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从第二十三届圣彼得堡国际经济论

坛到上海合作组织成员国元首理

事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任

措施会议第五次峰会，再到二十国集团领

导人第十四次峰会，在四次国际会议上，

中国国家主席习近平均在讲话中展现了中

国继续做世界和平的建设者、全球发展的

贡献者、国际秩序的维护者的决心。

四次国际会议，习近平提出这些“中国方案”

ส ีจิ้นผงิช ู“แนวทางแบบจนี”
ในเวทีประชมุระหว่างประเทศ 4 คร ัง้

นับต้ังแตการประชมุ International 

Economic Forum ครัง้ที ่23 ทีน่ครเซนต

ปเตอรสเบิรก (SPIEF’19) จนถึงการ-

ประชมุผูนาํสมาชกิองคการความรวม-

มือเซี่ยงไฮ (SCO) ครั้งที ่19 และการ

ประชมุวาดวยการสงเสรมิปฏสิมัพนัธ

และมาตรการสรางความไวเนือ้เชือ่ใจ

ระหวางประเทศในภมิูภาคเอเชยี (CICA) 

ครั้งที ่5 รวมทั้งการประชุมผูนํา G20

ครั้งที ่14 ในเวทีการประชุมระหวาง

ประเทศ 4 ครัง้ ดังกลาว ประธานาธิบดี

ส ีจิน้ผงิไดพดูถงึความมุงมัน่ของจนี

ที่จะยืนหยัดในการเปนผูสรางสันต-ิ

ภาพโลก ผูอทุศิใหแกการพฒันาของ

โลก และผูพทิกัษระเบียบโลกตอไป

วนัที ่7 มิถนุายน ณ นครเซน็ตป-

เตอรสเบิรก ประเทศรสัเซีย ประธานา-

ธิบดีสี จิ้นผิงไดกลาวปาฐกถาใน

04



การประชุม International Economic Forum ครั้งที ่23 (SPIEF’19) วา

พวกเราจะตองยนืหยดัในการรวมปรกึษาหารอื รวมสราง รวมแบงปน

ระหวางกัน เพื่อสรรคสรางเศรษฐกิจโลกที่เปดกวางหลากหลาย

พวกเราจะตองยนืหยดัในการยดึคนเปนทีต้ั่ง พยายามสรรคสรางสังคม

แหงความผาสุกที่ครอบคลุมและยอมรับซึ่งกันและกัน

พวกเราจะตองยืนหยัดการพัฒนาสีเขียว มุงมั่นสรรคสรางโลกอัน

งดงามที่มนุษยกับธรรมชาติอยูรวมกันอยางสมดุล

วนัที ่14 มิถนุายน ณ กรงุบชิเคก  ประเทศคีรกซีสถาน ประธานาธิบดี

ส ีจ้ินผงิ ไดกลาวในการประชมุผูนาํสมาชกิองคการความรวมมือเซ่ียงไฮ

(SCO) ครั้งที ่19 วา

พวกเราจะตองรวมกันผลักดันใหองคการความรวมมือเซี่ยงไฮเปน

แบบอยางของความสามัคคีที่ไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

พวกเราจะตองรวมกันผลักดันใหองคการความรวมมือเซี่ยงไฮเปน

แบบอยางของการรับผิดชอบทั้งดานความสงบสุขและอันตรายรวมกัน

พวกเราจะตองรวมกันผลักดันใหองคการความรวมมือเซี่ยงไฮเปน

แบบอยางของการไดรับประโยชนและชัยชนะรวมกัน

วนัที ่15 มิถนุายน ณ กรงุดูซานเบ ประเทศทาจกิสิถาน ประธานาธิบดี

ส ีจ้ินผงิ ไดกลาวในการประชมุวาดวยการสงเสรมิปฏสิมัพนัธและมาตรการ

สรางความไวเน้ือเชือ่ใจระหวางประเทศในภมิูภาคเอเชยี (CICA) ครัง้ที ่5  วา

การสรรคสรางเอเชยีท่ีมีลกัษณะเคารพซึง่กนัและกนั ไวเน้ือเชือ่ใจกนั 

เปนความปรารถนารวมกันของพวกเรา

การสรรคสรางเอเชียที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เปนเปาหมาย

รวมกันของพวกเรา

การสรรคสรางเอเชียที่พัฒนาเจริญรุงเรือง เปนวิสัยทัศนรวมกันของ

พวกเรา

การสรรคสรางเอเชียที่เปดกวางและยอมรับซึ่งกันและกัน เปนสิ่งที่

พวกเราไขวควารวมกัน

การสรรคสรางเอเชยีท่ีมีลกัษณะรวมมือกนัและสรางสรรคนวตักรรม

ใหมๆ เปนความตองการรวมกันของพวกเรา

วนัที ่28 มิถนุายน ณ นครโอซากา ประเทศญีปุ่น ประธานาธิบดีสี  จ้ินผงิ

ไดกลาวในการประชุมผูนํา G20 ครั้งที ่14 วา

พวกเราตองเคารพกฎเกณฑท่ีถกู

ตองเปนธรรม

พวกเราตองเขาใจสถานการณของ

การพัฒนา

พวกเราตองใสใจในอนาคตรวม

กนั

ยนืหยดัการปฏริปูและสรางสรรค

สิ่งใหม ขุดคนพลังแหงการเติบโต

ยืนหยัดการพัฒนาไปพรอมกับ

ยคุสมัย ปรบัปรงุธรรมาภบิาลโลกให

สมบูรณยิ่งขึ้น

ยนืหยดัทีจ่ะเผชญิความยากลาํบาก 

ขจัดอุปสรรคการพัฒนา

ยนืหยดัเจตนารมณคูหุนสวนความ

รวมมือ แกไขความขัดแยงใหลงตัว

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิง เขารวมฟอรั่มเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ ครั้งที ่23 พรอมกลาวสุนทรพจน ณ นครเซ็นตป-

เตอรสเบิรก

习近平出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛并致

辞 CNSphoto

ผูนําสมาชิกองคการความรวมมือเซี่ยงไฮถายรูปรวมกันเปน

ที่ระลึก

上海合作组织成员国元首集体合影 CNSphoto 
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中华人民共和国成立70周年，首都北京举行隆重热烈的庆祝活动。庆祝

活动主要包括，10月1日在北京天安门广场隆重举行庆祝中华人民共和

国成立70周年大会，中国国家主席习近平发表重要讲话，阅兵式和群众

游行等。 CNSphoto

กรงุปกก่ิงเตรยีมจัดงานอยางยิง่ใหญเพือ่เฉลมิฉลองวาระครบรอบ 

70 ป แหงการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมีกจิกรรม

สําคญั ไดแก พธีิเฉลมิฉลองใหญ ณ จตุัรสัเทียนอนัเหมนิในวนัที ่

1 ตุลาคม ประธานาธิบดีสี จิน้ผงิจะข้ึนกลาวปาฐกถาพเิศษ รวม

ทัง้มีการเดินสวนสนามของเหลาทหารและประชาชน

要闻 สรปุข่าว

数字 ตวัเลขตอ้งรู ้

8月30日起，中国人民银行正式发行2019年版第五套人民币50元、20

元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。新华社 图

ต้ังแตวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ธนาคารประชาชนจนี (ธนาคาร

กลางแหงชาติจีน) ไดออกธนบัตรเงินหยวนใหม ชดุที ่5 ของปนี ้

ประกอบดวยธนบัติมูลคา 50 หยวน 20 หยวน 10 หยวน และ 1 

หยวน รวมท้ังเหรยีญ มูลคา 1 หยวน 5 เจ่ียว และ 1 เจ่ียว

日前，中国国务院正式批复设立山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙

江6个自贸试验区。至此，中国共拥有18个自贸试验区。图为中国（云

南）自由贸易试验区正式挂牌。新华社 图

ขณะนี ้รฐับาลจีนไดอนมุติการกอต้ังเขตสาธิตการคาเสรรีวม 6 

แหง ต้ังอยูท่ีมณฑลซานตง เจยีงซ ูกวางซี เหอเปย ยนูนาน และ

เฮยหลงเจยีง จนถงึปจจบัุน จนีมีเขตสาธิตการคาเสรรีวม 18  แหง 

จากภาพคือ เขตการคาเสรีทดลองของจีน (ยูนนาน) เปดปาย

อยางเปนทางการ

8.54亿
8月30日，第44次中国互联网络发展状况统计报告在北京发

布。数据显示，截至2019年6月，中国网民规模达到8.54亿，

手机网民规模达8.47亿。CFP 

วนัที ่30 สิงหาคม 2562 มีการเผยแพรรายงานสถานการณการ

พฒันาอนิเตอรเนต็จีนครัง้ที ่44 ณ กรงุปกกิง่ ระบุวา จนถงึเดือน

มิถนุายน 2562 จีนมีผูใชอนิเตอรเนต็ 854 ลานคน โดยเปนผูใช

อินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือถึง 847 ลานคน

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览
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声音 วรรคทอง

未来30年是体验时代，女性会越来越厉害，就算到了机器人的世界，决定美好标准的，

依然是女性。

        ——8月28日，第三届全球女性创业者大会在杭州召开，马云以联合国可持续发展目

标倡导者的身份向女性创业者表达敬意，并作出一个预测。

อนาคต 30 ปขางหนาคือยคุสมัยแหงการสัมผสัประสบการณใหม ผูหญิงจะเกง

ข้ึนเรือ่ยๆ ตอใหเขาสูโลกยุคหุนยนต ผูหญิงกย็งัจะเปนผูท่ีกาํหนดมาตรฐาน

ความงามและความดี

วนัที ่ 28 สิงหาคม 2562 การประชุมโลกวาดวยผูบุกเบิกธุรกจิเพศหญิง ครัง้ที ่

3 จดัข้ึน ณ นครหางโจว หมา หยนุ ในฐานะผูรเิริม่เปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนื

ของสหประชาชาติไดแสดงความเคารพตอบรรดาผูบกุเบิกธุรกจิเพศหญิง และ

ไดกลาวทํานายไวขางตน

22亿
中国电子学会近日发布的《中国机器人产业发展报

告2019》显示，2019年中国服务机器人市场规模

有望达22亿美元，约占全球服务机器人同年预计市

场规模的四分之一。新华社 图

สถาบันอิเล็กทรอนิกสจีนเผยแพร “รายงาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตจีนป 2019” 

คาดการณวาตลาดหุนยนตบริการของจีนปนี้

จะมีขนาดถงึ 2,200 ลานเหรยีญสหรฐัฯ  คิดเปน

สัดสวน 1 ใน 4 ของขนาดตลาดหุนยนตบรกิาร

ของทั่วโลกในปนี้

 ข่าวสารด่วน资讯
速览
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科技 วิทยาศาสตร์

