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今天的中国是什么样子？

在选择本期杂志的封面主题时，我们有太多的东西想要介绍给您。有不断延伸的高铁网络，有改变生活的数

字化浪潮，有不断富起来的偏远乡村；还有买全球、卖全球的中国企业，生活在中国的外国朋友……

本期杂志，云南省南亚东南亚区域国际传播中心泰文《湄公河》杂志、柬文《高棉》杂志、缅文《吉祥》杂

志、老挝文《占芭》杂志选取中国新时代的几个关键词——高质量发展、全面小康、和谐共生、对外开放，联合

绘制封面长卷，每本截取其中一个部分进行呈现。《湄公河》杂志封面，呈现的是高质量发展主题。

这里描绘着今天的中国，也展示着每个普通人的生活。

封面故事
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ประเทศจีนวันนีเ้ปน็อย่างไร
ในการเลือกหวัขอ้เรื่องเล่าจากปกฉบับนี ้เรามี

เนื้อหามากมายท่ีอยากจะบอกเล่าสูผู่อ่้าน ท้ังเรื่อง
โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงท่ีขยายออกไปเรื่อย ๆ  
กระแสดิจิทัลท่ีน�าการเปล่ียนแปลงมาสู่ชีวิต และ
หมูบ่้านหา่งไกลท่ีร�ารวยขึ้นเรื่อย ๆ ... ประเทศจีน
มกีารเปล่ียนแปลงใหม ่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน  และเรื่อง
ราวของบรษัิทจีนท่ีเปน็ท้ังผูซ้ื้อและผูข้ายรายใหญ่ของ
โลก  รถไฟจีน - ลาวท่ีกลายเปน็สะพานแหง่มติร-
ภาพ และเพื่อนต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในแผน่ดินจีน...
มผีูค้นจ�านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ท่ีร่วมเดินทางไปกับ
เราตามแนว “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

ฉบับนี ้นติยสาร “แมน่�าโขง” ภาษาไทย นติย-

สาร “เขมร” ภาษาเขมร นติยสาร “มงคล” ภาษา
เมยีนมา และนติยสาร “จ�าปา” ภาษาลาว ภายใต้
ศนูย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ - เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน ได้เลือกค�าส�าคัญ
หลายค�าท่ีใช้ถ่ายทอดความเป็นจีนยุคใหม่ การ
พัฒนาคุณภาพสูง การอยู่ดีมสีุขรอบด้าน การอยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืน และการเปิดประเทศ ร้อย
เรยีงเปน็หวัข้อเรื่องเล่าจากปก ผา่นนติยสารท้ัง 4
ภาษาข้างต้น โดยแต่ละเล่มจะถ่ายทอดเรื่องราว
ตามแต่ละหวัข้อ

นีคื่อการวาดภาพของจีนในปจัจุบัน และก็เปน็
การวาดภาพเรื่องราวของพวกเราทุกคน

胡强俊 绘
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บทบรรณาธิการ

ฤดรูอ้นป ี2553 ในฐานะชา่งภาพขา่วของหนงั-
สอืพมิพยู์นนาน เดล่ี ผมได้รบัภารกิจใหไ้ปถ่ายภาพ
ผกัตบชวาท่ีแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ในทะเลสาบ
เตียนฉือ

เตียนฉอื เปน็ทะเลสาบขนาดใหญ่ในนครคุนหมงิ
บ้านเกิดของผม  ประวัติศาสตร์ของนครแหง่นีเ้ริ่ม
ต้นขึ้นต้ังแต่ยุคสัมฤทธิ ์ทว่า ในป ี2553 ทะเลสาบ
เตียนฉือได้สูญสิ้นความโรแมนติกไปจนหมด การ
พัฒนาท่ีไร้ระเบียบในอดีต ท�าใหเ้กิดมลพษิร้ายแรง
วันนัน้ ชาวประมงพาผมนั่งเรือฝ่าน�าเนา่เหมน็ ด้วย
ความช่วยเหลือจากชาวประมง ผมยังสามารถเดิน
บนพืชลอยน�าหนาทึบนีไ้ด้

ในฐานะนกัข่าวมอืใหม ่ช่วงแรก ๆ ของการท�า
งาน ผมยังพบกับช่วงเวลาท่ีหมดไฟและนา่ผดิหวัง
ท�านองนีอี้กมาก  การพัฒนาอยา่งรวดเรว็ตลอดหลาย
ปไีด้สะสมปญัหาไว้มากมาย ซึ่งสร้างความกังวลใจ
ใหแ้ก่ชาวจีนจ�านวนมาก 

การบังคับเล้ียวของวงล้อขนาดยกัษ์มกัจะหนกั
หนว่งแล้วค่อย ๆ ผอ่นคลาย และมอิาจต้านทานได้  

ป ี2555 การประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวิ-
นสิต์จีน ครัง้ท่ี 18 น�ามาซึง่การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่
บนแผน่ดินจีนอยา่งรวดเรว็จนนา่ท่ึง ปญัหาบางอยา่ง
ท่ีผูค้นไมเ่ช่ือว่าจะสามารถแก้ไขได้ ก็ได้รบัการแก้ไข
ทีละปญัหา

ในฐานะนกัข่าว ผมได้เหน็การเปล่ียนแปลงเหล่า
นีด้้วยตัวเองอยา่งแจ่มชัด การกวาดล้างการคอรร์ปัชัน
ได้ท�าใหใ้ครบางคนท่ีเคยมตี�าแหนง่สงูและมอี�านาจ
มาก “ตกบัลลังก์”  และท�าให ้“อ�านาจถูกกักขังไว้
ภายใต้ระบบ” ปล่องควันด�าท่ีปล่อยมลพิษนอ้ยลง

เรื่อย ๆ และผูค้นเริม่เชื่อว่า “น�าใสและภเูขาสีเขยีว
จะกลายเปน็ภูเขาทองภเูขาเงิน” ทรพัยากรจ�านวน
มากได้ถกูน�าไปใช้ในการบรรเทาความยากจน และ
หมูบ่้านท่ีเคยต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ปนีหนา้ผาเข้า
ไปสมัภาษณ์  ได้กลายเปน็ถนนลาดยาง “บรรลสุงัคม
กินดีมสีุขโดยไมท้ิ่งใครอยู่ข้างหลัง”…

ทกุวันนี ้ผกัตบชวาในทะเลสาบเตียนฉอืแทบจะ
ไมห่ลงเหลืออยูแ่ล้ว ชายฝั่ งทะเลสาบรายล้อมไปด้วย
พื้นท่ีชุม่น�า และคุณภาพน�าก็ดีข้ึนมาก ผมยงัพาลกู
ไปต้ังแคมปใ์นสวนสาธารณะรอบ ๆ ทะเลสาบในชว่ง
วันหยุดสุดสัปดาหด้์วย

เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา การประชุมสมัชชาใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งท่ี 20 จัดขึ้นท่ีกรุงปกัก่ิง 
ซึ่งเปน็เหตุการณ์ส�าคัญมากทางการเมอืงของชาว
จีน  หากผูอ่้านถามว่าท�าไมการประชุมสมชัชาพรรคฯ
ครัง้ท่ี 20 จึงมคีวามส�าคัญขนาดนัน้  ผมขอตอบด้วย
ประสบการณ์ส่วนตัวนบัสิบปว่ีา การประชุมครั้งนี้
จะเปน็ตัวก�าหนดว่าอนาคตประเทศจีนจะก้าวไปใน
ทิศทางไหน

บรรณาธกิารได้บรรจงสร้างสรรค์และน�าเสนอ
แมน่�าโขงฉบบัพเิศษนี ้เพื่อน�าผูอ่้านเขา้สู่การประชุม
ครั้งส�าคัญนี ้เราจะพาคุณย้อนกลับไปมอง 10 ปท่ีี
ไมธ่รรมดาผา่นเรื่องราวของคนธรรมดา  น�าพาผูอ่้าน
เดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศจีน เพื่อรับรู้
เก่ียวกับการเดินทางสู่ความฝนัอันรุง่โรจนใ์นอนาคต
ผา่นการเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีก�าลังเกิดขึ้น 

                                        จาง รั่วกู่
                           บรรณาธกิารฝา่ยปฏิบัติการ

主编的话
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二十大时光 光荣和梦想的远征

我们的非凡十年 他们眼中的中国新时代

การประชมุสมชัชาใหญ่พรรคฯ คร ัง้ท่ี 20 การเดนิทางไกลแห่งความรุง่โรจนแ์ละความใฝ่ฝัน

สบิปีท่ีไม่ธรรมดาของพวกเรา ยุคใหม่ของจนีในสายตาพวกเขา
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特稿·专题导读ไฮไลท์บทความพเิศษ
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2022年10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利召

开。中共二十大，明确宣示中国共产党在新征程上举什么旗、走什么路、以什么样

的精神状态、朝着什么样的目标继续前进，对团结和激励中国各族人民为夺取中国

特色社会主义新胜利而奋斗具有十分重大的意义。
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二十大时光
การประชมุสมชัชาใหญ่พรรคฯ คร ัง้ท่ี 20

เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม การประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินติส์จีนครั้งท่ี 20 จัดขึ้น ณ มหาศาลาประชาชนกรุงปกัก่ิง
10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕 新华社 图 
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中国共产党的新一届中央领导集体

ผูน้�าชดุใหม่ของพรรคคอมมิวนสิตจ์นี 

เช้าวันท่ี 23 ตุลาคม 2565 การประชุมเต็มคณะครั้งแรกของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จีน ชุดท่ี 20 
ได้คัดเลือกผูแ้ทนจ�านวน 24 คน ประกอบเปน็คณะกรรมการกรมการเมอืงของคณะกรรมการกลางพรรคฯ สมยัท่ี 20
และมมีติให ้สี จ้ินผงิ หล่ีเฉียง จ้าว เล่อจ้ี หวัง หูห้นงิ ช่ายฉี ติง เซวียเสียง และหล่ีซี เปน็สมาชิกคณะกรรมการประจ�า
กรมการเมอืงหรอืโปรติบูโร โดยเลือกส ีจ้ินผงิเปน็เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จีน  รวม
ท้ังได้ลงมติผา่นสมาชิกของส�านกัเลขาธกิารกลาง  ก�าหนดสมาชิกของคณะกรรมาธกิารทหารส่วนกลาง  และอนมุติั
องค์กรผูน้�าท่ีได้รบัเลือกจากการประชุมเต็มคณะครัง้แรกของคณะกรรมการกลางการตรวจสอบวินยั สมยัท่ี 20 ด้วย

วันท่ี 16 - 22 ตุลาคม 2565 การประชุมสมัชชาใหญ่
พรรคคอมมวินสิต์จีน คร้ังท่ี 20 จัดขึน้ ณ กรุงปกัก่ิงและ
ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

การประชุมสมชัชาใหญพ่รรคคอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี
20  เปน็การประชุมครั้งส�าคัญยิ่ง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลา
ส�าคัญของการเดินทางคร้ังใหมใ่นการสรา้งประเทศสังคม
นยิมท่ีทันสมยัอย่างรอบด้าน มกีารก�าหนดภารกิจเปา้-
หมายและนโยบายหลักอย่างเปน็วิทยาศาสตร์ ส�าหรับ
การพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนในอีก
5 ปขี้างหนา้หรือนานกว่านั้น ซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นท่ี

ส�าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์
จีนและประเทศจีนท่ีสืบทอดภารกิจจากอดีตมุง่หนา้สู่
อนาคตท่ีมคีวามส�าคัญต่อชะตากรรมของสงัคมนยิมอัต-
ลักษณจี์น ตลอดจนการฟื้ นฟูครั้งใหญแ่หง่ประชาชนจีน 
เปน็การประกาศอย่างชัดเจนว่าในการเดินทางครั้งใหม่
นีพ้รรคคอมมิวนิสต์จีนจะชูธงอะไร เดินเส้นทางไหน 
ด้วยสภาพจิตใจอยา่งไร และจะมุง่ไปสูเ่ปา้หมายใด  ซึ่งมี
ความส�าคัญอยา่งยิง่ในการสรา้งความสามคัคีและสรา้งแรง
กระตุน้ให้แก่ประชาชนทุกชนชาติส่วนน้อยในจีน เพื่อ
พยายามต่อสูสู้ช่ยัชนะครัง้ใหมข่องสงัคมนยิมอัตลักษณจี์น
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武瑞 设计 

中国共产党的中央组织

องคก์รกลางแห่งพรรคคอมมิวนสิตจ์นี

การประชุมสมชัชาใหญ่
พรรคคอมมวินสิต์จีน

คณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมวินสิต์จีน

คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินยั

เลขาธกิารใหญ่คณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมวินสิต์จีน

คณะกรรมการกรมการเมอืง

 ส�านกัเลขาธกิารกลาง

 คณะกรรมาธกิารทหารส่วนกลาง

คณะกรรมการประจ�ากรมการเมอืง
แหง่คณะกรรมการกลาง 

พรรคคอมมวินสิต์จีน

สี จ้ินผงิ (กลาง) เลขาธกิารใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จีน และ หล่ีเฉียง (ท่ีสามจากขวา) คณะกรรมการประจ�ากรมการเมืองแหง่พรรคคอมมวินสิต์จีน จ้าว เล่อจ้ี 
(ท่ีสามจากซ้าย) หวัง หูห้นงิ (ท่ีสองจากขวา) ช่ายฉี (ท่ีสองจากซ้าย) ติง เซวียเสียง (คนแรกจากขวา) หล่ีซี (คนแรกจากซ้าย) พบปะกับบรรดานกัข่าวชาวจีนและต่างประเทศท่ีมาท�าข่าว
รายงานการประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี 20 ณ มหาศาลาประชาชนกรุงปกัก่ิง

中共中央总书记习近平（中）和中共中央政治局常委李强（右三）、赵乐际（左三）、王沪宁（右二）、蔡奇（左二）、丁薛祥（右一）、李希

（左一）在北京人民大会堂同采访中共二十大的中外记者亲切见面 中新社 图

09



中国共产党全国代表大会

33.6% 8.4%

771 名 192名

ภาพบรรยายการประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนสิตจ์นี คร ัง้ท่ี 20

ผูแ้ทนมาจากสาขาต่าง ๆ และจากทุกภาคส่วน

เศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การปอ้งกันประเทศ

การประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรม

สุขอนามยักีฬา

การบริหารบ้านเมอืง

รัฐศาสตร์และนติิศาสตร์

การศกึษา

เป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

มณฑล เมอืง อ�าเภอ ต�าบล (ถนน) หมูบ่้าน (ชุมชน) 

 รวมท้ังเปน็ตัวแทนจากองค์การ สถานประกอบ-

การ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรประชาชน ฯลฯ

ผู้แทนพรรคภาคการผลิตและผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ามี
จ�านวน 771 คน

ผูใ้ชแ้รงงาน 192 คน

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

การประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีนจัดขึ้นทุก ๆ  5 

ป ีจัดโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินิสต์จีนซ่ึงจะเปน็ผู้

ก�าหนดจ�านวนและวิธกีารเลือกต้ังผูแ้ทนด้วยเช่นกัน อ�านาจหนา้ท่ี

ของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ รับฟงัและตรวจสอบผูแ้ทนพรรคภาคการผลิตและผูป้ฏิบัติงานแนวหนา้มี
สัดส่วนท่ีเหมาะสม
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2296名代表 9671.2万名党员

3.7% 11.6%

85 名 266 名
武瑞 制图 
本刊综合

52.2岁

ผูแ้ทนพรรคท่ีเขา้รว่มการประชุมสมชัชาใหญข่อง
พรรคคอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี 20 จ�านวน 2,296 คน

ณ สิ้นปี 2564 จีนมีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
มากกว่า 96.712 ล้านคน

อายุเฉล่ียของผู้แทนพรรคอยู่ท่ี 
52.2 ป ี

ผูแ้ทนเพศหญิง 619 คน 

ผูแ้ทนชนกลุ่มนอ้ย 
264 คน 

สดัส่วนของผูแ้ทนมี ดงันี้ 

สดัส่วนของผูแ้ทนมี ดงันี้ 

มจี�านวนมากกว่าการประชุม
สมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนสิต์
จีน ครั้งท่ี  19 จ�านวน 68 คน 

คิดเปน็รอ้ยละ 27 

คิดเปน็ร้อยละ 11.5 

เกษตรกร 85 คน ผูเ้ชีย่วชาญและชา่งเทคนคิ 266 คน

รายงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จีน ตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการกลางการตรวจสอบวินยัหารือและ

ก�าหนดประเด็นส�าคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปรับปรุง

แก้ไขกฎบัตรของพรรค เลือกต้ังคณะกรรมการกลางพรรค-

คอมมวินสิต์จีน รวมท้ังเลือกต้ังคณะกรรมการกลางการตรวจสอบ

วินยั

สัดส่วนของผู้แทนพรรคเพศหญิงเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
สัดส่วนของผูแ้ทนพรรคท่ีเปน็ชนกลุ่มนอ้ยยังคงท่ี
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คดัลอกรายงานท่ีประชมุสมชัชาใหญ่
พรรคคอมมิวนสิตจ์นี คร ัง้ท่ี 20

中共二十大报告摘录

เมื่อวันท่ี 16 ตลุาคม 2565 นายส ีจ้ินผงิ ได้เปน็ผูแ้ทน
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จีน ชุดท่ี 19 กล่าว
รายงานการด�าเนินงานในท่ีประชุมสมัชชาใหญ่พรรค
คอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี 20

รายงานในหวัขอ้ “ชูธงอันยิง่ใหญว่่าด้วยแนวคิดสงัคม
นยิมท่ีมลัีกษณะเฉพาะของจีนไว้สงูสง่า สามคัคีต่อสูเ้พื่อ
พฒันาประเทศใหเ้ปน็ประเทศสงัคมนยิมท่ีมคีวามทันสมยั

อย่างรอบด้าน” แบ่งออกเป็น 15 ส่วน โดยได้ทบทวน
สรุปการด�าเนนิงานในชว่งหา้ปท่ีีผา่นมา รวมถึงการปฏิรูป
ครั้งใหญ่ช่วงสิบปขีองยุคใหม ่ได้วาดภาพพิมพ์เขียวอัน
ยิง่ใหญ่และแนวทางการปฏิบัติงานในการสรา้งประเทศ
สังคมนยิมท่ีมคีวามทันสมยัอย่างแข็งแกร่งรอบด้าน

ซ่ึงนิตยสารแม่น�าโขงจะน�าทฤษฎีท่ีส�าคัญบางข้อ
มาอธบิาย ดังนี้

หน้าทีภ่ารกจิ
使命任务

ต้ังแต่บดันีเ้ปน็ต้นไป ภารกิจหลัก
ของพรรคคอมมวินิสต์จีนก็คือสา-
มคัคีน�าพาประชาชนทกุชนชาติท่ัว
ประเทศสรา้งประเทศสงัคมนยิมท่ี
มคีวามทันสมยัแขง็แกรง่อยา่งรอบ
ด้าน และบรรลุซ่ึงเปา้หมายของการ
ต่อสูใ้นช่วงศตวรรษท่ีสอง ใชค้วาม
ทันสมยัรูปแบบจีนในการผลักดัน
การฟื้ นฟูความรุง่โรจน์อันย่ิงใหญ่
ของชนชาติจีนอย่างรอบด้าน
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การปฏิรูปทีย่ิง่ใหญ่
伟大变革

