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通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再

到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。

——习近平

ระบบสารสนเทศสรา้งเมืองให ้“ฉลาด” ยิง่ขึ้น 
运用信息化让城市变得更“聪明”

ดวยการใชวธีิตาง ๆ เชน ฐานขอมูลขนาดใหญ  คลาวดคอมพวิต้ิง   และปญญาประดิษฐ ฯลฯ สงเสรมิ

ใหการบริหารจัดการเมืองมีความทันสมัยยิ่งขึ้น เมืองสําคัญก็สามารถ “ฉลาด” ขึ้นได จากการพัฒนา

ระบบสารสนเทศไปสูระบบสมองกลตอยอดไปสูระบบอจัฉรยิะแบบสมบรูณ อนัเปนวธีิการทีจํ่าเปน

ในการสรางเมืองอจัฉรยิะ ซ่ึงมีอนาคตท่ีสดใสมาก

    --นายส ีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน

“ดจิทิลั” สรา้งชวิีตในเมืองใหส้วยงามยิง่ขึ้น
“数字”创造更美好的城市生活

“เมือ่เวลา 11.15 น. พบรถบรรทุก

ดินฝาฝนกฎความปลอดภยั  ไมดําเนนิ

การปดรถบรรทกุใหเรยีบรอย ขอให

หนวยงานการเคหะและการพฒันา

เมืองและชนบทดาํเนินการอยางทนั

ทวงที หากมีความจําเปนโปรดติด

ตอตํารวจจราจรในพืน้ที”่  ขณะท่ีขอ

ความแจงเตือนปรากฏบนหนาจอ

ขนาดใหญของระบบบรหิารจดัการ

การปฏบิตักิารและภัยพิบัติฉุกเฉิน

นครเซ่ียงไฮ แทบจะเปนเวลาเดียว

กนัทีศู่นยควบคุมการสัญจรเมืองเขต

จินซาน นครเซ่ียงไฮ ซ่ึงอยูหางไป

หลายสบิกโิลเมตรก็ไดรับคําสั่งใหจัดการลงโทษทันท ี“ทุกอยางรวดเร็ว

เชนน้ีกเ็พราะขอความเตือนภยัถกูสงโดยอัตโนมัติจากระบบประมวลผล

อจัฉรยิะของคอมพวิเตอร” เจาหนาที่กองเทคโนโลย ีสํานักงานรกัษาความ

ปลอดภัยนครเซี่ยงไฮกลาว

     ดวยประชากรถาวรกวา 24 ลานคน และพื้นที่ส่ิงปลูกสรางในเมืองกวา

1,300 ลานตารางเมตร หากมหานครเซ่ียงไฮตองการคุมครองความปลอดภยั

และการปฏบัิติการอยางมีประสิทธิภาพ ก็ไมอาจพึ่งพาเฉพาะการปฏบัิติ

การออนไลนหรอืการปฏิบติัการแบบทุมกําลังคนเพยีงชองทางใดชองทาง

หนึง่เทาน้ัน การสรางหลกัประกันการสัญจรอยางปลอดภยั มีระเบียบและ

มีประสิทธิภาพสูง  การบรหิารจัดการเมืองขนาดใหญพเิศษจําเปนตองเปล่ียน

รูปแบบจากการรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินไปสูการบริหารความเสี่ยง

สวี ฮุยลี่ รองผูอํานวยการประจาํศูนยการบรหิารจดัการการปฏบัิติการ

นครเซี่ยงไฮกลาววา ปญหาการปฏิบัติการในเมือง อาทิ การบรหิารจดั

 วาทะทองผูน้�า 声音
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การเมือง  การทาํธุรกรรมของชาวเมือง การจดัการพฤติกรรมฝาฝนกฎการ

จราจรในนครเซ่ียงไฮนัน้ ระบบบรหิารจดัการเมอืงอจัฉรยิะลวนแตสามารถ

จดัการแกไขไดทั้งสิ้น ดวยพื้นฐานที่สามารถตรวจพบเหตุการณไดอยาง

อตัโนมัติ พรอมท้ังสงตอและจดัการไดอยางเหมาะสมทันทวงท ี ทําใหการ

บรหิารจดัการเมืองออนไลนไมพลาดงานบรหิารจดัการแมแตวนิาทีเดียว

จากการพฒันาระบบดิจทิลัไปสูระบบสมองกล ตอยอดไปสูระบบอจัฉรยิะ

แบบสมบูรณ จงึเปนเสนทางท่ีจาํเปนเพือ่เรงยกระดับการบรหิารจัดการเมือง

      ไฟตามถนนปดเปดอตัโนมัติตามปรมิาณแสงอาทิตย  เม่ือเกดิเหตุขดัของ

จะมีระบบแจงเตือนทนัท ีและเม่ือฝาปดทอระบายนํา้อจัฉรยิะโดนทําลายหรอื

ถูกเคลือ่นยายอยางผดิกฎหมายก็จะมีการแจงเตือนทันท ีเม่ือตนไมโบราณ

ขาดนํา้หรอืรอนเกนิไป “ระบบดแูลบานอจัฉริยะ” สปรงิเกอรกจ็ะพนน้ําใส

ทนัที…หองบังคับการใหญของ “ระบบดูแลเมืองอัจฉริยะ” ในเขตใหม

เหลี่ยงเจียงริมสองฝงแมนํ้าของนครฉงชิ่ง ผังปฏิบัติการกิจการหลายสิบ

สาขา อาทิ งานเทศบาล  งานสวนตนไม การจราจร การชลประทาน กจิการ

ปาไม ไดรวมตัวกนัอยูบนหนาจอขนาดใหญ ขอความแจงเตือนตาง ๆ ได

รับการตอบสนองอยางรวดเรว็ การบงัคับบัญชาเปนไปอยางรวดเรว็สะดวก

และมีประสิทธิภาพสูง ทองท่ีตาง ๆ ในจีนกาํลังเรงใชฐานขอมูลขนาดใหญ

กบัคลาวคอมพิวต้ิงเพื่อขับเคลื่อน

การบรหิารจัดการเมืองใหมีความทัน-

สมัย ซ่ึงทําใหเมืองมีความฉลาดยิง่

ขึ้นและการบริหารจัดการเปนไป

อยางละเอยีดยิง่ขึน้ 

                                           本刊综合 

เจาหนาที่กําลังอธิบายการประยุกตใช “เมืองอัจฉริยะ” 

ผานหนาจอดิจิทัลขนาดใหญ
工作人员通过数字大屏讲解“智慧城市”应用情
况 新华社 图
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进博会发出开放合作的中国声音

CIIE ส่งเสยีงแห่งความร่วมมือและการเปิดกวา้ง

เม่ือคํา่วนัที ่4  พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ประธานาธิบดสีี จิน้ผงิไดกลาว

ปาฐกถาในพธีิเปดงานมหกรรมแสดงสินคานําเขานานาชาติแหงประเทศ

จนี (CIIE) ครัง้ที ่3 ในรปูแบบออนไลน เปนการสงเสียงอกีครัง้หนึง่ถงึขอ

รเิริม่เพือ่ผลกัดันการพฒันาเศรษฐกจิโลกท่ีเปดกวาง ประกาศถงึมาตรการ

ใหมเพือ่ความรวมมือและการเปดกวาง และสงสัญญาณเชิงบวกเกีย่วกบั

เจตนารมณท่ีแนวแนของจนีในการขยายการเปดกวางอยางรอบดานและ

ยนืหยดัท่ีจะปฏริปูอยางลกึซ้ึง พรอมทัง้ยนิดีท่ีจะแบงปนอนาคตท่ีงดงาม

กบัประชาคมโลก

สี จิ้นผิงไดกลาวในพิธีเปดวา กาวตอไปของจีนจะยึดถือแนวคิดการ

เปดกวาง ความรวมมือ ความสามคัค ีและการแบงปนผลประโยชนรวมกนั

แบบ win-win โดยจะยนืหยดัขยายการเปดกวางอยางรอบดาน ทําใหบรรลุการ

เชือ่มโยงตลาดภายในของจีนกบัตลาดตางประเทศ แบงปนทรพัยากรตาง ๆ

รวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทําใหตลาดจนีกลายเปนตลาดของ

โลก ตลาดท่ีแบงปนประโยชนรวมกัน เปนตลาดของทุกคน และชวยเพิม่

11月4日晚，中国国家主席习

近平在第三届中国国际进口

博览会开幕式上以视频方式发表主旨

演讲，再次发出推动建设开放型世界

经济的中国倡议，宣示开放合作新举

措，传递出新时代中国坚定深化改

革、全面扩大开放，与世界共享美好

未来的积极信号。
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พลังบวกแกสังคมโลก 

ประการแรก ยกระดับการเปดกวางใหสูงขึน้ ในชวง 7 ปทีผ่านมา เขต

สาธิตการคาเสรีของจีนไดมุงมั่นพัฒนาใหกาวหนา กลาหาญที่จะสํารวจ

วิเคราะห จนเกิดความสําเร็จเปนที่ประจักษ การพัฒนาทาเรือเขตการคา

เสรีไหหลําดําเนินไปอยางราบรื่น  ประเทศจีนจะแสดงศักยภาพของเขต

สาธิตการคาเสรีและบทบาทนําของทาเรือเขตการคาเสร ีลดทอนบัญชี

รายการการคาบรกิารท่ีหามนําเขา (Negative List) พรอมทั้งจะเปดกวางยิ่ง

ข้ึนในดานเศรษฐกจิดิจิทลัและอนิเตอรเนต็ ปฏริปูและสรางสรรคการอาํนวย

ความสะดวกและการเปดเสรีสําหรับภาคการคาและการลงทุน ผลักดัน

การพัฒนากลไกเศรษฐกิจที่เปดกวางระดับสูงยิ่งขึ้น

ประการที ่2 สงเสรมิการพฒันานวัตกรรมทางการคาระหวางประเทศ

โดยจีนจะอาศัยเวทีที่เปดกวาง อยางเชน CIIE เพื่อสนับสนุนใหวิสาหกิจ

ของประเทศตาง ๆ ขยายโอกาสทางธุรกจิในประเทศจีน จนีจะคนหาศักย-

ภาพของการคาระหวางประเทศ เพื่อสรางคุณูปการใหแกการผลักดัน

การเติบโตของการคาระหวางประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจโลก  จีน

จะเรงผลกัดันพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสขามพรมแดน (Cross Border E-Commerce)

รูปแบบใหม และบมเพาะพลวัตรใหมใหแกการคาระหวางประเทศ จีน

จะลด “บัญชีรายการสินคาเทคโนโลยทีี่หามนําเขา” เพือ่สรางสภาพแวด-

ลอมที่เอื้อใหปจจัยทางเทคโนโลยีไหลเวียนไดอยางเสรีระหวางแตละ

ประเทศ

ประการที ่3 ปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางธุรกิจใหดียิ่งขึ้น นโยบายของ

จีนทีใ่ชชวยเหลือวิสาหกจิท่ีเดือดรอนจากพษิโควดิ - 19 มีผลตอวสิาหกจิ

ที่จดทะเบียนในจีนอยางเทาเทียมกัน  ปนี ้จีนจะใชกฎหมายวาดวยการ

ลงทุนจากตางประเทศและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ พยายามลดทอนบญัชี

รายการท่ีหามตางชาติลงทนุในจนี โดยจะปรบัปรงุระบบกฎหมายท่ีเกีย่ว

ของกับตางชาติใหแพรหลายและโปรงใสยิ่งขึ้น เนนการคุมครองทรัพย

สินทางปญญา พิทักษสิทธิตามกฎหมายของวิสาหกิจตางชาต ิอาศัยการ

ใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อสรางสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

ประการที ่4 กระชบัความรวมมือในภูมิภาค ความรวมมือทวภิาคีและ

พหุภาคีใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประเทศจีนยินดีที่จะลงนามขอตกลงการคาเสรีที่

มีมาตรฐานสูงกับนานาชาติมากขึ้น เรงกระบวนการลงนามความตกลง

หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ใหสําเร็จโดยเร็ว  พรอมทั้ง

ผลกัดันการเจรจาความตกลงการคา

เสรจีีน - ญีปุ่น - เกาหล ีและขอตกลง

การลงทุนจีน - ยุโรปใหบรรลุผล

โดยเร็ว ตลอดจนสงเสริมการแลก

เปลี่ยนเรียนรูกับเขตการคาเสรีที่มี

มาตรฐานสูงของโลกอืน่ ๆ  ดวย  จนี

จะกระตือรือรนในการเขารวมการ

ปฏริปูองคการการคาโลก (WTO) เขา

รวมกลไกลความรวมมือตาง ๆ อาทิ

องคการสหประชาชาต ิ(UN) กลุม

ประเทศ G20 ความรวมมือทางเศรษฐ-

กจิในเอเซีย - แปซิฟค (APEC) และ

กลุมประเทศท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐ-

กจิอยางรวดเรว็ (BRICS) ประเทศจนี

จะรวมมือกบัประเทศท่ีเกีย่วของใน

การพัฒนาขอริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่ง

เสนทาง (B&R) ที่มีคุณภาพสูงและ

ผลกัดันการสรางสรรค “ประชาคม

โลกที่มีอนาคตรวมกัน”
稿件来源：新华社，有删减

ผูชมเขาเยี่ยมชมงาน CIIE

观众在进博会参观 新华社 图
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当地时间10月15日，泰国总理巴

育在曼谷会见对泰国进行正式

访问的中国国务委员兼外长王毅。王毅

表示，中国外长成为新冠肺炎疫情发生

后首位应邀访泰的外长，体现了中泰一

家亲的传统友谊，也展示了中泰对对方

战胜疫情的信心。中方欢迎泰方分享中

国改革开放红利，愿同泰方加强战略沟

通，推动中泰关系在后疫情时期取得更

大发展。中方愿同泰方分享扶贫经验，

开展扶贫合作。希双方共同坚持多边主

义，维护国际关系基本准则，推动制定

亚太经合组织2020年后愿景，携手构建

亚太命运共同体。

泰国总理巴育会见中国外长王毅

พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรไีทย 
พบปะหารอืกบัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศจนี

เมือ่วนัที ่15 ตุลาคมตามเวลาทองถิน่ พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายก-

รฐัมนตรไีทยไดพบปะหารอืกบันายหวัง อี ้มนตรแีหงรฐัและรฐัมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศจนีซึง่อยูระหวางการเดินทางเยอืนกรงุเทพมหานคร

ประเทศไทยอยางเปนทางการ นายหวงั อี ้กลาววา รฐัมนตรวีาการกระทรวง-

การตางประเทศจีนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคนแรก

ที่เดินทางเยือนไทยตามคําเชิญหลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด ซึง่

ไดสะทอนใหเหน็มติรภาพอนัยาวนานทีว่าจนีไทยไมใชอืน่ไกลพีน่องกัน

และยงัสะทอนใหถึงความเชื่อมั่นระหวางจนีกบัไทยทีม่ตีอกันในการเอา

ชนะโรคระบาดในครั้งนี้

นายหวัง อี้กลาววา จีนกับไทยมีความเขาอกเขาใจอันดีระหวางกัน

และสนบัสนนุกนัมาโดยตลอด ความสมัพันธระหวางจนีกบัไทยมอีนาคต

การพัฒนาที่กวางใหญ ฝายจีนยินดีใหไทยรวมแบงปนผลประโยชนอัน

เกดิจากการปฏริปูเปดประเทศของจีน พรอมรวมกบัไทยในการกระชบัการ

ติดตอประสานงานทางยทุธศาสตร ผลกัดันความสัมพนัธจีน - ไทยใหพฒันา

กาวไกลยิง่ขึ้นหลังจากชวงโควิด - 19 ฝายจีนปรารถนาที่จะรวมกับไทย

ในการแบงปนประสบการณการขจัดความยากจน และรวมมือกนัชวยเหลอื

งานดานขจัดความยากจนในไทย หวังวาทั้งสองฝายจะรวมกันยนืหยดั

พหภุาคนียิม รกัษาบรรทัดฐานของความสัมพนัธระหวางประเทศ สงเสรมิ

การกาํหนดวสัิยทศันหลงั ป พ.ศ. 2563 ขององคการเอเปค ประสานมือสราง

ประชาคมชะตาชีวิตรวมกันแหงเอเชีย - แปซิฟก

นายประยทุธ ฯ กลาววา ฝายไทยขอบคุณฝายจนีทีส่นับสนนุและชวย

เหลือฝายไทยในการตอสูกบัโรคระบาด ท้ังสองฝายตองรวมกนัวางแผน

ความรวมมือหลงัชวงโรคโควดิ สงเสรมิและผลกัดันความรวมมือไทย - จนี

ดานความสัมพนัธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน ท้ังสองฝายเห็น

พองกันที่จะสราง “เสนทางดวน” ระหวางการไปมาหาสูของประชาชน

ทั้งสองประเทศ และ “ชองทางสีเขียว” สําหรับการไปมาหาสูของสินคา

ระหวางกัน

ในวนัเดียวกนั นายหวงั อี ้ยงัไดพบปะหารอืกบันายดอน ปรมัตถวนัิย รอง-①
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นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทยดวย

เปนที่นาสังเกตวา การเดินทางเยือนครั้งนี้นับเปนการเยือนประเทศ

ไทยครัง้แรกของรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศจนี ซึง่เกดิขึ้น

ภายใตสถานการณทีก่ารจดัการโรคระบาดเริม่ลงตัว บวกกบักิจกรรมทาง

การทูตกอนหนานี้ นายหวัง อี้ ไดหารือทางการทูตกับผูนําทางการเมือง

รวมถึงรัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียนจาํนวน 7 ทาน ซึง่

ไดสะทอนใหเหน็ถงึความใกลชดิและความสัมพนัธเชิงยทุธศาสตรระหวาง

จีนกับประเทศอาเซยีน ประเทศอาเซียนเปนมิตรประเทศของจีน ซ่ึงเชือ่ม

โยงกนัดวยภเูขาและแมน้ํา เปนหุ นสวนสําคัญท่ีมีชะตาชวีติรวมกัน และ

ยงัเปนพืน้ท่ีสาธิตสําหรบัการตอตานการแพรระบาดของโลก  อกีทัง้เปน

เครื่องขับเคลื่อนการฟนตัวเศรษฐกิจดวย 

ระหวางการเยือนในครั้งนี ้จีนไดรวมกับประเทศอาเซียนตาง ๆ แลก

เปล่ียนความคิดเหน็ในประเด็นสําคัญอยางรอบดาน อาทิ การรวมกนัรบั

มือกับความทาทายของโรคระบาดและการพัฒนาความสัมพันธระหวาง

ประเทศอยางลุมลกึ การสงเสรมิการพฒันาความสมัพนัธทวภิาค ี การรกัษา

เสถยีรภาพสันติภาพในภูมิภาค การปรับปรุงระบบการบริหารดูแลโลก

ใหสมบูรณแบบเปนตน ทุกฝายตางบรรลฉุนัทามติในหลายประเด็น และ

เห็นพองกันวา ตั้งแตเกิดโรคระบาดเปนตนมา ผูนําจีนและประเทศใน

อาเซียนยงัคงติดตอกนัอยางใกลชดิผานชองทางตาง ๆ เปนการนาํเชงิยทุธ-

ศาสตรทีสํ่าคญัใหแกการประสานมือตอตานกับโรคระบาดและรวมกัน

หาทางพัฒนา ทุกฝายตองสงเสริม

ความเช่ือใจระหวางกัน กระชบัความ

สามัคค ีผลักดันความสมัพันธจีน

กับอาเซียนใหพัฒนาไปขางหนา

อยางยั่งยืน  และกาวขึ้นสูขั้นใหม

อยางตอเนื่อง

สายการบินไชนาโพสตแอรไลนไดเปดเสนทางขนสง

สินคาระหวางประเทศ คุนหมิง - กรุงเทพฯ ในเดือน

มิถุนายน ป พ.ศ. 2563

图①2020年6月，中国邮政开通“昆明—曼谷”
国际货运航线 中新社 图

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรไีทยได

พบปะหารอืกบัมนตรีแหงรฐัและรฐัมนตรวีา

การกระทรวงการตางประเทศจนี

图②泰国总理巴育会见中国国务委员兼外长王毅 

中国外交部官网供图

②

 สรปุข่าว要闻
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据中国统计局初步核算，前三季度中国国内生产总值

722786亿元，同比增长0.7%。其中，三季度增长4.9%，较

二季度抬升1.7个百分点，带动前三季度经济增速由负转正。

专家认为，前三季度GDP增速由负转正，说明中国经济具有

很强的韧性，不仅经受住了疫情的冲击，还实现了反弹。从全

年来看，中国经济还将延续逐季向好的态势。图为工作人员在

长安跨越智能化生产车间内作业。新华社 图

จากการคํานวณเบื้องตนของสํานักงานสถิติแหง

ชาติจนี ผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ

จีนในชวง 3 ไตรมาสแรกของปมีมูลคา 72.2786 ลาน

ลานหยวน  เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา

รอยละ 0.7 โดยไตรมาสที่สามเติบโตรอยละ 4.9 เพิ่ม

ข้ึนจากไตรมาสทีส่องรอยละ 1.7 ขับเคลือ่นใหเศรษฐกจิ

สามไตรมาสแรกเติบโตจากลบเปนบวก ผูเชี่ยวชาญ

เสนอวา GDP สามไตรมาสแรกเติบโตเพิม่ข้ึนจากลบ

เปนบวก แสดงใหเหน็วา เศรษฐกจิจนีมีความแขง็แกรง

ไมเพยีงแตสามารถตานทานแรงโจมตีจากโรคระบาด

要闻 สรปุข่าว

据中国科技部消息，中国4个进入III期临床试验阶段的新

冠病毒疫苗，截至10月底共计接种了约6万名受试者，未收到

严重不良反应的报告。III期临床试验结果是验证疫苗保护力国

际公认的有效性指标。下一步，科研攻关组将遵照科学规律以

及依法合规的原则，积极推进疫苗研发工作。图为新型冠状病

毒灭活疫苗样品。新华社 图

แลวยงัฟนตัวกลบัดวย  เม่ือพิจารณาท้ังป  เศรษฐกจิจนี

ยงัจะมีแนวโนมไปในทศิทางทีดี่ข้ึนอยางตอเน่ือง

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，“中国（云南）-泰国商品贸易云上洽谈会”在云

南举行，来自中泰两国的企业通过互联网，远程洽谈对接合

作。此次活动中，云南省工商业联合会从全省13万会员中挑

选了独具云南特色、与泰国最有互补性的64家企业参加洽谈

对接，其中15家企业有意从泰国进口产品，这些企业涉及工

业制造、农副产品、粮油副食、生物医药、手工艺品等多个领

域。图为中泰双方企业代表线上洽谈对接。新华社 图

เมื่อเร็ว ๆ นี ้“งานเจรจาการคาจีน (ยูนนาน) ไทย

ออนไลน” ไดจัดขึน้ทีม่ณฑลยนูนาน วิสาหกจิท่ีมาจาก

จีนและไทยไดเจรจาจับคูธุรกิจหารือการคาทางไกล

ผานชองทางอนิเตอรเนต็ กจิกรรมครัง้นี ้สมาพนัธอตุ-

สาหกรรมและการคามณฑลยนูนานไดคดัเลอืกวสิาหกจิ

จาํนวน 64 ราย เขารวมการจบัคูธุรกจิ โดยวสิาหกจิดัง

กลาวเปนวิสาหกิจที่มีลักษณะเดนเฉพาะของยูนนาน

และมีสวนเติมเต็มกับไทยมากที่สุด โดยคัดเลอืกจาก

จาํนวนสมาชกิ 130,000 รายท่ัวท้ังมณฑล  ทัง้นี ้ในจาํนวน

ดังกลาว มีวสิาหกจิ 15 ราย ท่ีมคีวามประสงคจะนําเขา

สินคาจากไทย ซ่ึงวสิาหกจิเหลานีดํ้าเนนิธุรกจิในดาน

การผลติอตุสาหกรรม สินคาเกษตร สินคานํา้มันจาก

ธัญพชื เภสัชภณัฑทางชีวภาพ สินคาหตัถกรรม เปนตน

近日，第128届中国进出口商品交易会线上开幕仪式在广

东省广州市举行。本届广交会有200多个国家和地区的客商通

过互联网参展，参展企业近2.6万家。设置了展商展品、供采

对接、虚拟展馆等栏目，把全天候网上展示、营销推介、供采

对接、在线洽谈等功能融为一体。图为参展企业通过直播平台

推介餐厨用品。新华社 图

     กวางโจวเทรดแฟร ครัง้ที ่128 ไดจดัพธีิเปดผานทาง

ออนไลนในเมืองกวางโจว  มณฑลกวางตุง งานแสดง

สินคาในครัง้น้ีมผีูประกอบการเขารวมจาก 200 ประเทศ

และภมิูภาคเขารวมงานผานอินเตอรเน็ต โดยวสิาหกิจ

ท่ีเขารวมงานมีจาํนวนรวม 26,000 ราย พธีิเปดงานออน-

ไลนไดจดัรายการ อาท ิการแสดงสินคาและผูประกอบ

การ การสานตอระหวางอุปสงคและอุปทาน งาน

国际 ระหว่างประเทศ

จากขอมูลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติจนี จนถงึปลายเดือนตุลาคม วคัซนีตานโรค

โควดิท่ีเขาสูการทดลองใชจรงิในระยะท่ี 3 จาํนวน 4

ชนดิ ไดฉดีใหกบัผูเขารบัการทดลองจาํนวน 60,000  คน

จากรายงานไมพบวาเกดิปฏิกริยิาทีไ่มดีหรอืรนุแรงแต

อยางใดตอผูเขารบัการทดลอง ผลการทดลองจริงในระยะ

ที ่3 เปนตัวบงชีถ้งึประสทิธิภาพของวคัซีนในการปอง-

กนัโรคไดจรงิและเปนท่ียอมรบัของนานาประเทศ  ขัน้

ตอนตอไปคณะวิจัยจะยึดกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร

และหลกัการตามกฎหมายเพือ่เรงผลกัดันการดําเนินงาน

วิจัยคนควาวัคซีนตอไป

นทิรรศการออนไลนเปนการหลอมรวมการจัดแสดง

นิทรรศการ มาเกต็ต้ิง อปุสงค-อปุทาน และการเจรจา

ออนไลนเปนหน่ึงเดียว

ข่าวสารด่วน资讯
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近期，中国科学技术大学俞书宏院士团队受天然贝壳启发

研制出一种新型薄膜材料，在强度、韧性、透光性等方面表

现出远超传统塑料的力学与光学性能，埋进土壤中约两个月即

可无污染降解，有望成为柔性电子器件等领域的理想材料。

เม่ือเรว็ ๆ  นี ้นายหย ูซูหง และทีมวจิยัของมหาวทิยาลัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศจีนไดรบัแรง

บนัดาลใจจากเปลอืกหอยธรรมชาติโดยไดประดิษฐ

วัสดุฟลมแผนบางใหม ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน 

และความโปรงแสง รวมถึงมีคุณสมบัติในทางกล-

ศาสตรและทรรศนศาสตรไดเกนิกวาพลาสติกแบบเดิม

วสัดุใหมน้ีสามารถฝงในดินประมาณสองเดือนและ

ยอยสลายไดโดยไมทิง้มลภาวะไว ซ่ึงมีความเปนไปได

ท่ีจะกลายเปนวัสดุในอดุมคติสําหรบัอปุกรณอเิล็กทรอ-

นิกสแบบยืดหยุน

科技 เทคโนโลยี

数字 ตวัเลข

日前，在联合国人权理事会2020年社会论坛上，中国国

务院扶贫办副主任陈志刚作为嘉宾发表视频讲话，介绍中国

减贫经验和成就。陈志刚结合图像、数据和具体事例介绍中

国减贫良好做法和经验，表示中国已逐步克服疫情影响，将

如期完成脱贫攻坚目标任务。图为新疆和田地区贫困户在喂

兔子。新华社 图

เม่ือเร็ว ๆ นีฟ้อรมักจิการสงัคมป พ.ศ. 2563 คณะ-

มนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ นายเฉิน จื้อกัง 

รองผูอํานวยการสํานักงานขจัดความยากจน สํานัก

นายกรัฐมนตรีจีน ไดกลาวสุนทรพจนผานคลิปใน

ฐานะแขกผูมีเกยีรติ โดยไดแนะนําประสบการณและ

ผลสาํเรจ็ในการขจดัความยากจนของจีน  นายเฉนิ จือ้กงั

ไดรวบรวมภาพ สถติิและกรณีตัวอยางในการนําเสนอ

แนวทางปฏิบัติที่ดีและประสบการณการขจัดความ

ยากจนของจีนที่ไดผล พรอมทั้งกลาววา จีนสามารถ

เยียวยาผลกระทบจากโรคระบาดไดดีข้ึนเรือ่ย ๆ  และจะ

บรรลุภารกิจเปาหมายในการขจดัความยากจนไดตาม

กําหนด

50万个  

2016年以来，中国大力发展以5G为代表的新一代信息通

信技术，并着力推动基础网络设施建设。截至11月，中国已建

设开通5G基站超50万个，覆盖工业、医疗、媒体、交通等多

个领域，5G网络加速成型。图为青岛大学附属医院完成一例

5G超远程泌尿外科手术。新华社 图

500,000 สถานี
ต้ังแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา ประเทศจีนไดพยายาม

ทุมพัฒนาการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีใหมดาน

การโทรคมนาคมสารสนเทศยคุใหมท่ีมี 5G  เปนหลัก

พรอมท้ังพยายามผลกัดันการพฒันาเครอืขายพืน้ฐาน

ทางอนิเตอรเน็ต จนถงึ ณ ปจจบุนั จีนไดสรางและเปด

ใชงานสถานี 5G เกนิกวา 500,000 สถานี  ครอบคลุมดาน

อตุสาหกรรม การรักษาพยาบาล การสื่อสารและการ

คมนาคม เครือขาย 5G พัฒนาอยางรวดเรว็จนเปนรูป

เปนราง

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，第三届世界古都论坛在中国河南省洛阳市开幕。来

自20个国家的240余位国内外嘉宾以线上、线下形式，共商

世界古都历史遗产保护与城市可持续发展大计。联合国教科文

组织驻华首席代表欧敏行说，在全球仍受困于新冠肺炎疫情时

时，中国为跨文化对话与共同繁荣贡献了智慧，提供了平台。

ฟอรมัเมืองโบราณโลก (World Ancient Capital Forum) 

ครัง้ที ่3 จัดพธีิเปดขึน้ทีเ่มืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน

แขกจากทั้งในและตางประเทศ 240 กวาทานจาก 20

ประเทศไดเขารวมท้ังทางออนไลนและออฟไลน เพือ่

รวมหารอืแผนพฒันาการอนุรักษมรดกทางประวัติ-

ศาสตรเมืองโบราณโลกและแผนการพฒันาอยางยัง่ยนื

ของเมือง Marielza Oliveira หวัหนาผูแทน UNESCO ประจาํ

ประเทศจนีกลาววา ในชวงเวลาสําคัญทีม่กีารระบาด

ของโรคโควดิ - 19  ซ่ึงโลกกาํลงัเผชญิอยูในปจจบัุนน้ี

จีนไดสรางคณูุปการในดานการถายทอดภมิูปญญาและ

เปนเวทสํีาหรบัการเจรจาหารอืขามวฒันธรรมและการ

กาวสูความรุงเรืองดวยกัน 

近日，在2020年中国游泳冠军赛暨东京奥运会达标赛

上，由徐嘉余、闫子贝、张雨霏和杨浚瑄组成的中国游泳

队伍以3分38秒41的成绩创造了男女4×100米混合泳接力

新的世界纪录。该项目是东京奥运会的新增项目，此前的

亚洲纪录就是由中国队选手保持的。这一次，中国游泳健

儿以更加优异的成绩，打破了美国队选手在2017年布达佩

斯游泳世锦赛上创造的3分38秒56的世界纪录。新华社 图

การแขงขันชงิแชมปวายน้ําจนีประจาํป 2563 และ

การแขงขันรอบคัดเลอืกโอลมิปกสโตเกยีว  ซ่ึงทีมนกั

กีฬาประกอบดวยนายสว ีเจียหยู นายเหยียน จื่อเปย 

นางสาวจาง อยูเฟยและนางสาวหยาง ซุนซวน ใชเวลา

3 นาที 38 วนิาที 41 ในการสรางสถิติโลกใหมในการ

วายนํา้ผลดัผสม 4X100 ชายหญงิ โดยรายการดังกลาวเปน

รายการการแขงขันที่เพิ่มขึ้นใหมในงานโอลิมปกส

โตเกยีวนักกีฬาทีมชาตจิีนเปนผูรักษาสถิติเอเชียกอน

หนานีไ้วเชนกัน ในครัง้น้ี นักวายน้ําจีนไดสรางผลงาน

ทีย่อดเยีย่มขึ้นกวาเดมิ โดยทาํลายสถติิโลก 3 นาที 38 

วนิาที 56 ซ่ึงนักกฬีาสหรฐัสรางไวในการแขงขันวายน้ํา

ชิงแชมปโลกในป พ.ศ. 2560 ที่บูดาเปสต

体育 การกฬีา

文化 วฒันธรรม

ข่าวสารด่วน资讯
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小康·笑脸

เสีย่วคงั รอยยิ้มบนใบหนา้

笑，是人类最美的表情。

小康，是中国人千百年来追求的美好生活。

一张张笑脸，正是中国人民过上生活安定、物质丰裕、精神富有的小

康生活的真实体现。

การยิ้ม เปนการแสดงออกที่สวยงามที่สุดของมนุษย

เสี่ยวคัง เปนสิ่งที่คนจีนเฝารอคอยและแสวงหามานับรอย

นับพันป

ใบหนาที่ยิ้มแยมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงชีวิตอยูดีมีสุขของ

ชาวจนีซ่ึงมีความม่ันคง ไมขาดแคลนส่ิงของ มีสุขภาพและจติใจ

ที่แข็งแรงอยางแทจริง
คณุหลี ่เม่ิง กําลังไลฟสดแนะนําไกในฟารมของเธอ 

▲网络主播李萌在直播介绍自家养的芦花鸡。

新华社 图

คณุหลวั กงั (คนแรกขวา) อาสาสมัครจากสมาคมอาสา

สมคัรอาํเภอหลวัหนาน มณฑลสานซ ีชวยถายรปูพรอม

ใสกรอบใหกบัคณุยายหลี ่ ชนุหวา (คนทีส่องจากซาย) 

ชาวบานในหมูบาน

 陕西省洛南县义工联合会义工罗刚（右一）

为村里的老人李春娃（左二）拍摄个人照

片，并将照片装框送给李春娃。新华社 图

ภาพหมูของเด็ก ๆ จากโรงเรยีนประจาํตําบลกานตง 

อําเภอปกครองตนเองชนชาติแมวหรงสุย เขตปกครอง

ตนเองชนชาติจวงกวางซี

 中国广西壮族自治区融水苗族自治县杆洞乡

中心校的孩子们在合影。新华社 图
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คุณจ ูหยุนปาง ชาวบานที่ขึ้นทะเบียนผูยากไร หมูบานตาสือโถว มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศจีน กําลังอุมแกะดวย

ใบหนาที่ยิ้มแยม ครอบครอบของเขาเลี้ยงแกะเกือบ 70 ตัว สรางรายไดตอปประมาณสามหมื่นหยวน

▲中国黑龙江省大石头村建档立卡户朱云榜，抱着羊羔面露笑容。他家养羊近70只，预计今年收

入3万余元。 新华社 图

ณ แหลงปลูกมันฝรั่งในอําเภอหลินชาง 

เมืองผูเออร มณฑลยูนนาน คุณจ ูโหยวหยง 

อดีตสมาชิกบัณฑิตสภาวิศวกรรมศาสตร

จีนไลฟสดชวยขายมันฝรั่ง

▼中国工程院院士朱有勇在云南省普

洱市澜沧县马铃薯基地直播带货，帮

助当地销售马铃薯。 新华社 图

อาํเภอปูทวั มณฑลเสฉวน จดัพธีิจบัสลากจดัสรรบาน

ใหมใหกบัชาวบานในพืน้ทีต้ั่งถิน่ฐานใหมเพือ่บรรเทา

ความยากจน ชาวบานโชวสลากเลขทีบ่านใหมของตนเอง

▼四川省布拖县举行易地扶贫搬迁县城集中

安置点房屋抽签和新房分配搬迁仪式。贫困

户阿比么日扎展示自己抽中的新家房号。

新华社 图

เหอ หยงชิง (ขวา) หมอประจําหมูบาน ออกตรวจคนไขถึงหนาบานตั้งแตเชาตรู และเมื่อเขากลับมาที่

คลินิกประจําหมูบานพบวาบริเวณประตูเต็มไปดวยชาวบานที่มารอรับการรักษา 

▲村医何永清（右）一大早“送医上门”后回到村卫生室时，门口排满了等待就诊的村

民。 新华社 图
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2500多年前，中国

人第一次提出

了“小康”的社会理想。《诗经•大

雅•民劳》中提到“民亦劳止，汔可

小康”，意思是讲人们劳作不休，

希望能够过上好的生活。当时的“小

康”，反映的是广大人民对安定、

幸福生活的憧憬。

从摆脱贫困到总体小康再到全

面小康，中国经济更加发展、民主

更加健全、科教更加进步、文化更

加繁荣、社会更加和谐、人民生活

更加殷实。

在 全 面 建 成 小 康 社 会 的 目 标

中，2020年中国现行标准下农村贫

困人口将全部脱贫，是中国共产党

和中国政府向中国人民作出的郑重

承诺，也意味着在中国数千年历史

上，将第一次实现消除绝对贫困。

本期杂志，我们将带你聚焦中

国在全面建成小康社会的征程中与

贫困的这场决战。

什么是全面小康？

อะไรคอืสงัคมอยู่ดมีีสขุถว้นท ัว่

เปนเวลานับรอยนับพันปมาแลว “เสี่ยวคัง” หรือ “สังคมอยูดีมีสุข” 

เปนคาํทีส่ือ่ถงึการมชีวีติที่สมบูรณพูนสุข มั่งคั่ง ม่ันคง สงบสขุของชาวจนี

เปนวิถชีวีติตามอดุมคติทีฝ่นใฝแสวงหา  อกีทัง้เปนเปาหมายในการพฒันาแหง

ยุคสมัยที่เปนรูปธรรมของจีน ปลายป พ.ศ. 2563 การสรางสังคมที่อยูดีมี

สุข กําลังจะบรรลุผลสําเร็จสมดังที่ประชาชนจีนทั้งมวลตอสูรวมกันมา

กวา 2,500 ปที่กอน ประชาชนจีนไดเสนอแนวคิด “เสี่ยวคัง” อันเปน

อดุมคติทางสังคมเปนครัง้แรก “ซือจงิ” บทกววีรรณคดีจนีโบราณหยบิยก

“เสี่ยวคัง” ขึ้นเปนครั้งแรก กลาวถึงชีวิตผูคนที่ใชแรงงานกันไมไดหยุด

หยอน มุงหวังวาจะไดใชชีวิตที่ดีกวา

 “เส่ียวคัง” โดยถวนหนา ไมไดหมายถงึความสุขสบายทางดานเศรษฐกจิ

เทานัน้ แตยงัไดยดึการพฒันาเศรษฐกจิเปนทีต้ั่งเพือ่เดินหนาพฒันาเศรษฐกจิ

การเมือง วฒันธรรม สังคม อารยธรรมทางนิเวศวทิยาตลอดจนการพฒันา

อืน่ ๆ โดยทัว่หนา สงเสรมิการสรางสรรคสังคมนยิมท่ีทนัสมัยปรบัประ-

สานการพัฒนาในทุกหวงโซและทุก ๆ ดาน

 “เสี่ยวคัง” โดยถวนหนาไมใชเพียงคนสวนนอยที่บรรลุถึงความอยู

ดีมีสุขเทานั้น ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิงของจีนกลาววา การกอสรางสังคม

เส่ียวคังโดยถวนหนา หามตกหลนแมแตคนเดียว การพฒันาเส่ียวคงัของ

จีนจะตองยังประโยชนตอประชาชนทั่วทุกคน

เสีย่วคงั
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 “เส่ียวคงั” โดยถวนหนา ไมไดสรางความเจริญจําเพาะในพื้นท่ีพฒันา

และพื้นที่เมือง การบรรลุสังคมที่อยูดีมีสุขอยางรอบดานเปนกระบวน

การพัฒนาเพื่อลดชองวางใหแคบลงอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนระดบัราย

ไดของผูอยูอาศัยในภมิูภาคตาง ๆ ระดับการเขาถงึโครงสรางพืน้ฐาน ระดับ

ความเทาเทียมกนัของบรกิารสาธารณะข้ันพืน้ฐานและมาตรฐานการดํารงชวีติ

ของประชาชน

ป พ.ศ. 2563 ของประเทศจีน กาํลงัโอบกอดชวงเวลาแหงประวติัศาสตร

ที่กาวยางเขามา

เปาหมายของการสรางสังคม “เสีย่วคัง” โดยถวนหนาน้ัน ประเทศจนี

ไดวางมาตรฐานไววาจะทําใหประชากรที่ยากลําบากในชนบททั้งหมด

หลดุพนจากความยากจนภายในป พ.ศ. 2563  เปนคําม่ันสัญญาอนัแนนหนกั

ที่พรรคคอมมิวนิสตจีนและรัฐบาลจีนไดใหไวกับประชาชน เปนที่คาด

หมายไดวา จะเปนการขจัดความยากจนไดอยางแทจริงเปนครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรนับพันปของจีน 

การบริหารจดัการความยากจนเปนปญหายากระดับโลก ประสิทธิผล

ของการทาํงานลดความยากจนของจีน ไมเพียงมองเฉพาะแตสวนท่ีเกีย่ว

ของกับผลประโยชนของประชากรที่ยากจนของจีนเทานั้น ยิ่งกวานั้นยัง

ดูวาเปาหมายการอยูดีมีสุขดานอื่น ๆ ที่ไดกําหนดไวจะสามารถประสบ-

ความสําเร็จไดหรือไมดวย

สําหรบันิตยสารฉบบัเดือนน้ี เรา

จะนําคุณไปดูการสรางสังคมที่อยู

ดีมีสุข โดยมุงเนนใหเห็นในทุก ๆ

ดาน เพือ่ทําความเขาใจถงึการตอสู

อยางแตกหักกับความยากจนของ

ประเทศจีน

ทัศนียภาพของหมูบานเปยนตาน เมืองฮวยอัน 

มณฑลเจียงซู
江苏省淮安市扁担村一景 新华社 图
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ข้อมูลเพิม่เตมิ

เป้าหมายของ “เส่ียวคงั” คอือะไร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนระยะ 5 ปฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2559 

-2563) ไดเสนอเปาหมายการสรางสังคมที่อยูดีมีสุขถวนหนา

小康的标准是什么？

●รกัษาการเติบโตทางเศรษฐ-

กจิอยางรวดเร็วปานกลางถงึสูง 

ถงึป พ.ศ. 2563 ผลิตภณัฑมวลรวม

ในประเทศ (GDP) และรายไดชาว

เมืองและชนบทเพิม่ขึน้เปนเทา

ตัวจากป พ.ศ. 2553

●การพัฒนาท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวตักรรมประสบผลสําเรจ็

อยางนาท่ึง ความสามารถดาน

นวตักรรมอสิระของวสิาหกจิจีน

สถาบันวจิยัทางวทิยาศาสตรและ

มหาวทิยาลยัไดรบัการเสรมิความ

แข็งแกรงอยางครอบคลุม

●การประสานงานพัฒนา

ไดรับการปรับปรุงอยางมีนัย

สําคัญ คุณภาพระดับเมอืงไดรบั

การปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ 

การเปดกวางสูภายนอกยงัคงเพิม่

ข้ึนอยางตอเน่ืองท้ังในแนวกวาง

และแนวลึก  

●มาตรฐานและคุณภาพการ

ครองชพีของผูคนโดยทัว่ไปดีข้ึน 

ระบบบรกิารสาธารณะ เชน การ

จางงาน การศึกษา วฒันธรรมและ

การกฬีา ประกนัสังคม การรกัษา

พยาบาล และท่ีอยูอาศัย เปนตน มี

ความสมบรูณมากขึน้ ระดับความ

เทาเทยีมกนัของบรกิารสาธารณะ

ข้ันพืน้ฐานดีข้ึนอยางตอเนือ่ง คน

จนในชนบทหลุดพนจากความ

ยากจนภายใตมาตรฐานปจจบุนั

ของจนี

●คุณภาพของพลเมืองและ

ความศิวไิลทางสังคมดีข้ึนอยาง

มีนัยสําคัญ ระดับคุณภาพทาง

วทิยาศาสตรและวฒันธรรมตลอด

จนสุขภาพของประชาชน ไดรบั

การปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ 

ความเขาใจหลกันติิธรรมในสงัคม

โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

อตุสาหกรรมวฒันธรรมไดกลาย

เปนอตุสาหกรรมหลกัทางเศรษฐ-

กจิของประชาชน

●การปรับปรุงคุณภาพ

ระบบนเิวศส่ิงแวดลอมโดยรวม 

วิธีการผลิตและไลฟสไตลเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

●ทุกดานของระบบมีความ

พรอมสมบูรณและมีแบบแผน

มากขึน้ ความกาวหนาท่ีสาํคัญเกดิ

ข้ึนในการปรบัปรงุระบบการปก-

ครองแหงชาติและความสามารถ

ในการกํากับดูแลใหทันสมัย 

ระบบสถาบนัพืน้ฐานไดกอตัวขึน้

โดยท่ัวไป
①

②

③

阅读多一点
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มาตรฐานรายไดเพือ่การบรร-

เทาความยากจนของจีนคํานวณ

จากฐานรายไดเฉล่ียตอปของ

เกษตรกรในป พ.ศ. 2554  จะอยูที่

ประมาณ 4,000 หยวนในป พ.ศ. 

2563

ทีสํ่าคัญกวานัน้คอื คนยากจน

จะตองไมกังวลกับเรื่องอาหาร 

เสื้อผา การศึกษาภาคบงัคับ การ

รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและ

ความม่ันคงในทีอ่ยูอาศัย  ซึง่ทัง้

หมดมีหลกัประกนั

ตามหลกัมาตรฐานนบัต้ังแต

กอต้ังสาธารณรัฐประชาชนจนี

ในป พ.ศ. 2492  คนจนในชนบท

มากกวา 700 ลานคนหลุดพนความ

ยากจนต้ังแตป พ.ศ. 2555 ประชากร

ที่ยากจนของประเทศลดลงจาก

98.99 ลานคนเปน  5.51  ลานคน  

ภายในสิน้ป พ.ศ. 2563  คนจนท้ัง

หมดในจนีภายใตมาตรฐานปจจ-ุ

บนัจะบอกลาความยากจน

                                本刊综合

 อยางไรจึงจะถอืวาหลดุพน
ความยากจนในประเทศจนี

在中国，怎样才算脱贫？

ครอบครัวผูยากไรกําลังยายเขาบานใหมที่ชุมชนเฉาหยาง อําเภอหลูซึ มณฑลเหอหนาน
图①在河南省卢氏县朝阳社区，贫困户搬入新房 新华社 图

“เวิรคช็อปเพื่อแกไขปญหาความยากจน” ในหมูบานไปเปย มณฑลกุยโจว คุณเจียง เหลาเปน ผูสืบทอดมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมกําลังวาดภาพ
图②在贵州省摆贝村的“扶贫作坊”，非物质文化遗产传承人姜老本在作画 新华社 图

ครัวเรือนยากจนรํ่ารวยขึ้นจากการเลี้ยงผึ้ง
图③贫困户通过养殖蜜蜂致富 新华社 图

แฝดสี่สาวกําลังเลนในโรงเรียนอนุบาลอยางสนุกสนาน โดยทางโรงเรียนไดลดคาเทอมใหครึ่งหนึ่ง
图⑤四胞胎姐妹在幼儿园里玩耍，该幼儿园为她们减免了一半学费 新华社 图

④

⑤

หมอประจําหมูบานกําลังใหนํ้าเกลือชาวบาน
图④乡村医生为村民输液 新华社 图
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位于珠穆朗玛峰脚下的西藏自治

区日喀则市白朗县蔬菜种植发展迅

速，成为了高原地区重要的蔬菜基

地。西藏珠峰农业科技发展有限责任

公司（以下简称“珠峰农业”）是白

朗县的一家大型农业企业，2017年

起，珠峰农业在当地搭建了119座大

棚。住在公司附近村子里的藏族姑娘

米玛片多是珠峰农业蔬菜园区B区3号

大棚的管理员。在这个占地5亩的苦

瓜棚内，米玛片多负责日常看护和田

间管理。

“公司给我订了指标，这个大棚

每茬苦瓜产量如果高于5万斤，我还

能获得额外奖金。”米玛片多说。珠

峰农业蔬菜园区建成以来，为当地贫

困户分红500多万元，而以前，村庄

大多数农户只能种植谷物，收入仅够

满足基本生活。眼下，珠峰农业正在

筹划为农户统一提供技术培训、发放

种苗，让更多农户按照公司统一标准

开展种植。

产业发展让贫困群众劳有所得

การพฒันาอตุสาหกรรมสรา้ง
รายไดใ้หก้บัคนยากจน

การปลกูผกัท่ีอาํเภอไปหลางเมืองยือ่ขาเจอในเขตปกครอง

ตนเองทิเบต ซึ่งตั้งอยูที่เชิงเขาเอเวอเรสต มีการพัฒนาอยาง

รวดเรว็ กลายเปนฐานปลกูผกัท่ีสําคัญบนพืน้ทีท่ี่ราบสูง  บรษัิท 

Tibet Everest Agricultural Technology Development Co. , Ltd. (ตอ

ไปนี้จะเรียกวา “Everest Agriculture”) เปนธุรกิจอุตสาหกรรม

การเกษตรขนาดใหญในอาํเภอไปหลาง ต้ังแตป พ.ศ. 2560 บรษัิท

Everest Agriculture ไดสรางโรงเรือนผักกางมุง 119 แหงใน

พืน้ที ่ ม่ีหมาเพีย่นตัว หญิงสาวชาวทิเบตท่ีอาศัยอยูในหมูบาน

ใกลบรษัิท ฯ เปนผูดแูลโรงเรอืนผกักางมุงโซน B/ 3 ของพืน้ท่ี

สวนผกัเอเวอเรสต  แปลงมะระภายในพืน้ท่ีขนาด 12 ไรนี ้ม่ีหมา-

เพี่ยนตัว มีหนาที่รับผิดชอบดูแลจัดการโรงเรือนประจําวัน

 “ทางบริษทัต้ังเปาหมายไวใหวา ถาผลผลิตมะระแตละ

แปลงในโรงเรือนนี้สูงกวา 5 หมื่นชั่ง ฉันจะไดรับเงินรางวัล

อีกตางหาก” ม่ีหมาเพีย่นตัวกลาว นับต้ังแตอตุสาหกรรมสวน

เกษตรบริษัท Everest Agriculture กอตั้งขึ้นมา ไดแบงรายได

มากกวา 5 ลานหยวนใหกบัครอบครวัผูยากจนในพืน้ท่ี ซึง่ที่

ผานมา ชาวบานสวนใหญในหมูบานจะปลกูแตธัญพชืเทานัน้

รายไดเพยีงพอแคพืน้ฐานดํารงชีพ ขณะน้ี บรษัิท Everest  Agriculture

กําลังวางแผนที่จะจัดใหมีการฝกอบรมดานเทคนิคแบบครบ

วงจรแกเกษตรกรและแจกจายตนกลาเพือ่ใหเกษตรกรจาํนวน

มากขึ้นสามารถเพาะปลูกไดผลผลิตตามมาตรฐานที่บริษัท

วางไว

สิง่ท่ีไดร้บั

小康
故事

在珠峰脚下管大棚

หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่

ดูแลโรงเรือนผกักางมุ้งทีเ่ชิงเขาเอเวอเรสต์
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馕，一种用发面烤制的面饼，这种

历史悠久、易于保存的食物是古代丝绸

之路上往来客商最重要的补给，至今仍

是中国西部乃至中亚各国重要的主食。

在新疆维吾尔自治区，传统烤馕也发展

成了产业。

新疆南部的伽师县就建起了馕文化

产业园，形成从生产加工、仓储物流到

技能培训的产业链，线上线下总销量日

均可达30万个，已有1200位居民在此就

业。吾帕尔江·卡斯木就是其中一个，

生活在贫困家庭的他去年来到这里就

业。“我现在每天能打500多个馕，还

带了4个学徒。”他说，依靠固定工资加

提成，每月收入4200元。目前，全新疆

日产馕约650吨，品种175种以上，销往

中国21个省份，并出口到哈萨克斯坦、

乌兹别克斯坦等国家。

แปงนาน เปนขนมปงใสยสีตชนดิหนึ่งที่มีประวัติศาสตรยาวนาน 

งายตอการเกบ็ไวไดนานน้ี เปนเสบียงสําคญัท่ีสดุสําหรบัพอคาบนเสน

ทางสายไหมโบราณและยงัคงเปนอาหารหลกัทีสํ่าคัญของภาคตะวนัตก

จนี ตลอดจนประเทศตาง ๆ  ในเอเชยีกลาง ในเขตปกครองตนเองซินเจยีง

อุยกูร แปงนานอบแบบดั้งเดิมไดพัฒนาเปนอุตสาหกรรมไปแลว

อําเภอเจียซือทางตอนใตของซนิเจียงไดสรางสวนอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมแปงนานขึน้ เปนหวงโซอตุสาหกรรมต้ังแตการผลิตและ

แปรรูป คลังสินคาและโลจิสติกสไปจนถึงการฝกทกัษะ ยอดขายทัง้

ออนไลนและออฟไลนมวลรวมโดยเฉลี่ยมากถงึ 300,000 ตอวนั มีการ

จางงานชาวบานในพืน้ท่ี 1,200 คน อพูลัเจยีง คาสมูเปนหน่ึงในนัน้ เขาอยู

ในครอบครวัท่ียากจน ไดมาทํางานทีน่ี่เม่ือปท่ีแลว “ปจจุบนั ผมสามารถ

ทาํแปงนานไดวนัละกวา 500 แผน ยงัสอนลกูศิษยอกีส่ีคน” เขากลาว 

อาศัยเงนิเดือนทีแ่นนอนบวกกบัเงินพิเศษเขามีรายได 4,200 หยวนตอ

เดือน ปจจบุนั ทัง้ซินเจียงผลิตแปงนานไดราว 650 ตันตอวนั มีจาํนวน

มากกวา 175 ชนิด จัดจําหนายไปท่ัวประเทศ  21 มณฑล และสงออกไป

ยงัประเทศอืน่ ๆ เชน คาซัคสถาน อซุเบกสิถาน เปนตน

小康
故事

烤馕烤出了产业园 หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่

แป้งนานพฒันากลายเป็นอุตสาหกรรม

พอครัวโชวแปงนานที่เพิ่งอบเสร็จใหม ๆ
厨师展示新鲜出炉的烤馕 新华社 图
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อุตสาหกรรมบรรเทาความยากจน

การบรรเทาความยากจนอย่างตรงจุด

产业扶贫

เพื่อกําจัดความยากจน การเพิ่มขึ้นของ

รายไดเปนเกณฑท่ีสําคัญท่ีสุดและใชงานงาย

ทีส่ดุ การพฒันาอุตสาหกรรมในพืน้ทีท่ี่อตุ-

สาหกรรมไมเคยไดรบัการพฒันามาเปนเวลา

หลายพนัปนัน้ รฐับาลทองถิน่และประชาชน

ในพื้นที่ไดคิดหาวิธีการมากมาย

ท่ีตาเหลียงซัน มณฑลเสฉวนไดเปดตัว

กิจการผลิตไฟฟาพลังงานลมและอุปกรณ

ผลติไฟฟาพลงังานลม เขตอวูหลง เมืองฉงชิง่

ใชธรณสัีณฐานแบบคาสตเพือ่พฒันาอตุสาห-

กรรมการทองเท่ียว พืน้ท่ีบางแหงในมณฑล

กุยโจวใชกาซคารบอนไดออกไซดจากตนไม

แตละตนทําการดูดซบัไวเปนผลติภณัฑ จดั

จําหนายเปนการกศุลใหกบัสังคม ในหมูบาน

หลีอ่วี ้เมืองอวูเซียง มณฑลซันซ ีเกอืบ 1 ใน

3 ของชาวบานในหมูบานท่ีมีไมถงึ 1,000 คน

กลายเปนนักมายากล ...

