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เรยีนรูป้ระวติัศาสตร ์สรรคส์รา้งอนาคต

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席  习近平

สี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ประธานาธิบดีแห่งรัฐ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง

以史为鉴 开创未来
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● หลงัจากผ่านการต่อสูม้าอย่างต่อเนือ่งของพรรค

และประชาชนทกุกลุม่ชาติพนัธ์ุ เราจึงได้บรรลเุป้าหมาย

ร้อยปีแรก สร้างสงัคมอยูดี่มีสุขอย่างถ้วนหน้าบนแผ่น

ดนิจนี และแก้ปัญหาความยากจนในอดีตได้อย่างเบ็ด

เสร็จ

●  นบัเป็นเวลาร้อยปีมาแล้ว  ด้วยการรวมพลัง

ของพรรคคอมมิวนิสต์จนีเพือ่น�าพาประชาชนจีนท�า

การต่อสู้ในทกุด้าน การเสยีสละทกุส่ิง และการสร้าง

สรรค์ทั้งหมด กล่าวโดยสรุปคือ ได้บรรลุการฟื้นฟู

ครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

●  รากฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยูท่ี่ประชา-

ชน สายเลือดอยู่ที่ประชาชน และอ�านาจอยู่ที่ประ-

ชาชน พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นตัวแทนผลประโยชน์

พืน้ฐานของประชาชนส่วนใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วม

เป็นร่วมตายกบัประชาชนมาตลอด โดยไม่มีผลประ-

โยชน์สว่นตัวพเิศษใด ๆ และไม่เคยเป็นตัวแทนของ

กลุ่มผลประโยชน์ใด กลุ่มอ�านาจใด หรือชนชั้นอภิ-

สิทธิชนใด ๆ

ข้อความบางส่วนจากสุนทรพจน์ของนายสี จิน้ผงิ ในวาระการเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรค

คอมมวินิสต์จนี

新华社 图
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● ผู้บุกเบิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก่อตั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์จีน ก่อเกิดจิตวิญญาณแห่ง

การสร้างพรรคที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งยึดม่ันในสัจธรรม

ยึดถอือดุมการณ์ น�าไปสู่การบรรลปุณิธานด้ังเดิม

ปฏิบัติภารกิจด้วยจิตใจซึ่งไม่กลัวการเสียสละ 

ต่อสู้อย่างกล้าหาญ ซ่ือสตัย์ภกัดีต่อพรรค ไม่เสีย

แรงที่ประชาชนศรัทธา อันเป็นต้นธารแห่งจิต

วิญญาณของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

●  เดินไปบนเส้นทางของตนเอง คือหลกัการ

และจุดยืนในการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์

จนี ตลอดจนเป็นบทสรปุประวติัศาสตร์การต่อสู้

มานับร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

● เรายนืหยดัและพฒันาสงัคมนิยมตามอตั-

ลกัษณ์ของประเทศจนี ผลกัดันการพฒันาส่งเสรมิ

การประสานร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นด้านอารย-

ธรรมวัตถุ อารยธรรมการเมือง อารยธรรมทาง

จติวญิญาณ อารยธรรมทางสังคม และอารยธรรม

นิเวศวิทยา สรรค์สร้างเส้นทางใหม่สู่ความทัน

สมัยแบบจีน และสร้างอารยธรรมมนุษย์ในรูป

แบบใหม่

● สันติภาพ สมานฉนัท์ และความสนิทสนม

กลมเกลยีว เป็นอดุมการณ์ทีสื่บสานและแสวงหา

ของประชาชาติจนีมาโดยตลอดกว่า 5,000 ปี ใน

กระแสเลือดของประชาชนจีนไม่มียีนของการ

รกุรานและวางอ�านาจครอบง�าผูอ้ืน่ พรรคคอม-

มิวนิสต์จนีให้ความส�าคญักบัอนาคตและชะตา-

กรรมของมวลมนุษยชาติ ท�างานร่วมกับพลังที่

ก้าวหน้าท้ังมวลในโลก จนีเป็นผูส้ร้างสันติภาพ

ของโลก เป็นผูอ้ทิุศตนในการพฒันาโลก และเป็น

ผูพ้ทัิกษ์ระเบยีบระหว่างประเทศมาโดยตลอด 

● ประชาชนจีนเป็นผู้ที่เชิดชูความยุติธรรม 

ไม่ขลาดกลวัความรนุแรง ประชาชาติจนีเป็นชน-

ชาติทีมี่ความภาคภมิูใจและความมัน่ใจในตนเอง

อย่างแรงกล้า ประชาชนจนีไม่เคยเป็นชาติท่ีข่ม-

เหงรังแกหรือกดขี่ประชาชนประเทศอื่น ซึ่งที่

ผ่านมาในอดีตไม่มี ปัจจบุนัไม่มี และในอนาคต

ก็จะไม่มีเช่นกัน

● กล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะ คือพลงัแห่งจติวญิ-

ญาณอนัเข้มแข็งทรงพลงัของพรรคคอมมิวนสิต์

จีน การจะบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ได้นั้นต้อง

ใช้ความพยายามทรหดอดทนและการต่อสู้อย่าง

ไม่ลดละ 

● พรรคคอมมิวนสิต์จีนจะยงัคงท�างานร่วม

กบัทกุประเทศและประชาชนทีร่กัสันติภาพ เพือ่

ส่งเสรมิค่านิยมร่วมกนัแห่งสนัติภาพ การพฒันา

ความเป็นธรรม ความยติุธรรม ประชาธิปไตย และ

เสรภีาพส�าหรบัมวลมนุษยชาติ ยนืหยดัในความ

ร่วมมือ ไม่มีการเผชญิหน้า ยนืหยดัการเปิดกว้าง

ไม่ปิดกั้นตนเอง ยืนหยัดในผลประโยชน์และ

ชัยชนะร่วมกัน ไม่เล่นเกมศูนย์ (Zero Sum Game)

ต่อต้านความเป็นเจ้าโลกและอ�านาจนิยมทางการ
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เมือง ผลกัดันกงล้อแห่งประวติัศาสตร์ไปสูเ่ป้า-

หมายที่สดใส

● พรรคของเราผ่านการหล่อหลอมนับพัน

ครัง้ และยงัคงเต็มเป่ียมด้วยพละก�าลงั เหตุผลหน่ึง

ท่ีส�าคัญคือเรายนืหยดัเสมอมาว่า พรรคฯ ควรควบ

คุมพรรคฯ ควรบริหารพรรคฯ ในทุกด้านอย่าง

เคร่งครัด พร้อมเผชิญหน้าและรับมือกับความ

เสี่ยงในแต่ละยุคสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า

พรรคของเราจะอยู่ระดับแนวหน้าในกระบวน

การทางประวติัศาสตร์ของการเปลีย่นแปลงอย่าง

ลกึซ้ึงในสถานการณ์โลก เป็นแก่นแกนหลกัของ

ประชาชนท้ังประเทศในการจดัการกบัความเส่ียง

และความท้าทายในกระบวนการทางประวัติศาสตร์

ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด

● อนาคตเป็นของเยาวชน ความหวงัฝากไว้

ที่เยาวชน เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน กลุ่มเยาวชนรุ่น

ใหม่ถอืคบเพลงิแห่งความคิดลทัธิมากซ์  พยายาม

ฝ่าฟันความยากล�าบากราวพายุฝนเพื่อสืบเสาะ

แสวงหาแนวทางการฟ้ืนฟขูองประชาชาติจีน นบั

เป็นเวลาร้อยปีมาแล้ว ภายใต้ร่มธงของพรรคคอม-

มิวนิสต์จีน เยาวชนชาวจีนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้ใช้

ความเยาว์วยัและพลงัต่อสู้หลอมรวมเข้ากบัภารกจิ

ของพรรคและประชาชน เป็นแนวหน้าทีเ่ข้มแข็ง

ในการฟื้นฟูประชาชาติจีนครั้งยิ่งใหญ่

新华社 图
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第一章

 เหมา เจ๋อตงได้กล่าวไว้ว่า ภารกจิของเราหาใช่อื่นใดนอกเสยีจากการระดมมวลชน

เสริมพลังประชาชนให้แข็งแกร่ง และรวมพลังความสามัคคีทั้งหมดที่สามารถรวมกัน

เป็นหนึ่งจากทั่วประเทศ ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์ เราจะต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้

รกุรานจากญีปุ่น่ และสร้างจีนใหม่ที่รุ่งโรจน์ มอีธิปไตยและเสรภีาพ เป็นประชาธิปไตย

มีเอกภาพ และเจริญมั่งคั่ง
毛泽东：我们的任务不是别的，就是放手发动群众，壮大人民力量，团结全国一切可能团结的

力量，在我们党领导之下，为着打败日本侵略者，建设一个光明的新中国，建设一个独立的、自由

的、民主的、统一的、富强的新中国而奋斗。

เติ้ง เสี่ยวผิงกล่าวว่า 

แนวคดิสังคมนิยมต้องขจดั

ความยากจน ความยากจน

ไม่ใช่แนวคิดสังคมนิยม  

และหาใช่แนวคดิคอมมิว-

นิสต์ไม่
邓 小 平 ： 社 会 主 义 要

消灭贫穷。贫穷不是社会主

义，更不是共产主义。

毛泽东

邓小平

บทท่ี 1

เหมา เจอ๋ตง

เต้ิง เสีย่วผงิ
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初心如磐
 เจตนารมณแ์รกเริม่

เจียง เจ๋อหมินกล่าวว่า พรรคคอมมิวนสิต์จีนได้รบัการสนับสนุนจากประชาชน เพราะ

พรรคของเราเป็นตัวแทนความต้องการของการพัฒนาก�าลังการผลิตที่ทันสมัยของจีน

เป็นตัวแทนของทศิทางการพฒันาวัฒนธรรมที่ทันสมัยของจนี และตัวแทนผลประโยชน์

ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศจนีในยคุต่าง ๆ  นับต้ังแต่การปฏิวัติ การก่อต้ังและการ

ปฏริปู เราจะต่อสูอ้ย่างไม่รูจั้กเหน็ดเหน่ือย ก�าหนดแนวนโยบายท่ีถกูต้องเพือ่ให้เกดิประ-

โยชน์ขัน้พืน้ฐานต่อประเทศและประชาชน
江泽民：我们党所以赢得人民的拥护，是因为我们党在革命、建设、改革的各个历史时

期，总是代表着中国先进社会生产力的发展要求，代表着中国先进文化的前进方向，代表着中

国最广大人民的根本利益，并通过制定正确的路线方针政策，为实现国家和人民的根本利益而

不懈奋斗。

หู จ่ินเทากล่าวว่า เราจะทุ่มเทท�าทุกอย่างที่สอดคล้องกับแนวคิดการพฒันาท่ีสมเหตุ

สมผลตามหลักวิทยาศาสตร์ และหากมีเรื่องใดที่ไม่เหมาะสมเราจะแก้ไขโดยไม่ลังเล 

เพือ่ให้งานต่าง ๆ ทีส่่งเสริมการพัฒนาสามารถผ่านบททดสอบแห่งประวติัศาสตร์และ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง
胡锦涛：凡是符合科学发展观的事情就全力以赴地去做，不符合的就毫不迟疑地去改，真

正使促进发展的各项工作都经得起历史和人民的检验。

สี จิน้ผงิกล่าวว่า ประชาชนกค็อืประเทศ การทีพ่รรคคอมมิวนิสต์ต่อสู้ให้ได้มาซ่ึง

ประเทศ และปกป้องประเทศ กเ็พือ่ปกป้องหวัใจของประชาชน และให้ประชาชนมชีวีติ

ที่ดี
习近平：人民就是江山，共产党打江山、守江山，守的是人民的心，为的是让人民过上好

日子。

江泽民

胡锦涛

习近平

เจยีง เจอ๋หมิน

หู จิน่เทา

ส ีจิ้นผงิ
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第二章
从1921年到2021年，中国共

产党走过了整整一百年的历程。

争取民族独立、人民解放和

实现国家富强、人民幸福，是中国

共产党百年历史的主题。这也是用

鲜血、汗水、泪水、勇气、智慧、

力量写就的百年。我们回望100年

历史中的几个篇章，探寻中国共产

党如何穿越百年，带领中国走出迷

雾，走向繁荣。

หากต้องการท�าความเข้าใจจดุเริม่ต้นของพรรคคอมมิวนสิต์จนี

ก่อนอื่นต้องเท้าความถึงสภาพการณ์ของในจีน พ.ศ. 2464

ในปีนัน้ ความยิง่ใหญ่ของอาณาจักรจีนเป็นเพยีงอดีต แผ่นดิน

เก่าแก่แห่งบุรพทิศผนืน้ี ก�าลังด้ินรนอย่างหนักท่ามกลางโศกนาฏ-

กรรมที่โหมซัดไม่รู้จบ

พ.ศ. 2454 หรือสิบปีก่อนหน้านั้น คือปีแห่งการล่มสลายของ

ราชวงศ์ชงิ ราชวงศ์ศักดินาสุดท้ายในประวติัศาสตร์จนี ซ่ึงได้ประ-

สบภาวะคลอนแคลนมานานนับครึง่ศตวรรษ ระยะเวลา 66 ปี ระ-

หว่าง พ.ศ. 2383 - 2448 เจ้าอาณานคิมตะวันตกแทบจะท้ัง

หมดต่างเคยรกุรานจีน ใน พ.ศ. 2462 จีนในฐานะ

บทท่ี 2 
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百年波澜中国路
รอ้ยปีอนัเต็มไปดว้ยขวากหนามของเสน้ทางแห่งจนี

ปรากฏบทความท่ีเขียนโดยคนหนุ่มนาม

หลีต๋่า ชือ่บทความคอื “โฉมหน้าลัทธิมากซ์” 

ที่บอกเล่าถึงสารัตถะของสังคมนิยมแบบ

วิทยาศาสตร์ของมากซ์ นอกจากนี้  นับตั้ง

แต่ขบวนการส่ีพฤษภาคมเป็นต้นมา หนุม่

สาวชาวจีนจ�านวนมากก็เริ่มใคร่ครวญถึง

ประเด็นการกู้ชาติ และแสวงหาทางรอด 

โดยใช้ลัทธิมากซ์เป็นเครื่องชี้ทาง

      ฤดูร้อนปีน้ัน คนหนุม่ 13 คนจากพืน้ท่ี

ต่าง ๆ ในจีน ได้รวมตัวกัน ณ บ้านเลขที่

106 ถนนว่ังจ้ือในเขตเช่าฝรัง่เศสแห่งเซีย่งไฮ้

การพบปะในครั้งนี้ เปรียบได้กับเวทีส�า-

หรับการปฏิวัติ และเมื่อเวทีพร้อม ม่านก็

ค่อย ๆ เปิดออก นับจากวันนั้น การปฏิวัติ

จีนจึงได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ที่สุด 

ประเทศผูช้นะสงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่ ได้เข้าร่วมการเจรจาสันติภาพ

ณ กรงุปารีส หลงัจากทีส่งครามยุติ แต่การณ์กลบักลายเป็นว่า จีน

ตกเป็นเป้าหมายให้มหาอ�านาจเหล่านั้นรุมทึ้ง โดยในจ�านวนนัน้ 

ญีปุ่่นได้ถอืโอกาสยดึครองมณฑลซานตง เหตุการณ์ครั้งน้ีสะท้อน

ให้เห็นความจรงิข้อหน่ึงน่ันคือ หลกัการที่ว่าความชอบธรรมย่อม

เอาชนะมหาอ�านาจเผด็จการ จ�าต้องพ่ายแพ้ต่อข้อเทจ็จรงิทีว่่า รฐั

อ่อนแอย่อมไม่มีอ�านาจด้านการต่างประเทศอย่างแท้จรงิ เมือ่ข่าว

การเสียดินแดนสะพัดเข้ามาในจีน นักเรียนนักศึกษาและผู้ใช้

แรงงานซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาว ต่างรู้สึกโกรธแค้น ก่อให้เกิด

ขบวนการสี่พฤษภาคม ซึ่งเน้นหนักไปทีก่ารประท้วงในวง

กว้าง และการนัดหยุดงาน ผู้คนต่างตะโกนก้องด้วยความ

คับแค้นและส้ินหวงั เราจะกอบกูป้ระเทศชาติ อภบิาล

คนในชาติได้อย่างไร

และในทีสุ่ด พ.ศ. 2464 กม็าถงึ นิตยสาร

  เยาวชนใหม่ ฉบับวันที่ 1 มกราคม 
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จุดเริม่ตน้แห่งการเดนิทาง
征程的起点
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มิถนุายน พ.ศ. 2464 ท่ีมณฑลหหูนาน เหมา เจ๋อตงในวัย 28 ปีได้รบัหมาย

แจ้งประชมุ ระบใุห้องค์กรพรรคคอมมิวนิสต์จนีทุกพืน้ทีส่่งตัวแทนสองคน

เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 1 ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 อากาศเซี่ยงไฮ้อบอ้าวผดิปกติ เม่ือถงึ

เวลากลางคนื บ้านเลขท่ี 106 ถนนว่ังจื้อในเขตเช่าฝรัง่เศสแห่งเซ่ียงไฮ้กส็ว่าง

ข้ึนด้วยแสงไฟเรอืง ๆ ภายในห้อง หลี ่ฮัน่จุ้นในวยั 31 ปี ก�าลงัรอคอยการมา

ถงึของตัวแทนพรรคจากท่ีต่าง ๆ  ไม่นานตัวแทนพรรคทัง้ 12 คนกท็ยอยมา

ถึง พวกเขาส่วนใหญ่ยงัอายนุ้อย ต่างแต่งกายแตกต่างกนั บ้างใส่ชดุคลมุยาว

บ้างสวมสูท บ้างไว้หนวดจิม๋ บ้างหน้าละอ่อน อายเุฉลีย่ของพวกเขาอยูท่ี ่28

ปีเท่านั้น

คนหนุม่เหล่าน้ันต่างพดูคุยกันถึงงานท่ีตนรบัผดิชอบอย่างออกรส รวม

ไปถึงเรือ่งแผนแม่บทพรรคคอมมิวนิสต์จนี และแผนการท�างานในอนาคต

แต่ยังไม่ทันท่ีการประชุมจะเสร็จสิ้น ก็จ�าต้องยติุกลางคัน เนือ่งจากถกูต�ารวจ

เขตเช่าฝร่ังเศสรงัควาน บรรดาผูแ้ทนจงึต้องนัง่รถไฟไปยงัเมืองเจยีซงิ  และ

ประชุมกันต่อบนเรือในทะเลสาบหนานหู ในการประชุมคราวนั้น ทุกคน

หารือและลงมติเห็นชอบใน “แผนแม่บทฉบับที่ 1 พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศจีน” โดยเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารขนาดสั้น มีความยาวเพียงราว 

700 ตัวอกัษร ประกอบไปด้วย 15 มาตรา เน้ือหามีการก�าหนดชือ่พรรค เป้า-

หมายในการต่อสู้ นโยบายพืน้ฐาน และได้เสนอการพฒันาระบบสมาชกิพรรค

รวมไปถึงการสร้างระบบองค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง นับได้

ว่าธรรมนูญดังกล่าว คือเอกสารทางการฉบับแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จนี

ด้วยเหตุนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการบน

เรือล�าเดียวท่ามกลางกระแสคลื่นในทะเลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาล ณ เดือน

กรกฎาคมอันชุ่มฉ�า่ไปด้วยสายฝน

ผูแ้ทนท่ีเดินทางมาเข้าร่วมการประชมุต่างกลบัไปยงัหน่วยงานของตน

หลงัจากนัน้พรรคคอมมิวนสิต์จนีกข็ยายตัวอย่างรวดเรว็ สมาชกิพรรคผนึก

1921年7月23日，上海天气异常闷热。入夜，上海法租界望志路106号的一栋住宅亮起昏黄

的灯光。屋内，31岁的李汉俊正等着各地代表。其余12名代表陆续来了，多是年轻模

样，但打扮各不相同，有穿长衫的，有穿西装的，有人留着八字胡须，也有人一脸稚气，他们的平均年龄

只有28岁。

นามของพรรคเราคอื

“พรรคคอมมวินิสต์จนี”