ความทนัสมยัรูปแบบจนี
中国式现代化

ต้ังแต่การประชุมสมัชชาใหญพ่รรคคอมมวินสิต์
จีน ครั้งท่ี 19 ในช่วง 5 ปมีานี ้ เปน็ 5 ปีท่ีไม่ธรรมดา
และไมเ่รยีบง่ายนกั คณะกรรมการกลางพรรคคอมมวิ-
นสิต์วางแผนภาพรวมยุทธศาสตรก์ารฟ้ืนฟคูวามรุ่งเรอืง
อันยิง่ใหญ่ของประชาชาติจีนและสถานการณท่ี์มกีาร
เปล่ียนแปลงอยา่งมากแบบท่ีไมเ่คยปรากฏในชว่งรอ้ย
ปขีองโลก ได้วางยุทธศาสตร์อันยิง่ใหญเ่พื่อการพฒันา
กิจการของพรรคและประเทศ ความสามคัคีจะน�าพาท้ัง
พรรคท้ังกองทัพและประชาชนทุกชนชาติท่ัวประเทศ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีซับซ้อน
รุนแรงและความท้าทายความเสี่ยงมหาศาลท่ีตบเท้า
เขา้มาติดต่อกันได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ใช้จิตวิญญาณ
ท่ีเต็มไปด้วยพลังแหง่การต่อสู้ ผลักดันแนวคิดสงัคมนยิม
ท่ีมลัีกษณะเฉพาะแบบจีนในยุคใหม่คืบหนา้ไปอยา่ง
ต่อเนื่อง

การปฏิรูปอันยิ่งใหญ่ในช่วงสิบปีแหง่ยุคใหมม่นียั
ส�าคัญเปน็หลักชัยในประวัติศาสตร์พรรค ประวัติศาสตร์
จีนยุคใหม ่ประวัติศาสตร์การปฏิรูปและเปดิประเทศ 
ประวัติศาสตรก์ารพฒันาลัทธสิงัคมนยิม และประวัติ-
ศาสตรก์ารพฒันาประชาชาติจีน 

ความทันสมยัรูปแบบจีนเปน็ความทันสมยัของ
ลัทธสิงัคมนยิมภายใต้การน�าโดยพรรคคอมมวินสิต์
จีน มลัีกษณะรว่มกันเฉกเชน่ประเทศท่ีทันสมยัต่าง ๆ
อีกท้ังยังมลัีกษณะพิเศษเฉพาะของจีนท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานสภาพของประเทศตนเอง ความทันสมยัรูป-
แบบจีนเปน็การปรับปรุงความทันสมยัของประชากร
จ�านวนมหาศาล เปน็การพัฒนาความทันสมยัของ
ความร�ารวยรว่มกันของประชาชนท้ังปวง เปน็การ
พฒันาความทันสมัยของความสมดุลระหว่างความ
เจริญด้านวัตถุและความเจริญด้านจิตใจ เปน็การ
พฒันาความทันสมยัของการอยู่รว่มกันอย่างสมาน-
ฉนัท์ระหว่างคนกับธรรมชาติ เปน็การพัฒนาความ
ทันสมยัของเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ
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ประเทศชาติก็คือประชาชน ประชา-
ชนก็คือประเทศชาติ พรรคคอมมวินสิต์
จีนน�าผูค้นสร้างประเทศ รักษาประเทศ 
สิ่งท่ีรักษาก็คือจิตใจของประชาชน การ
บริหารประเทศมกีฎของประเทศ ถือประ-
โยชนข์องประชาชนเปน็หลัก  การสรา้ง
ความผาสุกใหแ้ก่ประชาชนเปน็เง่ือนไข
พ้ืนฐานของการด�าเนนิกิจการพรรคเพื่อ
สว่นรวมและบริหารเพื่อประชาชน จ�าเปน็
ต้องยึดมั่นในการสร้างหลักประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหป้ระชาชนท่าม
กลางการพัฒนา กระตุ้นใหร้่วมกันต่อสู้
สรา้งชีวิตท่ีสวยงามยิง่ขึน้ บรรลคุวามฝนั
เพ่ือให้ประชาชนมชีวิีตท่ีสวยงามอยา่ง
ต่อเนื่อง

ธรรมชาติเปน็ปจัจัยพื้นฐานของมนษุยชาติ
ในการด�ารงชวิีตและพฒันา การเคารพธรรมชาติ
ปรบัตัวใหส้อดคล้องกับธรรมชาติและการอนรัุกษ์
ธรรมชาติเป็นปัจจัยภายในในการสรา้งประเทศ
สงัคมนยิมท่ีมคีวามทันสมยัอย่างรอบด้าน จ�าเปน็
ต้องยึดถือและปฏิบัติตามความคิดท่ีว่า การสรา้ง
และพฒันาเขาเขียวน�าใสก็คือภเูขาเงินภเูขาทอง 
แสวงหาการพัฒนาโดยมองภาพรวมให้คนกับ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

ประชาชนกคื็อประเทศชาติ
人民就是江山

อยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์
和谐共生
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จ�าเปน็ต้องด�าเนนิตามแนวคิด
การพัฒนาใหมอ่ย่างครบถ้วน 
แมน่ย�าและรอบด้าน ยึดมั่น
ในทิศทางการปฏิรูปเศรษฐ-
กิจตลาดสังคมนยิม ยึดมั่น
ในการเปดิกว้างสู่ภายนอก
บนมาตรฐานระดับสงู เร่งสรา้ง
รูปการณ์การพัฒนาใหมท่ี่ยึดการ
หมนุเวียนในประเทศเปน็แกนหลัก
และการหมนุเวียนภายในและระหว่าง
ประเทศเปน็ตัวกระตุ้นแก่กันและกัน

ต้องยึดการส่งเสริมการพัฒนาคุณ-
ภาพสูงเปน็หวัขอ้หลัก ผสมผสานระหว่างการ
ด�าเนนิยุทธศาสตร์ขยายอุปสงค์ภายในประเทศ
กับส่งเสริมการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของอุปสงค์
อุปทานเชิงลึกให้เข้ากันอย่างสมดุล  เสริมสร้าง
ความแขง็แกรง่ของแรงขับเคล่ือนและความเปน็
หลักพ่ึงพาได้ของการหมุนเวียนภายใน ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ เรง่สร้างระบบเศรษฐกิจทันสมยั พยายาม
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตปัจจัยส�าคัญท้ังหมด

จีนยดึมัน่วัตถุประสงค์นโยบายการต่างประเทศท่ีเนน้ธ�ารงไว้ซ่ึงโลกท่ีสงบสขุและสง่เสรมิการพัฒนา
ร่วมกัน พยายามผลักดันการสร้างประชาคมชะตาชีวิตร่วมกันของมนษุยชาติ

รูปแบบการพฒันาใหม่
新发展格局

การพฒันาอย่างสันติ
和平发展

พยายามยกระดับความทนทานและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสายโซ่อุปทานและสายโซ่อุต-
สาหกรรมการผลิต พยายามผลักดันการพัฒนา
อย่างสมดุลระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่าง
ภมูภิาค รวมถึงผลักดันเศรษฐกิจให้บรรลุซึ่งการ
เติบโตของคุณภาพและปริมาณอย่างสมเหตุผล

本版图片来自CFP
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สบิปีท่ีไม่ธรรมดาของพวกเรา

ยังจ�าตัวเองเมื่อสิบปีก่อนได้หรือไม่ คุณในสมยันั้น 
เคยคิดไหมว่า ตัวเองในสิบปีให้หลังจะเป็นอย่างไร ใน
ปจัจุบัน หากเราหันย้อนมองกลับไป จะพบว่ากาลเวลา
มพีลังท่ีนิง่เงียบ เหมอืนเปน็วันท่ีธรรมดามาก ๆ วันหนึง่

我们的非凡十年

还记得十年前的自己吗？当时的你，有没有想过，十年

后自己会是什么样子？从2012到2022，十年间，中国的发展

举世瞩目，而这个时代赋予我们的，是同样精彩的人生。这

不仅是一个国家的十年，也是属于每个人的非凡十年。让我

们来听听这群普通人的故事。

แต่อาจจะเปน็ลางบอกเหตุในอนาคต ใหค้�าตอบพวกเรา
โดยไมรู่้ตัว 

ครั้งนี ้เราลองมาฟังเรื่องราวของพวกเขาดูกัน
ระหว่างป ี2555 - 2565 ในช่วงสิบป ีพวกเราใกล้กับ

ความฝนัเข้าไปอีก เมื่อสิบปก่ีอนสมาชิกทีมรักษาความ
ปลอดภัยท่ีอยู่ด้านหลังคนนั้น  วันนีเ้ปน็หวัหนา้ทีมก้าว
ทะยานสูย่อดสงู เด็กมธัยมปลายท่ีมคีวามฝนัด้านกิจการ
อวกาศ วันนีไ้ด้ติดตามไอดอลไปตามล่าหาฝนัท่ามกลาง
ทะเลและดวงดาว นกับอลวัยรุน่ท่ีสะบดัเหง่ืออยู่ในสนาม
ฝกึซ้อมคนนัน้ วันนีไ้ด้ก้าวข้ึนไปบนเวทีรบัรางวัลท่ีสงูท่ี
สุด กลายเปน็แชมปโ์ลก
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ในช่วงสิบป ีพวกเราเขา้ร่วมและเปน็ประจักษ์พยาน
ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ คนท่ีเมื่อสบิปก่ีอนน�าพาชาวบา้นไปสรา้ง
ถนนท่ีหบุเขาหนา้ผาลึก วันนีย้งัคงก้าวเท้าต่อไปเรื่อย ๆ
หว่านเมล็ดแห่งความมั่งค่ังใหผู้ค้น  คนท�าประมงท่ีได้ 
“ขา้มสาขาอาชีพ” ไปเปน็นกัธรุกิจเซลล์แสงอาทิตย ์วัน
นีก็้ยังคงต่อสู้เดินตามเส้นทางแสงสว่าง คนสร้างทางรถ
ไฟท่ีเชี่ยวชาญท่ามกลางทะเลทรายคนนั้น วันนีก็้ได้น�า
ความเร็วของจีนมอบใหแ้ก่โลก เพื่อนชาวต่างชาติท่ีเพิง่
มาเรยีนและเปดิกิจการงานท่ีจีน วันนีก็้ได้เปน็ประจักษ์
พยานปาฏิหารยิย์อดจ�าหนา่ยเมล็ดไพนน์ทัของประเทศ
ตัวเองในประเทศจีน

ในชว่งสบิป ีพวกเขายงัคงยดึมัน่ในความต้ังใจแต่แรก
เริม่ ผูด้�าเนนิงานด้านการศกึษาท่ีเปล่ียนแปลงชวิีตผูห้ญงิ

จ�านวนนบัไมถ้่วนเมื่อสิบปก่ีอน วันนีก็้ยงัคงยนือยู่บนแท่น
บรรยาย นกัโบราณคดีหน้าใหมท่ี่ตามอาจารยอ์าวุโสไป
ค้นหาอารยธรรมสามพนัป ีวันนีก็้ได้น�าคนชุดใหม่ไปขุด
หลมุถางท่ี  คนท่ีท�าใหท้ะเลทรายเจ็ดหมื่นโหมว่กลายเปน็ปา่
อันกว้างใหญ่  วันนีย้งัคงรกัษาผนืแผน่ดินสเีขียวนีต่้อไป
     หบุเขากลายเปน็ถนนท่ีราบเรยีบ ทะเลทรายแหง้แล้ง
กลายเปน็ผนืดินเขียวชอุ่ม จากความยากจนก้าวไปสูค่วาม
มัง่ค่ัง จากภเูขาก้าวไปสูโ่ลก จากผนืแผน่ดินก้าวไปสูอ่วกาศ
อันกว้างใหญ่...

สบิปท่ีีไมธ่รรมดา การพัฒนาของจีนเปน็ท่ีจับตาของ
ท่ัวโลก สิง่ท่ียุคสมยันีม้อบใหแ้ก่พวกเราก็คือชีวิตท่ีมสีสีนั
เชน่เดิม นีไ่มใ่ชเ่พียงแค่สิบปขีองประเทศชาติ แต่ยงัเปน็
สิบปท่ีีไมธ่รรมดาของประชาชนทุก ๆ คนด้วย

สถานไีฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในประเทศจีน
中国光伏发电站 CFP 图
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飞到蓝色星球之外
โบยบนิออกไป นอกดาวเคราะหส์นี�า้เงนิ

ย้อนเวลากลับไปเมื่อสิบปก่ีอน ในป ี2555 เมื่อครั้ง
ท่ีหวัง ย่าผงิ นกับินวัยสามสิบต้น ๆ ก�าลังทุ่มเทเวลาท้ัง
ป ีไปกับการฝกึฝนเพื่อเปน็นกับนิอวกาศ การฝกึในเครื่อง
หมนุเหว่ียงท่ีเหว่ียงตัวด้วยความเร็วสูงครั้งแล้วครั้งเล่า 
ท�าใหเ้ธอเสียน�าตาไปไมน่อ้ย

ป ี2556 หวัง ย่าผงิในฐานะนกับนิอวกาศประจ�ายาน
เสินโจว - 10 เดินทางสู่หว้งอวกาศ ในปนีั้น เกาเจ้ียนท่ี
เพิง่เสรจ็สิน้การสอบคัดเลือกเขา้มหาวิทยาลัย ได้รบัชม
การก้าวเดินออกจากยานเสินโจว - 10 ของหวัง ย่าผงิ
และเพื่อนนกับินอวกาศอีกสองคนด้วยความรู้สึกภาค-
ภมูใิจ แต่ก็แฝงความหม่นหมองอยู่ในที เพราะเขาผูม้ี
ใจรกัในกิจการอวกาศนัน้ เพิง่จะพลาดโอกาสเขา้ศกึษา
ในมหาวิทยาลัยท่ีตนคาดหวัง

แต่การส�ารวจอวกาศอันไกลโพน้ ย่อมไมม่วัีนสิน้สดุ

ป ี2564 หวัง ย่าผิงในฐานะนักบินอวกาศประจ�ายาน
เสนิโจว - 13 ได้ออกเดินทางสูห่ว้งอวกาศอีกครัง้ เธอสรา้ง
ประวัติศาสตรด้์วยการเปน็นกับนิอวกาศหญงิคนแรกของ
จีนท่ีได้ท�าหนา้ท่ีประจ�าสถานีอวกาศ พ่วงด้วยต�าแหนง่
นกับนิอวกาศหญิงคนแรกของจีนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในอวกาศ
ยาวนานท่ีสุด และนกับินอวกาศหญิงคนแรกของจีนท่ี
ได้เดินออกนอกยานในอวกาศ ส่วนเกาเจ้ียน เด็กหนุม่ท่ี
เคยรบัชมภาพประวัติศาสตร์อวกาศจีนผา่นการถ่ายทอด
สดทางโทรทัศน ์ก็ได้เขา้มาเปน็ส่วนหนึง่ของกิจการอวกาศ
อยา่งท่ีเคยใฝฝ่นั ในเวลานี ้เกาเจ้ียนรบัต�าแหนง่เปน็หวัหนา้
หนา้ท่ีควบคุมประจ�ากรุงปักก่ิงของปฏิบัติการอวกาศ
ยานบรรทกุคน ในท่ีสดุเขาก็ได้เอ่ยค�าว่า “ปกัก่ิง รบัทราบ” 
นบัครั้งไม่ถ้วนท่ีหน้ามอนิเตอร์ขนาดยักษ์ เพื่อรอรับ
หวัง ย่าผงิและทีมงานใหก้ลับสู่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่ง

不断刷新的高度

ทะยานขึ้นสู่หว้งอวกาศอย่างไม่หยุดย ัง้求
索

หวัง ย่าผงิ (ซ้าย) นกับินอวกาศ และนกับินอวกาศชาวจีนท่ีปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศ

航天员王亚平（左）和在太空进行出舱任务的中国航天员 CFP、新华社 图
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攀登高峰，永不止

ปีนป่ายเขาสงูอย่างไม่มีท่ีสิ้นสดุ

วันหนึง่เมื่อสบิปท่ีีแล้ว ชื่อล่ัว สมาชกิอายุนอ้ยในทีม
มุง่หนา้ไปยังแคมปท่ี์อยู่สูงกว่าระดับน�าทะเลถึง 8,300 
เมตร เพื่อเตรยีมพรอ้มทุกนาทีท่ีจะไต่ขึน้ไปรบัเพื่อนร่วม
ทีมพชิติยอดเขาเอเวอรเ์รสต์ ท่ีค่อย ๆ ถอนตัวลงมาหลัง
จากท�าภารกิจส�าเรจ็ ต่อมาในป ี2563 ชื่อล่ัวซึง่ได้เล่ือนขัน้
เปน็หวัหนา้ทีม เปน็ผูน้�าพาเพื่อนร่วมทีมเดินฝา่ลมแรง
ระดับสิบ จนสามารถย�าเท้าลงบนจุดสูงสุดของโลกได้
ส�าเรจ็ หลังจากพยายามพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์มาแล้ว
สามครัง้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันหนาวเหนบ็ มอีอก-
ซเิจนเพียงบางเบา พวกเขาก็วัดระดับความสูงของยอด
เขาเอเวอเรสต์ได้ท่ี 8,848.86 เมตร

ในการพชิิตยอดเขาเอเวอเรสต์คราวนี ้นอกจากสมาชกิ
หนุม่สาวในทีมท่ีได้ขึน้ไปยงัยอดเขาแล้ว สญัญาณ 5G ก็
ครอบคลุมถึงท่ีนัน่เป็นครัง้แรกแล้วเช่นกัน ทีมดูแลสญั-
ญาณส่ือสารต่างท�างานกันอย่างแขง็ขนั ณ แคมปเ์อเวอ-
เรสต์ ซึง่สงูจากระดับน�าทะเล 6,500 เมตร

สบิปท่ีีผา่นมานี ้ผูท่ี้ขึน้ไปพิชติยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก
ไมใ่ชแ่ค่ตัวบุคคล หากแต่เปน็ทีมงาน เปน็อุตสาหกรรม
และอาจหมายถึงประเทศท้ังประเทศด้วย

ในฐานะวิศวกรหวัหน้าโครงการ ฝาน ล่ีหลงและทีม
รบัหนา้ท่ีสรา้งสะพานถนนและทางรถไฟขา้มชอ่งแคบผงิ-
ถาน ซ่ึงเปน็เขตนา่นน�าท่ีมลีมกระโชกแรงอยูเ่สมอ ปจัจุบนั
เราสามารถโดยสารรถยนต์ข้ามสะพานได้อย่างสะดวก
สบาย ในช่วงเวลาเพียงสิบป ีฝาน ล่ีหลงและทีมงาน ได้
เปล่ียนสถานะจากวิศวกรโครงการก่อสร้างมาเปน็นกั
ท่องเท่ียว อีกมมุหนึง่ โหวจ้ิง ผูค้ร�าหวอดในแวดวงอุโมงค์
ลอดใต้ทะเลมาเปน็เวลาย่ีสบิป ีก็ได้เขา้ร่วมและเปน็ประ-
จักษ์พยานต่อการพฒันาของประเทศจีนในด้านการบุกเบกิ
ปโิตรเลียมใต้ทะเล ในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครง
การแหล่งปโิตรเลียมใต้ทะเลลึก 1,500 เมตร  เขาได้เข้า
รว่มและเป็นพยานการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในการ
ขุดเจาะปโิตรเลียมและก๊าซนอกชายฝั่ งของจีน...

