกเล่าเรือ่งราว
ของพฤกษชาติบนหลงัคาโลก

เม่ือเรว็ ๆ นี ้ภาพยนตรสารคดีเรือ่ง “เมลด็พนัธุแหงหมิาลยั”  ได

เปดตัวในงานเทศกาลภาพยนตรเวนิส (Venice Film Festival 2020) 

ครั้งที ่77

ภาพยนตรดังกลาวถายทําในรปูแบบสารคดี แนะนาํแหลงทรพัยากร

ธรรมชาติพนัธุพชืหายากบนทีร่าบสูงชิงไห - ทเิบตในประเทศจนี 

เชน ดอกเจดียสิกขมิ ดอกลวีห่รงเฮา เปนตน เผยใหเหน็ถงึพลงัชวีติ

ท่ีแข็งแกรงของมันในการดํารงชวีติและสืบเผาพนัธุในส่ิงแวดลอม

ที่หฤโหดบนที่ราบสูง 

ตามที่ชวีลี่ผิงผูผลติภาพยนตรกลาวแนะนําวา การถายทาํภาพ-

ยนตรดังกลาวใชเวลาเกอืบสองป คณะผูถายทาํไดบนัทกึสภาพจรงิ

ของความสัมพันธการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับพันธุพืชบนที่

ราบสูง เชน ตาฮวาง (ช่ือพันธุไม RADIX ET RHIZOMA RHEI) ใชยอม

ผาไหมพรมพลู ูไมหอมทิเบต เปนตน ซ่ึงเปนสิง่ทีอ่ยูเคยีงคูกบัวถิี

ชีวิตและจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดอกตาฮวาง ดอกโบตั๋น กลาย

เปนสาระที่แสดงบนผืนผาพระบฏ

ในฐานะที่เปนภาพยนตรสารคดีแนวสํารวจ “เมล็ดพันธุแหง

หิมาลัย” เปดตัวในรูปภาพยนตรเปนครั้งแรกโดยบันทึกพันธุพืช

บนทีร่าบสูงทเิบตในทุกดาน และไดบันทึกผลสาํเรจ็ท่ีนกัวทิยาศาสตร

จนีหลายรุนคนไดทุมเทตอสูกบัความยากลาํบาก  รวมความเปนวทิยา-

ศาสตรและศิลปกรรมเขาไวดวยกนั ไดรับการชื่นชมจากหลายฝาย

ภาพยนตรเรือ่งนี ้ใชมุมมองทีแ่ตกตางบอกเลาเรือ่งราวท่ีมีชวีติชวีา

ในอีกแงมุมหนึ่งของประเทศจีนนําเสนอแกชาวโลก โดยอาศัย

พื้นที่เทศกาลภาพยนตรเวนิสในการเปดตัว   

มุมบนัเทิง 影视
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เขตทดลองการคาเสรีมณฑล

ยนูนาน เปดตัวอยางเปนทางการเม่ือ

วนัที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้พืน้ที่

นครคนุหมิงในฐานะทีเ่ปนสวนสาํ-

คัญของเขตทดลองการคาเสรมีณฑล

ยนูนาน โดยไดผนวกเขากบัเขตพฒันา

เศรษฐกิจคุนหมิง มีขนาดพื้นที่ใน

การดําเนินงาน 76 ตารางกิโลเมตร

จดัเปนพืน้ท่ีทีใ่หญทีสุ่ดในสามพืน้ที่

ของเขตทดลองการคาเสรีมณฑล

ยนูนาน ดวยขอบเขตทีก่วางขวางท่ี

สุดและปรมิาณเศรษฐกจิท่ีใหญทีสุ่ด

ทําใหพืืืน้ท่ีนครคนุหมิงเปนศูนยกลาง

และเชือ่มตอการทํางานท่ีสําคัญของ

2019年8月30日，中国（云

南）自由贸易试验区

正式挂牌。昆明片区作为中国（云南）

自由贸易试验区的重要组成部分，挂牌

一年来，实现新增注册企业13157户，

新增企业实现税收收入3.68亿元；引进

市外内资278亿元，实际利用外资2.6亿

美元，进出口总额4.6亿美元；大力支

持研发平台建设和创新创业服务平台建

设，共有院士专家工作站22个、科技企

业孵化器9家、众创空间17家；与红河、

德宏片区签订战略合作协议，推进中

越、中缅经济走廊建设，共同组成对外

开放“立体网络”。

『智慧昆明』中国（云南）自由贸易试验区昆明片区交出一周年“成绩单”