文化 วฒันธรรม

8月26日，目前中国最大的媒体机器人生产商和服务商新华智云对外发

布了其自主研发的25款媒体机器人。这些机器人功能各异：有的可以进

行文字识别，有的会自动生成字幕，有的能实时进行直播剪辑，有的能

轻松制作视频数据新闻。CFP

วนัที ่26 สิงหาคม 2562 บริษัทซินหัวจือหยนุ (新华智云)  ผูให

บรกิารและผลติหุนยนตส่ือมวลชนทีใ่หญท่ีสดุของประเทศจีน

ไดเปดตัวหุนยนตส่ือมวลชนจํานวน 25 เครื่อง โดยมีหนาท่ี

การทาํงานทีแ่ตกตางกนั บางเครือ่งสามารถแยกแยะตัวหนังสือ

ได บางเครือ่งสามารถใส Subtitle ไดเอง บางเครือ่งสามารถตัดตอ

การถายทอดสดไดแบบเรยีลไทม และบางเครือ่งสามารถผลติ

คลปิวดีิโอขาวไดอยางงายดาย

交流 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

8月29日，傣族舞蹈诗《行走的贝叶》亮相云南艺术学院实验剧场。

《行走的贝叶》分为“林静”“热土”“圣水”3个篇章，以傣族最具

代表性的贝叶文化、农耕文化、婚恋文化、神话传说、民风风俗、泼水

节的传说等特色文化为创作主线，全面展示傣族的民族精神，展现西双

版纳的美丽神奇。

วนัที ่29 สิงหาคม 2562 ระบําชนชาติไทชดุ “การเดินทางของใบ

ลาน” ไดจดัการแสดงข้ึน ณ สถาบันศิลปะยนูนาน การแสดงชดุนี้

แบงออกเปน 3 องค คือ “ปาสงบ”  “บานเกดิ”  “น้ํามนต” โดย

สรางสรรคข้ึนเพือ่ถายทอดเอกลกัษณทางวฒันธรรมของชนชาติ

ไท อาทิ คมัภรีใบลาน เกษตรกรรม ความรักและการแตงงาน 

ตํานานเทพนยิาย ประเพณชีาวบาน และเทศกาลสงกรานต  ฯลฯ 

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงจิตวิญญาณของชนชาติไท และความงาม

อนันาอศัจรรยของสบิสองปนนา

由中国陕西省文物局和泰国文化部艺术厅共同举办的“秦兵马俑展”于9月15

日在泰国举行。这是“秦兵马俑展”首次在泰国举办，展览将持续至12月15

日，共有86件（套）文物参展，其中包括一级文物17件（套）。新华社 图

“นิทรรศการหุนทหารและมาจ๋ินซีฮองเต” จดัข้ึนระหวางวนัท่ี

15 กนัยายน ถึง 15 ธันวาคม 2562 โดยกรมวฒันธรรมทางวตัถแุหง

มณฑลสานซี รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย ซ่ึงเปนการจดั

แสดงนทิรรศการหุนทหารและมาจิน๋ซีฮองเตครัง้แรกในประเทศ

ไทย ภายในงานมีการจัดแสดงวัตถุโบราณรวม 86 รายการ ใน

จํานวนนีเ้ปนวตัถโุบราณชัน้เอกถงึ 17 รายการ

中国援赠斯里兰卡海军的一艘护卫舰8月22日入列斯海军。援赠斯方的

这艘军舰长112米、宽12.4米，满载排水量2300吨。该舰入列后以斯里

兰卡历史上受人拥戴的国王“帕拉克拉玛巴胡”命名，舷号P625。

新华社 图

เรอืฟรเิกตท่ีรฐับาลจนีมอบใหกบักองทัพเรอืศรลีงักาไดเขาประ-

จําการในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 โดยเรอืรบลาํนีมี้ความยาว 112 

เมตร กวาง 12.4 เมตร ขนาดบรรทกุ 2,300 ตัน เรอืดังกลาวไดรบั

การขนานนามตามกษัตรยิท่ีไดรับการยกยองอยางสูงในประ-

วติัศาสตรของศรลีงักา คือ พระเจาปรากรมพาหโุดยมีรหสัประจาํ

เรอืคอื P625

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览
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在富民品云果庆丰收

ฉลองการเกบ็เกีย่วอนัอดุมสมบรูณข์องผลไมยู้นนานท่ีอ�าเภอฝหูมิน

งานเทศกาลการเกบ็เกีย่วอนัอดุม-

สมบูรณของเกษตรกรจีนแหงอาํเภอ

ฝหูมิน ป 2019 และฟอรัม่การประชมุ

สุดยอดผลไมยนูนานครัง้แรก จดัข้ึน

ในวนัท่ี 23 กันยายน ณ สวนอตุสาห-

กรรมผลไมที่ราบสูงยูนนาน อาํเภอ

ฝหูมนิ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน 

โดยมกีงสุลใหญประจาํเมืองคุนหมิง

จากประเทศไทย มาเลเซยี และเวยีดนาม

และเจาหนาที่จากสถานกงสุลใหญ

กมัพชูา ลาว เมียนมา และผูเชีย่วชาญ

9月23日，“2019中国（富民）农民

丰收节暨首届云果高峰论坛”在云

南省昆明市富民县国家高原云果产业园举

行。泰国、马来西亚、越南驻昆明总领事

以及柬埔寨、老挝、缅甸等国家驻昆总领

事馆官员和中外农业专家参加了本次活动，

通过尝丰收、聊丰收、庆丰收、唱丰收等活

动，与当地百姓一起分享丰收的喜悦。

ดานการเกษตรจากประเทศจีนและตางประเทศเขารวมงานคร้ังน้ี ภายใน

งานไดจัดใหมีกจิกรรมตางๆ เพือ่แบงปนความสุขจากการเกบ็เกีย่วรวมกับ

คนในทองถิน่ เชน การลิม้ชมิรสผลไม บอกเลาเรือ่งราวเกีย่วกบัการเกบ็เกีย่ว 

ฉลองการเก็บเก่ียว เปนตน

หลงัจากพธีิเปดจบลง คุณนิธิวดี มานิตกลุ กงสุลใหญไทย ณ นครคนุหมิง 

ไดเยี่ยมชมบูธบริษัทดอกไมสดแหงหนึ่งของอําเภอฝูหมิน เธอรูสึกประ-

หลาดใจมากทีด่อกกหุลาบดอกหนึง่ราคาเพยีงหน่ึงหยวน และยงัไดถามผู-

จดัแสดงอกีวาพวกเขามีสวนดอกไมหรอืไม เธอหวงัวาจะไดเขาไปเยีย่มชม

สวนดังกลาว

คุณสมาน ชินเบญจพล หอการคาจังหวัดพิจิตร และเลขาธิการสภาหอ

การคาแหงประเทศไทย คณุจกัรกฤต บรรเจดิกจิ ประธานสมาคมสมโอ และ

ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรอกี 8 คน จากประเทศกมัพชูา เมียนมา เนปาล บงั-

คลาเทศและประเทศอืน่ๆ ไดรบัการวาจางใหเปนท่ีปรกึษาระยะยาวใหกบั

สวนอตุสาหกรรมผลไมท่ีราบสงูยนูนาน อาํเภอฝหูมิน คณุสมาน ชนิเบญจพล

กลาววา เขาหวังวาในอนาคตประเทศไทยและมณฑลยูนนาน จะมีการ

แลกเปลี่ยนและทําความรวมมือในอตุสาหกรรมผลไมมากข้ึน

หลงัจากพธีิเกบ็เกีย่วฯ จบลงยังไดมีการแสดงการรายรําทีง่ดงามจาก

นักเรียนตางชาติชาวไทย ลาว เมียนมา กมัพชูา และเวียดนามมาแสดงให

ผูคนในทองถิน่ไดรบัชมอกีดวย

ผลไมยูนนานรอผูคนมาลิ้มชิมรส
甜美云果等客尝  陈创业 图

本刊记者  蔡梦/文
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沧桑巨变七十载　民族复兴铸辉煌
——新中国成立70周年经济社会发展成就

พลกิแผ่นดนิ 70 ปี ฟ้ืนฟคูวามเจรญิสรา้งความรุ่งโรจน์
-ผลส�าเรจ็ในการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมภายหลงัสถาปนา
จนีใหม่ครบรอบ 70 ปี

นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดีจนี กลาวในคําอวยพรปใหม 2019 วา “ใน

ป 2019 พวกเราจะเฉลมิฉลองวนัเกดิครบรอบ 70 ป ของสาธารณรฐัประชาชน

จีนอยางยิง่ใหญ” 70 ป แหงการฟนฝาตอสู 70 ป แหงการฝาลมฝาฝน ประชาชน

เปนฐานรากที่ม่ันคงของประเทศสาธารณะ ประชาชนเปนความม่ันใจท่ี

ใหญท่ีสุดของเราในการบรหิารประเทศ ตลอดระยะทีเ่ดินผานมา ประชาชน

จนีพึง่พาตนเอง ฟนฝาตอสูอยางแสนยากลาํบาก จงึไดสรางส่ิงมหัศจรรย

ของจนีทีค่นท่ัวโลกตางสนใจกนั

ป 2019 เปนปท่ีสถาปนาประเทศจนีใหมครบรอบ 70 ป ในชวง 70 ป

มานี ้ประชาชนชนชาติตางๆ ทัว่ประเทศจีน ภายใตการนาํของพรรคคอม-

มิวนิสตจนี มีความสามัคคเีปนนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ฝาความยากลาํบาก 

บุกเบิกพฒันา กาวไปขางหนาอยางเต็มที ่จงึไดพฒันาจากความลาหลัง

ซรีีย่ฉ์ลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี
庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

2019年，是新中国成立

70周年。70年来，

在中国共产党的领导下，中国各族人民

团结一心，迎难而上，开拓进取，奋

力前行，从封闭落后迈向开放进步，

从温饱不足迈向全面小康，从积贫积

弱迈向繁荣富强，创造了一个又一个

人类发展史上的伟大奇迹，中华民族

迎来了从站起来、富起来到强起来的

伟大飞跃，正阔步走在中华民族伟大

复兴的新征程上。

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
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และปดประเทศ สูความกาวหนาและเปดประ-

เทศ จากการขาดแคลนทกุอยาง สูความม่ังคัง่ใน

ท่ัวทุกดาน จากความยากไรและความออนแอ สู

ความเจริญรุงเรืองและความเขมแข็งเกรียง

ไกร ไดสรางสิ่งมหัศจรรยที่ยิ่งใหญครัง้แลว

ครัง้เลาในประวติัศาสตรการพฒันาของมนษุย-

ชาติ ประชาชาติจีนไดรับความกาวหนาแบบ

กาวกระโดด จากการลกุขึน้ยนื สูความรํา่รวย

ขึน้ สูความเขมแข็งขึน้ กาํลงักาวเริม่ตนใหมสู

การฟนฟคูวามเจรญิรุงเรอืงท่ียิง่ใหญแหงประ-

ชาชาติจีนอยางสงาผาเผย

รายงานวนัชาติพเิศษ国庆
特稿

11



คาํรายงานซรีีย่ผลสําเรจ็การพฒันาเศรษฐกจิสังคมจนีใหม

สถาปนาครบรอบ 70 ปที่ประกาศโดยกรมสถิติแหงชาติจีน

ปรากฏวา เศรษฐกิจประชาชาติจีนเติบโตอยางรวดเร็วและ

ตอเนื่อง

นอกจากน้ี ระดับการพฒันาเปนแบบเมืองของจีน ไดยกระดับ

สูงข้ึนอยางเหน็ไดชดั อตัราความเปนแบบเมืองของประชากร

ท่ีอยูประจําทีข่องจนีในปลายป 2018 เปน 59.6% เพิม่สูงขึน้ 

41.7% เม่ือเทียบกบัปลายป 1978 อตัราความเปนแบบเมืองของ

ประชากรตามสํามะโนครวัในปลายป 2018 อยูท่ี 43.4% เพิม่สูงข้ึน

8% เม่ือเทยีบกบัปลายป 2012 จาํนวนของตัวเมืองจาก 132 เมือง 

ในป 1949 เพิม่ข้ึนเปน 672 เมืองในป 2018 

综合国力实现历史性跨越
ศกัยภาพโดยรวมของประเทศบรรลซุึง่การกา้วกระโดดเชงิประวติัศาสตร์

国内生产总值
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

1952年 679 亿元
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติป 1952 มีเพียง 67,900 ลานหยวน