พรรคฯ ของเรายดึมัน่

ในระบอบการบริหารแบบ

โซเวยีต กล่าวคอืผนึกก�าลงั

ชนช้ันกรรมกร เกษตรกร

และพลทหารเข้าด้วยกนั 

และยึดมัน่ในการปฏิวตัิ

สังคม ซ่ึงถอืเป็นเป้าประ-

สงค์หลกัในการก�าหนด

นโยบาย

——แผนแม่บทฉบับ

ที ่1 พรรคคอมมวินิสต์จนี

我们的党定名为“中国

共产党”。

我们党承认苏维埃管理

制度，要把工人、农民和士

兵组织起来，并以社会革命

为自己政策的主要目的。

——《中国共产党的第

一个纲领》

13



ก�าลังกันเป็นแกนน�าในการประท้วงของชนชัน้แรงงาน

นอกจากน้ียงัได้ร่วมมือกับพรรคก๊กมนิต๋ัง ซึง่ขณะน้ัน

อยู่ใต้การน�าของซุน ยตัเซ็น เพือ่ท�าการสู้รบในสงคราม

ต่อต้านขุนศึกต้ังแต่ใต้จรดเหนอื เพือ่ผลกัดันให้จนีรวม

กันเป็นปึกแผ่น

แม้กระน้ันความโหดร้ายของการปฏวัิติกม็าถงึอย่าง

ไม่ให้ต้ังตัว เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2470 ฝ่ายขวาใหม่ใน

พรรคก๊กมนิต๋ังได้ก่อการรัฐประหารข้ึนท่ีเซ่ียงไฮ้  โดย

ได้สังหารสมาชกิพรรคคอมมิวนสิต์จนี และสมาชกิพรรค

ก๊กมินต๋ังฝ่ายซ้ายอย่างโหดเหีย้มทารณุ หลี ่ฮัน่จุ้นในวยั

เพียง 37 ปีและสมาชกิอืน่ ๆ อกีหลายหม่ืนคนถกูสังหาร

นับเป็นความสูญเสยีอย่างใหญ่หลวงของพรรคคอมมิว-

นิสต์จีน นับแต่นั้นมา พรรคฯ ก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่ง

การช่วงชงิอ�านาจการบรหิารประเทศจีนด้วยก�าลงัอาวธุ

พ.ศ. 2492 สาธารณรฐัประชาชนจนีได้รบัการสถาปนา

ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเวลานั้น สมาชิกพรรคฯ ที่ได้

เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ครัง้ที ่1 เสยีชวีติไปแล้ว 4 ราย มีเพยีงเหมา เจ๋อตงและ

ต่ง ป้ีอูเ่ท่าน้ันท่ีได้ยนือยูใ่นพธีิสถาปนาประเทศ ระหว่าง

พ.ศ. 2464 - 2492 วรีบรุุษนักปฏิวัติผู้สละชพีเพือ่อดุม-

การณ์ที่ยังสามารถสืบค้นชื่อแซ่ได้นั้น มีมากกว่า 3.7 

ล้านคน 

มาบดัน้ี พรรคคอมมิวนิสต์จนีมสีมาชกิมากกว่า 90

ล้านคน แต่ชะตากรรมของชาติจนีเปลีย่นแปลงไปนาน

แล้ว ทั้งนี้ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ผู้คนทั้งหลายก็

จะหวนกลบัมาระลกึถงึจดุเริม่ต้นแห่งการเดินทางคร้ัง

น้ีดว้ยวิธีต่าง ๆ กนั เพือ่ร�าลกึถงึวรีบรุษุผูก้ล้าหาญท่ีเสีย

สละเพือ่ชาติในยามท่ีประเทศชาติตกอยูใ่นภาวะคับขัน
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กองทพัของประชาชน
人民的队伍
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长征是一次唤醒中国民众的远征。这支队伍在最艰难的时刻也保持自己的本色，中国西部缺水

严重，红军抵达甘肃会宁时，不肯碰百姓家里的窖水，跑去河边挑水用，战士们住在群众家

里，每天给房东担水、打扫。部队离开会宁时，有400多名会宁人加入红军……

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2479 ณ เมืองฮุย่หนงิ มณฑลกานซู่ ประเทศจีน เหล่า

ทหารในสภาพหน้าตามอมแมม เสื้อผ้าขาดวิ่นโผเข้ากอดเพื่อนร่วมรบที่

เดินทางมารบัขวญั ทหารหลายนายสวมรองเท้าสานสภาพเก่า บางรายเพยีง

แค่เอาหนังวัวสวมเท้าแทนรองเท้า แล้วมัดเอาไว้ด้วยเชือกเท่านั้น แม้รูป

ลักษณ์ภายนอกจะดูทรดุโทรม แต่ดวงตาของพวกเขากลบัเต็มเป่ียมไปด้วย

ความมุ่งมั่น  

กองทัพกองน้ีมีประวัติย้อนไปได้ 11 ปี โดยในวนัที ่1 สิงหาคม พ.ศ.  

2470   พรรคคอมมิวนสิต์จีนน�าทหารจากกองทพัปฏวิติัแห่งชาติจนีจ�านวน

หน่ึง ก่อการปฏวิติัขึน้ท่ีเมืองหนานชาง มณฑลเจยีงซ ีเพือ่ต่อกรกบัการก่อรฐั

ประหารและการเข่นฆ่าประชาชนท่ีพรรคก๊กมินต๋ังก่อข้ึนถอืเป็นการเปิดฉาก

การต่อสูด้้วยอาวธุในลกัษณะท่ีพรรคคอมมิวนสิต์บัญชาการด้วยตนเอง ท้ัง

ยงัเป็นการสร้างกองก�าลังของตนเอง สร้างความเชือ่อนัแน่วแน่ทางการ

เมือง ส่งผลให้ทหารหาญเหล่าน้ีแตกต่างไปจากกองก�าลงัใด ๆ ในประวติั-

ศาสตร์ชาติจนี พวกเขาปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างเคร่งครดั และไม่เคยหยบิฉวย

ส่ิงของจากชาวบ้านแม้เพียงมันเทศสักหัวเดียว วนัิยสองข้อแรกสุดของ

กองก�าลงันี ้ถอืเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการก่อร่างขึ้นของลักษณะจ�าเพาะและ

จิตวิญญาณอันเป็นเอกเทศของกองทัพ

ตุลาคม พ.ศ. 2477 กองก�าลังนี้ได้ย่างเท้าเข้าสู่การเดินทัพไกลอนัแสน

ล�าบากอย่างทีม่อิาจจินตนาการได้ และไม่ได้คาดคดิมาก่อนด้วย  เนื่องจาก

แนวคิดทางการทหารท่ีผดิพลาดของผูน้�าบางส่วน ส่งผลให้กองทัพแดงไม่

อาจ “ฝ่าวงล้อม” ของทหารก๊กมินต๋ังได้อีกต่อไป พวกเขาถกูบังคับให้ต้อง

เปลีย่นยทุธวธีิ เส้นทางการเดินทัพไกลนี้ เปรียบได้กบัเส้นทางแห่งการฝึก

ความแข็งแกร่ง ช่ัวระยะเวลาสองปีแห่งการเดนิทพัไกล กองทัพแดงก้าว

เดินไปเป็นระยะทางราว 12,500 กิโลเมตร เกิดการปะทะกบัศัตรรูะหว่าง

ทางกว่า 600 ครัง้ พวกเขาข้ามแม่น�า้เกอืบร้อยสาย ปีนข้ามภเูขาหมิะท่ีสงูกว่า

ระดับน�า้ทะเลกว่า 4,000 เมตรไปมากกว่า 20 ลกู

ทุกการกระท�า เช่ือ

ฟังค�าบัญชา  ไม่หยบิ

ฉวยแม้เขม็หรือด้ายจาก

ชาวบ้าน หากแม้นหยบิ

ยมืจักต้องคืน เมื่อท�า

ข้าวของเสียหายต้องชด

ใช้ ไม่มวีนักระท�าทารุณ

ต่อเชลยศึก...

——สามวนัิยหลกั

และแปดข้อพงึระวงัของ

กองทหารปลดแอกประ-

ชาชนแห่งประเทศจนี

一切行动听指挥，不

拿群众一针一线，借东西

要还，损坏东西要赔，不

虐待俘虏......

——中 国 人 民 解 放

军“三大纪律八项注意”
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การเดนิทัพไกล คือการเดินทางไกลที่ปลุกจิตใจ

มวลชนชาวจีนให้ตื่นตัวขึ้น กองทัพแห่งนีธ้�ารงไว้ซึง่

จติวญิญาณของตนแม้ในยามยากล�าบากท่ีสุด พืน้ทีภ่าค

ตะวนัตกของจนีน้ันขาดแคลนน�า้อย่างหนักหน่วง เม่ือ

กองทัพแดงเคลือ่นทัพถงึเมอืงฮุ่ยหนิง มณฑลกานซู่ พวก

เขาไม่เคยคดิแตะต้องน�า้ในห้องใต้ดินของชาวบ้านเลย

สักหยด หากกลบัว่ิงไปหาบน�า้ในแม่น�า้มาใช้ เหล่าทหาร

หาญพ�านักอยู่ในบ้านพลเรอืน พวกเขาอาสาหาบน�า้ให้

ชาวบ้าน บ้างกช่็วยหยบิจบัท�าความสะอาดบ้าน เม่ือกอง

ก�าลังกลุม่นีล่้าถอยออกไปจากฮุย่หนงิ ชาวเมืองฮุย่หนิง

กว่า 400 คนกไ็ด้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทัพ

แดงเช่นกัน... 

การเดินทัพไกลเป็นการเดินทางไกลเพือ่แสวงหา

สัจธรรม ผู้ที่สามารถยืนหยัดจนวันสุดท้าย คือบุคคล

แน่วแน่ในอุดมคติ เมื่อกองก�าลังแห่งนี้เดินทางถงึจดุ

หมายปลายทางในท่ีสดุ เหล่าผูโ้ชคดีท่ีฟันฝ่าอปุสรรค

มาจนหยดสุดท้าย ต่างเชือ่ม่ันว่าตนจะสามารถก้าวเดิน

เข้าสู่ชยัชนะในท้ายท่ีสุดได้อย่างแน่นอน

ไม่ต่างอนัใดกบับทเพลงกองทัพทีว่่าไว้ เราคือลกู

หลานชนชัน้กรรมกรและเกษตรกร เราคือกองก�าลงัติด

อาวุธของประชาชน ต่อมากองทัพแห่งน้ีกไ็ด้เข้าเป็น

แนวหน้าของสงครามต่อต้านญีปุ่่น สงครามปลดแอก 

และกระจายไปยงัขอบขัณฑสีมาแห่งแผ่นดินเกดิ พฤษ-

ภาคม พ.ศ. 2492 เม่ือกองทัพปลดปล่อยประชาชนแห่ง

ประเทศจนีได้บุกตะลยุไปถึงเซ่ียงไฮ้ ผู้สื่อข่าวได้เกบ็

ภาพเอาไว้ได้ว่า ณ เซ่ียงไฮ้ท่ามกลางแสงสลัวและฝน

โปรยน้ัน ทหารจากกองทพัปลดปล่อยฯ หลายแสนนาย

ล้วนพกัแรมกนักลางแจ้ง ไม่มีใครบกุเข้าไปในบ้านพล

เรอืนเลยแม้เพยีงนายเดียว จวบจนบัดนี ้พวกเขากย็งัคง

ท�าหน้าทีร่กัษาความสงบของประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็ง

พวกเขาปฏบัิติการให้ความช่วยเหลอืเม่ือเกิดภัยพบัิติ 

คอยเป็นแนวหน้าในสงครามต่อสู้กบัโรคระบาด ใน

แนวหน้าของทกุสมรภมิู ทกุคนจะได้เหน็เบ้ืองหลังอนั

เด็ดเด่ียวของทหารหาญเหล่าน้ี คติพจน์ในการ “รับใช้

ประชาชน” น้ัน ฝังลกึเข้าสู่สายเลอืดของพวกเขา เมล็ด-

พันธุ์แห่งชัยชนะได้ปลูกและฝังลงในจิตใจของกอง

ทหารปลดปล่อยประชาชน ตัง้แต่เมื่อคราวเดนิทพัไกล

เป็นต้นมา
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ชนบทและเมือง
农村和城市
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เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 เกิดเหตุการณ์ส�าคัญขึ้น ณ พื้นที่

หมู่บ้านซีไป้โพ มณฑลเหอเป่ยในปัจจบัุน หมู่บ้านเลก็ ๆ กลางหบุเขา

ซึ่งในอดีตเคยเงียบสงัด บัดนี้คลาคล�่าไปด้วยรถราและผู้คน รถยนต์

ขนาดเลก็ 11 คนั และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 คัน เคลือ่นตัวเป็นคารา-

วาน น�าพาสหายเหมา เจ๋อตง ผูน้�าสงูสุดของพรรคคอมมวินิสต์จนี เดิน

ทางออกจากซีไป้โพไปยังเมืองเป่ยผิง (กรุงปักกิ่งในปัจจุบัน)

ระหว่างทาง เหมา เจ๋อตงกล่าวว่า “วันนี้คือการเดินทางไปสอบ

จอหงวนในเมืองกรุง หวังว่าเราจะท�าคะแนนสอบได้ดี” ประเทศจีน

ในสมัยโบราณน้ัน นักเรยีนนักศึกษาจากทุกสารทศิจะต้องเดินทางไป

สอบรับราชการ ณ นครหลวงของอาณาจักร ดังปรากฏในส�านวนว่า

“เดนิทางไปสอบจอหงวนยงัเมืองหลวง”  ส�าหรับเหมา เจ๋อตง การที่

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางออกจากหมู่บ้าน

ซีไป้โพไปยังเมืองเป่ยผิงในคราวนี้ เปรียบได้กับ “การสอบ” นั่นเอง

ในเวลานัน้ กองทัพปลดแอกประชาชนจนีจ�านวนกว่าหนึง่ล้านนาย

ก�าลังจะข้ามแม่น�า้แยงซีเกยีง มหานทีท่ีแบ่งประเทศจนีออกเป็นสอง

ส่วน ก่อนท่ีจะค่อย ๆ ปลดปล่อยประชาชนชาวจนีบนพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัว่

ท้ังอาณาจักร ยกเว้นเกาะไต้หวัน ใช้เวลาเพยีงสองปีกว่าเท่าน้ัน ทัง้นี้

ระยะเวลาเพยีงสามปีก่อนหน้าน้ัน พรรคคอมมิวนิสต์จนียงัไม่เคยได้

ยึดครองเมืองขนาดใหญ่ของจีนได้แม้แต่เมืองเดียว

การพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วของการปฏิวัติจีนมีเคล็ดลับอยู่ที่

เขตชนบท ซ่ึงเป็นภมิูภาคท่ีถกูมองข้ามมาตลอดทุกยคุทุกสมยั ชนบท

คือสนามสอบส�าคัญสนามแรกของชาวคอมมิวนิสต์จีน

พ.ศ. 2479 เอ็ดการ์ สโนว์ ผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันเดินทางรอนแรม

มาจนถึงเมอืงเหยยีนอานทางภาคตะวันตกของจนี กองทพัแดงซึง่เสรจ็

ส้ินภารกิจเดินทพัไกล ได้ต้ังค่ายกนั ณ ท่ีแห่งนี ้ทีเ่หยยีนอาน เอด็การ์ 

สโนว์สังเกตเหน็ว่าความแตกต่างระหว่างเมืองแห่งนีกั้บสถานท่ีอืน่ ๆ  

1949年3月23日，如今的河北省西柏坡发生了一件大事。这个往日宁静的小山村里车水马

龙，11辆小汽车和10辆大卡车组成车队，载着毛泽东等中国共产党中央领导人离开

西柏坡前往北平（即现在的北京市）。路途上，毛泽东说：“今天是进京赶考，希望考个好成绩。”

คนหนุ่มสาว (ชาวคอมมิว-

นสิต์) นบัพนันับหมื่นซึ่งเป่ียม

ไปด้วยความกระตือรือร้นท่ี

ไม่เสื่อมคลาย รวมถงึความหวงั

ทีม่ั่นคงแน่วแน่ ทัศนคติมองโลก

ในแง่ดีตามประสานกัปฏวิติัอนั

น่าท่ึงเปรยีบได้กบัคบไฟลกุโชน

ทีจ่ะน�าไปสูจุ่ดหมายโดยตลอด

รอดฝ่ัง พวกเขาไม่มทีางยอมรับ

ความพ่ายแพ้ ไม่ว่าจะต้องเผชญิ

หน้ากบัความเสียเปรยีบด้านก�า-

ลงัพลความยิง่ใหญ่โหดร้ายของ

ธรรมชาติ หรือแม้แต่จะต้อง

เผชิญหน้ากับพระเจ้า หรอืความ

ตายกต็ามท.ี..

——ดาวแดงเหนือแผ่นดิน

จีน โดย เอ็ดการ์ สโนว์

千 千 万 万 年 轻 人 （ 共 产 党

人）的经久不衰的热情、始终如

一的希望、令人惊诧的革命乐观

情绪，像一把烈焰，贯穿着这一

切，他们不论在人力面前、或者

在大自然面前、上帝面前、死亡

面前都绝不承认失败……

—— 埃德加·斯诺《红星照

耀中国》
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ตลอดการเดินทาง ทีน่ีเ่ต็มไปด้วยความคึกคกักระฉับ-

กระเฉง ดูราวกบัเป็นประเทศจีนในอดุมคติเอด็การ์ สโนว์

บันทึกสิง่ต่าง ๆ  ท่ีตนได้เหน็ รวมท้ังบทสมัภาษณ์ลงไป

ในผลงานเขยีนเรือ่ง Red Star over China หรือดาวแดง

เหนือแผ่นดินจีน ที่เหยียนอานเขามองเหน็ความภาค

ภมิูซ่ึงไม่เคยปรากฏในหมู่เด็กหนุ่มชาวจนีบนตัวของนกั

รบเยาวชนแห่งกองทัพแดง ส่วนเกษตรกรในสหกรณ์การ

เกษตรท่ีเหยยีนอาน กเ็ป่ียมไปด้วยความม่ันใจและรืน่เรงิ

ซึ่งหาไม่ได้ในหมู่กสิกรจีนที่มักจะขี้อายอยู่เป็นนิจ...

เกษตรกรคนหนึ่งบอกสโนว์ว่า “น้องสาวของฉัน

อดตายไปเม่ือสามปีก่อน แต่พอกองทัพแดงมาท่ีน่ี เรา

กมี็ข้าวพอกนิ” ผูบ้ญัชาการทหารนายหน่ึงกล่าวว่า “(ตอน

ท่ีพวกเราถกูปิดล้อม) ชาวไร่ชาวนาพากันไปขดุอาหาร

ที่ซ่อนเอาไว้ใต้ดินมาให้พวกเรากิน หลายคนก็มาเข้า

ร่วมกองก�าลังของเรา พวกเขาปรารถนาให้เราได้รับ

ชัยชนะ”

มีนาคม พ.ศ. 2492  คณะกรรมการกลางพรรคคอม-

มิวนสิต์จนีย้ายมาอยูท่ี่ปักกิง่ ด้วยความมุ่งหวงัว่าจะเปล่ียน

แปลงและเยียวยาจีน อาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล

อันมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ทีก่�าลงัเป็น “ผูป่้วยหนัก”

เป้าหมายยิง่ใหญ่น้ี นับว่าเป็นการสอบครัง้ใหญ่อกีคราว

หนึ่งซึ่งพรรคจะต้องเผชิญ 

แต่อย่างไรก็ดี การปฏิวัติตลอด 28 ปีที่ผ่านมา ก็

ได้ท�าให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสะสมก�าลังคน สั่งสม

ภูมิปัญญา ที่ท�าให้ทุกคนสามารถก้าวเดินไปข้างหน้า 

เพื่อสร้างสรรค์ประเทศจีนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

20



สรา้งสรรคป์ระเทศจนีใหม่

建设一个新中国
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ในประวติัศาสตร์จนี สาธารณรฐัประชาชนจนีซ่ึงก่อต้ังขึน้เม่ือ พ.ศ. 