รายงานผลปฏบิติังานครบรอบหนึง่ปีของเขตทดลอง
การคา้เสรมีณฑลยูนนาน พื้นท่ีนครคุนหมิง 

พืน้ท่ีท้ังสาม ไดแก  เมืองหลกัคุนหมิง คุนหมิงเขตใหม และเขตเศรษฐกิจ

ทาอากาศยาน

 ในหน่ึงปนับต้ังแตไดเปดดําเนินการมา พืน้ที่นครคุนหมงิมวีสิาหกจิ

ทีจ่ดทะเบยีนใหมทัง้ส้ิน 13,157 แหง สรางรายไดจากการจดัเกบ็ภาษขีอง

วสิาหกจิทีเ่พิม่เขามาใหมจํานวน 368 ลานหยวน ดึงดูดการลงทุนจากภายใน

และภายนอกเมืองเปนเงิน 2.78 หมืน่ลานหยวน เงินลงทุนจากตางประเทศ

มูลคาทัง้สิน้ 260 ลานเหรยีญดอลลารสหรัฐ มีปริมาณการนําเขาและสงออก

รวม 460 ลานเหรยีญดอลลารสหรฐั ท้ังน้ีไดสนับสนุนการสรางแพลตฟอรม

การพัฒนาและวิจัยรวมถึงแพลตฟอรมบริการสําหรับนวัตกรรมและการ

สรางธุรกจิอยางแข็งขัน มีสถานทํีางานของผูเชี่ยวชาญระดับรฐับัณฑิต  22 

แหง ศนูยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลย ี9 แหงและพื้นที่เมกเกอรสเปซ 17 แหง

ตลอดจนไดลงนามขอตกลงความรวมมือเชิงกลยุทธกับพืน้ท่ีหงเหอและ

พื้นที่เตอหงรวมกันกอตั้ง “เครือขายสามมิติ” เพื่อเปดไปสูภายนอก

 ในขั้นตอนตอไป พื้นที่นครคุนหมิงจะพัฒนาประสิทธิภาพและการ

ใหบริการมากขึ้น โดยจะมุงเนนไปที่การสราง “รัฐกิจสัมพันธอัจฉริยะ” 

ปรับปรงุกลไกการกาํกบัดูแลสินเชือ่ สงเสริมการสรางระบบ “อนิเตอรเนต็

+ การกาํกบัดแูล” สงเสรมิการรวบรวมและแบงปนขอมูลขององคกรตาง ๆ
昆明市政府新闻办公室 韩枫
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安宁红梨是中国国家地理标

志证明商标。安宁红梨是

以云南原产的“火把梨”为父本

和日本“幸水梨”为母本，通过

在新西兰杂交后选育出的梨果新

品，有着果大型正、酸甜适口、

汁多味浓、皮薄肉厚等特点，无

论色泽、外观还是品质均受到广大

消费者喜爱。作为云南省最大的红

梨种植基地，安宁市有着“中国红

梨之乡”美誉。

สาลีแ่ดงแหงเมืองอนัหนงิเปนผลติภัณฑแหงภมิูภาคของจนี โดยสาล่ี

ดังกลาวเปนสายพันธุผสมจาก “สาลี่ฮั่วปา” (สายพันธุพอ) ซึ่งเปนสาลี่

พนัธุทองถิน่ในยนูนานและ “สาลีน่าช ิNashipear (สายพนัธุแม) ของญ่ีปุน

โดยไดรบัการผสมขามสายพนัธุในประเทศนิวซีแลนดจนไดออกมาเปน

สาลี่สายพันธุใหม ซึ่งมีลักษณะผลที่ใหญ รสชาติหวานฉํ่าอมเปรี้ยว เนื้อ

หนาเปลอืกบาง  ไมวาจะเปนรปูลกัษณและคณุภาพของสาลีล่วนเปนท่ีชืน่

ชอบของผูบรโิภค ในฐานะท่ีเปนแหลงปลกูสาลีแ่ดงท่ีใหญท่ีสุดในมณฑล

ยูนนาน ทําใหเมืองอันหนิงมีชื่อเสียงในนาม “แหลงกําเนิดสาลี่แดงแหง

ประเทศจีน” 

เพื่อรวบรวมและพัฒนาแบรนด “แหลงกําเนิดสาลี่แดงแหงประเทศ

จีน” ทาํใหในชวงไมกีป่ทีผ่านมาเมืองอนัหนิงไดสงเสรมิการใชวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสาลีม่ากขึน้ โดยไดสรางหองเย็นเพิ่ม 170 