ข้อมูลเพิม่เตมิ

รฐับาลจนีไดกาํหนดยทุธศาสตรสําหรบัการบรรเทาความ

ยากจนอยางตรงจุด โดยตองมีการจัดการเปาหมายการบรรเทา

ความยากจนอยางละเอยีดรอบคอบ และการจัดสรรทรัพยากร

เพือ่บรรเทาความยากจนไดอยางแมนยาํ ทุกสวนของจนีไดจดั

ทําท่ีเกบ็เอกสารสาํหรบัครวัเรอืนยากจนแตละครวัเรอืนท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามมาตรฐาน และสรางระบบเครอืขายขอมูล

การบรรเทาความยากจนแหงชาติท่ีเปนเอกภาพจากการจดัทํา

เอกสารสําคญัรฐับาลทองถิ่นจําเปนตองจดัการกบัสาเหตุ

ของความยากจนในทุกพื้นที่และทุกครวัเรอืนทีย่ากจน  ตระ-

●ในเดือนกนัยายน ป พ.ศ. 2563 สัด

สวน 92%  ของคนยากจนชาวจนีไดเขา

รวมโครงการบรรเทาความยากจนในภาค

อุตสาหกรรม

●รายไดสุทธิตอหวัของครวัเรอืน

ยากจนเพิม่ข้ึนจาก 1,499 หยวนในป พ.ศ.

2558 เปน 9,328 หยวนในป พ.ศ. 2562

①

②

阅读多一点
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การบรรเทาความยากจนแบบเจาะจง 定点帮扶

农村居民最低生活保障

精准扶贫

ดานหนึง่จีนสนบัสนุนใหมีการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ท่ี

ยากจน ในอกีดานหน่ึงกใ็หหลกัประกนัการดํารงชีวิตข้ันต่ําสาํหรับ

คนในชนบททีมี่รายไดสทุธิตอหัวตอปต่ํากวามาตรฐานการครอง

ชพีขัน้ต่ําในทองถิน่ ณ สิน้ป พ.ศ. 2562 มีครวัเรอืนยากจนในจีน 

17.96 ลานครวัเรอืนไดรบัหลกัประกนัขัน้ต่ําในชนบท           

                                                                                          本刊综合

การบรรเทาความยากจนแบบเจาะจงเปนมาตรการหนึง่ของ

จีนที่มีความโดดเดนเปนพิเศษ ภายใตการวางแผนที่เปนเอก-

ภาพจากรฐับาลกลาง พรรครัฐบาลและหนวยงานทหารของจีน

รฐัวสิาหกจิสถาบนัการศึกษาและการวิจัยทางวทิยาศาสตร ฯลฯ

ไดดําเนินการบรรเทาความยากจนแบบเจาะจงในพื้นท่ียากจน 

เพื่อประกันการบรรเทาความยากจนในทองถิ่น องคกรกําหนด

พื้นที่เพื่อปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกพื้นที่ยากจน โดยนํา

ทรพัยากร เชน ทุนทรพัย ความรูและกําลังคนลงสูพืน้ที ่จากหมู

บานหนึ่งจนถึงเขตอําเภอหนึ่ง

จากจดุนีจ้งึเกิดระบบการชวยเหลอืในหมูบานข้ึน หนวยงาน

ท่ีรบัผดิชอบในการใหความชวยเหลอืจะสงเจาหนาท่ีไปยงัทอง

ถิ่นเพื่อทําหนาที่เปนเจาหนาที่บรรเทาความยากจนประจําหมู

บาน พวกเขากินอยูและทํางานรวมกับคนในพืน้ท่ีเปนเวลานาน

จึงมีความเขาใจโครงสรางประชากรในทองถิ่นและสาเหตุของ

ความยากจน รวมกับหนวยงานที่เชื่อมโยงและรัฐบาลทองถิ่น

ดําเนินงานบรรเทาความยากจน กําหนดเปาหมายการพัฒนา

อุตสาหกรรม แสวงหาโครงการและเงินทุน

หนกัถงึการจัดการทีล่ะเอยีดออนและมี

พลวัตของครัวเรือนที่ยากจนและคน

ยากจน ใหความชวยเหลอืและการสนับ

สนนุท่ีตรงเปาหมาย ตรวจสอบใหแนใจ

วาพวกเขาบรรลเุปาหมายในการบรรเทา

ความยากจนภายในเวลาทีกํ่าหนดและ

บรรลกุารบรรเทาความยากจนอยางตรง

จดุ

หลกัประกนัการด�ารงชีวติขั้นต�า่ส�าหรับคนในชนบท

งานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นในหมูบานอูอิงชนชาติมง เมืองหลิวโจว เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี
图①广西壮族自治区柳州市乌英苗寨举办节庆活动 新华社 图

ในหมูบานหลิวจวง เมืองเทียนจิน เจาหนาที่ชวยเหลือผูยากไรในโครงการบรรเทาความยากจนไดเขาเยี่ยม

ชมโรงงานแปรรูปเสื้อผาที่เปดขึ้นเพื่อแกปญหาการจางงานของสตรี
图②天津市柳庄村，驻村扶贫干部走访为解决妇女就业开设的服装加工厂 新华社 图

เกษตรกรในเขตถงหยวน เมืองฝูโจว มณฑลเจียงซ ีกําลังเก็บแตงสุก
图③江西省抚州市桐源乡的农户在采摘成熟的瓜蒌  新华社 图

③
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การศกึษา

小康
故事

志梅的新学校

9月3日正式开学，可傈僳族女孩志

梅8月31日就迫不及待来到新学校。一

圈红色的塑胶跑道、三层的大教学楼，

一切都让她感到新鲜。志梅说：“新学

校既大又漂亮，上学的路也不再像以前

那么远。”

志梅的家，就在学校西面大山的半山

腰上，属于云南怒江傈僳族自治州泸水市

大兴地镇维拉坝村。村里原有的小学只能

上到三年级，从四年级开始，志梅只能和

小伙伴们一起辗转10多公里到大兴地镇中

心学校上学，上一次学，花费在路途上的

时间就要差不多一个多小时。

这所新学校是广东省珠海市的扶贫

工作队帮忙建设的。开学前几天，志梅

每天都和小伙伴在校园里寻找新鲜事

物，在学校里她们还发现了一间教室，

里面一排排从未见过的课桌上，中间有

凹下去的小盆，上面有高高立起的水龙

头。“我刚才去问老师了，这叫实验

室！”一个男孩气喘吁吁地跑回来说。

发展乡村教育斩断代际贫困

 พฒันาการศกึษาในชนบท
ขจดัความยากจนขา้มช ัว่คน

โรงเรยีนเปดอยางเปนทางการในวันที ่ 3 กนัยายน แตจือ้เหมย

เด็กหญงิชนชาติลซีอไมสามารถรอท่ีจะมาโรงเรยีนใหมในวนัที ่

31 สิงหาคมได วงเวยีนรนัเวยพลาสติกสแีดง อาคารเรยีนขนาด

ใหญสามชัน้ ท้ังหมดนีทํ้าใหเธอรูสึกแปลกใหม จือ้เหมยกลาว

วา “โรงเรยีนแหงใหมน้ีสวยงามและใกลบาน ถนนไปโรงเรยีน

ก็ไมไกลเหมือนเมื่อกอนอีกตอไป”

บานของจือ้เหมยอยูกึ่งกลางภูเขาใหญดานฝงตะวนัตกของ

โรงเรียน หมูบานเหวยลาปาขึ้นกับตําบลตาซิงตี ้เมืองหลูสุย

แควนปกครองตนเองชนชาติลีซอนูเจียง มณฑลยูนนาน โรง

เรียนประถมเดิมในหมูบานสามารถเรียนถึงแคจบชั้นประถม

ศึกษาปที ่3 เทานัน้ ต้ังแตชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ข้ึนไป จือ้เหมย

จะตองเดินทางรวมกับเพื่อน ๆ ของเธอเปนระยะทางมากกวา 

10 กิโลเมตร เพื่อไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนศูนยกลางตําบล

ตาซิงตี ้การเขาเรียนแตละครั้ง เธอตองใชเวลาไปกับการเดิน

ทางเกือบหนึ่งชั่วโมง

โรงเรียนแหงใหมนี้สรางขึ้นดวยความชวยเหลือของทีม

บรรเทาความยากจนของเมืองจไูห มณฑลกวางตุง ไมกีว่นักอน

เปดเทอม ทุก ๆ วนัจ้ือเหมยและเพือ่น ๆ เท่ียวคนหาความแปลก

ใหมในบรเิวณโรงเรยีน เธอคนพบหองเรยีนหนึง่ ภายในมีโตะ

เรยีนเรยีงรายเปนแถว ๆ ซ่ึงพวกเขาไมเคยเหน็มากอน ตรงกลาง

เปนหลมุเหมือนอาง ดานบนมีกอกน้ําทรงสูง “เม่ือครู ฉนัไปถาม

ครูมาแลว ที่นี่เรียกวาหองทดลอง” เด็กชายคนหนึ่งวิ่งกระหืด

กระหอบกลับมาเลาใหฟง

หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่

โรงเรียนใหม่ของจือ้เหมย
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我给家里寄了2000元

新学期开学，四川省凉山彝族

自治州越西县500余名13-15周岁

失辍学学生被当地政府一一找到，

他们有的在家务农，有的在外务

工，木出瓦呷和木坡依古就在其

中。将这些孩子全部劝返后，越西

县补偿教育学校在县职业技术学校

成立并开班。

补偿教育学校以培养动手能力为

主，每人至少学会1门技术。学校还

与广东省东莞市一家企业合作，创办

实训基地，学生可自愿到基地实训，

费用全免。

拆解、维修、封装，在实训基地

车间，16岁的木出瓦呷不到半小时

就修好一部手机。之前他辍学后离开

家乡打工，“以前读书少，什么技能

都不会，只能干点力气活，工资非常

低。再次回到学校，我懂得了有一技

之长的重要性。”

更早来到实训基地的木坡依古

则已在东莞一家企业上班。“以

前没技术，一个月顶多挣1000多

元。”电话那头，木坡依古说，他

上个月挣了4900多元，给家里寄了

2000元。 

หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่

ฉันส่งเงนิไปให้ทางบ้าน 2,000 หยวน

ชวงเปดภาคการศึกษาใหม นกัเรยีนทีข่าดเรยีนกลางคนัอายรุะหวาง 13 

- 15 ป กวา 500 คนในอาํเภอเยวซี แควนปกครองตนเองชนชาติหยเีหลยีงซัน

มณฑลเสฉวน รัฐบาลทองถิ่นไดติดตามพวกเด็ก ๆ กลับมาจนครบ พวก

เขาบางคนทําเกษตรที่บาน บางคนไปทํางานตางเมือง มูชูหวากาและม-ู

โพยกูีเปนเดก็ในกลุมน้ันดวย หลงัจากเด็ก ๆ เหลานีถ้กูชกัชวนใหกลับมา

โรงเรียนการศึกษาชดเชยเยวซีที่กอตั้งขึ้นในโรงเรียนอาชีวะและเทคนิค

ศึกษาประจํามณฑลจึงไดเปดภาคการศึกษาขึ้น

โรงเรยีนการศึกษาชดเชยมุงเนนไปท่ีการฝกฝนทักษะการลงมือปฏบิติั

เปนหลัก แตละคนจะเรียนรูเทคนิคกันอยางนอยหนึ่งอยาง โรงเรียนยัง

รวมมือกบับรษัิทแหงหนึง่ในเมืองตงกวาน มณฑลกวางตุง จัดตั้งฐานฝก

อบรม นักเรียนสามารถสมัครใจไปฝกภาคปฏิบัติที่ฐานได โดยไมเสีย

คาใชจาย

การถอดรือ้ ซอมและประกอบเครือ่ง ปฏบัิติกนัทีฐ่านฝกอบรม มูชหูวากา

อาย ุ16 ป ใชเวลาซอมโทรศัพทมือถือไมถึงครึ่งชั่วโมง กอนหนานี้เขา

ขาดเรียนและออกจากบานเกิดไปทํางาน “เมื่อกอนเรียนนอย  ไมมีความ

รูทักษะอะไรเลย ไดแตทํางานใชแรงงาน เงินเดือนต่ํามาก ๆ เม่ือกลับเขา

โรงเรียนอีกครั้งผมจึงเขาใจถึงความสําคัญของการมีทักษะ”

สวนมูโพยีกูที่มาที่ฐานฝกกอนหนานี้แลว เขาไดเขาทํางานที่บริษัท

แหงหนึง่ในเมอืงตงกวาน “เม่ือกอนผมไมมีทักษะ เดือนหน่ึง ๆ มีรายได

เต็มท่ีราว 1,000 หยวน” มโูพยีกูที่อยูอีกฝงหนึ่งของโทรศพัท กลาววา เดือน

ทีแ่ลวเขามีรายรบัมากกวา 4,900 หยวน สามารถสงเงนิกลบัไปใหครอบครวั

ไดถึง 2,000 หยวน

คุณครูอาสาสมัครใหความรูกับเด็ก ๆ ดานดนตรี

ในพื้นที่ภูเขา
支教老师教授山区孩子们音乐知识 
新华社 图
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ในพืน้ทีห่ลาย ๆ  แหง เน่ืองจากขาดแคลน

ทรพัยากรทางการศึกษา พอแมท่ีไมรูหนังสือ

จึงเลีย้งดูลูกแบบไมรูหนังสือไปดวย  ความ

ยากจนรุนแลวรุนเลา ซ่ึงดูเหมือนจะเปนปญหา

โลกแตกท่ีไมสามารถแกไขได เพือ่ขจัดความ

ยากจนอยางเด็ดขาด ตองเริม่ตนจากการศึกษา

ของคนรุนตอไป ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา จีน

ไดเพิม่การคุมครองการศึกษาภาคบงัคบัใน

ชนบทอยางตอเนือ่ง

ความรวมมือดานการบรรเทาความยากจนระหวางภาค

ตะวันออกและตะวันตกหมายความวาเมืองในภาคตะวัน-

ออกของจีนท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจคอนขางดีไปชวย

เหลอืเขตทีล่าหลงัยากจนทางตะวนัตก ผานการรวมมือกนั

ของท้ังสองภมิูภาคเพือ่บรรลเุปาหมายในการบรรเทาความ

ยากจน ตัวอยางเชนเมืองจูไหในมณฑลกวางตุงเขาไปชวย

เหลือแควนปกครองตนเองนูเจียงลีซอในมณฑลยูนนาน 

พวกเขาชวยเมืองหลูสุยสรางโรงเรียนประถมและอนุบาล

เกอลี ่สงคุณครไูปยงัพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุการสอน โรงเรียน

เปดรบันักเรยีนในปแรกของป พ.ศ. 2563 ชัน้ประถมศึกษาป

ที ่1 ถงึปท่ี 6 มีผูสมคัรเขาเรยีนแลวกวา 400 คน น่ีเปนเพยีง

สวนเลก็ ๆ  สวนหน่ึงของการทาํงานรวมกนัเพือ่บรรเทาความ

ยากจนระหวางภาคตะวันออกและตะวันตกของเมืองจูไห

กบัแควนนูเจียง 

การศึกษาเพือ่บรรเทาความยากจน

ความร่วมมอืในการบรรเทาความยากจนระหว่าง
ภาคตะวนัออกและตะวนัตก

教育扶贫

东西部扶贫协作

ข้อมูลเพิม่เตมิ

●การคุมครองการศึกษาภาคบังคับ

ในชนบทจีนไดยกเวนใชจายตาง ๆ  เชน คา

เลาเรยีน คาธรรมเนียม จดัหาหนังสือเรยีน

และสมุดทาํแบบฝกหดัฟรใีหกบันักเรยีน

ชัน้ประถมและมัธยมตน และยงัใหคาครอง

ชพีจาํนวนหนึ่งแกนักเรียนที่อยูประจํา

●อัตราเด็กเขาเรียนระดับประถม

ศึกษาท่ัวประเทศมีโอกาสเขาเรยีน 99.94 %

●อัตราการคุมครองการศึกษาภาค

บังคับเกาปสูงถึง 94.8%

●ในชวงหาปที่ผ านมา มีการฝก

อบรมเกษตรกรใหบริการดานเทคนิค

จํานวน 1.8 ลานคนทั่วประเทศ

①

阅读多一点
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63% ของผูใหญทีไ่มรูหนงัสอืในโลกเปนเพศหญงิ สตรหีาก

ไมไดรบัการศึกษาท่ีดีกจ็ะไมมีความกาวหนาในสังคม รัฐบาล

จีนใหความสําคัญอยางยิง่กบัการคุมครองสิทธิการไดรับการ

ศึกษาของสตร ีในพืน้ทีย่ากจน ครหูญงิคนหน่ึงชือ่จาง กุยเหมย

ทํางานอยูในพืน้ท่ีเขตเขาท่ีแรนแคนในยนูนานมานานกวา 40 

ป ไดกอต้ังโรงเรยีนมัธยมปลายหญิงฟรแีหงแรกของจนี นบั

ต้ังแตกอต้ังโรงเรยีนในป พ.ศ. 2551 ชวยเหลือเด็กผูหญงิมาก

กวา 1,600 คน ไดเขาเรยีนในมหาวทิยาลยัสมความใฝฝน เมื่อ

วนัที ่12 ตุลาคม สภุาพสตรหีมายเลขหนึ่งเผงิ ลีห่ยวนภรรยา

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และทูตพิเศษดานสงเสรมิการศกึษา

ของเด็กผูหญิงและสตรีองคการยูเนสโก (UNESCO) กลาว

สนุทรพจนแสดงความยนิดีตอรางวลัการศึกษาเด็กหญิงและ

สตรคีรัง้ท่ี 5 ขององคการยเูนสโก โดยบอกเลาเรือ่งราวของเธอ

ใหโลกไดรบัรู
本刊综合

นับต้ังแตป พ.ศ. 2554 จนีเริม่ใชแผนปรบั

ปรงุโภชนาการสําหรบันักเรยีนชนบทในการ

ศึกษาภาคบังคบั ตามแผนนีโ้รงเรยีนตองจัด

หาอาหารกลางวนัใหนักเรยีนอยางครบถวน

โรงเรียนท่ีไมสามารถจดัอาหารกลางวนัให

ได สามารถเลือกอาหารวางหรือม้ืออาหาร

ระหวางพักเรียน อาหารที่เสิรฟโดยเฉพาะ

อาหารวางน้ัน ควรเนนอาหารจําพวกเน้ือสัตว 

ไข นม ผัก ผลไม และอาหารอืน่ ๆ แผนดัง

กลาวครอบคลมุพืน้ท่ีอาํเภอยากจนระดับชาติ

หลายพืน้ท่ีไดสรางโรงอาหารของโรงเรยีน

เอง ในแตละปมีเด็กชนบท 40 ลานคนไดรบั

ประทานอาหารท่ีมีคณุคาทางโภชนาการฟรี

อาหารกลางวนัฟรีส�าหรับเดก็ ๆ การศึกษาของสตรีช่วยบรรเทาความยากจน

孩子们的免费午餐 女性教育助力脱贫

เด็กจากพื้นที่ยากจนในเขตภูเขามณฑลยูนนานกําลังเลน

บาสเก็ตบอลหนาตึกเรียนใหม
图①云南贫困山区孩子在新校舍前打篮球 新华社 图

นักเรียนจากคณะนักรองประสานเสียงโรงเรียนหวาเออ

อาํเภอซีเตอ มณฑลเสฉวน กาํลงัรวมกนัรองเพลงประสาน

เสียง
图②在四川省喜德县瓦尔学校，合唱团的同学们
表演合唱 新华社 图

โรงเรียนประถมยูซีในมณฑลกุยโจวจัดอาหารกลางวันที่มี

คุณคาทางโภชนาการใหกับนักเรียนยากจนไดทานฟรี
图③贵州省儒溪小学为贫困学生免费提供营养午
餐  新华社 图

②

③
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การแพทย์

小康
故事

不用再为手术费担心了

健康扶贫让医疗服务全民可及

แกไ้ขปัญหาสขุภาพของประชาชน
ผูย้ากไรก้ระจายบรกิารทาง
การแพทยใ์หท้ ัว่ถงึทุกคน

ในเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2563 ทีห่มูบานกวัเจยีหยงิอาํเภออวีฉ้วาน

เขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน ในท่ีสุดนายหวัง เฉิงเหอ  69 ป ซ่ึงนอน

ติดเตียงมา 13 ป สามารถลงจากเตียงเดินเคลื่อนไหวไปอยางชา ๆ ได

เมื่อสิบสามปกอนหวัง เฉิงเหอ ไดรับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

สวนเอวขณะทํางานในนาและเดินไมได ในเวลาตอมาภรรยาของ

เขาตองคอยดูแลอยูขางเตียง แหลงรายไดทางเดียวของครอบครัวคือ

เงินคาเชาจากการใหเชาทีน่า นายหวงั เฉิงเหอไมยอมรบัการผาตัด เพราะ

เขากลวัเปนภาระเพิม่คาใชจายใหกบัครอบครวั “การไปพบแพทยตอง

ใชจายเงิน และไมแนวาจะรักษาเห็นผล”

ในชวงไมกีป่ทีผ่านมา หวงั เฉงิเหอไดเขาเปนครวัเรอืนยากจนที่มี

บตัรลงทะเบยีน ทกุครัง้ทีเ่จาหนาทีป่ระจําหมูบานมาทีบ่านเขาพยายาม

ใหคําอธิบายวา “ตอนนี้ใชบตัรลงทะเบียนครัวเรือนยากจนนอนโรง

พยาบาลสามารถเบิกคาใชจายได 90% สวนตัวจายอีกรอยละสิบเทา

นัน้ น่ีเปนการผาตัดเลก็ ไมตองเสียคาใชจายมากนกั รกัษาหายแลวคณุ

กส็ามารถลกุจากเตียงได” วนัที ่10 กรกฎาคมปน้ี นายหวงั เฉิงเหอตัด

สินใจเขารบัการผาตัดในทีส่ดุ หลงัการผาตัดหมอบอกวาถาเขายงัลาก

ยาวไปอีกโอกาสที่จะเปนอัมพาตนั้นมีสูงมาก ตอนนี้เมื่อไดพักฟน

ระยะหนึ่ง เขาสามารถลุกจากเตียงและเดินไปรอบ ๆ ไดอยางชา ๆ

คาใชจายของการผาตัดท้ังหมดประมาณ 400,000 บาท นายหวงั เฉิงเหอ

ออกคาใชจายประมาณ 50,000 บาทเทาน้ัน และสามารถเบิกคนืไดอกี

บางสวน หวังเฉิงเหอรูสึกโลงใจอยางมาก

2020年7月，内蒙古自治区呼和浩

特市玉泉区小黑河镇郭家营村，69岁的

村民王成和在卧床13年后终于能慢慢下

床走动了。

13年前，王成和干农活时伤到腰

椎，渐渐不能走路，妻子不得不每天在

床前照顾，一家人的经济来源只有田地出

租的租金。王成和因为怕花钱增加家里负

担，对接受手术治疗有些抗拒，“看病

得花钱，看不看得好也没准。”

最近几年，王成和被确定为建档立卡

贫困户，驻村干部每次来他家，都耐心

解释“现在建档立卡贫困户住院报销百分

之九十，自己只用花百分之十，这是小手

术，花不了多少钱，治好了病你就可以下

床了。”今年7月10日，王成和终于下定

决心接受了手术。手术后医生说他的病再

拖下去瘫痪的几率非常大，现在修养一段

时间就可以慢慢下床走动了。

这次手术总共花了八万多元，王成

和只需承担一万多元，并且还有一部分

可以报销。王成和这次放了心。

หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่

ไม่ต้องกงัวลกบัค่าผ่าตดัอกีต่อไป
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小康
故事