2492 นั้นเรียกว่า “จีนใหม่”

แล้วเหตุใดจึงเรียกว่า “จีนใหม่” เพื่อให้ได้ค�าตอบนี้  เราจึงต้องท�า

ความเข้าใจเกีย่วกบั “จีนเก่า” เสียก่อน โดยขอเริม่ต้นจากข้อมูลรายละเอยีด

บางประการเหล่านี้

ในปี พ.ศ. 2492 จากประชากรชาวจีน 550 ล้านคนมีผู้ไม่รู้หนังสือ

มากถึง 400 ล้านคน ทีดิ่นทัว่ประเทศส่วนใหญ่ถือครองโดยเศรษฐีท่ีดิน

เพียงไม่กี่ราย และประเพณีความเชื่อเก่า ๆ เช่น การแต่งงานแบบคลุม

ถุงชนและการรัดเท้าสตรียังที่ยากจะเลิกล้ม มิหน�าซ�า้ตั้งแต่ พ.ศ. 2383 

เป็นต้นมา มหาอ�านาจตะวันตกยังบังคับให้จีนลงนามในสนธิสัญญาที่

ไม่เท่าเทียมกันเป็นจ�านวนมาก...

สถานการณ์เดิม ๆ เช่นนี้จ�าต้องทลายล้างให้สิ้นซาก

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จีนได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายว่า

ด้วยการสมรสอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับแรกของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และได้รับการยกย่องจากประธานเหมา  เจ๋อตงว่า “เป็น

กฎหมายอันเป็นรากฐานซึ่งมีอ�านาจครอบคลุมกว้างขวางที่สุดรองจาก

รฐัธรรมนญูเท่านัน้” กฎหมายฉบับน้ีได้ระบุอย่างชดัแจ้งต้ังแต่ส่วนท่ี 1 

มาตราที่ 1 ว่า “ยกเลิกระบบสมรสแบบศักดินา ซึ่งเป็นการบังคับคลุม

ถงุชน เป็นการเหยยีดหยามสตรเีพศ และเป็นการเพกิเฉยต่อสิทธิประโยชน์

ของบุตรหลาน”

ในฐานะเป็นกฎหมายฉบบัแรกของสาธารณรฐัประชาชนจนี กฎหมาย

ว่าด้วยการสมรสน้ีได้วางรากฐานอันแน่วแน่ต่อการพฒันาอย่างสมาน-

ฉนัท์ของครอบครวัชาวจนีตลอดจนสังคมจนี เจตนารมณ์แห่งนติิบญัญติั

นั้นยังคงสถิตแน่นมาจวบจนทุกวันนี้

ช่วงทศวรรษแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นยคุสมยัแห่งการ

ท�าลายส่ิงเก่าและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ด้วยอดุมการณ์ดังกล่าวน้ีเอง ชาวคอม-

新中国的前10年就是一个破旧立新的时代，中国共产党人按照理想改造着这个国家。1950年冬天开始，大规模

的土地改革运动在中国各地展开，3亿多无地或少地的农民分到了土地；1949年底，中国召开了第一次全国教

育工作会议，一场政府领导、群众参与的识字扫盲运动从政府机关开始，向中国各地迅速展开；新中国成立后，取消

外国在华一切特权，在此基础上建立平等互利的外交关系，毛泽东形象地将其形容为“打扫干净屋子再请客”。

อดตีกาลน้ัน พระเจ้า-

เว่ยอู่ (โจโฉ) ทรงม้ายาตรา

ไปยงัขุนเขาแห่งบุรพาทศิ

ร่ายเพลงห้าวหาญตระ-

หง่าน พันปีล่วงผ่านพ้น 

ลมแห่งสารทฤดูยงัคงกรร-

โชก ทว่าโลกได้พลกิโฉม

ไป 

—— น�า้เซาะทราย เป่ย

ไต้เหอ โดยเหมา เจ๋อตง  

往 事 越 千 年 ， 魏 武 挥

鞭，东临碣石有遗篇。萧瑟

秋风今又是，换了人间。

——毛泽东《浪淘沙•北

戴河》
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มิวนสิต์ได้รเิริม่การปฏริปูบนผนืแผ่นดินจีน นับต้ังแต่

ฤดูหนาวในปี พ.ศ. 2493 จนีเริม่ด�าเนินการปฏริปูทีดิ่น

ท่ัวทัง้ประเทศ เกษตรกรผูท้ีไ่ม่มีท่ีดินหรอืมีท่ีดินน้อย

จ�านวน 300 ล้านคนได้รบัทีดิ่นจัดสรร สิน้ปี พ.ศ. 2492

จีนได้จัดการประชมุสมัชชาว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ครัง้ท่ี 1 ข้ึน ขบวนการขจดัความไม่รูห้นังสือซ่ึงน�าโดย

รฐับาลและมีประชาชนเป็นผู้เข้าร่วมนั้นได้เริ่มต้นตั้ง

แต่องค์กรรัฐบาล และกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ

อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น จีนยังได้ยกเลิกสิทธิพิเศษ

ต่าง ๆ ของต่างประเทศ และเริม่ต้นพฒันาความสัมพนัธ์

ทางการทตูใหม่บนหลักการแห่งความเสมอภาคและ

ประโยชน์ร่วมกัน ดั่งที่ประธานเหมาได้กล่าวเปรียบ

เทียบอย่างสมจรงิว่า “กวาดบ้านช่องให้สะอาดสะอ้าน

ก่อน แล้วค่อยต้อนรับแขกทีหลัง”   

พ.ศ. 2478 ฟาง จือ้หมนิ สมาชกิพรรคคอมมิวนสิต์

จนีผูถ้กูคมุขังในเรอืนจ�า ก่อนท่ีจะถกูประหารชวีติ เขา

ได้จนิตนาการถงึมาตุภมิูในอนาคตว่า หลงัจากการปฏ-ิ

วัติของจีนเสร็จสิ้นลงด้วยความส�าเร็จแล้ว เสียงเพลง

อันสุขส�าราญจะเข้ามาทดแทนเสียงทอดถอนใจอนัน่า

สังเวช รอยยิ้มจะทดแทนน�้าตา ความมั่งคั่งรุ่งเรืองจะ

ทดแทนความยากจนข้นแค้น ความสมบูรณ์แข็งแรง

จะทดแทนโรคภัยไข้เจ็บ ภูมิปัญญาจะทดแทนความ

โง่เขลา ความรักสมานฉันท์จะทดแทนความอาฆาต

พยาบาท ความผาสุกในชีวิตจะทดแทนความระทมทุกข์

จากความตาย สวนบุปผชาตอินัรืน่รมย์จะทดแทนทุง่

ร้างอนัเศร้าหมอง...

และสาธารณรฐัประชาชนจนี ณ วนัน้ีได้บรรลุซ่ึง

อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของชาวคอมมิวนิสต์แล้วอย่าง

แท้จริง
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จุดเริม่ตน้ของ “เมดอนิไชน่า” 
“中国制造”从此开始
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เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 บนสายการผลติใหม่ของโรงงาน

ผลิตรถยนต์หมายเลข 1 แห่งเมืองฉางชนุ รถยนต์ยีห้่อ “เจีย่ฟ่าง” คนัแรก

ได้ประกอบแล้วเสร็จด้วยความส�าเร็จ และกลายเป็นข่าวที่น่ายินดีทั่ว

ประเทศ   

ประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมประเทศใหญ่ ก่อน

ปี พ.ศ. 2492 ประเทศจีน “ไม่สามารถสร้างรถยนต์ เครือ่งบนิ รถถงั หรอื

รถแทรกเตอร์ได้เลยแม้แต่คันเดียว” โครงสร้างพื้นฐานของประเทศมี

ความอ่อนแอมาก อดุมการณ์และความมุ่งมาดปรารถนาซ่ึงเป็นสิง่ค�า้จนุ

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จนีให้ฝ่าผ่านการเดินทพัทางไกล และเอาชนะ

ศัตรูได้ส�าเร็จ ในช่วงเวลาเช่นน้ี ยงัได้น�าพาพวกเขาก้าวไปสู่เส้นทางใหม่

อีกด้วย 

น�้ามนัเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างเร่งด่วนต่อการสร้างชาติ คนงานน�า้มันหลาย

หมื่นคนรวมตัวกันที่บ่อน�้ามันดิบต้าชิ่งในมณฑลเฮยหลงเจียงซึ่งทั่ว

พื้นทีป่กคลมุด้วยหมิะ หวงั จ้ินส่ี คนงานบ่อน�้ามันดิบต้องเผชิญกบับ่อน�า้

มันระเบิด เขากระโดดลงไปในแอ่งโคลนลึกท่วมเอว ใช้ร่างกายของเขา

ในการคลุกเคล้าดินโคลน เขาถูกเรียกขานว่าคนเหล็ก โครงการทางรถ

ไฟฉงชิ่ง - เฉิงตูที่วางแผนไว้เมื่อกว่า 40 ปีก่อนตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์

ชิง ยังคงเป็นเส้นประบนแผนท่ีในช่วงการก่อต้ังประเทศจนีใหม่ หลงัจาก

เริ่มงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2493 ใช้เวลาเพียงสองปีก็

แล้วเสร็จตลอดทั้งสาย

ในปี พ.ศ. 2496 จนีเริม่ด�าเนินโครงการ “แผนพฒันาห้าปีฉบบัแรก” 

ซึ่งแผนพัฒนาห้าปีนี้เป็นการวางแผนส�าหรับโครงการก่อสร้างส�าคัญ

ระดับชาติ และทิศทางส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงห้าปี เป็น

การก�าหนดเป้าหมายและทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในระยะ

ยาว การก่อสร้างอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีมี่ 166 โครงการเป็นศูนย์กลาง

การก่อสร้างได้เริม่ด�าเนินการอย่างเต็มท่ี ภายในเวลาไม่กี่ปีประเทศจีน

中国是一个传统的农业大国，1949年以前的中国“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一

辆拖拉机都不能造”，基础设施极为薄弱。理想与激情曾经支撑中国共产党人建立了一

个新中国。如今，又引领他们踏上新征程。

พวกเราไม่เพยีงช�านาญ

ในการท�าลายโลกเก่าเท่า

น้ัน พวกเรายังช�านาญใน

การสร้างโลกใหม่อกีด้วย

 ——เหมา เจ๋อตง 

我们不但善于破坏一个

旧世界，我们还将善于建设

一个新世界。

——毛泽东
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ได้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) ขึ้นชุดแรก

ประสบความส�าเรจ็ในการผลติเครือ่งบนิขับไล่ไอพ่นล�า

แรกของจนี เร่ิมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้แยงซีขนาด

ใหญ่แห่งแรก...

ยาเพนซิิลลนิเป็นหนึง่ในส่ิงประดิษฐ์ทางการแพทย์

ทีย่ิง่ใหญ่ท่ีสดุของศตวรรษที ่ 20 อย่างไรกต็าม ยาดังกล่าว

เป็นยาช่วยชวีติ ชาติตะวนัตกเคยสัง่ห้ามส่งสินค้านีใ้ห้

จนี ในปี พ.ศ. 2492 เพนนิซิลนิหน่ึงขวดมีน�า้หนกัเพยีง 

0.12 กรมั แต่ในประเทศจนี ราคาจ�าหน่ายสงูเท่ากับทอง

ค�า 0.9 กรมั ในปี พ.ศ. 2496 โรงงานผลติยาหวัเป่ย  ถอื

ว่าภารกจิน้ีเป็นโครงการส�าคัญเร่งด่วนของ “แผนพฒันา

ห้าปีฉบับแรก” บคุลากรด้านเทคนคิจากทุกทิศทางถกู

ระดมมารวมตัวกัน เม่ือวนัท่ี 3 มถินุายน พ.ศ. 2501 เพ-

นซิิลลนิชดุแรกออกจากสายการผลติอย่างเป็นทางการ

เพนิซลิลนิทีเ่คยมีราคาแพงเหมือนทองค�าได้ลดลงเหลอื

ไม่กีเ่ซ็นต์ต่อหน่วย

ในยุคนั้นมีคนจ�านวนมากมายท่ีมีความเชือ่ม่ันใน

แนวทางเดียวกนั พวกเขาได้อทุศิตนเพือ่อตุสาหกรรม

สาขาต่าง ๆ หลงัจาก “แผนพฒันาห้าปีฉบับแรก” ผ่าน

ไป ประเทศจีนจึงได้มีการก�าหนด “แผนพัฒนาห้าปี” 

ในทุก ๆ  ห้าปีต่อมา การก�าหนดและการด�าเนินการตาม

แผนและโครงการระยะเวลาห้าปี และการยดึถอืพมิพ์

เขียวน้ีเป็นทีสุ่ด ได้กลายเป็นรปูแบบส�าคัญส�าหรบัพรรค-

คอมมิวนิสต์จีนในการบริหารปกครองประเทศ

ทกุวันนี ้ประเทศจนีได้สร้างระบบอตุสาหกรรมสมัย

ใหม่ท่ีเพยีบพร้อมทุกสาขา  เป็นอสิระและพึง่พาตนเอง

ได้ เศรษฐกจิอตุสาหกรรมของจีนมาถงึระดับท่ีมีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว “เมดอินไชน่า” ไม่เพียงเปลี่ยน

ชีวิตคนจีนเท่าน้ัน แต่ยงัให้บรกิารผูค้นในเกอืบทกุประ-

เทศในโลกอีกด้วย 
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真理是什么？
อะไรคอืสจัธรรม
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เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 วารสาร “ความเคลื่อนไหวทาง

ทฤษฎ”ี ของโรงเรียนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ตพีมิพ์บทความเรือ่ง

“การปฏบัิติคือมาตรฐานเพยีงหนึง่เดียวท่ีจะทดสอบสัจธรรมได้” ซ่ึงส�า-

นักข่าวซินหัวได้ตีพิมพ์ซ�า้เผยแพร่ไปทั่วประเทศจีนในวันรุ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้ บนหนทางแห่งการแสวงหาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ต้องประสบความล้มเหลวอย่างรนุแรงจากผลของ “การปฏิวัติวฒันธรรม”

จนเกดิค�าถามข้ึนว่า หนทางข้างหน้าอยูต่รงไหน  สงัคมนิยมท่ีแท้จรงิคอื

อะไร

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 การประชมุคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิว-

นสิต์จนีชดุท่ี 11 ครัง้ท่ี 3 จดัข้ึนทีก่รงุปักกิง่ ในพธีิปิดการประชมุ เต้ิง เส่ียวผงิ

ผู้น�าสูงสุดของจีนในเวลานั้น ได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ปลดปล่อย

ความคิด ค้นหาสัจจะจากความเป็นจรงิ สามัคคกัีนมองไปข้างหน้า” การ

ประชมุครัง้นีไ้ด้เปิดฉากการปฏริปูและเปิดประเทศของจีน ความอดึอดั

ที่สะสมไว้อย่างท่วมท้นของสังคมจีนก�าลังจะระเบิดออกมา

สังคมนยิมทีแ่ท้จรงิคืออะไร เต้ิง เส่ียวผงิให้ค�าตอบว่า “ความยากจน

ไม่ใช่สังคมนิยม” 

เหยยีน จนิชาง วยั 78 ปี แห่งหมู่บ้านเสียวกัง่ อ�าเภอเฟ่ิงหยาง มณฑลอานฮยุ

ปัจจุบันอยูก่บัครอบครวัท่ีมีสมาชกิอยูร่วมกนัถงึ 4 รุน่ แต่เขากมั็กจะหวนนกึ

ถงึคืนอนัหนาวเหน็บเม่ือ 40 กว่าปีก่อน เขากบัผูย้อมเสีย่งติดคุกอกี 17 คน

ได้พมิพ์ลายน้ิวมือบน “สัญญาฝากฝัง” ฉบับหน่ึง 

 “พวกเราได้จัดสรรทีน่าให้แต่ละครอบครวั หวัหน้าครอบครวัแต่ละ

บ้านเซน็ชือ่พร้อมประทับตรา ถ้าอนาคตท�าได้ แต่ละครอบครวัรบัประกนั

ว่าจะส่งมอบธัญพืชทัง้ปีให้แก่ส่วนกลางตามก�าหนด โดยจะไม่ร้องขอ

เงินและธัญพืชจากรัฐบาลอีก  ถ้าหากท�าไม่ได้ พวกเราทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่

รฐัต่อให้ต้องติดคุกถูกประหารกเ็ต็มใจ ชาวบ้านต่างก็รับประกนัว่าจะ

ช่วยเลี้ยงลูกของพวกเราจนถึงอายุ 18 ปี”

1978年12月，中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行。当时的中

国最高领导人邓小平在会议闭幕式上作了题为《解放思想，实事求是，团结一致

向前看》的讲话。此次会议拉开了中国改革开放的大幕，中国社会压抑的巨大力量即将爆发出来。

อะไรคอืหนทาง น่ัน

คอืส่ิงทีเ่กดิขึน้จากการ

ถูกเหยยีบย�า่ และเกดิขึน้

จากทีท่ีเ่คยมแีต่หนาม

——กล่าวโดยนัก

ประพนัธ์ช่ือดงั หลู่ซวิน่

什么是路？就是从没

路的地方践踏出来的，从

只有荆棘的地方开辟出来

的。

——著名作家 鲁迅
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สัญญาลับทีน่่าเศร้าน้ีได้กลายเป็นสัญลกัษณ์แสดง

ถึงการปฏรูิปของจีนไปแล้ว เรือ่งติดคุกถกูประหารไม่

ได้เกิดข้ึน การรบัเหมาเพาะปลูกแบบรวมกลุม่กระตุ้น

ให้เกษตรกรเกิดความกระตือรือร้นในการผลิตอย่าง

มาก หมู่บ้านเสียวกั่งมีผลผลิตเก็บเกี่ยวอย่างมากในปี

นัน้ นบัต้ังแต่นัน้การปฏริปูชนบทกไ็ด้รบัการส่งเสรมิ

ไปทั่วประเทศจีน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2527 พรรคคอมมวินิสต์จนีก�าหนด

ให้การเปิดประเทศเป็นนโยบายระดับชาติข้ันพืน้ฐาน

การเปิดประเทศเป็นเหตุการณ์ส�าคญัท่ีสดุของเศรษฐกจิ

โลกในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20  ด้วยความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน การดึงดูดทุนจาก

ต่างประเทศ และการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  เครือ่ง

จักรของโรงงานโลกได้เปิดสวิตช์ข้ึน  และเศรษฐกจิจีน

ได้เข้าสู่ช่วงของการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในปี พ.ศ. 2530 เหรนิ เจ้ิงเฟย วยั 43 ปี เดินทางมา

ที่เซินเจิน้ ซึง่เป็นเมืองแถวหน้าของการปฏิรูปและเปิด

ประเทศจนี โอกาสประจวบเหมาะ เพือ่นของเหรนิ เจิง้เฟย

ขอให้เขาช่วยขายผลติภณัฑ์และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

แต่เหรนิ เจิง้เฟยกลบัก่อต้ังบริษัท หัวเหวย เซนิเจิน้ ขึน้

ด้วยทนุจดทะเบียน 24,000 หยวน และกลายเป็นตัวแทน

ในประเทศจีนของบริษัทฮ่องกงแห่งหนึ่ง  เริ่มจากน�า

เข้าอุปกรณ์ ต่อมาหัวเหวยได้ค่อย ๆ เริ่มต้นการผลิต 

การวจิยัและพฒันา จนเข้าสูต่ลาดโลก ปัจจบัุน หวัเหวย

ได้กลายเป็นหนึง่ในผูผ้ลติอปุกรณ์สือ่สารท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของโลก

เดินหน้าตามแนวทางของตนเอง สร้างสรรค์สังคม

นิยมอตัลกัษณ์จนี  บรรดาผูสื้บทอดของพรรคคอมมวิ-

นิสต์จนีได้แสวงหาแนวทางปฏบิติัทีเ่หมาะแก่การพฒันา

ประเทศจนี ทดสอบและขยายความหมายท่ีแท้จรงิของ

ลัทธิสังคมนิยม
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กา้วสู่ยุคใหม่
走向新时代
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เม่ือกว่า 2,000 ปีก่อน ชาวจนีได้กล่าวไว้ในคัมภร์ีซือจิงซ่ึงเป็นคัมภร์ี

รวมบทกวทีีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเล่มหน่ึงว่า “ประชาชนแสนตรากตร�าล�าเค็ญถงึ

คราวท่ีควรได้อยูดี่มีสขุกนับ้าง” ในช่วงประวติัศาสตร์จนี 5,000 ปีมีความ

วุ่นวายมากกว่าความสงบสขุ ความหวิโหยฝังลกึอยูใ่นความทรงจ�าของ

ชนชาติจีน สังคมอยู่ดีมีสุขดูเหมือนจะเป็นความฝันที่ไกลเกินเอื้อม

ในปี 2555 หลังจากเกือบ 70 ปีของการสถาปนาและ 40 ปีแห่งการ

ปฏิรูปและเปิดประเทศ ประเทศจีนได้กลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก และชวีติของชาวจนีกเ็ปลีย่นแปลงไปอย่าง

มาก ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 ซึ่งจัด

ขึ้นในปีเดียวกันนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอให้สร้างสังคมอยู่ดี

มีสุขอย่างรอบด้าน

ในเวลานี้ สังคมอยู่ดีมีสุขในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่

เพยีง “ประชาชนอยูดี่มีสขุพอประมาณ” เท่าน้ัน แต่ยงัเกีย่วข้องไปถงึเศรษฐกิจ

การเมือง วัฒนธรรม สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ ในบรรดาสิ่งเหล่านี้

อาจไม่มีเร่ืองใดทีท่�าให้ชาวจีนรูส้ึกสัมผัสได้ด้วยตนเองมากไปกว่าการ

หลุดพ้นจากความยากจนตามเป้าหมาย

ประเทศจีนที่กว้างใหญ่ ความยากจนเป็นปัญหาที่มีมายาวนานและ

ซับซ้อน พรรคคอมมิวนสิต์จนีถอืว่าการขจดัความยากจนเป็นภารกิจหลกั

ในการสร้างสังคมอยูดี่มีสุขอย่างรอบด้าน มีการระดมก�าลงัทัว่ท้ังสังคม 

สมาชิกพรรคคอมมวินิสต์นบัล้านคนมุ่งไปยงัแนวหน้าในพืน้ท่ีชนบท

ต่อสู้กบัความยากจนเสมือนว่ามันเป็นศัตร ูสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์

ยคุใหม่ได้แสดงให้เหน็ถงึพลงัและความกล้าหาญทีไ่ม่ด้อยไปกว่าคนรุน่

ก่อน ในช่วงเยน็ของวนัที ่16 มิถนุายน พ.ศ. 2562 หวง เหวินซ่ิว วยั 30 ปี

เป็นสมาชกิพรรคคอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรรเทาความยากจน เธอขับ

รถกลับไปท�างานท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก ระหว่างทางเคราะห์ร้าย

ประสบเหตุน�า้ป่าไหลหลากและเสยีชวีติ ในช่วงแปดปีของการต่อสู้เพือ่

2012年，经过近70年的建设和近40年的改革开放，中国已经成为世界第二大经济

体，中国人的生活有了巨大的变化。这一年召开的中国共产党第十八次全国

代表大会上，中国共产党提出要全面建成小康社会。

อุดมการณ์เดิมและ

ภารกิจของพรรคคอม-

มวินิสต์จนีคอืการแสวงหา

ความสุขให้แก่ประชาชน

ชาวจนี และแสวงหาการ

ฟ้ืนฟูประชาชาตจินี  อดุม-

การณ์เดิมและภารกจินี้

เป็นแรงผลกัดนัพืน้ฐาน

ทีก่ระตุ้นให้พรรคคอม-

มวินิสต์จีนเดินหน้าต่อ

ไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

——สี จิน้ผงิ

中 国 共 产 党 人 的 初 心

和使命，就是为中国人民谋

幸福，为中华民族谋复兴。

这个初心和使命是激励中国

共产党人不断前进的根本动

力。

 ——习近平
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ขจัดความยากจน มีเจ้าหน้าที่กว่า 1,800 คนเสียชวีติจาก

การท�างาน ในปี 2563 พรรคคอมมิวนิสต์จนีประกาศ

ชยัชนะอย่างสมบูรณ์ในการต่อสูก้บัความยากจน หาก

ยดึตามมาตรฐานรายได้ในปัจจุบันและข้อก�าหนดเกีย่ว

กบั “หลกัประกนัในด้านปัจจยัส่ี เช่น อาหารการกนิและ

เครือ่งนุง่ห่ม การศึกษาภาคบังคับ การรกัษาพยาบาล

ข้ันพืน้ฐาน และความปลอดภยัของท่ีอยูอ่าศัย” ในช่วง

แปดปีทีผ่่านมามปีระชาชนเกอืบ 100 ล้านคนหลดุพ้น

จากความยากจน

นอกเหนือจากการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างรอบ

ด้านแล้ว “การปฏริปูในเชงิลกึอย่างรอบด้าน” ยงัมุ่งม่ัน

ท่ีจะผลักดันให้ระบบและความสามารถในการบรหิาร

ประเทศมีความทันสมัย  “บรหิารประเทศตามหลกันติิ-

ศาสตร์อย่างรอบด้าน” พยายามส่งเสรมิบรรลคุวามเป็น

ประชาธิปไตยและการก�ากับดูแลด้วยระบบนติิศาสตร์

ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและ

การด�ารงชีวิตเป็นต้น “บริหารพรรคอย่างเข้มงวดใน

ทุกด้าน” บงัคับใช้การบรหิารและพรรคอย่างเคร่งครัด  

และลงโทษอย่างรุนแรงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น...

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มสร้างกรอบของระบบ

สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนยุคใหม่ โดย

ยึดหลัก “ครอบคลุมสี่รอบด้าน” เป็นพื้นฐาน

วกิฤตเป็นเครือ่งทดสอบระบบได้อย่างดีท่ีสดุ เม่ือ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนก�าลังจะฉลองวันครบรอบการ

ก่อต้ัง 100 ปี ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ

โควิด - 19 และบททดสอบครั้งใหญ่ของพรรคคอม-

มิวนิสต์จีนก็มาถึงในฉับพลันทันใด

อู่ฮั่นปิดเมืองเมื่อวันที่ 23 มกราคม บุคลากรทาง

การแพทย์นับแสนคนจากทัว่ประเทศต่อสู้กบัโรคระบาด

อยู่ในแนวหน้า ในช่วงเวลาเพยีง 10 กว่าวนักส็ร้างโรง

พยาบาลหั่วเสินซานและโรงพยาบาลเหลยเสินซาน

ขึ้นมาได้ส�าเร็จ และตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ 
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16 แห่ง  และสร้างจุดกกัตัว 600 กว่าแห่งอย่างรวดเรว็ เจ้า-

หน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ระดับรากหญ้ามากกว่า 4.6

ล้านคนเฝ้าระวงัอยูใ่นแวดวงอาชีพต่าง ๆ  และเจ้าหน้าที่

ท่ีปฏบัิติงานในชุมชนมากกว่า 4 ล้านคนเฝ้ารกัษาการณ์

ท้ังกลางวนัและกลางคืนใน 650,000 ชมุชนท้ังในเมือง

และชนบททั่วประเทศ... ช่วงเวลาประมาณสองเดือน 

จ�านวนการเพิม่ข้ึนของผูติ้ดเชื้อรายใหม่ในประเทศจนี

ถูกควบคุมจนเหลอืเพียงเลขหลกัเดียว จนกระท่ังเมือง

อู่ฮั่นได้รับการ “ปลดล็อก” เมื่อวันที่ 8 เมษายน

87 ปีที่แล้ว ทหารกองทัพแดงอายุ 15 - 16 ปี ต่อสู้

อย่างดุเดือดบนฝั่งแม่น�า้เซียงเจียงเพื่อประเทศจีนที่ดี

ขึ้น พวกเขาท�าให้แม่น�้ากลายเป็นสีเลือด 87 ปีต่อมา

เหล่าพยาบาลวยัรุน่ท่ีเกดิหลงั ค.ศ. 2000 สวมชดุป้องกนั

และลุยต่อสู้กับโรคระบาดในแนวหน้า ความเชื่อมั่น

ในชัยชนะและความรับผิดชอบต่อประชาชนคือยีนที่

ฝังอยู่ในสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตลอดไป

กอบกู้และพัฒนาประเทศจีนด้วยแนวคิดสังคม

นิยม พัฒนาแนวคิดสังคมนิยมด้วยการน�าไปปฏิบัติ

ในประเทศจีน นี่คือ 100 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในปี 2560 รายงานการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

คอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ระบุว่า “สังคมนิยมที่มีเอก-

ลักษณ์เฉพาะของประเทศจีนได้เข้าสู่ยคุใหม่แล้ว” พรรค

คอมมิวนิสต์จีนจะน�าพาประชาชนชาวจีนสร้างประ-

เทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน ปัจจุบันแสง

ตะวันแห่งสังคมนิยมได้สาดส่องไปยังเงาของผู้ต่อสู้

และใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเด็ก ๆ นี่คือประเทศจีนที่ผู ้

คนนบัไม่ถ้วนได้ต่อสู ้เสียสละ และใฝ่หามาตลอดหนึง่

ศตวรรษที่ผ่านมา

ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ ยูนนานเดลี่ กรุ๊ป  และภาพประกอบ “ร้อยปีแห่งความรุ่งโรจน์ สืบสานอุดมการณ์เดิม” สนับสนุนโดย วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยยูนนาน

本章节插画均由云报客户端、云南大学艺术与设计学院“百年芳华 初心传承”插画创作团队提供
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100年大事记

1921

1927

1935

1945

1949

1953

เหตุการณส์�าคญัในรอบ 100 ปี 

● พ.ศ. 2496 จีนเริ่มด�าเนินการ “แผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่หนึ่งแห่งชาติ” ได้

วางรากฐานทันสมัยของจีนยุคใหม่

●1953年 中国开始实施“第一个五年计划”

为新中国现代化打下基础。

●วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 การสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีน

●ประวัติศาสตร์จีนก้าวสู่ศักราชใหม่

●1949年10月1日 中华人民共和国成立

●中国历史进入新纪元。

● 3 กันยายน พ.ศ. 2488  ชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

● ตลอด 14  ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้น�ากองก�าลงัยนืหยดั

ต่อสูใ้นสงครามต่อต้านญี่ปุ่น นอกจากนีส้งครามต่อต้านญี่ปุน่ยงั

เป็นครัง้แรกทีช่าวจนีได้รบัชยัชนะโดยสมบรูณ์ในการต่อต้านการ

รกุรานในระยะเวลากว่าหนึง่ศตวรรษ

●1945年9月3日 抗日战争胜利

●14年来，中国共产党领导抗日武装坚持抗战，

抗日战争也是一百多年来中国人民反对侵略第一次取

得完全胜利的战争。

● เดือนมกราคม พ.ศ. 2478 การประชมุจูนอีเ้ริม่ขัน้

ตอนใหม่ในการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติตามความเป็นจรงิ

ของการปฏวิติัจนีด้วยตนเอง

●1935年1月 遵义会议开启独立自主解决

中国革命实际问题的新阶段。

● พ.ศ. 2470 การปฏวิติัจิง่กังซานและการก่อต้ังฐานท่ีมัน่ 

ภารกิจหลกัของการปฏวิติัจนีได้เปลีย่นไปสู่ชนบท

●1927年 井冈山革命跟根据地建立 ，中国革

命的中心工作转向农村。

● 1 สิงหาคม พ.ศ. 2470 การปฏวิติัหนานชาง

● การก่อต้ังกองทพัแดงของกรรมกรและชาวนาจนี

จดุเริม่ต้นแห่งการสถาปนากองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี

●1927年8月1日 南昌起义 

●中国工农红军，即中国人民解放军建立。

● เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2464 ก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์จนี

●1921年7月 中国共产党成立
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1964

1978

2012

2017

2021

● พ.ศ. 2564 ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

● พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะน�าพาประชาชนชาวจีนสร้างประเทศ

สังคมนิยมสมัยใหม่ที่แข็งแกร่ง มั่งคั่ง เป็นประชาธิปไตย มีอารยธรรม 

มีความปรองดองและสวยงาม

● 2021年 中国共产党成立100周年

● 中国共产党将领导中国人民，建设富强民主文明和谐

美丽的社会主义现代化强国。

● พ.ศ. 2560 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19

● ยืนยันอย่างชัดเจนว่าสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนได้

ก้าวสู่ยุคใหม่แล้ว และความขัดแย้งหลักในสังคมจีนได้เปลี่ยนเป็นความ

ขัดแย้งระหว่างความต้องการที่ เพิ่มขึ้นของประชาชนในการมีชีวิตที่ดี

ขึ้นกับการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เพียงพอ

● 2017年 中国共产党第十九次全国代表大会

● 明确中国特色社会主义进入了新时代，中国社会主要

矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充

分的发展之间的矛盾。

● พ.ศ. 2555 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18

● ตัดสินใจที่จะด�าเนินการอย่างรอบด้านในรูปแบบบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว

กัน อันประกอบด้วย 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ การสร้างเศรษฐกิจ การสร้างการเมือง การ

สร้างวัฒนธรรม การสร้างสังคม และการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยา ส่งเสริมความ

ประสานสอดคล้องกันในทุกด้านเพื่อสร้างความทันสมัยให้แก่ประเทศ

● 2012年 中国共产党第十八次全国代表大会

● 决定全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态

文明建设五位一体总体布局，促进国家现代化建设各方面相协调。

● พ.ศ. 2521 การประชุมครบรอบครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการ

กลางชุดที่ 11 พรรคคอมมิวนิสต์จีน 

● การก�าหนดจุดส�าคัญในการท�างานของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่ง

เปลี่ยนเป็นการสร้างเศรษฐกิจ

● 1978年 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体

会议

● 确立全党的工作重点转移到经济建设上来。

● พ.ศ. 2507 ระเบิดปรมาณูลูกแรกของจีนระเบิดได้ส�าเร็จ 

● “ระเบิดปรมาณู ขีปนาวุธ และดาวเทียม” สร้างรากฐานให้แก่

สถานะของประเทศจีนในระดับนานาชาติ

● 1964年  中国第一颗原子弹爆炸成功

● “原子弹、导弹和人造卫星”奠定了中国国际地位

的基础。
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第三章
บทท่ี 3 
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今日中国
 จนีในปัจจุบนั

 นครเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง

广东省深圳市 新华社 图
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ณ มณฑลเหอเป่ย คนงานท�านาเกลือโดยเครื่องจักร
河北省，工人在盐田操作机械设备作业 新华社 图

ณ มณฑลกุย้โจว คนหนุม่สาวก�าลงัแนะน�าทวิทัศน์นาข้ันบันได

ด้วยการไลฟ์สด
贵州省，青年通过直播推荐梯田风光 新华社 图

เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2564 หน่วยผลติไฟฟ้าหน่วย

แรกของสถานีไฟฟ้าพลังน�า้ไป๋เฮ่อทานบริเวณแม่น�า้

จินซา เริ่มเปิดด�าเนินการ
2021年6月28日，金沙江白鹤滩水电站首

批机组投产发电 新华社 图
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ช้างป่าเอเชียในมณฑลยูนนานก�าลังหลับสบายในท้องทุ่ง
栖息在云南省的野生亚洲象在田间酣睡 新华社 图

ณ เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ช่างฝีมือก�าลังแสดงดอกไม้ไฟน�้าหลอมเหล็ก
浙江省温州市，手艺人表演打铁花 新华社 图

ในฤดูหนาวของอ�าเภอจาวซู เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ได้จัด

กิจกรรมแข่งม้าภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
冬季，新疆维吾尔自治区昭苏县依托优质的冰雪资源，

举办赛马活动 新华社 图
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第四章
今年是中国共产党成立 100 周年，

百年大党，恰似风华正茂。

百年求索正青春。百年前，中国共

产党从前人找不到路的地方，开出一条

新路来，百年后，中国共产党人仍在不

断探索、拓展中国道路的内涵。

百年斗志正青春。百年前，无数青

年志士义无反顾投身解放和国家建设的一

线 ；百年后，中国共产党人迎难而上，抗

疫情、斗贫困、勇创造，敢于斗争、善于

斗争的鲜明品格流淌在他们的血液中。

......

理想不老，才成就了百年正青春的

中国共产党。

今天，让我们跟随几位最为人所知

的中国共产党员，倾听他们的故事。

บทท่ี 4 
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革命人永远是年轻
นกัปฏวิติัผูมี้จติใจท่ีเยาว์วยัตลอดกาล

ปีน้ีเป็นปีแห่งการครบรอบ 100 ปีการก่อต้ังพรรคคอมมิวนิตส์จีน ร้อยปีแห่งก่อต้ังพรรคช่าง

เป็นช่วงเวลาที่เจริญสดใสรุ่งเรือง

ร้อยปีแห่งการค้นหายังคงสืบเนื่องต่อไป เมื่อร้อยปีก่อน สมาชิกพรรคมิอาจที่จะแสวงหาวิถี

ทางเพือ่เปิดเส้นทางใหม่ได้ ร้อยปีต่อมา สมาชิกพรรคยงัคงเดินหน้าส�ารวจเส้นทางแห่งนยัยะของ

ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง

ร้อยปีของจิตวิญญาณอันเยาว์วัยแห่งการต่อสู้ เมื่อร้อยปีก่อน คนหนุ่มสาวนับไม่ถ้วนได้อทุศิ

ตนให้กบัแนวหน้าของการปลดปล่อยและการสร้างประเทศชาติอย่างไม่ท้อถอย 

      หน่ึงร้อยปีต่อมา สมาชกิพรรคต้องเผชญิกบัอปุสรรคความยากล�าบาก ต่อสู้กบัโรคระบาด ต่อสู้

กบัความยากจน กล้าท่ีจะสร้างสรรค์ กล้าท่ีจะต่อสู้  และถนัดท่ีจะต่อสู้ จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้

ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของพวกเขา

......

อดุมการณ์ทีไ่ม่เคยแก่  ท�าให้ร้อยปีแห่งพรรคคอม-

มิวนิสต์จีนยังคงเยาว์วัย

และในวนันี ้เราจะพาท่านไปท�าความรูจ้กักบัสมาชกิ

พรรคเหล่าน้ี พร้อมฟังเรือ่งราวอนักล้าหาญของพวกเขา

CFP 图 

41



ฤดูร้อนปีน้ี ณ สสุานวีรชนหลงหวัเซีย่งไฮ้ 

ในช่วงเช้าวนัหนึง่หลงัฝนหยดุตก มีคนน�ารปู-

ภาพล่าสุดของยานอวกาศเสินโจว 12 มาวางไว้หน้า

ป้ายหลมุฝังศพของชายหนุ่ม เฉิน เหยยีนเหนียน  

แม้ว่าเขาจะเสียสละชีวิตไป 90 กว่าปีแล้ว แต่ผู้

คนยังคงระลกึถงึเขาเสมอ 

เฉนิ เหยยีนเหนยีน : ผูเ้สยีสละวยัเยาว์
陈延年：年轻的牺牲者

เฉนิ เหยียนเหนียน เป็นบุตรชายคนโตของ

 เฉิน ตู๋ซิ่ว ผู้น�ายุคแรกของพรรคคอมมิวนิสต์

จนี  เฉนิ เหยยีนเหนียนในวยัรุน่ปรารถนาทีจ่ะ

อาศัยลัทธิอนาธิปไตยเพื่อกอบกู้ประเทศจนี  

เม่ือได้ยนิว่าเฉนิ ตู๋ซิว่ บิดาของเขาก�าลงัจะก่อต้ัง

พรรคคอมมิวนิสต์ จึงท�าให้รู้สึกขัดแย้งกบัอดุม-

การณ์ของเขาอย่างยิง่ เพื่อทีจ่ะเสาะแสวงหาหน

ทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงประเทศจนี ปี พ.ศ. 2462

เฉิน เหยยีนเหนียนกบัเฉนิ เฉยีวเหนียน น้องชาย

ของเขา จงึได้เดนิทางไปประเทศฝรัง่เศสด้วยกนั

ประสบการณ์ศึกษาเล่าเรียนท่ีฝรัง่เศสได้เปลีย่น

แปลงอดุมการณ์ของเขาอย่างส้ินเชงิ ในปี พ.ศ. 

