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科学技术应该造福全人类。当

前，全球正面临新冠肺炎疫情等各

种挑战。中国愿同各国一道，加强

科技创新与合作，促进更加开放包

容 、 互 惠 共 享 的 国 际 科 技 创 新 交

流，为推动全球经济复苏、保障人

民身体健康作出贡献。

——习近平

科技助力抗疫

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยคีวรสรา้ง
ประโยชนส์ขุต่อมวล
มนุษยชาติ
科学技术应该造福全人类

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยคีวร

สรางประโยชนสขุตอมวลมนุษยชาติ 

ปจจุบัน ทั่วโลกกําลังเผชิญกับความ

ทาทายตาง ๆ เชน การระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ประเทศจนียนิดีที่

จะทาํงานรวมกบัประเทศตาง ๆ  เพือ่เสรมิ

สรางนวตักรรมเทคโนโลยแีละความ

รวมมอื สงเสรมิการแลกเปลีย่นนวัตกรรม

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยรีะหวาง

ประเทศทีเ่ปดกวาง แบงปนประโยชน

รวมกนัมากข้ึน เพือ่ผลกัดันใหเกดิคณูุป-

การในการฟนฟเูศรษฐกจิโลกและหลกั

ประกนัสุขภาพของประชาชน

                                   ---- ส ี จิ้นผิง

เทคโนโลยเีป็นแรงหนุน
ช่วยต่อสูก้บัโรคระบาด

ป พ.ศ. 2563  การระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา

สายพนัธใหม 2019 (โควิด - 19) แพรกระจายไป

ท่ัวโลก ประเทศจีนประกาศตอภายนอกวา หลงั

จากที่จีนประสบความสําเร็จในการวิจัยคนควา

วัคซีนปองกันไวรัสโควิดและเขาสูขั้นตอนการ

นําไปใชแลว จะจดัสรรวัคซีนใหเปนผลติภัณฑ

สาธารณะของโลก ทําใหประเทศจีนไดมีสวนรวม

สรางคุณประโยชนในการชวยใหประเทศกาํลงั

พฒันาสามารถเขาถงึวคัซีนไดในราคาทีเ่หมาะสม

อันที่จริงแลว ทามกลางการตอสูกับวิกฤต

โรคระบาดของทัว่โลก การเปดตัวของผลติภณัฑ

เทคโนโลยใีหมเปนท่ีปรากฏอยูเสมอและมีบทบาท

สําคัญอยูไมนอย เดือนเมษายนของปนี ้ชดุตรวจจบั

เชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ท่ีพฒันาและผลติโดยธนาคาร

ยนีแหงชาติของจนี หรอื China National GeneBank

(CNGB) ไดถกูสงไปยังประเทศเซอรเบยี ซ่ึงเปน

สิ่งของชุดแรกสําหรับความชวยเหลือจากตาง

ประเทศในการตอสูกบัวกิฤตโรคระบาด  ปจจบัุน

ตัวยาตรวจหาเชือ้ไวรสัโควิด - 19 ที่พัฒนาขึน้ใน

ประเทศจนีหลายขนานไดถกูนาํเขาสูตลาดสหภาพ

ยโุรป จนีไมเพยีงบรจิาคตัวยาจาํนวนหนึง่ แตยงั

ไดเริ่มทยอยจัดสงใหอีกหลายประเทศดวย

อิตาลีเปนประเทศที่มีการแพรระบาดของ

โควดิ - 19 ท่ีคอนขางรนุแรง  การคดักรองและการ

เตือนภยัลวงหนาถอืเปนส่ิงสําคัญยิง่ในการปองกัน

และควบคุมการแพรระบาด  เพื่อแกปญหาของ

 วาทะทองผูน้�า 声音

04



ชุดตรวจสอบที่มีจํานวนจํากัด โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัย Libera 

Università “Campus bio - medico” ROMA ในกรุงโรม ประเทศอติาล ีไดขอ

ความชวยเหลือไปยังบริษัท Infervision Europe ซึ่งมีบริษัทแมเปนบริษัท

ปญญาประดิษฐในเมืองวิทยาศาสตรจงกวานชุนปกกิ่ง โดยหวังวาจะติด

ตัง้ “ระบบอจัฉรยิะชวยตรวจคัดกรองและติดตามการแพรระบาดของเชือ้

ไวรสัโควดิ” ซึง่ทางบรษิทัเปนผูพัฒนาขึ้น ระบบดังกลาวสามารถชวยเหลอื

แพทยในการวนิิจฉยัภาพ CT ทําใหการวนิจิฉยัโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด - 19 ได

ผลรวดเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค

หลงัจากไดรบัการรองขอความชวยเหลอื ผูอาํนวยการของ Infervision Europe

จึงจัดผลติภณัฑและบุคลากรเรงรดุเดินทางไปยงัแนวหนาของพืน้ทีร่ะบาด

ดําเนินการติดต้ังทดลองระบบจนเปนที่เรยีบรอย  ทางโรงพยาบาลสามารถ

ทํางานกบัเครือ่งชวยนีไ้ดอยางทันการ นายซนุ ยเีผงิ ผูอาํนวยการ Infervision

Europe กลาววา เม่ือทมีงานเดินทางจากเยอรมนีมาถงึอติาล ีทหารอติาลทีี่

ดูแลดานตรวจคนเขาเมืองเมื่อไดรับทราบถึงความเปนมา จึงกลาววา 

“ขอบคณุพวกคณุที่ชวยเหลอือติาลใีนยามวิกฤต”

ขณะนี ้แนวหนาสวนทีร่บัมือกบัวิกฤตการแพรระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ - 19

ของประเทศอิตาลแีละฝรัง่เศส เปนตน เริ่มนาํโดรน DJI มาใชในพืน้ท่ี เชน

การสงเสียงประกาศ การขนสง การวดัอณุหภมิู เปนตน ชวยใหการปองกัน

การแพรระบาดโควิด - 19  เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ทีป่ระเทศอารเจนตินา

ในอักกราเมืองหลวงของประเทศกานา เจาหนาที่กําลัง

โชวอุปกรณตรวจโรคโควิด - 19 ที่นําเขาจากจีน
在加纳首都阿克拉，工作人员展示从中国进口的
新冠肺炎检测设备 新华社 图

ภายใตการสนบัสนนุจากพนัธมิตร

เชิงกลยทุธของบรษัิท Huawei ประเทศ

จนี ไดบรจิาคระบบตรวจวดัอณุหภมิู

รางกายดวยภาพความรอนท่ีใช  AI +

CIoud Technology ใหกบัอารเจนตินา

ระบบน้ีไดรบัการพฒันาโดย Huawei 

และพนัธมิตร โดยอาศัยแพลตฟอรม

ของ Huawei Cloud ดวยเทคโนโลยี

การถายภาพความรอน  AI  การจดจาํ

อณุหภมิูรางกายอัตโนมัติ สําหรับ

กรณีท่ีตองหลีกเลี่ยงการสัมผสักบั

รางกายคนไดอยางมีประสทิธภิาพ 

ลดความเส่ียงของการแพรระบาด

จากคนสูคน
本刊综合

เรือ่งราว故事
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则巴村位于四川省甘孜藏族自治州理塘县，这里海拔近4000米，村

子周边都是雪山。山脚下一处草地上，13名藏族小学生在老师的带

领下，开展体能、运球、颠球等足球训练，一群少年的足球梦想正在雪山

下萌芽。

这些热爱足球的孩子来自格聂小学少年足球队。2017年9月，校长格

绒仁青开始组建校园足球队，经过选拔，丁真格绒、格勒丁真等13名孩子

成为足球队员。没专业的体育老师，格绒仁青就从网上下载教学视频，自

己先学再教给孩子们。没有足球场，雪山下有的是天然草甸。没有球门，

两块石头就当门柱。“我长大了想进国家队，当最佳球员……”丁真格绒

谈起梦想时称，自己很喜欢在草甸上奔跑和踢球。

高原雪山下的少年足球队
刘忠俊/文

ทีมฟตุบอลเยาวชน
ท่ีเชงิเขาหิมะ

①

②

 มองจนีผ่านภาพ 视觉
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หมูบานเจอปา ต้ังอยูในอาํเภอหลีถ่าง แควนปกครองตน

เองชนชาติทเิบตกานจือ มณฑลเสฉวน ซ่ึงมีความสงูจากระดับ

น้ําทะเลเกอืบ 4,000 เมตร หมูบานแหงน้ีถกูลอมรอบดวยภูเขา

หมิะ บนทุงหญาบรเิวณเชงิเขามีนักเรยีนระดับประถมศึกษา

ชาวทเิบต 13 คนกาํลงัซอมฟตุบอลดานตาง ๆ   เชน การฝกซอม

สมรรถภาพทางกาย การเลีย้งลกูและโหมงฟตุบอล  โดยมีคณุครู

เปนผูดูแลและฝกซอมให  ความฝนในการเปนนกัเตะฟตุบอล

ทมีของเด็กนอยกลุมนีก้าํลงัแตกหนอกอตัวขึน้ทามกลางภเูขา

ท่ีปกคลมุไปดวยหมิะ

กลุมเด็กท่ีชืน่ชอบฟตุบอลเหลานีม้าจากทมีฟตุบอลเยาวชน

ระดับประถมเกอเน้ีย ในเดือนกันยายนป พ.ศ. 2560 คุณเกอ-

หรงเหรนิชงิ ครใูหญของโรงเรียน ไดเริม่กอต้ังทีมฟตุบอล

ของโรงเรยีนขึน้  แลวไดคดัเลอืกติงเจินเกอหรง เกอเลอติงเจิน

และเด็กอื่น ๆ จํานวน 13 คนเปนนักกีฬาฟุตบอล ที่นี่ไมมี

ครูพลศึกษามืออาชีพ ครูเกอหรงเหรินชิงตองอาศัยดาว

โหลดวดีีโอการเรยีนการสอนจากอนิเตอรเนต็แลวนาํ

มาสอนใหกบัเด็ก ๆ  หากพดูถงึสนามฟตุบอลแลว  ทุง

หญาตามธรรมชาติทามกลางภเูขาหมิะกลายเปนสนาม

ฝกซอมสําหรับพวกเขา  สวนประตูบอลก็อาศัย

หินสองกอนทําหนาที่เปนเสาประตู

“ผมอยากเขารวมทีมชาติเม่ือผมโตข้ึนและ

อยากทําหนาที่เปนนักฟุตบอลใหดีที่สุด...”

 ติงเจินเกอหรงกลาวถึงความฝนของเขา  เขา

ชอบว่ิงเลนและเตะฟตุบอลบนทุงหญามาก  “ไมแนวาฟตุบอล

อาจจะทําใหเด็ก ๆ ไดมีโอกาสออกไปจากภเูขาและพบเห็น

โลกภายนอกได” ครูเกอหรงเหรินชิงกลาว เขามีความหวัง

วาจะสามารถจัดตั้งหลักสูตรการเลนฟุตบอลหรือฐานฝก

ฟุตบอลบนที่ราบสูงในทองถิ่นใหได

ทีมฟุตบอลเยาวชนโรงเรียนประถมเกอเนี้ย
图①格聂小学少年足球队 中新社 图

เด็ก ๆ กําลังฝกซอมฟุตบอลอยู
图②③④孩子进行训练 中新社 图

③

④

มองจนีผ่านภาพ视觉
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近日，第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领

导人会议以视频方式举行。会后，中国、东盟十国等15个

RCEP成员国正式签署该协定。该协定历经8年谈判得以正式

签署，具有重大里程碑意义。特别是在当前疫情对世界经济造

成严重冲击的背景下，RCEP作为全球覆盖面积最大的自贸

协定，其签署将有力促进地区繁荣稳定，为加快疫情后世界经

济复苏带来希望，有利于构建开放的世界经济，促进贸易投资

自由化便利化。图为协定签署仪式现场。 新华社 图

เมื่อเร็ว ๆ นี ้การประชุมผูนําความตกลงหุนสวน

ทางเศรษฐกิจระดับภมิูภาค (RCEP) ครัง้ที ่4 จดัข้ึนโดย

ผานทางวดีิโอคอนเฟอรเรนซ ภายหลงัการประชมุ 15

ประเทศสมาชกิ RCEP รวมท้ังจนีและสบิประเทศอาเซยีน

ไดลงนามในขอตกลง โดยขอตกลงดังกลาวไดรบัการ

ลงนามอยางเปนทางการหลงัผานการเจรจาเปนเวลา  8  ป

ซ่ึงถือเปนหลักไมลทีม่คีวามหมายสําคัญยิง่ โดยเฉพาะ

อยางยิง่ภายใตเบ้ืองหลงัวกิฤตการแพรระบาดเชือ้ไวรสั

โควดิ - 19 ท่ีกาํลงัเผชญิอยูในปจจุบันไดสงผลกระทบอยาง

รุนแรงตอเศรษฐกจิโลก RCEP เปนขอตกลงการคาเสรี

ท่ีครอบคลมุพืน้ทีใ่หญทีสุ่ดของโลก การลงนามครัง้น้ี

จะเปนการสงเสรมิความมัง่ค่ังและเสถยีรภาพในภมิู-

ภาคอยางมีประสิทธิผล สรางความหวังในการเรง

การฟนตัวของเศรษฐกจิโลกหลงัวกิฤตโควดิ -19 เปน

近日，金花清感颗粒获得泰国卫生监管部门的许可，目前

正在筹备在泰上市事宜。临床研究显示，金花清感颗粒能显著

减轻新冠病毒肺炎轻型患者的发热、咳嗽、乏力、咳痰临床症

状。泰国公共卫生部医疗服务厅厅长颂萨表示，泰国将考虑在

适宜情况下尝试用中医药治疗新冠肺炎病患。

เม่ือเรว็ ๆ  นี ้ยาผงสมนุไพรจนีจินฮวาชงิกัน่ไดรับการ

อนมัุติจากหนวยงานกํากับดูแลดานสาธารณสุขของ

ประเทศไทย และกําลังเตรียมนําออกวางตลาดในไทย

ผลจากการวิจัยทางปฏบัิติการแสดงใหเหน็วาสมุนไพร

จนีจนิฮวาชงิก่ันสามารถลดอาการเปนไข ไอ ออนเพลยี

และไอมีเสมหะในผูปวยติดเช้ือไวรสัโควิด - 19 ท่ีไมรนุ

แรงไดผลชัดเจน นายสมศักดิ ์อธิบดีกรมการแพทย

กระทรวงสาธารณสุขกลาววา ประเทศไทยจะพจิารณา

ทดลองใชยาจนีในการรกัษาผูปวยโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ

ภายใตสภาพท่ีเหมาะสม 

要闻 สรปุข่าว

ประโยชนตอการสรางเศรษฐกิจโลกท่ีเปดกวาง สง-
เสริมการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกทาง

การคาและการลงทุน 

国际 ระหว่างประเทศ

ข่าวสารด่วน 资讯
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截至2020年11月

底，中欧班列开行已达

10180列，运送集装箱92.7

万标箱，同比增长54%，往返

综合重箱率达到98.3%，通达欧洲

21个国家、92个城市。中欧班列今年

开行超万列，为维护国际产业链供应链

安全稳定提供了有力支撑。图为中欧班列

驶出车站。 新华社 图

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563 จาํนวน

ของขบวนรถไฟบรรทุกสินคาจีน - ยุโรป

สูงถงึ 10,180 ขบวน  โดยขนสงตูคอนเทนเนอร

ได 927,000 TEU เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบเปนราย

ป อัตราตูคอนเทนเนอรสําหรบัเทีย่วไป - กลับ

ที่ครอบคลุมถึง 98.3% เขาถึง 21 ประเทศ 92 

เมืองในยุโรป ในปนีข้บวนรถไฟดวนสายจนี - 

ยุโรปไดเปดใหบรกิารมากกวา 10,000 ขบวน โดย

การสนับสนนุอยางมีประสิทธิภาพในการรกัษา

ความปลอดภัยและ เสถียรภาพของหวงโซ

อุปทานอตุสาหกรรมและซัพพลายเชนระหวาง

ประเทศ 

ข่าวสารด่วน资讯
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700亿件  
据中国邮政局监测数据显示，截至2020年11月16日，中

国快递年业务量首次突破700亿件。近三个月以来，中国快递

业务量实现从500亿件到600亿件再到700亿件的不断增长。

图为快递员联系取件人取件。 新华社 图

7 หม่ืนลา้นชิ้น

จากขอมลูการตรวจสอบของกรมไปรษณียจีน ณ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ปริมาณธุรกิจขนสงดวน

ประจําปของจีนทะลุเปาเปนครั้งแรกจํานวน 7 หมื่น

ลานชิ้น ในชวงสามเดือนที่ผานมา ปริมาณธุรกิจขน

สงดวนของจีนเติบโตขึน้จาก 5 หม่ืนลานช้ินเปน 6 หม่ืน

ลานชิน้ และขยบัขึน้อยางตอเนือ่งเปน 7 หม่ืนลานชิน้  

作为疫情后中国最大的全民购物狂欢节，今年11月1日至

11日，中国网络购物交易额接近8600亿元，同比增长43.3%。

显现出人们消费热度依然高涨，购买力强劲。图为大屏幕显示

天猫购物平台“双十一”成交额超过2684亿元。 新华社 图

นบัเปนเทศกาลชอปปงสดุฟนครัง้ใหญของชาวจนี

หลงัเกิดวกิฤติโควดิ  - 19 ต้ังแตวนัที ่1 ถงึ 11 พฤศจกิายน

ปน้ี ปรมิาณธุรกรรมการซือ้สนิคาออนไลนของจนีอยู

ที ่8.6 แสนลานหยวน เพิม่ข้ึน 43.3% เม่ือเทียบเปนรายป 

声音 เสยีงจากผูบ้รหิาร

经济 เศรษฐกจิ

“新冠肺炎疫情催生新业态的发展，推动科技创新发

展，使得数字经济成为新经济体的重要组成部分和推动未来

发展的重要助推器。数字经济将成为泰国与中国之间的重要

合作领域。”

——泰王国驻南宁总领事馆总领事彬嘉玛•塔维她雅浓

“จากวกิฤตการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 

กอใหเกดิการพฒันารปูแบบธุรกจิใหม ๆ ผลกัดันการ

พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลย ีทําใหเศรษฐกจิดิจิทัล

กลายเปนสวนสําคัญของรูปแบบเศรษฐกจิใหม และ

เปนตวัสนบัสนุนที่สําคัญสาํหรบัการพัฒนาในอนาคต  

เศรษฐกจิดิจิทลัจะกลายเปนพืน้ท่ีสาํคญัของความรวมมือ

ระหวางไทย - จีน” 

— นางสาวเบญจมาศ ตันเวทยานนท กงสลุใหญ

ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง

数字 ตวัเลข

แสดงใหเหน็วาความกระตือรอืรนในการบรโิภคของ

ผูคนยงัอยูในระดับสูงและกาํลงัซ้ือยงัคงแขง็แกรง 

新华社 图

ข่าวสารด่วน 资讯
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近日，2020中国国际旅游交易会在中国上海举办。本届

交易会采用线下、线上双平台形式。线下方面，重点展示中国

各省区市近年来取得的文化和旅游方面的最新成绩。线上方

面，推出了线上展览，中国各省区市从多角度展示文化和旅游

新产品。图为展会现场。 CFP 图

เม่ือเรว็ ๆ  นี ้งานแสดงสินคาการทองเทีย่วนานาชาติ

ของจีนประจําป 2563  จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮประเทศ

จีน งานแสดงสินคาครั้งนี ้ ใชรูปแบบแพลตฟอรมคู

ออฟไลนและออนไลน ดานออฟไลนจะมุงเนนไปท่ี

การแสดงความสําเรจ็ลาสุดในดานวัฒนธรรมและการ

ทองเทีย่วในเขตทองท่ีมณฑลตาง ๆ ของจนีในชวงไมกี่

ปท่ีผานมา ดานออนไลน มีการเปดตัวนทิรรศการออน-

ไลน เขตทองที่มณฑลตาง ๆ ของจนี ไดจดัแสดงผลติ-

ภณัฑใหมทางวฒันธรรมและการทองเทีย่วในหลายมิติ

1009万人  
据中国统计局消息，2020年1-10月份，中国城镇新增就

业1009万人，提前完成全年目标任务，就业形势总体稳定。

图为招聘会上，大学生了解就业信息。新华社 图

10.09 ลา้นคน
ตามรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติจนี ต้ังแต

เดือนมกราคมถึงตุลาคม ป 2563 มีการสรางงานใหม

10.09 ลานตําแหนงในเขตเมืองของจีน ทําใหบรรลุ

ภารกิจตามเปาหมายประจาํปกอนกาํหนด สถานการณ

การจางงานโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ

旅游 การท่องเท่ียว

2638.7亿元
11月30日，第17届中国-东盟博览会在广西壮族自治区南

宁市闭幕。本届盛会共举办150多场线上线下经贸促进活动，

签约总额2638.7亿元，东博会框架下举办了多个高层论坛，

涵盖自贸区、卫生、信息港、金融等领域。 图为参观者选购

商品。新华社 图

2.638 แสนลา้นหยวน
งานเอ็กซโปจีน - อาเซียน ครั้งที ่17 เขตปกครอง

ตนเองชนชาติจวง ณ เมืองหนานหนิง  ไดเสรจ็ส้ินลงใน

วนัที ่30 พฤศจิกายนทีผ่านมา ภายในงานไดจัดกจิกรรม

สงเสรมิเศรษฐกจิและการคาทั้งในรูปแบบออนไลน

และออฟไลนกวา 150 กิจกรรม โดยมยีอดมูลคาตาม

สัญญารวม 2.638 แสนลานหยวน ภายใตกรอบการจดั

งานเอก็ซโปจีน - อาเซยีนยงัไดจดัฟอรมัระดับสูงจํานวน

มากครอบคลมุดานตาง ๆ  เชน เขตการคาเสร ี สุขภาพ

อตุสาหกรรมสารสนเทศ และการเงิน เปนตน

ข่าวสารด่วน资讯
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一个国家选择什么样的发展理念，就有什么样的发展状态。

创新、协调、绿色、开放、共享——5年前，中国共产党第十

八届中央委员会第五次全体会议提出五大发展理念，为“十三五”

期间推动高质量发展提供了科学理论指导和行动指南。

2020年10月22日，中国国家主席习近平对“十三五”规划实

施作出了总体判断：“十三五”规划实施顺利，主要指标总体将如

期实现，重大战略任务和165项重大工程项目全面落地见效，规划

确定的各项目标任务即将胜利完成。

围绕着五大发展理念，本期杂志为大家捕捉到中国“十三五”

发展时期的一个个精彩瞬间，一起来看吧！

创新发展篇
ภาคการพฒันาและนวตักรรม

ภาคการพฒันาท่ีสอดประสานกนั
协调发展篇

绿色发展篇
ภาคการพฒันาสเีขยีว

开放发展篇
ภาคการพฒันาและเปิดกวา้ง

共享发展篇
ภาคการพฒันาเชงิแบ่งปัน

你好，未来
สวสัด ีอนาคต

中国人的“十三五”

“แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาติ 5 ปี ฉบบัท่ี 13” ของชาวจนี

ผลงานตลอดระยะเวลา 5 ปี 
ของแผนพฒันา 5 ปี ฉบบัท่ี 13

这5年

 รายงานพเิศษ 特稿

12



แผนพฒันา 5 ป (เรยีกชือ่ยอวา “แผน 5 ป”)  คือโครงรางแผน 5 ป

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติของจนี สวนใหญเปนการจัด

ทาํแผนผงัสําหรบัโครงการพฒันาท่ีสําคัญของประเทศ การกระจาย

กาํลงัการผลติและสดัสวนของภาคเศรษฐกจิท่ีสําคญัของประชาชาติ 

เปนตน เพือ่กาํหนดเปาหมายและทศิทางการพฒันาเศรษฐกิจของประ-

ชาชาติ ในป พ. ศ. 2496 จนีไดเริม่กาํหนดและดําเนนิการตาม “แผน 5

ป” ฉบับแรก ชวงเวลาต้ังแตป พ.ศ. 2559 - 2563 เปนระยะเวลา 5 ปของ

การกาํหนดและการดําเนินการตามแผน 5 ป ฉบับท่ี 13 ของจีน ซ่ึงเรียก

ชือ่ยอวา “แผน 5 ป ฉบับท่ี 13” 

แนวคดิการพฒันาแบบใดทีป่ระเทศเลอืก กจ็ะมีลกัษณะการพฒันา

เปนไปตามแบบที่เลือกนั้น ๆ

“นวัตกรรม การประสานงาน ความเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม การ

เปดกวาง การแบงปน” วนัที ่29 ตุลาคม ป พ.ศ. 2558  การประชุมใหญ

ครัง้ที ่5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน สมัยท่ี 18 เสนอ

แนวคิดการพฒันา 5 ประการ เปนแนวทางในการดําเนนิการเพือ่สง-

เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีคุณภาพสูงในแผน 5 ป 

ฉบับที ่13

ตึกและอาคารสูงในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นแหงประเทศจีน
中国深圳经济特区高楼林立 新华社 图

รายงานพเิศษ特稿
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โครงสรางอตุสาหกรรมยงัคงไดรบัการปรบัปรงุให

ดขีึน้ ป พ.ศ. 2558 - 2562 เทคโนโลยสีารสนเทศยคุใหม

การผลติอปุกรณระดับไฮเอนด พลังงานใหม และอตุ-

สาหกรรมเกดิใหมอืน่ ๆ  ของจีน มมีลูคาเพิม่สงูขึน้เฉลีย่

ตอป 10.4% ในป พ.ศ. 2562 คาใชจายดานการวจิยัและ

พัฒนาของจีนอยูในอนัดับที่สองของโลก การบริโภค

ยังคงเปนแรงขับเคลือ่นอนัดับตนของเศรษฐกิจจนี  อตุ-

สาหกรรมบรกิารท่ีเกิดขึน้ใหม เชนอตุสาหกรรมบริการ

โครงสรางพืน้ฐานสมบรูณแบบมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ใน

ป พ.ศ. 2559 เสนทางรถไฟความเร็วสงูของจนีท่ีเปด

ใหบรกิารใหมเปนระยะทางกวา 1,900 กโิลเมตร ระยะ

ทางทางดวน 130,000 กโิลเมตร ปลายป 2562 ระยะทาง

รวมการว่ิงของรถไฟความเรว็สูงมากกวา 35,000 กโิล-

เมตร  มีสัดสวนมากกวา 2/3 ของระยะทางรถไฟความ

เรว็สูงท่ัวโลก ระยะทางทางดวนมากกวา 140,000 กโิล-

เมตร นบัเปนอนัดับหน่ึงของโลก

เศรษฐกจิกาํลงัเติบโตอยางมีเสถยีรภาพ ป  พ.ศ.