我们的孩子不会再经历我的痛苦

斯那定珠小的时候，他的家乡云

南省迪庆藏族自治州香格里拉市尼

西乡巴拉村连接外界的只有峡谷里不

到一米宽的驿道。斯那定珠第一次离

开家乡是11岁那年，因为铁屑扎进了

眼睛，阿爸在他腰间拴根绳子，一路

沿着峭壁爬，用了5天时间才来到医

院，早就错过了治疗期限，他从此失

去了左眼视力。

斯那定珠一生希望改变自己的家

乡。而今天，迪庆州已经建成了标

准化的县乡村三级医疗卫生机构，

医疗机构离村民不再遥远。香格里

拉市小中甸卫生院服务着周边50个

村，11000多人，其中95%都是和斯

那定珠一样的藏族。

目前，这座标准化的卫生所已经

配备了急救车、彩超、心电图机等

医疗设备，医生定期前往迪庆州人民

医院进行规培、学习。迪庆州162个

村卫生室也都按标准化建设，确保每

个村卫生室至少有1名符合资质的医

生，他们的电话24小时开机，还定

期进行入户随访。

今天，斯那定珠曾经的痛苦遭

遇将不会重演，而他的家乡巴拉村

也修通了柏油路，成为中国著名的

旅游景区。

หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่

ลูก ๆ ของเราไม่ต้องผ่านประสบการณ์ทีเ่จบ็ปวดอย่างเรา

ซือนาต้ิงจ ู“คนดัง” ของแควนปกครองตนเองชนชาติทเิบตต๋ีชิง่ มณฑล

ยนูนาน ประธานและผูจัดการทั่วไปของบริษัท Yunnan Cultural Property 

Shangri-La Balagezong Tourism Development Co. , Ltd. สมัยเม่ือยงัเด็กบาน

เกดิของเขาท่ีหมูบานปาลา เมืองเชยีงการลีา เสนทางทีเ่ชือ่มตอกบัโลกภาย

นอกคือชองทางเดินระหวางหบุเขาท่ีกวางไมถึงหน่ึงเมตร ซือนาต้ิงจอูอก

จากบานเกดิของเขาครัง้แรกเม่ืออาย ุ11 ขวบ เน่ืองจากเศษเหลก็ท่ิมเขาตา พอ

ของเขาใชเชอืกผกูเขากบัรอบเอวตัวเอง  ปนปาไปตามหนาผาตลอดทางเปน

เวลา 5 วันจึงมาถึงโรงพยาบาล เขาพลาดชวงเวลาการรักษาจึงไดสูญเสีย

การมองเห็นที่ตาซายไปตั้งแตนั้นมา

ซือนาต้ิงจ ูหวงัท่ีจะเปลีย่นแปลงบานเกดิของเขาตลอดมา  ปจจบัุน ณ

แควนต๋ีชิง่ไดมีการสรางสถาบันทางการแพทยและสาธารณะสขุสามระดับ

(อาํเภอ ตําบล หมูบาน) ข้ึนมา หนวยงานทางการแพทยไมไดหางไกลจาก

หมูบานอกีตอไป ศูนยสุขภาพเสี่ยงจงเต้ียนในเมืองเชยีงการลีาใหบริการ

ผูคนมากกวา 11,000 คน ใน 50 หมูบานโดยรอบ ในจํานวนน้ี 95% เปนชาว

ทิเบตเชนเดียวกบัซือนาต้ิงจู

ปจจบัุน ศูนยสขุภาพท่ีไดมาตรฐานแหงนีไ้ดรบัการติดต้ังอปุกรณทาง

การแพทย  เชน รถฉุกเฉนิ อลัตราซาวนด  เครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟาหวัใจ เปนตน

แพทยจะเดินทางไปรบัการฝกอบรมและศึกษาท่ีโรงพยาบาลประชาชน

แควนต๋ีชิง่เปนประจาํ สถานอีนามัยประจาํหมูบาน 162 แหง ในแควนต๋ีชิง่

สรางขึน้ตามมาตรฐานทีท่นัสมัย เพือ่เปนหลกัประกนัวาแตละสถานีอนามยั

ในหมูบานจะมีแพทยท่ีมีคณุสมบัติอยางนอยหน่ึงคนประจําอยู โทรศัพท

ของพวกเขาจะเปดตลอด 24 ชั่วโมง และมีการเคาะประตูบานติดตามผลใน

ครวัเรอืนเปนประจาํดวย

ทกุวนัน้ีประสบการณอนัเจบ็ปวดท่ีซือนาต้ิงจไูดประสบจะไมซ้ํารอย

อกี  มีการสรางถนนลาดยางมะตอยเขาถงึหมูบานปาลา บานเกดิของเขาได

กลายเปนสถานท่ีทองเทีย่วท่ีมีชือ่เสียงในจนี

คนไขโรคตอกระจกหวัง ซิงกุยจากครอบครัวที่

ยากจนไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลทองถิ่นในการ

ตรวจและรักษา
贫困户王辛桂患有白内障，当地政府为她免
费进行检查治疗 新华社 图
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●จีนไดจดัต้ังระบบหลกัประกนัสามระดับท่ัว

ประเทศ คือ การประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน การ

ประกนัภยัเชิงพาณิชยสําหรบัโรครายแรงและความ

ชวยเหลือทางการแพทย (รัฐบาลใหเงินอุดหนุน

คารักษาพยาบาลแกครัวเรือนในเมืองและชนบท

ท่ียากจนสําหรบัโรครายแรงตามมาตรฐานท่ีกาํหนด) 

ข้อมูลเพิม่เตมิ

ดวยการพฒันาความชวยเหลอืดานสขุภาพใน

พืน้ท่ียากจน ระดับการแพทยและการดูแลสุขภาพ

ในพืน้ท่ีชนบทจนีไดรบัการปรบัปรงุอยางตอ-

เนื่อง สถาบันการแพทยและสุขภาพในชนบท

กลายเปน “กําลงัหลกั” ของบรกิารสาธารณสุข

ในชนบท ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 “ชอง

วาง” ของสถานพยาบาลและบุคลากรในชนบท

ระดับตําบลและหมูบานโดยพืน้ฐานไดถกูกาํจัด

ไปแลว เพื่อเปนหลักประกันวาคนยากจนจะ

สามารถไปพบแพทยและมีแพทยใหการรกัษา

ในพื้นที่ใกลบาน ประเทศจีนยังไดสรางเครือ

ขายเนต็เวริคประกันสุขภาพข้ันพืน้ฐานท่ีใหญ

ที่สุดในโลก

●อัตราการจายเงินคืนที่แทจริงสําหรับคน

ยากจนทีอ่ยูในโรงพยาบาล คงทีอ่ยูทีป่ระมาณ 80% 

สภาพของการเจ็บปวยแตไมกลาไปหาหมอจะคอย ๆ

หายไป

การบรรเทาความยากจนกบัการมสุีขภาพดี

健康扶贫

①

阅读多一点

 รายงานพเิศษ 特稿

30



●ผูปวยที่ยากไรและปวยเรื้อรังใน

ประเทศ 14.35 ลานคน ไดรับการรักษาขั้น

พื้นฐานและบริการจัดการดานสุขภาพ

●ในป พ.ศ. 2562 มีผูเขารวมประกัน

สุขภาพขั้นพื้นฐานแห งชาติของจีน

มากกวา 1.35 พันลานคน โดย 1.024 พัน

ลานคนเขารวมในประกันสุขภาพสําหรับ

ชาวเมืองและชาวชนบทอัตราการมีสวน

รวมของประชากรที่ยากจนในชนบทสูง

กวา 99.9%

●ในชวงสามปนับต้ังแตกอต้ังสาํนักงานประ-

กนัสขุภาพแหงชาติ การประกนัสุขภาพตามนโยบาย

บรรเทาความยากจนไดใหประโยชนแกผูยากไร 

460 ลานคน ลดภาระคารักษาพยาบาลใหกบัผูยาก

ไรไดเกือบ 3 แสนลานหยวน

เจาหนาทีแ่พทยตรวจวัดความคดัโลหติใหกบัผูยากไร
图①医护人员主动上门为贫困户测量血压  新华社 图

เจาหนาที่การแพทยมาตรวจรักษาใหกับชาวบานในชนบท
图②医护人员为村民治疗 新华社 图

จนีพฒันาพืน้ทีย่ากจน จดักจิกรรมเพือ่ชวยเหลอืเด็กพกิารทางสายตาและการฟงฟรี
图③中国开展贫困地区视听障碍儿童免费救助活动 新华社 图

ในมณฑลเจียงซีชาวบานมาตรวจสุขภาพที่คลินิกประจําหมูบาน
图④在江西省，农村居民到村级卫生室做日常检查 新华社 图

②

③

④
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เน่ืองจากปญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย

จึงเปนเรื่องยากสําหรับแผนกถายภาพเอกซเรยของ

โรงพยาบาลในเมืองเล็กชนบทหลายแหงในประเทศ

จีนทีจ่ะทาํรายงานการวนิิจฉัย โรงพยาบาลระดับลาง

ในเขตหยวนโจว เมืองหยีชุน มณฑลเจียงซ ีขณะนี้

สามารถอปัโหลดภาพถายรงัสีเอกซสงผานไปทางอนิ-

เตอรเน็ต ให AI ชวยในการวินิจฉัยโรค เมื่อผานการ

ตรวจสอบรายงานโดยแพทยทีมี่คณุสมบัติแลวสงราย

งานไปยงัโรงพยาบาลตามเสนทางเดิม โดยปกติจะใช

เวลาไมเกนิ 10 นาที กส็ามารถสรางรายงานจากระยะ

ไกลได ดวยความกาวหนาของเทคโนโลย ีการใหคํา

ปรึกษาทางไกลและการรักษาทางไกลทําใหสถาบัน

ทางการแพทยในพื้นที่ยากจนจํานวนมากสามารถ

เช่ือมโยงกบัสถาบันทางการแพทยขนาดใหญ ในบริบท

ของการปรบัใช 5G อยางรวดเรว็ ป พ.ศ. 2563 เคสการ

รกัษาแบบ telemedicine 5G จะเริม่ปรากฏมากขึน้เร่ือย ๆ

本刊综合

ในพืน้ทีห่างไกลท่ีสดุของจีน คุณอาจมีโอกาส

ไดพบแพทยที่ดีที่สุดในประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 

2559 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ของจีนไดกําหนดระบบความชวยเหลอืแบบ “ตัว

ตอตัว” ระหวางโรงพยาบาลในประเทศขนาดใหญ

กับโรงพยาบาลระดับเขตในมณฑลที่ยากจน

โรงพยาบาลขนาดใหญจะตองสงเจาหนาที่

ทางการแพทยเขารวมในการจัดการ การวนิิจฉยั

และการรกัษากบัโรงพยาบาลระดับเขตในอาํเภอ

ท่ียากจน เม่ือคณุเดินเขาไปในหองตรวจโรคของ

โรงพยาบาลอําเภอ คุณอาจไดรับการตอนรับ

จากอาจารยแพทยที่มีชื่อเสียงในประเทศ โรง

พยาบาลประชาชนของแควนต๋ีชิง่ไดจัดต้ังแผนก

ทารกแรกเกดิ หองเฝาระวงัอาการปวยหนักของ

ทารกแรกเกิด (NECU) อยางเปนทางการโดยการ

สนบัสนุนของโรงพยาบาลเด็กนครคุนหมงิ เฉพาะ

ในปท่ีมีการจัดต้ังแผนกกมุารเวชขึน้โรงพยาบาล

นี้ไดทําการรักษาเด็กเกิดใหมที่ปวยหนัก 397 

อตัราการเสยีชวีติของเด็กแรกเกิดในพื้นทีท่ีร่าบ

สูงลดลงเมื่อเทียบกับกอนหนานี้

การสนับสนุนด้านสุขอนามยั การรักษาแบบทางไกล

卫生健康对口支援 远程医疗

แพทยชนบทบันทึกการทํางานดานการใหความชวยเหลือแกผูปวยที่ยากจน
乡村医生在填写健康扶贫工作记录 新华社 图
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บา้นอยู่อาศยั

小康
故事

在新房里过生日

2020年4月1日，贫困户袁双有收到了

网上预订的生日蛋糕，他把母亲搀扶到客

厅，点亮蜡烛后，一家人唱起生日快乐歌。

从山上透风漏雨的土坯房，搬到城里

结实宽敞的楼房，还能这样为母亲过生

日，50多岁的袁双有过上了梦想的幸福生

活。袁双有的家原本在云南省昆明市东川

区舍块乡新山村。舍块乡是东川最偏远的

乡镇，距离东川城区140多公里。交通不

便，居住在偏远山区的贫困户只能靠天吃

饭，种植玉米、土豆等农作物，每到雨季

还要时刻提防泥石流从山上冲下来。2018

年底，舍块乡2000余户贫困户一起从大山

搬进东川城里，袁双有家便是其中之一。

同样在2020年中国春节前搬入新家的

还有33岁的莫明周。他15岁时患病留下后

遗症，腰部、颈部处于僵硬状态，无法从

事重体力劳作，也因害怕花钱不敢医治。

刚搬进会泽县城，便被社区服务人员送到

医院治疗，现在身体已经康复。恢复健康

后的莫明周通过培训，进入搬迁点里的扶

贫车间，并在一个月后领到人生第一份工

资——900元。

安居才能奔小康

อยู่ดจีงึจะมีสขุ

วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 คุณหยวน ซวง ชาวบานผูยากจนได

รับเคกวันเกิดที่สั่งไวลวงหนาทางออนไลน เขาพยุงมารดาไปยัง

หองรับแขกและจุดเทียน หลังจากน้ัน ทั้งครอบครัวก็รองเพลง

วันเกิดขึ้นอยางพรอมเพรียง

จากบานบนภูเขาที่กอดวยดินโทรม ๆ ที่ลมพัดปลิวนํ้าฝนรั่ว

ยายมายังบานบนตึกที่กวางขวางแข็งแรงในเมือง แถมยังสามารถ

ฉลองวันเกิดใหมารดาไดแบบนี้ ในอดีตคุณหยวน ซวง วัย 50 ป

แมแตจะคิดยังไมกลาคิดทีเดียว เดิมทีบานของคุณหยวน ซวง ตั้ง

อยูทีห่มูบานซินซาน ในตําบลเสอไคว เขตตงชวน มณฑลยนูนาน 

ตําบลเสอไควเปนเมืองที่หางไกลที่สุดของตงชวน หางจากเขต

ตงชวน 140 กวากโิลเมตร การคมนาคมไมสะดวก ครอบครวัยากจน

ท่ีอาศัยอยูในเขตภูเขาหางไกลตองกินอยูโดยอาศัยฟาฝนเพาะปลกู

ขาวโพด มันฝรัง่ เปนตน ทกุครั้งเม่ือถึงฤดูฝน ยงัตองเตรยีมพรอม

ปองกันดินจากเขาถลมลงมาตลอดเวลา ในชวงปลายป พ.ศ. 2561 

ครอบครัวผูยากจนในตําบลเสอไคว 2,000 กวารายไดยายจากเขต

ภเูขาเขามาในเขตตงชวน คุณหยวน เปนหน่ึงในครอบครวัดังกลาว

ที่มีบานหลังใหม

คุณโม หมิงโจว วัย 33 ป ก็เปนหนึ่งในครอบครัวที่ไดยายมา

บานใหมชวงกอนวนัตรษุจีนในป พ.ศ. 2563 เชนกนั ขณะทีเ่ขาอายุ

15 ปก็เกิดอาการปวยเรื้อรังบริเวณเอวและคอแข็ง ไมสามารถใช

แรงงานหนักได อกีทัง้ยงักลวัตองจายเงนิจงึไมกลาไปหาหมอรกัษา

พอเขายายเขามาในเมืองหุยเจอ ผูใหบรกิารชมุชนก็พาเขาไปรกัษา

ที่โรงพยาบาล  ปจจุบัน รางกายฟนฟูแข็งแรงแลว  หลังจากที่ราง

กายแข็งแรงขึ้นแลว คุณโม หมิงโจวก็ไดเขารับการอบรมและเขา

ไปทาํงานในโรงงานชวยเหลอืผูยากจนในจดุท่ีอพยพ พรอมท้ังได

รับเงิน 900 รอยหยวนเปนเงินเดือนกอนแรกในชีวิตหลังจากผาน

ไปหนึ่งเดือน 

ฉลองวนัเกดิทีบ้่านใหม่  

หนทางสู่ “เส่ียวคงั” ถ้วนทัว่
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69岁的郭勇是贵州省安顺市人，住了大半

辈子的茅草房。“我们一家11个人，就住在用

树枝和塑料搭建的茅草房里，整个房子就80平

方米，可以想象有多挤。最难的是透风漏雨严

重，外面下大雨，里面就得下小雨。”

郭勇的儿子郭春国患有智力障碍，多年来

全家精力都花在了他身上，一直没能力修建房

子。2017年，在扶贫工作人员的帮助下，郭勇

的房子被确定为危房，获得了35000元的补助

资金，又获得4000元的厨房和厕所改造资金。

郭勇把另外三个孩子叫来一商量，决定大家筹

点钱，加上政府的危房补助款，把老房子拆了

重新修建。 

很快，在一家人的齐心协力和扶贫工作

人员的帮助下，以前80平方米的老房子完成

了改扩建，建成了砖混结构的平房，面积达

到了280平方米，全家住在一起既不觉得拥

挤，还很温馨。  

“房子修好了，村里还给我安排了保洁员

的公益性岗位，每个月除了自己种庄稼，还有

一笔稳定的工作收入。每天下班回家，我们可

以陪几个小孙子看看电视，现在和以前对比，

真的是一个天上一个地下。”郭勇说。

คุณกัว หยง วัย 69 ป เปนคนเมืองอันซุน มณฑลกุยโจว 

อาศัยอยูในบานกอดวยฟางหญามาเกินครึ่งชีวิต “ครอบครัว

เรามีกัน 11 คน อาศัยอยูในบานฟางหญาที่สรางดวยทอนไม

และพลาสติก บานทัง้หลังมีพื้นที่แค 80 ตารางเมตร มองเห็น

ภาพเลยวาจะแออดัขนาดไหน ส่ิงท่ีลาํบากทีสุ่ดกค็อืโดนท้ังลม

และฝนอยางสาหสั ถาดานนอกฝนตกหนัก ในบานก็เหมือน

ฝนตกยอม ๆ”

คุณกวั ชนุกัว๋ ซ่ึงเปนลกูชายของคุณกวั หยง มีปญหาดาน

สมอง หลายปมานี ้ทั้งครอบครัวก็ทุมเทไปที่ลูกชายคนนี ้จึง

ไมสามารถจะซอมแซมบาน ในป พ.ศ. 2560 ภายใตความชวย

เหลอืของเจาหนาท่ีชวยเหลอืผูยากจน บานของคณุกวั หยงได

รบัการพจิารณาโดยผูเชี่ยวชาญวาเปนบานทีอ่นัตราย จงึไดเงิน

ชวยเหลอืเพือ่ซอมแซม 35,000 หยวน และเงินซอมแซมครวัและ

สขุาอกี 4,000 หยวน คณุกวั หยงเรยีกลกูทัง้สามคนมาหารอืกนั 

และตัดสินใจใหทกุคนชวยกนัเกบ็เงินมาสมทบกบัเงินชวยเหลือ

บานอนัตรายทีไ่ดรบัจากรฐับาล โดยทําการรือ้บานเกาและสราง

ขึ้นใหม

ทกุอยางดําเนนิไปอยางรวดเรว็มาก ดวยความรวมแรงรวม

ใจของคนท้ังครอบครวัและดวยความชวยเหลอืจากเจาหนาท่ี

รฐั บานเกาท่ีแตกอนมีพื้นท่ี 80 ตารางเมตรไดถกูรือ้และสราง

ใหมจนกลายเปนบานโครงสรางอิฐซีเมนตพื้นที่มากถึง 280 

ตารางเมตร ทั้งครอบครัวอาศัยอยู ด วยกันไดอยางสบาย ไม

แออัดและอบอุนมาก

“บานซอมเสรจ็แลว ทางหมูบานยงัไดจดัหางานสาธารณกศุล

โดยใหผมทํางานเปนพนักงานรักษาความสะอาดในหมูบาน 

ในแตละเดือนนอกจากเพาะปลูกของตัวเองแลว ยังมีรายได

ประจาํท่ีม่ันคงอกีทางหน่ึง ทุกวันเวลาเลกิงานกลบับาน พวก

เรายังสามารถดูโทรทัศนกบัลกู ๆ หลาน ๆ ไดดวย เม่ือเปรยีบ

เทียบกบัแตกอนแลว ตางกนัราวฟากบัดินทีเดียว” คุณกวั หยง

กลาว

小康
故事

“房子修好了，全家住在一起很温馨”

“บ้านซ่อมเสร็จแล้ว ทั้งครอบครัวอยู่ร่วมกนัอย่างอบอุ่น”

①
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ชาวจนีผกูพนักับบานเกดิของตน แตสาํหรบั

คนบางคนแลว บานเกดิของเขาเหลาน้ันใหความ

รูสกึหลายอยางผสมผสานกันไป บนพืน้ทีก่วาง

ใหญของจีน หลายหมูบานประสบปญหาทาง

ธรรมชาตทิี่โหดราย แตกอนที่อยูอาศยัดัง้เดมิ

ของชาวจีนจะทําดวยไมเปนหลกั ในบางพืน้ท่ี

ยากจน บานท่ีทาํจากกาํแพงดินกมี็อยูแพรหลาย 

ทัง้นี ้รฐับาลจนีจงึไดดําเนินการอพยพชวยเหลอื

ผูยากจน โดยชวยเหลอืและสนบัสนนุครอบครวั

ผูยากจนในชนบทใหดําเนินการปรับปรงุบาน

ท่ีอนัตราย

ข้อมูลเพิม่เตมิ

●จนถงึเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 มีเขตจดัสรรใหผู

อพยพสะสมทัว่ประเทศรวม 35,000 แหง บานทีจ่ัดสรร

ใหผูอพยพยากจนรวม 2.66 ลานชุด และมีประชาชน

ทีย่ากจนอพยพเขาบานใหมประมาณ 9.6 ลานคน

●ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 - 2563 กระทรวง

พฒันาท่ีอยูอาศัยและชนบทของจนีกับรฐับาลทองถิน่

ในท่ีตาง ๆ ยงัไดชวยเหลอืและสนับสนุนครวัเรอืนท่ี

ยากจนในชนบทจํานวน 10.75 ลานครวัเรอืน เพือ่ให

ดําเนินการปรบัปรงุซอมแซมบานทีอ่นัตราย

ความมัน่คงด้านทีอ่ยู่อาศัย
ได้รับหลกัประกนั

住房安全有保障

ครัวเรือนยากจนที่อาศัยอยูในบานหลังใหมโชว TV LCD ที่เพิ่งซื้อมาใหม
图①贫困户住进新房展示新购置的液晶电视 新华社 图

ชาวบานในหมูบานหลงถาน อําเภอชิงหลง มณฑลเหอเปย นั่งสนทนากันหนาบานใหม
图②河北省青龙县龙潭村村民在新居前聊天 新华社 图

②

阅读多一点
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บานตองปลอดภยั ทางกลับบาน

กต็องปลอดภยั จนถงึ ณ ปลาย พ.ศ. 

2562 ถนนในชนบทของจนีมีความ

ยาวมากถงึ 4.2 ลานกโิลเมตร หมูบาน

สวนใหญในจีนมีรถประจําวิ่งและ

มีบริการขนสงพัสดุดวนทั่วพื้นที่

แลว ซ่ึงมีเพยีงสวนนอยเทานัน้ทีย่งั

ไมพรอมที่จะพัฒนา ในระหวางป

พ.ศ. 2559 - 2562 เขตยากจนยงัไดสราง

เสนทางดวนระดับประเทศความยาว

16,900 กิโลเมตร เสนทางธรรมดา 

52,500 กโิลเมตร (ถนนสองชองทาง) 

สร้างถนนในชนบท 4.2 ล้านกโิลเมตร

①

②

③
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เน่ืองจากการขาดแคลนทางดานสาธารณปูโภคและโครงสรางพืน้ฐาน

ในหมูบาน สภาพแวดลอมในชนบทจีนดั้งเดิมมกัจะสกปรกมาก วนันี ้

จนีกาํลงัพยายามสรางหมูบานท่ีงดงาม นีห่มายความวาเขตชนบทด้ังเดิม

จะตองมีบรกิารสาธารณะ อาทิ การจดัเกบ็ขยะและบําบัดสิง่ปฏกิลู ปรบั

ปรงุโครงสรางพืน้ฐานในหมูบานใหสมบรูณ อาทิ ถนน ไฟสองแสงสวาง 

บาํบัดลาํคลอง ยิง่ไปกวานั้น ยังหมายความวา ตองปฏิรูปโฉมหนาของ

หมูบานโดยยดึองิจากประวติัศาสตรและวฒันธรรมทองถิน่ วนันี ้หมูบาน

เชนน้ีมีมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ในจนี ไมวาจะเปนเมืองโบราณท่ีมีสะพานขามคู

คลองหรอืหมูบานสมัยใหมทีเ่ปนระเบยีบ ในฐานะเปนประเทศเกษตรกรรม

ทีมี่ประวติัศาสตร  5,000  ป  หมูบานงดงามลวนเปนบานเกดิทางจติวิญญาณ

ชัว่กาลนานในใจชาวจนีทกุคน

                                                                                                                 本刊综合

สุขาเปนมาตรวดัความเจรญิของประเทศท่ีสําคญั การปรบัปรุงสุข-

อนามัยของสขุาสัมพนัธกบัสุขภาพของประชาชนและสภาพแวดลอม

ของผูอาศัยในเขตเมืองและชนบทโดยตรง ในชวงหลายปมานี ้ แตละ

พืน้ทีข่องจนีพยายามปรบัปรงุสภาพแวดลอมที่พักอาศัยในชนบท โดย

ไดเริม่ดําเนนิการ “ปฏวิติัสุขา” สุขาท่ีถกูสุขอนามัยในชนบทของจีนมี

อตัราเพิม่ขึน้จากรอยละ 7.5 ในป พ.ศ. 2536 จนถงึปจจบัุนเกนิกวารอย

ละ 65 บางพืน้ทีเ่กนิกวารอยละ 90 กอนหนา พ.ศ. 2561 สุขาในบานของ

นายเหยา เปนหง ซ่ึงอยูในหมูบานโถวเชอ มณฑลหหูนาน เปนสุขาท่ี

มีไมสองแผนพาดไวบนถงัไม ในปจจุบัน  บานของนายเหยา เปนหง มี

หองน้ําทีถ่กูสุขอนามัยและสะอาด  มีทัง้แบบน่ังยองท่ีสอดคลองกบั

ความเคยชนิของชาวชนบท เครือ่งทําน้ําอุน และอปุกรณอาบน้ํา 

หมู่บ้านทีง่ดงาม

การปฏิวตัสุิขา

420万公里农村道路

美丽乡村

厕所革命

สําหรบัภาพเสนทางถนนในชนบท

ท่ีมชีือ่เสียงมากท่ีสุดกป็รากฏข้ึนใน

ถนนท่ีสรางเสรจ็ใหมในหมูบานอาปู-

ลัว่ฮา มณฑลเสฉวน เน่ืองจากสภาพ

ภมิูประเทศซับซอน รฐับาลทองถิน่

ไดปรบัแผนใชเฮลคิอปเตอร Mil Mi - 26

ท่ีใหญทีส่ดุในโลกในการขนสงเครือ่ง

จักรท่ีใชในการดําเนินงานกอสราง 

ไมกีเ่ดือนหลงัจากน้ัน ถนนยางมะ-

ตอยในพืน้ทีก่ส็รางเสรจ็ชาวบานน่ัง

รถแค 2 ช่ัวโมงกถ็งึเขตเมอืง

พื้นที่พักอาศัยในโครงการยายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจนเหวยลาปา  แควนนูเจียง มณฑลยูนนาน
图①云南省怒江州维拉坝易地扶贫安置点 新华社 图

นักทองเที่ยวกําลังชมลานสวนสวยในชนบท
图②游客参观美丽乡村 新华社 图

ชาวบานกําลังทําความสะอาดหองนํ้าสาธารณะในหมูบาน
图③村民在打扫村里的公厕 新华社 图
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在葛 潘 看 来 ， 2 0 2 0

年 中 国 最 大 的 关

键词就是“小康”，“在中国共产

党和中国政府的领导 下 ，中国人

民生活水平不断提高，今 年 中 国

将 全面建成小康社会，这是一件非

常值得高兴的事情。我作为一名

语言学习和研究者，有责任把‘小

康’的真正含义用泰语讲清楚。” 

“中国在减贫过程中，非常重视发展

贫困地区的教育事业，有一句口号叫

‘扶贫先扶智’，意思是想要减少

贫困，首先要提高贫困人群的知识水

平。”在葛潘看来，这正是她感兴趣

的领域——教育在社会发展中的作

用。葛潘坚信教育能够改变命运，她

在中国工作期间见证了不少这样的故

事。“我遇到过许多出身贫困的中

国学生，他们都很认真、努力。毕业

10年左右的时间里，许多学生通过

打拼让自己的生活条件取得极大进

步。”葛潘期待中国实现全面建成

小康社会这一伟大目标的时刻，也

希望看到中国持续加大教育投入，

让更多人通过教育改变命运。

泰国“中国通”眼中的小康

“เสีย่วคงั” ในสายตาของ
ผูเ้ชีย่วชาญชาวไทย

“ในบริบทของภาษาไทย คําวา “เสี่ยวคัง” หรือ “สังคมอยูดีมีสุข” มี

นัยยะหมายถึง “มีอาหารการกินที่ดี” และ “มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดี” ผู

ชวยศาสตราจารยเก้ือพนัธุ นาคบุปผา ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย

ตามโครงการแลกเปลีย่นระหวางมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหมและมหา-

วิทยาลัยภาษาตางประเทศปกกิ่ง ทานใชชีวิตการเปนอาจารยที่เมืองจีน

มาเปนเวลา 17 ป กลาวไดวาทานเปนกูรูผูรอบรูเมืองจีนตัวจริง 

ในมุมมองของอาจารยเกือ้พนัธุ คียเวิรดที่มีความสาํคัญมากท่ีสดุของ

จีนในป พ.ศ. 2563 กคื็อ “เสีย่วคัง” “ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนสิต

จีนและรฐับาลจีนทาํใหเศรษฐกจิของจีนพฒันาอยางตอเน่ืองและมาตรฐาน

การครองชีพของประชาชนก็ดีขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน ทั้งนี ้ในป พ.ศ. 