สบิปมีานี ้ผลงานนวัตกรรมใหม ่ๆ  ท่ีส�าคัญจ�านวนมาก
น�าพาภาคการผลิตของจีนให้ไต่ระดับความสูงข้ึนไป
เรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ระดับความสูง ระยะทาง และ
คล่ืนลมอาจจะไมท่�าใหเ้ราหวาดหว่ันอีกต่อไป เพราะยา่ง
ก้าวท่ีพฒันารุดหนา้นัน้ มเิคยหยุดยัง้ 

本刊综合  孙勇刚 制图

สมาชิกของทีมนกัปนีเขาส�ารวจระดับความสูงของจีน (ซ้าย) ท�างานร่วมกับสมาชิกทีมส�ารวจทางวิทยาศาสตร์บนยอดเขาเอเวอเรสต์

中国高程测量登山队队员（左）和科考队员在珠穆朗玛峰开展工作 新华社 图
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สิบปมีานี ้มลูค่าเพิ่มในภาค
การผลิตของจีนเพิ่มจาก

16.98 ล้านล้านหยวนใน
ป ี2555 มาเปน็ 31.4 ล้าน
ล้านหยวนในป ี2564 สัด

สว่นการลงทนุเมื่อเทียบกับ
ท่ัวโลกเพิ่มขึ้นจาก 22.5% มา

                                     เปน็เกือบ 30%

เงินลงทุนท่ีภาคส่วนต่าง ๆ ของจีนทุ่มลงไปกับการ
วิจัยและพัฒนามดัีงนี้

ป ี2555 1.03 ล้านล้านหยวน คิดเปน็ 1.91%

2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นเปน็ 2.44%ป ี2564

สิบปท่ีีผา่นมา เมื่อถึงปลายป ี2564

ระยะทางรวมของการ
ขนส่งระบบรางในจีน
แตะระดับ 1.5 แสนกิโล-
เมตร

ระยะทางรวมของทาง

หลวงในจีนแตะระดับ 

1.6 แสนกิโลเมตร

จ�านวนท่าอากาศยาน
ท่ัวประเทศมีมากถึง 
250 แหง่

สบิปมีานี ้กิจการด้านวิท-
ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
จีนมีเส้นทางการพัฒนาเปน็
ของตัวเอง การสร้างชาติด้วย
นวัตกรรมของจีน ได้รบัผลส�า-
เร็จอย่างใหญ่หลวง
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ผลงานของจีนในการจัดอันดับ
ดัชนนีวัตกรรมใหมข่องโลก

วิสาหกิจด้านเทคโน-
โลยขีัน้สงูของจีน

ป ี2555 อันดับท่ี 34

ป ี2565 อันดับท่ี 11

ในป ี2564 มจี�านวน 3.3

แสนราย เมด็เงินลงทุนด้าน

วิจัยและพฒันา คิดเปน็ 70% 

ของการลงทุนภาวิสาหกิจ

ท้ังหมดท่ัวประเทศ

จวบจนสิ้นเดือนมถิุนายน 2565 ช่วงเวลาสิบปมีานี้

จีนมสีถานสีญัญาณ 5G
ม า กถึง 1.854 ล้าน
สถานี

จีนมีดาวเทียมท่ียังโคจรอยูใ่น
ชัน้บรรยากาศมากกว่า 600 ดวง

มีนักบินอวกาศท่ีได้เดินทาง
ออกสู่อวกาศแล้ว 11 คน

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าท่ีในอวกาศของนักบิน
อวกาศจีน เพิ่มจาก 13 วันมาเป็น 6 เดือน

จ�านวนบัญชีผู้ใช้โทร-
ศัพท์มือถือ 5G ทะลุ 
450 ล้านบัญชี

本版图片来自新华社、CFP 孙勇刚 制图  制表
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实现小康的幸福

การแบ่งปันเพือ่สรา้งความสขุแบบอยู่ดกีนิดี共
享

วันหนึง่เมื่อสิบปท่ีีแล้ว จาง กุย้เหมยเดินทางไปเยีย่ม
นกัเรยีนตามบ้าน ด้วยความหวังว่าจะชักชวนใหเ้ด็กหญงิ
มากมายท่ีต้องเลิกเรยีนกลางคันกลับเขา้มาเรยีนอีกครัง้
เธอเดินผา่นล�าธารแล้วเกิดสะดุดล้ม ซี่โครงซี่ท่ีเจ็ดและ
แปดหกั แต่ก็ยังฝนืเดินต่อไป

ปจัจุบนันี ้มอืท้ังสองขา้งและล�าคอของเธอมกีอเอ๊ียะ
แปะไว้เต็ม ทุก ๆ วันจะต้องกินยาแก้ปวดเพื่อใหท้�างาน
ได้ จาง กุ้ยเหมยมาท�างานในพื้นท่ียากจนได้หลายสิบปี
แล้ว กาลเวลาท้ิงรอ่งรอยลงบนตัวเธอ สว่นเบื้องหลังของ
เธอนัน้ คือความรบัผดิชอบอันยิง่ใหญ ่และความเสยีสละ
นบัคร้ังไมถ้่วนในฐานะครู เมื่อป ี2550 จาง กุ้ยเหมยเคย
เล่าความฝนัของตนเอาไว้ว่า “ฉันอยากก่อต้ังโรงเรียน
สตรรีะดับมธัยมปลายท่ีไมต้่องจ่ายค่าเทอม แล้วไปเรยีก
เด็กสาวชาวดอยมาเรียนหนงัสือกัน”

ป ี2551 โรงเรียนมธัยมปลายส�าหรบัสตรหีวัผงิ ล่ีเจียง

มณฑลยูนนาน ซึง่เปน็โรงเรยีนสตรรีะดับมธัยมปลายเรียน
ฟรแีหง่แรกของจีน ก็ได้ถือก�าเนดิข้ึน จาง กุ้ยเหมยเช่ือ
มั่นเสมอมาว่า นกัเรียนของโรงเรียนสตรีหวัผงิ จะต้อง
เปน็บุคคลส�าคัญในสังคม พวกเธอจะไปท�างานเปน็ครู
อาจารย ์เปน็หมอ เปน็ต�ารวจ หรอืเปน็ทนายความ... เด็ก
สาวชาวดอยจ�านวนมาก ได้เริ่มเดินทางสานฝนัของตน 
โดยมจุีดเริ่มต้นจากโรงเรียนแหง่นี้

ปจัจุบัน นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 6 ของโรงเรียน
มธัยมปลายส�าหรบัสตรหีวัผงิ ก�าลังอยูใ่นชว่งสอบคัดเลือก
เพื่อศกึษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้การดแูลของ
ครูใหญ่จาง กุ้ยเหมย ชีวิตของพวกเธอก�าลังจะเปล่ียน
แปลง ภเูขาอันสูงใหญ ่หนทางแสนไกล สายน�าท่ีขวางก้ัน
ไมอ่าจกีดกันพวกเธอจากการศกึษาได้

大山里的一盏灯
ดวงประทีปกลางเขาสงูใหญ่

ครูจาง กุ้ยเหมยและนกัเรียนของเธอ

张桂梅和她的学生 新华社 图
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สิบปท่ีีแล้ว เหมา เซยีงหลินมกัจะต้องหนา้นิว่ค้ิวขมวด
ครุน่คิดวิธว่ีาจะท�าอยา่งไรใหถ้นนหนทางในหมูบ่า้นเซ่ียจวง
นครฉงชิ่ง ได้ขยายระยะและมทีางลาดยาง

ถนนสายนี ้ยากล�าบากกว่าท่ีจินตนาการไว้มากนกั 
ในอดีต พื้นท่ีรอบหมู่บ้านเซี่ยจวงท้ังสี่ด้านล้วนแต่เปน็
หนา้ผาสูงชัน หากวัดระยะจากยอดเขามายงัจุดต�าสดุของ
หมูบ่้าน มคีวามลึกมากถึง 1,100 เมตร เส้นทางเดียวท่ี
ชาวบ้านจะใช้เดินทางออกสู่ภายนอกมเีพียงหนึ่งเดียว 
คือถนนสายเล็ก ๆ ท่ีคดเค้ียวไปตามหนา้ผา ชาวบา้น 390
กว่าคนในหมูบ่้านแทบจะเรียกได้ว่าถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอก ความหา่งไกลและแร้นแค้น คือชะตากรรมท่ี
คนหมูบ่า้นนีรุ้น่แล้วรุน่เล่าต้องเผชิญ เมื่อป ี2540 เหมา
เซียงหลินท่ีเข้ามารับต�าแหนง่เลขาธกิารพรรคฯ ประจ�า
หมูบ้่าน ได้ท�าการเกณฑ์ชาวบ้านใจกล้าไปท�างาน งานท่ี
ว่านีคื้อการเอาเชอืกยาวผกูไว้ท่ีเอวแล้วยืนอยูใ่นกระเชา้
หอ้ยโหนท่ีความสูงหลายร้อยเมตรเพื่อเจาะรูบนหนา้
ผาหนิ พวกเขาระเบดิรูนัน้ใหใ้หญ่พอท่ีจะสอดเท้าเข้าไป
ก่อนจะใช้จอบ ค้อนและส่ิวตอกให้หนิหลดุออกมาทีละ

ก้อน ๆ ในท่ีสดุเมื่อเดือนเมษายน 2547 ถนนง่าย ๆ ความ
ยาว 8 กิโลเมตรก็สรา้งแล้วเสร็จ หลังจากนัน้ พวกเขาก็
ใชเ้วลาอีกราวสิบปี ในการสร้างถนนท่ีลาดยางทอดลงไป
จนถึงหนา้ประตูบ้านทุกหลังในหมูบ่้านเซี่ยจวง

เมื่อถนนเข้าถึงแล้ว เหมา เซียงหลินก็ยังไมห่ยุดอยู่
แค่นั้น แต่เขากลับลองผดิลองถูกนบัครั้งไมถ้่วน จนท�า
ใหห้มูบ่้านแหง่นี้เพาะปลูกส้มและแตงโมเพื่อจ�าหนา่ย
ได้ โดยในป ี2564 ชาวบ้านเซีย่จวง มรีายได้เฉล่ียต่อหวั
สูงถึงกว่า 1.5 หมื่นหยวนต่อป ี

เหมา เซียงหลินพูดเสมอว่า “ต่อใหค้นรุ่นเราจะต้อง
ยากจนและล�าบากอีกเป็นสิบปี ก็ต้องพยายามหาทาง
ใหลู้กหลานได้มชีีวิตดี ๆ ให้จงได้” ปจัจุบันในโรงเรียน
ประจ�าหมูบ่า้น เด็ก ๆ อ่านหนงัสอืกันอยา่งเจ้ือยแจ้ว เสียง
ดังสะท้อนไปท่ัวหบุเขา ลอยละล่องไปในอากาศ เมื่อได้
ยินเสียงเหล่านี้ เหมา เซียงหลินก็รู้แล้วว่า คนหมูบ่้าน
เซ่ียจวงรุน่แล้วรุ่นเล่า จะสรา้งสรรค์เสน้ทางสู่ความสขุนี้
ใหก้ว้างและไกลออกไปไมรู่้จบ

本刊综合  孙勇刚 制图

“天坑”里的引路人

ผูน้�าทางในแอ่งลกึ

ภายใต้การน�าของเหมา เซียงหลิน (ขวา) หมูบ่้านเซี่ยจวงเดินเข้าสู่เส้นทางแหง่ความมัง่ค่ัง

下庄村在毛相的带领下走上致富路 中新社、新华社 图
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สิบปมีานี ้ประชากรยากจนในชนบทจ�านวน 98.99 ล้านคนหลุดพ้นจาก

ความยากจนท้ังหมด

ในปี 2564 ประชากรในชนบท

ของจีน มรีายได้ท่ีสามารถน�าไปใช้จ่าย

ได้เฉล่ีย 18,931 หยวนต่อคนต่อป ี

เพิ่มสูงข้ึนกว่าหนึ่งเท่าตัวเมื่ อเทียบ

กับป ี2555

สบิปมีานี ้ประเทศจีนได้

สร้างระบบการศกึษา ระบบ

สวัสดิการสังคม และระบบ

การรกัษาพยาบาลขนาดใหญ่

ท่ีสุดในโลกขึ้นมาได้ส�าเร็จ 

บริการสาธารณะของจีนเข้า

ถึงอยา่งครอบคลมุท่ัวประเทศ 

ป ี2564

จีนมีโรงเรียนทุกระดับ
ชัน้รวม 529,300 แหง่ มนีกั-
เรยีนรวมท้ังสิน้ 291 รอ้ยล้าน
คน
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จ�านวนคนท่ีมงีานท�าในเขตเมือง เพิ่มขึ้นกว่า 13 ล้านคนต่อป ีการ

พัฒนาเปน็เมอืงของเขตชนบท เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีระดับ 53.1% มาเปน็

64.7% 

รายได้ท่ีสามารถน�าไปใช้จ่ายได้ของพลเมอืงจีน

แตะระดับ 3.5 หมื่นหยวนต่อคนต่อป ีเพิ่มขึ้นจาก

ป ี2555 เกือบ 80% กลุ่มคนรายได้ปานกลางเพิ่ม

ขึ้นจากสัดส่วน 1 ใน 4 มาเปน็ 1 ใน 3

ผูป้ระกันตนในระบบบ�านาญพื้นฐานแตะระดับ 10.3
ร้อยล้านคน ผูป้ระกันตนในระบบประกันสุขภาพพ้ืนฐาน
เพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับ 1.36 พันล้านคน

อายุขัยเฉล่ียเพิ่มจาก 75.4 ปมีาเปน็ 77.9 ปี

本版图片来自新华社  孙勇刚 制图  制表
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สิบปท่ีีแล้ว หรั่น หงหลินเปน็นกัศกึษาคณะโบราณ
คดีและพพิิธภัณฑศาสตร ์มหาวิทยาลัยปกัก่ิง เขาพยายาม
แสวงหาความรูท้างประวัติศาสตรท้ั์งจากในชัน้เรยีนและ
หนงัสือ ใน 2556 เมื่อส�าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท
เขาก็เขา้มาท�างานในสถาบนัวิจัยโบราณวัตถแุละโบราณ
คดีแหง่มณฑลเสฉวนด้วยความเคารพท่ีมต่ีอโบราณคดี 
และความคาดหวังท่ีมต่ีออนาคตของตน เมื่อเขา้ท�างาน
หรัน่ หงหลินก็ได้ถูกจัดสรรให้ไปประจ�า ณ สถานขุีดค้น
ทางโบราณคดีซานซิงตุย

นบัต้ังแต่หรั่น หงหลินได้ขุดพบเหยือกเหล้าดินเผา
สามขาด้วยตนเองเป็นชิ้นแรก เขาก็ฝกึฝนตนเองอย่าง
หนกั จนเติบโตขึ้นเปน็บุคลากรส�าคัญท่ีสามารถน�ารุ่น
นอ้งนกัโบราณคดีมารับหนา้ท่ีอันหนกัอ้ึงนี้

ต่อมาใน 2562 เมื่อมกีารค้นพบหนา้กากทองค�าข้ึน
ในหลุมฝงัเครื่องเซ่นไหว้หมายเลข 5 ในซานซิงตุย นกั

永远年轻的热爱

สบืทอด ความรกัอนัย ัง่ยนืและอ่อนเยาว์传
承

โบราณคดีต่างวัยคือหรั่น หงหลิน และเหลยอฺว่ี หวัหนา้
สถานซีานซงิตุยคนปจัจุบนั ชว่ยกันประคองหนา้กากทอง
ค�าชิ้นนั้น ด้วยสองมอืซึ่งสั่นเทาเพราะความลิงโลดใจ

ในเวลานี ้นกัโบราณคดีรุ่นใหมท่ี่เกิดหลัง ค.ศ. 1990
หรอื ค.ศ. 2000 ก็ได้พกพาความชา่งสงสยัราวกับเด็กนอ้ย
ผูบ้ริสทุธิ ์และความเด็ดเด่ียวท่ีจะปกัหลักในอาชพีนีเ้ขา้
มารว่มงานกับพวกเขา คนเหล่านีคื้อเลือดใหมแ่หง่วงการ
โบราณคดีของจีน วีรบุรุษไมจ่�าเปน็ต้องถามท่ีมา เสน้ทาง
แหง่โบราณคดีท่ีไมม่วัีนหยุดนิง่ วันเวลาในอดีตหลอมรวม
เปน็หนังสือประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะอายุหา้สิบเก้าเช่น
เหลยอฺว่ี สามสิบหา้เช่นหรัน่ หงหลิน หรอืย่ีสิบต้น ๆ เช่น
นกัโบราณคดีรุ่นใหม ่ผนืแผน่ดินนีย้งัคงดึงดูดใหพ้วกเขา
มาขุดค้น ส�ารวจ เหลียวหลังไปยงัอดีต เพื่อแลไปยงัอนาคต
ข้างหนา้

不止考古
การขุดคน้ทางโบราณคดไีม่มีวนัหยุดนิง่

แหล่งโบราณคดีซานซิงตุยและโบราณวัตถุท่ีถูกค้นพบ

三星堆考古及出土的文物 新华社、CFP 图
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เช่นเดียวกันใน 2556 จูถิงในวัยสิบเก้าปไีด้รับการ
คัดเลือกจากโค้ชหลางผงิใหเ้ขา้รว่มทีมวอลเลยบ์อลหญิง
ทีมชาติจีน ในเวลานัน้ จูถิงยังไม่มีอะไรได้มาตรฐานสัก
อยา่ง ไมว่่าจะเปน็สภาพรา่งกายหรอืทักษะการเล่น แมแ้ต่
โค้ชของเธอในทีมมณฑลเหอหนานยังนึกไมอ่อกว่าเธอ
จะมีอนาคตในทีมชาติได้อยา่งไร แต่จูถิงไมย่อมแพ ้เธอ
ฝกึฝนอย่างหนกัหนว่งนบัล้าน ๆ  ครัง้ แมจ้ะต้องเสียหยาด-
เหง่ือแรงกาย และต้องถูกรบกวนจากอาการบาดเจ็บ
เธอก็ยังอดทนฝกึหนกั สบืทอดจิตวิญญาณแหง่วอลเลยบ์อล
หญงิจีนท่ีไมม่วัีนยอมแพ้แก่สิ่งใด 

เวลาล่วงเลยมาจนปี 2559 ในสนามแขง่ขนัโอลิมปกิ
ท่ีเมอืงรโิอ เดอ จาเนโร ภายใต้การคุมทีมของโค้ชหลางผงิ
จูถิงและเพ่ือนในทีมชาติจีน สามารถคว้าเหรยีญทองประ-
วัติศาสตร์ในรอบสิบสองปมีาฝากประชาชนชาวจีนได้อีกครัง้
ผลงานคร้ังนี ้ท�าใหทุ้กคนหวนนกึถึงความยิง่ใหญ่เกรยีง
ไกรของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนในทศวรรษท่ี 1980
สมยัท่ีโค้ชแชมปโ์อลิมปกิอยา่งหลางผงิ ยงัคงเปน็ผูเ้ล่น
ทีมชาติ สมยันัน้ หลางผงิและเพ่ือน ๆ คว้าแชมปโ์ลกวอล-

เลย์บอลหา้สมยัซ้อน ต่อมาในปี 2562 ในการแข่งขัน
วอลเลยบ์อลหญิงชงิแชมปโ์ลก จูถิงซ่ึงได้ขยบัขึน้มาเปน็
กัปตันทีม ก็ได้น�าเพือ่น ๆ  ปอ้งกันต�าแหนง่แชมปโ์ลกได้ส�าเร็จ