2559 GDP ของจีนสูงถึง 74.4 ลานลานหยวน ใน

ป พ.ศ. 2562  GDP ของจนีสงูถงึ 99.1 ลานลานหยวน

คิดเปน 16% ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีสวนทําให

เศรษฐกจิโลกเติบโตประมาณ 30% คาดวาภายใน

สิ้นแผน 5 ป ฉบับที่ 13 นี้ GDP ของจีนจะสูงถึง

กวา 100 ลานลานหยวน GDP ตอหัวทะล ุ10,000 

ดอลลารสหรัฐ

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประธานา-

ธิบดีสี จ้ินผงิ ไดมีขอสรุปโดยรวมเกี่ยวกบั

การดาํเนินการตามแผน 5 ป ฉบับที ่13 ดงันี้ 

“แผน 5 ป ฉบับที่ 13 มีการปฏิบัติทีด่าํเนนิ

ไปอยางราบรื่น เปาหมายหลักโดยรวมจะ

บรรลผุลตามกาํหนดเวลา  ภารกจิดานยทุธ-

ศาสตรที่สําคัญ และโครงการที่สําคัญ 165

โครงการไดรบัการดําเนนิการอยางครบถวน

ทกุโครงการ  เปาหมายและงานทีก่าํหนดไว

ในแผนฯ กําลงัจะสําเรจ็ลลุวง”

1

2

3

①
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มุงเนนไปทีแ่นวคิดการพฒันา 5 ประการ คือ นวัตกรรม

การประสานงาน ความเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม การเปด

กวาง การแบงปน นิตยสารฉบับน้ี ไดรวบรวมแตละชวง

เวลาของการพัฒนาใน “แผน 5 ป ฉบับท่ี 13” ของจนีดัง

ตอไปนี้

มาตรฐานการดํารงชพีของประชาชนดีข้ึนอยางเหน็ไดชดั ผล

สําเรจ็ของนโยบายการบรรเทาความยากจนเปนท่ีประจักษตอสาย

ตาคนทั่วโลก มีคนยากจนในชนบท 55.75 ลานคนหลุดพนจาก

ความยากจน มีการเพิ่มความพยายามในการปองกันและควบคุม

มลพษิมากขึน้ สภาพแวดลอมทางนเิวศวทิยาดีขึน้อยางมีนยัสําคญั

การศึกษาระดับอดุมศึกษาเริม่กระจายอยางท่ัวถงึ มีการสรางงาน

ใหม ๆ มากกวา 60 ลานตําแหนงในเขตเมือง สรางระบบประกนั

สังคมทีมี่ขนาดใหญท่ีสุดในโลก การประกนัสุขภาพข้ันพืน้ฐาน

ครอบคลมุมากกวา 1.3 พนัลานคน การประกนับาํนาญข้ันพืน้ฐาน

ครอบคลุมเกือบหนึ่งพันลานคน ... 

การเปดประเทศกลายเปนสัญลักษณของจีนยุครวมสมัย ในชวง 

5 ปทีผ่านมา จนีใหความสําคัญกบัโครงการ “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” 

โดยรวมมือกบันานาประเทศในโลก เพือ่กอเกดิประโยชนและแบงปน

การพฒันารวมกนั ขอมูลลาสุดแสดงใหเหน็วา จนีไดลงนามในเอกสาร

ความรวมมือ 200 ฉบับสําหรบัการสราง “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” รวม

กับ 138 ประเทศและองคกรระหวางประเทศ 30 องคกร ดําเนินโครง

การความรวมมือมากกวา 2,000 โครงการดวยกันยอดรวมการคาขาย

สินคาระหวางจนีและประเทศตามเสนทางมากกวา 7.8 ลานลานดอล-

ลารสหรฐั การลงทุนโดยตรงในประเทศตาง ๆ ตลอดเสนทางมากกวา

110,000 ลานเหรยีญสหรฐั ในขณะเดียวกนัไดประกาศบังคับใชกฎหมาย

การลงทุนตางประเทศ ขยายเขตการคาเสรนํีารอง และลดภาษศุีลกากร

หลายครั้ง ...

คอมพิวเตอร อุตสาหกรรมบริการ

ซอฟตแวร อตุสาหกรรมบรกิารธุรกจิ

อุตสาหกรรมบรกิารชมุชน อตุสาห-

กรรมสวสัดิการสังคม อตุสาหกรรม

กฬีา อตุสาหกรรมบนัเทิงและอืน่ ๆ

มีการเติบโตอยางรวดเร็ว

4

5

ขบวนรถไฟความเร็วสูงแลนผานทุงนา
图①高铁列车驶过水稻田 新华社 图

ชาวสวนผลไมไทยกําลังลําเลียงทุเรียนที่จะสงไปจีน
图②泰国果农将榴莲打包运往中国 新华社 图

เจาหนาที่กําลังทําความสะอาดแมนํ้า
图③工作人员清理河道 新华社 图

②

③

รายงานพเิศษ特稿

15



创新发展篇
ภาคการพฒันาและนวตักรรม

วนัที ่24 กนัยายน  พ.ศ. 2563 หนิว ไหเทา

รองผูอาํนวยการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั

ชงิตาว ไดนําทมีแพทยศัลยกรรมอาศัยเทค-

โนโลยี 5G และหุนยนตผาตัดทางไกล

ซ่ึงจีนวจิยัและพฒันาข้ึน ทําการผาตัดทาง

ไกลกวา 3,000 กโิลเมตรใหแกชายวยั 71 ป

ผูปวยมะเร็งกระเพาะปสสาวะในโรงพยาบาล

ประชาชนเขตซีซ่ิว เมืองอันซุ น มณฑล

กุยโจว ซ่ึงสําเรจ็ลงไดดวยดี ทัง้นี ้การผา

ตัดออนไลนทางไกลนีไ้ดแสดงใหเหน็ถงึ

ขอไดเปรยีบของโครงขายอนิเตอรเนต็ 5G

ท่ีสามารถเชือ่มตอถายโอนขอมูลมหาศาล

ไดอยางรวดเรว็วองไวและคลาดเคลือ่นนอย

2020年9月24日，青岛

大学附属医院副院

长牛海涛带领手术团队成功跨越3000公

里的障碍，利用5G+国产原研手术机器

人远程技术，“隔空”给在贵州省安顺

市西秀区人民医院手术室内的71岁男性

膀胱癌患者完成手术。

瞬
间 เสี้ยวหนึง่แห่งกาลเวลา

 新华社 图
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什么是创新发展？

อะไรคอืการพฒันาและนวตักรรม

นวตักรรมคอืพลงัอนัดับหนึง่ในแรงขับเคลือ่นการพฒันา จาํเปนตองกาํหนด

ใหนวัตกรรมอยูในตําแหนงใจกลางของการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดย

ตองผลกัดันการสรางสรรคนวัตกรรมทั้งทฤษฎี ระบบ เทคโนโลย ีและวฒันธรรม

อยางตอเนือ่งทาํใหนวัตกรรมแทรกซึมอยู ในภารกจิท้ังหลายของพรรคฯ และ

ประเทศทําใหนวัตกรรมเปนกระแสที่แพรกระจายอยูทั่วสังคมจีน

—— อางอิงจาก “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิต

แหงชาติจีนตอการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป 

ฉบับท่ี 13”

5年来，中国创新发展动力澎湃

5 ปีแห่งการพฒันาและนวตักรรมทีรุ่่งโรจน์

การจัดสรรงบประมาณวจิัยและพัฒนาของประเทศจนีมีสัดสวนจากรอยละ

2.06 เพิม่ข้ึนเปนรอยละ 2.23 งบประมาณการวจิยัพืน้ฐานเพิม่ขึน้เกอืบเทาตัว จาก

ดัชนนีวตักรรมโลก (GII) ทีร่วมกันจัดทําโดยมหาวทิยาลยั Cornell สถาบัน INSEAD

และองคการทรพัยสินทางปญญาโลก (WIPO) ประเทศจีนจากที่อยูในอนัดบัที่

29 ไดยกระดับสงูข้ึนเปนอนัดับที ่14 ของโลกโครงการ FAST (Five-hundred-meter

Aperture Spherical Radio Telescope) ซึง่เปนกลองโทรทรรศนวิทยุขนาดใหญที่

สุดในโลกของจนี เปนจานรบัสัญญาณขนาดเสนผานศูนยกลาง 500 เมตรไดเริม่

ตนใชงานอยางเปนทางการแลว ขณะเดียวกันจีนมีผลงานประดิษฐคิดคนมาก

มายเกี่ยวกับสารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information) ตัวนํายวดยิง่ชนิดมี

เหลก็เปนองคประกอบ (iron-based superconductor, FeSC) และเซลลตนกาํเนิด (Stem

Cell) นอกจากนัน้ C919  เครือ่งบินพาณิชยขนาดใหญท่ีจีนผลติข้ึนเองไดทะยานโบย

บินอยูบนฟากฟา สะพานขามทะเลยาวทีส่ดุในโลกซ่ึงเชือ่มฮองกง - จไูห - มาเกา

ไดเปดใชงานแลวอยางเปนทางการ ดาวเทยีมเปยโตวมีเครือขายครอบคลมุท่ัวโลก

โครงขายอนิเตอรเน็ต 5G กาวหนาไปอยางรวดเรว็เศรษฐกจิดิจิทลัมีสัดสวนมากกวา

รอยละ 30 ของ GDP ประเทศ ผลงานเหลานีส้ะทอนใหเหน็วา นวัตกรรมเปนพลวัตร

สําคญัทีช่วยค้ํายนัการพฒันาท่ีมีคุณภาพสูงของจีน
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▲วันที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.41 น. จนีไดเริม่ภารกิจ
แรกของโครงการสํารวจดาวอังคาร โดยปลอยยานสํารวจ “เทียนเวิ่น
- 1” ข้ึนสูหวงอวกาศไดสําเร็จ ภาพน้ีคอืบรรยากาศในโถงควบคมุของ
ศูนยปลอยยานอวกาศเหวนิชาง  นกัวทิยาศาสตรดานอวกาศกําลงัฉลอง
ความสําเร็จในครั้งนี้

◀วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 14.00 น. C919 เครือ่งบนิโดยสาร
เชงิพาณิชยขนาดใหญท่ีวจัิยพฒันาดวย
ทรพัยสินทางปญญาของจีน ไดทะยาน
ขึน้สูนานฟาเหนอืสนามบินนานาชาติ
ผูตงของเซ่ียงไฮ  พนักงานทมีชางเทค-

นิคประจําโรงงานประกอบเครือ่งบนิ
C919 ของบริษัท Shanghai Aircraft Manu-

facturing Co., Ltd. ถายภาพหมูรวมกนั
เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2560

▲ป พ.ศ. 2555 หลิว จือ้หงและคูหุนสวนของเขาไดรวมกันกอต้ัง
บริษัทเทคโนโลยโีหรวอีว่ โดยไดเริม่บกุเบิกธุรกจิพรอมกนัท้ังท่ีเซนิเจ้ิน
และซิลิคอนวัลเลย นับตั้งแตกอตั้งบริษัทเปนตนมา ผลงานที่โดดเดน
คือความสาํเรจ็ในการวจิยัและพฒันาหนาจอทีโ่คงงอได (Flexible Display)

ซ่ึงมีความหนาเพยีง 0.01 มิลลิเมตร และสามารถมวนใหเลก็เหลอืรศัมี
เพียง 1 มิลเิมตร โดยมูลคาของผลติภณัฑดังกลาวสงูถงึ 3,000 ลานเหรยีญ
สหรัฐฯ  ในภาพหลิว จื้อหงกําลังแสดงใหเห็นการใชงานแปนพิมพที่
มีเทคโนโลยีเซนเซอรแบบยืดหยุน

▲หวัง เหลยีนเจ๋ีย อาย ุ31 ป ประกอบอาชพีดานเครือ่งจักรกลทาง
การเกษตรมาแลว 5 ป ทีมงานของเขามีอายุเฉลี่ยเพียง 20 ป สําหรับป
นี ้ สหกรณเครื่องจักรกลทางการเกษตรของหวัง เหลียนเจี๋ยไดนําเขา
เครื่องเก็บเก่ียวอจัฉรยิะท่ีทนัสมยัมา 2 เครือ่ง  ตอไปจะนาํเขารถแทรก-

เตอรไรคนขบัมาเพิม่อกี  ในภาพหวงั เหลยีนเจ๋ียนัง่ประจําท่ีคนขบัเตรยีม
ใชงานเครื่องเก็บเกี่ยว

▲วนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วศิวกรประจําหองแลบ็ของบรษิทั
Innovent (ซูโจว) กําลังตรวจสอบลักษณะภายนอกของยาที่อยูระหวาง
การผลิต

面孔

คนตน้เรื่ อง

整版图片均来自新华社
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เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม ป พ.ศ. 2563 รถไฟความเรว็สูงรุนฟูซิงเฮาสาย

ปกกิง่ - จางเจยีโขวไดลอดผานอโุมงคดานจีวยงกวน  เสนทางรถไฟ

ความเรว็สงูสายปกกิง่ - จางเจยีโขวเริม่วิง่ใหบริการเม่ือป พ.ศ. 2562

เปนรถไฟความเรว็สงูอจัฉริยะเสนแรกของจีน เปนเสมือนสะพาน

เชือ่มการพฒันาทีส่อดประสานกันของภมิูภาค โดยเชือ่มโยงการ

เดินทางระหวางกรุงปกกิง่กบัเมืองจางเจียโขวสองเมืองใหญท่ีรบั

หนาทีจ่ดัการแขงขนักฬีาโอลมิปกฤดูหนาวในป พ.ศ. 2565 เสนทาง

รถไฟสายน้ีไดชวยขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและภาคการทอง

เท่ียวของพื้นท่ีตาง ๆ ตามแนวเสนทางรถไฟ และเปนการอดัฉดี

พลวัตใหมใหแกการพฒันาท่ีสอดประสานกันในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิ

ปกกิง่ - เทียนจนิ - เหอเปย

瞬
间 เสี้ยวหนึง่แห่งกาลเวลา

2020年 1 0 月

6日，一

列复兴号高铁列车穿过京张

高铁居庸关隧道。京张高铁

于2019年开通，是中国第

一条智能高铁，为区域协同

发展架起了新的桥梁。它连

接着2022年北京冬奥会的

两大举办地北京市和张家口

市，带动了沿线各地经济和

旅游发展。

 新华社 图

协调发展篇
ภาคการพฒันาท่ีสอดประสานกนั
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เกษตรกร 100 ลานคนยายสํามะโนครัวไปเปนชาวเมือง ปลายป พ.ศ. 2562 

ประชากรที่อยูอาศัยถาวรในเขตเมืองมีสัดสวนรอยละ 60.6 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 

2558  รอยละ 4.5 คณุภาพชีวิตและการผลติในชนบทไดรับการปรบัปรงุใหดีขึน้

ทําใหการพฒันาท่ีสอดประสานกนัระหวางเขตเมืองกบัชนบทเกดิโครงสรางใหม

การกอตั้งเขตพัฒนาใหมสงอัน การผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจรอบอาว

กวางตุง - ฮองกง - มาเกา การบรูณาการการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปาก

แมน้ําแยงซีเกยีง การยกระดับการพฒันาคุณภาพและการอนรุกัษระบบนเิวศบรเิวณ

ลุมแมน้ําฮวงโหใหกลายเปนยทุธศาสตรแหงชาติ แรงงานท่ีมุงเขาสูเมืองกบักลุม

คนท่ีกลบับานเกดิไปเปน Start Up มีสัดสวนทีเ่ทา ๆ  กนั สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน

ทัง้น้ําประปา - ไฟฟา - ถนนหนทางในชนบทไดเชือ่มกบัเขตเมือง “แบบไรรอย

ตอ” ระบบประกนัสังคมในแตละระดับชั้นไดกอตัวขึน้อยางรวดเรว็การพฒันา

อยางสอดประสานกันกําลังสงผลใหประเทศจีนบรรลุการพฒันาทีผ่นกึกาํลงั

ของภมิูภาคตาง ๆ ใหขบัเคลือ่นไปพรอมกนั

5年来，中国协调发展多点开花

5 ปีแห่งการพฒันาอย่างสอดประสานกนั

คนตน้เรื่ อง什么是协调发展？

อะไรคอืการพฒันาทีส่อดประสานกนั

การสอดประสานกนัคอืเง่ือนไขสําคัญของการพฒันาท่ีแขง็แกรงและยัง่ยนื

จําตองรูซึง้ถงึการวางผงัโดยรวมของภารกิจสังคมนิยมทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะ

ของจนี จดัการความสัมพนัธทีสํ่าคัญในการพฒันาอยางถกูตอง โดยเนนใหความ

สําคัญกบัการสงเสรมิการพฒันาท่ีสอดประสานกนัระหวางเมืองกบัชนบท สง-

เสรมิการพฒันาท่ีสอดคลองกนัท้ังดานเศรษฐกจิกบัสังคม และสงเสรมิการพฒันา

ที่กาวไปพรอมกันระหวางความทันสมัย 4 ดาน คือ อุตสาหกรรม สารสนเทศ

ความเปนเมือง และเกษตรกรรม ในขณะที่เพิ่มอํานาจดานฮารดพาวเวอรของ

ประเทศจีน ก็ตองยกระดับอํานาจดานซอฟทพาวเวอรใหสูงขึ้นดวย โดยตอง

เพิ่มศักยภาพการพฒันาองครวมของประเทศจีนใหแข็งแกรงยิง่ข้ึนอยางตอเน่ือง

—— อางองิจาก “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิตแหง

ชาติจนีตอการกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับท่ี 13”
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▲วนัที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดมีพธีิเปดดานตรวจนักทอง
เท่ียวแหงใหมท่ีต้ังอยู ณ ทาเรอืเหงิฉนิซึง่เปนสญัลกัษณแสดงใหเห็น
วา “ดานเขาออกพเิศษ” อนัเปนสวนหน่ึงของโครงการพฒันาอาว
กวางตุง - ฮองกง - มาเกา ไดเปดใชงานอยางเปนทางการ ประมาณ
บายสามโมง คณุหยางชาวมาเกาไดเดินผานดานตรวจอตัโนมติั และ
กลายเปนบุคคลแรกที่ผานดานแหงใหมนี้เขาสูเมืองจูไห มณฑล
กวางตุง

▲เฝง เสียวอีว่ คณุครท่ีูสงไปประจํายงัโรงเรยีนประถมศึกษาหมายเลข 3 

วทิยาเขตสงอนัในเขตจงกวนชนุ กรงุปกก่ิง กําลงัพดูคุยกับบรรดานกัเรยีน ใน
วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2560 รฐับาลจีนจึงไดตัดสินใจกอต้ังเขตพฒันาใหมสงอัน
เพือ่เรงการพฒันาอยางสอดประสานกันภายในเขตเศรษฐกิจปกก่ิง - เทียนจนิ
- เหอเปย

▲วนัที ่24 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2563 ขบวนรถไฟพเิศษหมายเลข G9628 ได
ออกจากสถานรีถไฟเมอืงโหลวตี่สายใต มณฑลหหูนาน ซึง่เปนขบวนรถไฟ
โดยสารพเิศษท่ีจัดข้ึนเพือ่นําแรงงาน 456 คนเดินทางกลบัไปทํางานยงัศูนยกลาง
อตุสาหกรรมการผลติของประเทศจนีในเขตพฒันาเศรษฐกจิสามเหลีย่มปาก
แมน้ําจเูจียง

▲เฉิน หมงิจง ผูซ่ึงเคยมุงหนาไปทาํงานรบัจางอยูในเมืองใหญ ไดกลบั
ไปสรางสวนเกษตรในบานเกิด  ผานไป 2 ป สวนเกษตรเชงินเิวศของเขาคอย ๆ
เปนรปูเปนรางข้ึน

▲วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 อิน่ เฉียง ผูท่ีมาจากเมือง
กวางอนั มณฑลเสฉวน กาํลังติดต้ังเครือ่งชกัรอกบนหอคอยเหลก็
ความสูงราว 30 เมตรในหมูบานมารยอง ดิยรู อาํเภอปกครองตนเอง
ตัชคูรกนัชนชาติทาจกิในซินเจยีง ซ่ึงเปนหมูบานท่ีอยูลึกเขาไปใน
ภเูขาสูงชนัหางไกลจากเขตเมือง เพือ่แกไขปญหาขาดแคลนไฟฟา
คนงานชางไฟฟานบัรอยคนจากท่ัวทกุสารทศิของประเทศ  พยายาม
เอาชนะอปุสรรคทัง้ความสูงชันและความหนาวเหน็บ  เรงทาํงาน
อยูในปาเขาสูงชนัและอนัตราย 

คนตน้เรื่ อง
面孔

整版图片均来自新华社
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绿色发展篇
ภาคการพฒันาสเีขยีว

เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2563  ระเบยีงนิเวศทะเลสาบเออรไหซ่ึงมีความ

ยาว 12 กโิลเมตรไดเปดทดลองใหบริการ จํานวนนกัทองเท่ียวทีเ่ขา

เท่ียวชมระเบยีงนิเวศเฉลีย่ตอวันมีจํานวนมากกวา 18,200 คน ทะเลสาบ

เออรไหต้ังอยูในเขตการปกครองตนเองชนชาติไปตาหลี ่มณฑลยนูนาน

เปนพืน้ท่ีสวนสําคัญท่ีสดุในชวีติของผูคนในตาหลี ่และเปนสถานท่ี

ทองเทีย่วท่ีสาํคัญในตาหลีอ่กีดวย 

เพือ่คุมครองสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบเออรไห

รฐับาลทองถิน่ไดสรางระเบียงนเิวศเออรไห  ซึง่ระเบยีงนิเวศเออรไห

นีไ้มไดเปนแค “ถนน” สายหน่ึง แตยงัเปนเสนแบงขอบเขตระหวาง

คนกบัทะเลสาบในระบบกกักัน้มลพษิลอมรอบทะเลสาบ พืน้ท่ีชุม

น้ําท่ีประกอบดวยตนกราง ตนกก เปนตน จะทําหนาทีเ่สมือน “ฟองนํา้” 