2465 เฉิน เหยียนเหนียนในวัย 24 ปี ได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ปี พ.ศ. 2467 หลังจากที่เฉิน เหยียนเหนียน

กลับประเทศจีนแล้ว เขาได้ไปท�างานที่มณฑล

กวางตุ้ง ในต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

พรรคคอมมิวนิสต์เขตกวางตุ้ง  ในเวลาไม่ถึง 

2 ปี สมาชิกพรรคฯ ในเขตกวางตุ้งจากเดิมมี

เพียงไม่กี่ร้อยคนเพิ่มข้ึนเป็นกว่า 5,000 คน 

ซ่ึงมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกพรรคฯ 

 เฉนิ เหยยีนเหนยีน

陈延年  新华社 图

这个夏天，上海龙华烈士陵园，雨后的早晨有人在一位叫陈延年的男孩儿墓碑前放上了中国最新载人飞船神州12号的照

片。即使已经牺牲90多年，人们依然纪念他。
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ท่ัวประเทศจนี ในขณะน้ัน การเคลือ่นไหวของ

ชนชั้นกรรมาชีพก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว

3 ปีให้หลงั พรรคก๊กมินต๋ังก่อการรฐัประหาร

มกีารตรวจค้นและสงัหารบรรดาสมาชิกพรรค

คอมมิวนิสต์ เฉิน เหยียนเหนยีนเป็นคนหนึง่ที่

ถูกทหารก๊กมินตั๋งจบักมุไป ไม่กี่วันต่อมาก็ถูก

สังหาร ขณะน้ันเขามอีายเุพยีง 29 ปี

อกีไม่ถงึ 1 ปีต่อมา เฉิน เหยยีนเหนียนน้อง

ชายของเขาวยั 26 ปี กถ็กูจบัและยอมสละชวิีตตน

เองเช่นกนั เขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคฯ เม่ือ

ปี พ.ศ. 2465 ในเวลานั้น เขาอยู่ที่มณฑลเจยีงซู

ก�าลงัพยายามที่จะฟื้นฟูองค์กรพรรคฯ ทีถ่กูท�า

ลายไป 

เวลาผ่านไป 90 กว่าปี ณ บ้านเกิดของเฉิน 

เหยียนเหนียนและเฉิน เฉียวเหนียน ได้สร้าง

ถนนสายหนึ่งตั้งชื่อว่า “เหยีนนเฉียวลู”่  เพือ่

เป็นการระลกึถงึพีน้่องท้ังสองคน ยามฤดใูบไม้

ผลิ ดอกไม้สองข้างทางต่างบานสะพรั่ง เงียบ

สงบสดช่ืน ด้านหน่ึงของสุดถนนสายน้ีคือ ถนน

ฝานหัวอันกว้างขวางรุ่งเรือง

▼ทีต้ั่งเดิมของคณะ-

กรรมการพรรคคอม-

มิวนิสต์เขตกวางตุ้ง

中共广东区委旧

址 新华社 图
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เดือนกันยายน พ.ศ. 2487 เหมา เจ๋อตงได้เข้า

ร่วมพิธีไว้อาลยัทหารธรรมดาผู้หนึง่ ท่ามกลาง

บรรยากาศอนัโศกเศร้า เหมาไม่เพยีงลงมือเขียน

กลอนไว้อาลัยด้วยตนเอง แต่ยงัได้เขียนค�ากล่าว

สุนทรพจน์ด้วย

จาง ซือเต๋อ เกิดเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2458

ในครอบครัวเกษตรกรผู้เช่าที่นาฐานะยากจน

ในพื้นที่ภูเขาทางภาคตะวันตกของประเทศจีน

หลังจากเขาเกิดได้เพียง 7 เดือน มารดาก็ป่วย

จาง ซอืเตอ๋ : รบัใชป้ระชาชน
张思德：为人民服务

เสียชีวิต บิดาจึงได้อุ้มเขาไปให้คุณป้ารับเลี้ยง

ไว้เป็นบุตรบุญธรรม ด้วยเหตุที่เขาเติบโตมา

ท่ามกลางการได้รับความอุปการะอาหารและ

เครือ่งนุ่งห่มจากชาวบ้านในชมุชน  แม่บุญธรรม

จึงต้องการให้เขาจดจ�าบุญคุณของญาติพี่น้อง

ในบ้านเกดิไว้เสมอ จงึตัง้ชื่อให้เขาว่า “ซือเต๋อ”

(แปลได้ว่า คิดค�านึงถึงคุณธรรม) 

เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2476 จาง ซือเต๋อวัย 18 

ปีได้เข้าร่วมกับกองทัพแดง และปี พ.ศ. 2480 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคฯ 

ช่วงท่ีอยูเ่หยยีนอาน ซึ่งเป็นฐานทีม่ั่นของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลาน้ัน ต้นปี พ.ศ. 

2487 เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างความอบอุ่นให้

แก่กองทพัและชาวบ้าน จาง ซอืเต๋อได้อาสาน�าพา

พลทหารเข้าร่วมกับภารกิจเผาถ่าน  ตอนกลาง

วันเขาจะออกส�ารวจถ�า้เตาเผาแต่ละแห่ง เพื่อ

ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ พอตอนกลางคืน เขา

จะตื่นมาหลายต่อหลายครั้ง เพื่อคอยสังเกตดู

สีของควันไฟ 

วนัที ่5 กันยายน พ.ศ. 2487 จาง ซอืเต๋อและ

สหายนักรบตัดสินใจที่จะขุดถ�้าสร้างเตาเผา

▲ จาง ซือเต๋อและ

สหายร่วมกนัเผ่าถ่าน

和战友一起烧 炭

的张思德（左） 

新华社 图

在为张思德举行的追悼大会上，毛泽东结合他的故事，发表了著名演讲《为人民服务》，第一次从理论上深刻阐明了中国

共产党为人民服务的思想。
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เพิ่มอีก 2 - 3 แห่ง เพื่อให้เผาถ่านได้มากขึ้น  

พอขุดไปได้ถงึเวลาเท่ียงวัน ทนัใดน้ันมีก้อนดิน

ตกลงมาจากบนยอดถ�้า สถานการณ์ตกอยู่ใน

ความอันตราย  ด้วยสายตาที่ว่องไวและมือที่

รวดเรว็ของจาง ซือเต๋อ เพยีงฝ่ามือเดียวเขากผ็ลัก

สหายนกัรบให้พ้นไปจากปากถ�า้  ดินหนา ๆ บน

ยอดถ�้าถล่มลงมาในทันที และได้ฝังร่างของ

จาง ซือเต๋อไว้ด้านล่าง  ขณะที่ยอมสละชีพเพือ่

ช่วยสหายนักรบให้ปลอดภัยน้ัน เขามอีายเุพยีง

29 ปี

ระหว่างพิธีไว้อาลัยแด่การจากไปของจาง

ซือเต๋อ  เหมา เจ๋อตงได้เรยีบเรยีงเรือ่งราวของเขา

ตีพิมพ์เป็นสุนทรพจน์อันโด่งดังเรื่อง “การ

รับใช้ประชาชน” นับเป ็นครั้ งแรกท่ีมีการ

อธิบายอย่างลึกซึ้งถึงแนวคิดทฤษฎีการรับใช้

ประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน “คนเรา

เกดิมาแล้วต้องตายทุกคน การตายของบางคน

มีความหมายยิ่งใหญ่ดุจขุนเขาไท่ซาน ส่วน

บางคนไร้ความหมายบางเบาราวขนห่าน  แต่

ถ้ายอมตายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 

เขาผู้นั้นยิ่งใหญ่กว่าเขาไท่ซาน” เหมา เจ๋อตง

กล่าว

▼ อนุสรณ์สถาน

จาง ซือเต๋อ

张思德纪念馆  

CFP 图
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เดือนกันยายน พ.ศ. 2497 ในทีป่ระชมุสภา-

ผูแ้ทนประชาชนจีนชดุท่ี 1 แนวคิด “ชายหญิงท�า

งานเดียวกนัต้องได้ค่าตอบแทนเท่ากนั” ซึง่น�า

เสนอโดยเซิน จี้หลาน หญิงสาวทีเ่ป็นสมาชกิ-

สภาผูแ้ทนฯ ท่านหน่ึง ถูกบรรจเุป็นครัง้แรกใน 

“รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน” 

เซนิ จี้หลาน : ชายหญงิท�างานเดยีวกนั
ตอ้งไดค่้าตอบแทนเท่ากนั

申纪兰：男女同工要同酬

เซนิ จี้หลาน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2472 ณ อ�าเภอ

ผงิซุน่ มณฑลซานซ ีพออายุได้ 24 ปีได้เข้าร่วม

เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ณ บ้านเกิด

ของเธอมีค�าพูดท่ีแพร่หลายประโยคหน่ึงว่า 

“ผู้ชายต้องออกไปผจญภัย ผู้หญิงควรอยู่กับ

เหย้าเฝ้ากับเรือน” ซึ่งถือเป็นค�าพดูทีด่ถูกูผูห้ญงิ  

ทกุครัง้ทีไ่ด้ยนิค�าพดูนี ้เซิน จีห้ลานจะโกรธมาก 

“ท�าไมผู ้หญิงถึงต้องอยู ่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน

อย่างเดียวล่ะ ฉันจะไม่ยอมเด็ดขาด” 

เซิน จ้ีหลานเคยเล่าว่า หากค�านวณตามวธีิ

การแบ่งงานและให้ค่าตอบแทนในเวลานัน้  ถ้า

เป็นผูช้ายท�างานหน่ึงวนัคิดเป็น 10 คะแนน แต่

ถ้าผูห้ญงิจะคดิแค่ 5 คะแนน  ซ่ึงค่าตอบแทนท่ี

ไม่เท่าเทียมกันน้ีท�าลายความกระตือรือร้นใน

การท�างานของเพศหญิง  ผูห้ญิงจ�านวนมากจงึ

ไม่ยอมออกจากบ้านไปท�างาน ซ่ึงกลายเป็นปม

ขดัขวางความก้าวหน้าต่อสถานภาพของสตรี 

และกลายเป็นวงจรอนัเลวร้าย 

ดังน้ัน เพือ่ให้สตรีหลุดพ้นจากวงจรอนัเลว

ร้ายอย่างแท้จรงิ เซนิ จีห้ลานได้เดินสายไปเคาะ

 เซิน จี้หลาน
申纪兰
新华社 图 

1954年9月，在中华人民共和国第一届全国人民代表大会上，年轻的女人大代表申纪兰提出的“男女同工同酬”倡议正式

写入《中华人民共和国宪法》。
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ประตูตามบ้านต่าง ๆ เผยแพร่เหตุผลของ 

“การท�างานเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้หลดุพ้น” แก่บรรดา

แม่บ้านทั้งหลาย และพยายามเรียกร้องให้ชาย

หญิงท�างานเดียวกนัต้องได้ค่าตอบแทนเท่ากนั

เมื่อตอนเริ่มต้น ผู้ชายในชุมชนจ�านวนมากไม่

เห็นด้วย  เซิน จี้หลานคิดว่า มีเพียงการปฏิบัติ

ให้เกิดผล จึงจะช่วยให้ผู้หญิงไม่ถูกดูถูกอีก

ต่อไป 

จากการยื่นเรื่องของเซิน จี้หลาน ได้มีการ

แบ่งพืน้ท่ีแปลงหน่ึงให้แก่ผูห้ญิงในชมุชนโดย

เฉพาะ และให้แข่งกนัท�างานกบัผูช้ายในชมุชน  

บรรดาแม่บ้านท่ีได้รับการกระตุ้นให้เรียกร้อง

สิทธิและผลประโยชน์ของตน ต่างทุม่เทท�างาน

ในท่ีดินผืนนั้นอย่างแข็งขัน จนสุดท้าย ผูห้ญงิ

เป็นฝ่ายชนะ  ในปี พ.ศ. 2495 หมูบ้่านซีโกวสา-

มารถบรรลุเป้าหมายชายหญงิท�างานเดียวกัน

ต้องได้ค่าตอบแทนเท่ากนั  

ปี พ.ศ. 2497 เซิน จ้ีหลานวัย 25 ปีได้รับ

เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนจีนชุด

ที่ 1 “ฉันนั่งลาออกจากหมู่บ้านไปเข้าร่วมการ

ประชุมสภาฯ ครั้งแรก” เซิน จี้หลานเล่าความ

หลังให้นักข่าวฟัง  และตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา 

เซิน จี้หลานได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ประชาชนจีนติดต่อกันแล้วถึง 13 สมัย  การ

ปลดปล่อยความคิดของสตรีที่เธอเป็นตัวแทน

เรียกร้องนั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกัน

ในสังคมจีนปัจจุบัน

▼ เม่ือวนัที ่5  มีนา-

คม 2556 ณ กรงุปักกิง่

การประชมุสภาผูแ้ทน

ประชาชนชุดที่ 12

ครัง้ท่ี 1  จดัขึน้ทีม่หา-

ศาลาประชาชน เซิน

จีห้ลาน (กลาง) ก�าลงั

เดินเข้าสู่ที่ประชุม

2013年03月05

日，北京，第十

二届全国人民代表

大会第一次会议在

北京人民大会堂开

幕。申纪兰（中）

步入会场。 

CFP 图
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“กลับ (ประเทศ) ไม่ได้ ใจร้อนรน” 

เม่ือปี พ.ศ. 2498 จดหมายฉบับหน่ึงจากสห-

รัฐอเมริกาถูกส่งต่อเป็นทอด ๆ จนถึงมือของ

นายกรัฐมนตรโีจว เอนิไหล  ผู้เขียนจดหมาย คอื

เฉียน เสวยีเซิน ณ เวลาน้ัน เขาถกูรฐับาลสหรฐัฯ

จับกุมคุมขังไว้นานถึง  5  ปีแล้ว 

เฉยีน เสวียเซนิ : ผมอยากกลบัเมืองจนี
钱学森：我要回祖国

เฉียน เสวียเซิน เกดิท่ีนครเซี่ยงไฮ้  ปี พ.ศ. 

2477 เขาสอบได้ทนุจากมหาวทิยาลยัชงิหัวเพือ่

ไปเรียนต่อท่ีสหรฐัอเมรกิาในด้านวศิวกรรมการ

บนิและอากาศพลศาสตร์  ต่อมาเขาได้ร่วมมือกับ

ศาสตราจารย์ด้านอากาศพลศาสตร์ Theodore

von Kármán  คดิค้นจนได้สูตร “Kármán-Tsien 

equation” อันเลื่องชื่อ จากการเสนอชื่อโดย

ศาสตราจารย์ Kármán  เฉียน เสวียเซินในวัย

36  ปีได้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราภิชานท่ีมีอายุ

น้อยท่ีสดุของสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์ 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2492 เฉยีน เสวียเซิน

ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งของ “ผู้บริหารฝ่าย

เหนอื” จากประเทศจีน  จดหมายได้เชิญให้เขา

กลบัประเทศจีนไปน�าการพัฒนาอตุสาหกรรม

การบิน ซึ่ง “ผู้บริหารฝ่ายเหนือ” ก็คือพรรค-

คอมมิวนิสต์จีนนัน่เอง  วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492

ธงแดงดาว 5 ดอกผืนแรกได้โบกสะบัดเหนือ

ท้องฟ้า ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง

เป็นการประกาศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของประเทศ

จีน  เฉียน เสวียเซินกับภรรยาจึงตัดสินใจที่จะ

 เฉยีน เสวียเซิน
钱学森
新华社 图 

“欲归（国）不得心急如火……”

1955年一封来自美国的求救信被辗转送到中国总理周恩来手中。写信的人是钱学森，此时的他已被美国政府拘留长达5

年之久。1955年9月17日，钱学森一家终于登上回国的邮轮，他于1959年加入中国共产党。此后的一生，钱学森在空气动力

学、航空工程、喷气推进、工程控制论、物理力学等技术科学领域做出了开创性贡献，是当之无愧的“中国航天之父”。
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กลับประเทศ  ทว่าในเวลานั้น สหรัฐอเมริกา

ก�าลงัถูกปกคลมุไปด้วยบรรยากาศอนัน่าสะพรงึ

กลวัของ “ลัทธิแม็คคาร์ธี (McCarthyism)” ซึง่

ใช้วิธีล่าแม่มดผู้ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ในช่วงสง-

ครามเย็น  เฉียน เสวียเซินติดร่างแหถูกจับเข้าคุก

ไปด้วย 13 วนัให้หลงัเขาจึงได้รบัการประกนัตัว 

หลงัออกจากเรอืนจ�าแล้ว เฉยีน เสวียเซินก็

ไม่ได้รบัอิสรภาพอย่างแท้จรงิ เขาถกูเรยีกให้เข้า

ฟังค�าให้การรอบแล้วรอบเล่า เขาต้องประสบ

กับค�าตัดสินท่ีพลิกึมากในประวติัศาสตร์สหรฐัฯ

ด้านหนึง่เพราะว่าเขาโน้มเอยีงเข้าหาพรรคคอม-

มิวนสิต์ เขาควรถกูตัดสินให้ต้องออกจากประเทศ

สหรัฐฯ แต่อกีด้านหน่ึงเนือ่งจากเขาครอบครอง

องค์ความรูแ้ละกมุความลบัไว้ จงึไม่อนญุาตให้

ออกนอกสหรัฐฯ  

ฤดูร้อนปี พ.ศ. 2498 เฉียน เสวียเซินสบ

โอกาสในการเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง และให้

ภรรยาคิดหาวิธีส่งออกไป  จดหมายดังกล่าว

ถกูส่งต่อเป็นทอด ๆ ข้ามระยะทางกว่าซกีโลก

จนถึงกรุงปักกิ่งในท่ีสุด จากการที่รัฐบาลจีน

ยอมปล่อยตัวทหารสหรัฐฯ ก่อนก�าหนด รวม

ทั้งพยานหลักฐานท่ีเป็นจดหมายลายมือของ

เฉียน เสวียเซิน สุดท้ายแล้วสหรัฐฯ ก็ยินยอม

ที่จะให้เขากลับประเทศจีนได้

วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2498 เฉยีน เสวียเซิน

และครอบครวัได้ข้ึนเรือเพือ่เดินทางกลบับ้าน

เกดิ ต่อมาเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิพรรคคอม-

มิวนสิต์จีนในปี พ.ศ. 2502  ตลอดชวีติหลงัจาก

นัน้ เขาได้สร้างคุณูปการเป็นผูน้�าการบุกเบิกด้าน

วทิยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ของจีน ได้แก่ อากาศ

พลศาสตร์ วิศวกรรมการบิน เครื่องยนต์เจ็ท 

วศิวกรรมไซเบอร์เนติกส์ และกลศาสตร์กายภาพ

ฯลฯ  เขาสมควรอย่างยิ่งที่ได้รบัการขนานนาม

ว่า “บิดาแห่งการบินและอวกาศจีน” 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นักวทิยาศาสตร์วยั

98 ปีท่านน้ีถงึแก่อสัญกรรมทีก่รงุปักก่ิง  ในช่วง

ไม่กีปี่สุดท้ายของชีวิต เม่ือนักบินอวกาศจีนแต่ละ

คนกลบัมาสู่พืน้โลกแล้ว จะต้องไปเยีย่มเฉยีน 

เสวียเซินเป็นล�าดับแรก 

▲ ผูค้นก�าลงัเฝ้าชม

การปล่อยยานอวกาศ

ณ  เมืองเหวินชาง 

มณฑลไห่หนาน

群众在海南省文

昌市观看火箭发

射 CFP 图
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เจยีว อวีลู้ ่เกดิในครอบครวัเกษตรกรทีย่ากจน