ระยะเวลาหลายสิบปท่ีีผา่นไป วงการวอลเลย์บอล
หญิงของจีนรุน่แล้วรุน่เล่า ได้ผา่นเรื่องราวอันนา่ประทับ
ใจ ท้ังในยุครุ่งเรือง ตกต�า และกลับมาผงาดอีกครั้ง 

ในเดือนกันยายน 2565 สมาชกิทีมวอลเลยบ์อลหญิง
ทีมชาติจีนรุ่นผลัดใบ อายุเฉล่ียเพียงยี่สิบป ีได้เข้าร่วม
การแข่งขันวอลเลย์บอล เวิลด์ กรังปรีซ์ ครั้งท่ี 19 พวก
เธอทุกคนไมต่่างอะไรกับจูถิงเมื่อสิบปก่ีอน ทุกคนก้าว
เข้ามาสูค่วามรับรูข้องผูค้นด้วยท่าทีอันคึกคักสปริิตแหง่
วอลเลย์บอลหญิงจีน ด้วยแรงกระตุ้นจิตวิญญาณแหง่
วอลเลย์บอลหญิงจีนส่งผลใหเ้ยาวชนมากมายรกักีฬา
ชนดินี ้พวกเธอเข้ามาร่วมเปน็ส่วนหนึ่งของการแข่งขัน
ด้วยความเชื่อมัน่ว่า เมื่อเทคตัวกระโดดขึ้นในแต่ละครัง้
ต้องไมท่�าใหห้ยาดเหง่ือท่ีเสียไปในการฝกึซ้อมนั้นต้อง
สูญเปล่า

本刊综合  孙勇刚 制图

热血记忆
ความทรงจ�าแห่งเลอืดนกัสู ้

ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงจีนท่ีเข่าร่วมการแข่งขันในโอลิมปกิ

中国女排在奥运会赛场 CFP 图
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สิบปท่ีีผา่นมานี ้กระแสความนิยมท่ีมต่ีอโบราณคดี 
พิพธิภัณฑ์ และมรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม ยงัคงร้อน
แรงในประเทศจีนอยา่งไมเ่สื่อมคลาย การธ�ารงรกัษามรดก
ทางวัฒนธรรม เปน็สิง่ท่ีสงัคมเริม่ตระหนกักันอยา่งแพรห่ลาย 

จวบจนปลายป ี2564 องค์กรเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศจีนมจี�านวนท้ังสิ้น 5,772 แหง่

สิบปมีานี ้การกีฬาของจีนพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่
โดยขนาดอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศจีนนั้น ขยายจากปี 2558 ท่ีระดับ 1.7107 ล้าน

ล้านหยวน มาเป็น 2.9483 ล้านล้านหยวนในปี 2562 คิดเป็นการขยายตัวมากถึงร้อยละ 72.35 
จวบจนสิ้นป ี2564 ประเทศจีนมสีนามกีฬารวม 3.9714 ล้านแหง่ พื้นท่ีสนามกีฬาเฉล่ียต่อคนอยู่ท่ี 
2.41 ตารางเมตร
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ใน 2564 ท่ัวประเทศจีนมกีาร
จัดแสดงนทิรรศการในพิพิธภัณฑ์
รวม 31,931 ครั้ง

เพิม่ขึน้จากป ี2555 ถึงรอ้ยละ
 58.7

เพิม่ขึน้จากป ี2555 ถึงร้อยละ
32.7

จ�านวนผูเ้ขา้ชมนทิรรศการเหล่า
นี ้มากถึง 748.5 ล้านคน

นบัต้ังแต่ท่ีกรุงปกัก่ิงได้รับเลือกใหเ้ปน็เจ้าภาพกีฬาโอลิมปกิฤดูหนาว
เมื่อป ี2558 จนกระท่ังเดือนตุลาคม 2564 ประชาชนจีนท่ีเล่นกีฬาฤดู
หนาว มจี�านวนรวม 346 ล้านคน

อุตสาหกรรมกีฬาฤดูหนาวในประเทศจีนขยายตัวขึ้น
จากมลูค่า 2.7 แสนล้านหยวนในป ี2558 มาเปน็ 6 แสนล้าน
หยวนในป ี2563

本版图片来自新华社、CFP  孙勇刚 制图  制表
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เมื่อสิบปก่ีอน การเล้ียงสตัว์น�ากับโซลารเ์ซลล์ ดูจะเปน็
อุตสาหกรรมสองชนดิท่ีไมน่า่จะมาบรรจบกันได้ สบิปผีา่น
ไป สองสิ่งนีไ้ด้มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ด้วยมอืของนกั
ธุรกิจหนุม่ใหญ่ผูไ้มช่อบออกสื่ออย่างหลิว ฮั่นหยวน

ปนีีเ้ปน็ปท่ีีส่ีสิบ นบัต้ังแต่หลิว ฮัน่หยวนเริม่ท�าธรุกิจ
เมื่อป ี2528 หลิว ฮัน่หยวนในวัยสิบแปด นั่งอยู่ริมตล่ิง
ท่ีบ้านเกิด และทันใดนั้นเขาก็ปิ๊ งไอเดีย สมยันั้นปลาท่ี
ประชาชนชาวจีนบรโิภคกัน   แทบจะเปน็ปลาตามแหล่งน�า
ท้ังหมด ไมม่ปีลาเล้ียงเลย ดังนัน้ ราคาจึงแพงมาก หลิว
ฮั่นหยวนจึงตัดสินใจถือโอกาสนี้คิดค้นเทคโนโลยกีาร
เล้ียงปลาในร่องน�าด้วยกระชงัโลหะระบบน�าไหลข้ึนมา 
สามปใีหห้ลัง เขาก็ต่อยอดด้วยการต้ังฟารม์เล้ียงปลาเปน็
ของตัวเอง

ป ี2549 หลิว ฮ่ันหยวนใช้โอกาสตอนท่ีกระแสด้าน
พลังงานเริม่เปล่ียนแปลง โดยเลือกท่ีจะก้าวขา้มวงการ
มาเล่นในธรุกิจโซลารเ์ซลล์ เพราะเขาเชื่อเสมอมาว่าการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์นั้น จะกลายเปน็ดาว

绿水青山的回响

ปกป้อง เสยีงสะทอ้นจากสายน�า้และป่าเขา坚
守

เด่นอันดับหนึง่ในบรรดาพลังงานทางเลือกท้ังหมดท่ัวโลก
เมื่อธรุกิจของเขาได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก 
หลิว ฮ่ันหยวนก็ได้บริหารจัดการจนต้นทนุการผลิตซลิิ-
คอนของทงเวย กรุ๊ป อยู่ในระดับถูกท่ีสุดในแวดวง จน
สลัดคราบเดิมเมื่อคราวท่ีอยู่จุดต�าสุดนั่นเอง ปจัจุบัน 
ทงเวย กรุป๊ของเขา เลือกใชโ้มเดล “ผนวกการเล้ียงปลา
เข้ากับโซลาร์เซลล์” โดยใช้พื้นท่ีใต้น�าในการเล้ียงปลา
สว่นพ้ืนท่ีเหนอืน�าก็ใช้ผลิตกระแสไฟฟา้ พลังไฟฟา้จาก
โซลาร์เซลล์ท่ีสะอาดและมคีณุภาพดี สรา้งประโยชนแ์ก่
ประชาชนนบัพันครัวเรือนอย่างต่อเนื่องไมส่ิ้นสุด

สิบปท่ีีแล้วโพลีคริสตัลไลน์ ซิลิคอนในประเทศจีน
แทบจะเปน็สนิค้าน�าเข้าท้ังหมด แต่ทกุวันนี ้จีนได้กลาย
มาเปน็ตลาดพลังงานทางเลือกใหญท่ี่สดุในโลก ท้ังยังเปน็
ประเทศผูผ้ลิตอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งขนาดใหญท่ี่สดุในโลก
อีกด้วย สนิค้าเก่ียวกับโซลาร์เซลล์ท้ังหมดมากกว่า 70% 
ท่ัวโลก ล้วนผลิตในประเทศจีนท้ังสิน้

鱼塘中的追光者
นกัตามล่าแสงใจกลางบ่อปลา

โครงการ “ผนวกการเล้ียงปลาเข้ากับโซลาร์เซลล์” ของทงเวยกรุ๊ปในอ�าเภอหรูตง เมอืงหนานทง มณฑลเจียงซู

江苏省南通市如东县的通威“渔光一体”互补项目 CFP 图
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ท่ีนีคื่อเขตหา่งไกลความเจรญิในทะเลทรายเหมาอูซู่ 
อิน อว้ีเจินย่ืนมอืสองข้างออกไปโอบต้นไมต้้นใหญ่ท่ีเธอ
ปลูกเมื่อป ี2532 ก็พบว่ายังขาดอีกหลายสบิเซนติเมตร
จึงจะโอบได้รอบ สองฟากถนนมต้ีนหยางเรยีงราย ทอด
เงาร่มร่ืนลงบนผนืดิน

แต่กระนัน้ เมื่อป ี2528 ตอนท่ีอิน อว้ีเจินเพิง่เดินทาง
มาถึง ท่ีแหง่นีคื้อทะเลทรายเหลือง ๆ อันเว้ิงว้าง เธอกับ
สามจี�าต้องอาศยัอยู่ในห้องใต้ดิน ท่ีพรอ้มจะจมหายไป
กับพายุทรายได้ตลอดเวลา สิง่แวดล้อมอันเลวรา้ยนี ้ท�า
ใหอิ้น อว้ีเจินกัดฟนัสาบานกับตัวเองว่า เธอยอมปลูกต้นไม้
จนเหนื่อยตาย ดีกว่าต้องตายเพราะพายุทรายเหล่านี้

เธอตัดสินใจขายแกะขากะเผลกเพียงตัวเดียวท่ีมอียู่ 
น�าเงินไปซื้อต้นกล้าหกรอ้ยกว่าต้น อย่างไรก็ดี กล้าไมท่ี้
ปลูกลงดินด้วยความเหนื่อยยาก กลับเหลือรอดเพยีงสบิ
กว่าต้นหลังโดนพายุทรายกระหน�า แต่ต้นไมส้บิกว่าต้น
ท่ีเหลือรอดนี ้ท�าใหค้นไม่ยอมแพอ้ยา่งเธอ เริม่มองเหน็
ความหวัง เพ่ือท่ีจะได้กล้าไม้เพิม่มากข้ึน อิน อว้ีเจินและ
สามอีอกไปหางานท�าต่างเมอืง เพื่อเอาค่าแรงท่ีได้ท้ังหมด
มาซื้อกล้าไม้

อิน อว้ีเจินแบกกล้าไมม้ดัใหญเ่ดินตรงไปท่ีทะเลทราย
แล้วก็ง่วนอยู่กับการปลูกต้นไมท้ั้งว่ีวัน เธอเอาชนะอุปสรรค

ต่าง ๆ ไมว่่าจะเปน็น�าไมเ่ข้าถึง ไฟฟ้าไมม่ ีถนนหนทาง
ไมส่ะดวก รวมท้ังโรคภัยไข้เจ็บท่ีเยี่ยมกรายเขา้มา เธอ
ปลกูต้นไมติ้ดต่อกันสามสิบป ีราวกับมนัเปน็วันเพยีงวัน
เดียวเท่านัน้ เมื่อถึงป ี2564 ท่ามกลางทะเลทรายอันเว้ิง
ว้าง ความพยายามของเธอก็ก่อใหเ้กิดผนืปา่ท่ีกินพื้นท่ี
กว้างถึง 29,666 ไร่

“ปา่ไมผ้นืนีเ้หมอืนลกูของฉนัเลย ต้นไมคื้อความหวัง
ของฉนั” อิน อว้ีเจินกวาดสายตามองไปยังความเขียวขจี
สุดลูกหลููกตา สองตาทอประกายแหง่ความสุข การพยายาม
ของเธอ ท�าใหเ้กษตรกรและผูเ้ล้ียงปศสุตัว์โดยรอบเริม่หนั
มาปลูกปา่เพื่อบริหารจัดการทะเลทรายกันอยา่งคึกคัก

สบิปท่ีีผา่นมา ความพยายามของรฐับาลและประ-
ชาชน สง่ผลใหพ้ื้นท่ีแหง้แล้งในจีนลดลงมากถึง 27 ล้าน
ไร ่พื้นท่ีท่ีได้รบัการป้องกันการเป็นทะเลทรายมจี�านวน 
11 ล้านไร่ บรรลุเป้าหมาย “ผืนดินท่ีกลายเป็นทะเล
ทรายท่ียงัสามารถฟื้ นฟูได้ท่ัวประเทศเกินก่ึงหนึง่ได้รับ
การฟ้ืนฟู” นับเป็นการสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อ
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติท่ีเสนอไว้ว่า จะต้อง
บรรลเุปา้หมายความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดินเพ่ิมขึน้
ในอัตรา 0% ภายในป ี2573

本刊综合  孙勇刚 制图

正在“消失”的沙漠
ทะเลทรายท่ีก�าลงัเลอืนหาย

อิน อว้ีเจินคู่สามภีรรยาปลูกปา่ปอ้งกันพายุทราย และได้เปล่ียนทะเลทรายเหมาอูซู่ใหก้ลายเปน็โอเอซิส

殷玉珍夫妇造林治沙把毛乌素沙漠变为绿洲 CFP 图
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สบิปมีานี ้ระบบนเิวศของ
จีนเกิดการพลิกผนัคร้ังส�าคัญ
ในประวัติศาสตร์ ท้องฟ้าเริ่ม
ใส ปา่ไม้และแหล่งน�ามีคุณ-
ภาพดีข้ึน

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหนว่ยจีดีพขีองจีนลดระดับลงราว 34%  การ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย ์รวมท้ังพลังงานสเีขยีวอ่ืน ๆ มกี�าลัง
การผลิตติดต้ังมากท่ีสุดในโลก นอกจากนี ้จีน
ยังมยีอดการจ�าหน่ายรถยนต์พลังงานใหมเ่ปน็
อันดับหนึ่งของโลกอีกด้วย
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สิบปมีานี ้ประเทศจีนมผีนืปา่ปลูกสะสม 400 ล้านไร่ คิดเปน็ประมาณหนึ่งในสีข่องปา่ท่ีปลกูโดยมนษุย์
ท่ัวโลก ในป ี2564 พื้นท่ีปา่ในประเทศจีนครอบคลุมเนื้อท่ี 24.02% รั้งอันดับหนึ่งของ
ประเทศท่ีมทีรัพยากรปา่ไมเ้พิ่มขึ้นมากท่ีสุดในโลก พื้นท่ี
อนรุักษ์ทางธรรมชาติคิดเปน็ 18% ของผนื
แผน่ดินทางบกท้ังหมดของ
ประเทศ      

ประเทศจีนเร่งผลักดันใหบ้รรลุ
เปา้หมายตามความตกลงปารสี โดย
ระบุชัดเจนว่าจะบรรลุเปา้หมายจุด
สูงสุดในการปล่อยคาร์บอนในปี
2573 และบรรลุเปา้หมายความเปน็
กลางทางคาร์บอนในป ี2603

本版图片来自新华社、CFP  孙勇刚 制图  制表
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เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 อาลี ฟาอิส หนุม่ชาว
อัฟกานสิถาน ก�าลังตรวจเชค็สต๊อกสนิค้า ภายในรา้น และ
ก�าลังส่ังงานเก่ียวกับธุรกิจของตน   เนื่องจากทกุปใีนชว่ง
นีเ้ขาต้องไปท่ีศนูย์นทิรรศการแหง่ชาติ นครเซีย่งไฮ้ ซ่ึงอยู่
ถัดไปอีกถนนหนึง่เพื่อจัดแสดงสินค้าจากอัฟกานสิถาน
บนแพลตฟอร์มนทิรรศการสินค้านานาชาติท่ีน�าเข้ามา
ยังประเทศจีน

อาลีมาศกึษาท่ีกรุงปกัก่ิงเมื่อป ี2557 ในตอนนัน้เขา
ไมคิ่ดเลยว่าวันหนึง่บนแพลตฟอรม์ถ่ายทอดสดนทิรรศ-
การสินค้านานาชาติ เมล็ดสนจากอัฟกานสิถานหลายพนั
ออเดอร์จะขายหมดภายในเวลาสองวินาที ตอนนีเ้ขาได้
ประจักษ์ถึงอัตราความเรว็แบบนัน้ด้วยตาของเขาเองแล้ว
ต้ังแต่ป ี2561 สืบเนื่องจากการเปดิ “เสน้ทางการบินขน
ส่งเมล็ดไพนน์ทั” ซึง่บนิตรงจากอัฟกานสิถานมายงัประ-
เทศจีน เมล็ดสนจ�านวน 3,000 - 5,000 ตัน บินตรงจาก
กรุงคาบูล เมอืงหลวงของอัฟกานสิถานมายงันครเซี่ยงไฮ้

美美与共的未来

เปิดกวา้งสู่อนาคตท่ีสดใสร่วมกนั开
放

ของประเทศจีนทุกป ีและใชเ้วลาเดินทางไมถึ่ง 7 ชัว่โมง
เมล็ดไพนน์ทัแต่ละเมล็ดท�าใหช้าวจีนได้ล้ิมรสอัน

โอชะจากแดนไกล และพรมแต่ละผนืก็ท�าใหค้รอบครัว
ชาวอัฟกานสิถานมคีวามสุข พรมแฮนด์เมดฝมีอืประณีต
จากอัฟกานสิถานบอกเล่าเรื่องราวนบัพนัป ีและการค้า
ระหว่างจีนกับอัฟกานิสถานก็สบืเนื่องมายาวนานนบัพัน
ป ีไมว่่าจะเปน็เสน้ทางสายไหมเมื่อหลายพันปก่ีอนหรือ
“หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” ในปจัจุบนั การเดินทางอันแสน
มหศัจรรยข์องสินค้าจากอัฟกานสิถานได้บ่มเพาะมติรภาพ
อันยาวนาน

ปจัจุบัน อาลีได้ก่อต้ังบรษัิทเปน็ของตนเอง โดยใชช้ื่อ
ว่า BIRARO ซึง่แปลว่า “พีน่อ้ง” บรษัิทของเขามอีอเดอร์
สัง่ซ้ือพรมมากกว่า 2,000 รายการ “พ่ีนอ้ง” ชาวอัฟกานสิถาน
คนนีก้ล่าวว่า ท่ีนี ่ท�าใหเ้ขาได้เรยีนรูท่ี้จะรับผลประโยชน์
ร่วมกัน  

有朋自远方来
มิตรผูม้าจากแดนไกล

อาลี ฟาอิส (กลาง) เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าน�าเข้านานาชาติแหง่ประเทศจีน

阿里·法伊兹（中）参加中国国际进口博览会 新华社、CFP 图
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แสงแดดท่ีแผดเผาราวกับอยู่ในเขตเสน้ศนูยส์ตูรภาย
ใต้อุณหภมูท่ีิสูงเกือบ 40 องศา เสียงค�ารามของเครื่อง
จักร เสียงแตรรถยนต์ และเสยีงวัสดุก่อสรา้งกระทบกัน
ตรงนัน้บา้งตรงนีบ้า้ง ในสภาพบรรยากาศเชน่นี ้รา่งของ
คนคนหนึ่งก�าลังยุ่งสาละวนอยู่กับงานของเขา  นีคื่อวัน
ธรรมดา ๆ วันหนึ่งจาก 1,500 กว่าวันของเซี่ยเจ้ียนซึ่ง
อยูท่ี่ไซต์งานก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเส้นทางจาการต์า -
บันดุง ประเทศอินโดนเีซีย 