1986年 1 万亿元
ยอดมวลรวมเศรษฐกิจในป 1986 ทะล ุ1 ลานๆ หยวน

2000年 突破 10 万亿元
เมื่อถึงป 2000 ทะล ุ10 ลานๆ หยวน

2018年 900309 亿元
ป 2018 มีถึง 90.0309 ลานๆ หยวน

1978年 3679 亿元

ผลิตภัณฑมวลรวมการผลิตประชาชาติป 1978 เพิ่มขึ้นเปน 

367,900 ลานหยวน

ทัศนียภาพในยามคํ่าคืนของศูนยกลางธุรกิจเทียนเหอ นครกวางโจว

广州市天河中央商务区夜景 CFP 杨艺 图

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
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หลงัสถาปนาประเทศจนีใหม 70 

ปมาน้ี เกษตรกรรมของจีนมีบทบาท

พืน้ฐานม่ันคงข้ึนอยางตอเน่ือง อตุสาห-

กรรมมีฐานะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จน

มีฐานะนําการบรกิาร มีบทบาทค้ํายนั

เศรษฐกจิสังคมนับวนัจะดีเดนขึน้ การ

ผลิตทั้งสามอยางมีแนวโนมพัฒนา

อยางสมดุลกัน การพฒันาทางเศรษฐ-

กิจมีลกัษณะเชงิทัว่ทุกดาน เชงิประ-

สานกนัและเชิงยัง่ยนือยางเขมขนข้ึน

คํารายงานยังปรากฏวา เงื่อนไข

การผลติดานการเกษตรไดรบัการปรบั-

ปรงุใหดีขึน้อยางตอเนือ่ง ทกัษะการ

ผลติโดยรวมไดรบัการยกระดับสงูขึน้

ยอดปรมิาณการผลติขาวของจีนไดเพิม่

จาก 113.18 ลานตัน ในป 1949 สูงขึน้

เปน 657.89 ลานตัน ในป 2018

ปจจบัุน จนีไดกลายเปนประเทศ

ท่ีมีสาขาอตุสาหกรรมทัง้หมดในสาขา

อุตสาหกรรมการผลิตของสหประ-

ชาชาติ มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ

产业结构持续优化升级
โครงสรา้งการผลติไดร้บัการปรบัปรงุดขีึ้นและยกระดบัสงูขึ้นอย่างต่อเนือ่ง

อตุสาหกรรม 200 กวาชนิดทีติ่ดอนัดับท่ี 1 ของโลก มูลคาเพิม่ของอตุสาหกรรม

การผลติติดอนัดับท่ี 1 ของโลกอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2010 ปรมิาณการผลติถานหนิ

ดิบของจนีในป 2018 เปน 3,680 ลานตัน เติบโต 114 เทา เม่ือเทียบกบัป 1949 ปรมิาณ

การผลติเหลก็กลา 1,110 ลานตัน เติบโต 8,503 เทา ปรมิาณการผลติปูนซีเมนต 

2,210 ลานตัน เติบโต 3,344 เทา

อุตสาหกรรมบริการของจนีพฒันาอยางเจรญิรุงเรอืง 70 ป หลงัการสถา-

ปนาประเทศจีนใหม เปน 70 ปแหงอุตสาหกรรมบริการพัฒนาเติบโตอยาง

รวดเรว็ ป 1952-2018 มูลคาเพิม่ของอตุสาหกรรมทีส่าม (อตุสาหกรรมบริการ) 

ของจนีไดขยายตัวจาก 19,500 ลานหยวน เปน 46.9575 ลานๆ หยวน คาํนวณ

ตามมูลคาที่ไมเปลี่ยนแปลง อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปคิดเปน 8.4% ซึ่งสูง

กวาอตัราการเติบโตของมวลรวมการผลติภายในประเทศ (GDP) เฉลีย่ตอป  0.3%

1950年 2012年1978年 2018年1999年

62
亿元

1132
亿元

突破
10000亿元

117254
亿元

183352
亿元全国财政收入

รายได้การคลงั 

รายได การคลัง
ทั่วประเทศจีน มี
เพียง 6,200 ลาน
หยวน ในป 1950

ในป 1978 เพิ่ม
ขึ้นถึง 113,200 

หยวน

ในป 1999 ทะลุ
ถงึ 1 ลานๆ 

หยวนเปนครั้ง
แรก

เมื่อถึงป 2012 

มียอด 11.7254 

ลานๆ หยวน

และยอด 18.3352 

ลานๆ หยวน ใน
ป 2018

เรือพิกัดนํ้าหนัก 14,000 ตัน หมายเลข 16 ซึ่งประเทศเยอรมันไดสั่งซื้อ บนแทนอูตอเรือ 3 หมื่นตันของบริษัทอุตสาหกรรมการ

ตอเรือทาเรือซินกาง เทียนจิน เตรียมลงนํ้า

德国订购的14000吨16号船在天津新港船舶重工3万吨级船台准备下水 新华社 图

รายงานวนัชาติพเิศษ国庆
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70 ปมานี ้วิทยาศาตรเทคโนโลยี

ของจีนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอยาง

เดนชัด ผลสําเร็จสําคัญๆ ปรากฏตัว

ขึน้อยางตอเนื่อง ป 2018 คาใชจาย

ในการพฒันาการวจัิยและการทดลอง

ทั่วสังคมมีถึง 1.9657 ลานๆ หยวน 

เพิ่มขึ้น 55.4 เทาเมื่อเทียบกับป 1995 

มีสัดสวน 2.18% เม่ือเทียบกบัมวลรวม

การผลติภายในประเทศ เพิม่ข้ึน 1.61% 

เมื่อเทียบกับป 1995 ซึ่งสูงกวาระดับ

ถัวเฉลี่ยของ 15 ประเทศสมาชิกสห-

ภาพยโุรป จนีกลายเปนประเทศท่ีลง-

ทุนคาวิจัยมากเปนอันดับที่สองของ

โลกตั้งแตป 2013 ยอดจํานวนผูวิจัย

基础产业和基础设施实现重大飞跃

科学、教育、社会事业欣欣向荣

อตุสาหกรรมพื้นฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกพื้นฐานบรรลซุึง่การกา้วกระโดด

กจิการวิทยาศาสตร ์การศกึษา และธุรกจิดา้นสงัคมเจรญิรุ่งเรอืง

70 ป หลงัสถาปนาประเทศจนีใหมเปนตนมา จนีเรงสรางสรรคส่ิงอาํนวย

ความสะดวกพื้นฐานเร็วขึ้น ซึ่งไดเปนหลักประกันแกการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมอยางตอเนื่อง

คํารายงานชี้ใหเห็นวา การพัฒนาดานการขนสงคมนาคมของจนีประ-

สบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยม ระยะทางรถไฟที่ใหบริการของการรถไฟจีน

ในปลายป 2018 มีถึง 131,000 กิโลเมตร เติมโต 5 เทาเมื่อเทียบกับป 1949 ใน

จํานวนนั้น เปนทางรถไฟความเร็วสูง 29,000 กิโลเมตร ถือเปนสัดสวนรวม

ระยะทางรถไฟความเรว็สูงของโลก 60% ข้ึนไป ระยะทางทางหลวง 4.85 ลาน

กโิลเมตร เติบโต 59 เทา ระยะทางสายการบินเท่ียวบนิประจาํ 8.38 ลานกโิลเมตร 

เติบโต 734 เทาเมื่อเทียบกับปลายป 1950

คาํรายงานระบุวา ความสามารถการแจกจายพลังงานของจีนเพิ่มมากขึน้

อยางเหน็ไดชดั ปรมิาณการติดต้ังเครือ่งปนไฟของจนีมถีงึ 1,900 ลานกโิลวตัต 

เมื่อเที่ยบกับปลายป 1978 เพิ่มขึ้น 32.3 เทา

เปนอนัดับท่ีหน่ึงของโลกติดตอกนั 6 ป ยอดจํานวนการยืน่ขอสิทธิทรพัยสนิ

ทางปญญาเปนอันดับที่หนึ่งของโลกติดตอกันมา 8 ป

อัตราสวนการไดรับการศึกษาก็ไดเพิ่มสูงขึ้นมาก เขาสูขบวนการระดับ

ปานกลางถงึระดับสูงในโลก นกัศึกษาท่ีกาํลงัเรยีนปรญิญาตรแีละปวส. ธรรมดา 

ในป 2018 ม ี28.31 ลานคน เพิม่ขึน้ 32 เทาเม่ือเทียบกบัป 1978 ระยะเวลาทีไ่ด

รบัการศึกษาถวัเฉลีย่ของประชากรอาย ุ15 ป และมากกวา เพิม่จาก  5.3 ป ในป 

1982 เปน 9.6 ป

การแพทยสาธารณสุขของจนีไดรบัการพฒันากาวหนามากข้ึน สุขภาพของ

พลเมืองมีระดับสูงขึ้นอยางตอเน่ือง อายขุัยคาดการณของพลเมืองเพิม่จาก

35 ป ในชวงสถาปนาจีนใหมสูงขึ้นถึง 77 ป ในป 2018 อัตราการตายของ

ทารกแรกเกิดลดลงจาก 200‰ ในชวงสถาปนาจีนใหมลดลงเปน 6.1‰ ใน

ป 2018 ระดับสุขภาพโดยรวมของพลเมืองสูงกวาระดับถวัเฉลีย่ของประเทศ

ที่มีรายไดสูงและปานกลาง

ทางดวนที่ทอดผานกลางทะเลซีไห ลูซาน มณฑลเจียงซี

江西省，蜿蜒在庐山西海中的高速公路 新华社 图

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
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70 ป หลงัสถาปนาประเทศจนีใหม ชวีติความเปนอยูของประชาชน

จีนไดรับการยกระดับสูงข้ึน จากไมพออุนกายอิม่ทอง สูการบรรลซ่ึุง

ความม่ังค่ังโดยรวม กาํลงักาวสูความม่ังค่ังในท่ัวทกุดาน คนมีงานทาํ

ของจนีในปลายป 2018 เพิม่ข้ึนเปน 775.86 ลานคน ในจํานวนน้ัน สัด

สวนคนทาํงานอตุสาหกรรมท่ีสองคิดเปน 27.6% เพิม่ข้ึน 20.2% เม่ือเทียบ

กับปลายป 1952 คนทํางานอตุสาหกรรมทีส่ามคิดเปน 46.3% เพิม่ข้ึน 

37.2% เม่ือเทียบกบัปลายป 1952 

รายไดพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การอุปโภคบริโภคมีระดับ

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

人民生活发生翻天覆地变化
ชวิีตความเป็นอยู่ของประชาชนเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างพลกิฟ้าพลกิแผ่นดนิ

1956 年

1978年

2018 年

居民收入
消费水平

人均收入	 	 					98 元

人均消费		 	 					88 元

人均收入		 	 				171 元
人均消费	 	 				151 元

人均收入		 									28228 元

人均消费		 									19853 元

รายได้พลเมอืงและระดบั

การอุปโภคบริโภค

ป 1956 รายไดที่ใชสอยไดเฉล่ียตอคน

ของพลเมืองทั่วประเทศจีนมีเพียง 98 หยวน 

คาใชจายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคน

เพียง 88 หยวน

ป 1978 รายไดที่ใชสอยไดเฉลี่ยตอคน

ของพลเมืองท่ัวประเทศจนีมีเพยีง 171 หยวน 

คาใชจายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคน 

151 หยวน

ป 2018 รายไดทีใ่ชสอยไดเฉล่ียตอคนของ

พลเมืองทัว่ประเทศจนีมีถงึ 28,228 หยวน เพิม่

ขึน้ 24.3 เทา เม่ือเทยีบกบัป 1978

ป 2018 คาใชจายในการอุปโภคบริโภค

เฉลีย่ตอคนทัว่ประเทศจีน 19,853 หยวน เพิม่ข้ึน

19.2 เทา เม่ือเทยีบกบัป 1978ลูกคาซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีจึเยพลาซา เมืองไหโขว มณฑลไหหลํา