ข้นแค้นในมณฑลซานตง  ช่วงสงครามต่อต้าน

ญีปุ่่น เจยีว อวีลู้ถ่กูทหารญีปุ่่นจับกมุและถกูส่ง

ไปเป็นกรรมกรในเหมืองถ่านหนิฝูซุ่่นทีม่ณฑล

เหลยีวหนิง  หลงัจากหลบหนีออกมาได้ เขากลบั

ไปยังบ้านเกิด แต่แล้วก็ต้องหนีออกมาเพราะ

ความอดอยากจากภัยพิบัติ  จนกระทั่งจีนมีชัย

ในสงครามต่อต้านญ่ีปุน่ เขาถงึได้กลบับ้านเกดิ

อีกครั้ง

เจยีว อว้ีลู่ : ขา้ราชการท่ีดขีองประชาชน
焦裕禄：人民的好公仆

ขณะนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้น�ามวล-

ชนในพื้นที่ก่อการปฏิวัติแล้ว เจียว อวี้ลู ่ผู ้ซึ่ง

ทนไม่ไหวต่อการถูกต่างชาติรุกรานอีกต่อไป

ได้อาสาที่จะเป็นทหารประชาชน  ปี พ.ศ. 2489

เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์

จีน 

ฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2505 ด้วยอุดมการณ์อัน

มุ่งมั่นที่อยากจะปรับปรุงพื้นทีภ่ยัพบิตัิให้ดีขึ้น

 เจียว อวี้ลู่ได้ไปรับต�าแหน่งเลขาธิการพรรคฯ 

ประจ�าอ�าเภอหลานเข่า เมืองไคเฟิง มณฑล

เหอหนาน 

แผ่นดินอันกว้างใหญ่ของอ�าเภอหลาน

เข่าที่ปรากฏอยู ่ต่อหน้าเขานั้น คือภาพของ

พืน้ท่ีภยัพบัิติอนัอดอยากกนัดารรนุแรง เส้นทาง

เก่าแก่สองสายของแม่น�า้เหลืองทีตั่ดผ่านอาณา-

เขตท้ังหมด คือผืนทรายสีเหลืองอันยาวไกล

สุดลูกหูลูกตา บริเวณพื้นที่ลุ ่มต�่ามีน�้าท่วมขัง

เป็นหย่อม ๆ จับตัวกันเป็นก้อนน�้าแข็งสีเขียว 

ผืนดินเค็มด่างสขีาวโพลนอนักว้างใหญ่ มีหญ้า

เหี่ยวเฉาสั่นไหวตามลมหนาว  ในปีนั้น พายุ

ทรายในฤดูใบไม้ผลิได้พัดท�าลายทุ่งข้าวสาลี

จนพังยับเยินกว่า 83,000 ไร่ ส่วนในฤดูใบไม้

 ภาพถ่ายของ

เจียว อวี้ลู่

焦裕禄

新华社 图

作为一位县委书记，焦裕禄的一条被子上有42个补丁，当年县委有一辆破旧的吉普车，但他从来没有坐过，唯独“青

睐”那辆别人骑了11年的自行车，下乡工作都靠它。焦裕禄成为了中国干部的楷模，他的精神至今被人牢记。
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ร่วง พืชไร่ถูกน�้าท่วมขังเสียหายกว่า 125,000 

ไร่ ต้นกล้าข้าวนับ 41,000 ไร่ ล้มตายเพราะดิน

เป็นด่างสูงเกนิไป  ก�าลงัการผลติอาหารธัญพชื

ของอ�าเภอหลานเข่าตกต�า่ทีสุ่ดในประวัติศาสตร์ 

ทว่า วันที่ 14 พฤษภาคม 2507 เจียว อวี้ลู ่

ในวัยเพียง 42 ปีได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ 

เคยติดคุก เคยขุดถ่านหิน เคยเป็นกรรมกร

รับจ้าง ระเหเร่ร่อนผ่านความทุกข์ร้อนของยุค

สงัคมเก่า จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอม-

มิวนสิต์จนี ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมนยิมของประเทศ

จีนสมัยใหม่ นี่คือบันทึกประวัติชีวิตของเจียว

อวี้ลู่  เขาเคยกล่าวว่า ถ้าพลิกโฉมอ�าเภอหลาน

เข่าไม่ส�าเรจ็ ผมจะไม่มีวนัไปจากทีนี่ ่ ปัจจบัุนนี้ 

ต้นเพาโลเนียที่ปลูกไว้เพื่อสกัดกั้นพายุทราย

ได ้ถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ 

ยอดขายแคนตาลูปต่อปีมีนับร้อยล้านหยวน  

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อ�าเภอหลานเข่า

กลายเป็นอ�าเภอยากจนกลุม่แรกของประเทศ

จีนที่บรรลุเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน

ได้ส�าเร็จ  

▲ ภาพถ่ายสภาพ

หมู่บ้านจางจวง ต�า-

บลตงปาโถว อ�าเภอ

หลานเข่า มณฑล

เหอหนาน ถ่ายเมื่อ

วันที่ 3 กนัยายน 

พ.ศ. 2563

2020年9月3日

拍摄的河南省兰

考县东坝头镇张

庄村村貌

新华社 图
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ปี พ.ศ. 2489 ถ ูโยวโยว อาย ุ16 ปีโชคร้ายติด

เชื้อวัณโรค จ�าต้องหยุดเรียน รักษาตัวอยู่บ้าน

นาน 2 ปี ประสบการณ์ป่วยครั้งนี้ ท�าให้เธอ

รู้สึกสนใจด้านแพทย์ศาสตร์อย่างยิง่ เธอคดิว่า

วชิาแพทย์ไม่เพยีงช่วยให้ตัวเธอเองหายป่วย แต่

ยังสามารถรกัษาโรคให้คนจ�านวนมากได้ด้วย

หลังจากส�าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2498 

ถ ูโยวโยวถูกจัดสรรให้ไปท�างานที่ศูนย์วิจัย

ถู โยวโยว : สมาชกิพรรคฯ ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล
屠呦呦：获得诺贝尔奖的共产党员

แพทย์แผนจนีทีส่ถาบนัวทิยาศาสตร์การแพทย์

จีนแห่งชาติ  ในเวลาน้ันเธอไม่รู้เลยว่า การท�า

งานวิจัยของเธอหลังจากน้ัน จะเปลี่ยนชะตา

ชวีติของผูค้นท่ัวโลกนับร้อยล้านคน

ปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลจีนได้เริ่มต้นโครงการ

วิจัยระดับชาติเพื่อคิดค้นยาที่ใช้ป้องกันและ

รกัษาโรคมาเลเรยี  ถ ูโยวโยวรบัต�าแหน่งหวัหน้า

ทีมแพทย์แผนจีนเพื่อต่อสู้กับโรคมาเลเรีย 

เธอเริ่มต้นลงมือวิจัยสมุนไพร และมีทิศทาง

ชัดเจนว่าจะวิจัยเกี่ยวกับชิงเฮาหรือโกฐจุฬา-

ลมัพาจนีเป็นหลัก  วนัที ่4 ตุลาคม 2514 ในห้อง

ทดลองของศูนย์วิจัยแพทย์แผนจีน สถาบัน

วิทยาศาสตร์การแพทย์จีนแห่งชาติ  ทีมนักวิจัย

ก�าลังใจจดใจจ่อรอผลการทดลองปฏิกิริยาของ

สารสกัดชิงเฮาที่มีผลต่อเชื้อโรคมาเลเรีย การ

วิจัย 190 ครั้งก่อนหน้านี้ล ้มเหลวมาตลอด 

ตอนนี้ทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและรอคอยอย่าง

มีความหวัง  ในที่สุดผลการทดลองก็ออกมา

ว่าสามารถยบัยั้งเชื้อปรสติมาเลเรียได้ถึง 100% 

บรรยากาศในห้องทดลองคึกคักขึ้นมาทันที 

ถ ูโยวโยวในฐานะหัวหน้าโครงการกร็ูส้ึกโล่ง-

 ถู โยวโยว 

屠呦呦 

中新社 图

1946年，16岁的屠呦呦不幸染上了肺结核，被迫终止学业，在家休养了两年。这次的生病经历，让屠呦呦对医学产生了

极大的兴趣，她觉得医学不仅能够帮助自己走出病痛，还能治疗更多的人。1955年，毕业后的屠呦呦被分配在中国中医科学

院中药研究所工作，她当时并不知道，她以后研究的工作，将对全球上亿人产生影响。
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ใจไปด้วย

แต่ยาตัวอย่างที่ได ้ผลและปลอดภัยเป็น

เพยีงแค่ก้าวแรก หากจะวางตลาดยงัต้องด�าเนิน

การทดลองทางคลินิกก่อน  เพื่อไม่ให้พลาด

ช่วงเวลาพิจารณาอนุมัติผลวิจัยทางคลินิก

ประจ�าปี ถู โยวโยวได้ท�าหนังสือเสนอต่อผู ้

บังคับบัญชาขอเป็นอาสาสมัครทดลองการใช้

ยา โดยระบวุ่า “ฉันเป็นหวัหน้าโครงการ ฉันมี

หน้าท่ีท่ีจะต้องทดลองยาเป็นคนแรก”  ถ ูโยวโยว

และคณะวิจยัได้เข้าพกัในโรงพยาบาล และเริม่

ปฏบัิติหน้าท่ีอาสาสมัครชุดแรกทีร่บัการทด-

ลองยาดังกล่าว หลังจากเฝ้าสังเกตอาการเป็น

เวลา 1 สัปดาห์ ก็ไม่พบว่าตัวอย่างยามีผลข้าง

เคียงกับร่างกายมนุษย์ท่ีชดัเจน  ถ ูโยวโยวยัง

คงทดลองกบัผูป่้วยต่อไป เม่ือเฝ้าสังเกตอาการ

และผลการรกัษาในผูป่้วยตัวอย่าง 21 รายแล้ว

 เธอกร็ูส้กึพอใจกบัผลการทดลอง

ปี พ.ศ. 2516 หลังจากท่ีการวจิยัทางคลินิก

ได้ผลการรกัษาท่ีตรงกับการวจิยัในห้องทดลอง

แล้ว ยาต้านมาเลเรยีชนิดใหม่ท่ีเป็นสารสกดัจาก

ต้นชงิเฮากไ็ด้วางจ�าหน่ายนับแต่นัน้ ซ่ึงได้ช่วย

เหลอืชวีติผูค้นทัว่โลกจ�านวนมาก

อีก 42 ปีต่อมา จากคุณูปการที่โดดเด่นใน

การรักษาโรคมาเลเรียของถู โยวโยว เธอได้รับ

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี พ.ศ. 2558 

ถู โยวโยวก็เหมือนกับนักประพันธ์ชื่อดัง ม่อ

เหยียน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีกท่านหนึ่งของ

จนีในสาขาวรรณกรรม ท้ังสองต่างกเ็ป็นสมาชกิ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกัน

▲ ถู โยวโยว ได้

รับรางวัลโนเบล

屠呦呦获得诺

贝尔奖 

新华社 图
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คนืวนัศุกร์ที ่14 มิถนุายน 2562 หวง เหวนิซิว่

วยั 30 ปี เจ้าหน้าทีร่ฐัผู้ปฏิบัติงานบรรเทาความ

ยากจน ใช้โอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทาง

กลับบ้านเกดิทีอ่�าเภอเถยีนหยางเพื่อเยีย่มพ่อท่ี

ป่วยเป็นมะเร็งและผ่าตัดมาแล้ว 2 ครัง้  วันที ่16 

มิถนุายน ฝนกระหน�า่มาอย่างกะทนัหนั ราวบ่าย

หวง เหวินซิว่ : เยาวชนจะไม่เสยีใจ ถา้ฝันไปพรอ้มกบั
ประชาชน

黄文秀：同人民一起梦想，青春才能无悔

สองกว่า หวง เหวนิซ่ิวยงัไม่ได้กนิข้าว ก�าลังจะ

รบีออกจากบ้าน  คณุพ่อที่ดูพยากรณ์อากาศรู้

ว่าคนืน้ีฝนจะตกหนัก เลยแนะลกูสาวว่า “ไม่ง้ัน

ค่อยกลับพรุ่งนี้เช้าเถอะ”   

 “กเ็พราะว่าฝนจะตกหนกันีแ่หละ ท่ีหมู่บ้าน

อาจจะเกดิภัยพิบตั ิเลยยิ่งต้องรบีกลบัไปตอนนี”้

หวง เหวนิซิ่วยืนกรานทีจ่ะกลับไป ก่อนเดินทาง

เขาก�าชับกับพ่อว่า “อย่าลืมกนิยานะ”  ระหว่าง

ทางกลบัหมู่บ้าน หวง เหวินซิ่วขบัรถไปพร้อม

กบัส่งข้อความถงึ โจว ชางจ้าน เลขานุการพรรคฯ

ประจ�าหมู่บ้าน สอบถามถึงสถานการณ์ที่นั่น  

เธอกังวลว่า สภาพดินในหมู่บ้านไม่ค่อยแข็ง

แรง พอถึงฤดูฝนทีไร จะเกิดดินถล่มไหลบ่า

ลงมาได้ง่าย 

เช้าตรู่วันที่ 17 มิถุนายน หวง เหวินซิ่วเจอ

น�้าป่าไหลบ่าลงมาจากภูเขา ประสบอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์จนเสียชีวิต 

หวง เหวนิซ่ิวเกดิเม่ือปี พ.ศ. 2532 หลงัจาก

เรยีนจบปรญิญาโทจากมหาวทิยาลัยครุศาสตร์

 ภาพถ่ายระหว่าง

การท�างานของ

หวง เหวินซิ่ว
黄文秀生前的
工作照 
新华社 图

驻村满一周年时，母校北京师范大学转载了黄文秀的文章《扶贫从“新手”到“熟路”》，她在里面写道：“扶贫之路，

对我而言，更像是心中的长征”。在听到黄文秀遇难的消息时，很多被她生前照顾的老人和小孩都接受不了这个现实，难过得

痛哭流涕、泣不成声。在1年82天的日子里，百坭村贫困发生率由22%降至2.71%。
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ปักกิ่งในปี พ.ศ. 2559 เดือนมีนาคม 2561 เธอ

เดินทางไปยังอ�าเภอเล่อเยี่ย เพื่อรับต�าแหน่ง

เลขาธิการพรรคฯ ของหมู่บ้านไป่หนี

ช่วงแรกท่ีเพิง่ไปท�างานทีห่มูบ้่าน หวง เหวนิ

ซิ่วก็เคยร้องไห้มาแล้ว เธอจดบนัทึกไว้ว่า “ทุก

คนพอเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงคนหนึง่ ต่างก็รู้สึก

แปลกใจและคาดหวัง...ในใจฉันอดไม่ได้ที่จะ

รู้สึกเครียดมาก”  เมื่อต้องเผชิญกับบรรดาชาว

บ้านแปลกหน้า เธอจึงลงไปท�าความรู้จักแบบ

เคาะประตูบ้านทกุครวัเรอืน คนท่ีไม่เคยด่ืมเหล้า

มาก่อนอย่างเธอ กลับต้องเป็นฝ่ายหิ้วเหล้าไป

ดื่มกับชาวบ้านสักจอกสองจอก  เธอยังลงมือ

วาดภาพแผนท่ีหมู่บ้าน พร้อมทัง้ระบชุือ่สมาชิก 

แต่ละครัวเรือน  

เม่ือท�างานจนครบ 1 ปี มหาวิทยาลยัครศุาตร์

ปักกิ่งได้ตีพิมพ์ซ�้าบทความของหวง เหวินซิ่ว

เรื่อง “บรรเทาความยากจน จาก ‘มือใหม่’ สู่ 

‘มือเก๋า’” เนื้อหาส่วนหนึ่งเธอเขียนไว้ว่า “บน

หนทางบรรเทาความยากจน ส�าหรับฉันแล้ว 

ถือเป็นการเดินทัพทางไกล” 

เมือ่ได้ยินข่าวที่หวง เหวินซิ่วประสบอุบัติ-

เหตุจนเสียชีวิต บรรดาผู้สูงอายุและเด็กน้อย

จ�านวนมากที่เคยได้รับการดูแลจากเธอ ต่างก็

รู้สึกรับไม่ได้กับความจริงที่เกิดขึ้น เศร้าโศก

เสียใจร้องไห้อาลยัอาวรณ์  ระยะเวลา 1 ปี 82 วนั

ที่เธอปฏิบัติหน้าที่ อัตราการเกิดความยากจน

ในหมู่บ้านจากเดิม 22% ลดลงเหลอืเพยีง 2.71%

ปี พ.ศ. 2563 หมู่บ้านไป่หนีได้บรรลภุารกจิ

ขจัดความยากจน “ถือเป็นรางวัลปลอบใจให้

แก่หวง เหวินซิ่ว” หยาง เจี๋ยซิง ผู้รับต�าแหน่ง

เลขาธิการพรรคฯ ของหมู่บ้านไป่หนีต่อจาก

หวง เหวินซิ่วกล่าว 

▲ ภาพลักษณ์ใหม่

ของหมู่บ้านไป่หนี 

百坭村的新村貌 

新华社 图
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“七一勋章”
中国共产党党内最高荣誉

党徽：
体现中国共产党的领导和核心地位

旗帜：
寓意在党的领导下，为实现革
命理想而永远奋斗

如意祥云：
寓意国家繁荣昌盛、和谐发展

向日葵：
象征全党全中国紧密团结在党
中央周围

丰碑与光芒：
寓意党的辉煌历程与丰功伟绩

五角星：
象征共产主义崇高理想与薪火相传

“เหรยีญ 1 กรกฎา”

เหรียญเชิดชูเกยีรตยิศสูงสุดแห่งพรรคคอมมวินิสต์จนี

ตราพรรคคอมมวินิสต์จนี
แสดงถึงความเป็นผู้น�าและความเป็นศูนย์กลางของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน

อนุสาวรีย์และรัศมี
บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และความ

ส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ดาวห้าแฉก
เป็นสัญลักษณ์อุดมการณ์อันสูงส่งและการสืบสาน

ลัทธิคอมมิวนิสต์

เมฆมงคล
บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา

อย่างสมานฉันท์ของประเทศชาติ

ธง
บ่งบอกถึงภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์

จีน เพื่อบรรลุอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติและจะ

มุ่งมั่นต่อสู้ตลอดไป

ดอกทานตะวนั
เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีอันเหนียว

แน่นของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ

ประชาชนทั่วประเทศที่ห้อมล้อมพรรค

คอมมิวนิสต์จีนอยู่
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今年是中国共产党成立100周年。为了隆重表彰在中国革命、建设、改革各

个历史时期，孜孜以求、默默奉献，贡献突出、品德高尚的功勋模范党

员，中共中央决定，授予29人“七一勋章”。

这次受表彰的“七一勋章”获得者中，有冒着炮火运送三批解放军成功渡过

长江的小英雄马毛姐、点亮贫困山区女孩受教育梦想的张桂梅、牺牲在扶贫一线的

黄文秀、带领村民致富的村书记黄大发等。

เน่ืองจากปีนีเ้ป็นปีครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์จีน ดังน้ัน เพือ่เป็นการ

ยกย่องบุคคลซึง่ท�าคณุประโยชน์อนัโดดเด่น และอทุศิบ�าเพญ็ตนอย่างเงียบ ๆ จนประสบความส�าเรจ็

ในการปฏวิติั การสร้างสรรค์ และการปฏริปูประเทศจีน ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิต์

จนีจงึได้มอบเหรยีญรางวลั  “เหรยีญ 1 กรกฎา”  ให้แก่สมาชกิพรรครวม 29 คน

บุคคลตัวอย่างท่ีได้รบัเหรยีญรางวลั  “เหรยีญ 1 กรกฎา” ครัง้น้ี ประกอบไปด้วย “หม่าเหมา” สาวน้อย

วรีสตร ีผูซ่ึ้งบุกฝ่ากระสุนปีนใหญ่เพือ่ส่งกองทพัปลดแอกประชาชน 3 ชุดข้ามแม่น�า้แยงซีเกยีงได้ส�าเร็จ 

คุณจาง กุย้เหมย ครใูหญ่กลางป่าลกึ ผูจ้ดุประกายความฝันด้านการศึกษาของเด็กผูห้ญิงในพืน้ท่ีภเูขาท่ี

ยากจน คุณหวง เหวนิซ่ิว  ผูเ้สยีสละในแนวหน้าของงานบรรเทาความยากจน และหวง ต้าฟา เลขาธิการ