เมื่อป ี2547 เซี่ยเจ้ียนซึ่งเพิ่งส�าเร็จการศกึษาระดับ
ปรญิญาตรก็ีได้ท�างานส�ารวจเสน้ทางรถไฟในทะเลทราย
ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน ทกุวันเขาต้องออกมา
ท�างานในช่วงท่ียังมีหมอกในตอนเช้าตรู่ ตอนกลางวัน
ต้องเดินเท้าท�ารงัวัดท่ามกลางแสงแดดท่ีร้อนระอุ  ยาม
หวิก็หยิบหมัน่โถวมากิน พลบค�าจึงจะกลับท่ีพกั ในชว่ง
10 ปนีัน้ เซ่ียเจ้ียนเติบโตเป็นช่างเทคนคิรุน่หนุม่ท่ีได้เขา้
รว่มกระบวนการส�ารวจและออกแบบเสน้ทางรถไฟความ
เรว็สูงมากมายหลายเส้นทาง ต่อมาในป ี2558 เซ่ียเจ้ียน

ในวัย 33 ป ีก็ได้รบัเลือกใหเ้ปน็หวัหนา้สถาปนกิใหญข่อง
โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางจาการ์ตา - บันดุง

พวกเขาเดินทางเข้าออกเพื่อส�ารวจทางธรณีวิทยา
ในปา่ดิบชื้น ต้องทนกับอากาศท่ีร้อนจัด แบกเครื่องมอื
เปน็ระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร อีกท้ังเคยประสบเหตุ
แผน่ดินไหวหลายครัง้ และหลายคนก็ปว่ยเปน็โรคไขเ้ลือด
ออก แต่สดุท้ายพวกเขาก็ท�ารายงานการศกึษาวิจัยความ
เปน็ไปได้ในการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟท่ีมจี�านวนกว่า 400
หนา้ออกมาได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด และต่อมาเมื่อวัน
ท่ี 6 ตุลาคม  2558 บรษัิทของจีนก็ชนะการประมลูโครง
การได้ส�าเร็จ

ปจัจุบนั เสน้ทางรถไฟความเร็วสงูจาการ์ตา - บนัดงุ
ได้สรา้งรางรถไฟตลอดเสน้ทางแล้ว  และในเดือนมถินุายน
ปหีนา้ก็จะเปดิใชเ้สน้ทางได้  ในเวลานีเ้ซีย่เจ้ียนยงัคงเปยีก
ชุ่มด้วยหยาดเหง่ือ ในอนาคตยังมีอีกหลายโครงการท่ี
รอใหเ้ขาไปบุกเบิก 

本刊综合  孙勇刚 制图

“接单”热带雨林
“จนีรบัออเดอรโ์ครงการก่อสรา้ง” ในป่าดบิชื้นเขตรอ้น

โครงการรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา - บันดุงในอินโดนเีซียท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

建设中的印度尼西亚雅万高铁 新华社、CFP 图
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ตลอดสิบปท่ีีผา่นมา ประเทศจีนพยายามผลักดันการเปดิกว้างสู่ต่างประเทศ

การสง่ออกสนิค้าในตลาด
ต่างประเทศของจีน

เพิ่มขึ้นจาก 11% เปน็ 15%

เพิม่ข้ึนจาก 4.4 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐัในป ี2555 เปน็ 6.9 ล้านล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ในป ี2564

มลูค่ารวมของการซ้ือขาย
สนิค้าและบรกิาร

ในป ี2564 GDP ของจีนมมีลูค่าสงูถึง 114 ล้าน
ล้านหยวน

คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 
18% ของเศรษฐกิจโลก
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การลงทนุจากต่างประเทศในจีนในป ี2564
สูงถึง 1.15 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 62.9% จาก
ป ี2555 อยู่ในอันดับสองของโลก มลูค่าการลง
ทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน (foreign direct
investment stock) เติบโตอย่างต่อเนื่องมาก
กว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในป ี2564 จัด
เปน็อันดับสามของโลก

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในอัตราประมาณ 30% 

จ�านวนขอ้ตกลงการค้าเสรีท่ีจีนลงนามกับต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นจาก 10 ฉบับเปน็ 19 ฉบับ และจีนได้จัดต้ังเขต
การค้าเสรีน�าร่อง 21 แหง่ รวมถึงท่าเรอืการค้าเสรไีหห่นาน

本版图片来自新华社、CFP  孙勇刚 制图  制表
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武瑞 制图 

พ.ศ. 2560 รถไฟฟ้าความ
เร็วสูงมาตรฐานของประเทศจีน
ได้รบัการต้ังชื่ออยา่งเปน็ทางการ
ว่า “ฟูซิ่งหา้ว” และเดินรถเชงิพา-
ณิชย์ด้วยความเรว็ 350 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

พ.ศ. 2559 การประชุมสุดยอด
ผูน้�ากลุ่ม G20 ครั้งท่ี 11 จัดขึ้นท่ี
เมอืงหางโจว การประชุมครัง้ยิง่
ใหญ่ของกลุ่มประเทศ G20 ในครัง้
นีม้ีประเทศก�าลังพัฒนาเข้าร่วม
มากท่ีสดุเปน็ประวัติการณ์

พ.ศ. 2558 ค้นพบอารเ์ทมซิินนิ ซึ่ง
ใช้รกัษาโรคมาลาเรียได้ ท�าใหถู้ โยวโยวกลาย
เปน็นกัวิทยาศาสตร์หญงิชาวจีนคนแรกท่ี
ได้รบัรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2557 ปีแรกของการปฏิรูป
เชิงลึกอย่างรอบด้าน ในช่วงระยะเวลา
หนึง่ป ีพรรคคอมมวินสิต์จีนได้ประกาศ
ด�าเนินการแผนการปฏิรูปส�าคัญอยา่ง
ต่อเนื่อง ได้แก่ ปฏิรูประบบการก่อสรา้ง
ปฏิรูประบบส�ามะโนประชากร ปฏิรูประบบ
การคลังและภาษีอากร ปฏิรูประบบจัด
สอบและรับสมัครนักเรียน ปฏิรูประ-
เบยีบการใชร้ถราชการ ปฏิรูประบบเงิน
เดือนและค่าตอบแทนของผูบ้รหิารรัฐ-
วิสาหกิจ และการสรา้งระบบการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบทอย่าง
เป็นแบบอันหนึง่อันเดียวกัน

พ.ศ. 2556 “Yutu” รถส�า-
รวจดวงจันทรท่ี์เดินทางมากับ
ยานอวกาศ “Chang’ e -3” ได้
เริม่ปฏิบติัการบนดวงจันทรแ์ละ
วัตถุทางดาราศาสตรข์องจีนท่ี
ส่งไปยังนอกโลกก็ได้ลงจอด
อย่างนุม่นวล (soft landing)
ส�าเร็จเปน็ครั้งแรก
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เวลาสิบปนีั้นสั้นมากและเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งใน
สายธารแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน เวลาสิบปนีั้น
ยาวนานมากสามารถเกิดความเปล่ียนแปลงได้มากมาย
ต้นกล้าสามารถเติบโตเปน็ต้นไมส้งูตระหง่าน และอุดม-
คติบางอย่างก็ได้กลายเปน็จรงิอย่างเงียบ ๆ  ในยุคท่ีไมธ่รรม-
ดานีท้�าใหเ้กิดวิถีชีวิตของผู้คนท่ีไมธ่รรมดา และเราทุก
คนต่างก็เปน็ผูจ้ดบันทึกเรื่องราวว

การมองย้อนกลับไปในอดีตก็เพื่อก้าวไปสู่อนาคตท่ี
ดีกว่า เวลาท่ีดีท่ีสุดก็คือปัจจุบัน วันนี ้เรายังคงมุง่หนา้
อยา่งไมห่ยุดยัง้ เพื่อไปสู่ความรุ่งโรจนแ์ละความฝนัคร้ัง
ต่อไป

พ.ศ. 2565 การจัด
การประชุมสมัชชาใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ครัง้ท่ี 20 ส�าเรจ็ลุล่วงด้วย
ดี

พ.ศ. 2564 ครบรอบ 100
ปแีหง่การก่อต้ังพรรคคอม-
มวินสิต์จีน

พ.ศ. 2563 จีดีพีของจีนทะลุ 100 ล้านล้าน
หยวนเปน็ครั้งแรก ภายใต้มาตรฐานปจัจุบันซึ่ง
ผูย้ากจนในชนบทจ�านวน 98.99 ล้านคนได้หลดุ
พ้นจากความยากจน

พ.ศ. 2562 เรอืบรรทกุเครื่องบนิซานตงท่ีผลิต
โดยประเทศจีนเปน็ล�าแรก ได้สง่มอบใหก้องทัพเรอื
อย่างเปน็ทางการ

พ.ศ. 2561 สะพานฮ่องกง -
จูไห ่- มาเก๊าซึ่งเป็นสะพานข้าม
ทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยมคีวาม
ยาวรวม 55 กิโลเมตรได้เปดิให้
สัญจรอย่างเปน็ทางการ

ในช่วงสิบปท่ีีผา่นมา แต่ละคนต่างเดินบนเส้นทาง
ชีวิตของตนเอง แต่ด้วยความบังเอิญและความจ�าเปน็
บางอย่างท�าใหพ้วกเรามาเก่ียวขอ้งเขา้ด้วยกัน  มาบรรจบ
รวมกันกลายเปน็สายธารแหง่กาลเวลา
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1935年，共产党人方志敏在监狱

中写下《可爱的中国》一文。文章里，他

记录了当时这片古老土地风雨飘摇的悲惨景象，也畅

想了理想中祖国未来的样子。如今的中国，正是那一代共产党

人心中的模样。这个秋天，中共二十大报告又擘画了全面建成

社会主义现代化强国的宏伟蓝图和实践路径。理想跨越百年，

新时代的共产党人，正在踏上新的、光荣和梦想的远征。

ในป ี2478 ฟาง จ้ือหมิน่ สมาชิกพรรคคอมมวินสิต์
ได้เขียนบทความเรื่อง “ประเทศจีนท่ีนา่รัก” ในคุก ใน
บทความ เขาได้บันทึกสภาพคลอนแคลนง่อนแง่นนา่
สังเวชของดินแดนโบราณแหง่นีใ้นเวลานั้น อีกท้ังยังได้
จินตนาการถึงอนาคตของมาตุภมูใินอุดมคติด้วย

เขากล่าวว่า ในเวลานั้น มกีารสร้างสรรค์อย่างแข็ง-

การเดนิทางไกลแห่งความรุง่โรจนแ์ละความใฝ่ฝัน
光荣和梦想的远征
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ได้เหน็ประเทศจีนใหมท่ี่สวยงามดังใจหมาย
ประเทศจีนในปจัจุบนั มสีภาพเปน็ดังมโนส�านกึของ

สมาชิกพรรคคอมมวินสิต์ในยุคนั้นไปแล้ว ฤดูใบไมร้่วง
ครั้งนี ้รายงานท่ีประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์
จีน ครัง้ท่ี 20 ได้วาดภาพพมิพเ์ขยีวความยิง่ใหญแ่ละแนว
ทางปฏิบัติอันน�าไปสู่การสร้างประเทศสังคมนยิมท่ีเข้ม
แขง็ทันสมยัอยา่งรอบด้าน อุดมการณท่ี์ก้าวข้ามกาลเวลา
มาหนึ่งศตวรรษ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคใหม ่
ก�าลังเริม่การเดินทางไกลครัง้ใหมไ่ปบนหนทางแหง่ความ
รุ่งโรจนต์ามท่ีใฝฝ่นั

ขันทุกหนทุกแหง่ ทกุท่ีมแีต่ความก้าวหนา้ท่ีปรบัเปล่ียน
ไปทุกวันคืน เสียงเพลงแหง่ความปติีจะเขา้มาแทนท่ีเสยีง
คร�าครวญ ใบหนา้แยม้ยิม้จะมาแทนท่ีใบหนา้หมองเศรา้
ความมัง่ค่ังจะมาแทนท่ีความยากจน สขุภาพดีจะมาแทน
ท่ีโรคภัยไข้เจ็บ ปญัญาจะมาแทนท่ีความโง่เขลา ความ
เปน็มติรจะมาแทนท่ีความแค้นเคือง ความสุขของการ
เกิดจะมาแทนท่ีความเศรา้โศกของความตาย สวนท่ีสวย
สดใสจะเข้ามาแทนท่ีดินแดนรกร้างมดืครึ้ม

ในเดือนสิงหาคมของปีนั้น ฟาง จ้ือหมิ่นถูกสังหาร 
ในวัย 36 ป ีเขาและนกัปฏิวัติอีกหลายล้านคนยงัไมอ่าจ

CFP 图
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ส่องประเทศจนีในปี 2578

ต้ังแต่ป ี2563 ถึงกลางศตวรรษนี้ ประเทศจีนจะถูกสร้างขึ้น
เปน็มหาอ�านาจสมยัใหมแ่บบสังคมนิยมท่ีรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เปน็
ประชาธปิไตยท่ีมอีารยะธรรม มคีวามสมานฉันท์และสวยงาม

ต้ังแต่ป ี2563 - 2578 จะบรรลุความเปน็สังคมนยิมท่ีทันสมยัโดยพื้นฐาน

 เพื่อสร้างประเทศสังคมนยิมท่ีทันสมยัและเข้มแข็งอย่างรอบด้าน 
การวางยุทธศาสตร์โดยรวมแบ่งออกเปน็สองขั้นตอน ดังนี ้คือ

แขง็แกร่งมัง่คัง่ ประชาธิปไตย

 กลมกลืน สวยงาม

 อารยธรรม
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ความแข็งแกรง่ทางเศรษฐกิจ ความแข็งแกรง่ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทค-
โนโลยี และความแข็งแกร่งของประเทศท่ีเพิม่ข้ึนอย่างก้าวกระโดด จีดีพต่ีอหวั
ก้าวถึงข้ันใหม ่บรรลถึุงระดับของประเทศท่ีพฒันาแล้วในระดับปานกลาง

บรรลุการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับสูง ก้าวสู่แถวหนา้ของประเทศแหง่นวัตกรรม 

สรา้งระบบใหเ้ปน็เศรษฐกิจสมัยใหม ่เปน็รูปแบบการพฒันาใหม ่บรรลคุวามเปน็อุตสาห-
กรรม สารสนเทศ การพัฒนาเมอืง และความทันสมยัของเกษตรกรรมแบบใหมใ่นขั้นพื้นฐาน

บรรลคุวามทันสมยัของระบอบการปกครองประเทศและความสามารถในการปกครองข้ันพื้นฐาน
ปรับปรุงระบอบประชาธปิไตยประชาชนตลอดกระบวนการใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน สรา้งประเทศท่ีปกครอง
ด้วยกฎหมาย รัฐบาลท่ีปกครองด้วยกฎหมาย และสังคมท่ีปกครองด้วยกฎหมาย

สรา้งประเทศจีนท่ีแข็งแกรง่ในด้านการศกึษา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีบุคลากร วัฒนธรรม การกีฬา
และสขุภาพท่ีดี ซอฟต์พาวเวอรท์างวัฒนธรรมของประเทศได้รับการปรบัปรุงอยา่งมนียัส�าคัญ

ชวิีตของผูค้นมคีวามสขุสวยงามยิง่ขึน้ รายได้ต่อหวัของประชากรเพิม่ขึน้สูอี่กระดับหนึง่ สดั
สว่นของกลุม่รายได้ปานกลางเพิม่ข้ึนอย่างมนียัส�าคัญ การจัดสรรบรกิารสาธารณะข้ันพื้นฐานอยา่ง
เท่าเทียมกัน พื้นท่ีชนบทมสีภาพความเปน็อยู่ท่ีทันสมยัโดยพื้นฐาน สงัคมมคีวามมัน่คงสืบเนื่อง
ระยะยาว การพฒันามนษุย์อยา่งรอบด้าน  การสรา้งความมัง่ค่ังรว่มกันของทุกคนได้บรรลคุวาม
ก้าวหนา้ท่ีชดัเจนและเปน็รูปธรรมยิง่ขึน้

สรา้งการผลิตและวิถีชวิีตท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อมอยา่งกว้างขวาง การปล่อยคาร์-
บอนจะคงท่ีและลดลงหลังจากถึงจุดสูงสดุ สภาพแวดล้อมทางนเิวศวิทยาจะได้รับการ
ปรบัปรุงใหดี้ข้ึนอย่างสมบูรณ ์เปา้หมายของประเทศจีนท่ีสวยงามจะบรรลโุดยพ้ืนฐาน

ระบบและขดีความสามารถด้านความมั่นคงของชาติได้รับการเสรมิสร้างอยา่ง
รอบด้าน บรรลุความทันสมยัของการปอ้งกันประเทศและการทหารโดยพื้นฐาน

 เปา้หมายโดยรวมของการพัฒนาประเทศจีน
ภายในป ี 2578  
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บนทอ้งทุ่งแห่งความหวงั
在希望的田野上

未来的发展——关键词：高质量、新格局
การพฒันาในอนาคตท่ีมีรปูโฉมใหม่และคุณภาพสงู
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 หลังจากชั่งน�าหนกัเมล็ดธญัพืชในรถบรรทุกแล้ว น�าหนกัจะถูกบันทึกเข้าระบบโดยอัตโนมติั และระบบ
จะท�าการตรวจสอบคุณภาพธญัพืชและค�านวณการรับซื้อโดยอัตโนมติั จากนั้นธญัพืชจะถูกส่งต่อไปยังคลัง

สินค้าท่ีมกีารควบคุมอุณหภมูแิละความชื้นอัจฉริยะเพื่อการจัดเก็บ เมื่อพบว่าสภาพธัญพืชผดิปกติ จะส่ง
สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ โดยมีโดรนและตัวเซ็นเซอร์เปน็ตัวช่วย บนแพลตฟอร์มของกระแสอาหาร

สมาร์ท (Inspur Smart Food) เหน็ได้ชัดเจนว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมธญัญาหารท่ีทันสมยัเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับ “การผลิต การซื้อ การจัดเก็บ การแปรรูปและการขาย” 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มกีารประชุมสุดยอด Wuzhen Summit of the World Internet Con-
ference ท่ีเมอืงอูเจ้ิน มณฑลเจ้อเจียง นีเ่ปน็ฉากท่ีพบเหน็ได้ท่ีงานนทิรรศการ “Light of the Internet”

ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ท่ีนีผู่ค้นสัมผัสได้ถึงจังหวะการเต้นของชีพจรเศรษฐกิจดิจิทัลและ
รับรู้ได้ถึงความมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนในอนาคต

จีนในอนาคต จะเปน็จีนท่ีมีคุณภาพสูงในการพัฒนา รายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญ่
พรรคคอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี 20 ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาท่ีมคีุณภาพสูงเปน็ภารกิจหลักในการ

สร้างประเทศสังคมนยิมสมยัใหมใ่นทุกด้าน ขณะเดียวกันรายงานดังกล่าวยังได้เสนอการ
วางกลยุทธเ์พื่อส่งเสรมิการพฒันาท่ีมคุีณภาพสงู โดยสว่นใหญ่จะเปน็การเรง่สร้างรูปโฉม

การพฒันาใหม ่ใช้กลยุทธก์ารพัฒนาท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมอยา่งมัน่คง สร้างระบบ
เศรษฐกิจตลาดสังคมนยิมระดับสูง ส่งเสริมการฟื้ นฟูชนบทอย่างถ้วนหนา้ เนน้การ