คอยดูดซับน้ําฝนท่ีไหลมาจากหมูบาน ขณะเดียวกนัยงัเปนสถานท่ีเดิน

เลนออกกาํลงักายของชาวตาหลีอ่กีดวย

瞬
间 เสี้ยวหนึง่แห่งกาลเวลา

2020年10月，

长达12千

米的洱海生态廊道投入试运

行，进入廊道观光人员日均超

过1.82万人次。洱海位于云南

省大理白族自治州，是大理人

民的“母亲湖”，也是大理州

一张亮丽名片。洱海生态廊

道不仅仅是一条“路”，它

还能有效削减入湖污染负荷

和改善洱海水质，提高洱海

生物多样性和洱海水生态系

统的稳定性。

 新华社 图
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การใชพลงังานตอหนวยของ GDP ในป พ.ศ. 2562 ลดลง 13.2% เม่ือ

เทียบกับป พ.ศ. 2558 เปอรเซ็นตของวนัทีคุ่ณภาพอากาศดีใน 337 พืน้ที/่

เมือง (นครระดับจงัหวดัและระดับสูงข้ึนไป) ในประเทศจนีสูงถงึ 82%

คุณภาพนํา้ผวิดินอยูในเกณฑหรอืดีกวาแหลงน้ําเกรด 3  (จีนแบงคณุภาพ

นํา้ออกเปน 5 ประเภท ประเภทแรกดีทีสุ่ดและประเภท 5 แยที่สุด) จัด

อยูในสัดสวน 74.9% 

ปรับรูปแบบและโครงสรางอุตสาหกรรมใหเหมาะสม ปรับปรุง

วสิาหกจิทีก่อมลพษิ พฒันาส่ิงปลูกสรางสีเขียว การขนสงสีเขียว  การ

คัดแยกประเภทขยะในชีวิตประจําวัน การเดินทางขนสงสาธารณะสี

เขียวกลายเปนสัญลักษณสําคัญของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

什么是绿色发展？

อะไรคอืการพฒันาสีเขยีว 

ระบบนิเวศเปนเง่ือนไขท่ีจาํเปนสําหรบัการพฒันาท่ียัง่ยนื เปนส่ิง

สําคญัท่ีสะทอนการแสวงหาชวีติทีดี่ข้ึนของประชาชน  จงึจาํเปนท่ีจะ

ตองยึดม่ันนโยบายพื้นฐานระดับชาติในการประหยัดทรัพยากรและ

คุมครองส่ิงแวดลอม ต้ังม่ันอยูบนการพฒันาทีย่ัง่ยนื ดําเนินตามแนว

ทางการพฒันาแบบสังคมอารยะ ไมวาจะเปนการพฒันาดานการผลติ

การมชีวีติทีส่มบรูณพนูสุข มีระบบนิเวศทีดี่ เรงสรางสงัคมท่ีประหยดั

ทรัพยากรมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กอตัวเปนการพัฒนาในรูป

แบบใหมที่มีความทันสมัย มีความกลมกลืนระหวางมนุษยกับธรรม-

ชาต ิสงเสริมการสรางประเทศจีนที่สวยงาม สรางคุณูปการใหมเพื่อ

ความมั่นคงของระบบนิเวศทั่วโลก  

—— อางองิจาก “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอม-

มิวนสิตแหงชาติจีนตอการกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง

ชาติระยะ 5 ป ฉบับท่ี 13”

5年来，中国绿色发展扎实推进

5 ปีกบัความก้าวหน้าทีม่ัน่คงในการพฒันาสีเขยีวของจนี
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◀ไมกี่ปที่ผ านมา เมืองซีอาน
มณฑลสานซ ี ไดสงเสรมิการใชรถโดย
สารไฟฟาพลงังานบรสิทุธ์ิอยางจรงิจงั
ปจจุบันเริม่ใชรถโดยสารไฟฟาพลงังาน
บรสุิทธ์ิจาํนวน 3,050 คนั เปนการควบ
คุมมลพษิทางอากาศ  ประหยดัพลงังาน
และลดการปลอยสารพิษในเมืองได
อยางมีประสิทธิภาพ  ในภาพคอืพนักงาน
ขบัรถคนหนึง่กําลงัตรวจสอบสภาพภาย
ในหองโดยสารของรถโดยสารไฟฟา
พลงังานบรสิทุธ์ิสองชัน้

▲สวี ่เปาอนัเคยเปนชาวประมงลุมแมน้ําแยงซ ีหลงัจากการหาม
จบัปลาในแมนํา้แยงซ ีรัฐบาลไดชวยใหชาวประมงหันมาทําอาชพีการ
ผลติ สวี ่เปาอนัและภรรยามาทํางานท่ีบริษัทอตุสาหกรรมรองเทาซ่ึง
อยูไมไกลจากบาน ในภาพคือสวี ่เปาอนักาํลังทํางานในอาคารบรษิทั
อตุสาหกรรมแปรรูปรองเทา

▲โรงเรยีนประถมหัวซนัลู ในเมืองชิงเตา มณฑลซานตง กาํลงั
ทาํกจิกรรมคัดแยกขยะในบริเวณโรงเรยีน  ภายใตการชีแ้นะของอาสา-
สมคัร เด็ก ๆ นาํแผนภาพสัญลักษณขยะแตละประเภทท้ิงลงในถงัขยะ
คดัแยกประเภท เปนการสอนใหเด็ก ๆ เขาใจถึงความหมายของการ
คุมครองระบบนิเวศส่ิงแวดลอม เรียนรูวธีิการจาํแนกขยะ

▲ณ ศูนยเพาะเลีย้งและขยายพนัธุนกกระเรยีนในเขตอนรุกัษธรรม-

ชาติแหงชาติจาหลง มณฑลเฮยหลงเจยีง เส้ีย เยีย่นฮยุ วยัประมาณ 50 ป 
ทาํงานในหนาท่ีเพาะขยายพนัธุนกกระเรยีนมงกฎุแดงวยัออนมาเปนเวลา

18 ปแลว ในภาพคอื เส้ีย เยีย่นฮยุ กาํลงัตรวจดูขนของนกกระเรยีนนอย

▲ทีเ่มืองถงัซาน มณฑลเหอเปย มีโรงงานจดัการเศษวสัดุโลหะ
แหงหน่ึง แตละปสามารถจัดการเศษวัสดุโลหะไดถงึ 2 ลานตัน เพือ่ขจดั
สารพิษในเศษวัสดุโลหะ ในภาพพนกังานกาํลังแสดงขัน้ตอนการแยก
วสัดุรไีซเคิลจากเศษโลหะ

คนตน้เรื่ อง
面孔

整版图片均来自新华社
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“ในท่ีสุดวันน้ีผมกไ็ดออกจากโรงแรมท่ีกกัตัวแลว” วนัที ่5 พฤษภาคม

พ.ศ. 2563 นายรอยด วัย 65 ป ผูจัดการท่ัวไปฝายวิจัยและพฒันา Theland 

บรษัิทผลติภณัฑนมรายใหญของประเทศนวิซีแลนดไดเดินทางออก

จากโรงแรมตรงไปยงัสถานทีจั่ดงานมหกรรมแสดงสินคานําเขานานา-

ชาติแหงประเทศจนี (CIIE) เพือ่รวมงานเปดตัวผลติภณัฑใหมของ Theland

และชวยบรษัิทแสวงหาความรวมมือใหม ๆ กบับรษัิทจีน

นายรอยดระบุวา เขาตรวจกรดนวิคลอีกิของไวรสัโควดิ - 19 ในเดือน

ตุลาคมที่ผานมา เพยีงเดอืนเดียวมีจํานวนครั้งมากกวาหลายเดือน

กอนหนาน้ันรวมกนั อกีทัง้เม่ือเขาสูประเทศจนีแลว ยงัตองกกัตัวอกี

14 วนั เปาหมายกเ็พยีงเพือ่ตองการเขารวมงาน CIIE ครัง้ที ่3 ทีป่ระเทศจนี

บรษัิท Theland เขารวมงาน CIIE ปนีเ้ปนปท่ี 3 แลว บรษัิทไดเกบ็

เกีย่วผลประโยชนอยางมากจากการเขารวมงานเม่ือสองปกอน นายรอยด

เปดเผยวา “ผมเชือ่ม่ันมาโดยตลอดวา ธุรกจิอะไรกต็ามจะตองยดึลูก

คาเปนศูนยกลาง ซ่ึงตลาดจีนเปนตลาดทีสํ่าคัญท่ีสุดของบรษัิท  ลกูคา

อยูทีน่ี ่ดังนัน้ การทีผ่มมารวมงาน CIIE ดวยตัวเองจงึแสดงใหเหน็วา

ตลาดจนีนัน้สําคัญอยางยิง่”

瞬
间 เสี้ยวหนึง่แห่งกาลเวลา

今 天 ， 我 终 于

离 开 隔 离 酒 店

了。”11月5日，65岁

的新西兰纽仕兰全球研

发总经理罗伊离开酒店

直接前往进博会现场，

参与纽仕兰一系列新产

品发布，并帮助公司与

更多中国企业建立新的

合作关系。罗伊表示，

他在10月做核酸检测的

次数，比他之前几个月

做的还要多，而且入境

后还要隔离14天，目的

都只是为了来中国参加

第三届中国国际进口博

览会。

 新华社 图

开放发展篇
ภาคการพฒันาและเปิดกวา้ง
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มูลคานาํเขาสงออกของการคาสินคาสงูเปนอนัดับ 1 ของโลก ป พ.ศ. 

2562  จีนใชประโยชนจากเงินทุนตางประเทศสูงสุดเปนประวัติการณ 

อปุกรณเครือ่งจักร เทคโนโลย ีมาตรฐาน และบรกิารของประเทศจีนได

ตบเทา “กาวออกไป” อยางม่ันคง โดยมกีารลงนามเอกสารความรวมมือ

กวา 200 ฉบับกบั 138 ประเทศและ 30 องคกรระหวางประเทศ เพือ่รวม

กนัสรางความรวมมือภายใตขอรเิริม่หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง (BRI) โครง

การขนาดใหญตางก็มีความกาวหนาอยางมาก อาท ิโครงการกอสราง

เสนทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการตา - บันดุง โครงการกอสรางเสน

ทางรถไฟจีน - ลาว  และโครงการพัฒนาทาเรือกวาดารในปากีสถาน 

ฯลฯ นอกจากนัน้ จนียังไดตั้งเขตการคาเสรนีํารอง 21 แหง เกาะไหหลาํ

กลายเปนเมืองทาการคาเสรแีหงแรกของจนี ปทีแ่ลวจนียงัไดรบัการจัด

อนัดับประเทศทีม่สีภาพแวดลอมท่ีเอือ้แกการประกอบธุรกิจสงูข้ึนเปน

อนัดับที ่31 ซ่ึงสะทอนใหเหน็ถงึกลไกใหมของเศรษฐกจิจนีทีเ่ปดกวาง

กาํลงัเรงพฒันาไปอยางรวดเรว็

การเปดกวาง คือ หนทางท่ีหลกีเลีย่งไมไดในการพฒันาประเทศให

เจรญิรุงเรอืง จาํตองสอดรบักับแนวโนมการหลอมรวมเศรษฐกจิจีนเขา

กบัเศรษฐกิจโลก เจรญิรอยตามยทุธศาสตรการเปดกวางทีเ่นนการแบงปน

ผลประโยชนรวมกนัแบบ win-win ยนืหยดัการประสานอปุสงคทัง้ในและ

ตางประเทศเขาดวยกัน สรางสมดุลระหวางการสงออกและนําเขา ให

ความสําคัญท้ังการ “ดึงเขามา” กับ “กาวออกไป” ใชนโยบายดึงดูดเงิน

ทุน เทคโนโลย ีและองคความรูเขามาพรอม ๆ กนั เพือ่พฒันาเศรษฐกจิ

จนีทีเ่ปดกวางในระดับทีสู่งขึน้ไปอกีข้ัน  

—— อางองิจาก “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรคคอม-

มิวนิสตแหงชาติจีนตอการกําหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง

ชาติระยะ 5  ป ฉบับท่ี 13”

5年来，开放发展引领潮流

5 ปีแห่งการพฒันาและเปิดกว้าง

คนตน้เรื่ อง什么是开放发展？

อะไรคอืการพฒันาและเปิดกว้าง
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▲ด.ญ.ญาดานาร คิน เด็กชาวเมียนมาทีป่วยเปนโรคหัวใจพกิาร ซึง่
ไดรบัการชวยเหลอืผานโครงการ “BRI สัมพนัธฉนัพีน่อง” รุนที ่2  เม่ือ
ป พ.ศ. 2560 สมาพันธการกศุลจงหัวไดเริ่มตนโครงการ “BRI สัมพนัธ
ฉนัพีน่อง” เพือ่ชวยเหลอืเด็กท่ีปวยเปนโรคหวัใจพกิาร  จนถงึเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 มีเด็ก ๆ  3 รุนรวม 36 คนไดรบัการรักษาที่โรงพยาบาลอันเจนิ
ปกก่ิงและโรงพยาบาลโรคหลอดเลอืดและหัวใจฝูไวแหงมณฑลยนูนาน

▲จนิ ลีฉ่วนิ ผูวาการธนาคารเพือ่การลงทุนโครงสรางพืน้ฐานแหง
เอเชยี (AIIB) จนถงึวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  AIIB ไดอนุมัติโครงการ
ตาง ๆ แลว 87 โครงการ ครอบคลมุเขตเศรษฐกจิ 24 แหง มูลคาลงทนุมาก
กวา 19,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ

▲ Alice หนึง่ในพนักงานขับรถไฟหญิงกลุมแรกในประวติัศาสตร
ของประเทศเคนยา จากภาพ Alice (ท่ีสองจากซาย) ถายรปูรวมกับพนักงาน
ขับรถไฟหญิงคนอืน่ ๆ  ในหองควบคุมการเดินรถไฟ  วนัที ่31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ทางรถไฟรางมาตรฐานสายมอมบาซา - ไนโรบ ีไดเปดเดินรถ
อยางเปนทางการ  ซ่ึงเปนเสนทางรถไฟท่ีประเทศจนีไดชวยเหลือประเทศ
เคนยากอสรางตามมาตรฐานของเสนทางรถไฟระดับประเทศขัน้สงูสดุ  และ
เปนองคประกอบสาํคัญของโครงขายรถไฟในทวปีแอฟรกิาตะวนัออก อกี
ทัง้เปนโครงการกอสรางโครงสรางพืน้ฐานทีใ่หญท่ีสดุของเคนยานบัต้ัง
แตไดรบัเอกราช

▲ หวงั ซอีิง๋ อาจารยสอนกูเจิงของศูนยวฒันธรรมจีนกรุงกัวลาลมั-

เปอร ประเทศมาเลเซีย สืบเนือ่งจากสามารถควบคมุสถานการณการแพร
ระบาดของโควดิ - 19 ไดดี ศูนยวฒันธรรมจีนซ่ึงต้ังอยูใจกลางกรงุกวัลา-
ลมัเปอรไดกลบัมาจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นดานวฒันธรรมอยางคึกคกั  เพือ่
สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางจีนกับมาเลเซีย

คนตน้เรื่ อง

◀ หวงั กวนกวน หนึง่ในผูพฒันาโครงการ
โรงไฟฟาพลงันํา้ซูบรอ็งในสาธารณรฐัโกตดิววัร 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงไฟฟาพลงั
น้ําซูบรอ็ง ซ่ึงจีนเปนผูรับเหมาไดกอสรางแลวเสรจ็
โดยเปนโรงไฟฟาพลงัน้ําทีมี่ขนาดใหญท่ีสุดของ
โกตติวัวร และเปนหนึ่งในโครงการสําคัญของ
ยุทธศาสตรสรางสมดุลดานพลงังานของโกตติด
ววัร ชวยปรับเปลีย่นโครงสรางการใชพลงังานจาก
เดิมทีอ่าศัยโรงไฟฟาพลงังานความรอนเปนหลกั
โดยเพิม่แหลงพลงังานสะอาดใหเปนทางเลอืกมาก
ขึน้

面孔

整版图片均来自新华社
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共享发展篇
ภาคการพฒันาเชงิแบ่งปัน

ในเดอืนพฤศจิกายนป พ.ศ. 2563 ทีมแพทยไดเดินทางไปยงัพืน้ที่

ชนบทเพือ่ใหบรกิารทางการแพทยแกชาวบานในอาํเภอตานจาย มณฑล

กุยโจว เม่ือไปถงึบานของคุณหลิว หรงเหนิง  ซึง่เปนครอบครวัยากจน 

คุณหมอจาง อวีเ้สวใชมือทัง้สองขางพยงุคุณหลวิ หรงเหนิงใหนัง่ลงบน

เกาอีอ้ยางชา ๆ  พรอมสอบถามอาการและตรวจเชค็สภาพขาของคุณหลวิ

หลงัทาํการตรวจ ทมีแพทยลงความเหน็วาอาการท่ีขาของคณุหลวิคอน

ขางรายแรง จงึไดวางแผนทีจ่ะพาเขาไปรกัษาท่ีโรงพยาบาลซึง่มีความ

พรอมทางการแพทยในเมืองกุยหยางตอไป

 ต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา อาํเภอตานจายไดจัดทําโครงการบรกิาร 

“แพทยประจําครอบครวั”  ขึน้ แพทยมากกวา 100 คนในโครงการฯ ได

เดินทางไปเยีย่มและใหบรกิารดานการตรวจสุขภาพและอนามัยขัน้พืน้

ฐานแกประชาชนท่ียากจนกวา 57,000 คนท่ัวอาํเภอ รวมถงึผลกัดันสง-

เสริมโครงการบรรเทาความยากจนดานการแพทยและสุขภาพอยาง

แขง็ขัน  เพื่อใหคนยากจนไดรับบริการทางการแพทยที่ดขีึน้

瞬
间 เสี้ยวหนึง่แห่งกาลเวลา

2020年11月，

一支医疗

团队深入农村，给贵州省丹寨

县的村民们送上医疗服务。走

进贫困户刘荣能家里，医生张

玉学双手扶着刘荣能慢慢坐

在凳子上，一边交流，一边

帮他检查腿部健康。检查完

毕后，医生们认为刘荣能的

情况比较严重，计划将他带

到医疗条件更好的贵阳市进

行治疗。

 新华社 图
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การแบงปนเปนเง่ือนไขพืน้ฐานของสังคมนิยมท่ีมีเอกลกัษณ

เฉพาะแบบจนี ตองยนืหยัดวาการพฒันาเปนไปเพือ่ประชาชน การ

พฒันาข้ึนอยูกบัประชาชน และแบงปนผลการพฒันารวมกนัโดย

ประชาชน  จดัวางระบบท่ีมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ใหประชาชน

ทุกคนไดรบัประโยชนมากข้ึนจากการรวมพฒันาและแบงปน  เสรมิ

สรางพลังการพัฒนา เสริมสรางความสามัคคีของผูคน กาวไปสู

ความเจรญิรุงเรอืงรวมกนัอยางม่ันคง 

—— อางองิจาก “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลางพรรค-

คอมมิวนิสตแหงชาติจีนตอการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับท่ี 13”

คนจนในชนบทมากกวา 50 ลานคน ไดรบัการบรรเทาความ

ยากจนอยางแทจริง ความยากจนในภูมิภาคโดยรวมไดรับการ

แกไข บรรลุเปาหมายการมีงานทําเพิม่ข้ึนกวา 60 ลานคนในเขต

เมือง ระบบประกนัสังคมไดรบัการปรับปรุงใหดีขึน้อยางตอเน่ือง

ป พ.ศ. 2562 รายไดตอคนของชาวจีนเพิม่ข้ึน39.9 % จากป พ.ศ. 2558 

กลุมผูมีรายไดปานกลางยังคงขยายตวัอยางตอเนือ่ง ป พ.ศ. 2562 

อายุโดยเฉลี่ยของชาวจีนสูงถึง77.3 ป ... ผลสําเรจ็ในการพฒันา

ของจนีใหผลประโยชนและความยติุธรรมเทาเทียมทั่วถึงแกทุก

ผูทกุคนมากขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

什么是共享发展？

5年来，中国共享发展惠及民生

อะไรคอืการพฒันาเชิงแบ่งปัน

5 ปีทีผ่่านมา การพฒันาเชิงแบ่งปันของจนี
เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีพของประชาชน
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▲ทีอ่าํเภอเทียนจู แควนปกครองตนเองชนชาติมง
ชนชาติตงเฉียนตงหนาน มณฑลกุยโจว  ครอบครัวไรบาน
ไดรบัมอบบานหลงัใหมโดยผานการจบัสลาก  บานเชาของ
หลวงไดชวยแกปญหาเร่ืองท่ีอยูอาศัยใหแกกลุมผูมีรายได
ปานกลางระดับลาง แรงงานใหมผูไรท่ีอยูอาศัย และแรงงาน
ทีม่าจากตางถิน่ 

▲ผูสูงอายวุยัเจด็สิบป ในหมูบานโตวชวน เขตหลินอนั เมืองหางโจว มณฑล
เจอเจยีง กําลงัรบัประทานอาหารทีโ่รงอาหารสําหรบัผูสงูอาย ุโดยอาหารกลางวนัประ-

กอบดวยเนื้อสัตวหน่ึงอยางและผักสามอยาง ราคา 10 หยวน ผูสูงอายจุายเงินเพยีง 3

หยวน  สวนท่ีเหลอืรวมทัง้คาจัดสงอาหารทางกองทุนพเิศษจากฝายกจิการพลเรอืน
ในทองถิน่เปนผูออกคาใชจาย  

▲เพือ่ตอสูกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ - 19 เดือนตุลาคมป 2563  เมือง
ชงิเตา มณฑลซานตงไดทําการตรวจกรดนิวคลอีกิแกประชากรท่ัวเมือง คาใชจายการ
ตรวจวเิคราะหรบัผดิชอบโดยรฐับาล  ในภาพชาวเมืองกําลงัเขารบัการตรวจกรดนวิคลี
อกิโดยไมเสียคาใชจาย 

▲ทีแ่ควนปกครองตนเองชนชาติถูเจียชนชาติมงเซียงซี มณฑลหูหนาน รฐับาล
ทองถิน่ไดสรางสวนดวยรกัและเมตตา (ชือ่สถานรบัเลีย้งเด็กกาํพรา) ทีน่ีมี่เด็กกาํพรา 

125 คนจากเขตปาเขา พวกเขามาอยูรวมกันเปนครอบครวัใหญท่ีอบอุน  ในภาพ จาง เวย 

หวัหนาดูแลสวนดวยรกัฯ กําลงัรวมรบัประทานอาหารและสนทนากับเด็ก ๆ 

▲หยาง เจินมาจากครอบครัวยากจนตามทะเบียนสํา-
มะโนประชากรยากจนในเมืองฝโูจว มณฑลฝเูจีย้น  ป 2561 

รฐับาลทองถิน่ไดมอบเงนิชวยเหลือบรรเทาความยากจนใน
ภาคอตุสาหกรรม 10,000 หยวนใหเธอ นอกจากนีย้งัติดตอกบั
ฐานเพาะพนัธุแพะหลายฝาย  คัดเลือกแพะสายพนัธุคุณภาพ
ด ีและจดัสงแพะไปใหถึงหนาบาน ในท่ีสดุหยาง เจนิไดกาว
สูเสนทางอาชพีเล้ียงแพะ หลดุพนจากความยากจน  ในภาพ
หยาง เจนิกาํลงัปอนอาหารใหลูกแพะ

面孔

คนตน้เรื่ อง

整版图片均来自新华社
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ในชวง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

5 ป ฉบับที ่14”  จีนจะยึดประชาชนเปนจุดศูนยกลาง 

มุงม่ันทิศทางการกาวสูความรํา่รวยดวยกนั ยนืหยดัให

การพฒันาเปนไปเพื่อประชาชน การพัฒนาอาศัยประ-

ชาชน  และแบงปนผลการพฒันารวมกันโดยประชาชน

ในภารกจิหลกั 12 ประการที่ไดนําเสนอไวใน “ขอเสนอ

แนะ” บทท่ีวาดวย “การปรับปรงุคณุภาพชีวิตประชาชน

และยกระดับการพฒันาสังคม” เปนบททีมี่ความยาวมาก

ทีส่ดุ ซ่ึงมีเน้ือหาเกีย่วกบัชวีติความเปนอยูของประชาชน

ในหลากหลายดาน อาทิ รายไดประชาชน การจางงาน การ

ศึกษาประกันสงัคม คณุภาพชีวติ การบรกิารผูสงูอาย ุการ

บรหิารจัดการสังคม เปนตน

你好，未来
สวสัด ีอนาคต

中国共产党第十九届中央委员会第五

次全体会议，于2020年10月26日

至29日在北京举行。全会审议通过了《中共

中央关于制定国民经济和社会发展第十四个

五年规划和二0三五年远景目标的建议》，

这是中国未来5年和15年的发展蓝图。

ใน “ขอเสนอแนะ” ระบุถงึเปาหมายหลกัทีก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมจีนตองพยายามบรรลใุหไดภายใน