พรรคฯ ประจ�าหมูบ้่านทีน่�าพาชาวบ้านให้ร�า่รวย เป็นต้น

新华社 图
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截至2021年6月5日，中

国共产党党员总数为9514.8

万名。

他们来自各行各业，有

救死扶伤的医生，有教书育人

的教师，有辛勤淳朴的农民，

也有驰骋赛场的运动健将。虽

然身份不同，职业各异，但他

们都有同样的坚持——为人民

服务。 新华社 图

จนกระทั่งถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พรรค

คอมมิวนิสต์จีนมีจ�านวนสมาชกิจ�านวน 95.148 ล้านคน 

       พวกเขามาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์

ผู้ช่วยชีวิตแลรักษาผู้บาดเจ็บ ครูบาอาจารย์ที่คอย

ส่ังสอนและให้ความรู้แก่ผู ้คน เกษตรกรท่ีขยนัขนั-

แข็งและซ่ือสัตย์ และนักกีฬาท่ีลงแข่งขันในสนาม

แม้ว่าพวกเขาจะมีฐานะและอาชีพท่ีแตกต่างกนั แต่มี

สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหมือนกันคือความพากเพียรใน

การรับใช้ประชาชน
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第五章
“永远不要离开中国。”这是汉

斯·米勒医生 1994 年去世前反复叮

嘱妻子的话。

1939 年，二战爆发。瑞士医学

博士毕业的德国青年米勒辗转来到延

安，在抗日战争、解放战争中与中国

共产党和中国人民并肩战斗，之后又

投身中国社会主义建设。

自 1921 年成立以来，中国共产

党在革命、建设、改革等不同时期，

吸引了众多像米勒这样的外国友人。

中国共产党人与国际友人的百年交往

故事，成为世界认识中共的一个窗口。

บทท่ี 5

斯诺（右一）资料图片

林迈可和妻子 资料图片

เอ็ดการ์ สโนว์ (ขวาคนท่ี 1)

หลิน ไมเคิลกับภรรยา
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“อย่าไปจากประเทศจีนเป็นเด็ด

ขาด” น่ีคือสิ่งท่ี ดร. ฮานส์ มิลเลอร์

ก�าชับภรรยาของเขาซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตใน พ.ศ. 2537 

เม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองได้

ปะทุขึ้นใน พ.ศ. 2482 มิลเลอร์ หนุ่ม

ชาวเยอรมันที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกสาขาแพทยศาสตร์จาก

สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้หันเหชีวิตเดิน

ทางมาทีเ่มืองเหยยีนอาน เขาต่อสู้เคียง

ข้างกับพรรคคอมมิวนิสต ์ จีนและ

ประชาชนชาวจีนในสงครามต่อต้าน

การรุกรานของญี่ปุ่นและสงคราม

ปลดปล่อย  หลงัจากนั้นเขากไ็ด้อุทิศ

ตนให้กับการสร้างสังคมนยิมในประ-

เทศจีน

นับต้ังแต่ก่อต้ังใน พ.ศ. 2464 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดึงดูดมิตร

ต่างชาติเช่นเดียวกับมิลเลอร์เป็นจ�า-

นวนมากมาย ในช่วงเวลาต่าง ๆ แห่ง

การปฏิวัติ เช่น การก่อต้ัง และการ

ปฏริปู เรื่องราวแห่งมิตรภาพนานนับ

ศตวรรษระหว่างคอมมิวนิสต์จีนกับ

มิตรต่างชาติได้กลายเป็นหน้าต่างที่

เปิดให้ชาวโลกรูจ้กัพรรคคอมมิวนสิต์

จีน

国际友人与中国共产党的故事
เรือ่งราวระหว่างมิตรจากนานาชาติกบัพรรคคอมมิวนสิตจ์นี

汉斯·米勒和妻子  资料图片

马海德医生 资料图片

ฮานส์ มิลเลอร์กับภรรยา

ศาสตราจารย์หม่า ไห่เต๋อ
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พลงัแห่งอุดมการณ์น้ัน “เหลอืเช่ือ” 
理想的力量“难以置信”

คอมมิวนิสต์จีนเป็นคนแบบไหน

เม่ือ พ.ศ. 2479 เอ็ดการ์ สโนว์ นักเขียนชาวอเมรกินั

เดินทางไปยังพื้นที่โซเวียตทางตอนเหนือของมณฑล

ส่านซีพร้อมกับค�าถามที่เขาต้องการค้นหาค�าตอบ ใน

บ้านดินที่ทรุดโทรม เหมา เจ๋อตง และเอ็ดการ์ สโนว์ 

พูดคุยกันในยามดึกเป็นเวลานานหลายครั้ง ในช่วงสี่

เดอืนเอ็ดการ์ สโนว์ ยังได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่ะดับสงู

ของพรรคและพลทหารสามัญ เช่น เผิง เต๋อฮวาย และ

สวี ไห่ตง ฯลฯ เขาได้สัมผัสชีวิตของกองทัพแดงและ

สัมผัสได้ถึงความภกัดีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทีมี่

ต่อสิ่งที่ตนศรัทธา    

ในหนงัสือ “ดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน” เอด็การ์ สโนว์

บรรยายความรู้สึกอัศจรรย์ของเขาที่ได้เห็นความแน่ว

แน่ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีภักดีต่อแนวคิด

คอมมิวนิสต์และเป้าหมายแห่งอุดมการณ์ซ่ึงท�าให้

พวกเขามีพลัง “อย่างเหลือเชื่อ”  

หม่า ไห่เต๋อ (Shafick George Hatem) แพทย์ชาว

อเมริกันท่ีเคยไปเยือนภาคเหนือของมณฑลส่านซี

รู้สึกประทับใจกบัจติใจที่มุ่งมั่นของทหารกองทัพแดง

ที่สละชีวิตและร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ดังนั้นเขาจึงตัด

สินใจอยู่ที่นั่นและเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขา

เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์

จีน ในช่วงบ้ันปลายชวีติ หม่า ไห่เต๋อกล่าวว่า “หาก

บุคคลใดต้องการเสียสละตนเองเพื่อสร้างคุณูปการ 

เขาต้องมีสิ่งค�้าจุนทางจิตใจที่มั่นคงและแข็งแกร่ง” 

หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา พรรคคอมมวินสิต์จนียดึมัน่

ในเจตนารมณ์และอุดมการณ์แรกเริ่ม น�าพาประชาชน

ไปสูก่ารพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครัง้ยิง่ใหญ่ เริ่มตั้งแต่

การยืนหยัดได้ด้วยตนเอง  จนกระทั่งมีความมั่งคั่งและ

แข็งแกร่งขึ้น  สร้างปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ใน 2 ด้าน

ซึ่งหาได้ยากในโลก ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็วและความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว 

ปี พ.ศ. 2481 ณ ฮ่องกง ซ่ง ชิ่งหลิง ได้ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการกลางสันนิบาตป้องกันจีนที่

ท่านเป็นผู้น�า ภาพจากซ้าย เอปชไตน์ เติ้ง เหวินจาว เลี่ยว เมิ่งสิ่ง ซ่ง ชิ่งหลิง ฟรานเซส คลาร์ก เลี่ยว เฉิงจื้อ

1938年,宋庆龄和她领导的保卫中国同盟中央委员会成员在香港合影。左起爱泼斯坦、邓文

钊、廖梦醒、宋庆龄、法朗斯、克拉克、廖承志 资料图片

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2482 จูเต๋อ  (คนที่สามจากขวา) ได้พบกับ

สมาชิกทีมแพทย์ที่หวัง เจียอวี้

1939年12月21日，朱德（右三）在王家峪会见医疗队成

员。左二为米勒  资料图片
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เอปชไตน์ นักเขียนชาวโปแลนด์ซึ่งมีสัญชาติจีน

และเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวในหนังสือ-

พมิพ์ The New York Times ว่า กองทัพลู่ที่ 8 ติดต่อ

กับประชาชนอย่างใกล้ชิด กองทัพลู่ที่ 8 ไม่เคยคิดเล็ก

คิดน้อยกับประชาชน

เอ็ดการ์ สโนว์ เคยอธิบายไว้ว่าตอนเหนือของ

มณฑลส่านซีเป็นหนึ่งในพืน้ทีท่ี่ยากจนทีส่ดุในประเทศ

จีน ปัจจุบันภายใต้นโยบายการบรรเทาความยากจน

อย่างตรงเป้าหมาย ท�าให้ที่นี่หลุดพ้นจากความยากจน

เช่นเดียวกับพื้นที่ยากจนอื่น ๆ ในประเทศจนี นบัตัง้แต่

การปฏิรูปและเปิดประเทศ มีชาวจีนกว่า 700 ล้านคน

ที่หลุดพ้นจากความยากจน

เมือ่ พ.ศ. 2563 ในการต่อสู้กบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด - 19 ทีเ่กดิข้ึนอย่างกะทันหนั  ประเทศ

จนียดึถือชีวิตประชาชนส�าคัญเหนือสิง่อื่นใด ได้ระดม

ก�าลงัทั่วประเทศต่อสู้เพื่อสกัดโรคระบาดอย่างรวดเรว็

และเบ็ดเสร็จ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์รุดไปยังแนว

หน้าเพือ่ต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของโควดิ - 19  

ในปี 2563 ฌอง คริสเตียน อันเซ็นเกอร์ แพทย์

ชาวกาบองที่ท�างานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมอืง

กว่างโจวได้เข้าร่วมงานป้องกันและควบคุมในชุมชน

กับสมาชิกพรรคฯ หลายคนเพื่อช่วยคัดกรองผู้ที่มีไข้

อันเซ็นเกอร์กล่าวว่า “น่ีเป็นงานท่ีอันตรายมาก แต่

สมาชิกพรรคฯ ไม่มีใครบ่นเลย พวกเขาท�างานหนัก

และกล้าหาญ เพราะพวกเขารกัประเทศชาติและต้องการ

ปกป้องประชาชนของพวกเขา” 

สมุดปกขาวว่าด้วย “การด�าเนินการของจนีเพือ่ต่อสู้

กบัการแพร่ระบาดของโควดิ - 19” ทีเ่ผยแพร่ในประเทศ

จนีเม่ือเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่าสมาชกิ

และเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมวินิสต์ในจนีมากกว่า 39 

ล้านคนก�าลังต่อสู้ในแนวหน้าของการแพร่ระบาด โดย

มีสมาชกิพรรคฯ และเจ้าหน้าทีเ่กอืบ 400 คนทีส่ละชวีติ

ของตนเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน 

“ห่วงใยและรับใช้ประชาชนเสมอมา”
“始终心系人民、服务人民”

ปี พ.ศ. 2487 ขณะที่คณะนักข่าวจีนและต่างประเทศได้ฝ่าด่านปิดล้อมเพื่อเข้าเยี่ยมชมเมืองเหยียนอาน เหมา เจ๋อตง 

(คนแรกจากขวาในแถวหลัง) ได้พบกับเอปชไตน์ (ที่สองจากขวาในแถวหน้า) และนักข่าวต่างประเทศคนอื่น ๆ

1944年，中外记者团突破封锁访问延安时，毛泽东（后排右一）接见了爱泼斯坦（前排右二）

和其他外国记者  资料图片

ปี พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์หม่า ไห่เต๋อ วัย 70 ปี ก�าลังตรวจโรค

ผิวหนังให้กับผู้ป่วยตัวน้อย

1980年，70岁的马海德教授为小患者看皮肤病 资料图片
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  มติรชาวต่างชาติบางคน เช่น เอปชไตน์ และหม่า

ไห่เต๋อท่ีได้รับสัญชาติจีน เคยเป็นกรรมการสภาท่ี

ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมี

ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิป-

ไตยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีน “กรรมการชาวต่าง

ชาติ” ที่มีส่วนร่วมในการเมืองได้ปฏิบัติหน้าท่ีอยา่ง

เตม็ความสามารถ โดยให้ค�าแนะน�าเชงินโยบายในด้าน

สาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น เมื่อ พ.ศ. 2558 ใน

ระหว่างกระบวนการเขียนร่างรายงานการท�างานของ

รัฐบาลจีนได้มีการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศ

จีนเป็นครั้งแรก

มุสตาฟาซ่ึงท�างานให้กบัส�านักข่าวซูดานมากว่า 10  ปี

หลงัจากท่ีเขาท�างานและอาศัยอยูใ่นประเทศจนีมาระยะ

หนึง่แล้ว เขาก็ได้เกดิความตระหนักรูด้้วยตนเองเกีย่วกบั

ประเทศจนีและพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขากล่าวว่า “ใน

ฝั่งตะวนัตก เป้าหมายของพรรคการเมืองคือการได้มา

ซึง่อ�านาจและรับใช้ผลประโยชน์ของตนเอง แต่ส�าหรบั

พรรคคอมมิวนิสต์จีน อ�านาจคือหนทางในการรับใช้

ประชาชน ยทุธศาสตร์และแผนการพฒันาทั้งหมดล้วน

แต่มุ่งรบัใช้ประชาชน”

ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบอบ

สังคมนิยมที่มีประชาธิปไตยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของจีนได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ประชา-

ชนด�าเนินการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย  มีการ

ปรกึษาหารือตามหลักประชาธิปไตย การตัดสินใจตาม

หลกัประชาธิปไตย การบริหารจัดการตามหลกัประชา-

ธิปไตย และการก�ากบัตรวจสอบตามหลกัประชาธิปไตย

ทีอ่ยูใ่นขอบเขตของกฎหมายได้แสดงถงึความมชีวีติ

ชีวาอย่างมหาศาล

“หากมเีร่ืองใด กเ็จรจาหารือกบัประชาชน”
 “有事跟群众商量”

เอปชไตน์ ก�าลังพิมพ์งาน

爱泼斯坦在写作  资料图片

หลิน ไมเคิล ก�าลังถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

เทคโนโลยีวิทยุขั้นสูงในเขตทหารจินฉา

林迈可为晋察冀军区无线电技术高级训练班学员授课 新华社 图
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ไมเคิล หลิน (Michael Francis Morris Lindsay) 

ชาวอังกฤษ เป็นหน่ึงในผู ้ที่มีส่วนร่วมในการจัดต้ัง

แผนกกระจายเสียงภาษาอังกฤษของส�านักข่าวซินหัว 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2487 ด้วยความช่วยเหลือของ

เขา ส�านักข่าวซินหัวจึงได้เริ่มกระจายเสียงภาคภาษา

อังกฤษอย่างเป็นทางการ ท�าให้ทั่วโลกได้รับฟังเสียง

จากเมืองเหยียนอาน

ปัจจุบันแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จนีและเสียง

ของประเทศจีนได้แผ่ขยายไปท่ัวทุกมุมโลกอย่างกว้าง

ขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกท้ังยังได้รับการยอมรับและ

ตอบสนองในเชงิบวกมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศจีนได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือ 201 

ฉบับร่วมกับ 138 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 

31 แห่ง เพือ่การสร้าง “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” โดยยดึ

หลกัการปรึกษาหารอืร่วมกนั การสร้างร่วมกนั และผล

ประโยชน์ร่วมกัน “หน่ึงแถบ หนึ่งเส้นทาง” ได้กลาย

เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศทีใ่หญ่ท่ีสุดและ

เป็นผลติภณัฑ์สาธารณะทีส่�าคญัของโลก

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สถาปนาความสัมพันธ์

รูปแบบต่าง ๆ กับพรรคการเมืองและองค์กรทางการ

เมืองมากกว่า 600 พรรคในกว่า 160 ประเทศและภมิูภาค

ทั่วโลก ก่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน

กับพรรคการเมืองทั่วโลกอย่างรอบด้าน หลายระดับ 

และหลากหลายมิติ 

มุสตาฟาเชือ่ว่าแนวคดิชะตากรรมร่วมของมนษุยชาติ

น้ันก�าเนิดมาจากวัฒนธรรมด้ังเดิมของจีนโดยเน้นว่า

มนุษยชาติจ�าเป็นต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเทศจีนไม่

เพียงแสวงหาการพัฒนาของตนเอง แต่ยังหลอมรวม

เข้ากับประชาคมโลกอย่างลึกซ้ึง และร่วมแบ่งปันผล

ประโยชน์จากการพฒันากบัประเทศอืน่ ๆ

“ควรใช้เส้นทางความร่วมมอืทีจ่นีเลอืก”
“应该走中国选择的合作道路”

เติ้ง เสี่ยวผิง กับ ฮานส์ มิลเลอร์

邓小平和汉斯·米勒 资料图片

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เดินทางไปเยี่ยมอิซาเบล ผู้ซึ่งได้รับรางวัล “เหรียญแห่งมิตรภาพ”และฉลองวัน

เกิด 104 ปีให้กับเธอ

2019年12月15日，中国政府官员看望“友谊勋章”获得者伊莎白·柯鲁克，并为其庆祝104岁生日 资料图片
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ผมเกิดที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2495 บรรพบุรุษของผมเป็น

คนกวางตุ้ง ผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นที่ 4 ขณะที่ผมยังเป็นเด็ก

สิ่งที่ผมจ�าได้อย่างแม่นย�าคือ คณุพ่อคณุแม่มกัจะส่งข้าวของต่าง ๆ

กลับไปให้ญาติที่เมืองจีน ตอนนัน้ผมมคีวามใฝ่ฝันที่จะไปดูสภาพ

ต่าง ๆ ในเมืองจีน ดังนั้น ผมจึงตั้งใจเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ  แต่

เนื่องจากในยุคนั้น ปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้ออ�านวย ท�าให้การเรียน

ภาษาจีนลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่ต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงช่วงมัธยมตอนต้น

และตอนปลาย ผมจึงได้มีโอกาสเรียนต่อในด้านกวีนิพนธ์โบราณ

และภาษาจีนคลาสสิก

หลังจากส�าเรจ็การศึกษาด้านนิติศาสตร์ ผมได้ก่อตั้งส�านักงาน

ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์  ในปี พ.ศ. 2525 และในปี พ.ศ. 2527

ศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เชิญผมเข้า

ร่วมการประชุมที่กรุงปักกิ่ง น่ีเป็นครั้งแรกท่ีผมได้เดินทางไป

中国在中国共产党的领导下，

成功走出了一条独具特色的

扶贫开发道路，充分发挥了中国特

色社会主义制度的优势，创造了人

类减贫史上的奇迹，为许多国家在

扶贫领域树立了榜样。

中国共产党百年来建立的丰功

伟绩，是中国为全人类发展作出的

卓越贡献，也是海外华人、华侨的

骄傲。

ความส�าเรจ็คร ัง้ยิง่ใหญ่ของการก่อต ัง้พรรคคอมมิวนสิตจ์นี
เม่ือครบหนึง่ศตวรรษ

泰国法学院院士、荣誉教授，泰国远东国际法律事务所董事长 陈伟文

โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์  ตั้งกิตติภาภรณ์ 

เนติบัณฑิตไทย  ประธานส�านักงานที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ 

建党百年建立了丰功伟绩
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ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2531 ผมได้เข้าเรียนวิชากฎหมาย

ที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงในมณฑลกวางตุ้ง ภายหลัง

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและ

ไทย บรษิทัขนาดใหญ่ เช่น Bank of  China , China North

Industries Corporation และรัฐวิสาหกิจของจีนได้

ทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผมได้ท�าหน้าทีเ่ป็น

ทีป่รกึษากฎหมายให้กบัรัฐวสิาหกจิของจนีหลายแห่ง 

ในปี พ.ศ. 2540 ผมได้รับเกียรติให้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกจิอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น�า้โขง ท�าให้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปส�ารวจสถาน

ที่ต่าง ๆ ในมณฑลยูนนาน เช่น ผูเอ่อร์ สิบสองพันนา

เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผมได้สัมผัสและประจักษ์

ถึงความอัศจรรย์ของการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ

จีนภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาโดย

ตลอด

ย้อนดูเม่ือหน่ึงร้อยปีก่อน ประเทศจีนเป็นสังคม

กึ่งอาณานิคมและกึ่งศักดินา ในปี พ.ศ. 2464 พรรค

คอมมิวนิสต์จีนได้ก่อตั้งขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้

ถือเอาการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนเป็น

ภารกิจทางประวัติศาสตร์ของตนเอง ได้พยายามแสวง-

หาหนทางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง พรรคคอมมิวนสิต์

จีนได้ยึดมั่นในหลักการลัทธิมากซ์ที่มีเอกลักษณ์แบบ

จีนมาโดยตลอด ปัจจุบัน ความคิดของท่านสี จิ้นผิง

เกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์แบบจีนยุคใหม่

ถือเป็นความส�าเรจ็ทางทฤษฎีล่าสดุที่พรรคคอมมิวนสิต์

จีนยุคใหม่ได้ยืนหยัดและพัฒนาลัทธิมากซ์ตลอดมา 

อันเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดทฤษฎีลัทธิ

มากซ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งทีค่วรค่าแก่การกล่าวถงึคอื