ส่งเสริมการพัฒนาระดับภูมิภาคท่ีประสานกันและส่งเสริมการเปดิสู่ภายนอกใน
ระดับสูง

หวง ฉวินฮุ่ย ผูอ้�านวยการสถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์แหง่สภาวิทยาศาสตร์
สังคมจีนเชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพสูงเป็นหนึ่งในข้อก�าหนดส�าคัญของความ

ทันสมยัแบบจีน และการพัฒนาคุณภาพสูงถูกวางบนต�าแหนง่ท่ีส�าคัญยิ่งใน
รายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญพ่รรคฯ ครัง้ท่ี 20 การพฒันาคณุภาพสงูเปน็ท่ี

ประจักษ์ว่าแรงผลักดันประการแรกของการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ นวัต-
กรรม ซ่ึงปรากฏใหเ้หน็จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมกีารประสาน

กันภายในในด้านต่าง ๆ เช่น ภมูภิาค อุตสาหกรรมและสังคม ต้องแสดง
ใหเ้หน็ว่าการเติบโตท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม ความกลมกลืนระหว่าง

มนษุย์และธรรมชาติ กลายเป็นสภาพท่ัวไปของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ต้องแสดงใหเ้หน็ว่าการเปิดกว้างในทกุด้าน การเชื่อมโยง

ท้ังภายในและภายนอกได้กลายเป็นเส้นทางส�าคัญส�าหรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ พิสูจนใ์หเ้หน็ในข้อเท็จจริงท่ีว่าทุกคนได้

ร่วมแบ่งปนัผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
本刊综合  孙勇刚 制图

45



ณ สิ้นเดือนตุลาคม ส�านกังานท่ัวไปคณะรัฐมนตรีของจีนได้ออก “แนวทางการสร้างระบบข้อมลูขนาดใหญ่
ของรัฐบาลแบบบูรณาการแหง่ชาติ”

“แนวทางฯ” ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ก่อนสิ้นป ี2566 ระบบข้อมลูขนาดใหญ่ของรัฐบาลแบบบูรณาการ
ระดับชาติจะเริ่มต้นขึ้น ภายในปี 2568 ระบบข้อมลูขนาดใหญ่ของรัฐบาลแบบบูรณาการระดับชาติจะ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทรัพยากรข้อมลูของรัฐบาล
ท้ังหมดถูกจัดเข้าบัญชีการบริหารจัดการ เมื่อถึงตอนนั้นรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ท่ีได้มาตรฐานและมี
ประสิทธภิาพสูงจะครอบคลุมทุกสาขาอาชีพและท่ัวทุกมมุของประเทศจีน

อนาคตของจีนจะเป็นประเทศจีนท่ีประชาชนเปน็เจ้าของ เปน็ประเทศท่ีปกครองภายใต้
กฎหมายในทุกด้าน

รายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญ่พรรคฯ คร้ังท่ี 20 ชีใ้หเ้หน็ว่า ตลอดกระบวนการของประ-
ชาธปิไตยประชาชนเปน็คุณลักษณะส�าคัญของการเมอืงประชาธปิไตยแบบสังคมนยิม เปน็
ประชาธปิไตยท่ีกว้างท่ีสุด จริงแท้ท่ีสุด และมีประสิทธภิาพท่ีสุด เราต้องยึดถือประชาชน
เปน็หลัก สะท้อนเจตจ�านงของประชาชนอย่างเต็มท่ี ปกปอ้งสิทธแิละผลประโยชนข์อง
ประชาชน กระตุ้นพลังสร้างสรรค์ของประชาชน ต่ง เจ้ินหวั รองผูอ้�านวยการฝา่ยการ
สอนปรัชญาและการวิจัยของโรงเรยีนกลางพรรคคอมมวินสิต์จีน Central Party School
(วิทยาลัยการบริหารแหง่ชาติ) เชื่อว่าประชาธปิไตยไมใ่ช่นามธรรมแต่เปน็รูปธรรม 
เปน็ประวัติศาสตรก์ารบรรลสุูป่ระชาธปิไตยมหีลายวิธแีละเปน็ไปไมไ่ด้ท่ีจะมรูีปแบบ
เหมอืนกันไปหมด การพัฒนาประชาธปิไตยประชาชนจ�าเปน็ต้องยึดมั่นในหลัก
นติิธรรม คุ้มครองอ�านาจของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ท�าใหป้ระชาธปิไตยมี
ความเปน็ระบบมหีลักนติิธรรม

รายงานการประชุมสมชัชาใหญพ่รรคฯ คร้ังท่ี 20 ได้ด�าเนนิการอภิปรายและ
การปรับใช้งานเปน็ประเด็นจ�าเพาะต่อการสร้างหลักนิติธรรม นบัเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมวินิสต์จีน

เสิ่น ชุนเย่า ประธานคณะกรรมาธิการนิติบัญญัติประจ�าสภาประ-
ชาชนแห่งชาติจีนเช่ือว่า กุญแจส�าคัญในการสร้างประเทศสังคมนยิม
ท่ีปกครองด้วยหลักนิติธรรม คือ ระบบหลักนิติธรรมสังคมนิยมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของจีน ซึ่งประกอบด้วยสาระห้าด้านท่ีเปน็รูปธรรม 
คือต้องสร้างระบบบรรทัดฐานทางกฎหมายท่ีสมบูรณ์ ระบบ
ปฏิบติัการตามหลักนติิธรรมท่ีมปีระสิทธภิาพสงู ระบบการก�ากับ
ดูแลหลักนติิธรรมท่ีเข้มงวด มีระบบการรับรองหลักนิติธรรม
ท่ีทรงพลัง และระบบกฎระเบยีบภายในพรรคท่ีสมบูรณ์แบบ
บูรณาการหลักนิติธรรมในทกุแง่มมุตลอดกระบวนการรวม
เข้าไว้ด้วยกันท้ังหมด
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未来的社会——关键词：民主、法治
สงัคมในอนาคต คอื ประชาธิปไตยและหลกันติิธรรม
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未来的生活——关键词：美好、舒适
ชวิีตในอนาคตท่ีสวยงามและสะดวกสบาย
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ไมน่านมานี้ข้อมูลการจ้างงานส�าหรับไตรมาสท่ีสาม ซึ่งเผยแพร่โดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการ
ประกันสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การจ้างงานโดยท่ัวไปมเีสถียรภาพ 

จ�านวนผูม้งีานท�าในเมอืงเพิม่ขึน้ 10.01 ล้านคนในชว่งเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ในไตรมาสท่ีสามอัตรา
การว่างงานในเขตเมอืงท่ีท�าการส�ารวจระดับประเทศเฉล่ียอยู่ท่ี 5.4% ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส

ท่ีสอง ในปนีี ้ด้วยผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาด สภาพการจ้างงานมคีวามผนัผวน ในเดือนเมษายน
 อัตราการว่างงานในเขตเมอืงท่ัวประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6.1% หลังจากเดือนพฤษภาคม ด้วยการใชม้าตรการ

นโยบายหลายชุดเพื่อสร้างเสถียรภาพใหกั้บเศรษฐกิจและการจ้างงาน อัตราการว่างงานท่ีส�ารวจได้
เริ่มลดลง

ในประเทศจีน การมงีานท�าเปน็รากฐานการด�ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเปน็ประเด็นส�าคัญ
ท่ีรัฐบาลทกุระดับและประชาชนท้ังประเทศใหค้วามใส่ใจ ประเทศจีนในอนาคตจะเปน็ประเทศ

จีนท่ีประชาชนมศีกัด์ิศรี มชีีวิตท่ีมั่งค่ังเพียงพอยิ่งขึ้น
บทว่าด้วย “การด�ารงชีวิตของประชาชน” ในรายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญ่พรรคฯ ครัง้ท่ี 

20 เปน็สว่นท่ีชาวจีนทกุคนจับตามองเปน็พเิศษ รายงานช้ีว่าจ�าเปน็ต้องใหบ้รรล ุปกปอ้งคุ้ม-
ครอง และพฒันาผลประโยชนข้ั์นพื้นฐานของคนส่วนใหญเ่ปน็อย่างดีและท่ัวถึง มุง่เนน้ผล

ประโยชนท่ี์ประชาชนใหค้วามใส่ใจ ตรงประเด็นและมคีวามจ�าเปน็มากท่ีสุด พยายาม
ท�าใหดี้ท่ีสดุ ปฏิบติัอยา่งเต็มก�าลัง เข้าถึงมวลชน ลงสูช่ัน้รากหญ้า เลือกด�าเนนิมาตร-

การต่าง ๆ เพื่อประโยชนใ์นการด�ารงชวิีตของประชาชน ใหค้วามอบอุ่นใจแก่ประชาชน 
มุง่เนน้การแก้ไขปญัหาเร่งด่วนความทุกข์ยากความกังวลของประชาชน ปรับปรุง

ระบบบรกิารสาธารณะข้ันพื้นฐาน ยกระดับการบริการสาธารณะ เสรมิสร้างความ
สมดลุและการเขา้ถึง ส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงร่วมกันอยา่งมัน่คง

ก่งหยุน รองผูอ้�านวยการสถาบนัวิจัยมาร์กซสิต์แหง่สภาวิทยาศาสตร์สงัคม
จีนเชื่อว่า ระบบการแบ่งปนัเปน็ระบบพื้นฐานในการส่งเสริมความรุ่มรวย

ด้วยกัน รายงานระบุว่าการส่งเสริมระบบการแบ่งปนัเปน็งานอันดับแรก
ของปฏิบติัการเพื่อแก้ปญัหาการด�ารงชวิีตของประชาชน สะท้อนถึงความ

ส�าคัญของระบบการแบ่งปันในอนาคต ในกระบวนการส่งเสริมความ
รุ่มรวยด้วยกัน การประกันสังคม การรักษาพยาบาล การศกึษา ท่ีอยู่

อาศยั ฯลฯ ล้วนเปน็สว่นส�าคัญท่ีมบีทบาทในการสนบัสนนุทางสงัคม
รายงานระบุเปน็พเิศษถึงความจ�าเปน็ต้อง “ปรบัปรุงระบบประกัน

สงัคม” เมื่ออ่านรายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญ่พรรคฯ ครัง้ท่ี 20
อยา่งถ่ีถ้วน พบว่า “ประชาชน” เปน็แกนหลักเชื่อมโยงตลอด

สาย ในรายงานกล่าวถึง “หลักการส�าคัญท่ีต้องยึดใหม้ั่นใน
การเดินไปทางข้างหนา้” หนึ่งในนั้นคือยึดหลักปรัชญาการ

พัฒนาท่ีเนน้ประชาชนเปน็ศนูย์กลาง
本刊综合  孙勇刚 制图
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มองลงมาจากท่ีสูงบนถนนสือหล่ีเต้ียน ทางสายหลักเฉงิหวั เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน สิง่แรกท่ีปะทะสายตาคือ 
“ยอดเขาหนิแกรนติ” 6 ยอดท่ีต้ังอยู่เด่นตระหง่าน “ยอดเขาหนิแกรนติ” เปน็สิ่งปลูกสร้างครอบคลมุพื้นท่ีกว่า 
50,000 ตารางเมตร คือพพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเฉงิต ูซึง่จะเปดิใหส้าธารณชนเขา้ชมในชว่งปลายปนีี้

ฟอสซลิไดโนเสารข์นาดใหญ่ ตัวอย่างสตัว์ท่ีดูมชีวิีตชวีา คอลเลกชนัหนิแรท่ี่หลากหลาย... “พพิธิภัณฑ์
ประวัติศาสตรธ์รรมชาติเฉิงต ู(พพิธิภัณฑ์แหง่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยเีฉิงต)ู ชว่ยเติมเต็มชอ่งว่างใหม้ณฑล
เสฉวนซึง่ไมม่พิีพิธภัณฑ์ธรรมชาติสหสาขาวิชาชีพขนาดใหญ่” ศาสตราจารยโ์อวหยาง ฮุย แหง่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยเีฉงิตูกล่าวว่า “ในอนาคตเราหวังว่าพพิธิภัณฑ์จะกลายเปน็หอ้งเรยีนท่ีสองส�าหรบัการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน เปน็สถานท่ีเก็บรกัษาตัวอยา่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ”์

จีนในอนาคตจะเปน็จีนท่ีมวัีฒนธรรมรุง่เรือง เต็มไปด้วยพลังชวิีต รายงานของท่ีประชุมสมชัชา
ใหญพ่รรคฯ ครัง้ท่ี 20 ชีใ้หเ้หน็ว่า จ�าเปน็ต้องพฒันาวัฒนธรรมสังคมนยิมไปสูค่วามทันสมยั มุง่สู่
สากลและมุง่สู่อนาคต พัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยมท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ชนชาติ เป็นมหาชน 
กระตุ้นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสรา้งสรรค์ของประชาชนทกุชนชาติ 

ฟ่านเผงิ ศาตราจารย์ท่ีปรึกษานกัศกึษาปริญญาเอกแหง่มหาวิทยาลัยหลานโจวเชื่อว่า 
ความเจรญิรุง่เรอืงและการพฒันาของกิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปน็
ชอ่งทางพ้ืนฐานในการตอบสนองความต้องการวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของมวลชนอยา่ง
รอบด้านและหลากหลายระดับ ต้องยึดมัน่ในบรกิารสวัสดิการสาธารณะและครอบคลุม
ท่ัวถึงของกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสมยั
ใหมแ่ละระบบการตลาด การด�าเนนิโครงการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ เพื่อขบั
เคล่ือนกลยุทธค์วามเจริญรุ่งเรืองหลายระดับของตลาดวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางวัฒนธรรมท่ีมคีวามหลากหลายและความเปน็เอกเทศทางสังคม

หวังเหว่ย ผูอ้�านวยการภาควิชาประวัติศาสตรแ์หง่สภาวิทยาศาสตรส์งัคมจีน
กล่าวว่า อารยธรรมจีนมปีระวัติศาสตร์อันยาวนาน ล�าลึกมหาศาล เปน็สัญ-
ลักษณ์ทางจิตวิญญาณของประชาชาติจีน เปน็รากฐานของวัฒนธรรมจีนรว่ม
สมยั เปน็สายสัมพันธท์างจิตวิญญาณท่ีหล่อเล้ียงชาวจีนท่ัวโลก และยงัเปน็
ขุมทรพัยแ์หง่นวัตกรรมทางวัฒนธรรมจีนอีกด้วย ซึ่งนอกเหนอืจากการ
สบืสานวัฒนธรรมด้ังเดิมแล้ว การเปดิกว้างและการไมแ่บง่แยกนบัเปน็
เง่ือนไขส�าคัญส�าหรบัระบบวัฒนธรรมและอารยธรรมในการดดูซับสาร
อาหารท่ีสดใหม ่เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ มพีลังชีวิตท่ีคงความ
สดใสด้วยระบบการผลัดเปล่ียนเซลล์จีนในอนาคต จะยกระดับการ
เปดิกว้างทางวัฒนธรรมอยา่งต่อเนื่อง
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วฒันธรรมในอนาคต คอื ประโยชนถ์ว้นหนา้และการสบืสาน

未来的文化——关键词：普惠、传承
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未来的家园——关键词：绿色、低碳

บา้นเมืองในอนาคตจะตอ้งเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มและคารบ์อนต�า่
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 ในเดือนพฤศจิกายนนี ้เปน็การมาถึงของนกอพยพซึ่งจะมาอาศยัอยู่ในชว่งฤดหูนาวท่ีเขตอนรุกัษ์ธรรมชาติ
ปา่โกงกางในเขตฝเูถียน เมอืงเซินเจ้ิน สวรรค์ของหมูน่กนอ้ยต้ังอยู่ท่ามกลางตึกระฟา้สงูตระหง่าน ท่ีนีเ่ปน็เขต

อนรุกัษ์ธรรมชาติแหง่ชาติหนึง่เดียวท่ีต้ังอยู่ใจกลางเขตเมอืง ขณะเดียวกันยงัมพีื้นท่ีเล็กท่ีสดุ ล่าสดุพบนกปาก
ช้อนหนา้ด�า (black-faced spoonbill) ชุมนมุอยูท่ี่นีก่ว่า 100 ตัว และพบนกปากชอ้นหนา้ขาว (white spoonbill) 

อีกประมาณ 15 ตัว นบัเปน็ครัง้แรกท่ีมกีารบนัทึกประชากรนกปากช้อนปากขาวจ�านวนมากเชน่นีข้องชว่ง
ไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา สว่นจ�านวนนกปากช้อนหนา้ด�าก็นบัว่าสงูเปน็ประวัติการณ์

ใน “กรอบเดียวกัน” ของอาคารสูง ปา่โกงกางและนกหายาก อันเปน็ภาพสะท้อนการเปล่ียนแปลง
ทางประวัติศาสตรท่ี์เผยใหเ้หน็จุดหกัเหและเป็นไปในลักษณะเชิงรวม ในการปกปอ้งระบบนเิวศและ

สิง่แวดล้อมของจีน
จีนในอนาคต จะเปน็จีนท่ีมนษุยแ์ละธรรมชาติอยู่รว่มกันอยา่งกลมกลืน ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่

พรรคฯ ครัง้ท่ี 20 ได้ชีแ้จงชัดเจนถึงภารกิจหลักอันเปน็การเดินทางครัง้ใหมข่องพรรคคอมมวินสิต์
จีนยุคใหม ่ในการนี ้การสรา้งอารยธรรมเชิงนิเวศนับเป็นจุดต้ังพื้นฐานและเปน็ยุทธศาสตร ์ใน

รายงานกล่าวว่า การอยูร่ว่มกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนษุยแ์ละธรรมชาติเปน็หนึง่ในหา้ลักษณะ
พิเศษพื้นฐานของการปรับปรุงให้มีความทันสมัยแบบจีน และยังเปน็เง่ือนไขส�าคัญใน

สาระของความทันสมยัแบบจีน เปา้หมายโดยรวมของการพฒันาจีนภายในป ี2578 ได้แก่
“รูปแบบของการผลิตสีเขียวและวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากการปล่อย

คารบ์อนถึงจุดสงูสดุแล้ว จะมกีารลดลงอย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมทางนเิวศวิทยา
ได้รบัการปรบัปรุงโดยสิ้นเชิง เปา้หมายของประเทศจีนท่ีสวยงามบรรลผุลแล้วใน

เบื้องต้น”...
ฉาง จ้ีเหวิน รองผูอ้�านวยการสถาบันวิจัยนโยบายทรพัยากรและสิง่แวดล้อมของ

ศนูยวิ์จัยเพื่อการพฒันาของคณะรัฐมนตรจีีนมองว่า การสรา้งอารยธรรมเชงินเิวศ
ของจีนได้เขา้สูทิ่ศทางยุทธศาสตรส์�าคัญซึง่มุง่เนน้ไปท่ีการลดคารบ์อน ผลักดัน

การท�างานร่วมกันในการลดมลพิษและการลดคารบ์อน สง่เสรมิการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนไปสู่สีเขียวอย่างครอบคลุม เป็นช่วงเวลาท่ี

ส�าคัญในการปรบัปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อมทางนเิวศวิทยาโดยเปล่ียนผา่น
จากการเปล่ียนแปลงเชงิปรมิาณไปสูก่ารเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ ราย

งานได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�าหรับการสร้างอารยธรรมเชงินเิวศใน
อนาคต ในการนีม้ขีอ้เสนอ “การส่งเสรมิความประสานรว่มมอืในการ