2563 จนีจะสามารถบรรลภุารกิจ ‘เส่ียวคัง’ อยางถวนหนาไดนัน้ นับเปน

สิ่งที่นายินดีเปนอยางยิ่ง ในฐานะอาจารยและนักวิจัย ดิฉันมีหนาที่ใช

ภาษาไทยมาอธิบายความหมายของคําวา ‘เสี่ยวคัง’ ใหถูกตอง”

“ในขัน้ตอนของการบรรเทาความยากจน รฐับาลจนีไดใหความสาํคัญ

มุมมอง

本刊记者 蔡梦/文
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กับการศึกษาในพืน้ท่ียากจนอยางยิง่ มคีาํพูดที่วา ‘การศึกษาสามารถชวย

ใหคนหลดุพนจากความยากจน’ หมายความวา หากตองการหลดุพนจาก

ความยากจนสิง่แรกทีค่วรจะตองทาํกคื็อยกระดับความรูของกลุมคนยากจน”

สําหรับอาจารยเกื้อพันธุทานไดใหความสําคัญกับบทบาทของการศึกษา

ในการพัฒนาสังคมอยางมาก 

 “ส่ิงแรกท่ีควรจะตองทาํคือใหคนในชุมชนไดรบัความรู เชน ชมุชน

ท่ีทําอาชพีเกษตรกรรม หากชาวบานรูวธีิการเพาะปลกู การดูแลรกัษาและ

การเก็บเกี่ยวพืชพันธุอยางถูกตอง ก็จะทําใหไดผลผลิตและคุณภาพที่ดี

รวมถงึยอดขายกจ็ะดีตามไปดวย” อาจารยเกือ้พนัธุเชือ่วา การศึกษาสามารถ

เปล่ียนแปลงโชคชะตาได  ในชวงทีอ่ยูในประเทศจนีทานไดพบเหน็เรือ่ง

ราวดังกลาวมากมาย “ฉันมีลกูศิษยหลายคนท่ีมาจากครอบครวัทีแ่ตกตาง

กัน พวกเขาขยนัอดทนมากและดวยความขยนัหม่ันเพยีรของพวกเขา หลงั

จากจบการศึกษาประมาณ 10 ป นักเรยีนหลายคนมีความกาวหนาในชีวิต

มาก”

อาจารยเกือ้พนัธุเชือ่วาความยากจนเกิดจากหลายปจจยั แตการมุงเนน

และใหความสําคัญไปที่พลังของการศึกษา และความรูจะเปนหนทางใน

การสรางสังคมอยูดีมีสุขไดในที่สุด

ยูนนานในฐานะมณฑลที่อยูใกลกับประเทศไทยมากที่สุดและมีการ

ติดตอกันอยางใกลชิดกับประเทศจีนเสมอมา “งานบรรเทาความยากจน

ในพื้นท่ียูนนานซ่ึงเปนภารกิจท่ีลาํบากยากยิง่แตไดรบัผลอยางเหน็ชัด”

อาจารยเขาใจถึงสภาพของผูคนจํานวนมากที่อาศัยอยูในพื้นที่ภเูขา  ซึง่

พวกเขามีชวีติความเปนอยูท่ีลําบากมาก ในอดีตตองใชเชือกขึงไตขาม

แมนํ้าอันเชี่ยวกรากเพื่อเดินทางไปยงัตลาดหรอืหมูบานอืน่ ๆ  ในแตละทอง

ถิน่ตางมมุานะทาํงานอยางหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของ

ผูคน และยังชวยประชาชนที่มีความเปนอยูที่ยากลําบากใหยายถิ่นฐาน

ไปยังพื้นที่ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการทาํการเกษตรมากกวา อกีทั้งสะดวกใน

การจดัหางาน การรกัษาพยาบาลและมีการศึกษาทีดี่ขึน้ ส่ิงเหลาน้ีทําให

อาจารยเกื้อพันธุรูสึกประทับใจเปนอยางมาก

“การศึกษาสามารถทําใหคนในทองถิ่นรุนตอไปรูวาพวกเขาควรทํา

อะไรและตองขยันอยางไร” อาจารยเกื้อพันธุกลาววา ทานกําลังรอคอย

ชวงเวลาที่ประเทศจีนจะสามารถบรรลุภารกิจ “เสี่ยวคัง” อยางถวนหนา

ไดสําเร็จและหวงัวาในอนาคตทานจะไดเห็นประเทศจีนยงัคงสนับสนุน

การศึกษาเพื่อขจัดความยากจนตอไป และมีผูคนมากขึ้นสามารถใชการ

ศึกษามาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนเอง
ผูชวยศาสตรจารยเกื้อพันธุ 
葛潘 受访者供图

 ผูชวยศาสตราจารยเกือ้-

พนัธุ นาคบปุผา เปนอาจารย

แลกเปลีย่นของมหาวทิยา-

ลยัราชภฏัเชียงใหมและมหา-

วทิยาลัยภาษาตางประเทศ

ปกกิง่ ทานใชชีวติการเปน

อาจารยท่ีเมืองจีนมาเปนเวลา 

17  ป ลกูศิษยของทานมหีลาก

หลายสาขาวชิาชพีทัง้ในจนี

และไทย ในป พ.ศ. 2548 

อาจารยเกือ้พนัธุไดรบัรางวลั

“Friendship Award” จากรัฐ-

บาลจีนโดยรางวลันีนั้บได

วาเปนรางวัลสูงสุดทีร่ฐับาล

จนีไดมอบใหกบัผูเชีย่วชาญ

ตางประเทศท่ีมีบทบาทโดด-

เดนในดานการพัฒนาและ

ปฏริปูประเทศจนี นอกจาก

น้ีทานยังเคยไดรับรางวลั 

“อาจารยตางชาติที่ฉนัชืน่

ชอบ” อกีดวย

ข้อมูลเพิม่ขึน้
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มุมมอง

泰国的生意颇为繁

忙 ， 但 马 剑 波

还是关注着家乡的动态。定居清

迈、阔别家乡20多年后，1985年马

剑波第一次返乡。“家乡在所有人

心里都是美好的，但也需要承认它

那个时候的落后。我记得小时候，

我们村子里都是土坯房，家境好一

些的，屋顶用的是瓦片，差的就是

茅草搭顶，路特别差，下雨就走不

了。等我20年后回去，有变化，但

是依然交通不便、百姓贫困。”马

剑波感叹，他当时从昆明坐了3天的

汽车才回到家乡马家寨。

回来的次数多了，马剑波亲眼

见证着家乡的变化。“好像每天都

有新闻，今天新建了高楼，明天修

通了道路，龙江大桥也成了家乡的一

张名片。”老百姓的生活也一天天好

起来，马剑波的家乡村村通公路，户

户有电灯，老有所依、老有所养，

每个适龄儿童都有书念。“特别是

中国开展精准扶贫以来，贫困村寨

得益于政策、资金的精准帮扶，走

上了脱贫致富路，这些都让人感到

踏实和振奋，让我们这些海外游子

骄傲和自豪。”马剑波说。

我爱的家乡，我为之自豪

ผมภมิูใจและรกับา้นเกดิ

 “เม่ือ 50 ปกอน ผมไดเดินทางออกจากบานเกดิในเมืองจนีแลวเดินทาง

มาเมืองไทย เผลอแปปเดียวเวลากผ็านไป 50 ปแลว เม่ือยอนระลกึถงึอดีต

ทําใหผมมีความรูสึกหลายอยางผสมปนเปกนัไปครบั” คุณบุญเรอืง ฟอูนนัต

รองนายกสมาคมนกัธุรกจิไทย - จนีเชยีงใหมและประธานชมรมรวมใจชาว

จนีประจําภาคเหนือ คุณบุญเรอืงเกดิท่ีหมูบานหมาเจ่ียจาย เมืองเถงิชง มณฑล

ยูนนาน ในความทรงจําของเขา บานเกิดเถิงชงเปนเมืองที่สวยงาม ที่นั่น

มีภูเขา นาขั้นบันได มีแมนํ้าหลงเจียงที่ไหลผานบริเวณเชิงเขาเกาหลี่กง 

ตลอดจนเพื่อนเลนในวัยเยาวของเขา

 50 ปทีผ่านมา คุณบุญเรอืงไดเดินทางไปประเทศเมียนมาและไทยเพือ่

ทําธุรกิจดานการทองเท่ียวและหยก “ในชวง 50 ปทีผ่านมา  ผมผานความ

ยากลาํบากมามาก แตกต้ั็งตัวข้ึนมาได” แมเวลาสวนใหญจะหมดไปกบัการ

ทําธุรกจิ แตคณุบญุเรอืงกย็งัคงใหความสนใจกบัการเปลีย่นแปลงของบาน

เกดิอยูเสมอ 

หลงัจากไดต้ังรกรากอยูทีจั่งหวัดเชยีงใหมเปนเวลานานกวา 20 ป ใน พ.ศ. 

2528  คุณบุญเรืองจึงไดกลับบานเกิดเปนครั้งแรก “บานเกิดมกัจะเปนสิง่

本刊记者 蔡梦/文

①
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คุณบุญเรือง ฟูอนันต
图①马剑波 受访者供图

ทางดวนยูนนานเถิงชง - หลงชวน สรางเสร็จและเปดให

บริการในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2563

图②2020年8月，云南腾冲至陇川高速公路建成
通车 新华社 图

หมูบานผาเหลียน ตําบลอูเหอ เมืองเถิงชง พัฒนาการทอง

เที่ยวในชนบทเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
图③腾冲市五合乡帕连村发展乡村旅游吸引游客
中新社 图

การปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่ขนาดใหญตําบลเจียโถว

เมืองเถิงชงทําใหชาวบานรํ่ารวยขึ้น
图④腾冲市界头镇大面积种植万寿菊带动村民致
富 中新社 图

ท่ีสวยงามในความทรงจําของทุกคน แตกต็องยอมรับวาบานเกิดผมลาหลัง

มาก ในชวงนั้น ผมจําไดวาเมือ่เปนเดก็บานของพวกเราสวนใหญเปนบาน

ดิน ครอบครวัที่มีฐานะดีหนอยหลังคาก็จะมุงกระเบือ้ง ยากจนหนอยก็

จะมุงจาก สวนถนนหนทางน้ันแยมากจนไมสามารถเดินทางไดในเวลา

ฝนตก แตเม่ือ 20 ปใหหลงั ผมกลบัไปบานเกิดและไดเหน็ถงึการเปลีย่น

แปลงเกดิขึ้นบางแลว แตการคมนาคมยงัไมสะดวกและผูคนยงัคงยากจน

อยู” คุณบุญเรอืงกลาวพรอมถอนใจ เขาตองนัง่รถสามวนัเพือ่เดินทางจาก

คุนหมิงกลบัไปหมูบานหมาเจยีจาย

 เมือ่มีครั้งแรกแลวก็จะมีอีกหลายครั้งติดตามมา เมื่อเขากลับมาบอย

ข้ึนกไ็ดเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงอนัใหญหลวงในบานเกดิ “ดูเหมือนวาจะ

มีขาวใหม ๆ เกดิข้ึนทกุวนั วนัน้ีมีการสรางอาคารสูงหลงัใหม พรุงน้ีถนน

ก็สรางเสร็จสมบูรณ และสะพานหลงเจยีงกก็ลายเปนนามบัตรใหมใหกบั

บานเกดิ” ชวีติของผูคนดีข้ึนทุกวนั เขาเหน็กบัตาของตนเองวาหมูบานตาง ๆ 

มีถนนตัดผาน ทกุครวัเรอืนมีไฟฟาใช คนชราไดรบัการเอาใจใสเลีย้งดู เด็ก

ในวัยเรียนไดเรียนหนังสือทุกคน “ตั้งแตรัฐบาลจีนดําเนินนโยบายขจัด

ความยากจนแบบตรงจดุเปนตนมา  หมูบานท่ียากจนทัง้หลายก็ไดรบัความ

ชวยเหลอือยางมีประสทิธิภาพและเฉพาะเจาะจงท้ังดานนโยบายและเงิน

ทุน เริ่มเดินบนเสนทางแหงการหลุดพนความยากจนและกาวสูความ

มัง่คัง่ ยงัผลใหชาวบานไดรบัความผาสุขและมีขวญักาํลงัใจ และทําใหชาว

จนีโพนทะเลอยางพวกผมรูสึกภาคภมิูใจเปนอยางยิง่” คณุบุญเรอืงกลาว

 “บานเกดิคอืมารดาผูเลีย้งดูเรามา ไมวาเราจะจากไปไกลแคไหน จะระลกึ

ถงึพระคุณของผูเปนแมอยูเสมอ” ดวยความผกูพนักบับานเกดิอยางลกึซ้ึง

คุณบุญเรอืงไดเขารวมโครงการบรร-

เทาความยากจน ซ่ึงจดัโดยสํานักงาน

ใหญกิจการชาวจีนโพนทะเลแหง

สภารฐักจิประเทศจีนและสํานกังาน

มณฑลยูนนาน โดยไดบริจาคเงิน

ทนุสรางโรงเรยีนประถมแหงความ

หวงัทีต่าหลีแ่ละเถงิชง “หวงัวาจะได

ทุมเทกาํลงัอนันอยนิดของตนเองให

แกการพฒันาในบานเกดิไดบางครบั”

คุณบุญเรอืงกลาว

②

③

④

รายงานพเิศษ特稿
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陈丰媛  

อรสา รัตนอมรภริมย์ 

泰国正大管理学院中国-东盟

研究中心副主任

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน

- จนีศึกษา สถาบันการจดัการ

ปัญญาภวิฒัน์

精准扶贫的政策颇具中国特色，

领导人重视，政府部门认真执

行，视之为国家大事。并且整合了各部

门的工作，形成了一整套从宏观到微观

都能够协同合作、量化评定的制度。同

时，中国政府还提出了“两不愁三保

障”政策，即不愁吃、不愁穿；义务教

育、基本医疗、住房安全有保障，该政

策解决了贫困人口的基本生活问题。  

ไทยถอดตน้แบบ 
“ขจดัความยากจนแบบตรงจุด” จากจนี

泰国可以借鉴中国精准脱贫方案

จนถงึปลายป พ.ศ. 2062 ชาวชนบทผูยากจนของจีนมีจาํนวนลดลง

จาก 98.99 ลานคนเม่ือปลายป พ.ศ. 2555 เหลอืเพยีง 5.51 ลานคนหรอืลด

ลงสะสม 93.48 ลานคน ซ่ึงหวัใจหลกัของความสําเรจ็มาจากการท่ีจีน

ใชยทุธศาสตรแกจนแบบตรงจดุ (精准扶贫) นับต้ังแตป พ.ศ. 2555 เปน

ตนมาจนีไดสงเจาหนาท่ีเขาไปปฏบัิติงานในถิน่ทุรกนัดาลแลวกวา 3 

ลานคน โดยทาํหนาท่ีชวยวเิคราะหความตองการของครวัเรอืน จดัทํา

แผนการพฒันากบัครอบครวั  ประสานทรพัยากร การใหความชวยเหลอื

ซ่ึงทําใหสามารถแกปญหาความยากจนไดในระดับรายบุคคล ครอบครัว

ชมุชน และหมูบาน แนวทางการลดความยากจนแบบตรงจดุเปนอตัลกัษณ

เฉพาะของจนีคอืผูนําใหความสําคญัและภาครฐัลงมือปฏบัิติอยางจริง

จงั ยกใหเปนวาระสาํคัญระดับชาติ อกีทัง้บูรณาการการทํางานของทุก

ภาคสวน สรางระบบทีส่ามารถเชือ่มโยงการทาํงานและวัดผลไดต้ังแต

ระดับมหภาคไปจนถงึระดับจลุภาค

ขณะเดียวกนั รฐับาลจนียังใชนโยบาย “สองไรกงัวล สามหลกัประ-

กนั (两不愁三保障)” เปนหลกัการขจัดความยากจนโดย “สองไรกงัวล” 

หมายถงึ ไมตองกงัวลเรือ่งอาหารการกินและเครือ่งนุงหม สวน “สาม

หลกัประกนั” ไดแก หลกัประกันดานการศึกษา การรกัษาพยาบาล และ

ท่ีอยูอาศัย

ตลอด 40 ปทีผ่านมา ประชากรผูยากจนของจนีมีจาํนวนลดลงสะสม

กวา 700 ลานคน ไดชวยลดสดัสวนผูยากจนท่ัวโลกกวารอยละ 70  โดย

จนีมีความม่ันใจวาจะขจัดความยากจนไดท้ังหมดภายในสิน้ป พ.ศ. 2563

นี ้ซึง่นบัวาจีนสามารถบรรลเุปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals) ขององคการสหประชาชาติดานการขจัดความยากจน

ใหหมดไปจากโลกในป พ.ศ. 2573 ไดเรว็กวากาํหนดถงึ 10  ป

จากความสาํเรจ็ของจีน ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร 
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วจิยัและนวตักรรม (อว.) ของไทย

จึงไดศึกษาและถอดบทเรยีน  “การ

แกจนแบบตรงจดุของจนี”  เพือ่นํา

มาปรบัใชใหเหมาะสมกบับรบิทของ

ประเทศไทยโดย อว. ไดวางระบบ

บรหิารจัดการการขจดัความยากจน

แบบตรงจุด ผานการต้ังคณะกรรม-

การขจัดความยากจนแหงชาติและ

คณะกรรมการขจัดความยากจนระดับ

จงัหวดั ซ่ึงประกอบดวย ผูวาราชการ

จงัหวดั ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธกส.) ภาคเอก-

ชน ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา

ซ่ึงจะมีบทบาทในการรวบรวมขอมูล

เชิงพืน้ท่ีและใชคัดเลือกกลุมประ-

ชากรท่ีตองการไดรบัความชวยเหลอื

ในแตละระดับ ตลอดจนชวยออก

แบบวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสมและ

ตรงจุดกับหมูบาน 

การติดตามประเมินผล โดยใชกลไกคณะกรรมการระดับ

จงัหวดัรายงานรายไดและสัดสวนคนยากจนในพืน้ท่ีตอคณะ-

กรรมการระดับชาติผานรายงานประจําป  (The Poverty Monitoring 

Report)

เมื่อพิจารณาจากโมเดลการแกจนของรัฐบาลไทยแลว เห็นไดวาใช 

“การแกจนแบบตรงจุดของจนี” เปนตนแบบ และนํามาประยกุตใหเขากบั

บรบิทของไทย อยางไรกต็าม ไทยจะสามารถทาํไดสําเรจ็อยางจีนหรือไม

ลาํพงัแคการ “กอปบีโ้มเดล” คงไมเพยีงพอ ยงัตองลงมอืปฏบัิติอยางทุมเท

จริงจงั พรอมท้ังบูรณาการทุกภาคสวนเขาดวยกนัใหไดอยางเปนรปูธรรม

เชนเดียวกันจีนดวย

ส�าหรับ Roadmap ขจดัความยากจนของประเทศไทย สามารถ

สรุปเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

5

นโยบายระดับประเทศโดยจัดต้ังคณะกรรมการขจัดความ

ยากจนระดับชาติ จัดต้ังคณะกรรมการขจัดความยากจน

ระดับจังหวัด

เกบ็ขอมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลสํามะโนครวั

เรือนยากจน สํารวจขอมูลพืน้ฐานอยางละเอยีด ผานทางบัตร

สวสัดิการแหงรฐั ระบบบรหิารจดัการขอมลูการพฒันาคนแบบ

ช้ีเปา  (TPMAP) รวมท้ังสงนักศึกษาและอาจารยลงพืน้ท่ี 

ลงพืน้ท่ีระบุปญหา โดยกาํหนดใหเจาหนาท่ีรฐั และ ธกส. 

1,000 คน เกาะติดครวัเรอืน 1 - 3 ป เพือ่ศึกษาปญหาและพฒันา

โครงการของบประมาณ และสรางกลไกสงนักศึกษาลงแกไข

ปญหาในพื้นที่โดยบรรจุเปนวิชาเลือกนับหนวยกิตได 

ขับเคลือ่นโครงการ โดยการสรางกลไกใหภาคธุรกจิเขามา

มีบทบาทในการพฒันาพืน้ท่ี 

1

2

3

4
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最近几年来，越来越多的

湿地公园出现在寸土寸

金的城市中央。

位于深圳市北部的福田红树

林自然保护区是中国唯一处在城

市腹地的国家级自然保护区。保

护区管理局副局长王孟琪说，每

年冬季，都有近10万只候鸟在

这里停歇，是“东亚-澳大利西

亚”国际候鸟迁徙通道上重要的

中转站和停歇地。

如今，到深圳湾观鸟已成为

一张新的城市生态名片。沿深

圳湾绵延十余公里的红树林滨

海长廊也成为市民休闲、健身

的最美风景线，被称为城市“会

客厅”。

而在广东省广州市，距离城

市中心地标广州塔不到五公里

处，也有一个特大城央湿地——

海珠国家湿地公园。

俯瞰这座占地面积11平方千

米的湿地公园，像城市当中一片

巨大的“绿肺”，呼吸在钢筋水

泥之中，去除污染，吐出洁净的

空气，给市民带去绿意、清凉和

宁静。

湿地就在城中央

พื้นท่ีชุ่มน�า้อยู่
ใจกลางเมือง

车晓蕙 周颖 白瑜/文

บรหิารแดนมงักร

中国之治

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

44



ปลายเดือนเมษายนของทกุป นกชายเลนปากโคง นกน้ํากริยิานุมนวล

ชนดิหน่ึง ไดอพยพราวกบันัดกนัมายงัสวนสาธารณะพืน้ท่ีชุมน้ําขาง ๆ  ถนน

ปนไห เมืองเซินเจ้ิน มณฑลกวางตุง เพื่อพักผอนและหาอาหาร ซึ่งเปนการ

พกักลางทางชัว่คราวระหวางการอพยพทางไกลของพวกมัน  หางออกไป

หลายเมตร นกัชมนกกาํลงัชืน่ชมรปูรางทาทางท่ีงดงามของพวกมันอยูอยาง

เงียบ ๆ ขณะท่ีอกีดานหนึง่ของถนนปนไห คือ นครเซินเจ้ิน หนึง่ในนคร

ขนาดใหญของจีนทีเ่จรญิรุงเรอืงและมีวถิชีาวเมืองทีเ่ต็มเปยมดวยชวีติชวีา

พืน้ทีชุ่่มน�า้ช่วยปรับสภาพแวดล้อมของเมอืง

湿地改善城市环境

ในอดีต พืน้ทีชุ่มนํา้สวนใหญของประเทศจนีมักจะตั้งอยูในเขตชนบท

หรอืชานเมืองทีค่อนขางหางไกล แตไมกีป่มาน้ี สวนสาธารณะพืน้ท่ีชุมนํา้

ไดปรากฎอยูบนทีดิ่นราคาแพงใจกลางเมือง

เขตอนุรักษธรรมชาติปาโกงกางฝูเถียน ซึ่งตั้งอยูทางเหนือของนคร

เซินเจิน้ เปนเขตอนุรกัษธรรมชาติระดับประเทศท่ีต้ังอยูใจกลางเมอืงเพยีง

แหงเดียวในประเทศจนี คุณหวัง เมิ่งฉี รองผูอํานวยการสาํนักงานบริหาร

เขตอนรุกัษ ฯ กลาววา ฤดูหนาวของทกุป จะมีนกอพยพเกือบแสนตัวท่ีมา

หลบหนาว ณ ท่ีแหงน้ี ซ่ึงถอืเปนสถานีแวะพักกลางทางท่ีสําคญัของนก

อพยพบนเสนทางระหวางทวปี “เอเชยีตะวนัออก - ออสตราเลเซีย” 

ปจจบัุน การมาชมนกบรเิวณอาวเซินเจ้ินไดกลายเปนบัตรเชญิใบใหม

ดานระบบนิเวศเขตเมือง  แนวปาโกงกางท่ีทอดตัวเลียบไปตามอาวเซนิเจิน้

กวา 10 กโิลเมตรกไ็ดกลายเปนแนวทัศนียภาพทีส่วยงามสําหรบัพกัผอน

หยอนใจและออกกาํลงักายของชาวเมือง จนไดรบัการขนานนามวา “หอง

รบัแขก”

สวนท่ีเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง กมี็พืน้ทีชุ่มน้ําขนาดใหญใจกลาง

เมืองเชนกนั นัน่คอืสวนสาธารณะพื้นที่ชุ มนํ้าระดับประเทศจไูห ซึง่ตัง้

อยูหางจาก Guangzhou Tower แลนดมารคใจกลางเมืองกวางโจวเพยีง 5 

กโิลเมตร

เม่ือทอดสายตาไปยงัสวนสาธารณะพืน้ท่ีชุมนํา้ท่ีมีขนาด 11 ตารางกโิล-

เมตรแลว จะดูคลายกับเปน “ปอดสีเขียว” ขนาดยักษใจกลางเมือง คอยทาํ

หนาทีข่จดัมลพษิในเมือง และคลายอากาศบรสิทุธิอ์อกมา นาํพาความเขียว

ขจสีงบเยน็มาสูชาวเมือง

ณ เมืองฝอซาน เมืองทีมี่ภาคการผลติเปนอตุสาหกรรมสําคัญของมณฑล

เสนทางชมนกในทะเลสาบไหจู
海珠湖观鸟长廊 新华社 图
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กวางตุง รัฐบาลทองถิน่ไดยกระดับ