5 ปตอจากนี ้โดยครอบคลุมดานตาง ๆ รวม 6 ดานได

แก  การพฒันาเศรษฐกจิ การปฏิรปูเปดกวาง  ระดับความ

เจรญิของสังคม  การพฒันาระบบนิเวศนท่ีดี  ความผาสุก

ของประชากร และประสิทธิภาพการบริหารประเทศ 

เม่ือพจิารณาแนวทางและเปาหมายหลกัการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมในชวง “แผน 5 ป ฉบับที ่14” ซึ่ง 

“ขอเสนอแนะ” ไดนาํเสนออกมา  รฐับาลจนีจะรางโครง

ราง “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับ

ที่ 14” อยางละเอียดตอไป

人民 ประชาชน

目标  เป้าหมาย

เครื่องเก็บเกี่ยวกําลังทํางานในไรขาวสาลี
收割机在麦田中作业 新华社 图
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理念

ในชวง “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับท่ี 14” การพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมจนีจะปฏิบติัตามแนวคดิการพัฒนาใหมท่ีประกอบดวยการสรางสรรคนวตักรรม ความ

สอดคลองกัน การพัฒนาแบบสีเขียว การเปดกวาง การแบงปน โดยใชแนวคิดเหลานี้ตลอด

ทั้งกระบวนการพฒันาและในทุกมิติของการพฒันา  สรางรปูการณการพฒันาแบบใหม เปลีย่น

รปูแบบการพัฒนาอยางจริงจัง

จีนจะยืนหยัดไมสัน่คลอนในการปรบัปรงุการปฏริปู ยนืหยดัไมสัน่คลอนในการเปดกวาง

แนวคดิ
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เปาหมายในอนาคตป พ.ศ. 2578 ซึง่ “ขอเสนอแนะ” 

ไดนาํเสนอนัน้  ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีน ศักยภาพ

ทีแ่ทจรงิในดานเทคโนโลยแีละขีดความสามารถโดย

รวมของประเทศจะเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก ผลิตภัณฑ

มวลรวมทางเศรษฐกจิและรายไดเฉลีย่ตอหวัของชาว

เมืองและชนบทจะกาวขึน้สูระดับใหมอกีครัง้ เทคโนโลยี

หัวใจหลักสําคัญจะบรรลุความกาวหนาครั้งใหญ  

จีนจะกาวสูแนวหนาของประเทศนวัตกรรมโลก

ในขั้นพื้นฐานจะบรรลุการพัฒนาอุตสาหกรรม

รูปแบบใหม ระบบสารสนเทศ การพัฒนาเมืองและ

การพฒันาเกษตรกรรมทีทั่นสมัย พรอมทัง้สรางระบบ

เศรษฐกิจที่ทันสมัยขึ้นไดสําเร็จ

ในขั้นพื้นฐานบรรลุการพัฒนาระบบการบริหาร

ประเทศและขีดความสามารถในการปกครองประเทศ

ท่ีมคีวามทนัสมัย ประชาชนมีสวนรวมอยางเสมอภาค  

สิทธิการพัฒนาอยางเทาเทียม มีหลักประกันอยาง

สมบูรณ โดยสามารถสรางประเทศ รฐับาลและสังคม

อันชอบดวยหลักนิติธรรมในขั้นพื้นฐาน

สามารถบรรลุเปาหมายการสรางประเทศท่ีมี

วัฒนธรรมดีงาม ประเทศที่มีการศึกษาแข็งแกรง 

ประเทศที่มีบุคลากรชั้นเยี่ยม ประเทศที่โดงดังดาน

กฬีา  ประเทศจนีท่ีแข็งแรง คณุภาพของประชาชนและ

ความเจรญิของสังคมกาวสูระดับทีสู่งขึน้ อทิธิพลดาน

วัฒนธรรมของประเทศแข็งแกรงขึ้นอยางเดนชัด 

กอรางเปนรูปแบบการผลิตและดํารงชีวติสเีขยีว

อยางกวางขวาง การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ลดลงหลงัจากขึน้ถงึจดุสูงสดุ  สิง่แวดลอมระบบนเิวศน

โดยรวมเปลีย่นแปลงไปในทศิทางท่ีดข้ึีน  เปาหมายการ

สรางประเทศจีนท่ีงดงามไดบรรลุผลในขั้นพื้นฐาน 

กอรางเปนรูปการณใหมในการเปดกวางสูภายนอก 

เพิม่ขึน้ เสรมิสรางขีดความสามารถในการบรหิาร

และระบบการบรหิารประเทศใหมีความทันสมัย

ขจดัอปุสรรคดานระบบกลไกท่ีขดัตอการพฒันา

อยางมีคุณภาพ และการดํารงชวีติทีมี่คุณภาพ  เพิม่

แรงขบัเคลือ่นและพลวตัรการพฒันาอยางตอเนือ่ง 

远景 อนาคต

นักทองเที่ยวกําลังชมวิวที่เดอะบันด เซี่ยงไฮ
游客在上海外滩观光 新华社 图

รายงานพเิศษ特稿

33



แผนพฒันา 5 ป เปน “เข็มทศิ” ของการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมจนี

กระบวนการจัดทําเปนกระบวนการที่เครงเครียดและเปนไปตามหลัก

เหตุผลอยางมาก  โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวนมากเขามีสวนรวม ประชาชน

ในสังคมกใ็หขอเสนอแนะไมนอย ยกตัวอยางเชนการจัดทาํ “แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 13” ก็ไดมีการเริ่มจัดทําตั้งแต

ชวงการดาํเนินการตาม “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับ

ที ่12” โดยใชเวลาทั้งสิ้น 3 ป

ขอไดเปรยีบในการเขารวมความรวมมือและการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด

ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศเฉลี่ยตอคนถงึระดับมาตรฐานประเทศ

พัฒนาแลวระดับกลาง กลุมชนชั้นรายไดระดับกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น 

การบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานมีความเทาเทยีมท่ัวถงึ  ชองวางการพฒันา

ระหวางเมืองกับชนบท และชองวางมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชน

ลดนอยลง

การสรางประเทศจีนที่สงบสุขกาวสูมาตรฐานสูงใหม โดยพื้นฐาน

บรรลุการพัฒนาดานกลาโหมและ

กองทัพใหมีความทันสมัย

ชีวิตของประชาชนดีข้ึน  การ

พฒันาคนอยางรอบดานและการทํา

ใหประชาชนรํา่รวยท่ัวหนาประสบ

ความคืบหนาอยางเปนรูปธรรม

และชัดเจนยิ่งขึ้น 

阅读多一点 ขอ้มูลเพิม่เติม

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 5 ปี จดัท�าขึ้นมาอย่างไร
5年规划是怎么制定出来的？

จรวดลองมารช - 5 เหยา 5 ไดเปดตัวขึน้ในเดือนพฤศจกิายน

ป พ.ศ. 2563

图①2020年11月，长征五号遥五运载火箭发射 
新华社 图

คณะนักรองประสานเสียงอาวุโสฝกการขับรองในลาน
วัฒนธรรมของชุมชน
图②老年合唱团在社区文化广场练习合唱 
新华社 图

ผูปกครองพาบุตรหลานเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีหนานจิง
图③家长带孩子参观南京科技馆 新华社 图

①

②

③
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ขั้นตอนทีห่น่ึง

ขั้นตอนทีส่อง

ขั้นตอนทีส่าม

ขั้นตอนทีส่ี่

ขั้นตอนทีห้่า

ขั้นตอนทีห่ก

ขั้นตอนทีเ่จด็

ขั้นตอนทีแ่ปด

ขั้นตอนทีเ่ก้า

ขั้นตอนทีสิ่บ

ประเมินการดําเนินงานตามแผน “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับท่ี 12” 

ในชวงกลางแผน รวมถงึการประเมนิโดยบุคคลท่ีสามดวย

ทาํการวจัิยศึกษาลวงหนาอยางกวางขวางและในเชงิลึก พรอมท้ังศึกษาปญหาสําคัญใน

ระยะเริม่ตนรวมถงึแนวทางแกไขพืน้ฐาน

กอรางเปน “แนวทางพืน้ฐาน” ของ “แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับท่ี 

13” และดําเนินการขอรบัความเห็นจากทุกฝาย

ราง “ขอเสนอแนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับท่ี 13 ซ่ึงจดัทําโดย

พรรคอมมวินิสตจีน” (เรยีกโดยยอวา‘ขอเสนอแนะ’)     ในข้ันตอนการรางกมี็การศึกษาวจิยัจาํนวน

มากรวมถงึการขอความเหน็จากฝายตาง ๆ ดวย 

ผานกระบวนการตัดสนินโยบายแบบหมูคณะจํานวนมาก สุดทายจะมีการยืน่เสนอตอท่ี

ประชมุคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิตจนีสมัยท่ี 18 ครัง้ที ่ 5 เพือ่ขอความเหน็ชอบตอ 

“ขอเสนอแนะ”

คณะกรรมการปฏริปูและพฒันาประเทศจนีเริม่ราง (ราง) โครง “แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับท่ี 13” พรอมท้ังทําการศึกษาวจิยัหวัขอตาง ๆ เฉพาะทางไปพรอมกนั

คอืข้ันตอนท่ีประชาชนใหความเห็น ประชาชนสามารถใหขอเสนอแนะผานรูปแบบตาง ๆ 

อาทิ ทิง้ขอความออนไลน สงอเีมล สงขอความทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

ประสานเพือ่หาขอสรปุ นําโครงการท่ีเกีย่วของในแผนรวมถงึวธีิการดําเนนิการตาง ๆ  ของ

เมืองและมณฑลตาง ๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงกนั เพือ่ใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผน

พฒันาประเภทตาง ๆ  กนั และระดับตาง ๆ  กนั อนัจะกอใหเกดิพลังรวม โดยผูเชีย่วชาญทีมี่ภูมิ

หลงัทางวชิาการแตกตางกันกม็ารวมกนัพจิารณาแผนน้ีเพือ่หาขอสรปุ

กอรางข้ึนเปนรางแผนรบัฟงความเหน็และเริม่ดําเนินการรบัฟงความเหน็อยางกวางขวาง

อนมัุติและประกาศ “โครงรางแผน” โดยเริม่จากการรายงานใหแกท่ีประชุมประจาํสํานกั

นายกรฐัมนตรแีละคณะกรรมการถาวรกรมการเมือง  ผานการตรวจสอบเบ้ืองตนโดยคณะ-

กรรมการเศรษฐกจิและคลงัของสภาประชาชนแหงชาติจนี  ตอจากน้ัน ท่ีประชุมเต็มคณะสํานกั

นายกรฐัมนตรจีะพจิารณาและย่ืนเสนอใหสภาประชาชนแหงชาติจนีพจิารณาตอ และใหคณะ-

กรรมการถาวรกรมการเมืองพจิารณาอนุมัติ สุดทายในเดอืนมีนาคม ป พ.ศ. 2559 ท่ีประชมุสภา

ประชาชนแหงชาติจนีสมัยท่ี 12 ครัง้ที ่4 จะพจิารณาอนมัุติแผน
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中国人的“十三五”

2020年是中国“十三五”规划的收官

之年，五年来，“十三五”规划里

的目标一个个从纸上落到实处。当梦想照进现实，老百

姓的生活也发生着深刻的变化。

“แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ 5 ปี ฉบบัท่ี 13” ของชาวจนี

ป พ.ศ. 2563 เปนปปดทายของ “แผน

พฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับ

ที ่13” ในชวง 5 ปมานี ้เปาหมายที่ระบุไว

ใน “แผน 5 ป ฉบับท่ี 13” ไดทยอยกาวออกจาก

กระดาษสูความเปนจริง เมื่อความฝนไดบรรลุ

เปนความจริง ชีวิตของประชาชนก็เกิดการเปลี่ยน

แปลงอยางลุมลึก

●ในป พ.ศ. 2562 รายไดเฉลี่ยตอ

หัวที่จัดสรรไดของประชากรจีนสูงถึง 

30,733 หยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 39.9 จาก

ป พ.ศ. 2558

●รายไดของครอบครัวจาํนวน 140 

ลานครัวเรือนสูงถึง 100,000 - 500,000 

หยวน

●รถไฟความเร็วสูงครอบคลุม

เมืองที่มีประชากร 1 ลานคนขึ้นไป

รอยละ 95

●การจองรถผานทางแอพพลิ-

เคชัน่มีปรมิาณประมาณ 21 ลานกวา

ใบจอง

●มีจักรยานเชาสาธารณะเปด

ดําเนินกิจการใน  360 กวาเมืองใน

ประเทศจีน โดยมีจักรยานที่ใชงาน

จํานวน 19.45 ลานคัน

●ปริมาณพัสดุดวนเฉลี่ยตอคน

ของจีนในป พ.ศ. 2562 อยูที่ 45 ชิ้น

●ปริมาณการสงพัสดุดวนเพิ่ม

ข้ึนจาก 20,700 ลานชิน้ในป พ.ศ. 2558 

ไปเปน 80,000 ลานชิ้นขึ้นไปในป 

พ.ศ. 2563
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●ประชากรจีนสามารถใชโทรศัพทมอืถอื

ชําระเงินไดทุกที่ทุกเวลา 

●ณ ปลายป พ.ศ. 2562 จีนมีผูใชบรกิาร 4G

 เกินกวา 1,200 ลานคน

●จนถึง ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มีการ

เปดสถานฐีาน 5G สะสมรวม 690,000 ฐาน เพือ่

เชื่อมตอผูใชเกินกวา 160 ลานคน 

●ในป พ.ศ. 2562

 ในเมืองระดับจงัหวดัข้ึน

 ไปจํานวน 337 แหงของจีน มี

จํานวนสัดสวนวันที่อากาศคุณภาพ

ดีเฉลี่ยตอปสูงถึงรอยละ 82

●ในป พ.ศ. 2562  พื้นที่สีเขียว

สวนสาธารณะเฉลี่ยตอคนของจีนมี

ประมาณ 14.4 ตารางเมตร/คน

●มีปริมาณผูศึกษาสถาบันอุดมศึกษาประเภทตาง ๆ ของจีน 40.02 ลาน

คน มีอัตราการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ  51.6

●ครอบครัวจํานวนรอยละ 90 สามารถเขาถึงจุดรักษาพยาบาลที่ใกลที่

สุดไดภายใน 15 นาท ี

●ประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชากรรอยละ 95 ขึ้นไป 

●หมูบานเกนิกวารอยละ 95 ไดดําเนนิกจิกรรมทําความสะอาด  สาธารณูป-

โภคสขุอนามัยในชนบทและสภาพแวดลอมไดรบัการปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง 

●จีนมีปริมาณจอภาพยนตรมาก

ถึง 69,787 จอ

●ในป พ.ศ. 2562 รายไดกจิการราน

อาหารของจนีท่ัวประเทศอยูท่ี  4.7 ลาน

ลานหยวน การรบัประทานอาหารทีร่าน

อาหารกลายเปนชีวิตประจําวันของผู

คนไปแลว

รายงานพเิศษ特稿

37



工业遗址“变身”文创地标

การจดัการของจนี
 “แปลงร่าง”โรงงานรา้ง

เป็นพื้นท่ีวฒันธรรม

一座位于长江上游的废弃工厂，经过设计师的改造，

成为知名的“网红”文创地标——重庆鹅岭二厂文

创公园，每天有上千人慕名前来一探究竟。

二厂文创公园位于重庆市渝中区鹅岭公园旁，2017

年正式开园。这里可俯瞰长江、嘉陵江景色，可纵览立体

交通，即渡船、汽车、轻轨同时驶过；内设画廊、设计

室、艺术家工作室、创意餐厅等，外部仍保持旧时期工业

建筑风格。

据介绍，二厂文创公园的前身是重庆印刷二厂。随着

社会经济转型，重庆印刷二厂倒闭，留下一栋栋饱经风霜

的厂房。近年来，中国鼓励将闲置厂房、仓库等改造为创

业创新基地和文创空间，重庆印刷二厂因此迎来转机。

2014年，艺术投资人周迓昕准备投资改造二厂。当时，

重庆印刷二厂改造项目正好赶上重庆市渝中区产业结构调整的

大趋势。“有机更新才能唤醒城市再生。”周迓昕介绍，建设

以集市为主体的艺术园区和政府的发展方向不谋而合。

①

บรหิารแดนมงักร

中国之治

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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โรงงานรางแหงหน่ึงซ่ึงต้ังอยูแมน้ําแยงซีตอนบน ไดผานการรีโนเวท

โดยนักออกแบบ กลายเปนพื้นท่ีขึ้นชื่อทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคท่ี

เปนที่รูจักกันดีบนอินเตอรเน็ต คือ Testbed 2 สวนสาธารณะวัฒนธรรม

เชิงสรางสรรค อดีตโรงพิมพที่สองในเขตเออหลิ่งฉงชิง ทุก ๆ วันจะมี

ผูคนที่ไดยินกิติศัพทเดินทางมาเยี่ยมชมนับพัน

Testbed 2 ตั้งอยูถัดจากสวนสาธารณะเออหลิ่ง เขตอวี๋จง นครฉงชิ่ง 

เปดใหเขาใชอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2560 ที่นี่คุณสามารถมองจาก

ที่สูงลงมาเห็นทัศนียภาพของแมน้ําแยงซีและแมน้ําเจียหลิ่ง (แมน้ํา

เจียหลิ่งเปนสาขาของแมน้ําแยงซีตอนบน) สามารถเห็นภาพรวมการ

คมนาคมสามมิต ิคือ เรือขามฟาก รถยนต รถไฟฟารางเบาที่แลนผานใน

เวลาเดียวกัน ภายในมีระเบียงแกลเลอรี หองออกแบบ สตูดิโอศิลปน

รานอาหารสรางสรรค ฯลฯ ขณะที่ภายนอกยังคงรูปแบบสถาปตยกรรม

อุตสาหกรรมสมัยเกา

กอนที่จะมาเปนสวนสาธารณะวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค Testbed 2 

นั้น แตเดิมเปนโรงพิมพฉงชิ่งที่สอง ดวยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม โรงพิมพฉงชิ่งที่สองจึงตองปดตัวลง ทิ้งอาคารแตละหลัง

ของโรงงานท่ีผานหวงแหงกาลเวลา เม่ือไมกี่ปท่ีผานมา ประเทศจีน

ไดสนับสนุนใหมีการซอมแซมรีโนเวทอาคารโรงงานและคลังสินคา

ตาง ๆ ที่ไมไดใชงานใหเปนพื้นท่ีนวัตกรรมของผูประกอบการและ

วฒันธรรมเชงิสรางสรรค โรงพมิพฉงชิง่ท่ีสองจงึไดโอกาสปรบัลคุใหม 

ในระหวางกระบวนการนี้ปรากฏวามีกลุมคนหนุมสาวในฉงชิ่ง 

สวนสาธารณะวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคอดีตโรงพิมพ

ฉงชิ่งที่สอง
图①③重庆二厂文创公园 CFP 图

นักทองเที่ยวถายภาพที่ระลึกใน Testbed 2

图②游客在重庆二厂文创公园拍照留念 CFP 图 

② ③
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รวมถึงนักออกแบบ นักลงทุนดานศิลปะ จิตรกร นักวางแผน ฯลฯ    

พวกเขาเห็นวาในกระบวนการปรับลุคเมืองใหม ควรทําการรีโนเวท

อาคารสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูเดิมใหดีข้ึนดวย

หลี่ ฉวนโป นักออกแบบชาวฉงชิ่ง เริ่มเนนสํารวจยานชุมชนเกาแก

ในเขตเมือง มีอยูครัง้หนึง่เขาผานอาคารสํานกังานรางของโรงงานท่ีสอง

โดยบังเอิญ เขาเลายอนความทรงจําวา เห็นบันไดหินที่เปนรองลึกจาก

การถูกเหยียบยํ่ามานานป สีที่ทาบนราวจับหลุดลอกออก ฝาเพดานแบบ

โรงงานอุตสาหกรรม แทนพิมพท่ีถูกทิ้งราง บรรยากาศเหมือนกับกําลัง

ดูภาพยนตรเกา ๆ

 “สําหรับเมืองแหงอารยะธรรมประวัติศาสตรแลว เราจึงควรที่จะรู

วาคนรุนพอแมของเราเขาอยูอาศัยกันอยางไร สภาพหนาตาเดิมของบาน

เมือง อาคารสิ่งปลูกสรางหลังเกานับเปนสิ่งบอกเลาไดดีกวารอยพันวจี” 

หลี่ ฉวนโปเชื่อวา ส่ิงปลูกสรางเฉกเชนเดียวกับผูคน ซ่ึงมีรูปลักษณ

หนาตาที่แตกตางกันในแตละชวงวัย ส่ิงปลูกสรางยอมไดรบัการชําระ

ลางจากกาลเวลาดวยเชนกนั ยิง่เกาแกยิง่มกีลิน่ไอเขมขน เขาเชาอาคารสอง

หลังในเขตโรงงาน ปรับเปลี่ยนเปนสตูดิโอ ซึ่งที่นี่คือเคาโครงตนแบบ

ของ “Testbed 2” สวนสาธารณะวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค

การจะทําใหโรงพมิพฉงชิง่ทีส่อง “เกดิใหม” ได ลาํพงัสถาปนกิฝาย

เดียวน้ันยอมไมเพยีงพอแนนอน ในเวลาน้ีจงึถงึควิของนักลงทุนท่ีจะตอง

ออกโรงแลว ป พ.ศ. 2557 โจว หยาซนิ นักลงทุนดานศิลปะไดเตรยีมลงทนุ

ทาํการรีโนเวทโรงงานที่สอง ขณะเดียวกนัโครงการรโีนเวทโรงพมิพฉงชิง่

ท่ีสองน้ีเปนเวลาเดียวกับการมีแนวคิดที่จะปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

ในเขตอวี๋จงนครฉงชิ่งขนานใหญ “การปรับลุคฟนฟูใหมจึงจะสามารถ

ชุบชวีติเมืองข้ึนมาได” โจว หยาซนิแนะนําวา การเนนทําสวนศิลปะเปน

ตลาดนัด สอดคลองกบัทศิทางการพฒันาของรฐับาลโดยบังเอญิ

โครงการรีโนเวทไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ทีมงาน

ของโจว หยาซนิรบีเดินทางไปลอนดอนในทันที เพือ่เรยีนรูประสบการณ

การแปลงโฉมโรงงานอตุสาหกรรมเกา ลงทุนควักเงินซ้ือแบรนด “Testbed”  

วลิเลียม เอลทอรป สถาปนิกชาวอังกฤษผูเคยรโีนเวทโรงงานนมท่ีถกูทิง้

รางริมแมน้ําเทมสใหเปนพืน้ทีศิ่ลปะทีม่ชีือ่เสียงและต้ังชือ่วา “Testbed 1”

ดังนั้น “โรงพิมพฉงชิง่ที่สอง” จึงถูกเรียกวา “Testbed 2” การรีโนเวททั้ง

หมดดําเนินการโดยยังคงภาพลกัษณดัง้เดมิของโรงพิมพที่สองไว

เฉิน ยจีง ผูซ่ึงเขารวมในโครงการสวนวฒันธรรมเชิงสรางสรรคโรงงาน

ท่ีสอง เขามองวา การฟนฟูเมืองไมใชการรื้อถอนและการกอสรางขนาน

ใหญ เขากลาววา มีซากอาคารอตุสาห-

กรรมจํานวนมากในฉงชิง่ท่ีสามารถ

นาํมาใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีแทน

ท่ีจะถกูรื้อถอนหรือลอมรัว้เกบ็ไว

เปนซากโบราณสําหรบัการเยีย่มชม 

หลงัจากการปรบัปรงุโรงพมิพท่ี

สองแลว หลี ่ฉวนโปพบโกดังส่ิงทอ

แหงหน่ึงบนถนนกวานยนิเฉยีว เขต

เจียงเปย ซ่ึงสรางข้ึนในยคุป 60 ถกู

ทิ้งรางมานานกวาสิบปเน่ืองจาก

โรงงานลมละลาย เขาใชอฐิแดง คาน

ไม และประตูเหลก็เกาในการตกแตง

บรรยากาศสถานที่ โดยรักษารูป

ลกัษณด้ังเดิมและพชืพนัธุในบรเิวณ

อาคารไวใหมากที่สุด
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บนช้ันสองของอาคารหลกัของคลงัสินคา จะเหน็หลงัคาโคงระบายลม