แหง รวมถึงใชวิธีการและมาตรการตาง ๆ เชนการสนบัสนนุและใหราง-

วัลแกผูประกอบการรายใหญ การรับซื้อและการแปรรูปผลไมคุณภาพ

ชัน้รอง ยงัผลใหอตัราผลติภณัฑและผลผลติของสาลีแ่ดงไดรบัการพฒันา

เพิม่ขึน้  โดยในปน้ีเมืองอนัหนิงมีพืน้ทีเ่พาะปลกูสาลีแ่ดงประมาณ 5,400

ไร ไดผลผลติเกิน 15,000 ตัน มูลคาผลผลิตเกินกวา 50 ลานหยวน

ในชวงฤดูผลไม ซ่ึงจะกนิเวลาประมาณสองเดือนน้ัน เมืองอนัหนิงไดจดั

เทศกาลถนนแหงศิลปะเมืองอนัหนิง ครัง้ที ่2 ประจาํป 2563 และเทศกาล

สาลีแ่ดงเอีย้นถาซ่ึงไดจัดขึน้ในเวลาเดียวกนั โดยงานดังกลาวจะผสมผสาน

การประชาสัมพนัธสาลีแ่ดงเขากับการทองเท่ียวเชงิวฒันธรรมในทองถ่ิน

ผานรปูแบบของการไลฟสดสาลีแ่ดง การแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถาย

สวนสาลีแ่ละกจิกรรมอืน่ ๆ เพือ่เชญิชวนผูคนใหเขามาเยีย่มชมสวนสาล่ี

รวมสัมผัสความสุขจากการเก็บผลไม และบันทึกความทรงจําชนบทอัน

งดงามแหงเมืองอันหนิง

“น่ีเปนความรูสึกท่ีหางหายไปนานจากเมือง ขอบคณุเทศกาลสาลีแ่ดง

ที่ทําใหฉันหวนคิดถึงความตั้งใจเดิมในชีวิต เทศกาลสาลี่แดงในปหนา

ฉนัจะพาครอบครวัและเพือ่น ๆ มาเท่ียวทีน่ี่ดวยกันเพื่อเยี่ยมชมสวนสาล่ี

แดงอีกครั้งคะ” คุณหวัง ซึ่งกําลังเดินเที่ยวชมสวนสาลี่กลาว

安宁市委宣传部供稿供图

『遇见安宁』
一起打卡安宁红梨节

เยีย่มชมเมืองอนัหนงิ

สนุกสนาน
กบัเทศกาลสาลีแ่ดง
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红河第一湾位于玉溪市新平县境

内 戛 洒 江 上 段 的 水 塘 镇 大 窝

塘，为了让游客能更好地欣赏这奇绝的

景观，新平县依照花腰傣日常生活器皿

土锅设计建起了一座观景台。站在观景

台上远眺，山水相映，薄雾萦绕，红河第

一湾的美景尽收眼底。尤其在攀枝花盛开

的时节，红河第一湾更像身穿彩裙的花腰

傣“卜少”，映衬出滇中大地独特的美。

เยีย่มชมอว้ีซี
โคง้แรกแห่งแม่น�า้หงเหอ  
ภาพอลงัการบนแผ่นดนิยูนนานตอนกลาง
『走进玉溪』红河第一湾：滇中大地上的壮美图画

แมน้ําหงเหอ (แมนํ้าแดง) เปน

แมน้ําระหวางประเทศที่สําคัญใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีตน

กาํเนิดท่ีอาํเภอปกครองตนเองเวยซาน

ตาหลี ่แลวจะทะลไุหลผานภเูขาหยนุ

หลงิซ่ึงเปนอปุสรรคขวางกัน้ ตลอด

เสนทางจะไหลลงจากแมน้ําหยวน

เจียงเขาสูเมืองหงเหอ และจะไหลออก

จากเมืองเหอโขวเขาสูประเทศเวยีด-

นาม สุดทายจะไหลลงสูทะเลจนีใต 

ท่ีเมืองอวีซี้แมน้ําหงเหอจะไหลสูอาํเภอซินผงิเปนท่ีแรก ท่ีนีแ่มนํา้หงเหอ

จะไหลมาบรรจบกบัแมน้ําลว่ีจือและแมน้ําตาชนุ แมน้ําชวงน้ีจะมีขนาดกวาง

ขึน้และกระแสนํา้แรงขึน้ชองเขาจะคอย ๆ เปดออก แตเม่ือน้ํากาํลงัจะไหล

ถงึพืน้ที่ราบ กระแสนํ้าก็กลับลดลงเนื่องจากมีหุบเขาภเูขาอายหลาวและ

ภเูขายีจุ่ยคอยขวางกัน้ทําใหนํา้ชะลอตัวลง บริเวณน้ีกระแสนํา้จะไหลวน

โคงรอบเขายีจุ่ยซึง่มีลกัษณะคลายพรีะมดิ

โคงแรกแมน้ําหงเหอ ต้ังอยูทีต่าวานถาง ตําบลสุยถาง ซ่ึงอยูทางตอนบน

ของแมน้ํากาสาในอําเภอซินผิง ทั้งนี ้เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถชืน่ชม

ภมูทัิศนทีน่าต่ืนตาต่ืนใจของอาวหงเหอไดอยางสะดวก อําเภอซินผงิจงึได

สรางหอชมววิซ่ึงไดรบัการออกแบบใหมีลักษณะคลายกบัหมอดินเผาซ่ึง

เปนเครือ่งใชในชวีติประจาํวนัของชาวไตเอวลาย เม่ือเรายนือยูบนหอชม

ววิและทอดสายตามองออกไปไกล ๆ จะมองเหน็ภาพภเูขาและแมน้ําขบั

สะทอนซ่ึงกนัและกนั ทะเลหมอกลอยออยอิ่ง ทิวทศันทีส่วยงามของอาว

หงเหอไรสิง่กดีขวาง และในยามที่ดอกงิ้วพากนับานสะพรั่งก็จะยิง่ชวยรงั-

สรรคใหอาวหงเหองดงามประดุจ “ผูสาว” ชาวไตเอวลายสวมกระโปรง

หลากสี ชวยสะทอนใหเหน็ถงึความงดงามท่ีเปนเอกลกัษณในดินแดนตอน

กลางของยนูนาน
玉溪市委宣传部供稿供图
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live-stream shopping

英娜•钦那瓦：新冠肺炎疫情发生以来，直播带货

在泰国很火，一定程度上改变了泰国民众的消费习

惯。我想了解下直播带货在中国的发展情况。

อนินา ชนิวตัร : นบัต้ังแตมีการระบาด

ของโรคโควดิ - 19  การไลฟสดขายสนิคา

ไดรบัความนยิมอยางมากในประเทศไทย 

และยงัทําใหพฤติกรรมของผูบรโิภคชาว

ไทยเปลีย่นไประดับหนึ่งดวย ดังน้ัน ฉนัอยากทราบถงึสถานการณการไลฟสด

ขายสินคาในประเทศจนีบางวาเปนอยางไรคะ

笑笑：早在新冠肺炎疫情发生前，直播带货在中国已广受青睐。与网购相比，直播

带货更直观，互动性更强。数据显示，截至2020年3月，中国电商直播用户规模达2.65

亿，电商直播已经发展成为一个价值千亿元的行业，成为中国消费市场的“新浪潮”。伴

随直播带货的兴起，中国还设立了新职业互联网营销师，《湄公河》杂志9月刊对该职业

有详细介绍。另一方面，为规范直播带货，中国还出台了许多相关的法律法规，促进这个

新兴行业的良性发展。

ยิม้ยิม้ : กอนท่ีจะเกิดเหตุการณระบาดของโรคโควดิ - 19  “การไลฟสดขาย

สินคา” กไ็ดรบัความนิยมอยางกวางขวางในประเทศจนีคะ เม่ือเปรยีบเทียบกบั

การชอปปงออนไลนแลว “การไลฟสดขายสินคา”  มีความสมจรงิและสามารถโต

ตอบไดมากกวา จากสถติิในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ประเทศจีนมีจาํนวนคนใช

การไลฟสดทางอคีอมเมิรซสงูถงึ 265 ลานคน การไฟลสดทางอคีอมเมิรซได

พฒันาไปสูอตุสาหกรรมท่ีมีมูลคาหลายแสนลานหยวน และกลายเปน “คลืน่ลกู

ใหม” ในตลาดผูบรโิภคของจนี และการท่ีมีคนไลฟสดขายสนิคามากขึน้ทาํให

ประเทศจีนมีอาชพีใหมเกดิข้ึน นัน่กค็อืนกัการตลาดออนไลน ทัง้นี ้นติยสาร “แม-

น้ําโขง” ฉบับเดือนกนัยายนไดแนะนาํอาชพีน้ีไวอยางละเอยีดคะ และในทางกลบั

กนัเพือ่เปนการควบคุมการไลฟสดขายสินคา ประเทศจีนยงัไดออกกฎหมายและ

ขอบังคับทีเ่กีย่วของอกีมากมายเพือ่สงเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน

ใหมน้ีคะ

ความคดิเห็นผูอ่้าน
读者反馈

本刊记者 蔡梦 / 整理

live-stream shopping

สารจากผูอ่้าน 信箱
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毕迪绰：我刚阅读了《湄公河》9月刊，对“新职业，

新机遇”这组策划报道很感兴趣，特别是其中提到的新职

业“在线学习服务师”。今年受疫情影响，泰国许多学校也

开展了线上教育，我想了解下在线学习服务师和网课教师有

什么区别？

ปติโชค  :  ผมเพิง่อานนิตยสารแมน้ําโขงฉบบัเดือน

กันยายนครับ ซึง่ไดรายงานเรือ่ง “อาชพีใหมกบัโอกาส

ใหม ๆ ” ผมคดิวานาสนใจมาก โดยเฉพาะอาชพีใหมอยาง

“ผูใหบรกิารการเรยีนออนไลน” นะครบั เน่ืองจากผล

กระทบจากโรคโควดิ - 19 ทาํใหในปน้ีโรงเรยีนหลายแหง

ในประเทศไทยไดพฒันามาใชการศึกษาออนไลนมาก

ขึน้ ดังนัน้ ผมจงึอยากทราบวาผูใหบรกิารการเรยีนออน-

ไลน และอาจารยสอนหลกัสูตรออนไลนทัว่ไปมีความ

แตกตางกันหรอืไมอยางไรครบั

笑笑：谢谢您的支持。区别于传统意义的网课教师，在线

学习服务师更注重为学员提供精准指导和服务，引导学员自主

在线学习，推动在线教育发展更加完善，因此可以将在线学习

服务师理解为“班主任”。

ยิม้ยิม้ :  ขอบคณุท่ีติดตามอานนะคะ ผูใหบรกิารการ

เรียนออนไลนแตกตางจากครสูอนหลกัสูตรออนไลน

ในความหมายแบบเดิมตรงท่ีผูใหบรกิารการเรยีนออน-

ไลนจะเนนท่ีการใหคําแนะนําและบรกิารทีถ่กูตองแก

นกัเรยีน แนะนาํใหนักเรยีนรูหลกัการเรยีนออนไลนดวย

ตนเอง สงเสรมิการพฒันาการศึกษาออนไลนใหสมบูรณ

แบบยิง่ขึน้ ดังน้ันผูใหบรกิารการเรยีนออนไลนจงึเปรยีบ

เสมือน  “ครปูระจําชัน้” คะ

田霖：我就职于北京外国语大学亚洲学院，是一名泰语教

师。作为一本双语杂志，《湄公河》的泰语用词准确、翻译地

道，我打算让学生们对照中泰双语进行阅读和学习，也希望编

辑老师能够考虑多加入一些中泰双语对照的文章，这样对泰语

学习者来说一定颇有益处。

เถยีน หลนิ : ผมเปนอาจารยสอนภาษาไทยท่ีสถาบัน

เอเชียศึกษา มหาวทิยาลยัภาษาตางประเทศปกกิง่ ผม

คดิวานิตยสาร “แมน้ําโขง” เปนนิตยสารสองภาษาท่ี

ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและแปลไดอยางเหมาะ

สมเปนธรรมชาติ ผมกะวาจะใหนกัเรยีนเอกภาษาไทย

ของมหาวทิยาภาษาตางประเทศปกกิง่ ใชนติยสารใน

การเรยีน และอานเปรยีบเทยีบภาษาจนีและภาษาไทย

ผมหวงัวาในอนาคตทางบรรณาธิการจะเพิม่บทความ

ไทย - จนีสองภาษาใหมากขึน้ เพือ่จะไดเปนประโยชน

ตอผูเรยีนภาษาไทยตอไปครบั

笑笑：谢谢您的肯定与支持，我们在近期的杂志中，也增

加了文章的中文导读，希望能给每位读者带去更多帮助。

ยิม้ยิม้ : ขอบคณุมากนะคะ ท่ีใหการสนับสนุนนิตย-

สารของเรา ในนิตยสารฉบับลาสุดไดเพิ่มเนื้อหาบท

ความภาษาจีนมากข้ึน หวังวาจะเปนประโยชนกบัผูอาน

ทุกทานนะคะ

Online
learning
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