ภายใต้การน�าของพรรคคอมมวินิสต์จีน จีนได้ประสบ

ความส�าเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ในการบุกเบิกเส้นทาง

การพัฒนาปลดเปลื้องประชนชนให้หลุดพ้นจากความ

ยากจน  ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจุดเด่นของระบบ

สงัคมนิยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างปาฏ-ิ

หาริย์ครั้งประวัติศาสตร์ในเรื่องการปลดเปลื้องความ

ยากจนของมวลมนุษย์ และเป็นต้นแบบส�าหรับนานา

ประเทศในด้านการปลดเปลือ้งความยากจนให้กบัประ-

ชาชน

ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศ

จีนสามารถหลุดพ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ด้อยพัฒนา 

ประชากรเกือบ 1 ใน 4 ของโลกได้หลุดพ้นจากความ

ยากจน ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ของจนีได้รับการพัฒนายกระดับสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ประเทศชาติเข ้มแข็งและประชาชาติม่ังค่ังยิ่งข้ึน 

มาตรฐานการครองชีพของประชาชนนับวันจะสูงขึ้น

เรื่อย ๆ ชาวจนีได้รับรู้ถึงความสุขและความมั่นคงมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ  ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

การเมือง การทหาร และด้านอื่น ๆ ของจีนยุคใหม่มี

แนวโน้มการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความส�าเร็จในการกอบกู้และสร้างสรรค์ประเทศ

ชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา

ท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงของประเทศ

จีน นี่คือศตวรรษแห่งการสร้างผลงานอันโดดเด่นให้

แก่มวลมนุษย์ชาติของประเทศจีน น�ามาซึ่งความภาค

ภูมิใจของพี่น้องชาวจีนในต่างประเทศ ชาวจีนโพ้น

ทะเล ผู้มีเชื้อสายจีน และชาวจีนทุกคน
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การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน สิ่งแรกที่เห็นได้ชัด

คอืรฐับาลจีนให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรก่อนเป็นอนัดบั

แรก โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนหนังสือ

อย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความรู้ของประชาชน โดย

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจีนเลือกเรียนภาษาต่างประเทศแทบจะทุก

ภาษาในโลก อย่างเช่นภาษาไทย มีนักศึกษาทั้งเรียนที่มหาวิทยาลัย

ในประเทศจีนเองและเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทย สาธารณรัฐ-

ประชาชนจีนได้พัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศไว้

เป็นจ�านวนมาก การเรียนรู้ทักษะของภาษาอื่นได้เป็นอย่างดีของ

นักศึกษาจีนย่อมส่งผลดีต่อชาวจีนเมื่อจ�าเป็นจะต้องใช้ภาษาของ

ประเทศนั้น ๆ สือ่สารกับเจ้าของภาษาในการค้าขายหรือด้านอื่น ๆ

โดยตรง

ประเทศจนีมีศกัยภาพในการพฒันาอย่างมาก

中国的发展，首先值得关注的是

他们把人才队伍建设放在了

首位。全面加强学习教育，支持和鼓

励新一代年轻人通过多种方式的学习

来提高文化水平。每年，有很多中国

人选择学习不同国家的语言，比如泰

语，有的人在中国国内学习，有的人

来到了泰国学习。中国造就了一大批

外语人才，这对促进中国与其他国家

在外贸以及其他方面的往来合作奠定

了坚实基础。

中国发展潜力巨大

泰国程逸皇家大学人文与社会科学学院院长 素力亚·康木古那博士

โดย ดร.สุริยา  ค�ากุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ประเทศจีนมีประชากรมากถึง 1,400 ล้านกว่าคน 

แต่รัฐบาลจีนยังสามารถบริหารประเทศที่มีประชากร

มากทีสุ่ดในโลกได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และ

ท่ีเห็นได้ชัดคือ ประเทศจีนมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีมี

ศักยภาพเพียงพอต่อการให้บรกิารแก่ประชาชนทัง้ทาง

รถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศ มีการพัฒนาด้านวศิว-

กรรมและอตุสาหกรรมท่ีเหน็ชดัเจนคือการก่อสร้างสิง่

ปลกูสร้างท่ียิง่ใหญ่เป็นจ�านวนมาก บรษัิทยกัษ์ใหญ่ของ

จนีหลายบรษัิทสามารถผลติเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เช่น รถยนต์

เครื่องบิน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึงส่ิง

สาธารณูปโภคอืน่ ๆ  เป็นต้น ในด้านระบบส่ือสารมวลชน

หรือสื่อดิจิทัล ประเทศจีนมีสื่อเทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัยและรวดเรว็ สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและ

การสบืค้นมากทีสุ่ดประเทศหน่ึงของโลก และท่ีส�าคัญ

รฐับาลจนีสามารถปลูกฝังให้ประชาชนมีความรกัชาติ

และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศได้อย่างมีศักยภาพ  

ปัจจบัุน หลาย ๆ ชาติมองว่า สาธารณรฐัประชาชน

จนีมกีารพฒันาในทุก ๆ  ด้านได้อย่างก้าวกระโดด มีชาติ

พนัธมิตรหลายชาติที่มีการติดต่อกับจีนในด้านต่าง ๆ 

มากขึน้ ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ผมมอง

เห็นในศักยภาพของรัฐบาลและประชาชนคนจีนว่ามี

โอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจรญิใน

ทุก ๆ ด้านในอนาคตได้ไม่ยากนัก

นักศึกษาถ่ายภาพหมู่ในพิธีรับปริญญา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

北京外国语大学毕业生在毕业典礼上合影留念 新华社 图
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在中国共产党百年华诞来临之际，世界多国政党政府领导人和友好人士，热烈祝

贺中国共产党成立100周年。

ถอดเสยีง
声音

Alberto Ángel Fernández ประธานาธิบดปีระเทศอาร์เจนตนิา : 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปรับตัวให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงแห่งยคุสมัย มีความสามารถในการสรปุประสบการณ์

บุกเบิกและก้าวไปข้างหน้าตามแต่ช่วงจังหวะของประวัติศาสตร์ มีบทบาทส�าคัญยิ่งยวดในกระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน

Mrs. Bidya Devi Bhandari ประธานาธิบดปีระเทศเนปาล : 

ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนได้กลายเป็นประเทศที่ทันสมัย มีความมั่นใจ และเข้มแข็ง

ประเทศจีนประสบความส�าเร็จในการบรรเทาความยากจนของประชาชนนบัร้อยล้านคน สร้างความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ความส�าเร็จของประเทศจีนเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศก�าลังพัฒนา

จ�านวนมากในโลกที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้วยศักดิ์ศรีและการพัฒนาของประชาชนในชาติ

Ilham Aliyev ประธานพรรคอาเซอร์ไบจานใหม่ ประธานาธิบดแีห่งประเทศอาเซอร์-
ไบจาน : 

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอันรุ่งโรจน์ของประเทศจีน คือประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของพรรคคอม-

มิวนิสต์จีน ภายใต้การน�าของพรรคคอมมวินิสต์จีน ประเทศจีนได้ประสบความส�าเร็จอย่างโดดเด่นในด้านต่าง ๆ

มีชื่อเสียงในนานาชาติมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง นบัเป็นการสร้างประโยชน์สุขต่อประชาชนชาวจีนและประชาคมโลก

Roman Golovchenko นายกรัฐมนตรีประเทศเบลารุส : 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้น�าพาชาวจนีผ่านเส้นทางทีย่ากล�าบากอย่างกล้าหาญ ประสบความส�าเรจ็อย่างยอดเยีย่ม

เป็นที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก รวมถึงชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้กับการเอาชนะความยากจน ควบคุม

การแพร่ระบาดของโควดิ - 19 และรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เนื่องด้วยความมั่นใจใน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารปกครองประเทศที่เป็นอัตลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
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เนือ่งในวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนสิต์จนี ผู้น�ารัฐบาล พรรคการเมอืง

และมิตรสหายจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุน่ในการเฉลมิฉลอง

ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Ivica Dačić ประธานพรรคสังคมนิยม ประธานสมชัชาแห่งชาตปิระเทศเซอร์เบีย : 

นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคตลอดหนึ่งศตวรรษ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสบกับอุปสรรคความพลิกผัน ผ่าน

บททดสอบ โดยไม่เคยลมืความต้ังใจเดิม ยงัคงมุ่งม่ันเพือ่การบรรลคุวามเป็นอสิระ ความก้าวหน้าทางสงัคม ตลอด

จนความสุขของประชาชนจีน

Gennady Zyuganov ประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหพนัธรัฐ
รัสเซีย : 

การถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด�าเนินไปตามความปรารถนาของประชาชน เป็นอุดมคติในการปกครองที่

พรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยการยึดถือสิง่นีเ้ป็นเขม็มุง่ พรรคคอมมวินิสต์จีนได้น�าพาประเทศไป

สู่ความส�าเร็จในการพัฒนาที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ของระบบสังคมนิยม

นลนีิ ทวสิีน ประธานทีป่รึกษาพรรคเพือ่ไทยและประธานคณะกรรมการด้านการต่าง
ประเทศแห่งประเทศไทย :

ประวัติศาสตร์พัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้น�าความกระจ่างที่ส�าคัญมาสูพ่รรคการเมืองในประเทศ

อ่ืน ๆ กล่าวคือ “พรรคการเมืองจ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน บริหารบ้านเมืองเพื่อประชาชน 

เสริมสร้างการบรหิารของรัฐด้วยความโปร่งใส แบ่งปันผลส�าเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยความเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน

Khuon Sodary สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนกมัพูชาและรองประธาน-
รัฐสภาคนทีส่องแห่งประเทศกมัพูชา : 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงแต่น�าพาประเทศจีนไปสู่ความส�าเร็จในด้านการพัฒนาอันเป็นที่ประจักษ์แก่

ชาวโลก แต่ยังมีบทบาทส�าคัญในการรักษาความเป็นระเบียบนานาชาติ การส่งเสรมิการพัฒนาพหุภาคี การรับมือ

ตอบสนองกับความท้าทายในระดับโลก
内容来源：中共中央对外联络部网站
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คุนหมิงท่ีเป็นมิตร การเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี
การก่อต ัง้พรรคคอมมิวนสิตจ์นี

红色的灯光、红色的鲜花，近一个月来，“红色”成

为昆明的主色调，昆明人以最靓丽的颜色，献礼中

国共产党成立100周年。昆明在全市范围内组织开展形式多

样、丰富多彩的文娱活动，以大合唱、交响乐、音乐剧、朗

诵、舞蹈、绘画、书法、摄影等多种艺术形式为党创造的辉

煌成就喝彩。

友好昆明｜庆祝中国共产党成立100周年！

แสงไฟสีแดง ดอกไม้สีแดง  ในระยะเกือบหน่ึง

เดือน “สีแดง” ได้กลายเป็นสีหลักของนครคุนหมิง

ชาวคนุหมิงฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรค

คอมมิวนิสต์จีนด้วยสีสันที่สวยงามที่สุด

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์จีน นครคุนหมิงได้เป็นเจ้าภาพจัด

งานแถลงข่าว 25 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ “100 ปีแห่งเส้น

ทางการต่อสู้ เริ่มต้นสู่การเดนิทางครั้งใหม่” ตั้งแต่ด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม การสร้างอารย-

ธรรมเชิงนิเวศวิทยา ตลอดจนทุกแง่มุมของการสร้าง

พรรคฯ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จและ

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของคุนหมิงอย่างมากมาย 

และคุนหมิงยังได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความ

บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วเมือง เพื่อชื่นชมความ

ส�าเรจ็อนัรุง่โรจน์ของการสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนสิต์

จนีด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง ซิมโฟน ีละคร-

เพลง การอ่านบทร้อยแก้ว การแสดงเต้นร�า การวาด

ภาพ การเขียนอักษรศิลป์ การถ่ายภาพ และรูปแบบ

ศิลปะอื่น ๆ

เฉยีน จุน้ซี สมาชกิกลุม่ยวุชนจนีบกุเบิกในคนุหมิง

กล่าวว่า “ธงประจ�าพรรคคอืสีแดงสด ซึง่ถกูย้อมด้วยเลอืด

ของผูส้ละชีพในการปฏวิติันับไม่ถ้วน ผ้าพันคอสีแดง

บนหน้าอกของผมกเ็ป็นสีแดงสดเช่นกนั ซ่ึงเป็นสแีห่ง

พระอาทติย์ทีก่�าลังข้ึน นี่คือการสืบทอดจติวญิญาณและ

ภารกจิของการปฏวิติั พวกเราในฐานะกลุม่ยวุชนจนีบุก-

เบิกจะต้องขยนัเรยีนให้มากขึน้ ทกุคนต่างมุ่งม่ันท่ีจะเป็น

เยาวชนทีดี่ในจีนยคุใหม่ มุ่งม่ันท่ีจะเติบโตข้ึนเป็นทายาท

แห่งยคุในภารกจิทีย่ิง่ใหญ่ของการฟ้ืนฟปูระเทศชาติ”

昆明市委宣传部供稿  人民视觉 图
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เยีย่มชมอว้ีซ ี อย่าลมือดุมการณเ์ดมิ จดจ�าภารกจิใหม้ ัน่
ฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อต ัง้พรรคคอมมิวนสิตจ์นี

6月30日，“不忘初心  牢记使命”玉溪市庆祝中国共产

党成立100周年成就展在玉溪市博物馆开展。展览充分

展示了玉溪人民百年来在中国共产党领导下，完成新民主主

义革命和推进社会主义建设、改革、复兴事业的光辉历程，

聚焦玉溪的重大历史事件、杰出历史人物和优秀共产党人，

再现中国共产党的光辉历程和不朽功勋。

走进玉溪｜不忘初心 牢记使命
——庆祝中国共产党成立100周年

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เมืองอวี้ซีได้ฉลองครบรอบ 

100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ด้วยการจัด

นทิรรศการ “อย่าลืมอุดมการณ์เดิม จดจ�าภารกิจให้

ม่ัน” ซ่ึงเป็นนิทรรศการแสดงความส�าเร็จของเมือง

อวี้ซี โดยได้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เมืองอวี้ซี นิทรรศการ

ได้แสดงให้เหน็ถงึประชาชนชาวอวีซี้ซึง่ได้ปฏบัิติภาร-

กิจภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง

ศตวรรษที่ผ่านมา พวกเขาได้เสร็จสิ้นประวัติศาสตร์

อันรุ่งโรจน์ในการปฏิวัติประชาธิปไตยครั้งใหม่และ

เดินหน้าเพื่อสร้างสังคมนิยม การปฏิรูปและการฟื้นฟู

ภารกิจ โดยเน้นไปท่ีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ี

ส�าคญัในอวี้ซี บุคคลส�าคญัทางประวัติศาสตร์และสมา-

ชกิพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีโดดเด่น   สืบสานประวติัศาสตร์

อนัรุง่โรจน์และความส�าเร็จอันยั่งยนืของพรรคคอมมิว-

นิสต์จีน

“เมอืงอวี้ซีของเรามีทิวทศัน์ที่สวยงามและทรัพยา-

กรมากมาย เป็นหนึ่งในเมืองที่ร�า่รวยที่สุดในยูนนาน 

การพัฒนาของเราคงหนีไม่พ้นการน�าของพรรคฯ ไป

ไม่ได้” คุณจาง ชาวอวี้ซีกล่าว

ช่วงค�่าของวันท่ี 1 กรกฎาคม เมืองอว้ีซียังได้จัด

ให้มีการแสดงพลุ พลุไฟหลากสีสันและรูปทรงบาน

สะพรั่งทั่วท้องฟ้ายามราตรี สร้างสีสันงดงามตระการ

ตา มีผู้คนจ�านวนมากเข้ามาชื่นชม นายหลิว ชาวอวี้ซี

กล่าวว่า “ผมหวังว่ามาตุภูมิจะเจรญิรุ่งเรอืงและรุง่โรจน์

และหวงัว่าภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จะน�า

ทางพวกเราไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

玉溪市委宣传部供稿供图
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遇见安宁｜建党百年 家国安宁

เยีย่มชมอนัหนงิ ก่อต ัง้พรรค 100 ปี 
ประเทศชาติร่มเยน็เป็นสขุ

未来五年，安宁市的发展目标是地区生产总值力争突

破1200亿元；城市建成区面积突破70平方公里，常

住人口城镇化率突破85%；农村居民人均可支配收入突破

30000元……2035年前，在云南省率先基本实现社会主义

现代化，成为中国共同富裕示范（县）市。安宁的快速发

展，离不开国家繁荣稳定，离不开中国共产党的领导。

ในอนาคตข้างหน้าอีก 5 ปี เมืองอันหนิงได้ตั้งเป้า-

หมายในการพัฒนาเมืองดังนี้ พยายามท�าให้ GDP ใน

พื้นที่ทะลุ 1.20 แสนล้านหยวน การพัฒนาสร้างพื้นที่

เมืองทะลุ 70 ตารางกิโลเมตร และอัตราการขยายตัว

ของประชากรถาวรในเขตนครและเมืองเล็กทะลุ 85%

รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อหัวของคนในชนบททะลุ 30,000 

หยวน ก่อนปี พ.ศ. 2578 เมืองอันหนิงจะล�้าหน้าใน

การบรรลุเป้าหมายสังคมนิยมท่ีทันสมัยโดยพื้นฐาน

ในมณฑลยูนนาน และกลายเป็นเมือง (อ�าเภอ) ต้นแบบ

แห่งความมั่งคั่งร่วมกันของจีน

การพฒันาอย่างรวดเรว็ของอนัหนิงคงหนไีม่พ้น

ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศไปได้ 

และหนีไม่พ้นการน�าของพรรคคอมมิวนิสต์ไปได้

เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 100  ปีแห่งการก่อต้ัง

พรรคคอมมวินิตส์จีน และส�านกึในบุญคุณของพรรคฯ 

เมืองอนัหนิงตลอดจนประชาชนต่างร่วมกนัตกแต่งเมือง

ให้สวยงาม  

 ตามท้องถนนสายหลกัประดับประดาไปด้วยทิวธง

ปลิวไสว จัตุรัสสวนสาธารณะล้อมรอบไปด้วยดอกไม้

จอ LED และป้ายโฆษณากลางแจ้งแสดงภาพค�าขวัญ

และสโลแกนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการฉลองครบรอบ 100 ปี

แห่งการก่อต้ังพรรคฯ ความผกูพนัทีส่นทิแนบแน่นระหว่าง

ประชาชนและพรรคการเมืองปรากฏอยู่ทั่วทกุแห่งหน

ในเมืองอันหนิง

หน่วยงาน 15 แห่ง ผู้แทนมวลชนและตัวแทนนัก

ศกึษาจ�านวน 500 คนในเมืองอันหนงิ  ต่างสลับกันใช้

วิธี “แฟลช” ขับขานบทเพลง “Singing A Folk Song 

To The Party”  ด้วยเสียงร้องที่แสดงออกถึงความรัก

ทีม่ีต่อพรรคฯ ความรักที่มีต่อประเทศชาต ิและความรกั

ในบ้านเกิดอันเร่าร้อนของชาวอันหนิง

กจิกรรมชุดเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีแห่งการ

ก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์จีนของเมอืงอันหนิง จะด�าเนิน

อย่างต่อเน่ืองไปตลอดทัง้ปี เพือ่แสดงให้เหน็ถงึเจตจ�านง

อนัแน่วแน่และความเชือ่ม่ันของชาวเมืองอนัหนงิทีจ่ะเดิน

ตามพรรคฯ ตลอดไป

安宁市委宣传部供稿供图
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