สไตลอนิดัสเทรยีล ผนังอาคารโรงงานทีก่อดวยอฐิด้ังเดิมยงัคงไวเชนเดิม 

ทิวแถวกอไผบริเวณระเบียงอาคารยังคงรักษาไว ปจจุบัน ที่นี่แปรสภาพ

เปนหองสมุดเปยชัง “ดูจากภายนอกเหมือนอาคารโรงงานเกา ๆ แตดาน

ในเปนธุรกิจเชิงวัฒนธรรมที่กาวลํ้าตามยุคสมัย” หลี่ ฉวนโปกลาว

ลอนดอนบนลุมแมน้ําเทมส ไดเปลีย่นจากเมืองหลวงอตุสาหกรรมมา

เปนเมืองหลวงแหงการสรางสรรคอยางสมบูรณแบบ ฉงช่ิงรมิฝงแมนํา้แยงซี

กาํลงัผานกระบวนการดังกลาวเชนกนั บรบิททางอตุสาหกรรมไมไดเปน

เพยีงกองอฐิและแทงเหลก็เทานัน้ หากแตเปนแหลงรวมความทรงจาํของ

เมืองดวย 

“เราไดแสดงใหเหน็อยางชดัเจนแลววา คุณคาของมรดกทางอตุสาห-

กรรมนครฉงชิง่ ไมเพียงแบกรับคุณคาความทรงจําทางประวตัศิาสตรและ

ความรักความผกูพนัทางสังคมเทาน้ัน เม่ือเทียบกบัมรดกทางวฒันธรรม

ประเภทพืน้บานแลว มรดกประเภทน้ีสามารถกลมกลนืเขากบัวถิชีวีติใน

สังคมปจจุบนัไดดีกวา และแสดงคุณคาของมันไดมากกวา” หลี ่ฉวนโป

เชือ่วา การอนุรกัษและการใชประ-

โยชนจากมรดกทางอตุสาหกรรมนาํ

มาซึ่งความหวังในการฟนฟูเมือง

และการยกระดับภาพลักษณของ

นครฉงชิง่ในสังคมปจจุบนัไดดีกวา

และแสดงคุณคาของมันไดมากกวา

หลี ่ฉวนโปเชือ่วาการอนุรกัษและ

การใชประโยชนจากมรดกทางอตุ-

สาหกรรมนาํมาซ่ึงความหวงัในการ

ฟนฟูเมืองและการยกระดับภาพ-

ลักษณของนครฉงชิ่ง

本刊综合

สวนสาธารณะวฒันธรรมเชงิสรางสรรคอดีตโรงพมิพฉงชิ่ง

ท่ีสอง
重庆二厂文创公园 CFP 图
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非常快！”早上9点半，云

南滇韵嘉品商贸有限公司

负责人来到中国（云南）自由贸易

试验区昆明片区综合服务中心的24

小时自助服务区。通过刷身份证，

他很快就在自助打印设备上打印好

了企业营业执照，并在工作人员指

引下领取了企业公章。“我们当天

递交了材料，当天就办好，整个流

程都很方便。”这位负责人说，这

样的速度令人满意。

如今，在中国（云南）自由贸易

试验区昆明片区，对外资企业实行

准入前国民待遇加负面清单管理，

服务中心已配备英语、泰语服务人

员，外资企业办事同样便捷高效。

中国（云南）自贸试验区：24小时服务不打烊

“เร็วมาก”  ในชวงเชา เวลา 9.30 น. ผูอํานวยการของบริษัทยูนนาน

เตียนอวิน่เจยีพิน่การพาณิชย  จาํกดั เดินทางมาที่พื้นท่ีใหบรกิารตนเอง 24

ชั่วโมงของศูนยบริการครบวงจรในเขตการคาเสรีนํารองมณฑลยูนนาน

พื้นที่คุนหมิง  เมื่อผานการสแกนบัตรประชาชน เขาก็สามารถพิมพใบ

อนุญาตประกอบกจิการไดอยางรวดเรว็จากอุปกรณเครื่องพิมพแบบบรกิาร

ตนเอง “เรายืน่เอกสารวนัน้ันแลวก็ทําเสร็จในวนันัน้เลย ข้ันตอนท้ังหมด

สะดวกมาก” เขาบอกวารูสึกพอใจกับความรวดเร็วแบบนี ้

ปจจบัุนศูนยบรกิารครบวงจรพื้นท่ีคุนหมิงมีเคานเตอรบรกิารตนเอง

ดวยระบบอจัฉรยิะเพื่อใหบริการธุรกรรมของภาครฐัเชนน้ี 20 กวาเคร่ือง

แลว นอกจากนีย้งัมีการเพิม่จาํนวนอปุกรณอยางตอเน่ือง วสิาหกจิและประ-

ชาชนท่ีมาทําธุระ เพยีงสแกนบตัรประชาชนท่ีเครือ่งอปุกรณก็สามารถทํา

ธุรกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนการพิมพใบอนุญาตประกอบ

กจิการ การรบัใบเสรจ็  การพมิพใบรับรองการประกนัสงัคม การหกัภาษี 

ณ ท่ีจายและการนาํสงเงินประกนัสงัคม เปนตน ทําใหการบรกิารธุรกรรม

เขตการคา้เสรนี�าร่องประเทศจนี (ยูนนาน) 
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ช ัว่โมง

本刊记者 王欢 刘子语 李吒/文

①
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ของภาครฐัสามารถทําไดตลอด 24 ชัว่โมง

ปจจุบันวิสาหกิจที่มายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เขตการคา

เสรีนํารองฯ พื้นที่คุนหมิงหากเตรียมเอกสารครบถวน เพียงครึ่งชั่วโมง

ก็เสร็จเรียบรอย  ถายืน่เอกสารผานทางออนไลน จะสามารถอนมัุติไดภาย

ใน 8 ชัว่โมง การใหบรกิารของหนวยงานสรรพากรชวยใหวิสาหกจิสามารถ

ทําธุรกรรมทีเ่กีย่วของกับภาษีไดอยางรวดเรว็  งานทีเ่ม่ือกอนตองใชเวลา

15 วันจึงจะดําเนินการเสร็จ ปจจบุนัครึง่ชัว่โมงกเ็สรจ็แลว สาํหรบันักลง

ทุนตางชาติจะดําเนินการตามมาตรการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในชวงกอนเขา

มาลงทุนบวกกบัการบรหิารตามรายการสงวนในการเขาถงึตลาด  โดยที่

ศูนยบริการมีพนักงานที่สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยได ทําให

วสิาหกิจทุนตางชาติทาํธุรกรรมไดอยางสะดวกรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ

สูงเชนเดียวกัน

การบริการอยางมีคุณภาพเปนสิง่ดึงดูดนักธุรกิจไดอยางมาก  หลงัจาก

เปดใหบริการมาเปนเวลา 1 ป เขตการคาเสรีนํารองมณฑลยูนนานพื้นที่

คุนหมิง วิสาหกิจเขามาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 13,727 ราย โดยในจํานวนนี้

เปนวิสาหกจิทุนตางชาติ 58 ราย  ไมเพยีงแตสะดวกรวดเรว็ พืน้ท่ีคุนหมิง

ยงัทดลองใหบรกิารปรกึษาดานกฎหมายระหวางประเทศดวย ศูนยบรกิาร

อนุญาโตตุลาการดานการคาระหวางประเทศแหงคุนหมิงก็ตั้งอยูในเขต

การคาเสรีนํารองมณฑลยูนนานพื้นที่คุนหมิง ในศูนยบริการแหงนี้มีผู

เชี่ยวชาญดานกฎหมายจากทั่วประเทศจีนเปนจํานวนมาก เฉิน เสี่ยวฮวา

ทนายความจากกวางโจวกเ็ปนคนหน่ึงทีทํ่างานในศูนยบรกิารแหงน้ี  องคกร

เพือ่สังคมท่ีไมแสวงผลกาํไรแหงน้ีมภีารกจิหลกัท่ีสาํคัญทีสุ่ดกค็อืลดภาระ

ของศาลยุติธรรม และพยายามไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคานอกศาล

แมวาเฉิน เส่ียวฮวา จะมาท่ีคุนหมิงไดเพยีง 3 เดือน แตดวยความพยายาม

ของเธอและคณะผู เชีย่วชาญ จงึเกดิการเจรจาไกลเกลีย่ดวยความรวดเรว็

ใชเวลาเพียง 8 ชั่วโมง “ปนี้มีบริษัทแหงหนึ่งที่เขามาตั้งในพื้นที่คุนหมิง

แตไมสามารถเขาสูตลาดหลักทรพัยของฮองกงไดตามกาํหนด จึงเกิดขอ

พิพาททางการคา เราจึงไดนําเอก-

สารมาจากศาลและวันรุงขึน้กดํ็าเนิน

การไกลเกลีย่ทนัท ีจากเวลาบายโมง

จนกระทั่งสองทุม เพียง 8 ชั่วโมง

ก็สามารถทําใหคูกรณีกลับไปดวย

ความพงึพอใจ”  นับต้ังแตไดจดัต้ัง

ศูนยบริการแหงนี้เปนตนมา ไดมี

การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ทางการคากับประเทศตาง ๆ อาท ิ

มาเลเซยี  บงักลาเทศ  ไทย และอนิเดีย

เปนตน และไดมีการลงนามขอตก

ลงความรวมมือกบัอนุญาโตตุลาการ

จากหลายเมืองและหนวยงานบริการ

ดานกฎหมายหลายแหงจากท่ัวประ-

เทศจีน

เขตการคาเสรีนํารองประเทศจีน (ยูนนาน) 

图①②中国（云南）自贸试验区 李文君 图

②

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路
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泰国椰子香飘中国

กลิน่มะพรา้วของไทยหอมหวล
ทัว่ประเทศจนี

รถปกอพัสีดําของณรงคศักด์ิแลนบนทางเลก็ ๆ  ทีค่ดโคงในดงปามะพราว

ใบมะพราวขนาดใหญขางทางสมัผสักบัตัวรถท่ีแลนผานเสยีงดังฉบั ๆ  “จงัหวัด

ราชบุรแีหลงปลกูมะพราวน้ําหอมยคุแรกของไทย  ผมเปนชาวสวนมะพราว

ซึง่เกดิและเติบโตทีน่ี”่ ณรงคศักด์ิขับรถเขาจอดในโรงงานแปรรปูมะพราว

ของตน พลางแนะนําขอมูลใหกับผูส่ือขาว 

ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกในจังหวัดราชบุรีซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง

ใตของกรุงเทพฯ เปนตลาดนํ้าที่มีชื่อเสียงและเปนแหลงปลูกมะพราวนํ้า

หอมที่สําคัญของไทย เปนสถานที่ที่เขาใชชีวิตในวัยเด็กอยางมีความสุข

และเปนจุดเริ่มตนของความเจริญเติบโตในอาชีพของณรงคศักดิ ์

 “ต้ังแตเด็กทีบ่านก็มีสวนมะพราว เราเก็บมะพราวกันเอง เขาใจเร่ือง

มะพราวเปนอยางดี รูวามะพราวแบบไหนอรอย และกร็ูวาจะปลกูมะพราว

ใหอรอยไดอยางไร” ปนี้ณรงคศักดิ์อายุ 50 ปแลว เขาเกิดในตระกูลชาว

任芊 郭鑫惠/文

①

从小家里就有椰子

园，我们自己摘椰

子，对椰子有非常深入的了

解，知道什么样的椰子好

吃，也知道怎样种出来的椰

子好吃。”今年50岁的纳

隆萨出生于椰园世家，从

以前的椰农到近年来成立

自己的公司，从在泰国国

内分销到大量出口海外，

纳隆萨用一颗颗椰子开辟

出一条致富之路。

2 0 0 9 年 ， 纳 隆 萨 成

立了自己的公司，开始向

欧美出口椰子，之后他慢

慢意识到中国市场的重要

性。“中国人口众多，民

众也非常喜爱椰子，所以

我开始着手开拓那里的市

场。”纳隆萨介绍说，他

的公司从2013年起打入中

国市场，先从一些泰国餐

馆入手，逐渐扩展到超市

与商场。随着知名度与日

俱增，纳隆萨又敏锐地捕

捉到中国电商平台蕴含的

巨大商机，与生鲜电商的

合作为公司带来意想不到

的发展机遇。
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สวนมะพราว เริ่มตั้งแตเปนชาวสวนในสมัยกอนจนกระทั่งเมื่อไมกี่ปมา

นี้จึงไดตั้งบริษัทของตนเอง ตั้งแตเปนผูคาปลีกในประเทศไทยจนถึงสง

ออกไปยงัตางประเทศ ณรงคศักด์ิใชมะพราวบุกเบิกเสนทางทาํเงนิของเขา

“ป พ.ศ. 2552  ผมต้ังบรษัิทของตัวเอง เริม่สงออกมะพราวไปยงัยโุรป

และอเมริกา หลงัจากนัน้ผมกค็อย ๆ เริม่ตระหนักถงึความสําคัญของตลาด

จีน ชาวจนีมีจํานวนมากและตางกช็ืน่ชอบมะพราว ผมกเ็ลยเริม่ขยายตลาด

จีน” ณรงคศักดิ์บอกวา “บริษัทของเขาเริ่มเขามาในตลาดจีนเมื่อป พ.ศ.

2556” เร่ิมจากรานอาหารไทยในจนีกอน แลวคอยขยายไปยงัซุปเปอรมาร-

เก็ตและหางสรรพสินคา สืบเนื่องจากการที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจกัมากขึน้

ณรงคศักด์ิจึงควาโอกาสทางการคาผานชองทางออนไลนของจีนไดอยาง

รวดเรว็  การรวมมือกบับรษัิทผูคาผลติภณัฑอาหารสดออนไลนทาํใหบรษัิท

ของเขามีโอกาสในการเติบโตไดอยางเกินคาด

 “ชวง 5 ปทีผ่านมา มะพราวนํ้าหอมของเรามียอดขายดมีาก ไมวาจะ

เปนการขายท่ีรานคาหรือการขายออนไลน นับต้ังแตเขาสูตลาดจีนจนถงึ

ปจจบัุน ปริมาณการขายของเราเพิม่ข้ึนหลายเทา” ณรงคศักด์ิกลาว   ปจจบุนั

ประเทศจีนกลายเปนตลาดสงออกมะพราวท่ีสําคญัของไทย

ในปนี้การแพรระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใหมสงผลกระทบ

อยางมหาศาลตอเศรษฐกิจโลก บริษัทของณรงคศักดิ์ไดอาศัยชองทาง

การคาออนไลนทําใหปริมาณการ

สงออกมะพราวไมลดลงแตกลับ

เพิม่ข้ึน “ปนีป้รมิาณการสงออกไป

ยังตลาดจีนมีแนวโนมขยายตัวขึ้น 

ดีกวาปที่แลวซะอีก”

สวนมะพราวในจังหวัดราชบุร ีประเทศไทย
图①位于泰国叻武里府的椰子林 新华社 图

คนงานกําลังแปรรูปมะพราวขั้นตน
图②工人对椰子进行初步加工 新华社 图

②
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作为泰国第一大海岛，普吉岛以其

细软白净的沙滩、椰影重重的热

带风情和温暖清澈的海水闻名于世。然

而，旅游业带动经济发展的同时，也给当

地海滩生态环境带来不少负面影响。值得

欣慰的是，在各方努力下，清洁海滩行动

近年来正在普吉岛变成潮流，越来越多拥

有环保意识的当地人和游客开始随身携带

垃圾袋，顺手将海滩上的垃圾带走。

35岁的海滩清理志愿者沃拉育见证

了这种变化。“以前像我这样自愿清理海

滩的人很少，现在越来越多。”扛着沉重

的垃圾袋，沃拉育吃力地沿着碎石路爬上

海滩边的石桥。回头望向夕阳下的美丽海

滩，沃拉育说，“只要大家一起动手，我

们的海滩一定会更清洁更美丽。”

泰国志愿者：让我们的海滩更清洁美丽

อาสาสมคัรชาวไทยมาช่วยกนัท�าให ้
ชายหาดสะอาดและสวยงามยิง่ขึ้น

เขาสูเดือนพฤศจิกายนหาดปาตองที่จังหวัดภูเก็ตของไทยยังคง

มีแสงแดดแจมใส เด็ก ๆ ท่ีวิง่เลนเทาเปลากันบนหาดทราย คูรกัท่ีจงู

มือกนัเดนิเลนชวยเพิม่ชวิีตชวีาใหแกชายหาดแหงนี ้วรยทุธวยั 35 ป

อาสาสมัครทําความสะอาดชายหาดสวมชุดสีดําทั้งตัวในมือเขาถือ

ถุงขยะสีดํา 3 ถุงเตรียมเริ่มงานทําความสะอาดชายหาด

“ผมเห็นวาฬครั้งแรกตอนอาย ุ5 ขวบ มันเปนวาฬที่เกยตื้นตาย

เพราะขยะในทองทะเล” ดวยความที่วรยุทธไดเห็นความโหดรายที่

มนษุยกระทาํตอสิง่มีชวีติในทะเล เขาจงึเกดิความคดิทีจ่ะทําอะไรบาง

อยางเพือ่ใหทะเลสะอาดมาต้ังแตยงัเด็ก เม่ือประมาณ 3 - 4 ปกอน วรยทุธ

เหน็รปูชายหาดทีเ่ต็มไปดวยขยะจากส่ือโซเชยีลมีเดีย เขาจงึตัดสินใจ

จะทําความสะอาดชายหาดดวยการเริ่มลงมือเก็บขยะดวยตนเอง

“ตอนน้ันผมขับมอเตอรไซคมา 30 - 40 กโิลเมตร จนถงึชายหาด

แหงนัน้ ถงุขยะ 3  ถงุทีนํ่ามาดวยไมพอใสดวยซํ้าไป ต้ังแตนัน้มาผม

กร็ูวา สัปดาหถดัมาผมยังจะตองมาอกีครัง้ สุดทายก็เลยกลายเปนวา

ตองมาที่ชายหาดสัปดาหละครั้งเปนประจํา”

เม่ือเปดถงุขยะท่ีอยูในมือ วรยทุธกเ็กบ็ขยะตาง ๆ บนชายหาดอยาง

คลองแคลว ท้ังขวดพลาสติก กลองโฟมและขวดแกว ตนปน้ี วรยทุธ

ไดเขารวมกบักลุมอาสาสมัครเก็บขยะบนชายหาดภายใตสังกดัมูลนธิิ

พัฒนาชายหาดปาตอง ถงึแมจะมีรายไดนอย แตไดทํางานทีต่นชอบ

เขาก็รูสึกพอใจแลว 

ภูเก็ตเปนเกาะที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เปนที่รูจักไปทั่วโลก 

เพราะมีหาดทรายขาวละเอยีด บรรยากาศของเมืองเขตรอนท่ีมีรมเงา

ของตนมะพราว  น้ําทะเลใสและอุน แตทวาธุรกิจทองเทีย่วนาํมาซึง่

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอระบบ

นเิวศทางทะเลไมนอยเชนกัน “ตลอดเวลาท่ีผานมานักทองเท่ียวมกัจะ

เกบ็เปลอืกหอย หอยสังขกลบัไปเปนของท่ีระลกึ รานคาในทองถิน่

任芊 郭鑫惠/文

①
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ไปมองชายหาดอนัสวยงามในยาม

อาทิตยอัสดง วรยุทธบอกวา “ขอ

เพยีงทุกคนชวยกนัคนละไมคนละมือ

ชายหาดของเราตองสะอาดและสวย

งามขึ้นแนนอน”

ก็มักจะขายสินคาประเภทน้ี พวกเราไมเคยคิดถึงผลกระทบ ตอนน้ีถงึ

เวลาท่ีจะบอกทุกคนวาส่ิงท่ีนักทองเท่ียวควรจะนํากลบัไปคือขยะ ไมใช

เปลอืกหอย ซ่ึงเดิมทน้ัีนเปนทรพัยสินของชายหาด” วรยทุธเปดกลอง

เล็ก ๆ ในมือ ขางในมีหอยสงัขนอยใหญกวา 10 ตัว เขาบอกวา “เม่ือหอย

สังขเหลานี้ถูกเก็บไปหมด พวกปูเสฉวนที่อาศัยอยูในหอยสังขก็จะ

สูญหายไปจากชายหาด” 

ดวยความพยายามของทุกฝาย การทําความสะอาดชายหาดกําลัง

กลายเปนกระแสนิยม คนในทองถิน่ทีมี่จิตสํานึกในการอนุรกัษธรรมชาติ

และนกัทองเท่ียวจาํนวนมากไดเริม่นําถงุขยะพกติดตัว และเกบ็ขยะบน

ชายหาดออกไปดวย วรยทุธไดเหน็ถึงความเปลีย่นแปลงนีด้วยตาของ

ตนเอง “เม่ือกอนอาสาสมัครทําความสะอาดชายหาดนัน้คอนขางนอย

แตตอนนีม้มีากขึน้เรือ่ย ๆ” วรยทุธแบกถุงขยะหนักอึง้เดินไปตามเสน

ทางหนิกรวด ออกแรงปนข้ึนไปบนสะพานหนิรมิชายหาด  และหันกลับ

คุณวรยุทธ
图①沃拉育 新华社 图

อาสาสมัครรายหนึ่งกําลังเก็บขยะบนชายหาด
图②志愿者在海滩上清理垃圾 新华社 图

②
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中国网络文学走红泰国

นวนยิายจนีไดร้บัความนยิมมากในไทย

ถาหากพูดถึงนวนิยายจีนแปลเปนไทยเมื่อประมาณ 10 - 20 ปกอน กลุม

นักอานไทยท่ีชืน่ชอบนวนยิายจนียงัอยูในแวดวงจํากดั นามปากกาท่ีคุนเคย

ไดแก กิมยง โกวเลง หวงอี้ เรื่องที่รู จักกันดีคือ มังกรหยก 3 ภาค กระบี่เยย

ยทุธจกัร แปดเทพอสรูมังกรฟา อุยเสี่ยวปอ ฤทธิ์มีดสั้น ชอลิ้วเฮียง เจาะเวลา

หาจิ๋นซ ีมังกรคูสูสิบทิศ

      แตไมกี่ปมานี้นวนิยายจีนแปลกลับไดรับความนิยมมากในกลุม 

นักอานไทย ซึ่งสวนทางกับความซบเซาของวงการหนังสือ ที่

ทําใหบรรดานิตยสารทยอยปดตัวกันจนเกือบหมดแผง ขณะที่

หนงัสอืเลมทุกประเภทก็มยีอดขายนอยมากอยางนาใจหาย  มี

 การวิเคราะหกันวาเพราะมีสื่อดิจิตอล ทําใหคนสนใจอาน 

 ขอความในมือถือและอุปกรณอื่น ๆ มากกวาการอานตัว

หนังสือในกระดาษ

    แลวทําไมนวนิยายจีนแปลจึงเติบโตข้ึน เบงบานยดึ

ชั้นหนังสือในรานหนังสือได เรื่องนี้สําหรับนักอานไทย

 ที่ชื่นชอบนวนิยายจีน สามารถพูดอธิบายไดคลองปาก

 หากพูดคุยแบบคอเดียวกันก็สามารถคุยกันไดทั้งวัน

 อยางแรกท่ีเหน็คอืความสวยสะดุดตาของปกนวนยิาย

 สวนใหญใชภาพลายเสนวาดตัวละครและฉาก

  อยางสวยงาม มีตัวอักษรจีนและไทย 

沙文丽/文

                                    โดย สาวิตร ีตลับแปน 

中国网络小说能够在泰国蓬勃发展，并迅速抢占图书市场，在

我看来，主要原因有三点。首先，中国网络小说都有着设计

精美的封面，绘制出漂亮的人物和场景；其次，跌宕起伏的故事情节

也是吸引读者的重要因素；最后，许多中国网络小说篇幅较大，有足

够的空间来塑造有血有肉的人物、生动细致的背景环境，让读者在阅读

时仿佛身临其境，以旁观者的角度近距离感受书中人物喜怒哀乐。
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สีสันสดใส