顾客在海南省海口市日月广场免税店购物 新华社 图

ในวันที ่10 มีนาคม ผูสมัครงานกําลังดูประกาศรับสมัครงานในงานตลาดนัดพบแรงงานประจําฤดูใบไมผล ิ

ค.ศ. 2019 ณ มหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิคและวิทยาศาสตรซีอาน

3月10日，应聘者在西安电子科技大学2019年春季招聘会上查看招聘信息 新华社 图
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ภายหลังสถาปนาประเทศจีนใหม 70 ป คนจนีจากสภาพท่ีกนิ

ไมอิม่ไดกาวเขาสูขัน้มีกนิมีใชโดยภาครวม และกาํลงัพฒันามุงหนา

สูขั้นมีกินมีใชโดยทั่วหนาเมื่อถึงปลายป 2018

จาํนวนคนที่มีงานทําเพิ่มข้ึนถงึ 77,586 คน ในจํานวนนีเ้ปนคนที่

ทาํงานอตุสาหกรมดานทีส่องและทีส่ามคิดเปนสดัสวน 27.6% เพิม่ขึน้ 

20.2% เม่ือเทียบกบัปลายป 1952 คนทํางานอตุสาหกรรมท่ีสามคิดเปน 

46.3% เพิม่ข้ึน 37.2% เม่ือเทียบกบัปลายป 1952

จากรายงาน “ผลการวนิจิฉยัประเทศจนีอยางเปนระบบ” (China 

Systematic Country Diagnostic) ทีป่ระกาศโดยธนาคารโลกเม่ือป 2018

ระบุวา “ประเทศจีนไดประสบความสําเร็จอยางที่ไมเคยมีมากอน

ในประวติัศาสตรในดานการเติบโตทางเศรษฐกจิและการลดความ

ยากไรอยางรวดเรว็” นายแอนโตนีโอ กเูทอรเรส (António Guterres)

เลขาธิการสหประชาชาติสงจดหมายแสดงความยนิดีกับ “การประ-

ชมุฟอรัม่ระดับสูงวาดวยการลดความยากไรกบัการพฒันา ป 2017” 

โดยชื่นชมกลยุทธลดความยากไรของจีนวา “กลยุทธลดความยาก

ไรอยางแมนยํา เปนหนทางหนึ่งเดียวในการชวยเหลือประชากรที่

ยากไรทีสุ่ดใหบรรลซุึง่เปาหมายท่ียิง่ใหญของวาระการพฒันาอยาง

ยัง่ยนืในป 2030 จนีไดชวยประชากรหลายรอยลานคนหลดุพนความ

ยากไร ประสบการณของจนีเปนประโยชนตอประเทศกาํลงัพฒันา

อื่นๆ”

贫困人口数

中国减贫为世界减贫做出卓绝贡献
การลดความยากไรข้องจนีเป็นการสรา้งคุณูปการอนัยอดเยีย่มแก่การลดความยากไรข้องโลก

ประชากรผู้ยากไร้ลดน้อยลงขนานใหญ่ 

1978年 7.7 亿人

ในปลายป 1978 ประชากรผูยากไรในชนบทจนี

มี 770 ลานคน อัตราการเกิดความยากไรในชนบท

สูงถึง 97.5%

2012年 9899 万人

ในปลายป 2012 ประชากรผูยากไรในชนบท

จีนลดลงเหลือ 98.99 ลานคน อัตราการเกิดความ

ยากไรในชนบทลดลงเหลือ 10.2%

2018年 1660 万人

ปลายป 2018 ประชากรผูยากไรในชนบทจีน

ลดลงเหลือ 16.6 ลานคน ในชวง 6 ประหวางป 

2012 ถึงป 2018 ลดลงทั้งสิ้น 82.39 ลานคน
คุณอางเหวินซีราง ชาวบานของหมูบานถงขา ตําบลจื่อฉี ่อําเภอจื่อโต มณฑลชิงไห และภรรยาของเขาถายรูปที่

หนาบานหลังใหมที่พวกเขาไดยายถิ่นฐานมา

青海省治多县治渠乡同卡村，村民昂文西让和妻子在异地搬迁的新房前合影 新华社 图

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
特稿

16



ป 2013 นายสี จ้ินผงิ ประธานาธิบดี

จนีไดเสนอขอรเิริม่รวมกนัสราง “หนึง่

แถบ หนึ่งเสนทาง” ซึ่งขอริเริ่มนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อโฟกัสการเชือ่มตอ

กนั ผลกัดนัความรวมมอืทีมุ่งสูความ

เปนไปไดจริงเขาสูความลุมลกึ  ยนื-

หยดัรวมกันหารือ รวมกนัสราง รวม

กนัแบงปน บรรลุซึ่งการอาํนวยประ-

โยชนใหกันและกนั รวมกันวนิ  ๆพฒั-

นารวมกัน “หนึ่งแถบ หนึง่เสนทาง”

สรางบนพืน้ฐานประวัติศาสตรท่ียาว-

นาน กําลงักลายเปนเวทีปฏบิติัสาํคัญ

ของประชาคมรวมชะตากรรมแบงปน

แหงมนุษยชาติ

6 ปมาน้ี 150 กวาประเทศและองค-

การระหวางประเทศไดรวมลงนามกบั

จนีในขอตกลงความรวมมือทีร่วมกนั

สราง “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” เครอื-

ขายความรวมมือท่ีเชือ่มตอกนัและกนั

กาํลงักอรปูขึน้ ความคิดรเิริม่และแนว-

คดิหลกัของการรวมกนัสราง “หน่ึง

“一带一路”倡议取得积极成果
ขอ้รเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง” ประสบผลส�าเรจ็อย่างแขง็ขนั

แถบ หน่ึงเสนทาง” ไดบันทึกไวในเอกสารทีเ่กีย่วของของสหประชาชาติ กลุม

ประเทศ G20 เอเปคและองคการสวนภมิูภาคอืน่  ๆ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” ไม

เพยีงแตไดยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนประเทศตาง  ๆ สูงข้ึน

เทานัน้ หากยงัไดชวยบางประเทศในการแกปญหาการขาดแคลนทางหลวง 

ทางรถไฟ พลงัไฟฟาท่ีหนักใจมาหลายปใหตกไปดวย ไดสรางคุณปูการสาํคญัใน

การผลกัดันวาระการพฒันาอยางยัง่ยนืในป 2030 ของสหประชาชาติ ธนาคารโลก

เหน็วา “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” ทําใหการลดความยากไรทัว่โลก “เรงเร็วข้ึน”

6 ปมานี ้โครงสรางการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสน

ทาง” ไดกอรปูข้ึนในขัน้พืน้ฐาน โครงการความรวมมือยักษใหญจาํนวนมาก

เริม่กอสราง จนีกบัประเทศตามเสนทางเพิม่เสนทางการบิน 1,239 สาย คิดเปน 

69.1% ของเสนทางบินระหวางประเทศทีเ่ปดใหมทัง้หมด ขบวนรถไฟประจํา

จนี-ยุโรปไดเช่ือมโยง 108 เมืองของ 16 ประเทศบนแผนดินใหญเอเชยี-ยโุรป โดย

ไดเดินรถรวม 1.3 หมื่นเที่ยว ทอสงนํ้ามันและแกสจีน-เมียนมา ทางหลวง

คนุหมิง-กรงุเทพฯ จนี-ไทยไดสรางเสรจ็เปดใชตลอดทาง ทางรถไฟจนี-ลาว 

ทางรถไฟจนี-ไทยไดผลคบืหนาอยางม่ันคง ยอดมูลคาการคาระหวางจนีกบั

ประเทศตาม “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” มากกวา 6 ลานๆ ดอลลารสหรฐั การ

ลงทุนในประเทศตาม “หน่ึงแถบ หนึง่เสนทาง” โดยตรง 9 หมืน่ลานดอลลาร

สหรฐั ซ่ึงไดอาํนวยบรรยากาศการประกอบกิจการคาท่ีดียิง่ข้ึน เง่ือนไขความ

พรอมทางชีวิตความเปนอยูที่สะดวกยิ่งขึ้น โอกาสการพัฒนาที่หลากหลาย

ยิ่งขึ้นแกประเทศตางๆ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” กําลังกลายเปนแรงขับ

เคลื่อนสําคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาของโลก

70 ปแหงการเอาชนะความยากลาํบากและมุงไปขางหนา ประเทศจนีเกดิ

การเปลีย่นแปลงแบบพลกิฟาพลกิแผนดิน ซ่ึงนับเปนมหากาพยการฟนฝาตอสู

ท่ีประทบัใจ ไมวาในประวติัศาสตรของประชาชาติจีน หรอืในประวติัศาสตร

โลก

เมื่อวันที ่26 เมษายน ค.ศ. 2019 ฟอรั่มสุดยอดความรวมมือระหวางประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ครั้งที ่2 ไดจัดขึ้นที่ศูนย

การประชุมแหงชาต ิปกกิ่ง
2019年4月26日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京国家会议中心举行 新华社 图
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ซรีีย่ฉ์ลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี
庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

70年来，中国创造了世界减贫史

上的奇迹。每个家庭，都是这

部画卷中的一块拼图。本期，《湄公河》

杂志带您走近26个中国普通人的生活，他

们来自云南26个民族。他们之中有农民，

有教师，有村干部，有乡镇企业家，有的

自己勤劳致富，有的靠政策脱贫，还有的

带领群众一起奔小康。在通往全面小康社

会的道路上，云南省26个民族，一个都不

能少，一个都不会少。

ไม่ตกหล่นแมเ้พยีงเผ่าเดยีว

 ยนูนานเปนมณฑลท่ีมีความหลากหลายทางชนชาติสูงสุดในประเทศ

จนี นอกจากชนชาติฮัน่แลว มณฑลยนูนานยงัมีชนกลุมนอยอืน่  ๆท่ีมจีาํนวน

ประชากรมากกวา 5,000 คน มากถงึ 25 ชนเผาดวยกัน ไดแก ชนชาติอี ๋ไป 

ฮาหน ีไท จวง มง หยุ ลซีอ ลาหู วา นาซี เยา จิง่โพ ธิเบต ปลาง ปูย ีอาชาง 

ผหูมี ่มองโกล นู จนีัว่ เตออาง สุย แมนจ ูและตูหลง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผานมา สํานักงานนิเทศสัมพันธ คณะนายก-

รฐัมนตรแีหงสาธารณรฐัประชาชนจีนไดจัดการแถลงขาวงานเฉลิมฉลอง 

70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบยูนนานขึ้นเปนการ

เฉพาะที่นครปกกิ่ง ในการนี ้ฯพณฯ เฉิน หาว เลขาธิการพรรคคอมมิว-

นสิตจนีและผูอาํนวยการสภาผูแทนประชาชนมณฑลยนูนาน ไดรายงาน

ขอมูลดานการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของยนูนานใหแกผูสือ่ขาว

รับทราบ โดยกลาววา มณฑลยูนนานยึดมั่นในหลักการที่วา “ชาติพันธุ

ตางๆ ลวนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทุกสมาชิกในครอบครัวจะ

ตองมีชีวิตท่ีดีอยางถวนหนากนั” โดยรฐับาลมณฑลไดเนนหนกัเรือ่งการ

ขจัดความยากจน รวมศูนยการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ดําเนนิการตาม

แผนงานดานการขจดัความยากจนและชวยเหลอืผูยากไรอยางตรงจดุ โดย

เนนหนักไปที่อําเภอและเขตยากจน พื้นที่ซึ่งม ี“ชนเผาดั้งเดิม” อาศัยอยู

一个都不能少
本刊记者 陈创业/文

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
特稿

18



รวมกัน และพืน้ท่ีประชากรกลุมนอยในมณฑลยนูนาน เชน แควนปกครองตน

เองนูเจยีง แควนปกครองตนเองต๋ีชิง่ เมืองเจาทง ฯลฯ รฐับาลมณฑลยนูนาน

ไดดําเนินนโยบายโดยเนนหนักไปที ่ “สองเพียงพอ สามหลักประกัน” 

(อันประกอบดวย อาหารเพียงพอ เสื้อผาเพียงพอ หลักประกันดานการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักประกันดานการรักษาพยาบาลพื้นฐาน และหลัก

ประกันดานความปลอดภัยในที่อยูอาศัย) ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในชีวิต

ความเปนอยู จนไดรบัประสิทธิผลอยางมีนัยยะสําคัญ ผลกัดันใหเกิดความ

คืบหนาอยางมั่นคงในการปลดเปลื้องความยากจนใหแกพลเมือง

นายเฉนิ หาว กลาววา ระหวาง ค.ศ. 2013 ถงึ ค.ศ 2018 มณฑลยนูนาน

มีจํานวนพลเมืองที่หลุดพนจากความยากจนรวม 7.07 ลานคน มีหมูบาน

ท่ีหลดุพนจากความยากจนจาํนวน 5,068 หมูบาน อาํเภอทีห่ลดุพนจากความ

ยากจนรวม 48 แหง อตัราการเกดิคนยากจนลดลงจากรอยละ 21.7 เม่ือปลาย

ป 2012 เหลอืเพยีงรอยละ 5.39 ในปปจจบัุน และใน ค.ศ. 2020 มณฑลยนู-

นานก็จะบรรลุภารกิจดานการขจัดความยากจน ดวยการทําใหประชาชน

ทกุชนชาติในมณฑลกาวสูสังคมมกีนิมีใชอยางถวนหนา พรอมกนักับทั่ว

ประเทศ

นติยสารแมนํา้โขงฉบับนี ้จะพาทานเขาไปสัมผสัวถิชีวีติคนธรรมดา

ทัง้ 26 คน พวกเขาเหลานั้น เปนชน-

ชาติกลุมนอยรวม 26 กลุมในยนูนาน 

ทีบ่างกป็ระกอบอาชีพเกษตรกรรม

บางเปนคร ูบางเปนขาราชการในหมู

บาน บางเปนนักธุรกจิทองถิน่ บางคน

รํา่รวยดวยความขยนั บางคนรอดพน

จากความยากจนเพราะนโยบายรัฐ 

บางคนชวยสงเสรมิใหเพือ่น  ๆมีชวีติ

ทีดี่ขึน้ไปพรอมกนั บนเสนทางสูสังคม

กนิดีอยูดีอยางถวนหนาของประเทศจนี

นัน้ ชนชาติ 26 ชนเผาแหงมณฑลยนู-

นาน จะตองกาวไปพรอมกัน ไมตก

หลนแมเพียงเผาเดียว
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本刊记者 沈燕/文 元德/图

ชนชาติฮ ัน่-องุ่นพนัธ์ุหงถ ีเพิม่ความหวานหอมใหช้วิีต

魏聪 ， 男 ， 2 7 岁 ， 汉 族 ，

云南省大理白族自治州宾

川县大营镇排营村委会回子营村村

民。以前，回子营村交通不便，人

多地少，村民生活普遍贫困。2010

年，魏聪和其他村民一起，在政府的

支持下，开始种植红提葡萄。隔年，

收入就实现了翻番，从此，红提葡

萄成了回子营村村民脱贫致富的“幸

福果”。

เวย ชง เปนชาวฮัน่ อาย ุ27  ป มีภมิูลาํเนาอยูในหมูบานหยุจือ่อิง๋ สังกดั

หมูบานไผอิ๋ง ตําบลตาอิ๋ง อําเภอปนชวน แควนปกครองตนเองชน-

ชาติไปตาหลี่

เม่ือกอนการจราจรในหมูบานหุยจื่ออิ๋งไมสะดวก พืน้ท่ีทํากนินอย

แตมีประชากรมาก รายไดหลักของชาวบานมาจากการเพาะปลูกใบยา

สูบ ตนหอม กระเทียม แตถึงกระนั้นชาวบานในทองถิ่นนี้ก็ยังมีฐานะ

ยากจนโดยทั่วไป

ค.ศ. 2019 เวย ชงและเพื่อนๆ ในหมูบานไดเริ่มปลูกองุนแดงพันธุ

หงถ ีดวยการสนับสนนุจากรฐับาล ซ่ึงทําใหรายไดของพวกเขาเพิม่ข้ึน

เปนเทาตัว และนับจากนั้นองุนแดงพันธุนี้ก็กลายมาเปน “ผลไมแหง

ความสุข” ท่ีชวยใหชาวบานหยุจ่ืออิง๋หลุดพนจากความยากจน และเริม่

รํา่รวยข้ึนมา “เด๋ียวนี ้หมูบานเรามีถนนคอนกรตีเขาถงึทุกครวัเรอืน ราน

คาอีคอมเมิรซและบริษัทขนสงสามารถเดินทางเขามารับซื้อและกระ-

จายสินคาไดโดยตรง องุนพนัธุนีข้ายดี ราคากสู็ง เรามีทีดิ่นอยูหกโหมว

 (2.4โหมว=1ไร) ทําเงินไดมากถึงปละ 1.5 แสนหยวน”

汉族｜红提葡萄带来“甜日子”

①

②

องุนแดงพันธุหงถีที่ปลูกโดยนายเวย ชง เก็บเกี่ยวไดผลอุดมสมบูรณ
图①②2019年，魏聪种植的红提葡萄喜获丰收
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ชนชาติอี-๋หยาง ลู่เซนิและ “โรงเต๊ียมเผ่าอีป๋รดีา” ของเขา

杨禄森，男，彝族，家住

云南省大理白族自治州

剑川县大佛殿村。近年来，彝族

风情浓郁又坐拥丰富森林资源和

草场资源的大佛殿村抓住美丽乡

村建设的机遇，村民杨禄森在各

级政府的支持下开设了村里第一

个农家乐“开心彝栈”，又修建

了有4个标间的民宿。外来游客的

需求，拉动了村民们养鸡羊、种

果蔬以及土豆、蜂蜜、蕨菜、火

腿等农特产品的销售，形成了新

的致富产业链。

彝族｜杨禄森和他的“开心彝栈” 本刊记者 段毅 文/图

หยาง ลูเซิน เปนชายชาวอี ๋มาจากหมูบานตาฝอเต้ียน อาํเภอเจีย้นชวน

ในแควนปกครองตนเองชนชาติไปตาหลี่

หมูบานตาฝอเต้ียน ต้ังอยูเชงิเขาเหลาจวนิในอาํเภอเจีย้นชวน แควน-

ปกครองตนเองตาหลี ่เปนเขตเทือกเขาสูงและหนาวเยน็ อยูสูงกวาระดับ

นํ้าทะเล 2,650 เมตร และเนื่องจากทองที่ดังกลาวมีภูเขามาก ทีร่าบไม

คอยมี รายไดสวนใหญของชาวบานต้ังแตไหนแตไรมา จาํกดัอยูที่การ

เพาะปลูกและปศุสัตวที่ใหผลผลิตคอนขางตํ่า

หลายปมานี ้หมูบานตาฝอเตี้ยนเริ่มจับจุดเดนของตนในดานกลิ่น

อายวฒันธรรมเผาอี ๋และความใกลชดิปาเขาและทุงหญาอนัอดุมสมบูรณ 

มาใชเปนโอกาสในการทํากิน โดยหยาง ลูเซิน ชาวบานตาฝอเตี้ยนได

เปดกจิการ “โรงเต๊ียมเผาอีป๋รดีา” ซ่ึงนับเปนกจิการทีพ่กัแบบโฮมสเตย

แหงแรกของหมูบาน ภายใตการชวยเหลือจากรัฐบาลทองถิ่น และใน

ภายหลงั เขากไ็ดสรางเกสตเฮาสท่ีมีหองพกัขนาดมาตรฐานรวม 4 หอง

ขึ้นมา อุปสงคจากนักทองเที่ยว ชวยดึงยอดขายสินคาประเภทเนื้อไก 

เน้ือแกะ ผกั ผลไม รวมท้ังมันฝรัง่ นํา้ผึง้ ผกักดูเกีย๊ะ หมแูฮม ฯลฯ จนเกดิ

เปนหวงโซการผลิตใหมที่ชวยสรางความมั่งคั่งใหคนในทองถิ่น

①

②

นายหยาง ลูเซิน
图①杨禄森

เด็กๆ ในหมูบาน
图②村里的孩子们
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ฟาน เจี้ยนเหวิน เปนชาวเผาไป ภูมิลําเนาอยูที่หมูบานกวงหมิงบน

พืน้ท่ีลาดเขาฝงตะวันตกของภเูขาชางซาน แควนปกครองตนเองชนชาติไป

ตาหลี่ มณฑลยูนนาน หมูบานกวงหมิงแหงนี้มีตนวอลนัตอายุกวา 200

 ปมากกวา 6,000 ตน “เมื่อกอนเราก็จะหวังพึ่งพาแตสวนวอลนัตผืนนี ้

แตราคาวอลนัตน้ันไมแนนอน ปรมิาณผลผลติกข็ึน้อยูกบัดินฟาอากาศ” 

ฟาน เจี้ยนหลินกลาว

หลายปมานี ้หมูบานกวงหมิงไดเริ่มแสดงศักยภาพเฉพาะตัว โดย

ผลกัดันใหเกิดการพฒันาอตุสาหกรรมเกีย่วกบัวอลนตัอยางแข็งขนั กอ-

ต้ังสวนปาของรฐัรวมกบัอาํเภอยัง่ป แควนปกครองตนเองตาหลีข่ึน้มา 

พรอมกนันัน้ยงัไดต้ังสวนปาสาธิตสําหรับปลูกตนวอลนตั ขนาดพืน้ท่ี 

582.6 โหมว ฐานการผลิตสาธิต 100 โหมว มีการขยายการเพาะปลูก

วอลนัต ลงทุนในดานการวจิยัและพฒันา “ปจจุบันน้ี เราปลกูสมุนไพร

จีนควบคูไปกับวอลนัตตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผลผลิตตอพื้นที่

1 โหมว กย็กระดับข้ึน ชวีติความเปนอยูสุขสบายขึน้ทุกวนั”

    ไมเพียงเทานั้น คณะกรรมการหมูบานยังชวยกันหาวิธีตอยอด

หวงโซการผลิตวอลนัตดวย โดยไดรวมมือกับวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนบริษัทผูผลิตเพื่อนําเอาผลวอลนัตมาแปรรูปเปนของที่ระลึก