การพฒันาและปรบัปรงุเมอืงเกาให

ทันสมัย โดยใชความพยายาม 10 กวา

ปในการสรางสวนสาธารณะเชยีน

เติงหใูหเปนระบบพืน้ท่ีชุมนํา้น้ําจดื

เพือ่สะทอนใหเห็นถึงทัศนียภาพ

ในอดีตของฝอซานท่ีเคยมีแมนํ้า

หลายสายทีเ่ช่ือมตอกนัอนังดงาม 

     จากสถติิของกรมปาไมแหงมณฑล

กวางตุง ในระยะเวลาส้ัน ๆ เพยีง  5 

ป นับต้ังแตป พ.ศ. 2556 จนถงึส้ินป 

พ.ศ. 2561 สวนสาธารณะพืน้ทีชุ่มน้ํา

ในกวางตุง ไดเพิม่มากข้ึนจาก 12  แหง

เปน 241 แหง ในจํานวนน้ีกวาครึง่

หนึง่ต้ังอยูในเขตเมืองทีทั่นสมัย

คํากลาวท่ีวา “นอนหลับพรอม

เสียงกบรอง ถกูปลกุใหต่ืนดวยเสยีง

นกนอย” ไมใชความฝนอกีตอไป แต

กําลังกลายเปนคําพรรณนาตาม

ความเปนจรงิในชวีติประจาํวนัของ

ชาวเมอืงหลายแหงในมณฑลกวางตุง

ย้ายพืน้ทีชุ่่มน�า้มาไว้ในเมอืง

让湿地进入城市

ป พ.ศ. 2556 มณฑลกวางตุงได

เสนอแผนปฏิบัติการครั้งใหญเพือ่

สรางพืน้ทีสี่เขยีวอยางรอบดาน ผลกั-

ดันการพฒันาระบบอนุรักษพืน้ที่

ชุมน้ํา กาํหนดเปาหมายทีจ่ะยายพืน้ที่

ชุมนํา้เขามาไวในเมือง

แมน้ําตงผงิไหลพาดผานเมือง

ฝอซาน สองฝงลาํน้ําคือภาพยอสะ-

ทอนการพลกิโฉมครัง้ใหญของเมือง

อตุสาหกรรมแหงน้ี เมื่อ 10 ปกอน 

เขตอุตสาหกรรมผุดขึ้นมากมาย

ตลอดสองฝงแมนํา้ มีขยะลอยฟองปกคลมุทัว่ผนืนํา้ ทุกวนัน้ี ไดกลายเปน

เขตทศันียภาพพืน้ทีชุ่มนํา้รมิปงแหลงรวมตัวของฝูงนกกระยาง และมีดอก

ไมใบหญาปกคลมุหนาแนนตลอดรมิน้ําความยาวกวา 10 กโิลเมตร

ตอนเหนือของแมน้ําตงผงิ ทาเรอืขนสงสินคาพืน้ทีเ่กอืบ 110,000 ตาราง-

เมตร ถกูส่ังปดและเตรยีมยายไปอยูท่ีอืน่ คณุหู เส้ียนชง รองผูอาํนวยการ

คณะกรรมการพืน้ท่ีสเีขียวแหงเมืองฝอซาน กลาววา “ทางการตองยอมสละราย

ไดจากภาษีรายปมูลคามหาศาล พรอมทัง้ควักเงินลงทุนใหม ถงึจะสามารถ

ปดทาเรอืดังกลาวและยายออกไปได แตก็เปนทางเลอืกทีต่องทํา เพราะเปน

จิก๊ซอวชุดสุดทายในการสรางแนวระเบยีงของพืน้ท่ีชุมนํา้รมิฝงตงผงิ ยิง่

ปดชา ตนทนุยิง่สูง”

ณ เมืองกวางโจว เขตพืน้ทีชุ่มน้ําจไูหสามารถต้ังอยูบนท่ีดินราคาแพง

ใจกลางเมืองไดอยางถาวร กเ็พราะยดึถอืหลกัการ “คงนิเวศด้ังเดิม สรางเสริม

นิดหนอย แทรกแซงแตนอย” จากภารกจิปรบัปรงุสภาพแวดลอมพืน้ท่ีชุม

น้ําและการซอมแซมระบบนิเวศทีต่อเน่ืองมาถงึ 7  ป ทําใหคุณภาพนํา้ในเขต

พืน้ทีชุ่มนํา้จไูหดีข้ึน สงผลใหแมนํ้าจูเจียงใสสะอาดข้ึนดวยอยางเหน็ไดชดั

ตนผลไมอายนุบัรอยปออกดอกออกผลทุกป นกกระยางกลบัคืนถิน่ สวน

นกอพยพทีบ่นิมาแวะพกัเพิม่ข้ึนจาก 72 ชนดิเปน 167 ชนดิ
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เขตพืน้ทีชุ่่มน�า้ดงึดูดธุรกจิไฮเอนด์

湿地受科技企业青睐

เม่ือเดินเขาไปในออฟฟศของบริษัทเทคโนโลย ี LKKER ซ่ึงต้ังอยูใกล ๆ

 สวนสาธารณะเชยีนเติงห ูเมืองฝอซาน กระจกยาวเต็มบานจรดพืน้ขนาด

ใหญดึงดูดทกุสายตาทันที นอกหนาตางกระจกคือพืน้ทีสี่เขยีวและผนืนํา้

ขนาดใหญ สถาปนิกกวา 40 ชวิีต บางกําลงัน่ังวาดแบบอยูบนโตะ บางกาํลงั

ถกเถียงไอเดียใหม ๆ 

คณุจาง เจ้ียนฮุย กรรมการผูจัดการใหญของบรษิทัเลาวา บรษัิทเปนหนึง่

ในแพลตฟอรมออกแบบอตุสาหกรรมรายใหญท่ีสุดของประเทศจีน เหตุที่

เลือกมาต้ังสํานกังานสาขาทีฝ่อซาน ขอแรกเพราะอยูติดกับศูนยกลางแหลง

อตุสาหกรรมผลิต ซึง่บรษัิทสามารถเขาไปชวยยกระดับอตุสาหกรรมตาง ๆ

ได ขอสองเพราะถกูดึงดูดดวยสภาพแวดลอมของทีน่ี่ “การออกแบบเปนสิง่

สวยงาม ออฟฟศของพวกเราอยูบนนํา้ ออกไปก็เจอกับพืน้ทีสี่เขียว การระดม

สมองกันท่ีนี ่จะชวยใหมคีวามคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจใหม ๆ ได

เปนอยางดี”

ในทัศนะของคุณอีว๋ หงผงิ ผูอาํนวยการสาํนักงานสงเสรมิการลงทุนแหง

เมืองฝอซาน ธุรกจิไฮเอนด เชน บรษัิทดานเทคโนโลยแีละดานการเงิน มักจะ

ชอบสภาพแวดลอมท่ีดีหนอย ระบบ

นิเวศสิ่งแวดลอมที่ดีก็เปนสภาพ

แวดลอมทางธุรกจิทีดี่ดวย “แตกอน

พวกเราไประดมการลงทุน มักจะ

โฆษณาถึงนโยบายพิเศษหรือขอดี

ของสถานที่ตั้ง ตอนนี้อันดับแรก

คอืพาพวกเขามาชมสภาพแวดลอม

ของทีน่ี่”

หลาย ๆ  พืน้ท่ีในมณฑลกวางตุง

ลวนปรากฏภาพที่เขตอตุสาหกรรม

เทคโนโลยไีป “ชมุนุม” กนัอยูโดย

รอบเขตพืน้ท่ีชุมนํา้

     ระบบนิเวศของพืน้ท่ีชุมนํา้กาํลงั

คอย ๆ สงผลกระทบตอการรวมตัว

กันของเศรษฐกิจสรางสรรคและ

บรรดาทรพัยากรมนุษยขัน้สงู  นับ

ต้ังแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา มีบริษัท

26 รายทีอ่ยูในกลุม 500 บรษัิทชัน้นํา

ของโลก วิสาหกจิของรฐัขนาดใหญ

และบรษัิทหลกัทรพัยทีม่ารวมตัวกนั

อยูโดยรอบบรเิวณพืน้ทีชุ่มน้ํา

“เมืองอยูในพืน้ท่ีชุมน้ํา พืน้ท่ีชุม

นํา้อยูในเมือง” ณ มณฑลกวางตุง 

ภาพวาดการพฒันาเจรญิรุงเรืองทาม

กลางพื้นที่สีเขียวและความงดงาม

ที่มนุษยกับสิ่งแวดลอมอยูรวมกัน

อยางลงตัวไดคอย ๆ แผขยายกวาง

ออกไป   

สวนสาธารณะพื้นที่ชุมนํ้าทะเลสาบฝอซานเชียนเติง
佛山千灯湖湿地公园 新华社 图
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สนิคา้ดจีากท ัว่โลกยกขบวน
มาใหช้อ้ปกนัถงึหนา้บา้น

เม่ือเดินเขามาท่ีจดุรบัสนิคาดวยตนเอง ซ่ึงเปนหนึง่ในบรกิารของศูนย

สาธิตทีนํ่าโมเดลธุรกจิแบบ Online to Offline มาใช  (การผสมผสานระหวาง

ธุรกจิจากออนไลนไปยงัออฟไลน) โดยศูนยสาธิตดังกลาวต้ังอยูทีจิ่นตาเหมิน

ชอปปงเซ็นเตอร ซึ่งเปนศูนยสรรพสินคาขามพรมแดนในเมืองคุนหมิง

มณฑลยนูนาน โดยทีน่ีท่ัง้โซนญี่ปุน โซนไทย โซนออสเตรเลยี เต็มไปดวย

สินคาขายดีจากนานาประเทศละลานตาไปหมด ใหผูบริโภคไดเลือกซื้อ

ตามใจชอบ

“ดวยรูปแบบการสต็อคสินคาปลอดภาษแีบบ 1210 เราจึงสามารถหา

日本馆、泰国馆、澳大

利亚馆……走进位于

云南省昆明市的金大门国际购

物广场跨境O2O自提示范中

心，来自不同国家的畅销好货

琳 琅 满 目 ， 消 费 者 可 随 意 选

购，仿佛在逛一个小型的“博

览会”。

“ 依 托 ‘ 1 2 1 0 ’ 保 税 备

货模式，我们从世界各地为云

南的消费者‘海淘’高品质商

品，这些商品不仅保真，更有

着极具竞争力的价格优势。” 

金大门跨境电子商务有限公司

副总经理韦淑杰介绍，金大门

国际购物广场由一般贸易区和

跨境新零售保税展示区组成，

它是云南省第一家，也是目前

唯一一家“跨境电商新零售+保

税展示”线下体验店。    

全球好货家门购  本刊记者 李恒强/文

①
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ข้อมูลเพิม่เตมิ

รปูแบบการสต็อคสินคา

ปลอดภาษีแบบ 1210 หมาย

ถงึ การทีเ่วบ็ไซตอคีอมเมริซ

ขามพรมแดนสงสินคาท่ียงั

ไมไดจําหนายทัง้ลอ็ตไปยงั

ศูนยโลจิสติกสสินคาปลอด

ภาษีในประเทศ แลวจาก

นัน้จงึขายปลกีทางออนไลน

เม่ือสินคาใดขายไดกค็อย

ผานพธีิการทางศุลกากรทีละ

ชิน้  สินคาที่ขายไมไดก็จะ

ยงัคงเก็บอยู ที่ศูนยสินคา

ปลอดภาษีตอไป และไมจํา-

เปนตองแจงเสียภาษีตอดาน

ศุลกากร ทั้งนี้ สินคาทีข่าย

ไมไดยงัสามารถนํากลบัคนื

ไปยงัตางประเทศไดโดยตรง

ดวย 

สินคาคุณภาพดีจากทั่วโลกมาใหผูบริโภคชาวยูนนานได  สินคาเหลานี้

ไมเพยีงแตมีการรบัประกนัคุณภาพ แตยงัมีขอไดเปรยีบเชงิแขงขันในดาน

ราคา” คณุเหวย ซูเจีย๋ รองผูจัดการทัว่ไปของบรษัิทจนิตาเหมิน ธุรกจิอคีอม-

เมิรซขามพรมแดนอธิบายวา จนิตาเหมินชอปปงเซ็นเตอร เปนหางสรรพ

สินคาทีส่ามารถสัมผสัประสบการณออฟไลน  “ท่ีผสมผสานการคาปลกี

แบบใหมของอคีอมเมิรซขามพรมแดนกบัการจัดแสดงสนิคาปลอดภาษี”

แหงแรกและแหงเดียวในขณะนีข้องมณฑลยูนนาน  ผูบรโิภครายหน่ึงท่ี

มาชอปปงบอกกบัเรา “ผมเปรยีบเทียบแพลตฟอรมซ้ือสินคา 2 - 3 แหง นม

ผงนาํเขาชนดินีร้าคาถูกกวาแพลตฟอรมอื่นถึง 20% แถมยังมีโปรโมชั่น

ซื้อ 6 แถม 1 อีกดวย คุมมากจริง ๆ” คุณเหวย ซูเจี๋ยอธิบายวา เนื่องจาก

รานคาดีลกับผูคาโดยตรง  ลดขั้นตอนของพอคาคนกลางราคาจึงถูกกวา

อยูแลว นอกจากน้ีในเขตจดัแสดงสินคาปลอดภาษีกจ็ะไมมีการบวกภาษี

ศุลกากร ทําใหราคาถูกลงอีก 30% - 70%

ไวนจากทั่วทุกมุมโลก
图①来自世界各国的红酒 李吒 图

จุดรับสินคาดวยตนเอง ศูนยสาธิตธุรกิจ Online to Offline 

จินตาเหมินชอปปงเซ็นเตอร
图②金大门国际购物广场跨境O2O自提示范中心 
李吒 图

สินคาจากตางประเทศไดรับความนิยม
图③进口商品受欢迎 李吒 图

②

③
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2014年 4 月 ， 戴

建 峰 去 了 西

藏。尽管高原反应、天气状况等

问题使拍摄充满困难，但幸运的

是，戴建峰拍到了喜马拉雅山上

空极其罕见的气辉涟漪。气辉，

是高层大气的微弱发光现象。戴

建峰拍下的漩涡状的气辉，更是

十分罕见。

两 个 月 后 ， 一 位 捷 克 的 气

象 学 家 联 系 到 了 戴 建 峰 。 原 来

NASA（美国国家航空航天局）

有一个团队在研究气辉，专门有

一个卫星在太空中不间断捕捉气

辉现象。之前的气辉现象，戴建

峰 在 地 面 拍 摄 到 了 ， N A S A 在

太空也捕捉到了，这张照片不仅

是一张摄影作品，还成为了科研

资料。而因为戴 建 峰 的 作 品 更

具 有 美 学 元 素 ， 更 易 被 大 众 接

受，2015年11月的《美国国家

科 学 院 院 刊 》 将 戴 建 峰 拍 摄 的

气 辉 照 片 选 为 封 面 。 这个来自

中国重庆的星空摄影师，轰动了

全球星空摄影界。

戴建峰还慢慢意识到，自己

拍摄的星空很美，但拍摄地点偏

远，普通人很难到达。而照片再

震撼，也比不过亲眼一睹银河的

魅力。于是，他决定引领更多普

通人去领略自然星空的壮美。他

还在新浪微博创建话题“中国最

美星空”，鼓励网友分享自己拍

摄的星空作品，话题阅读量高达

千万，让更多人注意到头顶美丽

的星空。

戴建峰：用镜头“追逐”星空

ตา้ย เจี้ยนเฟิง  ใชเ้ลนสก์ลอ้ง
“เฝ้าติดตาม” ดวงดาวบนทอ้งฟ้า

 ตาย เจ้ียนเฟงเกิดเม่ือป พ.ศ. 2531 ที่เมืองฉงชิง่ ประเทศจีน แตทองฟา

ทีมี่ดวงดาวดารดาษทีภ่เูขาฟานจิ้งซานมณฑลกุยโจว กลบัทําใหเขารูสกึต่ืน

ตะลงึจนถงึกบัตองหยบิกลองขึน้มาเกบ็ภาพเอาไว ต้ังแตน้ันมาเขากไ็ดทุมเท

ใหกบัการถายภาพดาราศาสตรอยางสุดชวีิตจิตใจ และปรากฏการณทองฟา

เรอืงแสงแอรโกลวทีเ่ขาถายไวไดกลายเปนหนาปก Proceedings of the National 

Academy of Sciences หรอื PNAS

ปจจบัุน เขากาํลงัพยายามทําโครงการถายภาพทองฟาแหงดวงดาวบน

เสนทางสายไหมใหสําเรจ็  ซ่ึงโครงการน้ีเปนการถายภาพทองฟาท่ีมีดวงดาว

ในบรเิวณจุดชมวิวอนัเปนแลนดมารกของภมิูภาคและประเทศทีอ่ยูตามแนว

“หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” เพือ่แสดงใหเหน็ถงึทวิทัศนธรรมชาติและโบราณ
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สถานทีม่คีวามสาํคัญทางประวติัศาสตรทีเ่ต็มไดดวยสีสนัอนัหลากหลาย

ของประเทศและภมิูภาคเหลาน้ัน

พบกบัท้องฟ้าอนักว้างใหญ่ไพศาลทีเ่ตม็ไปด้วยดวงดาว

与浩瀚星空的相遇

หลงัจากสําเรจ็การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ตาย เจีย้นเฟงก็ทาํงานเปน

วศิวกรรถยนต จนกระท่ังในฤดูรอนของป พ.ศ. 2554 เขากไ็ดไปทองเท่ียวที่

ภเูขาฟานจิง้ซานที่มณฑลกุยโจวกบัเพือ่นรวมงาน ตกกลางคืนเขาเดินออก

ไปท่ีสวนนอกลานบานเพยีงลําพัง เงยหนามองทองฟาท่ีเต็มไปดวยหมูดาว

แลวทันใดน้ันเองตาย เจีย้นเฟงก็ตกอยูในหวงภวังค “แสงดาวเต็มทองฟา

สวยงามจบัใจ รูสึกหลงใหลดุจตองมนต”  ในเวลานั้นเขาอดไมไดท่ีจะ

หยบิโทรศัพทมือถอืข้ึนมาเก็บภาพความมหศัจรรยเอาไว  แตเขากลบัพบ

วาโทรศัพทมือถอืถายไวไดเพยีงความมืดมิด

ทองฟาทีเ่ต็มไปดวยหมูดาวในคํา่คืนน้ันเปดเสนทางสูการถายภาพดารา-

ศาสตรของตาย เจ้ียนเฟง  ต้ังแตน้ันมาเขาเริ่มศึกษาเกีย่วกบัดาราศาสตรดวย

ตนเองและการถายภาพจากอนิเตอรเน็ตทุกวนั   เมือ่วนัที ่8 สิงหาคม ป พ.ศ.

2554 ตาย เจ้ียนเฟงกบักลุมผูชืน่ชอบ

ดาราศาสตรแหงเมืองฉงชิง่เดินทาง

ไปดูดาวและถายรปูนอกสถานท่ี คืน

น้ันเปนคืนท่ีเขาเริม่ถายรปูดวงดาว 

เขาใชกลองโทรทรรศนมองดูปลอง

ภเูขาไฟและหลุมอุกกาบาตบนดวง

จนัทร 

     ในชวงหลายปทีผ่านมาเขาไดลา

ผลงานภาพถายของคุณตาย เจี้ยนเฟง
图①戴建锋摄影作品 图片来源于网络

ผลงานภาพถายของคุณตาย เจี้ยนเฟง ณ อุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย 

图②戴建峰在泰国素可泰公园拍摄的作品 
图片来源于网络
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งานไปยนูนานเพือ่ตามดูฝนดาวตก

เจมินิดส เขานอนอยูบนแผนรองกนั

ความชืน้นบัดาวตกนบัพนัดวงตลอด

ทัง้คนื และเน่ืองจากติดตามดูดวงดาว

เขาเคยตกลงไปในธารน้ําแข็งทีเ่นปาล

เคยโดนสุนขัปาในทเิบตว่ิงไล  แต

เม่ือภาพถายหวงดาราถกูแชรออกไป

ตาย เจีย้นเฟงกร็ูสกึถงึคุณคาในตนเอง

ให้ผู้คนได้รู้จกัโลกแห่งดวงดาวมาก

ขึน้

让更多人了解星空

เดือนเมษายน ป พ.ศ. 2557 ตาย 

เจ้ียนเฟง เดินทางไปทเิบต แมวาจะ

ประสบปญหาการปรบัตัวกบัภาวะ

ออกซิเจนนอยบนท่ีราบสูง และปญ-

หาสภาพอากาศทําใหการถายรปูเต็ม

ไปดวยความยากลาํบาก แตทีโ่ชคดี

กคื็อ ตาย เจ้ียนเฟงสามาถถายภาพ

ปรากฏการณแอรโกลว ซ่ึงพบเหน็

ไดยากในบรเิวณเทือกเขาหมิาลยัได

แอรโกลว เปนปรากฏการณที่ชัน้

บรรยากาศเรอืงแสงออกมาเล็กนอย

ยิง่เปนแสงรูปคลืน่น้ําวนทีต่าย เจีย้น-

เฟงถายภาพเอาไวไดแลวละกย็ิง่หา

ดูไดยากมาก

หลงัจากน้ัน 2 เดือนก็มนีกัอตุ-ุ

นิยมวทิยาคนหน่ึงจากสาธารณรฐั

เช็กติดตอมาหาตาย เจ้ียนเฟง เน่ือง

จากองคการ NASA (องคการบรหิาร

การบนิและอวกาศแหงชาติสหรฐัอ-

เมริกา) มีคณะทํางานหนึ่งท่ีศึกษา

เกีย่วกบัปรากฏการณแอรโกลว และ

มีดาวเทียมดวงหนึ่งในอวกาศท่ีใชสาํหรบัจับภาพปรากฏการณแอรโกลว

อยูตลอด กอนหนาน้ี ตาย เจ้ียนเฟงถายภาพปรากฏการณแอรโกลวไดจาก

ภาคพืน้ดิน สวน NASA กจ็บัภาพไดจากอวกาศ รูปนี้ไมไดเปนเพยีงผลงาน

ภาพถาย แตยังเปนขอมูลการวจิยัทางวทิยาศาสตรอกีดวย   และเน่ืองจากผล

งานภาพถายของตาย เจี้ยนเฟงแสดงใหเหน็ถงึความมีสุนทรยีศิลปมากกวา 

จงึไดรบัความนิยมมากกวา  ตอมาในเดือนพฤศจกิายน ป พ.ศ. 2558  Proceedings

of the National Academy of Sciences (PNAS) จึงไดเลอืกภาพปรากฏการณ

แอรโกลวทีต่าย เจ้ียนเฟงถายไวเปนภาพหนาปกหนังสือ ชางภาพดาราศาสตร

จากเมืองฉงชิ่งประเทศจีนผูนี ้ทําใหเกิดกระแสฮือฮาในวงการถายภาพ

ดาราศาสตรระดับโลก

ตาย เจีย้นเฟงจงึคอย ๆ ตระหนักไดวาภาพถายดาราศาสตรท่ีเขาถายนัน้

สวยงาม แตสถานทีท่ี่ถายภาพน้ันคอนขางหางไกล คนท่ัวไปจึงไปถึงได

ยาก แตตอใหรปูภาพมหศัจรรยเพยีงใด ก็เทียบไมไดกบัเสนหแหงกาแลก็ซี่

ท่ีเขามองเหน็ดวยตาของตนเอง  ดังนัน้ เขาจงึตัดสินใจทีจ่ะพาคนธรรมดา

ทัว่ไปใหไดไปสมัผสัความงามของทองฟาที่มีดวงดาวตามธรรมชาติ เขายงั

ไดสรางกระดานสนทนาในหวัขอ “ทองฟาท่ีมีดวงดาวท่ีสวยทีสุ่ดในประเทศ

จนี” ใน Sina Weibo ซ่ึงเปนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียของจนี  สงเสริมให
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บรรดาชาวเนต็แชรผลงานภาพถายทองฟาที่มีดวงดาวของตนเอง มียอดววิ

ประเด็นสนทนาดังกลาวมากกวาสบิลานววิ  ทาํใหมคีนจํานวนมากขึน้หนั

มาสนใจบนทองฟาทีมี่ดวงดาวอนัสวยงาม

เฝ้าตดิตามแสงดาวตามแนว “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง”

追逐“一带一路”沿线的星光

ปจจุบัน ตาย เจ้ียนเฟงมุงม่ันทุมเทใหกบัโปรเจคถายภาพ “ทองฟาแหง

ดวงดาวบนเสนทางสายไหม”  ซ่ึงเปนการถายภาพทองฟาท่ีมีดวงดาวใน

บรเิวณจุดชมววิท่ีเปนแลนดมารกของภูมิภาคและประเทศท่ีอยูตามแนว 

“หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” เพือ่แสดงใหเหน็ถงึทิวทัศนธรรมชาติและโบราณ

สถานทางประวติัศาสตรท่ีมหีลากหลายสสัีนของประเทศและภมูภิาคเหลาน้ัน

“ต้ังแตสมัยราชวงศฮัน่ (202 ปกอนคริสตศักราชจนถงึป ค.ศ. 8 และป

ค.ศ. 25 - 220) ทีมี่การเริม่บกุเบิกเสนทางสายไหมเปนตนมา เปนเวลา 2,000

ปมาแลว  เสนทางสายไหมกลายเปนเสนทางสําคญัท่ีเชื่อมตอการเมือง 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรมตะวนัตกกบัตะวนัออก  ทองฟาทีเ่ต็มไปดวยดวง

ดาวอนัเปนนิรันดรเปนประจักษพยานถึงความเปลีย่นแปลงวิวัฒนาการ

ทางประวติัศาสตรและวฒันธรรม” ตาย เจ้ียนเฟงกลาว

ตาย เจ้ียนเฟงถายภาพ “ทองฟา

แหงดวงดาวบนเสนทางสายไหม” 

ตอเน่ืองกนัเปนระยะเวลา 5 ป เขาได

สะสมภาพทองฟาทีมี่ดวงดาวตาม

แนว “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” ได

นับพนัภาพ ผลงานภาพถายของเขา

เคยไดลงในเวบ็ไซตทางการของ NASA

นิตยสาร Nature และ Proceedings of the 

National Academy of Sciences (PNAS)

ตาย เจ้ียนเฟง  กลาววาผลงานใน

ชวงหลายปมาน้ีไมเพยีงแตเปนการ

เกบ็รวบรวมแสงดวงดาวบนเสนทาง

สายไหม แตยงัไดมติรภาพอนัแนน

แฟนระหวางผูชืน่ชอบดาราศาสตร

ในประเทศตาง ๆ ตามแนวเสนทาง

สายไหมอีกดวย “เมื่อเราไดแหงน

มองทองฟาท่ีเต็มไปดวยดวงดาว  มัน

กลายเปนส่ิงที่เชื่อมโยงพวกเราไว

ดวยกนั ภายใตทองฟาเดยีวกนันีเ้รา

มาอยูรวมกนัเพราะอุดมการณและ

ความชืน่ชอบที่เหมือนกนั  ซ่ึงอยู

เหนือความแตกตางระหวางเชือ้ชาติ

เผาพนัธุ ภาษาและสีผวิ ทําใหพวก

เราเขาใจและเคารพกนัและกนัมาก

ขึน้ และกอเกิดมิตรภาพทีจ่รงิใจ”  

คุณตาย เจี้ยนเฟงกําลังดูดาวกลางแจง
图①戴建峰在户外观星 图片来源于网络 

ผลงานภาพถายของคุณตาย เจี้ยนเฟง
图②戴建锋摄影作品 图片来源于网络
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“เพือ่น ๆ ทุกคนคะ วันนี้ดิฉันมีรองเทากฬีาแบรนดสินคาจากจนีท่ีมี