พลอ็ตเร่ืองยอดนิยมทีดึ่งดูดนักอานไทย ทําใหสามารถเพิม่จํานวนนัก

อานเปนวงกวางข้ึน ตัวอยางเชน การไดยอนเวลามาอยูในรางใหม จากเดิม

ท่ีรางน้ันโดนรงัแก ถกูกระทํายํ่าย ีไดเปลี่ยนมาเปนคนเกง สามารถแกแคน

เอาคืนไดอยางสะใจ พลอ็ตเรือ่งในวังหลวงก็เปนท่ีชืน่ชอบมาก 

การที่นวนิยายจีนเปนจํานวนมากมีความยาวหลายเลมจบ ถือเปนจุด

แขง็ของการสรางตัวละครไดสมจริง ทําใหคนอานเกดิความผกูพนั คนท่ี

อานเรือ่งวังหลวง ไดรูสึกประหน่ึงวาไดยอนยุคเปนผูสังเกตการณฮองเต

ฮองเฮา องคชาย องคหญิง เสนาบดี รวมท้ังบรรดาเหลาสนมและขันทีได

อยางใกลชดิ

นักเขยีนจนีทัง้ยคุเกาและยคุใหม มีความเกงกาจในการนําประวัติศาสตร

ในยคุแตละราชวงศมาใชเปนฉากและชวงเหตุการณสําคญัในเรือ่ง ยคุสมัย

ท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดและคนอานกช็อบมากคือยุคราชวงศถงั ท่ีคุน

ชินมากคือเรือ่งราวในเมืองฉางอนัและเมืองลัว่หยาง 

นวนิยายรกัเปนหมวดหมูท่ีนกัอานผูหญิงชอบอาน แตความรกักมี็ปลาย

ทางตอนจบไมเหมือนกนั นัน่จงึทาํใหเกิดเพจดังของนกัอานนวนยิาย ชือ่

เพจในเฟสบุคท่ีมีคนติดตามเยอะไดแก เพจคณุชายรวีวิหนงัสือ เพจจัน่เจา

เลาเรือ่ง เพจโปยเซยีนเขยีนรวีวิและกระทูอืน่ ๆ ในส่ือออนไลน พวกเขาจะ

สัง่ซือ้นวนยิายทีน่าสนใจมาอานกอน ดวยการเปนนกัอานตัวยง อานไดเรว็

อานไดท้ังวัน อานแลวจดจาํนํามา

วเิคราะหได 

คําถามท่ีนกัอานรอใหแอดมิน-

เพจรวีวิ คือ เรือ่งน้ีจบสุขนยิมไหม 

เพราะบางคนจะไมอานเรื่องที่จบ

เศรา บางคนก็พอทาํใจอานไดเศรา

ระดับหนึง่ถาสมเหตุสมผล แตบาง

เรือ่งแอดมินเพจจะสงคําเตือนถึงคน

ท่ีจะซ้ือหามาอานวาเรือ่งน้ีอานแลว

จิตตกนอนไมหลบัไปหลายวนั หาก

ใจไมแขง็พอกข็ามเรือ่งน้ีได จะมีบาง

คนสองจิตสองใจอยากอานแตขอ

รานหนังสือในไทยวางจําหนายนวนิยายกําลังภายในจีน

หลากหลายประเภท
图①泰国书店内摆放的中国武侠小说 白湻 图

ชั้นวางหนังสือพระราชนิพนธแปล (จีน-ไทย) ในสมเด็จ-

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
图②诗琳通公主殿下御作专柜摆放着中国文学译著
白湻 图

① ②

การแลกเปลีย่น交流

49



ฝกจิตใหแขง็กวานีก้อน  บางทีก็คุยกันถึงนิสัยตวัละคร บางเรือ่งทีพ่ระเอกเจาชู

หลายใจ บางคนไมอานเลย หรอืนสิยับางอยางของตัวพระเอกนางเอกทีบ่างคน

เคยอานเจอกบันกัเขยีนนามปากกาน้ีแลวขดัใจ กจ็ะนํามาเลาสูกนัฟง

   คําแนะนําที่ดีสําหรบัเพจรวีวินวนยิายจนีคือเรื่องของการแปล ความสวย

งามของภาษา การอานที่ลื่นไหล ระยะหลังมาสวนใหญจะคอนขางดีถึงดี

มาก แตกย็งัมบีางเลมที่เขาติติงแบบอานไมไหวจรงิ ๆ เพราะแปลออกมาเปน

ภาษาไทยที่ขาดความสละสลวย ขาดชั้นเชิง สะกดผิดเยอะ อานแลวติดขัด

จนหงุดหงิด ขอมูลจากการรีวิวของนักอานที่อานมากอนแลว มีสวนสําคัญ

ตอการตัดสินใจเลอืกและซือ้หนังสือมาก โดยเฉพาะนวนยิายชดุเรือ่งยาว  และ

เปนเรือ่งดีทีห่ลายสาํนกัพมิพไดนําเนือ้หาบางสวนลงเปนอบีุคใหทดลองอาน

ชวยใหผูซื้อตัดสินใจไดงายขึ้น

การทีมี่นวนิยายจนีแปลใหเลอืกหลากหลายแนว ทัง้นวนิยายรกั แนวกาํลงั

ภายใน แนวเทพเซียน แนวสืบสวนสอบสวน แนวลกึลบัผจญภยั เปนท่ีชืน่ชอบ

มากของนกัอานไทย หลายคนพออานแนวท่ีชอบไปเยอะแลว กอ็าจขยบัมาอาน

แนวอืน่ดวย ทาํใหมีหนังสือนวนยิายสนุก ๆ ใหเลอืกอานอยางมากมาย

การเลอืกนวนยิายจนีแปลของนักอานไทยในปจจุบนั เนนทีพ่ลอ็ตเรือ่งมาก

กวาการยดึติดกบัตัวนักเขยีน เทากบัวานักเขียนหนาใหมสามารถแจงเกดิได

ทนัทใีนแผงหนังสือ นกัเขยีนออนไลนกไ็ดรบัความนยิมเชนเดียวกนั นวนิยาย

จนีแปลยงัไดรบัความนยิมในรปูแบบของการอานแบบอบุีค

   นวนิยายจนีแปลรุนใหม ๆ ทีไ่ดรบัความนิยมไดแก ผลาญ นางพญาทารบ

เรยีกขาวาคุณหนูอนัดับหน่ึง (เชียนซานฉาเกอ) บันทึกปน (เชอเชอชงิหาน) สยบ

ฟาพชิติปฐพ ีหาญทาชะตาฟา (เมานี)่ เจาะมิติพชิติบัลลงัก ลาํนาํรกัเทพสวรรค 

ความทรงจําท่ีโปรยปรายในหวงดารา (ถงหวั) ยอดหญงิหมอเทวดา ยอดหญิง

เซียนเครือ่งหอม (อวีจ่ิ่วฮวา) สามชาติสามภพ ปาทอสิบลี ้ (ถงัชกีงจือ่) สัป-

ระยทุธทะลฟุา (เทียนฉานถูโตว) คนขดุสุสาน (เทียนเซ่ียปาชัง่) ไตรภาคสยุถงั

(จิว่ถ)ู ต๋ีเหรนิเจีย๋เทพนักสบื (อนันาฟางฟาง) ต๋ีเหรนิเจีย๋นกัสืบคูบัลลงัก (เฉยีน

เยีย่นชวิ) เจินหลง กลหมากเหนอืเมฆ (จวงจวง) ชดุโฉมงามบรรณาการ (เฉียน

ลู) และอกีมากมายจนไมสามารถเอยถงึในท่ีนีไ้ดหมด

  แมแตงานท่ีรํา่ลอืวาอานยากสําหรบันกัอานไทย  เน่ืองจากใชบรบิทของ

 คํากลอนและตัวอกัษรจนี กไ็ดรับความสนใจเชนกัน อยางเชนชดุ

ปรศินาแหงตาถงั (ถงัอนิ) นวนิยายแนววทิยา-

ศาสตรอยางเรือ่ง ดาวซานถี ่อบุติัการณสงคราม

ลางโลก (หลวิฉอืซนิ)
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 สิง่ท่ีเปนเสนหของนวนิยายจีนแปลของนักเขยีน

จนีรุนใหม ๆ  อยางหน่ึงนาจะเปนความกลาของบทบาท

และตัวละคร อยางเชนขันทีกเ็ปนพระเอกได ในเรือ่ง

วงัเดียวดาย (หมี่หลันเลด้ี) และนางคณิกาในหอนาง

โลมชัน้สงูจากเรือ่งหงสกรดีปก (อูเชีย่น) กเ็ปนนางเอก

ไดเชนกัน   

โดยภาพรวม เปนธรรมชาติของนกัอานท่ีอานงาน

ตางประเทศ คนอานจะมีตนทุนทางความคิด  วฒัน-

ธรรมของตนเองอยูกับตัวอยูแลว ส่ิงท่ีแตกตางจาก

กรอบความคิดตนทั้งวิถีชีวิต ความคิดทางการเมือง

ความเชือ่ตอศาสนา รวมถงึส่ิงลีล้บั ยอมตีความกระ-

จางชัดไดมุมมองท่ีขยายกรอบ หรอืแมแตฉากบรรยาย

ในเรื่อง หากเปนฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปราย หรอื

บรรยากาศทะเลทรายในดินแดนอนักวางใหญของ

ประเทศจนี ตนไมดอกไมพชืพรรณอาหารการกนิ งาน

เทศกาลเฉลิมฉลองในแตละชวงเวลาแตละฤดูกาล 

ยอมทําใหนกัอานไทยที่ไมเคยมหีมิะตกกบัไมมีทะเล

ทรายไดรูสึกต่ืนเตน  เกดิจนิตนาการอยางต่ืนตาต่ืนใจ

ทาํใหพออานเรือ่งหนึง่จบกอ็ยากจะอานเรือ่งตอ ๆ  ไป

นวนิยายจีนที่วางจําหนายในรานหนังสือไทย
泰国书店里摆放的中国网络文学作品 白湻 图
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张伟丽出生于河北省邯郸市，这里是中国武术之乡。6岁时，父母就把她送到

一个老拳击手家里学习锻炼。张伟丽一头短发，常穿黑色运动装，经常帮

其他女孩子教训欺负她们的人。老拳击手说：“这是个好苗子。”

成为一名职业拳击手并不容易，格斗运动员在赛前要经历常人难以想象的减

重。曾经有一次赛前，张伟丽走在街上，看到有人蹲在路边吃凉皮，实在眼馋，她

感慨道：“想吃凉皮就吃凉皮，真幸福。”

有人知道张伟丽是搞格斗的，就说“她不像女人，很可能家暴，估计找

不到男朋友”。回忆起来，张伟丽耸了耸肩：“这是工作，拳台上能打，

回到家也可以很温柔。更何况，谁说女孩必须是柔弱的，只能在家相夫

教子？女孩也可以很强壮、勇敢，有很多面。”

“勇敢”的女人

ผูห้ญงิ “สตรอง” ชือ่จาง เหว่ยลี่

陈霖 贾宇帆/文

“มือเล็กจริง ๆ เลย” ภายในแบล็ก ไทเกอร ไฟตคลับ

ในกรุงปกกิ่ง จาง เหวยลี่ นักกีฬาศิลปะการตอสูแบบผสม 

(Mixed Martial Arts - MMA) เอยขึ้นอยางสบายอารมณหลัง

จากจับมือทักทายผู  ส่ือขาว จาง เหวยลี่เปน

นักกีฬาตอสู จึงมักจะตองสวมถุงมือหนา 

ถืออุปกรณตอสู ฝกฝนพละกําลัง ฝกออก

หมัด ฯลฯ มือของเธอจึงเต็มไปดวยรอย

ดาน ขนาดมือใหญกวาคนทั่วไปมาก และ

เพื่อเตรียมท่ีจะแขงขันนัดชิงชนะเลิศ

กับโรส นามายูนาส นักมวยหญิงจาก

สหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมท่ีจะถึง

นี ้ ระยะหลัง จาง เหวยลี่จึงตองฝกซอม

มากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน

张伟丽
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จาง เหวยลี่ ควาเข็มขัดทองแชมปโลกรุนมินิฟลายเวท
张伟丽获得草量级世界冠军金腰带 CFP 图
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เกดิเป็นผู้หญงิกบ็ึกบึนห้าวหาญได้

女孩也可以很强壮、勇敢

จาง เหวยลี่เปนชาวเมืองหานตาน มณฑลเหอเปย ซึ่งมีธรรมเนียม

การฝกศิลปะปองกันตัวมาอยางชานาน ตอนท่ีเธออายไุดหกขวบ พอกบัแม

สงเธอไปฝกมวยกบันักมวยรุนเกา จาง เหวยลีไ่วผมส้ัน สวมชุดกีฬาสีดํา

เปนประจํา เธอมักจะรับหนาท่ีส่ังสอนคนที่บังอาจเขามารังแกเพื่อน ๆ 

ผูหญงิของเธอ จาง เหวยลีเ่ปนคนซุกซน อยูนิง่ไมได จนนักมวยเกาทาน

นั้นเอยปากวา “เด็กคนนี้มีแวว” 

กอนการแขงขัน นกักีฬาตอสูมักจะตองลดน้ําหนักอยางหนักหนวง 

ชนดิท่ีคนท่ัวไปไมสามารถจนิตนาการได เพือ่ใหสามารถทํานํ้าหนักตาม

ตองการ นกักีฬาจะตองทําการขับนํ้าออกจากรางกายกอนการแขงขัน 

พวกเขาจะรับประทานเพียงเนื้ออกไกหรือเน้ือวัวช้ินเล็ก ๆ เพือ่เสรมิ

โปรตีน นอกจากนีย้งัจะตองวิง่เขาตูซาวนาและแชนํ้ารอนเพือ่ใหเหงือ่ออก

มาก หากกอนหนานีน้ํ้าหนักข้ึน กจ็ะยิง่ทําใหกระบวนการในชวงลด     นํา้

หนกัยากลาํบากยิง่ข้ึน ดวยเหตุน้ีนักกีฬาตอสูจงึไมด่ืมน้ําอดัลม ไมกนิของ

หวานหรอืของทอด มอียูครั้งหนึ่ง จาง เหวยลีเ่ดินไปตามถนนเหน็คนนัง่

ยอง ๆ  กนิเหลยีงผ ี (อาหารวางชนิดหน่ึงของจีน ทําจากแปง มีลกัษณะเหมือน

เสนกวยเต๋ียว) กนัรมิถนน กร็ูสึกอยากกนิบาง ไดแตนึกในใจวา  “ดีจังเลย

อยากกินเหลยีงผก็ีไดกนิ ไมตองหามใจตัวเอง”

เวลาที่นักกีฬาหญิงจะตองลดนํ้าหนัก ถาบังเอิญตรงกับชวงมีประจํา

เดือน ก็จะยิ่งทําใหรางกายตองรับภาระหนัก ในการแขงขันคราวหน่ึง 

จาง เหวยล่ีไดเหน็เพือ่นนักกฬีาหญิงคนหน่ึงทีก่าํลงัเปนประจําเดือนและ

เกิดอาการภาวะขาดนํ้า “เขาเปนลมไปเลย แถมสุดทายก็แพ พอแขงแลว

แพก็ยังถูกชาวเน็ตดาวาความสามารถไมถึงอีก”

อนัท่ีจริงนอกจากปจจยัดานรางกายแลว อคติท่ีคนท่ัวไปมีตออาชีพน้ี

ก็ถือเปนอปุสรรคตอนกักฬีาตอสูหญงิเชนเดียวกนั ยกตัวอยางเชน เม่ือใคร

ตอใครรูวาจาง เหวยลีเ่ลนกฬีาตอสู กจ็ะพดูวา “เธอไมเหมือนผูหญิง สงสัย

คงตองใชความรนุแรงในครอบครวัแน ๆ มีหวงัหาแฟนไมไดแหง ๆ” เม่ือ

ยอนนกึกลบัไป จาง เหวยลีก่ไ็ดแตยกัไหล “มันคืองาน เวลาอยูบนเวทฉีนัโหด 

แตพอกลบัไปท่ีบานฉนักอ็อนหวานไดเหมอืนกนั อกีอยางใครวา ผูหญิง

เราจะตองออนโยน ตองคอยดูแลลูก ดูแลสามีอยางเดียวละ ทีจ่รงิเกดิเปน 

ผูหญงิก็แขง็แกรง หาวหาญ มีหลากหลายแงมุมไดเชนเดียวกนั”

เปนเวลายาวนานถงึ 20 ปหลังจากมีการกอต้ัง UFC (Ultimate Fighting 

Championship - สมาคมศิลปะการตอสูแบบผสมผสาน) ขึ้น กวาจะมี

การแขงขันศิลปะการตอสูประ- 

เภทหญิง เม่ือมีการเซ็นสัญญารับ

รอนดา ราวซียเขามาเปนนักกฬีาใน

สังกดัเม่ือเดือนพฤศจกิายน ป พ.ศ. 

2555 ซ่ึงเปนนักกีฬามวยหญิงรุน

แรกของ UFC และเปนบุคคลทีจ่าง 

เหวยลีเ่คารพมาก ทกุครัง้กอนท่ีจะ

แขงขันนัดชิงชนะเลิศ ราวซียจะ

เขียนขอความใหกาํลงัใจเธอผานส่ือ

สังคมออนไลนเสมอ ราวซียกลาว

วา “ทุกครัง้ทีจ่างลงแขง เธอไมได

ทําเพียงเพราะตองการชื่อเสียง แต

ทําเพราะเธอตองการเปลงเสียงให

โลกไดยิน” หลงัจากท่ีจาง เหวยลี่

ควาแชมปมาได ราวซียก็แสดง

ความยินดีกับเธอ “อนาคตรอเธอ

อยู แล วล ะ” “ราวซีย คอยเชียร 

ฉัน ฉนัจงึคิดวามันคงจะเปนเรื่อง

ราวดี ๆ ถาฉนัไดใหกาํลงัใจผูหญงิ

คนอื่น ๆ ใหทําตามความฝนเชน

เดียวกนั”

ผู้สนับสนุนอยู่เบือ้งหลงั

女孩背后的支持者

จาง เหวยลีช่อบดูหนังมาก นัก-

แสดงทีเ่ธอชอบทีสุ่ดคือดาราอนิเดีย

ชือ่อามีร ขาน ภาพยนตรเรือ่ง Dangal

ท่ีเธอแสดงนํา บอกเลาเรือ่งราวของ

พอที่คอยฝกลูกสาวใหเปนนักกฬีา

มวยปลํา้  ถอืเปนเรือ่งราวท่ีเปนแรง

บันดาลใจใหจาง เหวยลีฮ่ดึสู ในสาย

ตาของจาง เหวยลี ่ตัวเธอกค็อืลูกสาว

ในเรือ่ง Dangal น่ันเอง สวนไชเสวยี-

จวนิ โคชและผูสนับสนุนดานการ
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เงินของเธอ ก็เปรียบไดกับผูเปนพอในภาพยนตรเรื่องนั้น

ในการฝกซอมคราวหน่ึง จาง เหวยลี่ไมทันระวังจึงเผลอฟาดเขาที่

ศีรษะของไช เสวียจวินจนเปนแผลเหวอะ เลือดไหลอาบหนา แตโคช

กลับนิ่งเฉย ปลอยใหจาง เหวยลี่ออกหมัดชุดนั้นใหครบกอน “ฉันแทบ

จะตอยไปรองไหไป โคชทุมเทใหฉันขนาดน้ี ฉันยังจะมีสิทธ์ิทําตัว

เหลาะแหละไมทุมเทอีกเหรอ” เหตุการณครั้งนั้นเปลี่ยนมุมมองที่เธอ

มีตอศิลปะการตอสู “กีฬาประเภทน้ี มองเผิน ๆ อาจดูเหมือนนักกีฬา

ทําหนาที่ตอสูอยูตามลําพัง แตอันที่จริงแลว เบ้ืองหลังความสําเร็จของ

นักกีฬาคนนั้น คือความทุมเทของผูคนมากมาย”

จาง เหวยลีมี่โคชเจ็ดถงึแปดทาน โคชจากหลากหลายประเทศท่ัวโลก 

เหลาน้ันสอนวิชามวยไทย ยิวยิตสู มวยปลํ้า การดูแลความฟต และ  

การฟนฟูรางกายใหแกเธอ ในการสัมภาษณครั้งน้ี เราเห็นโคชยิวยิตสู

ชาวบราซิลและโคชมวยไทยจากประเทศไทยกําลังปรึกษากันเรื่อง

แผนการตอสูแบบใหมของจาง เหวยลี่

นอกจากผูฝกสอนแลว ครอบครัวก็ถือวาเปนแรงใจสําคัญของ         

จาง เหวยลีเ่ชนกนั มีอยูครัง้หน่ึง แมของเธอไปรวมการแขงขันเปนเพือ่น

เธอท่ีเมืองชงิเตา มณฑลซานตง และ

แมสุดทายเธอจะเปนฝายชนะ แตก็

บอบช้ํามาก เลือดกาํเดาไหล หนา

เปนแผลเต็มไปหมด วันน้ันเธอรูสกึ

วาตนเองทําผลงานไดไมดี จึงรองไห

เสยียกใหญ แมของเธอจงึปลอบวา

“ลกูเปนนกักีฬาตอสู จะเปนฝายทํา

ใหคนอืน่ไดแผลอยางเดียว ตัวเอง

ไมไดแผลเลยไดยงัไงละ” จาง เหวยล่ี

บอกผูส่ือขาววา “ตอนนัน้ฉนัไดแต

คิดวา แมฉันจิตใจเขมแข็งกวาฉัน

เสียอกี”

จาง เหวยลี่ (ซาย) ปะทะกับ Lilia Kazak ชาวเบลารุสอยาง

ดุเดือด
张伟丽（左）与来自巴西的比安卡·赛迪奥梅耶
尔激烈交锋 图片来源于网络
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我点奶茶基本都选择不

另外加糖，身边的朋友

大多偏好无糖饮料。”北京姑娘

小李是一名上班族，每天坐在办

公室时间超过8小时。“由于工

作原因，我很怕自己发胖，选择

无糖饮料，热量不会很高。”小

李表示。如今的中国年轻消费

者，尤其是20岁以下的消费者

更注重健康生活方式，带动起

一股健康饮食潮流。

“无糖低卡”饮食受年轻人喜爱

เครือ่งดืม่แคลอรีต่�า่ปราศจากน�า้ตาล 
ก�าลงัไดร้บัความนยิมอย่างมากจากคนหนุ่มสาว

“เวลาทีส่ั่งชานม ฉนัจะเลอืกแบบไมใสน้ําตาลเพิม่ คนรอบ ๆ ตัวฉันสวนใหญ

กช็อบเครื่องด่ืมท่ีไมใสน้ําตาลเชนกัน” เสี่ยวหลี่ หญิงสาวชาวเมืองปกกิง่เปน

พนกังานออฟฟศท่ีจะตองน่ังทาํงานวันละเกนิ 8 ช่ัวโมง “ลกัษณะการทาํงานแบบ

นีทํ้าใหฉันกลวัอวนมาก ๆ จงึเลอืกเครื่องด่ืมปราศจากน้ําตาล เพราะใหพลงังาน

นอยกวาปกติ” เส่ียวหลีก่ลาววา การทีเ่ครือ่งด่ืมปราศจากนํ้าตาลเปนท่ีแพรหลาย

นัน้ ถอืไดวาตอบสนองความตองการในการบรโิภคของคนหนุมสาวในปจจบัุน

ไดอยางเหมาะเจาะ

“จะเลอืกความหวานระดับไหนดีคะ”  นีค่งเปนประโยคทีเ่ราไดยนิเปนประจาํ

ในรานขายชานมในประเทศจีน ความหวานระดับสามสิบเปอรเซ็นต ไมใสนํา้ตาล

เพิม่ หรอืใสสารเพิม่ความหวาน 0 แคลอรี ่กลายมาเปนตัวเลอืกของลกูคาสวนใหญ 

เบ้ืองหลงัปรากฏการณน้ี สะทอนใหเหน็วาแนวคดิเรือ่ง “0 แคลอรี”่ “น้ําตาลนอย” 

孔德晨/文

①

 แฟช ัน่ 时尚
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และ “ปราศจากน้ําตาล” ไดเขามา