และงานฝมือตางๆ ถือเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหวอลนัตที่ผลิตได

การพฒันาอตุสาหกรรมวอลนตัชวยใหชาวบานกวงหมิงมีรายไดเฉล่ีย

ทะล ุ10,000 หยวน

ชนชาติไป๋-ฟ่าน เจี้ยนเหวินกบั “ผลพารวย” ของเขา

范建文，男，白族，家住云

南省大理白族自治州苍山

西坡腹地的光明村。近年来，光明

村大力推动核桃产业发展。范建文

说：“如今，在林业专家指导下，

我们将林下中药材种植与核桃种植

相结合，土地亩产值不断提高，

日子越过越红火。”不仅如此，

村委会还想方设法延伸核桃产业

链，把核桃原果加工成旅游伴手

礼、工艺品，为核桃带来更多附

加值。依靠核桃产业发展，光明

村村民人均年收入已突破万元。

白族｜范建文的“致富果” 本刊记者 段建鑫/文 胡超/图

①

②

นายฟาน เจี้ยนเหวิน กําลังตากวอลนัต
图①范建文在晾晒核桃

ชาวบานชั่งนํ้าหนักวอลนัต
图②村民给核桃称重
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 หลี ่เวย เปนชายชาวฮานี ภูมิลําเนาอยู ที่หมูบานหลงหมา สังกดั

หมูบานเฉาหยาง ตําบลเปาฮวา อําเภอหงเหอ แควนปกครองตนเอง

ชนชาติฮานีและชนชาติอี๋หงเหอ มณฑลยูนนาน

ทุงนาขั้นบันไดของชาวเผาฮานีในแควนปกครองตนเองหงเหอ

มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก สวนหมูบานหลงหมานั้น ก็อยูทามกลาง

นาข้ันบันไดสาหมาปาอนัสวยสดงดงามนัน่เอง หลายปมานี ้ทัศนยีภาพ

และธรรมชาติอันงดงามในทองถิ่น ทาํใหการทองเที่ยววิถีชนบทใน

หมูบานหลงหมาพฒันาไปอยางรวดเรว็ สถานทีพ่กัแรมประเภทโฮมสเตย- 

เกสตเฮาสผุดขึ้นเปนดอกเห็ด

เม่ือป 2014 หลี ่เวย ไดเปดกจิการโรงเต๊ียมหลงหมาขึน้ภายในหมูบาน 

ใหบริการที่พักและอาหารแกนักทองเที่ยว “เมื่อถึงวันหยุดโกลเดนวีค

ในชวงวันชาติจีน หองพักก็จะถูกจองเต็ม กิจการคึกคักจนรายไดตอป

พุงไปกวา 9 หม่ืนหยวน” หลี ่เวย กลาวเสรมิอยางยนิดีวา การทองเทีย่ว

ชวยใหชาวบานจํานวนไมนอยวางมือจากการเกษตร หันมาประกอบ

อาชีพทองเที่ยวมากขึ้น

ขณะนี้ หลี่ เวย ไดเลื่อนขั้นจากผูนํากระแสการทองเที่ยววิถีชนบท

ประจําหมูบานมาเปนผูใหญบานหลงหมาแลว หลี่ เวยเลาถึงความ

เปลีย่นแปลงในทองถิน่ตลอดระยะเวลาหลายปมานีด้วยความรูสึกซาบ

ซึง้ “เม่ือกอนหมูบานเราเพาะปลูกแบบด้ังเดิมเปนหลกั ไมมีการพฒันา

เชิงอุตสาหกรรม ชีวิตความเปนอยูของชาวบานจึงยากลําบาก แตเมื่อ

เกดิกระแสการทองเท่ียววิถีชนบทข้ึนในหมูบาน ชวีติความเปนอยูของ

เราก็ดีขึ้นอยางตอเนื่อง”

ชนชาติฮาน-ีการท่องเท่ียวสรา้งรายได ้

李威，男，哈尼族，家住

云南省红河哈尼族彝族

自治州红河县宝华乡朝阳行政村

龙玛村。红河州哈尼梯田闻名于

世，而龙玛村正处于撒马坝梯田

环绕之中，风景绝美。2014年，

李威在村里开办了龙玛客栈，为

游客提供住宿餐饮等服务。如

今，李威不仅是当地乡村旅游带

头人，还成了龙玛村的村长。谈

起这些年村中变化，李威感慨颇

深，“过去，村子以传统农业种植

为主，产业发展落后，群众生活困

难。得益于乡村旅游迅猛发展，如

今我们的日子越过越好。”

哈尼族｜乡村旅游富村民 本刊记者 段建鑫/文 受访者供图

①

②

นายหลี ่เวย ผูใหญบานหมูบานหลงหมา
图①龙玛村村长李威

ทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่สวยงามของหมูบานหลงหมา
图②龙玛村绝美的梯田风光

รายงานวนัชาติพเิศษ国庆
特稿

23



ชนชาติไท-“เจา้แห่งหมอ้ดนิ” นามเตา เจิ้งฟู่

刀正富，男，傣族，家住云

南省玉溪市新平县嘎洒镇

土锅寨。土锅寨因擅长制作花腰傣

（傣族的一个分支）生活中常用的

器皿——土锅而得名。刀正富是村

里的“土锅大王”，30多年来他坚

持传统手工制陶，被评为玉溪市花

腰傣土陶技艺代表性传承人。近年

来，当地加强对非遗的传承挖掘保

护力度。刀正富潜心琢磨，不断开

发土陶新产品，创新出土陶摆件、

土陶花瓶、土陶茶具等系列现代生

活用品，受到市场欢迎。

傣族｜“土锅大王”刀正富 本刊记者 段毅 文/图

เตา เจ้ิงฟู เปนชนกลุมนอยเผาไท ภมูลิาํเนาอยูทีห่มูบานถูกวั ตําบล

กาสา อาํเภอซินผงิ เมืองอวีซี้ มณฑลยนูนาน หมูบานถูกวั หรอืทีแ่ปล

วา “หมอดิน” ไดชื่อเชนนั้นเพราะชาวบานซึ่งเปนชาติพันธุไทเผาไท

หยา มีความเชี่ยวชาญในการผลิตหมอดินซึ่งเปนภาชนะท่ีใชกันใน

ชวีติประจําวันของชนเผา เตา เจ้ิงฟูน้ันถอืไดวาเปน “เจาแหงหมอดิน”

ประจําหมูบานเลยก็วาได เปนระยะเวลากวา 30 ปมาแลว ที่เขายดึ

อาชีพผลติเครื่องป นดินเผาทํามือแบบด้ังเดิม จนไดรับเลอืกใหเปน

ผูสืบทอดศิลปะเครื่องปนดินเผาเผาไทหยา ประจําเมืองอวี้ซี

ระยะหลงั เตา เจ้ิงฟูใหความสําคัญกบัการสืบทอด พฒันาและอนุ-

รกัษมรดกทางวฒันธรรมท่ีมิใชวตัถนุีเ้พิม่มากข้ึน เขาทุมเท พถิพีถินักบั

การคดิคนผลติภณัฑใหมๆ  ไมวาจะเปนของประดับจากดินเผา แจกนัดิน

เผา ชดุชงชาดินเผา และเครือ่งใชไมสอยในชวิีตประจาํวนัอืน่ๆ จนได

รบัความนิยมจากผูบรโิภค นอกจากนี ้เตา เจิง้ฟูยงัสรางโรงดินเผาข้ึนมา

ในบรเิวณบานของตัวเอง เพือ่ตอนรบันกัทองเท่ียว เด็กๆ และคนหนุม

สาวท่ีสนใจศิลปะเครื่องปนดินเผา ใหมาลองสัมผสัมรดกวฒันธรรม

ทีมิ่ใชวตัถนุีด้วยตนเอง จนมลีกูคาเดินทางมาทดลองผลติเครือ่งปนดิน-

เผาอยางไมขาดสาย กอนจะนําเอาผลผลติทีไ่ดกลบัไปยงัภมิูลาํเนาของ

ตน ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศจนี

①

②

นายเตา เจิ้งฟู
图①刀正富

เครื่องปนดินเผาทองถิ่นที่มีเอกลักษณของชาวไทหยา
图②具有当地花腰傣特色的土陶制品
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ชนชาติจว้ง-หวงั ไห่รุ่ย “บา้นเราค่อยๆ เปลีย่นแปลงไป”

王海锐，女，壮族，家住云

南省曲靖市师宗县五龙壮

族乡鲁克村委会大当同村。大当同

村是一个典型的少数民族聚居的

贫困村。在王海锐的印象里，“干

农活”是家里收入的主要来源。但

是，这两年她家的收入方式在悄悄

发生着变化。“最近两年，妈妈开

始给别人缝制传统壮族服装，因为

口碑不错，所以生意一直不断。凭

借妈妈的手艺，我们家有了新的收

入来源，生活越来越好了。”王海

锐说。

壮族｜王海锐：我家悄悄在变化 本刊记者 覃雪丹/文 受访者供图

หวงั ไหรุย เปนหญิงชาวจวง ภมูลิาํเนาอยูทีห่มูบานหลูเคอ ตําบล

ชนชาติจวงอูหลง อําเภอซือจง เมืองฉวี่จิ้ง มณฑลยูนนาน

หมูบานหลูเคอเปนตัวอยางท่ีเหน็ไดท่ัวไปของหมูบานชนกลุมนอย

ทีมี่ฐานะยากจน หมูบานแหงนีต้ั้งอยูในภมิูประเทศทีเ่ปนภเูขาสูงและ

หุบเหวลึก ถนนหนทางเขาไมถึง ชีวิตความเปนอยูตลอดจนการประ-

กอบอาชพีของชาวบานกย็ากลาํบาก จงึมีคณุภาพชวีติทีต่ํ่า รายไดหลัก

มาจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว

ในความทรงจําของหวัง ไหรุย การทําไรไถนาเปนแหลงรายได

สําคญัของครอบครวั อยางไรกดี็ ในชวงสองปมาน้ี แหลงท่ีมาของราย-

ไดเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป

 “สองปมานี ้แมของฉนัเริม่หนัมารบัจางเยบ็ชดุประจาํเผาจวง และ

เม่ือผลงานออกมาดีไดรับคําชม ก็มีคนติดตอเขามาไมขาดสาย” 

เวลานี ้ แมของหวัง ไหรุยจะตัดเย็บชุดประจําเผาจวงวันละหนึ่งชุด 

หากลกูคาซ้ือผามาเอง สนนราคาคาตัดจะอยูท่ี 100-200 หยวน แตหาก

ลูกคาซื้อผากับทางรานโดยตรง สนนราคาชุดหนึ่งจะอยูที ่ 200-300 

หยวน “ฝมือตัดเย็บเสื้อผาของแม ทําใหครอบครัวเรามีแหลงรายได

ใหม ชีวิตความเปนอยูก็ดีขึ้นตามลําดับ”

①

②

หวัง ไหรุย
图①王海锐

แมของหวัง ไหรุยกําลังวัดตัวลูกคา
图②王海锐的妈妈在给顾客量尺寸
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ชนชาติมง้-เสน้ทางสู่ความร�า่รวยจากความร่วมมือระหว่าง
หมู่บา้นกบัวิสาหกจิใหญ่ของหมู่บา้นฉอืจูป้๋า