ดีไซนเปนเอกลักษณและสวมใสสบายมาแนะนําทุกคนคะ และที่สาํคญั

ราคาไมแพง แถมยงัดูดีและใชดีอกีดวย”   ท่ีบธูสินคาออนไลนของลาซาดา

(Lazada) ในสยามเซ็นเตอร รุงนภา นุยเมือง พธีิกรสาวไทยวัย 29 ปกาํลงั

ไลฟสดขายสินคาจากประเทศจีน ชวงหลายปมาน้ีธุรกจิอคีอมเมิรซมบีทบาท

สําคญัเพิม่ขึน้ในการคาระหวางจีนกับไทย ดวยแพลตฟอรมออนไลนสินคา

ไทย เชน ทุเรยีนและขาวจงึขายดีในประเทศจนี สวนสินคาจากจนีกท็ยอย

เขามาในประเทศไทยอยางตอเน่ือง 

ลาซาดาเริม่ใหบรกิารอยางเปนทางการเม่ือป พ.ศ. 2555 ครอบคลุมประ-

เทศตาง ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ท้ังอนิโดนเีซีย  มาเลเซีย  ฟลปิปนส  

สิงคโปร และประเทศไทย  ตอมาในป พ.ศ. 2559  อาลบีาบาซ่ึงเปนธุรกจิ

อคีอมเมิรซของจนีกเ็ขามาลงทุนและไดเปนบรษัิทผูถอืหุนของลาซาดา

เม่ือเดินเขามาในบูธลาซาดาท่ีกรุงเทพ ฯ ส่ิงท่ีประทับใจกค็อื “สินคา

อคีอมเมิรซ์ขา้มพรมแดนช่วยผลกัดนั
ผลติภณัฑจ์นีเขา้สู่ไทย

走进曼谷来赞达快闪店铺，

其充满现代感的设计以及

琳琅满目的“中国品牌”产品令人

印象深刻。在产品展示区，目前已

经引入了卡罗特、小米、飞跃等8个

中国品牌进行线下产品陈列，让泰

国民众能直接进行体验。消费者如

果喜欢某件商品，只需扫描其二维

码，在电商平台购买即可现场提货

或送货上门，方便快捷。

来赞达泰国跨境业务负责人蓝

其表示，来赞达全力支持中国品牌

产品走进泰国市场，并专门成立了

精通中泰英三种语言的跨境品牌运

营团队，为中国品牌产品快速落地

泰国提供全方位的支持。

跨境电商助中国产品走进泰国 王国安/文

①
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แบรนดของจีน” ที่ดีไซนทันสมัยละลานตาไปหมด  ปจจุบันบริเวณจัด

แสดงสินคามีสนิคาแบรนดจีนวางโชวใหชาวไทยไดสัมผสั 8 แบรนดดวย

กัน เชน กระทะคาหลวัเทอ (Carote)  เครื่องใชไฟฟาเส่ียวหม่ี (Xiaomi) และ

รองเทากีฬาเฟยเยว (Feiyue) เปนตน ถาลกูคาชอบสินคาช้ินไหน กเ็พยีง

สแกนควิอารโคดซือ้สินคาผานชองทางออนไลนกส็ามารถรบัสินคาจากที่

บูธไดเลยหรอืจะใชบรกิารสงสินคาถงึบานกไ็ด ท้ังสะดวกและรวดเรว็

คุณหลัน ฉ ีหวัหนาฝายธุรกิจระหวางประเทศสาขาประเทศไทยของ

ลาซาดากลาววา ลาซาดาสนับสนุนเต็มท่ีใหสนิคาแบรนดจนีเขามาในตลาด

ของไทย อกีทัง้ยงัต้ังทมีบรหิารแบรนดระหวางประเทศซ่ึงเช่ียวชาญ 3 ภาษา

คือภาษาจีนภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหการสนบัสนนุในทุกมิติเพือ่ให

สินคาแบรนดจนีเขาสูไทยไดอยางรวดเรว็

แพลตฟอรมอคีอมเมิรซชวยใหสินคาของจนีเขามาในไทย ระบบโล-

จิสติกสท่ีสะดวกรวดเร็วไดกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีทาํใหสินคามาถงึมือ

ผูบรโิภคชาวไทยในท่ีสุด “แฟลช-

เอก็ซเพรส” เปนผูใหบรกิารสงพสัดุ

ดวน 365 วันไมมีวันหยดุ โดยใหบริ-

การขนสงในประเทศครอบคลุมพืน้

ที ่77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย

ในศูนยแยกพัสดุของ “แฟลช-

เอก็ซเพรส” ท่ีกรงุเทพ ฯ  เคร่ืองคดั

แยกพสัดุสายพานไขวเครือ่งแรกท่ี

วงการโลจสิติสกของไทยนําเขาจาก

ประเทศจีนกาํลงัทาํการแยกประเภท

พสัดุมากกวาหม่ืนชิน้ คณุหวงั ปูอว๋ิน

กลาววาการใชเทคโนโลยโีลจสิติกส

อยาง Cloud Computing Big Data และ

เครือ่งจกัรโลจิสติกสตาง ๆ ทําใหผู

บรโิภคชาวไทยไมจาํเปนตองไปรอ

ควิสงพสัดุทีไ่ปรษณยีอยางเม่ือกอน

แลว  เวลาท่ีใชในการรบัสงพสัดุก็

ลดลงอยางเห็นไดชัดและชวยเพิม่

ประสิทธิภาพการขนสงไดดียิง่ข้ึน

พิธีกรหญิงไลฟสดขายสินคาที่มาจากจีน
图①泰国女主播直播销售来自中国的商品 
中新社 图

เครื่องคัดแยกพัสดุสายพานไขวเครื่องแรกในอุตสาหกร

รมโลจิสติกสของไทยที่นําเขาจากประเทศจีน
图②图为从中国引进的泰国物流行业第一台交叉
带分拣机 中新社 图

ภายในศูนยคัดแยกพัสด ุ“แฟลชเอ็กซเพรส” กรุงเทพ ฯ 

เจาหนาที่กําลังสแกนพัสดุดวนแตละชั้น
图③在“闪电达”曼谷分包中心内，工作人员正
在对快递包裹进行扫描 中新社 图

②

③
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泰国网红：互联网平台促进泰中青年交流

อนิเตอรเ์นต็กระชบัวยัรุ่นไทยและจนีใหใ้กลช้ดิกนัมากขึ้น

“ชาวจนีและชาวไทยมีวิธีการ

ตอควิทีไ่มเหมือนกนั ท่ีประเทศจนี

เวลาจะตอแถวทกุคนจะยนืเขาแถว

ตามลําดับ แตทีป่ระเทศไทยเราสา-

มารถเอารองเทาวางตอคิวไว  แลว

เราเองก็ไปเลนโทรศัพทมือถอือกี

ฝงหน่ึง” คุณหาน ปง หนุมไทยคน

หนึง่ทีช่ืน่ชอบการโพสตคลปิวดีิโอ

ทีต่นเองถายและแชรใน TikTok โดย

ตองการนําเสนอใหเหน็ถงึความแตก

ตางระหวางวฒันธรรมและประเพณี

จีนและไทย ดวยรปูแบบทีส่บาย ๆ 

และสนุกสนาน และชวยสงเสริม

ความเขาใจระหวางกลุมวัยรุนของ

 赵婧楠/文

ท้ังสองประเทศ 

ปจจุบันคุณหาน ปงซ่ึงกาํลงัศึกษาระดับปรญิญาเอกสาขาวิชาการเมือง

ระหวางประเทศ ท่ีมหาวิทยาลยัหนานจิง ประเทศจีน เคยออกรายการ A Bright

World ซ่ึงเปนรายการของสถานีโทรทัศนมณฑลเจียงซู และดวยความท่ีมี

วาทศิลปดีเขาจึงไดรบัความสนใจจากผูชมชาวจีน เม่ือหน่ึงปกอนหนานีเ้ขา

ไดเปดบัญช ีTikTok และเริม่อดัคลปิ ตอนน้ีมีผูติดตาม 4 แสนคนแลว  

เม่ือชวงวนัหยดุตรุษจีนปนี้คุณหาน ปงไดกลบัมาบานที่ประเทศไทย 

และยงัไมสามารถกลบัไปมหาวทิยาลยัหนานจงิไดอกี เน่ืองจากเกดิการระบาด

ของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม เขาสังเกตไดวา TikTok กเ็ปนทีนิ่ยมในประ-

เทศไทยดวยเชนกนั โดยเฉพาะในชวงที่เกิดโรคระบาด  ชวงทีกั่กตัวทุกคน

ตางกพ็ยายามหากจิกรรมสนุก ๆ  ทาํเพือ่บรรเทาความเครยีดและแกเซ็ง วยั

รุนไทยจํานวนมากทยอยกนัใชโปรแกรมน้ีอดัคลปิโชวความคิดสรางสรรค

ของตนเอง และบันทึกเรือ่งราวเลก็ ๆ นอย ๆ ในชวีติ

คุณหาน ปงเลาวา วยัรุนไทยชืน่ชอบ TikTok เพราะใชงานงาย เขาคดิวา

①
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中国人和泰国人的排队方式大不一样：在中国，大家都是挨个站着排；在泰国，我们留下鞋子排队，自己跑到一边去玩

手机。”泰国人韩冰（中文名）热衷于将自己拍摄的短视频上传到抖音，希望通过轻松、有趣的方式展现中国与泰国之

间的文化、习俗差异，增进两国青年的相互了解。

ถาเทียบกับโปรแกรมอดัคลปิวดีิโอสัน้โปรแกรมอืน่ ๆ  แลว การใช  TikTok

ไมจําเปนตองรูวิธีการตัดตอแบบมืออาชีพ ทุกคนสามารถใสเอฟเฟค

รูปภาพและเสียงตาง ๆ เขาไปไดอยางสบายงายดายและถายคลิปไดทุก

ที่ทุกเวลา  ไมวาใครตางก็เขามามีสวนรวมได “เทาที่ผมรูตอนนี้ประเทศ

ไทยมวียัรุนจาํนวนไมนอยที่สรางอาชีพสรางรายไดจากชองทาง TikTok”

คุณหาน ปง กลาว

นอกจาก TikTok แลวนวนิยายและละครออนไลนของจีนกไ็ดรบัความ

นิยมจากชาวไทยจาํนวนไมนอย อยางเชนเม่ือปท่ีแลว ละครออนไลนเรือ่ง

ปรมาจารยลัทธิมารกฮ็ติในเมืองไทยดวยเชนกัน

คุณหาน ปงเลาวาเพือ่น ๆ ชาวเน็ตจาํนวนมากรูสึกแปลกใจกบัความ

แตกตางทางวฒันธรรม ประเพณีและการใชชวีติของชาวไทยและชาวจีน 

“ในฐานะนกัศึกษาไทยท่ีเรยีนในประเทศจนี ผมจะอัดคลิปวิดีโอส้ันบอก

เลาใหทกุคนไดฟงกันเรือ่ย ๆ นะครบั และหวงัวาจะมีผูคนจาํนวนมากขึน้

ทีเ่ขามาใชแพลตฟอรมอินเตอรเน็ตเพื่อเพิม่สีสันและชวีติชวีาใหแกการ

ส่ือสารแลกเปลีย่นระหวางคนหนุม

สาวของท้ังสองประเทศ”

หาน ปงกําลังอัดคลิปบนโทรศัพทมือถือ
图①韩冰（左）在拍摄短视频 中新社 图

หาน ปงไลฟสดสอนเพื่อนชาวเน็ตทําอาหารไทย
图②韩冰通过直播教网友做泰国菜 
图片来源于网络 

โฮมเพจ Tik Tok ของหาน ปง
图③韩冰抖音个人主页 图片来源于网络 

② ③
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เขา้ร่วมชมรมฟิตเนส เติมเต็มชวิีตใหส้นุกสนาน

เยน็ยํา่คํา่คืน ณ มุมหนึง่ของสวนสาธารณะเทยีนถาน กรงุปกกิง่

 จาว เซียงเฉินตะโกนสโลแกนเสียงดัง ยืนแสดงทาทางอยูหนาฝูง

ชน หลังจากทําทาออกกําลังกายครบสองชุดแลว เขาก็เหงื่อโชกไป

ทั้งตัว ในวยั 55 ปพรอมผวิสเีขมของเขา ถอืเปน “ลงุฟตเนสแหงเทยีน-

ถาน” คนหนึ่งที่มีผูติดตามทางโลกออนไลนจํานวนมาก เมื่อพูดถึง

ชมรมฟตเนสสูงวัย จาว เซียงเฉินก็พูดไมหยุดวา “พวกเรารูจักกัน

หมด ปกติก็เลนดวยกันอยูแลว”

 “ลุงเทียนถาน” ถอืเปนแบบฉบับของ “ชมรมฟตเนส” ปจจุบนั 

การเลนฟตเนสหรอืออกกาํลงักายกลายเปนวิถชีวีติและรปูแบบการเขา

สงัคมอยางหนึ่งของชาวจีน ผูที่ชอบออกกําลังกายสวนใหญมักจะมี

夜幕低垂，北京市天坛公园一

角。喊着口号、站在队伍前

列示范，做完两组健身操后，赵湘晨

已是大汗淋漓。皮肤黝黑的他今年55

岁，是网络上关注度很高的“天坛健

身大爷”中的一员，说起这些健身的老伙

计，赵湘晨就停不下来嘴：“我们都认识，

平时都在一块儿练。”

“天坛大爷”可谓“运动社交圈”的典

型。如今，运动健身已经成为很多中国人的生活

和社交方式，体育爱好者也多半有自己的“圈

子”。人们因为共同的运动爱好聚在一起，

交流切磋、其乐融融，强身健体的同时，

也收获了欢乐心情。

运动社交圈，为生活添欢乐  王 亮 范佳元 刘硕阳/文

①

 แฟช ัน่ 时尚

58



“ชมรม” ของตัวเอง เพราะชอบออกกําลังกายเหมือนกันจึงรวมกลุมกัน 

ตางแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางมีความสุข ในขณะที่ฝกฝนราง

กายใหแข็งแรง ก็ไดรับความสุขใจไปพรอมกันดวย 

“ชมรมฟิตเนส” ของคนขบัรถเมล์
一名公交司机的“健身朋友圈”

จาว เซียงเฉิน มีอาชีพขับรถโดยสารประจําทาง ชวงกลางวันเขาจะ

ขับรถเมลลัดเลาะไปตามถนนหนทางในกรงุปกกิง่ พอตกคํา่ จาว เซียงเฉนิ

ก็จะแปลงกายเปน “ครูสอนฟตเนส” ที่มีชื่อเสียงในสวนสาธารณะเทียน

ถาน สําหรับบทบาทนี้ เขาพูดอยางถอมตัววา “อยาเรียกวาสอนเลย แค

เพื่อน ๆ ที่สนใจเรื่องเดียวกัน ก็มาเลนดวยกันแคนั้นเอง”

เพื่อนเลนฟตเนสของจาว เซียงเฉินมักจะรวมตัวกันที่มุมหนึ่งของ

เทียนถานในชวงหวัค่ํา พวกเขาเรยีกจาว เซียงเฉินอยางสนิทสนมวา “หวั-

หนาจาว” อปุกรณออกกาํลงักายอยางเสื่อโยคะและลูกกลิ้งอุปกรณฟตเนส

อื่น ๆ จาว เซียงเฉินลวนนํามาเองจากบาน ใหเพื่อน ๆ ไดใชฟรี

จากวนัเปนเดือน “ชมรมฟตเนส” ของจาว เซียงเฉนิกค็กึคกัยิง่ข้ึนเรือ่ย ๆ

 เมื่อกอนแตละวันจะมีคนมาเลนดวยกัน 30 - 40 คน ตอนนี้มีมากกวา 50 

คนแลว “อาศัยการออกกาํลงักายมาพดูคุยกนั เลนไดดีกเ็รือ่งหน่ึงแตความ

สุขใจก็สําคัญไมแพกัน” จาวเซียงเฉินกลาวอยางราเริง

 “ชมรมฟตเนส” ท่ีรวมกลุมกนัเองแบบจาว เซียงเฉนิ มีจาํนวนไมนอย

ในหมูผูท่ีรกัการออกกําลังกาย สถิติจากกรมการกีฬามณฑลเจอเจยีงพบ

วา ป พ.ศ. 2562 ในหมูผูที่เขารวมกิจกรรมกฬีาออกกําลังกายของมณฑลมี

สดัสวนรอยละ 23.9 ที่เขารวมกบั

สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา หรือกลุม

ออกกําลังกายท่ีต้ังขึ้นมาเอง จาก

สถติิยงัพบวา ดวยอายทุีเ่พิม่มากข้ึน

ยิ่งตองการเพือ่นออกกาํลงักายมาก

ขึน้ ทําใหสัดสวนของผูสูงอายท่ีุเขา

รวมชมรมฟตเนสยิ่งมีจํานวนเพิ่ม

ขึ้นดวย เชื่อวายังมีผูที่ชื่นชอบการ

ออกกาํลงักาย จะคนพบแหลงแสดง

พลงัของตนเจอทามกลางกระเสความ

นิยมเชนนี้

จักรยานเสือภูเขาซึ่งออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับเด็กเล็ก
图①儿童骑幼儿山地车 新华社 图

คนรักโยคะเลนโยคะทามกลางทะเลดอกไม
图②瑜伽爱好者在花海里表演瑜伽 新华社 图

นักวิ่งสมัครเลนกําลังวิ่งบนทางเดินกลางภูเขา
图③跑步爱好者在山间步道跑步 新华社 图

②

③

แฟช ัน่时尚
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“วิง่สร้างสุข” ของชมรมนักวิง่สมคัรเล่น
　一支业余跑团的“欢乐奔跑”

ทุกเชาวนัเสาร ชมรมนักวิง่ “9587” จะมารวมตัวกนัท่ีสวนอีเ้หอหยวน

ในกรุงปกกิ่ง ภายใตการนําของโคช พวกเขาจะวิ่งจนครบ 7.5 กิโลเมตร

ในตอนเชา  จากระยะเวลากวา 4 ป ชมรมนักว่ิง “9587” มีสมาชกิเขารวมแลว

กวา 2,000 ราย 

เหตุที่ชมรมนักวิ่งขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากเปนเพราะความ

ตองการออกกําลงักายของผูคนขยายตัวข้ึนแลว การมบีทสนทนารวมกนั

ในหมูเพื่อนรวมวิง่กสํ็าคัญอยางยิง่ เซ่ีย เฉาหม่ิน หนึง่ในสมาชกิเครอืขาย

นักวิ่งเลาวา ชมรมนักวิง่นําพาความสุขและการยอมรบัมาสูเธอมากข้ึน ใน

กลุมของพวกเรา “การวิง่เปนภาษารวมกันของเพือ่นรวมชมรม” ตอใหมี

ความกาวหนาเพยีงแคเลก็นอย กจ็ะไดรบักาํลงัใจและคําชืน่ชมจากเพื่อน ๆ

ดวยเหตุท่ีมีจาํนวนผูเขารวมเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  ชมรมนักว่ิงจึงไดพยายาม

ขยายกิจกรรมอืน่ ๆ นอกเหนือจากการว่ิง แตละปชมรมนักวิง่จะจดักจิกรรม

เพือ่สาธารณะประโยชนหลายครัง้ เชน รวบรวมชดุแขงวิง่หรอืชดุซอมวิง่

แลวสงไปใหกบัผูที่มีความตองการ  กิจกรรมเหลาน้ีลวนไดรบัการตอบรบั

ทีด่ ีหวงั ถงิเจีย้นผูดูแลชมรมนักวิง่รูสึกวา กจิกรรมเพือ่สังคมเปนการตอยอด

จากกจิกรรมการวิง่ และยงัเพิม่คุณคา

มากขึน้ใหแกชมรมสังคมกีฬาดวย

การรวมกลุมลักษณะเดียวกับ

ชมรมนักวิ่ง “9587” มีอยูทั่วไปไม

นอย “เวทีสังสรรค” ของการวิ่งกม็ี

หลากหลายมากขึ้นตามไปดวยชวง

ท่ีปองกนัและควบคมุการแพรระบาด

โรคโควดิ - 19 โซเซยีลแอปสาํหรับ

นกัวิง่รายหนึง่มจีาํนวนผูใชงานและ

ผูดาวนโหลดเพิ่มขึ้นจากชวงปกติ

ราวรอยละ 40 ผูรบัผดิชอบของบริษัท

กลาววา “โซเซียลแอปประเภทกฬีา

ไมเพียงเปนผลิตภัณฑออนไลน

อยางเดียวเทาน้ัน อนาคตบริษัทจะ

ชวยใหผูใชงานเขาถงึสถานทีว่ิง่ และ

สนามแขงขนัที่มากขึ้น โดยเฉพาะ

สนามแขงที่สนุกสนานหรอืสนาม

①

 แฟช ัน่ 时尚
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แขงวิง่ระยะส้ัน และทําใหมีสมาชิกเขารวมกับเรามากขึ้น”

 “กลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู้” จากเชือกกระโดดอจัฉริยะ
一根智能跳绳的“用户交流群”

ชวงท่ีปองกนัและควบคุมการแพรระบาดโรคโควิด - 19 มหาวทิยาลยั

ถูกสัง่ปด เพือ่กาํชบัใหนักศึกษาเลนกีฬาหม่ันออกกําลงักาย นายหลีว่ จีต้ง

หัวหนาภาควชิาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการคลงัแหงนคร

เซี่ยงไฮ ไดคิดพิจารณาเพื่อคัดเลือกเนื้อหาการออกกําลังกายที่เหมาะแก

การทําที่บาน กระตุนใหนักศึกษาใชวธีิเชค็อนิออนไลนเพือ่บันทึกผลการ

ออกกําลังกายเก็บไว

เดิมทีเพื่อกําชับใหนักศึกษาออกกําลังกาย ครั้นพอหลี่ว จี้ตงนําสถิติ

การออกกําลังกายโพสตผานโซเซยีลบอย ๆ ไดนําไปสู “เทรนดโดดเชอืก” 

ขึ้นมา “คนจํานวนมากหนัมาสนใจกระโดดเชอืก ผมมีเพือ่นสนิทท่ีเปนนัก

วิ่งมาราธอน ชวงน้ีกจิกรรมวิง่ไดรบัผลกระทบ จงึเริม่ใชวิธีกระโดดเชอืก

แทน” นายหลีว่ จ้ีตงกลาว ยงัมีเพือ่นจํานวนไมนอยท่ีซือ้เชอืกกระโดดอจัฉรยิะ

ผานเขา “ไมเพียงไดเรียนรูผานคลิปวีดิโอของครูฝกเกง ๆ เทานั้น แตยัง

มีฟงกชนัจดัอนัดับผลการออกกาํลงักายดวย เชอืกเพยีงเสนเดียวจึงมีบทบาท

ในการสรางสังคมรวมกนัข้ึนมา”  กลุมแลกเปลีย่นเรยีนรูทีใ่ชเชอืก “ถกัทอ”

ไดคอย ๆ กอรูปกอรางขึ้นมา

นายหลีว่ จ้ีตงเหน็วา จากเหตุการณแพรระบาดโควดิ - 19 ผูคนตางตระ-

หนักถงึการออกกาํลงักายใหแขง็แรง และยงัไดเหน็คณุสมบัติดานการเปน

สังคมกฬีาชดัขึน้ดวย “ปกติ กิจกรรม

ออกกําลังกายสามารถที่จะชวยทํา

ใหระยะหางของผูคนเขาใกลกนัยิง่

ขึ้น มีประโยชนทําใหรูสึกมีความ

สุข เม่ือเหน็วามีเวลาอยูบานนานข้ึน

ผูคนจึงตางแสวงหารูปแบบการ

ปฏิสัมพันธใหม ๆ ซอฟตแวรกฬีา

อจัฉรยิะจาํนวนมากไดเนนฟงกชนั

เชค็อนิหรอืจดัอนัดับ มีหลายสมาคม

กฬีาท่ีกาํลงัเสาะแสวงหาวธีิการจดั

แขงขนัออนไลน ซ่ึงไดคอย ๆ  ขยาย

สังคมกีฬาและการออกกําลังกาย

ใหกวางขวางยิง่ขึน้” ในมุมมองของ

นายหลีว่ จ้ีตง ชวงกักตัวอยูบาน “สัง-

คมกีฬา” ไดเพิม่ข้ึนเรือ่ย  ๆ ซ่ึงสะ-

ทอนใหเห็นถึงความตองการสราง

สังคมผานกีฬาของผูคน

ผูรักการวายนํ้าในฤดูหนาวนัดกันวายนํ้า
图①冬泳爱好者相约游泳 新华社 图

ผูที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจงสัมผัสประสบการณ

การตั้งแคมป
图②户外运动爱好者体验露营 新华社 图

②

แฟช ัน่时尚
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ภาพยนตร ์“Coffee or Tea?” 
สานฝันสตารท์อพัแก่ชนบทยูนนาน

เม่ือเรว็ ๆ นี ้ภาพยนตร “Coffee or Tea?” ไดเขาฉายในประเทศจนี หนงั

บอกเลาเรือ่งราวของชายหนุม 3 คนท่ีตางกฝ็นอยากเปนเจาของธุรกจิ ไดแก 

ธุรกจิอคีอมเมิรซ ธุรกจิบริการขนสงดวน และธุรกจิกาแฟ ท้ังสามไดมาพบ

เจอกนัทีห่มูบานเกาแกอายนุบัพนัปในมณฑลยนูนาน พวกเขาอาศัยศักยภาพ

เฉพาะตัวของแตละคนบุกเบิกธุรกจิดวยกนั จนเกดิเปนเรือ่งราวการเดินทางสู

ความฝนของสตารทอพัในชนบทท่ีทัง้บรสุิทธ์ิและบาคลัง่

ชายหนุมทัง้สามคนตางมีแบลคกราวนทีไ่มเหมอืนกัน หลวิ ฮาวหราน (刘

昊然) รบับทโดย “เวยจิน้เปย” นกัธุรกจิทีไ่ดคนพบสัจธรรมของการตอสูบุกเบกิ

ธุรกจิผานการลงหลักปกฐานในชนบท  เผงิ อวีช้าง (彭昱畅) รบับทโดย “เผงิ

ซ่ิวปง” ผูซ่ึงทุมเทกายใจใหแกการสรางธุรกจิบรกิารขนสงดวนในชนบท เขา

หวังจะใชวิถีชีวิตรูปแบบใหมนี้นําความเปลี่ยนแปลงมาสูบานเกิดของตน  

หยิน่ ฝาง (尹昉) รบับทโดย “หลี่เสาฉวิน” ผูมีอุดมคติที่จะทําธุรกจิกาแฟใน

ฝนท่ีบานเกิดของตนใหสําเรจ็เชนกัน

ภาพยนตร “Coffee or Tea?” ผสมผสานองคประกอบทีอ่ยูในกระแสของ

ยคุสมัย ไดแก สตารทอพั อคีอมเมิรซ และไลฟสดขายของไดอยางลงตัว แสดง

ใหเหน็เรือ่งราวการตอสูอยางเขมขนของคนหนุมสาวในประเทศจีน ขณะเดียว

กนัภาพยนตรเรือ่งน้ียงัเลอืกเครือ่งด่ืมกาแฟและชาเปนสัญลักษณ เพือ่ขบคิด

อยางลกึซ้ึงเกีย่วกบัวฒันธรรมด้ังเดิมและวฒันธรรมสมัยใหมดวย

近日 ， 电 影 《 一 点

就到家》在中国上

映，影片讲述三个分别怀

揣电商梦、快递梦和咖啡

梦的年轻人相遇在云南千

年古寨，他们通过各自的

优势联合创业，开启了一

段既疯狂又纯粹的乡村创

业梦想之旅。

《一点就到家》：在云南乡村实现创业梦  周慧晓婉/文

มุมบนัเทิง 影视
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25年前，经中国国务

院批准，安宁撤县

设市。25年来，着力改革、开

放、创新的安宁，人民群众的

安全感、幸福感和获得感不断

增强。

遇见安宁｜撤县设市25年 滇中小城“蝶变”为现代产业新城

เยีย่มชมอนัหนงิ 
กว่าจะกลายร่างเป็นผเีสื้อ  25 ปีจากอ�าเภอเลก็ ๆ 
สู่เมืองอตุสาหกรรมใหม่