ครอบครองตลาดอยางชา ๆ  ความนิยม

นี้สะทอนออกมาใหเห็นในตัวเลข

รายรบัของผูผลติสนิคาเครือ่งด่ืมปราศ

จากน้ําตาลบางเจา ยกตัวอยางเชน

ชวงครึ่งแรกของปน้ี บรษัิทหยวน-

ชีเ่ซินหลิน ผูผลิตสินคาเครื่องดื่ม

ปราศจากน้ําตาลของจีน มีตัวเลข

รายรับกวา 800 ลานหยวนซ่ึงเปน

ตัวเลขท่ีใกลเคียงกับรายรับของปท่ี

แลวตลอดท้ังป

ความฮอตฮติของเครือ่งด่ืมปราศ

จากน้ําตาล สะทอนใหเหน็วาหนุม-

สาวชาวจีนใหความสําคัญกบัสุขภาพ

มากขึ้น และแนวคิดนี้ก็สงผลให

เกดิรปูแบบการบรโิภคอาหารหลาก-

หลายประเภท เชน อาหารแคลอรีต่ํ่า 

ผลิตภัณฑทดแทนมื้ออาหารการทํา IF (Intermittent Fasting หรือการอด

อาหารเปนชวงเวลา) ฯลฯ แลวอะไรคือสาเหตุที่ทําใหเครื่องดื่มแคลอรี่

ต่ําปราศจากนํ้าตาลโดงดังข้ึนขนาดน้ี ในแงหน่ึง แผนการรณรงคเพื่อ

สุขภาพชาวจีน (พ.ศ. 2562 - 2573) โดยคณะกรรมการสุขภาพและอนามัย

แหงประเทศ

จนีรณรงคใหการบริโภคน้ําตาลตอวนัของชาวจีน ลดลงเหลอืไมเกนิ 

25 กรมัตอคน และจากการรณรงคดวยโครงการตาง ๆ กไ็ดทําใหยอดขาย

เครือ่งด่ืมปราศจากน้ําตาลของจีนในป พ.ศ. 2562 เพิม่ข้ึนเกนิกวา 10 เปอร-

เซ็นตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งสูงกวาอัตราการขยาย

ตัวโดยรวมของยอดขายเครื่องดื่มในภาพรวมมาก นอกจากนี ้ผูบริโภค

วัยหนุมสาวของจีนในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีอายุนอยกวา 20 ป 

กเ็ริม่จะใหความสําคัญกับการใชชวิีตท่ีมุงเนนสุขภาพด ีจนทาํใหกระแส

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขยายอิทธิพลกวางขึ้น

นอกจากอาหารปราศจากนํ้าตาลแลว ผลิตภัณฑทดแทนมื้ออาหารก็

ถือวาเปนสินคารูปแบบใหมที่ไดรับความนิยมจากหนุ มสาวชาวจีน

เชนเดียวกนั คําวา “ผลิตภัณฑทดแทนม้ืออาหาร” มาจากคําภาษาองักฤษ

วา Meal Replacement ซึ่งหมายถึงอาหารที่สามารถใชทดแทนอาหารมื้อ

หลัก โดยไมสงผลกระทบตอความตองการดานโภชนาการของรางกาย

ในแตละวัน ทั้งยังชวยควบคุมปริมาณพลังงานท่ีรางกายไดรับอีกดวย 

อาหารเหลาน้ีมกัจะประกอบดวยคุณคาทางโภชนาการทีสู่งและครอบคลมุ 

โดยหลกีเลีย่งไขมันและนํา้ตาล และเพือ่ใหบรรลเุปาหมายในการรบัประทาน

อาหารเพือ่รกัษาสขุภาพ  และจะเนนสดัสวนวตัถดิุบท่ีผานการคาํนวณอยาง

ถี่ถวนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมพลังงานที่จะดูดซึมเขาสู

รางกายอยางถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร

เม่ือคนเราใหความสําคัญกับสุขภาพและการบรโิภคอยางพอดีมากข้ึน

 “อาหารเชงิวทิยาศาสตร” ทีคํ่านวณแคลอรีแ่ละสัดสวนสารอาหารมาให

เรยีบรอยเชนผลติภณัฑทดแทนม้ืออาหารเหลาน้ี จงึถอืเปนทางเลอืกหนึง่

ในการบรหิารสุขภาพที่ควบคมุไดงาย ซํา้ยงัสามารถบรโิภคไดอยางสะดวก 

จึงไมแปลกที่จะแพรหลายในตลาดอยางรวดเร็ว

ชาวเมืองเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารปราศจากนํ้าตาล
图①市民购买无糖食品  CFP 图

รานคาโปรโมทหมากฝรั่งปราศจากนํ้าตาล
图②商家推出的无糖口香糖 CFP 图

รานคาโปรโมทโซดาปราศจากนํ้าตาล
图③商家推出的无糖苏打气泡水 CFP 图

②

③

แฟช ัน่时尚
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在
外人看来，五色糯米饭最吸引人的地方莫过于多彩

的颜色。实际上，这些颜色都由天然植物染制成。

如黑色染料为枫树叶、黄色染料系黄姜、黄花或栀子，紫色

染料用紫藤。

制作五色糯米饭并不简单，需要将各种植物洗干净捣

碎，再一样一样地煮，等到锅内都熬出水之后，再过滤残

渣。紧接着，再把这些汁水分别装在不同的盆里面，不可混

淆，等到盆里降到适宜温度时，再将洗干净的糯米倒入盆中

搅拌，最后将糯米在盆中浸染5个小时左右才算染色完成。

五色
糯米

饭

好吃
又好

看

ขา้วเห
นยีวหา้สี

อาหารสวย
รสชา

ติอร่อย

①

②

 อร่อยแดนมงักร 美食
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ขาวเหนียวหาสีสีสันสดใส สงกลิ่นหอมกรุนชวนรับประทาน ถือ

เปนเมนูเด็ดในเขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางสี เหตุที่ไดชื่อวา

ขาวเหนียวหาส ีก็เพราะวาขาวเหนียวชุดหนึ่งประกอบไปดวยขาว

ท้ังหมดหาสี ไดแก เหลอืง มวง ขาว ดําและแดง พาน หงหวา ผูสืบทอด

วฒันธรรมขาวเหนียวหาสมีรดกภมิูปญญาทางวัฒนธรรมแนะนําวา 

“ขาวเหนียวหาสีสะทอนใหเห็นถึงการหลอมรวมเปนหน่ึงของ

วัฒนธรรมชนชาติจวงชนชาติฮั่น และชนชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง

สะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังของมนุษยเราเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว

พืชพันธุใหไดผลผลิตดีอีกดวย”

พาน หงหวาขายขาวเหนียวหาสีมาสามสบิปแลว ชาวเมืองหนานหนิง 

เขตปกครองตนเองฯ กวางสี ไมมีใครไมรูจกัขาวเหนียวของเธอ พาน หงหวา

สืบทอดฝมือการปรงุขาวเหนียวหาสีมาจากคณุยายของเธอ “เม่ือกอนน้ี

เวลาจะหุงขาวเหนยีว จะตองใชถังไมขนาดใหญเทานัน้ แตถงัไมมีนํา้หนกั

มาก ตองชวยกนัแบกสองคนถึงจะไหว” พาน หงหวาเพิง่จะเปลีย่นมาใช

แมพมิพสเตนเลสมาหุงขาวเหนียวเม่ือป พ.ศ. 2553 เทาน้ัน และเพือ่รกัษา

รสชาติด้ังเดิมของขาวเหนียวหาสี สามสิบปทีผ่านมา พาน หงหวาจงึยดึม่ัน

ในการหงุขาวเหนียวหาสีดวยวธีิดัง้เดิมไมเปลีย่นรายละเอยีดใดเลย จะปรบั

ก็แคเปล่ียนมาใชอปุกรณทีเ่หมาะสมกวาเทานัน้

หากมองจากสายตาคนนอก สิ่งที่ทําใหขาวเหนียวหาสีนาสนใจมาก

ที่สุด เห็นจะเปนสีสันอันสวยงาม อันที่จริงแลว สีทั้งหาเกิดจากการยอม

ดวยวสัดุธรรมชาติท้ังส้ิน โดยสดํีาน้ันยอมดวยใบเมเปล สีเหลอืงยอมดวย

ขมิ้น มงฮวยหรือพุดซอน สวนสีมวงนั้นยอมดวยดอกวิสเตียเรีย

ขัน้ตอนการหงุขาวเหนียวหาสีน้ันเรยีกไดวาซบัซอน กอนอืน่ตองนาํ

สารยอมสีตาง ๆ มาลางใหสะอาด ทบุใหแหลก กอนจะนําไปตมทลีะอยาง 

เมื่อไดนํ้าสีตาง ๆ ออกมาแลวก็นําไปกรองเพื่อแยกกาก จากนั้นจึงนํานํ้า

เหลานี้เทแยกลงในกะละมังไมใหปะปนกัน เมื่ออุณหภูมิของนํ้าลดลง

จนถึงระดับท่ีพอเหมาะแลว ก็จะนําขาวเหนียวที่ลางจนสะอาดมาเทลง

ไปแลวคนใหเขากัน ตองแชขาวอยูอยางนั้นนานหาชั่วโมง การยอมสีจึง

จะเสร็จเรียบรอย

“ขาวเหนยีวหาสีทีเ่ปนสีดําน้ันทํายากทีสุ่ด เพราะหลงัจากนําใบเมเปล

ไปทบุใหแหลกแลว ตองเติมน้ําแลวแชเอาไวหน่ึงถึงสองคนื แลวจึงกรอง

ใบไมออก” พาน หงหวากลาววา ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือจะตองเทนํ้า

ตมใบเมเปลลงไปในกะทะเหล็กที่

รอนจดั ทําเชนน้ันสามครัง้จนทําให

นํ้าใบเมเปลเกิดปฏิกิริยาเคมี กับ

อุณหภูมิที่สูง จึงจะสามารถนําไป

ยอมสีขาวเหนียวไดติดทน

ขาวเหนียวหาสีอุนจากเตาแผ

ไอรอนพรอมกลิ่นหอมกรุน และ

สีสันสดใส กลิ่นหอมด้ังเดิมของ

ขาวเหนียวและกลิ่นหอมจากวัสดุ

ยอมสีธรรมชาติหลอมรวมกันเปน

หนึ่งเดียว เชื้อเชิญใหเราลองชิม 

ในเขตปกครองตนเองฯ กวางส ี

คนในทองถิ่นมักจะรับประทาน

ขาวเหนียวหาสีกันในชวงเทศกาล

ตรุษจีน เพราะสื่อนัยยะถึงผลผลิต

ทางการเกษตรที่ไดผลดี
本刊综合

ขาวเหนียวหาสี
图①②③五色糯米饭 中新社 图

③

อร่อยแดนมงักร美食
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剧情犯罪电影《风平浪静》讲述了90年代的中国海滨小城，

一起凶杀案改变了男主角宋浩的人生。一夜之间，他从成

绩优异的保送生变成了犯罪嫌疑人，他悄悄逃走，从此消声觅迹。

十五年后，宋浩回老家奔丧，老同学潘晓霜的出现，为他的生活注

入了新的希望。与此同时，宋浩发现多年前的那次意外背后隐藏着

更深的秘密，昔日的至亲好友已然改头换面，风平浪静之下，一个

巨大的阴谋在宋浩面前徐徐展开。

《风平浪静》：揭开十五年前的“悲惨秘密”

Back to the Wharf 
เปิดเผยความลบัอนัน่าเศรา้

เม่ือสบิหา้ปีก่อน

 ภาพยนตรเรือ่ง Back to the Wharf ทีเ่พิ่งออกฉายในประเทศจีนเม่ือเร็ว ๆ นี ้เปนภาพยนตรแนวอาชญากรรม 

บอกเลาเร่ืองราวทีเ่กิดข้ึนในเมืองชายทะเลเลก็ ๆ แหงหน่ึง เม่ือคดีฆาตกรรมเปลีย่นแปลงชวีติของซง ฮาว พระเอก

ของเร่ืองไปอยางส้ินเชิง เพียงชั่วขามคืน เขาแปรสภาพจากนักเรียนทุนอนาคตกลายไปเปนผูตองสงสัยวากอเหตุ

ฆาคน เขาหลบหนีไปจากเมอืงแหงน้ันแลวหายตัวไปอยางไรรองรอย สิบหาปใหหลงั ซง ฮาวกลบัมารวมงานศพ

มารดาท่ีบานเกิด กลับบานคราวน้ีทําใหเขาไดพบกับพาน เส่ียวซวง เพือ่นสมยัเรยีนผูกลบัมาทําใหชวีติของเขามี

ความหวงัอกีครัง้ การเดินทางกลบับานทําใหซง ฮาวคนพบความลบัทีซ่อนอยูเบ้ืองหลงัอบุัติเหตุเม่ือสิบหาปกอน 

ญาติมิตรท่ีเคยดีตอกนั บดัน้ีไมเหมือนเดิมอีก เม่ือคลื่นลมสงบ ทฤษฎีสมคบคิดทีน่าสะพรึงจงึคอย ๆ คลีค่ลายตอ

หนาเขา จาง อวี ่ผูแสดงเปนซง ฮาวกลาววา “เขาเปนตัวละครท่ีมีชะตากรรมเลวรายทีสุ่ดเทาทีผ่มเคยแสดงมา ผม

ถงึกบัสงสัยเลยนะวาผูกํากับไปประสบเหตุการณอะไรในชวีติมาเหรอ ถงึไดเขยีนพลอ็ตแบบน้ี สรางตัวละครที่

ตองเผชิญหนากับความเจ็บปวดขนาดน้ีออกมา”

ภาพยนตรเรื่องน้ีถายทอดเหตุการณท่ีกินเวลายาวนานกวาสิบป ผสมผสานองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปน

อาชญากรรม ความลกึลบัเขาดวยกนั เพือ่สาํรวจความเปนมนุษย เม่ือตองเลอืกระหวางผลประโยชนกบัความถูกตอง 

ภายใตกระแสธารแหงยคุสมัยใหม Back to the Wharf  ถายทอดเรื่องราวดวยสไตลที่เรียบงายแตรนุแรง ความจรงิท่ี

คอย ๆ คลายปมทีละนอยทามกลางความวุนวายสับสน คอย ๆ คบืเขามากระแทกใสประสาทสัมผสัและความรูสึก

นกึคิดของผูชม เม่ือพดูถงึจุดประสงคทีเ่ลอืกสรางภาพยนตรเรือ่งนี ้หลี ่เซียวเฟง ผูกาํกบักลาววา “เราอยากจะกระตุน

ใหคนดูเขาไปสาํรวจจติใจของคนคนหนึง่ ผานเรือ่งราวท่ีนาติดตามและแฝงไวดวยบรรยากาศท่ีลกึลบั อยากให

ทกุคนไดติดตามวาคนคนน้ีจะสามารถเลอืกเสนทางท่ีถกูตองได

อยางไร เม่ือตองเผชิญหนากบัความขัดแยงทีใ่หญหลวง ระหวาง

ความรูสกึผดิชอบชัว่ดีและผลประโยชน 

本刊综合

มุมบนัเทิง 影视
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杞麓湖位于玉溪市通海县

境内，是云南省九大高

原湖泊之一。湖泊总面积37.26

平方公里，湖容1.8亿立方米，

因与杞麓山紧密相连而得名。

2014年12月，杞麓湖经中

国国家林业局批准开展国家湿地

公园（试点）建设。2019年，

杞麓湖国家湿地公园通过国家

验收，成为集湿地保护、科普宣

教、旅游观光和生态文化体验为

一体的重要基地，成为城市发展

和湿地保护结合的典范。

如今，杞麓湖碧波荡漾，湿

地草木葱郁，湖山相映，秀美如

画。通海人的“母亲湖”焕发出

勃勃生机。

走进玉溪｜通海杞麓湖：湖青岸绿湿地美

เยีย่มชมเมืองอว้ีซ ีทะเลสาบสฟ้ีาชายฝ่ังเขยีวขจี
พื้นท่ีชุ่มน�า้งดงาม

ทะเลสาบฉี่ลู  ตั้งอยูในอําเภอ

ทงไห เมืองอวีซี้ เปนหนึง่ในทะเล-

สาบบนท่ีราบสูงเกาแหงในมณฑล-

ยูนนาน ทะเลสาบมีพื้นท่ีทั้งหมด 

37.26 ตารางกโิลเมตร และมีความจ ุ 

180 ลานลูกบาศกเมตร เนื่องจาก

ทะเลแหงนี้อยูเชื่อมตอใกลชิดกับภูเขาฉี่ลู จึงเปนที่มาของชื่อทะเลสาบ

    ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2557 ทะเลสาบฉี่ลูไดรับการอนุมัติจาก

สํานักงานปาไมแหงชาติจนีใหสรางเปนอุทยาน (นํารอง) พืน้ท่ีชุมนํา้แหง

ชาต ิหลงัจากไดรบัการอนุมัติใหเปนเขตนํารอง อําเภอทงไหไดดําเนิน

การตาง ๆ เชน ปรบัปรงุกฎหมายคุมครองและการกาํกบัดูแลอยางตอเนือ่ง 

สงเสรมิการปองกนัและการจดัการทะเลสาบฉีลู่อยางจรงิจงั  จัดทาํโครงการ

ฟนฟูระบบนิเวศและแนวกําบังทางนิเวศวิทยา การสกัดกั้นมลพิษรอบ

ทะเลสาบ รวมถงึมาตรการปองกันอืน่ ๆ รวม 16 โครงการ สงผลใหระบบ

นิเวศของทะเลสาบฉีลู่ไดรบัการปกปองอยางมีประสิทธิภาพ   คณุภาพนํา้

ดีขึ้นมาก ในป พ.ศ. 2562 หลังจากที่ไดรับการตรวจรับโครงการอุทยาน

พื้นที่ชุมนํ้า ทะเลสาบฉี่ลูก็ไดกลายเปนฐานสําคัญที่รวมของการอนุรักษ

พื้นที่ชุมนํ้า  แหลงศึกษาวิทยาศาสตร รวมถึงการทองเที่ยวแบบสัมผัส

ประสบการณวัฒนธรรมเชิงนิเวศ กลายเปนตนแบบแหงการผสมผสาน

ระหวางการพัฒนาเมืองและการอนุรักษพื้นที่ชุมนํ้าไปพรอม ๆ กัน

ทะเลสาบฉีลู่ในวนัน้ี มีระลอกคลืน่สีฟา พืน้ท่ีชุมน้ําเขียวชอุมไปดวย

พชืพรรณตาง ๆ ภเูขาและทะเลสาบตัดกันงดงามราวภาพวาด “ทะเลสาบ

แหงมารดา” ของคนทงไห เปลงประกายอยางมีชีวิตชีวา

玉溪市委宣传部供稿

卢贵谦/图
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11月10日，中央文明办公布昆明

市入选第六届中国文明城市省会

城市名单。

昆明市委、市政府始终坚持以人民为

中心的发展思想和“创建永远在路上”

的工作理念，把为民惠民利民作为创建

全国文明城市的出发点和落脚点，进一

步巩固提升创建成果，确保“六个不滑

坡”“六个持续提升”，推动创建工作常

态长效，努力建设崇德向善、文化厚重、

和谐宜居、人民满意的文明城市。

智慧昆明｜昆明市入选第六届中国文明城市

คุนหมิงอจัฉรยิะ
คุนหมิงเมืองอารยธรรมแห่งชาติ สมยัท่ี 6

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจกิายนทีผ่านมา 

สํานกังานอารยธรรมสวนกลางแหง

ชาติจนีไดประกาศวา เมืองคุนหมิง

ไดรับเลือกใหเปนเมืองอารยธรรม

แหงชาติในบัญชีรายชื่อเมืองเอก

ของมณฑล สมัยที ่6

เมืองคุนหมิงมุงเนนงานดาน

การปรับปรุงพัฒนาถนน 62 สาย 

และดําเนินการปรับปรุงยกระดับ

ภูมิทัศนในเชิงลึก โดยมีเปาหมายในการออกแบบที่วา “หนึ่งถนน หนึ่ง

ภูมิทัศน หนึ่งความโดดเดน” เพื่อสราง “ถนนท่ีสวยงาม” อันแสดงให

เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ตลาดเกษตรเปนหนาตางแหงอารยธรรมของเมือง คุนหมิงไดดําเนนิ

โครงการปรบัปรงุสุขาภบิาลส่ิงแวดลอมอยางจรงิจงัซ่ึงประสบผลสาํเรจ็

อยางนาทึง่ ปจจบุนัตลาดเกษตรหลกัหลาย ๆ แหงของเมืองคนุหมิงไดกลาย

เปนหนาตางแหงอารยธรรมตลอดจนไดนําประสบการณการชอปปง

รูปแบบใหมมาสูประชาชน

ดานการจราจร เมืองคุนหมิงไดดําเนินการอยางเขมงวดในเรือ่งการจอด

รถทีผ่ดิกฎหมาย การแกไขปญหาการละเมิดกฎหมายของรถจกัรยานอยาง

เขมงวด มีการรณรงคพฤติกรรม “มารยาทในการใชทางมาลาย” โดยให

ความรูและจัดการการละเมิดกฎจราจรบนทางเทา รณรงคประชาสัมพันธ

และใหคาํแนะนาํดานการจราจรอยางมีอารยธรรม ตลอดจนแนะนาํประชาชน

ใหขับรถและออกเดินทางอยางมีอารยธรรม

ดานคุณภาพของอากาศ ในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 คุณภาพ

อากาศในเขตใจกลางของคนุหมิงอยูในระดับดีเยีย่มเปนเวลา 75 วนั และ

อยูในระดับดี 107 วัน คิดเปนอัตราคุณภาพอากาศดี 100% ทั้งนี ้ระดับ

ความเขมขนของสารมลพิษแตละชนิดเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน

ระดับประเทศระดับสอง คือ อยูในเกณฑดี

昆明市政府新闻办公室 韩枫
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遇见安宁｜一座文明城市的人文景观

เยีย่มชมอนัหนงิ ภมิูทศันท์างวฒันธรรมของ
เมืองแห่งอารยธรรม 

เมื่อเร็ว ๆ นี ้ดวยความสําเร็จที่

โดดเดนของเมืองอันหนิง มณฑล-

ยนูนาน ทําใหไดรบัรางวลัเกยีรติยศ

ดาน “เมอืงอารยธรรมแหงประเทศจีน” 

รวมถึงไดรับรางวัลชมเชยระดับ

ประเทศ

เมืองเมืองหนึ่ง ควรมีภูมิหลังแบบไหน จึงจะสามารถสรางภาพแหง

ความมีอารยธรรมที่มีสีสันขึ้นได

ทุกวันนี้  มารยาทการหยุดรถเพื่อใหคนขามถนนกลายเปนจิตสํานึก

ของคนขับรถในเมืองอนัหนิงไปแลว สวนคนขามถนนก็จะมักพยกัหนา

ใหกับคนขับเพื่อแสดงความขอบคุณ ณ บริเวณริมทะเลสาบยรื่อเยว ซึ่ง

อยูในชุมชนเซียวถาง ถนนจินฟาง คุณจาง ชาวบานในชุมชนเคยเขยีน

คําปรารถนาแขวนไวบนตนไมวา เขาอยากมีบัตรประชาชใหม ในเวลา

ตอมา เขาไมเพียงไดทําบัตรประชาชนใหมเทานั้น แตยังไดรับเบี้ยยังชีพ 

เขาอยูอาศัยในบานเชาสาธารณะ และยังไดรับเงินสงเคราะหชวยเหลือ

ชั่วคราวอีกดวย ตลอดจนไดเขารวมงานกับอาสาสมัครชุมชน เชาตรูวัน

หนึ่ง คุณซรื่อ ลี่ผิง ชาวบานหมูบานไปถะ กําลังรดนํ้าดอกไมและตนไม

อยูในลานหนาบาน หากเทยีบกบัเมือ่กอนแลว ปจจบุนัชวีติของเธอเหมือน

อาศัยอยูทามกลางสวนดอกไม คุณปูหลิว เจิ้งจาง วัย 64 ป อิ่มอรอยกับ

อาหารกลางวันและอาหารเย็นในศูนยดูแลผู สูงอายุในชุมชนทุกวัน 

“พวกเราคนพบหนทางสูความรํ่ารวยที่เมืองอันหนิง และที่นี่ก็กลายเปน

บานเกิดของเรา” คณุหลี ่จายเส้ียน ซ่ึงไดยายจากทีอ่ื่นมาอาศัยอยูในเมอืง

อันหนิง กําลังยุงอยูกับการเพาะปลูกดอกไมในเรือนกางมุง

เมืองอนัหนิง จากรฐับาลไปจนถงึประชาชนทัว่ไป จากสถานประกอบการ

และหนวยงานไปจนถึงชุมชนใกลเคียง แตละหนวยของสังคมตางมีวิธี

การตีความและเขาใจ “อารยธรรม” ในรูปแบบของตัวเอง

安宁市委宣传部供稿供图

如今，礼让行人已成为安宁

司机的自觉，不少行人过

马路时也会对驾驶员点头致意；在

安宁市金方街道晓塘社区日月湖

畔，社区居民老张曾在一棵愿望树

上写下想补办身份证的愿望，后

来，他不仅补回了身份证，还有

了低保、公租房、临时救助金；再

后来，他加入了社区志愿服务者行

列；清晨，白塔村村民施丽萍为家

中庭院里的花草浇水，比起以前，

现在就像“生活在花园里”；64岁

的刘正章老人，每天在社区养老中

心享用午餐和晚餐；“我们在安宁

找到了致富路，他乡成为故乡。”