陶成山，男，苗族，家住云

南省昭通市威信县双河苗

族彝族自治乡茨竹坝村。陶成山

是一名90后，2015年大学毕业后

回家乡担任基层扶贫专干员。近年

来，在扶贫政策的带动和鼓励下，

茨竹坝村与广东省东莞市大岭山镇

的电子、家具等企业合作，户均劳

务输出1人以上，村民们的经济条

件明显提高。“现在穿得好、吃得

好，家家户户盖起了小洋房，日子

一天比一天好。”说起村里的变

化，陶成山非常开心。

苗族｜茨竹坝村村企合作奔小康 本刊记者 刘周/文 受访者供图 

เถา เฉิงซาน เปนชายเผามงจากหมูบานฉือจูปา ตําบลปกครองตน

เองชาติพันธุอี๋ซวงเหอ อําเภอเวยซิ่น เมืองเจาทง มณฑลยูนนาน

เขาเปนคนจีนทีเ่กดิหลงัทศวรรษที ่1990 สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญา-

ตรีในป 2015 แลวกลบัภมิูลาํเนามาทาํงานเปนเจาหนาท่ีโครงการขจดั

ความยากจนระดบัปฏบิติัการ ภายหลงัมาน้ี นโยบายขจดัความยากจน 

ไดนําทางใหหมูบานฉอืจูปา สรางความรวมมือกบัวิสาหกจิผูผลติอปุกรณ

อเิลก็ทรอนิกสและผูผลติเฟอรนเิจอรในอาํเภอตาหลิง่ซาน เมืองตงกวน 

มณฑลกวางตุง มีอัตราการสงออกประชากรออกไปทํางานในบริษัท

เหลานัน้เฉลีย่มากกวา 1 คนตอครวัเรอืน สงผลใหลกูบานฉอืจูปามีเงิน

มากขึ้นอยางเห็นไดชัด “เดี๋ยวนี้เรามีเสื้อผาดีๆ ใส มีอาหารดีๆ กิน แต

ละครอบครัวตางพากันสรางบานทรงฝรั่ง ชีวิตความเปนอยูยกระดับ

ขึ้นทุกๆ วัน” เมื่อบอกเลาเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงในหมูบาน เถา 

เฉิงซานดูปลื้มใจมาก

    เวลาน้ี หมูบานฉือจูปาดําเนนินโยบายเรยีนฟร ี14 ป ต้ังแตระดับ

อนบุาลถงึมัธยมปลาย เด็กๆ ในหมูบานจงึไดสิทธ์ิเรยีนหนงัสือกนัอยาง

ถวนหนา ยิง่ไปกวานัน้ สาธารณูปโภคตางๆ ไมวาจะเปนถนนคอนกรตี 

น้ําประปา ไฟฟา โทรทศันดิจทัิลผานดาวเทียม และเครอืขายอนิเทอรเนต็ 

4G กเ็ขาถงึแลว จงึทาํใหความเปนอยูดีขึน้อยางชดัเจน
①

②

นายเถา เฉิงซาน
图①陶成山

หมูบานฉือจูปา
图②茨竹坝村
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ชนชาติหุย-ภตัตาคารอาหารเผ่าหุยของหม่า เหลยีนจวิน

马连君，男，回族，云南省

大理白族自治州大理市大

理镇下兑村村民。马连君平时喜欢

研究烹饪技艺，2013年，在扶贫

政策的支持下，他在村里开了一

家回族餐饮店。借着当地旅游发展

的东风，他的餐饮店每天游客爆

满，效益很好。“每年收入都有好

几万，现在生活越来越富裕了。”

马连君高兴地说。

回族|马连君的餐饮店 本刊记者 刘周/文 马奎/图

 หมา เหลียนจวิน ชายชาวหุย ชาวบานจากหมูบานเซี่ยตุย ตําบล

ตาหลี ่เมืองตาหลี ่แควนปกครองตนเองชนชาติไปตาหลี ่มณฑลยนูนาน 

        ปกติหมา เหลียนจวิน จะชื่นชอบในการเรียนรูวิธีปรุงอาหารเผา

หุย ในป 2013 ดวยการสนับสนุนและการชวยเหลือของนโยบายขจัด

ความยากจน ทําใหหมา เหลียนจวิน สามารถเปดรานอาหารหุยภาย

ในหมูบานขึ้นได  และดวยแรงหนุนจากความคึกคักของธุรกิจทอง- 

เท่ียวในพืน้ที ่ทาํใหรานอาหารของหมา เหลยีนจวนิมีคนแนนรานทุก

วัน สรางรายไดเปนกอบเปนกํา “เรามีรายไดกันปละหลายหมื่น ชีวิต

ความเปนอยูก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ” หมา เหลียน จวิน กลาวอยางมีความสุข

     ปจจุบัน หมูบานเซ่ียตุยไดทาํการสรางลานสาธิตชนชาติปรองดอง 

ขึน้ ถนนหนทางปนูซีเมนตเชือ่มท่ัวหมูบาน สาธารณูปโภคตางๆ ลวน 

ใหมเอี่ยม ชีวิตความเปนอยูของชาวบานยกระดับขึ้นอยางมาก ดัชน ี

ความสุขก็เพิ่มขึ้นโดยตลอด

①

②

นายหมา เหลียนจวิน
图①马连君

ลานสาธิตชนชาติปรองดอง
图②下兑村民族团结示范广场
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ชนชาติลซีอ-เสน้ทางท�าเงนิจากพชืผกัผลไมข้องนู่ ซือ่หลง

怒仕龙，男，27岁，傈僳

族，家住云南省怒江傈僳

族自治州贡山县普拉底乡补久娃

村。为了摆脱贫困，只有初中学

历的怒仕龙通过查找资料，找到

一条草果致富路。在他的努力下，

他们家的草果收入翻了十倍。当选

村主任后，怒仕龙不仅带领村民种

植草果，还常去参加草果管理、提

质增效培训，回村再教授给村民。

他说：“通过村委会，我想带动更

多群众脱贫致富。”

傈僳族｜怒仕龙带领村民种草果致富 本刊记者 李晓芬/文 何国生/图

 นู ซ่ือหลง เปนชาวลีซอ วัย 27 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงประธาน

คณะกรรมการหมูบานปูจ่ิววา ตําบลผูลาต่ี อาํเภอกงซาน แควนปกครอง

ตนเองเผาลีซอนูเจียง มณฑลยูนนาน

เพือ่ใหหลดุพนจากความยากจน นู ซือ่หลง ซึง่เรยีนจบแคระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือและตํารบัตํารา

ตางๆ จนคนพบเสนทางทํากนิจากเมลด็เฉากวย เขามักจะเขารวมอบรม

ดานการบริหารจัดการเมล็ดเฉากวย รวมท้ังการยกระดับคณุภาพและ

สรรพคณุของเมลด็เฉากวยอยูเปนประจาํ กอนจะนําความรูท่ีไดกลับมา

ถายทอดสูเพือ่นรวมหมูบาน เขากลาววา “ผมอยากจะชวยใหคนหมูมาก

หลุดพนจากความยากจน โดยใชคณะกรรมการหมูบานเปนสื่อกลาง”

เม่ือกอน การคมนาคมในหมูบานปูจิว่วาไมสะดวกนัก อปุกรณการ

ผลิตหรือสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ก็มักจะตองขนสงกันดวย

การแบกหามหรือบรรทุกบนหลังมา แตเมื่อการปลูกเมล็ดเฉากวยของ

นู ซ่ือหลงประสบความสําเรจ็ ชาวบานปูจ่ิววากพ็ลอยมีรายได และดวย

ความชวยเหลือจากภาครัฐ ถนนหนทางก็เริ่มเขาถึง ตอไปในอนาคต 

หมูบานปูจิ่ววายังจะพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวตอไป “หากเรามีงาน

ทําหลายดาน กจ็ะมีหลกัประกนัเรือ่งรายรบัมากยิง่ข้ึน” นู ซ่ือหลงกลาว

อยางมั่นอกมั่นใจ

①

②

นายนู ซื่อหลง
图①怒仕龙

บานของนู ซื่อหลงที่สรางขึ้นใหม
图②怒仕龙家新盖的楼房
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ชนชาติลาหู่-เสน้ทางท�ากนิจากใบชาของหวงั ไห่ชงิและครอบครวั

王海青，女，拉祜族，家住

云南省西双版纳傣族自治

州勐海县勐宋乡三迈村委会南本老

寨。1995年，王海青一家还住在

稻草拌泥巴的糊墙房里，一年到头

只有一件衣服可以穿。随着古树茶

在高端市场受欢迎，王海青一家和

其他村民一起，通过劳作的双手和

勤劳的汗水，成为云南省内大型茶

叶企业的原料供应商，迎来了茶叶

致富的幸福生活。“水泥路直通村

里，家家盖起了两层楼房。我家年

收入超百万元。”王海青说。

拉祜族｜村民成为大型茶企供应商 本刊记者 段毅 文/图

หวงั ไหชงิ หญงิสาวชาวลาหู จากหมูบานโบราณหนนัเปน  สังกดั

หมูบานซานมาย ตําบลเหมิ่งซง อําเภอเหมิ่งไห แควนปกครองตนเอง

ชนชาติไทสิบสองปนนา มณฑลยนูนาน เธอเลาวาในป 1995 เน่ืองจาก

การคมนาคมไมสะดวก ครอบครัวของเธอจึงจําตองอาศัยอยูในบานที่

กอกาํแพงข้ึนจากฟางผสมปูน ปๆ  หนึง่มีเส้ือผาใสเพยีงชดุเดียวเทาน้ัน

ต้ังแตป 2000 เปนตนมา ชาผเูออเริ่มเปนที่นิยมอยางตอเน่ือง ตนชา

เกาแกในหมูบานโบราณหนันเปน ซ่ึงไดรบัการประเมินจากผูเชีย่วชาญ 

จนพบวามีอายรุะหวาง 500–800 ป จึงกลายมาเปนตัวชโูรงในการประชา-

สัมพนัธ จนไดรับความนิยมในตลาดระดับไฮเอนด หวงั ไหชงิและ

ครอบครวั รวมท้ังชาวบานคนอืน่ๆ จงึทําหนาท่ีเปนซพัพลายเออรวตัถ-ุ

ดิบในอตุสาหกรรมผลติใบชาขนาดใหญในมณฑลยนูนาน ดวยนํา้พกั-

น้ําแรงท่ีบรรจงเกบ็ยอดชาดวยสองมือของตน และน่ันทําใหชวีติของ

พวกเธอสุขสบายข้ึนมาก “เด๋ียวน้ีถนนคอนกรีตเขาถงึทุกบาน แตละ

ครอบครวัมีปญญาสรางบานสองชัน้อยู ครอบครวัของเราเองปๆ  หนึง่มี

รายไดแตะหลกัลานหยวนดวยซ้ํา” หวงั ไหชงิกลาว

①

②

หวัง ไหชิง
图①王海青

 เก็บใบชาในฤดูไบไมผลิ
图②采春茶
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ชนชาติวา้–“เกสตเ์ฮา้สบ์า้นไร่หลี ่หง ” บรรเลงเพลงแห่งความสขุ