เม่ือ 25 ปทีแ่ลว ดวยการอนุมัติ

จากคณะรฐัมนตรขีองจนี อนัหนงิได

ปรับสถานะจากอําเภอและต้ังเปน

เมือง ในชวง 25 ปที่ผานมา เมืองอนั-

หนงิไดมุงม่ันในการปฏิรูปการเปด

กวางและนวตักรรม ความม่ันคงปลอด-

ภยั ความสงบสุข และความรูสึกใน

การรวมแบงปนของผูคนเพิม่ข้ึนอยาง

ตอเน่ือง

ความเข้มแขง็โดยรวมปรับตวัดขีึน้

อย่างมนัียส�าคญั

综合实力大幅提升

ผลิตภัณฑมวลรวมในภูมิภาค 

(GDP) เพิม่ข้ึนจาก 25.52 พนัลานหยวน

เปน 57.514 หมืน่ลานหยวน เพิม่ข้ึน 

21.5 เทา GDP ตอหวัเพิม่ข้ึนจาก 10,980 

หยวนเปน 149,000 หยวน เพิม่ข้ึน 12.6 

เทา รายไดการคลังในทองถ่ินเพิม่ข้ึน

จาก 470 ลานหยวนเปน 2.39 หมืน่ลาน

หยวน เพิม่ข้ึน 49.9 เทา

เมอืงและชนบทเปลีย่นรูปลกัษณ์ใหม่ 

城乡面貌焕然一新

สราง พืน้ท่ีส่ิงปลกูสราง (built-up area) เพิม่ข้ึนจาก 3.6 ตารางกโิลเมตรเปน 37.39 

ตารางกิโลเมตร จาํนวนประชากรทัง้หมดเพิม่ขึน้จาก 220,000 เปน 466,000 คน

สรางถนนสายตาง ๆ  รวม 1,294 กโิลเมตร สรางพืน้ท่ีสาธารณปูโภคมากกวา 

2.3 ลานตารางเมตร ทําใหท่ีนีเ่ปนหน่ึงในเมอืงระดับอาํเภอท่ีสวยงามกลุมแรกใน

มณฑลยนูนาน

อาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนพฒันาไปอย่างรวดเร็ว

民生事业长足发展

การลงทนุในโครงการเพือ่ความเปนอยูของประชาชน เชน การศึกษา สุขาภบิาล

 และโครงการสาํคัญอืน่ ๆ  โดยลงทุนไปแลวกวา 8,500 ลานหยวน จาํนวนเตียงใน

สถานพยาบาลเพิม่ข้ึนจาก 680 เตียงในป 2538 เปน 4,404 เตียง เพิม่ข้ึน 5.48 เทา อายุ

ขยัเฉลีย่ของพลเมอืงเพิม่ข้ึนจาก 71 ในป 2538 เปน 79.1 ป รายไดตอหวัของผูอยู

อาศัยในเมอืงและชนบทเพิม่ข้ึนจาก 4,511 หยวนและ 1,594 หยวนเปน 46,227 หยวน

และ 19,757 หยวนตามลาํดับ เพิม่ขึน้ 9.2 เทาและ 11.4 เทา

ความส�าเร็จอนัโดดเด่นในการสร้างระบบนิเวศ

生态建设成效明显

อตัราการครอบคลมุพืน้ท่ีปาเพิม่ขึน้จาก 38.5% เปน 51.53% การสรางพืน้ที่

สีเขยีวเพิม่ขึน้จาก 97,000 ตารางเมตรในป 2538 เปน 13.88 ลานตารางเมตร และ

พืน้ท่ีสวนสาธารณะและพืน้ทีสี่เขยีวในเมืองตอหวัเพิม่ข้ึนเปน 14.05 ตารางเมตร 

บรรลคุวามสําเรจ็ในการสรางเมอืงแหงอารยธรรมนเิวศในมณฑลยนูนาน

安宁市委宣传部供稿供图
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走进玉溪｜澄江小湾村：网红村的“变身记”

เยีย่มชมอว้ีซี
หมู่บา้นเสีย่ววาน เฉงิเจยีง 
การเปลีย่นแปลงสู่หมู่บา้นดงับนโลกออนไลน์

หมูบานเสี่ยววาน ตั้งอยูในเขต

เสี่ยววาน อําเภอโหยวสั่ว เมืองเฉิง

เจียง อวีซ้ ีทางฝงตะวันออกของทะเล

สาบฝเูซยีน หางจากทะเลสาบฝเูซยีน

เพียง 300 เมตร

小湾村隶属于玉溪市澄江市右所

镇小湾社区。过去，这里主要

以农业和渔业为主，村民收入不高，种

植蔬菜残留的化肥农药还给抚仙湖的生

态环境带来了巨大压力。经过三年多的

建设，如今，小湾村已投入运营的民宿

客栈有50余家，全年接待游客数量达

100余万人次，村民收入大幅提高，每到

旅游旺季，还会出现“一房难求”的状

况，曾经贫困的小村摇身一变成了游客

竞相“打卡”的网红村。

ในอดีตท่ีน่ียดึอาชพีเกษตรกรรมและการประมงเปนหลกั รายไดของ

ชาวบานก็ไมสูงมากนัก ซ้ํารายปุยเคมีและยาฆาแมลงท่ีตกคางจากการ

ปลูกผักยังสรางผลกระทบรายแรงอยางมากตอสภาพแวดลอมทางนิเวศ

ของทะเลสาบฝูเซียน ดังนั้น เพื่อปกปองทะเลสาบฝูเซียนใหดียิ่งขึ้น ใน

เดือนเมษายน 2560 ทั้งอําเภอและเมืองไดเปดตัวโครงการหมูบานสาธิต

โฮมสเตยเสีย่ววานขึน้ ซ่ึงไดรวมความโดดเดนดานท่ีต้ังของหมูบานเส่ียว

วานซึ่งอยูใกลกับทะเลฝเูซียน และเอกลกัษณทางภมิูประเทศซึง่ประกอบ

ดวยภูเขาเล็ก ๆ หุบเขาและเนินเขาสลับกันอยางสวยงามมาพัฒนาเปน

ธุรกิจทองเที่ยวแบบโฮมสเตย 

หลังจากใชเวลาในการพัฒนามากวา 3 ป ปจจุบัน หมูบานเสี่ยววาน

มีโฮมสเตยและที่พักมากกวา 50 แหง สามารถรองรับนักทองเที่ยวได

มากกวา 1 ลานคนตลอดป รายไดของชาวบานเพิ่มขึ้นอยางเดนชัด ทั้งนี้

ในฤดูทองเที่ยวอาจเกิดสถานการณที่พักไมเพียงพอตอความตองการอีก

ดวย จากหมูบานทีเ่คยยากไรกลายเปนหมูบานที่โดงดังบนโลกออนไลน

นักทองเทีย่วจากในและนอกมณฑลตางหลัง่ไหลมาเชค็อนิท่ีนีไ่มขาดสาย

                                                                                  玉溪市委宣传部供稿供图
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中 国 将 于 明 年 在 昆 明 举 办 《 生 物 多 样 性 公 约 》 第 十 五 次 缔 约 方 大 会

（COP15），我欢迎大家明年聚首春城昆明，共商全球生物多样性保护大

计，共建美丽世界！”中国国家主席习近平9月30日在联合国生物多样性峰会上向世

界发出“春城之邀”，再次将世人的目光聚集到昆明。

智慧昆明｜生物多样性体验园明年3月底前完工

คุนหมิงอจัฉรยิะ : อทุยานสมัผสัประสบการณ์
ความหลากหลายทางชวีภาพจะแลว้เสรจ็ในมีนาคมปีหนา้ 

“จีนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที ่15 (COP15) ณ นครคุนหมิง กระผมขอ

ตอนรับทกุทานใหมาเยือนนครคุนหมิงเมืองแหงวสันตฤดูในปหนาทีจ่ะ

มาถึง  เพื่อรวมหารือแผนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพระดับ

โลกพรอมสรางโลกที่สวยงามดวยกัน” นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน

ไดออกมาประกาศ “คําเชิญจากนครแหงวสันตฤดู” ตอชาวโลก เพื่อเชิญ

ชวนใหเขารวมการประชมุสดุยอดความหลากหลายทางชวีภาพขององคการ

สหประชาชาติ นับเปนอกีครัง้ท่ีสายตาจากชาวโลกจะหนัมาจับจองทีน่คร

คุนหมิง

เนื่องจากการเตรียมการจัดงาน COP15 ครั้งนี ้จึงเปนโอกาสอันดีที่

เมืองคนุหมิงจะปรบัโฉมรปูลกัษณใหมของเมือง โดยจะดําเนนิการอยาง

ตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานรวมถึงปรับปรุงคุณภาพดานตาง ๆ ของ

เมืองอยางรอบดาน ทัง้นีไ้ดยดึความเปนมาตรฐานสากลและความสมบูรณ

แบบมาเปนมาตรฐานเพื่อดําเนินการปรับปรุงรูปลักษณและสภาพแวด-

ลอมของเมอืงอยางครอบคลมุ การปรบัปรงุสภาพแวดลอมในพื้นท่ีสําคัญ ๆ 

เพิ่มขึ้น เชน ถนนจราจรสายหลัก 

สถานทีจ่ดัประชมุ ถนนรอบโรงแรม

เปนตน โดยงานดานการซอมแซม

ปรบัปรงุและยกระดับถนน 62 สาย

ในเขตเมืองหลกัจะเสรจ็ส้ินสมบูรณ

ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี ้ ใชงบ

การลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 6.2 พัน

ลานหยวน การจัดงาน COP15 ที่

เมืองคนุหมิงจะเปนเวทแีสดงความ

สําเร็จในการอนุรักษความหลาก

หลายทางชวีภาพของเมืองคนุหมงิ

และมณฑลยนูนาน ทัง้นี ้ โครงการ

อุทยานสัมผัสประสบการณความ

หลากหลายทางชวีภาพท่ีดําเนินการ

โดยสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร (คุน-

หมิง) สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร

แหงประเทศจนี เปนสวนสําคญัสวน

หนึ่งของนิทรรศการ COP15 โดย

จะมุงเนนไปทีก่ารแสดงทรพัยากร

พนัธุไมอนัอดุมสมบูรณของอาณา-

จักรพืชพรรณในมณฑลยูนนาน

และการคุมครองความหลากหลาย

ของพชืในทองถิน่อยางมีประสิทธิ-

ภาพ โดยโครงการมีกําหนดแลว

เสร็จกอนวันที ่31 มีนาคมปหนา

                 昆明市政府新闻办公室 韩枫  
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通差：笑笑，你好。我叫通差，来自泰国清迈。最近，

我在《湄公河》杂志上看到文章《四十年光阴里的深圳故

事》，对中国经济特区很感兴趣，请问中国还有其他经济特

区吗？

ธงชยั : สวสัดีครบัยิม้ยิม้ ผมชือ่ธงชยั มาจากจังหวัด

เชยีงใหม เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ผมไดอานบทความเรือ่ง “ตํานาน

40 ปของเซินเจิ้น”  ในนิตยสารแมนํ้าโขง รูสึกสนใจ

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศจนี ไมทราบ

วา จีนยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงอื่นอีกหรือไม ?

笑笑：在中国，经济特区是指实行特殊经济政策和经济体

制的地区。截至目前，中国大陆地区共有5个经济特区，分别

是深圳经济特区、珠海经济特区、厦门经济特区、汕头经济特

区、海南经济特区。经济特区可以扩大中国的对外贸易；引进

更多国外资金、技术和管理经验；增加就业机会；加快特定地

区经济发展与经济开发的速度，形成新的产业结构和社会经济

结构。

ยิ้มยิ้ม : ในประเทศจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษหมาย

ความคดิเห็นผูอ่้าน

本刊记者 蔡梦 / 整理

读者反馈

ถงึพืน้ท่ีทีมี่ระบบเศรษฐกจิและดําเนินนโยบายเศรษฐ-

กิจแบบพิเศษเฉพาะ  จนถึงปจจุบัน จีนแผนดินใหญ

มีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 5 แหง ไดแก เซินเจิ้น 

จไูห เซ่ียเหมิน ซวัเถา เกาะไหหลาํ  ทัง้นี ้เขตเศรษฐกจิ

พเิศษสามารถชวยประเทศจนีขยายการคากบัตางประ-

เทศ ขณะเดียวกันก็ดึงดูดเงินลงทุน เทคโนโลยีและ

ประสบการณดานบริหารจัดการจากตางประเทศมาก

ขึน้ ชวยเพิม่โอกาสในการจางงาน ชวยเรงอตัราการบุก-

เบิกและพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ท่ี กอรางเปนโครงสราง

เศรษฐกจิสังคมและโคงสรางอตุสาหกรรมรปูแบบใหม

宋慕缇查：笑笑，你好。我叫宋慕缇查，是一名大学生。

《湄公河》杂志中有一篇文章，提到中国动画《雾山五行》在

制作中大量运用了中国水墨画，这一点让我很感兴趣。在文章

之外，我还想了解更多关于中国水墨画的内容。

ชลธิชา : สวัสดีคะยิม้ยิม้ ฉนัชือ่ชลธิชา ตอนน้ีกาํลัง

เรียนในระดับมหาวิทยาลยั ในนิตยสารแมนํา้โขงเคย

มีบทความช้ินหน่ึงพดูถงึการตูนจีนเรือ่ง “หบุเขาหมอก

แหงเบญจธาตุ” ซ่ึงไดใชภาพวาดพูกนัจีนจาํนวนมาก

ในข้ันตอนโปรดักชัน ทําใหฉันรูสึกสนใจมาก จงึอยาก

จะอานเนื้อหาเกี่ยวกับภาพวาดพูกันจีนเพิ่มเติมอีก  

   

笑笑：水墨画是中国传统绘画，是由水和墨调配成不同深

浅的墨色所画出的画。基本的水墨画，仅有水与墨，色调呈现

黑与白，但也有少部分水墨画是色彩缤纷的。中国水墨画的最

大特点是近景写实，远景抽象，意境丰富。

ยิ้มยิ้ม : ภาพวาดพูกันจีนเปนวิธีการวาดภาพของ

จีนต้ังแตสมัยโบราณ อาศัยการปรบัระดับเขมจางของ

นายเผงิ ซ่งว่าง ประจกัษ์พยาน “ความมหัศจรรย์” ของการพฒันาเซินเจิน้  

彭颂望：见证深圳发展“奇迹”

ในป พ.ศ. 2527 บิดาของนายเผิง ซงวาง ตัดสินใจมาบุกเบิกธุรกจิท่ีเขต

เศรษฐกจิพเิศษเซินเจ้ิน สามภีรรยาคูนี้ไดหอบหิว้ลกูส่ีคนมาดวยกัน พวก

เขามาถงึทีห่ลวัหขูองเมืองเซินเจิ้น  และเชารานท่ีเขตตงเหมินรานหนึง่ โดย

ทําธุรกิจรบัซอมจักรยาน นายเผิง ซงวาง นึกยอนกลับไป ในป พ.ศ. 2527 

เซินเจิน้มตึีกสงูเพยีงแคไมกี่ตึกเทานัน้ หวงกางและกางเซ่ียซ่ึงมีตึกสูงระฟา

เรยีงรายและเปนยานศูนยกลางธุรกจิเมืองเซนิเจ้ินในขณะน้ีนัน้ ในสมยักอน

ลวนแตเปนท่ีนา

ในป พ.ศ. 2535 นายเผงิ ซงวางสอบติดมหาวิทยาลยัเซนิเจิน้ เขาไดเลอืก

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิซึง่คอนขางเปนท่ีนิยมในสมัยนัน้  หลงัจากจบการ

ศึกษา เขาเริม่ทํางานเปนพนกังานโรงแรม Southern International Hotel หลงั

จากน้ัน ไดทํางานอยูหลายตําแหนงในบรษัิทแมคโดนัลด เงินเดือนจากเริม่ตน

หลังเรียนจบที ่800 หยวน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเปน 3,000 กวาหยวน

ในป พ.ศ. 2539 ดวยคําเชิญของหมูบานหนานหลิ่งเมืองเซินเจิ้น นาย

เผงิ ซงวางไดทําหนาทีเ่ปนเจาหนาที่

ชมุชน โดยทาํงานท่ีหมูบานหนาน

หลิง่เปนเวลา 16 ป เขาไดเขาไปมีสวน

รวมและเปนประจักษพยานในการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบการพฒันาเขต

ชมุชมหมูบานหนานหลิ่ง

หมูบานหนานหลิง่ในตนครสิต

ศตวรรษที ่21 เปนหมูบานอตุสาห-

กรรมตนแบบ มีโรงงานจาํนวนมาก

ประชากรจากภายนอกกระจกุตัว โครง

สรางพืน้ฐานและสาธารณูปโภคสวน

ใหญมีเพือ่ตอบสนองการพฒันาดาน

อตุสาหกรรม “ตอนทีผ่มเพิง่มาถงึที่

หมูบานหนานหลิง่ กท็นัชวงเปลี่ยน

รูปแบบของชุมชนอีกครั้งพอดี” 

นายเผงิ ซงวางกลาว อตุสาหกรรมคอย ๆ เคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ หมู

บานเลก็ ๆ ไดเปลีย่นไปสูความเปนเมอืงอยางรวดเรว็ เคียงคูกบักระบวนการ

พฒันาความเปนเมืองหมูบานหนานหลิง่ไดเปลีย่นโฉมหนาไปอยางเดนชดั

แตกอนในหมูบานไมมีแมคโดนัลด เคเอฟซ ีวอลมารท แตขณะนีแ้บรนดตาง ๆ

ก็ลวนแตเขามา ชาวบานกเ็ริม่เขาไปอยูในอาคารสูงท่ีมีลิฟท  การเดินทาง

กส็ะดวกขึน้เรือ่ย ๆ มาตรฐานทางวัฒนธรรมของชาวบานก็สูงข้ึนเรือ่ย ๆ

หลายปหลงัจากนัน้  หมูบานหนานหลิง่กไ็ดกลายเปนชมุชนเมืองอยางสมบรูณ

จากหมูบานอตุสาหกรรมกลายเปนชมุชนเมือง การเปลีย่นแปลงของโครง

สรางประชากรหมูบานหนานหลิง่เปนภาพสะทอนยอสวนของกระบวน

การพฒันาเมอืงเซินเจิน้  จากท้ังหมูบานท่ีเคยมีชาวบานเพยีงไมกีร่อยคน  กาว

ไปสูการมีประชากรจากภายนอกเขามาเกินหมื่นคน ตลอดจนมีผูท่ีมีการ

ศึกษาสูงข้ึนและมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยชีัน้สงูมาต้ังถิน่ฐานที่

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

เขาไมรรีอ รบีสมัครเขาเปนพนักงานบริษัทผลตินาฬกาขอมือรายนีทั้นที

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

กค็อืการคดิประดิษฐนาฬกาอวกาศ หลงัจากยานบรรทุกคนเสนิโจว  7  ของ

จนีขึน้สูอวกาศ ยานอวกาศกจ็ะโคจรบนอวกาศ อณุหภมิูภายนอกยานต่ําสุด 

80 องศาเซลเซยีส นาฬกาทีบ่รษัิท Fiyta 

เขารวมวิจยัประดิษฐขึน้จะสามารถ

ทนกบัสภาพอณุหภมิูน้ีไดหรอืไมจาก

การผานการทดลองหลายสิบครัง้  สุด

ทายนายหลวิ จงฮวากไ็ดคนพบน้ํามัน

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงน้ํามันตัวนีส้ามารถ

อยูในอณุหภมิูแวดลอมท่ี 80 บวกลบ

องศาเซลเซียส ไดโดยอุณหภมิูสงูไม

ระเหยอณุหภมิูต่ําไมแขง็ตัว

นายหลวิ จงฮวา กลาววา  “เวท”ี 

ของเขากคื็อหนาปดนาฬกา ซ่ึงเลก็จน

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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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  กบัตัวเมืองเซินเจ้ิน จารกึความมหัศจรรยท้ังในสวนของบุคคล สวน

ของจีน ตลอดจนสวนของโลกไวอยางงดงาม 

นายเร่ิน เจิง้เฟย 21,000 หยวนจดทะเบียนบริษทัหัวเหว่ย

任正非：21000元注册了华为

ในป พ.ศ. 2526 นายเริน่ เจ้ิงเฟย เดินทางมาทีเ่มืองเซินเจ้ิน หลงัจากน้ัน

4  ป เขาไดเขาเปนหน่ึงในกองทัพในการบุกเบิกธุรกจิใหม โดยใชเงนิ 21,000 

ทั่วโลก

 “สิบกวาปทีแ่ลว ผมไดยนิวาหอง

แลบ็ Nokia Bell Labs คดิคนส่ิงประ-

ดิษฐได 1 รายการตอวนั ปจจบุนั เฉลีย่

3 รายการตอวัน ถือวาสุดยอดมาก

จรงิ ๆ ” คําพดูน้ีเปนสิง่ท่ีนายเริน่ เจ้ิง-

เฟยกลาวระหวางท่ีไปเยีย่มชมหอง

แลบ็ Nokia Bell Labs เม่ือป พ.ศ. 2540 

กาลเวลาและโลกไดเปลีย่นผานไป

ปจจุบัน บริษัทหัวเหวยมีความสา-

มารถในการคิดคนวิจัยประดิษฐ

陈振凯 吕绍刚 刘少华/文

หยวนจดทะเบียนบริษัทหัวเหวย 

นับเปนการกาวเขาสูวงการโทรคม-

นาคมของเขา

ในชวงอาหารกลางวันวันหนึ่ง 

ทุกคนกําลังรับประทานอาหารที่

โรงอาหาร นายเริน่ เจ้ิงเฟย รบีเดิน

ออกมาจากหองครวั มือถอืตะหลวิ

โบกไปมาพรอมกลาวกับบรรดา

พนักงานวา  20  ปหลงัจากน้ี  หัวเหวย

จะเปนบรษัิทระดับโลก  จะเปนหน่ึง

ใน 4 สวนของธุรกิจโทรคมนาคม

นวัตกรรมใหมแซงหนา Nokia Bell Labs ไปอยางมากทีเดียว

นายเริน่ เจ้ิงเฟย กลาววา ในแตละป บริษัทหัวเหวย ไดลงทนุดานการ

คิดคนวจิยัสูงถงึ 15,000 - 20,000 ลานหยวน โดยยอดการดําเนินการคดิคน

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

ในการจดัอนัดับการลงทุนดานการคดิคนวจัิยทัว่โลก หวัเหวยไดจดัอยูใน

อันดับหน่ึงของประเทศจนีและเปนอันดับท่ีหาของโลก หวัเหวยในวนัน้ี มี

นักวทิยาศาสตรและผูเชีย่วชาญท่ีทํางานวิจยัขัน้พืน้ฐาน 15,000 กวาคน ซ่ึงรบั

ผดิชอบ “แปลงเงินใหเปนความรู” โดยนักพฒันาผลติภณัฑ 60,000 กวาคน

รบัผดิชอบ “แปลงความรูกลบัเปนเงิน”

จากการเลยีนแบบไปสูการกาวข้ึนทดัเทยีมและแซงหนา นีเ่ปนประวติั-

ศาสตรการสรางสรรคนวัตกรรมใหมของหวัเหวย อกีทัง้ยงัเปนประวติัศาสตร

การสรางสรรคนวัตกรรมใหมของเมืองเซินเจิน้ดวย ในชวง 40  ปมานี ้นีน่บั

เปนตํานานทีส่ื่อใหเหน็ถงึอตัลกัษณของเซินเจ้ินไดอยางโดดเดนท่ีสุด  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
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นํ้าหมึกสีดํา แลวนํามาวาดเปนรูปภาพ โดยพื้นฐาน

แลวภาพวาดพูกันจีนจะมีแคนํ้ากับนํ้าหมึก ปรับแตง

โทนจนเปนสีดํากบัสขีาว แตก็มีภาพวาดพูกนัจนีสวน

นอยที่มีสีสันสดใส เอกลักษณสําคัญของภาพวาด

พูกันจนีคอื มุมใกลวาดเหมือนจรงิ มุมไกลวาดคลาย ๆ

 มีทัศนียภาพหลากหลาย 

甘乍•拉坤：笑笑，你好。我叫甘乍•拉坤，曾就职于泰国

公共卫生部，是一名医学专家。我十分关注中国数字经济发展

情况，最近几期杂志都对这部分内容进行了介绍，内容充实而

有趣。同时，我也注意到杂志开设了交流栏目，刊登泰中交流

合作方面的文章。除此之外，我还希望能看到一些介绍泰国文

化艺术、人民日常生活的文章。最后，祝愿《湄公河》杂志能

成为一本深受泰中两国人民喜爱的杂志。

กําจัด รามกลุ : สวสัดีครบัยิม้ยิม้ ผมชือ่กาํจัด ราม-

กุล เคยทาํงานท่ีกระทรวงสาธารณสขุของไทย เปนผู

เชี่ยวชาญดานการแพทย ฉันสนใจสถานการณการ

พัฒนาเศรษฐกจิดิจทัิลของจีนอยางมาก นิตยสารหลาย

ฉบับเมื่อเร็ว ๆ นี ้มีเนื้อหาที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้

นาสนใจอยางยิง่ ขณะเดียวกนั ฉนักสั็งเกตวาทางนิตย-

สารไดเปดคอลัมนดานการแลกเปลี่ยนรวมมือ นํา-

เสนอขอมูลดานความรวมมือและการแลกเปลี่ยน

ระหวางไทย - จนี นอกจากนี ้ฉันหวังวาจะไดเหน็บท-

ความทีแ่นะนาํเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรมและไลฟสไตล

ของไทย สุดทายน้ี ฉันขอใหนติยสารแมนํา้โขง ประ-

สบความสําเรจ็ในการเปนนิตยสารทีไ่ดรบัความนิยม

ในหมูชาวไทยกับชาวจีน

笑笑：谢谢大家的肯定与支持。作为一本中泰双语杂志，

我们希望能受到更多泰国读者喜爱，我们会考虑加入更贴近泰

国读者生活的文章，拉近杂志与读者之间的距离。

ยิ้มยิ้ม : ขอขอบคุณท่ีคุณกําจัด รามกุลใหความ

เชือ่ม่ันและสนับสนนุนติยสารแมน้ําโขง ในฐานะท่ี

เปนนติยสารสองภาษาไทย - จนี พวกเราหวงัเปนอยาง

ยิ่งวาจะไดรับความนิยมจากผู อ านชาวไทยมากยิ่ง

ขึ้น ทางนิตยสารจะพิจารณาเพิ่มเนื้อหาที่ใกลชิดกับ

ชวีติของผูอานชาวไทยมากข้ึน เพือ่กระชบัใหผูอาน

กับนิตยสารเขาใกลกันมากยิ่งขึ้น
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