ลดคารบ์อนลดมลพษิ การขยายตัวสีเขียวและการเติบโต สง่เสริม
ล�าดับความส�าคัญของการพฒันาระบบนเิวศ การอนรุกัษ์ประหยัด

และเขม้ข้น สีเขียวและคาร์บอนต�า” โดยมสีาระส�าคัญคือการ
สรา้งสิง่แวดล้อมและสภาพแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนา

ใหม ่สรา้งความสมัพันธ์ท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างสิง่
แวดล้อมและการพฒันา
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เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน งานมหากรรมสนิค้าน�าเขา้นานาชาติจีน (CIIE) ครัง้ท่ี 5 ปดิมา่นลง มลูค่าการซ้ือขายท่ี
คาดไว้ของ CIIE ในปนีีคื้อ 73.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9% จากครั้งท่ีผา่นมา

ตามขอ้มลูจากกรมศลุกากรจีนช้ีว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของป ี2565 มลูค่ารวมของการน�าเขา้และสง่ออก
การค้าต่างประเทศของจีนอยู่ท่ี 34.62 ล้านล้านหยวน เพิม่ขึ้น 9.5% เมื่อเทียบเปน็รายป ีสนิค้าท่ีผลิตโดยจีน
ได้กลายเปน็ส่วนส�าคัญในการประกันความปลอดภัยของหว่งโซอุ่ปทานของโลก ตลาดจีนยงัถกูแบ่งปนัโดย
บริษัทท่ัวโลกด้วยเช่นกัน

จีนในอนาคตจะเปน็จีนท่ีเปดิกว้างและหนุนความรว่มมอื รายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญ่พรรคฯ 
ครัง้ท่ี 20 ชีใ้หเ้หน็ว่า จ�าเปน็ต้องส่งเสรมิการเปดิระดับสงู “รายงานของท่ีประชุมสมชัชาใหญพ่รรคฯ คร้ัง
ท่ี 20 ได้ใหค้�าอธบิายท่ีชดัเจนเก่ียวกับแผนงานในอนาคตของจีนในการเปดิสูโ่ลกภายนอก” เว่ย เจ้ียนก๋ัว
อดีตรองรฐัมนตรกีระทรวงพาณชิยแ์ละรองประธานศนูย์แลกเปล่ียนเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีน
กล่าวว่า เนื้อหาของรายงานท่ีประชุมฯ ได้ส่งสัญญาณท่ีส�าคัญเก่ียวกับการเปดิสูโ่ลกภายนอก 
ประการแรก การสง่เสริมการเปดิสูภ่ายนอกระดับสงูมนียัว่าหลังการประชุมสมชัชาใหญพ่รรคฯ 
ครัง้ท่ี 20 ประตูสูก่ารเปดิกว้างของจีนจะขยับขยายกว้างขึ้น ประการท่ีสอง ในแง่ความหมาย
แฝงของการเปดิกว้างระดับสงู เปน็ครัง้แรกท่ีรายงานเสนอถึงขยายการเปดิกว้างของระบบ
อยา่งต่อเนื่องในด้านกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ การจัดการและมาตรฐาน  ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถึงทัศนคติ
ของจีนต่อการเรง่เปดิกว้างใหเ้ร็วขึ้น นอกจากนี ้เปน็ครัง้แรกอีกเช่นกันท่ีเสนอเรื่อง “การ
รกัษาโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีหลากหลายและมเีสถียรภาพ” สิง่ท่ีจีนต้อง
การส่งเสรมิไมใ่ช่ลัทธปิกปอ้งฝา่ยเดียว จึงไมต้่องพูดถึงลัทธเิจ้าโลก แต่เปน็ลัทธพิหภุาคี
ท่ีปรับให้เข้ากับโครงสรา้งเศรษฐกิจโลกในปจัจุบัน จีนจะเสนอมาตรการเชงิรุกท่ีเอ้ือ
ต่อการเสรมิสร้างความรว่มมอืระหว่างประเทศและผลประโยชนร์ว่มกันกับประเทศ
ต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะในด้านกฎระเบยีบและมาตรฐาน ตลอดจนรองรบัโครงสรา้ง
พื้นฐานในประเทศต่าง ๆ พร้อมกันนี้ ยังจะพัฒนาในขอบขา่ยท่ีกว้างขึน้นอก
เหนอืจากพัฒนาการค้าและโครงสร้างพื้นฐาน เชน่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
การค้า วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวัฒนธรรม เปน็ต้น

“การหย่ังรากในจีน การลงทนุในจีนเป็นทิศทางการพฒันาเชิงกลยุทธ์
ระยะยาวของเรา ด้วยเหตนุี ้เราจึงใหค้วามสนใจอยา่งใกล้ชดิต่อการประ-
ชุมสมชัชาใหญพ่รรคฯ ครัง้ท่ี 20 สงัเกตแนวคิดใหม ่กลยุทธใ์หมแ่ละ
มาตรการใหม่ในการพฒันาของจีนในอนาคต” กัวมู ่ประธานเฮอรบ์า-
ไลฟ์แห่งประเทศจีน รองประธานอาวุโสระดับโลกกล่าวว่า “เรามี
ความเช่ือว่า ด้วยการปฏิบัติตามทิศทางการพฒันาท่ีก�าหนดโดยท่ี
ประชุมสมชัชาใหญ่พรรคฯ คร้ังท่ี 20 เสน้ทางการพฒันาในอนาคต
ของจีนจะยิง่กว้างขึน้ ซึง่เพยีงพอท่ีจะสร้างความมัน่ใจอย่างมาก
ต่อการพฒันาของเศรษฐกิจโลก ปจัจุบนันีจี้นเปน็ และในอนาคต
ยงัคงเปน็จุดร้อนแรงส�าหรบัการลงทุนจากต่างประเทศ”
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โลกแห่งอนาคต คอื ความร่วมมือแบบรบั
ผลประโยชร่์วมกนั

未来的世界——关键词：合作、共赢
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中共二十大展现了中国面对世界之变、时代之变、历史之变的抉择：促进世界和平与发

展，推动构建人类命运共同体。本期，我们邀请了澜湄国家青年、学者和官员，从不同角度

回望过去十年他们与中国的交往合作，以及未来携手并进的美好期待。

ยุคใหม่ของจนีในสายตาพวกเขา
他们眼中的中国新时代
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การประชุมสมชัชาใหญพ่รรคคอมมวินสิต์จีน ครั้งท่ี 
20 ได้แสดงใหเ้หน็ถึงทางเลือกของจีนในการเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก การเปล่ียนแปลงแหง่ยุคสมยั
และการเปล่ียนแปลงในประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสรมิสนัติ
ภาพและการพัฒนาของโลก และผลักดันการสรา้งประ-
ชาคมท่ีมอีนาคตร่วมกันของมวลมนษุยชาติ ในฉบับนี้

เราได้เชิญคนหนุม่สาว นักวิชาการ และเจ้าหนา้ท่ีจาก
ประเทศในลุ่มแมน่�าล้านช้างและลุ่มแมน่�าโขงมองย้อน
กลับไปถึงการแลกเปล่ียนและความรว่มมอืกับจีนในชว่ง
สิบปท่ีีผา่นมา จากมมุมองต่าง ๆ  รวมถึงความคาดหวัง
ของพวกเขาท่ีมต่ีอการร่วมมอืกันในอนาคต

CFP 图
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ยุวด ีคาดการณ์ไกล ประธานสถาบันคลงัปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

泰国克朗邦雅智库执行主任 优瓦迪·卡坎凯

本刊记者 胡丽仙 / 编译

ประเทศจนีในวนันี้เป็นท่ีจบัตาของท ัว่โลก
今天的中国是世界瞩目的焦点

ประเทศจีนเปน็ประเทศท่ียิ่งใหญ่ ท้ังในด้านขนาด
ของพื้นท่ี ประชากร เศรษฐกิจ และอีกหลายด้าน ซึ่ง
สามารถสะท้อนใหเ้หน็ถึงความเปน็จีนท่ีทรงพลัง จีนมี
การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะ
การจัดท�าโครงการและการพฒันาต่าง ๆ ซ่ึงสามารถส�า-
เร็จลุล่วงภายในเวลาอันสั้น และจีนยังเปน็ประเทศท่ีมี
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมขนาดใหญ่ท่ี
เชื่อมเมอืงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ช่วยเอ้ือประโยชนใ์หกั้บ
ประชาชนท่ีอยูห่า่งไกลใหเ้ข้าถึงบรกิารและได้รบัโอกาส
จากการพฒันา อีกประการท่ีส�าคัญ คือ ประเทศจีนในวัน
นีเ้ปน็ประเทศท่ีมคีวามมุง่มัน่สงู ต้ังแต่ผูน้�าของประเทศ
ไปจนถึงประชาชนต่างก็มีความมุ่งมั่นท่ีจะขับเคล่ือน
ประเทศไปสู่ความส�าเร็จ 

ด้านความทันสมยันั้น ประเทศจีนก�าลังเร่งผลักดัน
การสร้างความทันสมยัแบบจีน และแนวคิดดังกล่าวยัง
เปน็แบบอย่างในการพัฒนาของหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วย แต่เรื่องความทันสมยัในแนวคิดท่ีเปน็
อยู่ในปจัจุบันก็ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่หลายประการ ซึ่ง
ฉันคิดว่า วิวัฒนาการของแต่ละสังคมควรจะมหีลาย ๆ 
ประเภทได้ และขั้นตอนการพัฒนาของแต่ละประเทศ
ก็ไมค่วรเปน็ข้ันตอนท่ีเหมอืนกัน อีกท้ังการพฒันาประเทศ
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ก็ไมจ่�าเปน็ต้องมุง่สู่การพฒันาแบบประเทศตะวันตก
เพียงอย่างเดียว ซึง่ขอ้โต้แยง้เหล่านีจึ้งเปน็ค�าถามต่อ
ประเทศท่ีก�าลังพัฒนาว่า จะต้องด�าเนนิไปในทิศทาง
ใดและหนัมาก�าหนดความทันสมยัในบรบิทของประ-
เทศ เพื่อน�าไปสู่ความทันสมัยของประเทศของตน 
และวันนีเ้ราก็ต้องขอชื่นชมจีน ซึ่งเป็นประเทศท่ีได้
ก�าหนดเส้นทางใหม่ของการพัฒนาสู่ความทันสมยั
ของจีนด้วยตนเองแล้ว

จีนได้เลือกเส้นทางการปกครองของประเทศตนเอง
ด้วยระบบสังคมนิยมท่ีน�าโดยพรรคคอมมวินสิต์จีน 
ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีน
ได้ผา่นประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจนม์านานกว่า 100 ปี
พรอ้มกับก้าวเขา้ไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงและแขง็แกรง่
ต่อไป สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภมูปิญัญาในด้าน
การเมอืงการปกครองของจีน ซึ่งได้ผสมผสานแนวคิด
ลัทธมิาร์กซ์ใหเ้ข้ากับบริบทของประเทศจีนเอง หรือ
แนวคิดของเหมา เจ๋อตง หรือแมแ้ต่แนวคิดสงัคมนยิม
ท่ีมลัีกษณะเฉพาะแบบจีนของส ีจ้ินผงิ แนวคิดต่าง ๆ

เหล่านีล้้วนเปน็แนวคิดท่ีมคีุณค่าและทรงพลังท่ีชี้น�า
การพัฒนาประเทศจีนใหป้ระสบความส�าเรจ็ จนเปน็
ท่ีจับตาของชาวโลก  ด้วยเหตุนี ้จึงเปน็บทเรยีนท่ีควร
ค่าแก่การเรยีนรูแ้ละน�าไปเปน็แบบอยา่งของประเทศ
ต่าง ๆ 

ไทยและจีนยงัคงติดต่อไปมาหาสูกั่นฉนัท์มติรเสมอ
มา และท้ังสองประเทศได้เชื่อมโยงกันท้ังในระดับรฐับาล
และประชาชน ภาพลักษณ์และนวัตกรรมของจีนยุค
ใหมไ่ด้รับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน
อนาคต หวังว่าไทยและจีนจะยังคงเสริมสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน และขยายความรว่มมอืกัน
ต่อไป

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)
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Ek Sam OI กรรมาธิการถาวรแห่งคณะกรรมการกลางของพรรคประชาชนกมัพูชา

และประธานสมาคมมติรภาพจนี - กมัพูชา

ในช่วงสิบปท่ีีผา่นมา จีนได้พยายามอย่างต่อเนื่อง
ในการขจัดความยากจน ฟื้ นฟชูนบท อนรุกัษ์ระบบนเิวศ
และด�าเนนิการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ์ละสร้างสรรค์นวัต-
กรรม จนกระท่ังประสบความส�าเร็จเปน็ท่ีจับตาของท่ัว

柬埔寨人民党中央常委、柬中友协主席  艾森沃

本刊记者 李吒 / 编译

การสรา้งประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกนัของมวลมนุษยชาติ
มีความจ�าเป็นอย่างยิง่

构建人类命运共同体非常有必要

โลก ความส�าเร็จในด้านการปรับเปล่ียนใหทั้นสมยัใน
แบบของจีนแสดงใหเ้ห็นว่าการปรับเปล่ียนใหทั้นสมยั
ไมม่โีมเดลสากลท่ีใช้ได้กับท่ัวโลก   แต่ละประเทศจ�าเปน็
ต้องค้นหารูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับ
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ตนเอง
ผูน้�าจีนได้ยึดถือลัทธิมาร์กซ์ หรือแนวคิดสังคม

นยิมเปน็พ้ืนฐานส�าคัญ และใช้ปรชัญาจีนและประเพณี
จีนอย่างสรา้งสรรค์ ผสมผสานกับสภาพความเปน็จรงิ
ของจีน เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางการเมืองท่ีถูกต้อง
เหมาะสม และกระตุ้นให้พรรคคอมมวินสิต์จีนและ
ประชาชนจีนประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในวัน
นี ้ผมเช่ือว่าเมื่อถึงเวลาครบรอบ 100 ปแีหง่การสถา-
ปนาสาธารณรฐัประชาชนจีนในป ี2592 จีนจะกลาย
เปน็ประเทศท่ีมกีารพัฒนาท่ีมีคุณภาพสูงท้ังในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีการศกึษา และวัฒนธรรมอยา่ง
แนน่อน

ความส�าเร็จของจีนเป็นผลมาจากภมูปิญัญาจีน
แผนการด�าเนนิงานของจีน การลงมอืปฏิบัติของจีน
และประสบการณข์องจีนซ่ึงหลายอยา่งควรค่าแก่การ
เรียนรู้และเปน็แบบอย่างใหแ้ก่กัมพูชา ประการแรก 
คือ การปกปอ้งเอกราชอธิปไตยของชาติ บูรณภาพ
แหง่ดินแดนและสันติภาพ ประการท่ีสอง คือ การยดึ
ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประการท่ีสาม คือ การ
ปกครองประเทศท่ีดี โดยเฉพาะการปกครองในระดับ
รากหญ้า ประการท่ีสี่ ได้แก่ การลดช่องว่างระหว่าง
เมอืงกับชนบท รวมท้ังส่งเสริมความเป็นธรรมและ
ความยุติธรรมในสังคม ประการท่ีห้า เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ
ยืนหยัดรับใช้ประชาชนและซื่อสัตย์สุจริต ประการท่ี
หก ภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนมรีะเบยีบวินยัท่ีเครง่
ครดัและต่อต้านการทจุริตมาโดยตลอด ประการท่ีเจ็ด
 ภายในพรรคมคีวามสามคัคี ไมแ่ตกแยกกัน

โลกทุกวันนี้ก�าลังเผชิญกับความท้าทายหลาย

ประการ เชน่ ความขัดแย้งในระดับภมูภิาค วิกฤตเศรษฐ-
กิจ  การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม่
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ วิกฤตพลังงาน ฯลฯ
ผมหวังว่าทกุประเทศในโลกจะมพีลังมากขึน้ด้วยความ
รัก สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความสามคัคี 
และการพัฒนา ดังนั้นในความเหน็ของผมจึงมคีวาม
จ�าเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะต้องสง่เสริมการสรา้งประชาคมท่ี
มอีนาคตรว่มกันของมวลมนษุยชาติซ่ึงถกูกล่าวถึงอีก
ครั้งในการประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีน
ครัง้ท่ี 20 สมาคมมติรภาพจีน - กัมพชูา สนบัสนนุแนว
คิดดังกล่าวและพรอ้มท่ีจะมสีว่นรว่มในการด�าเนนิการ
อยา่งแขง็ขนั ผมเชื่อว่ามนษุยชาติต้องรวมพลังสามคัคี
เพื่อสรา้งประชาคมท่ีมอีนาคตรว่มกันของมวลมนษุย-
ชาติและท�าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย่ังยนืในระดับโลก

ในอนาคตผมหวังว่าความร่วมมอืระดับทวิภาคี
ระหว่างกัมพูชากับจีนจะด�าเนนิต่อไปในเชิงลึกและ
เกิดผลในเชิงรูปธรรม มติรภาพ “อันแนน่แฟ้นและ
แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้า”  อีกท้ังความร่วมมอืเชิงยุทธ์
ศาสตร์ท่ีครอบคลุมรอบด้านระหว่างท้ังสองประเทศ
ก็จะก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่ง

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)
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การก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีนมคีวามส�าคัญอย่าง
ยิ่งต่อลาวและจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับลาว เพราะเปน็
โครงการเชงิยุทธศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาของลาว และเปน็
โครงการความร่วมมอืขนาดใหญท่ี่ไมเ่คยมมีาก่อนระหว่าง
ลาวและจีน เปน็ขอ้พสูิจนถึ์งความเปน็หุน้ส่วนความรว่ม
มอืทางยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมระหว่างท้ังสองประเทศ

老中合作委员会常务副主席  赛萨纳·西提蓬

本刊记者 杨春梅 / 编译

ความร่วมมือระหว่างลาวและจนี
เป็นความร่วมมือท่ีครอบคลมุอย่างแทจ้รงิ 

ไซซะนะ สิดทพิอน รองประธาน ผู้ประจ�าการคณะกรรมการความร่วมมือลาว - จนี

老中合作是实实在在的全面合作

และประชาคมแหง่โชคชะตาร่วมกันระหว่างลาว - จีน
ท่ีเหนยีวแนน่ ในฐานะท่ีเปน็โครงการสญัลักษณข์องความ
คิดรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” รถไฟลาว - จีน ไมเ่พยีง
แต่ช่วยใหล้าวเปล่ียนจาก “ประเทศท่ีปดิทางบก” เปน็ 
“ประเทศท่ีเชื่อมโยงทางบก” เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง
ผลส�าเรจ็ท่ีแท้จริงของการด�าเนินการตาม ความคิดริเริม่
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“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
นบัต้ังแต่เปดิใชอ้ย่างเปน็ทางการเมือ่วันท่ี 3 ธนัวาคม

2564 รถไฟลาว - จีนได้สร้างประโยชนส์ขุใหกั้บประ-
ชาชนของท้ังสองประเทศโดยเฉพาะชาวลาว อีกท้ัง
ได้รับการช่ืนชมอยา่งสงูจากผูค้นในประเทศเพื่อนบา้น
และนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีท่องเท่ียวในลาว รถไฟลาว -
จีนไมเ่พียงแต่ย่นระยะเวลาการเดินทางไปยังเมืองท่ี
เปน็เขตเขาทางตอนเหนอืของลาวเท่านัน้ แต่ยงัช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยในการเดินทางด้วย ขณะเดียวกัน ยัง
เชื่อมระหว่างลาวและจีน ตลอดจนกลายเปน็เส้นทาง
คมนาคมส�าคัญส�าหรับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคท่ี
เชื่อมต่อกันผา่นทางรถไฟสายนี ้