从外地移民来到安宁的李再现，

正在花卉大棚基地忙碌着……在安

宁，从政府部门到普通居民，从企

事业单位到街道社区，一个个社会

细胞用各自的方式诠释着对“文

明”的理解。
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各国需要扩大开放、坚持多边主义合作，才能更快摆脱新冠肺炎疫情带来的负

面影响。在这样的背景下，进博会的召开更显得意义非凡。作为世界第二大

经济体，中国不仅拥有庞大的市场，还掌握着技术和资金，中国引领的区域经济合作

非常有吸引力。

比如泰中自贸协议签署以来，泰国对中国的出口额增长了291.3%。此外，中国

发起“一带一路”倡议也对泰国经济社会发展意义重大。泰国政府多次表示，支

持“东部经济走廊”和“一带一路”倡议实现深度对接，尤其希望泰国和中国北部

湾、粤港澳大湾区加快互联互通。这不仅可以帮助泰国将更多产品出口至中国，还增

加了出口到中亚、欧洲的贸易路线。同时，泰中往来的便捷，还将吸引更多来自中国

的投资，这将推动“泰国4.0”发展战略进程，帮助泰国实现数字经济、机器人、智

能电子、新能源汽车、农业和生物技术、医疗健康等高科技产业的发展壮大。

中国坚持对外开放，引领世界经济

CIIE ปี 3 ตอกย�า้จนีเปิดกวา้ง - ผูน้�าเศรษฐกจิโลก

ขณะนี ้งานมหกรรมแสดงสินคานําเขานานาชาติแหงประเทศจีน 

(China International Import Expo) หรือ CIIE ครั้งที ่3 ณ มหานครเซี่ยงไฮ 

ไดปดฉากลงอยางเรยีบรอยแลว ทามกลางวกิฤติโรคโควดิ - 19 ซึ่งระบาด

รนุแรงไปทัว่โลก งานประชมุสัมมนา นิทรรศการ และงานอีเวนทตาง ๆ  

ทั่วโลกตางตองเปลี่ยนไปจัดแบบออนไลน บางก็ยกเลิกหรือเลื่อนออก

ไปอยางไมมีกําหนด แต CIIE ป 3 ยังจัดไดตามกําหนดเวลา สะทอนให

ทั่วโลกเห็นวา ระบบเศรษฐกิจสังคมของจีนไดฟ นตัว ข้ึนแลวอยาง

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�านวยการ

ศูนย์อาเซียนจนีศึกษา 

สถาบันการจดัการปัญญาภวิฒัน์
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รวดเร็ว เปนสิ่งพิสูจนถึงผลงานความสําเร็จของจีนในการสกัดกั้นการ

แพรระบาดโรคโควิด - 19 รวมทั้งตอกยํ้าถึงความตั้งใจและความมั่นใจ

ของจีนในการเปดกวางทางเศรษฐกิจ

การจัดงาน CIIE ในปนีย้งัสอดรบักบัประเด็นรอนเรือ่งโควดิ - 19 โดย

มีโซนพเิศษเกีย่วกบัสาธารณสุขและการปองกนัโรคแพรระบาด ซ่ึงไดกลาย

เปนเวทีแลกเปลี่ยนสําคัญสําหรับนานาชาติชวยใหประเทศอื่นสามารถ

เอาชนะโควิด - 19 และทําใหระบบเศรษฐกิจสังคมกลับสูภาวะปกติโดย

เร็วประเทศไทยชื่นชมผลงานควบคุมการแพรระบาดของจีนเปนอยาง

มาก และเชื่อมั่นอยางยิ่งวาเศรษฐกิจจีนจะฟนตัวไดดีหลังพนโควิด - 19 

ซึ่งการจัดงาน CIIE ครั้งที ่3 คือหนึ่งในมาตรการสําคัญของจีนที่จะชวย

นานาชาติฟนคืนการพัฒนาเศรษฐกิจไดโดยเร็ว

ขณะน้ี จนีไดกาํหนดรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิใหม โดยจะเรงอาศัย

การบรโิภคภายในประเทศเปนกําลังหลัก ผสานกบัเศรษฐกิจระหวางจนี

กับตางประเทศ กลายเปน “วงจรคูขนาน (双循环)” ที่จะขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

จีนใหเติบโตตอไป แสดงถึงความมั่นใจและตั้งใจของจีนท่ีจะรับมือกับ

ความเส่ียงและความทาทายจากสถานการณเศรษฐกิจโลกในขณะนี้

ท้ังยงัแสดงใหเหน็ถงึภมิูปญญาและความรบัผดิชอบของจนีท่ีจะผลกัดัน

การพัฒนาเศรษฐกิจโลกและชวยขยายโอกาสทางการตลาดที่กวางขวาง

ยิ่งขึ้นแกนานาประเทศ

จากประวติัศาสตรการพฒันาเศรษฐกจิโลกไดพสิจูนใหเหน็แลววาโลก

ท่ีเจริญรุงเรืองตองอาศัยความรวมมือพหภุาคแีละการคาระหวางประเทศ

ท่ีเปดกวาง สถานการณการแพรระบาดโควดิ - 19 ทําใหเหน็ชดัถงึความไม

แนนอนของการพัฒนาเศรษฐกิจการคาโลกและความไรเสถยีรภาพของ

หวงโซอตุสาหกรรม-หวงโซอปุทานโลก ดังนัน้ ประเทศตาง ๆ จาํเปนตอง

ขยายการเปดกวาง ยนืหยดัในความรวมมอืพหภุาค ีจงึจะทาํใหโลกรอดพน

จากภาวะเศรษฐกจิถดถอยไดโดยเรว็ ทามกลางสถานการณเชนนี ้CIIE จงึ

มีนยัสําคัญอยางยิง่ ในฐานะที่จีนมีขนาดเศรษฐกจิใหญเปนอนัดับ 2 ของ

โลก จีนมิไดเปนเพยีงตลาดขนาดมหมึาเทาน้ัน แตยงัเพรยีบพรอมดวยเงิน

ทุนและเทคโนโลย ีความรวมมือทางเศรษฐกจิในภมิูภาคท่ีนําโดยประเทศ

จีนยอมมีความนาสนใจอยางยิง่

ยกตัวอยางเชน นบัต้ังแต FTA ไทย - จนีเริ่มมีผลบังคบัใช การสงออก

จากไทยไปจีนขยายตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 291.3 นอกจากนั้น ขอริเริ่มหนึ่ง

แถบหนึ่งเสนทาง (BRI) ของจีน ยังมีนัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมของไทยอยางมาก รฐับาลไทยแสดงทาทหีลายครัง้วาสนับสนุน

การเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออก (EEC) กบั BRI 

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับทาเรือ

รอบอาวเปยปู และเขตเศรษฐกิจ

อาวกวางตุง - ฮองกง - มาเกาหรือ 

Greater Bay Area (GBA) ของจนี ซึง่

ไมเพียงแตชวยขยายการสงออก

สินคาไทยใหเขาสูตลาดจนีไดมาก

ขึน้ แตยังชวยเพิ่มชองทางการสง

ออกสินคาไปยังตลาดเอเชียกลาง

และยโุรปดวย

ขณะเดียวกนัความเชือ่มโยงทาง

กายภาพที่ทําใหการไปมาหาสูกัน

ระหวางไทย - จีนสะดวกยิ่งขึ้น ยงั

ชวยดึงดูดการลงทุนจากจีนมายัง

ประเทศไทยมากข้ึน ซึง่จะชวยผลกั-

ดนัความคืบหนาของยุทธศาสตร 

Thailand 4.0 สงเสริมการบรรลุเปา-

หมายพัฒนาอุตสาหกรรมแหง

อนาคตของไทย อาทิ เศรษฐกิจ

ดิจทัิล หุนยนตและระบบอตัโนมัติ

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ รถยนต

พลงังานใหม การเกษตรและเทคโน-

โลยีชีวภาพ รวมท้ังอุตสาหกรรม

การแพทยครบวงจร ฯลฯ ดังนั้น 

ไทยจึงเชื่อม่ันวาจีนจะเปนพลวัต

สําคัญท่ีชวยใหเศรษฐกจิโลกฟนตัว

งานมหกรรมแสดงสนิคานําเขานานาชาติแหงประเทศจีน 

จดัข้ึน ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุแหงชาติ (เซ่ียงไฮ)

中国国际进口博览会举办地——国家会展中心

（上海） CFP 图
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ความคดิเห็นผูอ่้าน
读者反馈

曼妮娅：笑笑，你好！我来自泰国清迈，是一名商人，

我在最近的《湄公河》杂志上看到关于中国电影《一点就到

家》的介绍，里面提到云南也在种植精品咖啡，称云南咖啡

有着“远山树林的味道”。我很喜欢喝咖啡，能给我介绍一

下云南咖啡吗？

มัทณียา : สวัสดีคะ ยิ้มยิ้ม ฉันเปนคนเชียงใหม 

ปจจุบันทําธุรกิจ เมื่อเร็ว ๆ นี ้ฉันไดอานบทความที่

แนะนาํภาพยนตรจีนเรือ่ง Coffee or Tea? ในนิตยสาร

แมน้ําโขงฉบับลาสุด  เน้ือหากลาวถึงมณฑลยนูนาน

ซึ่งมีการปลูกกาแฟชั้นเยี่ยม เลากันวากาแฟยูนนาน

ม ี“รสชาติของปาเขาอนัแสนไกล” ฉนัชอบด่ืมกาแฟ

มาก ยิ้มยิ้มชวยเลาถึงกาแฟยูนนานใหฉันฟงหนอย

ไดไหมคะ

笑笑：你好！云南是中国咖啡的主产区，在云南普洱、

西双版纳、文山、保山、德宏等地都种植着大面积的咖啡

树，其中以云南小粒种咖啡最为出名。这种咖啡浓而不苦，

香而不烈，略带果味。在刚刚结束的第三届中国国际进口博览

会上，产自云南的精品咖啡豆还被星巴克选中，提供给世界各

国朋友品尝。

ยิ้มยิ้ม :  สวัสดีคะ ยูนนานเปนแหลงผลิตกาแฟที่

สําคัญของประเทศจนี โดยพืน้ทีป่ลกูกาแฟสวนใหญ

จะอยูในเมืองผเูออร สิบสองพนันา เหวนิซาน เปาซาน

เตอหง และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งไดปลูกกาแฟเปนบริเวณ

กวาง สวนกาแฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยูนนาน คือ 

กาแฟอาราบิกา  กาแฟชนดิน้ีมีรสชาติเขมขนแตไมขม

มีกลิน่หอมและผสมไปดวยกลิ่นของผลไมจาง ๆ ใน

งานมหกรรมแสดงสินคานําเขานานาชาติแหงประเทศ

จีนครัง้ที ่3 ทีเ่พิง่สิน้สดุลง  เมลด็กาแฟชั้นเยี่ยมที่ผลิต

ในยูนนานยังไดรับการคัดเลือกจากบริษัทตารบัคส 

เพื่อใชเปนกาแฟสําหรับใหผูคนทั่วโลกไดลิ้มลอง

格娣撒：笑笑，我是一名大学老师。我最近读了《湄公

河》杂志刊登的文章《疫情下，中国兴起健康生活方式》，其

中提到中国各地中小学都在积极开展“光盘行动”。我认为节

约粮食的行为值得倡导，想了解中国更多落实“光盘行动”的

办法。

เกยีรตศิกัดิ ์:  ยิม้ยิม้ครบั ผมเปนอาจารยในมหาวทิ-

สารจากผูอ่้าน 信箱
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ยาลยัครับ  เม่ือเรว็ ๆ นี ้ผมไดอานบทความในนติยสาร

เรื่อง “จีนฮิตชีวิตเพื่อสุขภาพ” ซึ่งกลาวถึงโครงการ

รณรงค “ทานอาหารหมดจาน” อยางจรงิจงัในโรงเรยีน

ประถมและมัธยมหลายแหงในประเทศจนี ผมคดิวา

พฤติกรรมการทานอาหารอยางประหยดัเปนส่ิงท่ีควร

ใหการสนับสนุน ดังน้ัน ผมจึงอยากทราบรายละเอยีด

เพิ่มเติมเกีย่วกับโครงการ “ทานอาหารหมดจาน” ใน

ประเทศจีนครับ

笑笑：在中国，很多餐馆都摆放了“光盘行动”宣传牌，

并主动提醒顾客将没吃完的饭菜打包带回家；一些餐馆还推出

了份量较小的小碗菜、单人餐等，灵活控制饭菜的供应量，从

源头上杜绝粮食浪费。

ยิ้มยิ้ม :  ที่ประเทศจีนภัตตาคารหลายแหงไดติด

ปายรณรงค “ทานอาหารหมดจาน” และเตือนใหลูก

คาท่ีทานอาหารไมหมดใหหออาหารกลบับาน ภตัตาคาร

บางแหงยังไดจัดทําเมนูอาหารจานเล็กสําหรับทาน

คนเดียว ควบคมุปรมิาณอาหารไดตามความเหมาะสม

ฯลฯ เพื่อเปนการแกปญหาสิ้นเปลืองตั้งแตตนเหตุ

ของการสิ้นเปลืองอาหาร

陈文玉：笑笑，你好。我就职于云南农业大学，是一名泰

语教师。我是《湄公河》杂志的忠实读者，特别喜欢阅读有关

中泰交流合作的文章。我还把杂志文章作为教学资料，比如在

高级泰语口译课堂上让学生翻译杂志文章。值得一提的是，杂

志中还有中泰双语对照排版的文章，便于刚接触泰语的学生们

阅读学习。现在很多学生也成了《湄公河》杂志的忠实读者，

祝《湄公河》杂志越办越好。

เพญ็พริณุ สุวรรณกฏู  :  สวัสดีคะ ยิม้ยิม้ ฉันทาํงานเปน

อาจารยสอนภาษาไทยทีม่หาวทิยาลยัเกษตรแหงมณฑล

ยูนนาน  ฉันเปนแฟนคลับติดตามอานนิตยสารแมนํ้า

โขงมาตลอดคะ ฉันชอบอานบทความเกี่ยวกับการ

แลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวางจีน - ไทยเปน

พเิศษ ฉนัยงัใชบทความในนิตยสารเปนเอกสารประ-

กอบในการสอนของฉนัดวยเชนในวิชาแปลภาษาไทย

ขั้นสูง ฉันก็จะใหนักเรียนแปลบทความในนิตยสาร 

และส่ิงทีค่วรกลาวถงึอกีอยางกคื็อ นิตยสารแมน้ําโขง

มีบทความในรปูแบบสองภาษา (จนี - ไทย) ทําใหนัก-

เรียนที่เพิ่งเรียนภาษาไทยสามารถอานบทความใน

นิตยสารไดเขาใจมากขึ้น ปจจุบัน นักเรียนของฉัน

หลายคนไดกลายเปนแฟนคลับติดตามอานนิตยสาร

แมน้ําโขงอยางตอเน่ืองดวยคะ สุดทายฉนัขอใหนติย-

สารแมนํ้าโขงจัดทําไดดียิ่ง ๆ ขึ้นไปคะ

笑笑：感谢你们的支持。《湄公河》一直致力于成为中泰

两国读者都喜爱的读本，我们将继续提供中泰双语对照的阅读

模式，希望大家多多支持我们。

ยิ้มยิม้ : ขอบคณุมากคะทีติ่ดตามอานนติยสารแม

นํ้าโขงในฐานะนิตยสารสองภาษา (จีน -ไทย) “แมนํ้า

โขง” จะมุงม่ันทํางานอยางหนกัเพือ่ใหเปนท่ีชืน่ชอบ

ของผูอานทั้งชาวจีนและชาวไทย และเราจะยังคงจัด

ทําบทความรปูแบบสองภาษาตอไป และหวังวาทุกทาน

จะใหการสนับสนุนและติดตามอานนิตยสารอยาง

ตอเนื่อง

都市 白 领 小 陈 在 疫 情

期 间 跟 着 健 身 软 件

Keep的“马甲线养成课程”

视频坚持进行腹部锻炼。对

于她而言，该健身软件里针

对不同客户群体的课程设置

让她这种缺少健身器械的人

也能达到锻炼的目的，同时

这种没有门槛的线上教学也

让她可以和家人一起在家健

身。“以前我们家只有我一

个人健身，这次疫情让家人

意识到了通过锻炼增强免疫

力的重要性。我们经常一起

切磋健身动作，这无形中也

成为了一种亲子活动的新方

式。”小陈说。

疫情下，中国兴起健康生活方式

จนีฮติชวิีตเพือ่สขุภาพในยุคโควิด - 19

เวลา 2 ทุม ภายในหองฟตเนสที่วางเปลา เฉิง ถิงถิง เทรนเนอรสอนเตน

กาํลังกางขาต้ังกลอง ต้ังมือถือ ปรับแสงในหองฟตเนส เตรียมตัวไลฟสดสอน

เตนระบําหนาทองผานโทรศัพทมือถือ 

“ทาน้ีทกุคนทาํเปนแลวใชไหม ใครทําเปนแลวชวยกด 1 ใครยงัทําไมเปน

ชวยกด 2 ดวยนะคะ” ระหวางที่สาธิตทาทางตาง ๆ เฉิง ถิงถิงจะคอยเดินมา

เช็คที่หนาจอมือถืออยูตลอด ภาพแบบนี้เปนสิ่งที่เทรนเนอรซึ่งทํางานมาถึง 

9 ปไมเคยคิดวาจะเกิดขึ้นมากอน เมื่อตองเผชิญกับสถานการณแพรระบาด

ของโรคติดเชือ้โควดิ - 19 ผูคนจาํนวนมากจาํเปนตอง “กกัตัว” อยูกบับาน แต

ความตองการออกกาํลงักายกลบัมิไดนอยลงเลย  ทําใหธุรกิจฟตเนสตองยาย

มาอยูบน “ออนไลน” ดวย อาศัยรูปแบบคอรสเรยีนออนไลนกบัการไลฟสด

เพื่อใหบริการ “ฟตเนสออนไลน” แกผูชมถึงบาน 

“มีผูชมไลฟสดออกกาํลังกายบน Tik Tok นับหมืน่คน น่ีเปนจาํนวนท่ีสูงมาก

ถาเปนระบบออฟไลนคงยากที่จะมีหองเรยีนทีร่องรบัผูคนไดมากถงึขนาดน้ี

และน่ีเปนชองทางท่ีจะสงเสรมิการออกกําลงักายใหแกประชาชนดวย” เฉิง ถิงถงิ

กลาว ภายหลงัจากเปดไลฟสด แฟนคลบัทีติ่ดตาม Tik Tok ของเธอจากเริม่ตน

เพยีงไมกีร่อยคนเพิม่ขึน้เปนเกือบ 2,000 คนแลว

นอกจากจะมีบรกิาร “ฟตเนสออนไลน” แลว บรรดาแอปพลเิคชนัท่ีเก่ียว

กบัการออกกาํลงักายออนไลนตางก็มีบทบาทสาํคัญในกระแส “ฟตเนสออน

ไลน” นี้เชนกัน อยางกรณีของคณุเฉนิ พนกังานออฟฟศในเมืองท่ีบริหารหนา

ทองตามคลปิอยางสม่ําเสมอ “หลักสูตรสรางกลามเนือ้วไีลน” ในแอปออก

กาํลงักาย Keep ระหวางชวงท่ีมีการแพรระบาดโควดิ - 19 “แตกอนท่ีบาน

มีฉันคนเดียวท่ีออกกาํลังกาย  ตอนนีก้ลายเปนกจิกรรมในครอบครัวตาม

วิถ ีNew Normal ไปแลว” คุณเฉินกลาว

โรคโควดิ - 19 ทีอ่บุตัขิึน้ในปนี้ ทําใหการออกกาํลงักายของผูคนเกดิ

การเปลีย่นแปลง มีวถิชีวีติเพือ่สุขภาพรปูแบบใหมเพิม่ข้ึน กลุมคนทีอ่อก

กําลังกายก็เพิ่มขึ้นดวย ที่สําคัญคือ ไดสรางนิสัยการออกกําลังกายขึ้นใน

ประเทศจีน ตั้งแตคนหนุมสาวที่คอยปาดเหงื่อที่ไหลยอยในหองฟตเนส 

จนถึงผูสูงอายุที่รําไทเก็กอยูในสวนสาธารณะ ตั้งแตคนที่ชอบ “จอกกิ้ง

ยามดึก” ตามถนน จนถงึคนทีช่อบปนจกัรยานในวนัหยดุสดุสปัดาห ต้ังแต

คนที่ชอบปนเขาในฤดูรอน จนถึงคนที่ชอบเลนสกีในฤดูหนาว...นับวัน

ยิ่งจะมีชาวจีนหันมาออกกําลังกายมากขึ้น ทําใหการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพกลายเปนธุรกิจหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศจีน 

นอกจากน้ัน ทศันคติดานการทานอาหารเพือ่สขุภาพกอ็ยูในความสนใจ

ของผูคนตลอด เชนปฏิบัติตาม “การรณรงคทานใหหมดจาน” อยางเครง

ครดั ในสังคมนอกจากจะเกิดกระแสนิยมท่ีดีงามอยาง “คัดคานความฟุม

เฟอย ทานอาหารอยางประหยดั” แลว ยงักระตุนใหเกิดนิสยักนิเพือ่สขุภาพ

ในหมูประชาชนดวย หากออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เมื่อทาน

ไมหมดทุกคนตางกคุ็นเคยกบัการหออาหารท่ีเหลอืกลับบาน เวลาทําอาหาร

3

ทานเองที่บาน ก็จะใชอุปกรณชั่ง

ตวงวัดอาหารไซสเล็ก เพือ่วดัปรมิาณ

วตัถดุบิอาหารทั้งขาวสาร เน้ือสัตว 

และเครือ่งปรงุรสตาง ๆ  อยางละเอยีด

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

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

① ②

 รายงานพเิศษ รายงานพเิศษ特稿 特稿

24 25

ภาพยนตร ์“Coffee or Tea?” 
สานฝันสตารท์อพัแก่ชนบทยูนนาน

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

บอกเลาเรือ่งราวของชายหนุม 3 คนท่ีตางกฝ็นอยากเปนเจาของธุรกจิ ไดแก 

ธุรกจิอคีอมเมิรซ ธุรกจิบริการขนสงดวน และธุรกจิกาแฟ ท้ังสามไดมาพบ

เจอกนัทีห่มูบานเกาแกอายนัุบพนัปในมณฑลยนูนาน พวกเขาอาศัยศักยภาพ

เฉพาะตัวของแตละคนบุกเบิกธุรกิจดวยกนั จนเกดิเปนเรือ่งราวการเดินทางสู

ความฝนของสตารทอพัในชนบทท่ีทัง้บริสุทธ์ิและบาคลัง่

ชายหนุมทัง้สามคนตางมีแบลคกราวนทีไ่มเหมอืนกัน หลวิ ฮาวหราน (刘

昊然) รับบทโดย “เวยจิน้เปย” นักธุรกจิทีไ่ดคนพบสัจธรรมของการตอสูบุกเบกิ

ธุรกจิผานการลงหลักปกฐานในชนบท  เผงิ อวีช้าง (彭昱畅) รบับทโดย “เผงิ

ซ่ิวปง” ผูซ่ึงทุมเทกายใจใหแกการสรางธุรกจิบรกิารขนสงดวนในชนบท เขา

หวังจะใชวิถีชีวิตรูปแบบใหมนี้นําความเปลี่ยนแปลงมาสูบานเกิดของตน  

หยิน่ ฝาง (尹昉) รับบทโดย “หลี่เสาฉวิน” ผูมีอุดมคติท่ีจะทําธุรกิจกาแฟใน

ฝนท่ีบานเกิดของตนใหสําเร็จเชนกัน

ภาพยนตร “Coffee or Tea?” ผสมผสานองคประกอบท่ีอยูในกระแสของ

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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