การพัฒนาของจีน ความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ท่ีจีนมส่ีวนร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรว่มมอืระหว่าง
ลาวกับจีนนั้น ไมไ่ด้มเีปา้หมายเพื่อผลประโยชนข์อง
ตนเอง แต่ในขณะเดียวกันยงัได้ค�านงึถึงผลประโยชน์
ของประเทศเพ่ือนบา้นด้วย ระหว่างท่ีโครงการต่าง ๆ
มกีารพัฒนา ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันขบคิดร่วมกัน
ออกแบบ โดยตระหนกัถึงการแบง่ปนัผลประโยชนแ์ละ
การพัฒนาร่วมกัน

ในปจัจุบัน ความสมัพนัธข์องความรว่มมอืระหว่าง
ลาวและจีนต้ังอยู่บนพื้นฐานของ “สีดี่” คือ เพ่ือนบา้น
ท่ีดี มติรท่ีดี สหายท่ีดี และหุน้ส่วนท่ีดี อันเปน็หุน้ส่วน
ความรว่มมอืทางยุทธศาสตรท่ี์ครอบคลุมในระยะยาว
ชุมชนลาว -   จีนท่ีมอีนาคตรว่มกันมอีนาคตท่ีกว้างไกล
ท้ังสองประเทศมีความปรารถนา และมคีวามสามารถ
ด�าเนนิความร่วมมอือยา่งรอบด้าน ผมเชื่อว่า ในอนาคต
ลาวและจีนสามารถกระชับความรว่มมอืใหแ้นน่แฟน้
ยิ่งขึ้นในหลายด้าน

การสานต่อความรว่มมอืทางการเมอืงระหว่างสอง
ประเทศ ท้ังสองฝา่ยสามารถเสรมิสรา้งการแลกเปล่ียน
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และเรยีนรูป้ระสบการณ์รว่มกันในการบรหิารปกครอง
ประเทศอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพความ
เปน็จรงิของประเทศตนมากขึ้น และใหก้ารสนบัสนนุ
อยา่งเขม้แขง็ในกิจการระหว่างประเทศ เพ่ือก่อใหเ้กิด
ประโยชนต่์อการพัฒนาของท้ังสองประเทศและภมู-ิ
ภาค สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก

ใหค้วามส�าคัญยิ่งขึ้นกับการบ่มเพาะบุคลากรท่ีมี
คณุภาพสงูและการแลกเปล่ียนความร่วมมอื การพฒันา
คณุภาพสงูของประเทศนัน้แยกไมอ่อกจากการบม่เพาะ
บุคลากร จีนมฐีานบุคลากรผู้มีความสามารถท่ีแข็ง
แกรง่ มสีถาบนัมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงหลายแหง่ ซ่ึง
สามารถช่วยลาวเรง่การฝกึอบรมบุคลากรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการพฒันา และวางรากฐานท่ีดีส�าหรบั
ความร่วมมอืในอนาคต

กระชับความร่วมมอืทางเศรษฐกิจใหใ้กล้ชิดและ
ลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เราแสดงศกัยภาพข้อได้เปรยีบท่ีมอียูข่อง
ลาวอย่างเต็มท่ี ดึงดูดนกัลงทุนจีนใหม้าลงทุนในลาว
ท�างานรว่มกับลาวเพื่อพฒันาและใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด พร้อมกันนี ้เรายังใหค้วามส�า-
คัญกับการบุกเบกิตลาดจีนด้วย รัฐบาลลาวยังใหค้วาม
ส�าคัญอยา่งมากต่อการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูป โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตรท่ีมข้ีอได้เปรยีบ
และการสง่ออกภายหลังการแปรรูป นอกจากนี ้การท่อง
เท่ียวก็เปน็สว่นส�าคัญอย่างยิง่ในขอบขา่ยความร่วมมอื
ระหว่างท้ังสองฝ่าย จะเหน็ได้ว่า ความรว่มมอืระหว่าง
ลาวและจีนนัน้เปน็ความรว่มมอืท่ีรอบด้านอย่างแท้จรงิ

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)
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泰国商务部国际贸易促进司公务员  江婷婷

本刊记者 胡丽仙 / 编译

แนวคดิการพฒันาและไดผ้ลประโยชนร่์วมกนัน ัน้น่าชืน่ชม

ฉันได้มโีอกาสไปจีนครัง้แรกเมื่อป ี2547 และได้เรยีน
จบปรญิญาตรแีละปรญิญาโทท่ีมหาวิทยาลัยฟูต้ั่น ประ-
เทศจีน หลังจากเรยีนจบได้เข้าท�างานท่ีสถานกงสุลใหญ่
ไทยประจ�านครเซีย่งไฮเ้กือบ 3 ป ีภายหลังได้กลับมารบั
ข้าราชการท่ีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระ-
ทรวงพาณชิย ์ซึง่ปจัจุบนั งานของฉนัก็ยงัคงเก่ียวขอ้งกับ
ประเทศจีนอยู่ 

นบัต้ังแต่ก้าวแรกท่ีได้เหยียบแผน่ดินจีน ฉันก็รู้สึก
ถึงความประทับใจในบา้นเมอืงและประชาชนเปน็อยา่ง
มาก  ในช่วง 10 กว่าปท่ีีผา่นมานี ้ฉนัได้มองเหน็การพฒันา
ประเทศของจีนอย่างต่อเนื่อง และต้ังแต่จีนเขา้เปน็สมาชกิ
องค์การการค้าโลก (WTO) เปน็ต้นมา ก็ได้ขบัเคล่ือนการ
เปดิกว้างและความรว่มมอืระหว่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง
นอกจากนี ้การจัดงานโอลิมปกิปกัก่ิงเมื่อป ี2551 หรือ
แมก้ระท่ังงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้ในป ี2553 จีนก็ได้
แสดงศกัยภาพใหท่ั้วโลกได้เหน็ถึงการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดของจีน และปจัจุบนั จีนก็ได้เพิ่มบทบาทในเวที

โลกมากขึ้น
หลายปท่ีีผา่นมา ไมว่่าจะเปน็การประชุมหรอืนโยบาย

ของจีนก็เปน็ท่ีจับตาของท่ัวโลก และหนึ่งในนโยบายท่ี
ฉนัเหน็ว่าควรค่าแก่การเปน็แบบอย่างใหกั้บไทยและท่ัว
โลก นั่นก็คือ นโยบาย “วิน-วิน โมเดล”  ไมว่่าในความ
รว่มมอืด้านใด จีนก็ได้ยึดถือแนวคิดท่ีทกุอยา่งต้องต้ังอยู่
บนพื้นฐานของการก้าวไปพร้อมกันและการได้ผลประ-
โยชนร์ว่มกัน ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวเปน็ท่ีนา่ชื่นชมอย่างมาก

ไทยและจีนเป็นเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิด ความสัมพันธ์
ของท้ังสองประเทศมคีวามผกูพนัและติดต่อกันมาอยา่ง
ยาวนาน ไทยและจีนต่างเป็นหุ่นส่วนซึ่งกันและกัน 
เปน็ญาติพี่นอ้ง ส�าหรับปีนี้เป็นปท่ีีครบรอบ 10 ปขีอง
การเปน็หุน้ส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน
ไทย - จีน ในอนาคต ฉันหวังว่า ด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมอืเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทย - จีนอย่างต่อเนื่อง 
จะเพิม่พนูมติรภาพ “ไทย - จีนใชอ่ื่นไกล พีน่อ้งกัน” ใน
ฐานะท่ีฉันเคยไปศกึษาท่ีประเทศจีนและเปน็ลูกหลาน
ชาวจีน ฉันหวังว่า จะเปน็หนึ่งในสะพานท่ีเชื่อมความ
สัมพันธร์ะหว่างไทย - จีนใหแ้นน่แฟ้นต่อไป 

ปิยะริดา กติตวิรกาล ข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 

携手发展合作共赢的理念值得称赞

（扫二维码看视频）
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华东理工大学食品科学与工程专业越南籍硕士留学生  阮氏惠英

本刊记者 李玲 / 编译

น�าสิง่ท่ีเรยีนรูจ้ากจนีกลบัไปพฒันาประเทศ

ฉันเปน็หญิงสาวชาวเวียดนามท่ีเกิดในป ี2540  
เดือนหนา้ฉันจะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพื่อเล่าเรียนให้
จบการศกึษา ในฐานะนกัศกึษาต่างชาติ จากความรู้
ความเข้าใจประเทศจีนท่ีเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ฉนัตระหนกัชัดว่าบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนก�าลังพัฒนาอย่างรวด
เร็ว และการประยุกต์ใช้อินเตอร์เนต็บนมอืถือในวง
กว้างได้เปล่ียนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมด้ัง
เดิมจ�านวนมาก  ขณะเดียวกัน เทคโนโลยใีหม ่ๆ เชน่
บิก๊ดาต้า คลาวด์คอมพวิต้ิง และอินเตอร์เนต็เพ่ือสรรพ
สิง่ได้เกิดขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ผลส�าเร็จจากการปฏิรูปและ
พฒันาของจีนนัน้นา่ท่ึงมาก

ระหว่างท่ีฉันศึกษาอยู่ ท่ีประเทศจีนนั้น ฉันได้
สัมผสักับประสบการณ์ช้อปปิ้ งออนไลนใ์นจีนท่ีสะ-
ดวกสบาย เชน่ การจัดสง่สนิค้าท่ีรวดเรว็ การไลฟส์ด
ขายของออนไลน ์ซึ่งเปน็อุตสาหกรรมใหมท่ี่เกิดขึ้น 
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เหงยีน ถ ิ ฮิว แองห์ นักศึกษาปริญญาโทชาวเวยีดนาม สาขาวชิาวศิวกรรมและวทิยาศาสตร์อาหาร 

มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีะวนัออกจนี

把在中国所学带回国作贡献

และได้พลิกโฉมวิถีชีวิตของชาวจีนอย่างสิ้นเชิง  จีน
ได้สรา้งเครอืข่ายบรกิารขนสง่ด่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก
ซ่ึงชว่ยใหช้าวจีนทกุคนสามารถเพลิดเพลินกับเครือ
ขา่ยบรกิารท่ีเขา้ถึงได้อยา่งครอบคลมุในราคาท่ียอ่มเยาว์

ในด้านของการบรหิารจัดการสขุอนามยัโลก จีน
เปน็ชาติแรกท่ีสัญญาว่าจะท�าใหวั้คซีนโควิดกลาย
เปน็ผลิตภัณฑ์สาธารณะท่ีท่ัวโลกเข้าถึงได้  นอกจาก
นี ้จีนยงัได้บรจิาคเวชภัณฑ์และวัคซีนใหกั้บประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังเวียดนาม 
ปจัจุบัน ชาวเวียดนามส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน
แล้ว และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

หลังจากท่ีฉันไปจีนในเดือนหนา้ ฉันอยากจะไป
เท่ียวเซี่ยเหมนิ เพื่อเพลิดเพลินกับความงามในท้อง
ถ่ินและเรยีนรูวั้ฒนธรรมท่ีนัน่  ในอนาคต ฉนัหวังว่า
จะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วกลับไป
เวียดนาม เพื่อน�าสิ่งท่ีฉันได้เรียนรู้จากประเทศจีน
ไปพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยอีาหารของเวียดนาม

（扫二维码看视频）

(สแกน QR code เพื่อรบัชมคลิปวิดีโอ)
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ประเทศอ่ืน ๆ  ในเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี ้ผมรูส้กึประ-
ทับใจอย่างมากกับแนวทางปฏิบัติของแนวคิดการ
พฒันาใหม ่การบรรเทาความยากจน และการพัฒนา
การท่องเท่ียว ท่ีช่วยผลักดันใหเ้มอืงบริวารโดยรอบ
มสีถานะความเปน็อยู่ท่ีดีขึ้นด้วย 

ขณะนี ้ด้านการพฒันาหตัถกรรมและอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ของกัมพชูา ก้าวสูค่วามทันสมยั   ระดับการพฒั-
นาทางสังคมและเศรษฐกิจสงูข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เยาวชน
คืออนาคตของประเทศชาติ เช่นเดียวกับเยาวชนจีน
เยาวชนกัมพูชาก็ก�าลังพยายามมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและปลดปล่อยพลังของเยาวชนคน
รุ่นใหมอ่อกมา

ในอนาคต ผมหวังว่าคนหนุม่สาวของท้ังสองประ-
เทศจะมกีารไปมาหาสู่กันอย่างสม�าเสมอ มกีารเย่ียม
เยอืนและแลกเปล่ียนสิ่งใหม ่ๆ กันสม�าเสมอ เพื่อสาน
ต่อและพฒันามติรภาพท่ีแน่นแฟน้ระหว่างกัมพชูา
กับจีนให้แนบแน่นยิ่ง ข้ึน โดยจะอุทิศพลังของ
เยาวชนคนรุน่ใหม ่เพื่อผลักดันกิจการสร้างสรรค์ของ
ท้ังสองประเทศและเสรมิสร้างชะตากรรมรว่มกันระ-
หว่างกัมพูชาและจีน 
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柬埔寨驻中国学生会理事会成员  韦速烈

สานพลงัเยาวชนส่งเสรมิความร่วมมือกมัพชูาและจนี

Maov Setheani สมาชิกสมาคมนักเรียนกมัพูชาในจนี

为推动柬中合作贡献青春力量

เมื่อเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา ผมใหค้วามสนใจกับ
ขา่วการจัดประชุมสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จีน
ครั้งท่ี 20 ซึ่งมหีลายเรื่องท่ีผมประทับใจ 

ส�าหรบัผมแล้ว ประเทศจีนเปน็สถานท่ีท่ีใหค้วาม
รู้สึกเปน็มติร คุ้นเคย และชวนใหคิ้ดถึง เมื่อป ี2557 
ผมเริม่ต้นการศกึษาในประเทศจีนโดยใชเ้วลารวม 7 ปี
ต้ังแต่เรยีนภาษาจีนจนถึงได้รบัประกาศนยีบตัรมหา-
บัณฑิตสาขาวิชาศลิปศาสตร ์ผมได้รบัความรูม้ากมาย
ได้รูจั้กและมเีพื่อนสนทิชาวจีน ได้เดินทางไปเหน็ภเูขา
แมน่�า ทะเลสาบท่ัวประเทศจีน ท�าใหเ้หน็โลกท่ีกว้างขึน้

ชาวจีนมคีวามอุตสาหะและท�างานหนกัเพื่อให้
บรรลุเปา้หมายการพฒันาประเทศ และอุทิศตนอยา่ง
แขง็ขนัในกิจการสรา้งสรรค์แผน่ดินเกิด  ความส�าเรจ็
ในการพฒันาท่ีเราเหน็ในประเทศจีนทกุวันนี ้ แยกไม่
ออกจากการสนบัสนนุของชาวจีนในวงกว้าง  ปจัจุบัน
การพฒันาของจีนก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นทกุด้าน และ
ประสบการณ์มากมายควรค่าแก่การเรียนรู้ส�าหรับ

（扫二维码看视频）
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เยีย่มชมเมืองอว้ีซ丨ีวอลแว็กซอ์ว้ีซ ี: บคุลากรท่ีมี
ความสามารถช่วยพฒันาอตุสาหกรรมชวีการแพทยใ์หก้า้วไกล
走进玉溪丨玉溪沃森：人才赋能 跑出生物医药产业加速度

นบัต้ังแต่เปดิตัวผลิตภัณฑ์วัคซนีคอนจูเกตฮีโมฟลิสุ
อินฟลูเอนซา ชนดิบ ี(Hemophilus influenza type B)
ซึง่วางตลาดครัง้แรกในป ี2550 จนกระท่ังถึงการคิดค้น
พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด - 19 ชนดิ mRNA ในป ี2565
และได้รับการอนมุติัให้ใช้ในกรณฉีกุเฉนิในประเทศอิน-
โดนเีซียได้ส�าเรจ็  หลังผา่นการวิจัยและพฒันาด้านเทค-
โนโลยีมาเปน็เวลาหลายป ีปจัจุบนั บรษัิท วอลแว็กซ์ไบโอ
เทคโนโลยียูนนาน จ�ากัด หรือบริษัทวอลแว็กซ์ ได้ผลิต
วัคซีนและวางจ�าหนา่ยแล้วจ�านวน 10 ชนดิ และผลิตภัณฑ์
ของบริษัทยังได้ส่งออกไปยัง 18 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ
อเมริกา อียิปต์ โมร็อกโก อินโดนี เซีย คีร์กีซสถาน 
และอินเดีย เปน็ต้น

 “บุคลากรท่ีมคีวามสามารถเปน็ปจัจัยส�าคัญท่ีก�าหนด
ระดับความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ
องค์กรต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความส�าคัญกับ
บุคลากรท่ีมคีวามสามารถเปน็อันดับแรก ท้ังในด้านการ
อบรมบ่มเพาะ ความรูค้วามสามารถหรอืการบริหารจัด

การ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจหลักท่ีองค์กรต่าง ๆ ควร
ใหค้วามสนใจ” คุณหวงเจ้ิน ประธานกรรมการบริษัท
วอลแว็กซ์กล่าว 

ยอ้นกลับไปในป ี2546  รฐับาลมณฑลยูนนานได้เชญิ
คณุหวงเจ้ินใหเ้ขา้มารว่มงานกับบริษัทวอลแว็กซ์ในฐานะ
บุคลากรผูม้คีวามสามารถพิเศษ เขากล่าวว่า “ต้ังแต่เร่ิม
แรก เราได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมอืงอว้ีซีและ
รฐับาลมณฑลยูนนานทุกภาคส่วนเปน็อยา่งดี” ซ่ึงท�าให้
คณุหวงรู้สกึว่าประเทศจีนใหค้วามส�าคัญกับการพฒันา
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรท่ีมคีวาม
ส�าคัญเปน็อย่างมาก

ตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทวอลแว็กซ์ได้ใช้
รูปแบบการฝกึอบรมความสามารถเชงินวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพการอบรมบุคลากร โดยบริษัทฯ ได้บ่ม
เพาะบุคลากรด้านต่าง ๆ รวมกว่า 100 คน เชน่ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยวัีคซนีและนกัวิจัยการ
จัดการท่ีมคีุณภาพ บุคลากรด้านการลงทะเบียนวัคซีน
และการจัดการทางคลินกิ บุคลากรด้านการผลิตวัคซีน
และการจัดการท่ีมีคุณภาพ บุคลากรด้านการจัดการ
วิศวกรรม ซ่ึงบุคลากรท่ีมคีวามสามารถกลุ่มนีจ้ะมบีทบาท
ส�าคัญในอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ของมณฑลยูนนาน
หรือแมแ้ต่กระท่ังระดับประเทศจีน

                        玉溪市委宣传部供稿供图

从2007年推出首款上市产品b型流感嗜血杆菌结合疫

苗，到2022年研发生产的新型冠状病毒mRNA疫苗成功获

得印度尼西亚紧急使用授权，经过多年科技研发，玉溪沃森

生物技术有限公司目前投产上市的疫苗品种已达10个品规，

产品出口美国、埃及、摩洛哥、印度尼西亚、吉尔吉斯斯

坦、印度等18个国家。
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