李宏，男，佤族，家住云南

省临沧市沧源佤族自治县

翁丁寨。“以前家里连件像样的家

具都没有，出门只能靠走路。”李

宏回忆说。近年来，沧源县大力推

进“旅游＋脱贫攻坚”工作，支持

和鼓励农民发展乡村旅游产业，拓

展增收致富新渠道。2005年，李宏

在翁丁管委会的支持下开起了全村第

一个农家乐，“生意非常好，收入比

以前高了许多。”自己致富后，李

宏没有忘记村民，在他的带动下，

村寨里陆续又开了几家农家乐，日

子越过越红火。

佤族｜李宏农家乐奏响幸福曲 本刊记者 张莹琳 文/图

หลี่ หง เปนชนชาติวา อาศัยอยูบานเวิงติง อําเภอปกครองตนเอง

ชนชาติวาชางหยวน เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน

ในอตีด บานเวิงติงเปนหมูบานเขตเขาที่ไมคอยมีคนกลาวถึงนัก 

เพราะตั้งอยูในเขตหางไกล การคมนาคมไมสะดวก ผูคนในทองถิ่น

มีวิถีการผลิตที่ยากลําบากมาก “สมัยกอน ในบานแมแตเฟอรนิเจอร

ที่พอดูไดสักชิ้นยังไมม ีจะไปที่ไหนก็ตองใชการเดินเทา” หลี่ หง ซึ่ง

เปนชาวบานที่นี่กลาว

หลายปมานี ้  อาํเภอชางหยวนใหการผลกัดันอยางเต็มกาํลังในงาน 

“การทองเที่ยวรวมกับงานตอสูเพื่อหลุดพนจากความยากจน” สนับ

สนนุสงเสรมิชาวบานใหพฒันาธุรกจิการทองเทีย่วชมุชน บกุเบกิขยบั

ขยายชองทางเพิม่รายไดจนสามารถขยบัฐานะใหดีขึน้ ป 2005 ภายใต

การสนับสนุนของกรรมการดูแลหมูบานเวิงติงหลี ่หง ไดริเริ่มเปด

งานเกสตเฮาสบานไรแหงแรกของหมูบานขึน้มา “การคาขายดมีาก ราย

รับสูงกวาที่ผานมามากมาย” เมื่อตัวเองมีฐานะรํ่ารวยขึ้นแลว หลี่ หง

ไมลมืท่ีจะคิดถงึชาวบาน ภายใตการนําพาขับเคลือ่นของเขา ในหมู-

บานเริ่มทยอยเปดเกสตเอาสบานไรอีกหลายหลงั เม่ือยามเขาราตรี

ของทุกคํ่าคืน ผูคนชาววาในหมูบานจะลอมวงหนากองไฟ ขับขาน

เพลงพื้นบานแหงความสุขขึ้นอีกครา  

①

②

นายหลี ่หง
图①李宏

ชาวบานเวิงติงขับรองเพลงลามูกู
图②翁丁寨村民唱着歌曲拉木鼓
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ชนชาติน่าซ–ีเสน้ทางการแสวงหาความรูข้องเหอ เลีย่งฉวน

和亮全，男，28岁，纳西

族，云南省丽江市玉龙纳

西族自治县塔城乡塔城村委会老村

二组村民。和亮全家庭贫困，幸运

的是，在政府、学校、老师、社会

爱心人士的支持帮助下，他顺利考

入云南师范大学。毕业后，和亮全

成为一名小学教师，现在工作快满

一年，家里生活比起以前发生了很

大变化。“房子进行了一定的修

缮，生活条件也有了一定的好转，

相信我们家的日子会越来越好。”

和亮全对未来充满信心。

纳西族｜和亮全的求学路 本刊记者 李沁颖/文 受访者供图

เหอ เลี่ยงฉวน ชายหนุมอาย ุ28 ป ชนชาตินาซ ีเปนชาวบานกูเฉิง

หมู 2 ของกรรมการหมูบานถาเฉิง ชมุชนถาเฉงิ อาํเภอปกครองตนเอง

ชนชาตินาซีอวี้หลง เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน

เหอ เลีย่งฉวนเคยเปนเด็กยากจนท่ีถกูสวรรคทอดท้ิงคนหน่ึง สมัย

ที่เขาเรียนอยูชั้นมัธยมปสอง บิดาถูกตรวจพบวาปวยเปนโรคหมอน

รองกระดูกชวงเอว ครอบครัวยากจนลงเนื่องจากการเจ็บปวย ขณะที่

เขาเรยีนอยูชัน้มัธยมปลาย มารดาลมปวยลงอกีคนเพราะทํางานหนกั

เกนิไป จากท่ีครอบครวัมฐีานะยากจนเปนทนุเดิมอยูแลวจงึยิง่ตกระกํา

ลําบากลงไปอีก

แตโชคดีทีว่า ภายใตการสนับสนุนชวยเหลอืของผูมใีจเมตตา ทัง้

รัฐบาล โรงเรียน คร ูและสังคม  เหอ เลี่ยงฉวนสามารถสอบเขามหา

วิทยาลัยยูนนานนอรมอล ภายหลังจบการศึกษา เหอ เลี่ยงฉวนเปน

ครูในโรงเรียนประถม ปจจุบัน ทํางานไดเกือบหนึ่งปเต็ม ชีวิตใน

ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมชนิดพลิกหนามือเปนหลังมือ 

“สภาพภายในบานไดมีการซอมแซมในบางสวน เงื่อนไขการดํารง

ชีวติเปลีย่นแปลงไปในดานดี เช่ือวาครอบครวัเรานับวนัจะมีแตดีขึน้

เรื่อยๆ”    

①

②

นายเหอ เลี่ยงฉวน
图①和亮全

เหอ เลี่ยงฉวน (คนกลาง) ถายรูปกับบรรดานักเรียน
图②和亮全（前排中）和学生们合影
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ชนชาติเยา้-เกบ็เกีย่วความหวงัจากใบชา

张文高，男，瑶族，家住云

南省普洱市墨江哈尼族自

治县文武镇曼兴村。过去，曼兴村

村民居无定所，在深山中过着游猎

生活。近年来，在各级政府的帮助

下，通过易地搬迁、整合土地、产

业扶持等一系列工作，村民们过上

了现代化生活。张文高一家依靠种

植茶叶、发展养殖等产业，全年收

入达6万元以上，实现脱贫致富。

如今，走进张文高新家，冰箱、电

视、洗衣机等家用电器一应俱全，

门前屋后，道路通畅，干净整洁。

瑶族｜从茶叶中收获希望 李亚/文 墨江县委宣传部供图

จาง เหวนิเกา ชนชาติเยา อาศัยอยูบานมานซงิ ตําบลเหวนิอวู อาํเภอ

ปกครองตนเองชนชาติฮานีโมเจียง เมืองผูเออ มณฑลยูนนาน

ชวงชวีติอนัลาํบากยากจนทีผ่านมา ชาวบานมานซิงไมมีหลกัแหลง

ทีแ่นนอน ใชชวีติเรรอนลาสัตวตามภูเขา หลายปมาน้ี ภายใตการชวย

เหลอือยางเปนระบบของรฐับาลในระดับตางๆ เชน การอพยพยายถิน่ 

จัดสรรที่ดิน สงเสริมดานการผลิต เปนตน ชาวบานจึงไดมีชีวิตที่สุข

สบายทันสมัยขึ้น

จาง เหวินเกาเปนคนหนึ่งที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี ้บาน

มานซิงมีทรพัยากรใบชาท่ีอดุมสมบรูณ ครอบครวัจาง เหวนิเกาอาศัย

การปลกูใบชา พฒันาธุรกจิการเพาะเลีย้ง เปนตน รายไดตลอดปมีมูล-

คามากกวา 6 หม่ืนหยวน ทาํใหการหลดุพนจากความยากจนบรรลผุล 

ปจจบัุน เม่ือเขาไปเยีย่มชมบานใหมของจาง เหวนิเกา ในบานมีเคร่ือง

ใชไฟฟาครบ ไมวาตูเยน็ ทวี ีเครือ่งซักผา ฯลฯ หนาบานหลงับาน ถนน

หนทางเขาถึง สะอาดสะอานเปนระเบียบ

การพัฒนาของกิจการใบชา ชวยชดเชยขอบกพรองของหมูบาน

มานซิงในดานการขาดแคลนอตุสาหกรรม ทําใหชาวบานพบชองทาง

ในประกอบอาชีพ เปนความหวังใหมในการขจัดความยากจนสูความ

รํ่ารวย

①

②

ลูกชายของจาง เหวินเกากําลังเลนอินเตอรเน็ตในบาน
图①张文高的儿子在家中上网

จาง เหวินเกา (คนขวา) กําลังเก็บใบชา
图②张文高（右）在采茶
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อาหารท่ีมีเอกลกัษณป์ระจ�าชนชาติจิง่โพ ดงึดดูผูค้นใหม้าลิ้มลอง

余根金，女，景颇族，家住

云南省德宏傣族景颇族自

治州盈江县勐弄乡龙门古寨。在政

府支持下，余根金于2017年开办

起农家乐，取名为“景颇山官”，

主营少数民族农家菜。每逢假期，

农家乐坐无缺席，甚至出现游客

排队等候的情况。谈起这几年的改

变，余根金感受颇深，“几年前，

我们全家6口人以种植玉米、草果

谋生，年收入不足1万元。开办农

家乐后，我们买了新房新车，过上

了过去不敢想的生活。”

景颇族｜特色美味引客来 本刊记者 段建鑫/文 张永强/图

อวี๋ เกินจนิ หญงิสาว ชนชาติจิง่โพ อาศัยอยูชุมชนเกาหลงเหมิน 

บานเมืองหนง อาํเภอหยงิเจยีง แควนปกครองตนเองชนชาติไต-ชนชาติ

จิ่งโพเตอหง มณฑลยูนนาน

ในอดีต เน่ืองจากการคมนามคมทองถิน่ไมเจรญิ ชาวบานจงึอาศัย

กระจายตัวอยูตามเชงิเขา บานเรอืนต่ําเต้ียเกาครํา่ครา ถนนหนทางอยู

ในสภาพหนาแลงไปมาสะดวก หนาฝนถูกตัดขาด  เปนอุปสรรคใน

การดํารงชีวิตอยางมาก

หลายปมาน้ี อาศัยทรพัยากรการทองเท่ียวเชงิวฒันธรรมทีอ่ดุมสม-

บูรณ การทองเที่ยวของหมูบานกูจายหลงเหมินพัฒนาอยางรวดเร็ว 

นําพาชาวบานจํานวนไมนอยไดทํางานเกี่ยวกับการทองเที่ยว ภายใต

การสนับสนุนของรัฐบาล ป 2017 อวี๋ เกินจินเปดเกสตเฮาสบานไร

ข้ึนโดยต้ังชือ่วา “รานอาหารเชงิเขาจิง่โพ” ประกอบกจิการรานอาหาร

ชาวบานชนชาติกลุมนอย ชวงเทศกาลวันหยุด รานอาหารไมมีที่นั่ง

วางเลย มีคนเขาคิวรอจอดรถยาวเหยยีดนับหลายสิบเมตร พดูถงึการเปล่ียน-

แปลงในหลายปท่ีผานมาน้ี อวี๋ เกินจินมีความรูสึกวา “หลายปกอน 

ครอบครัวเรามีสมาชิก 6 คน อาศัยการปลูกขาวโพด และสมุนไพร

เฉากวยดํารงชพี รายไดตลอดปไมถงึหม่ืนหยวน หลงัจากเปดรานเกสต

เฮาสบานไรข้ึนแลวเราสามารถซ้ือบานหลงัใหม รถยนตใหม มชีีวิต

ที่ด ีในอดีตไมกลาแมแตจะคิด”
①

②

อวี๋ เกินจิน 

图①余根金

โฮมสเตยของหมูบานกูจายหลงเหมิน
图②龙门古寨民居
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ชนชาติธิเบต-“บนัทึกการร่อนทอง” ของลาหยงพชีู

拉茸批初，男，藏族，家住

云南省迪庆藏族自治州尼

西乡汤堆村。汤堆村是著名的尼西

黑陶产地，虽然有近2000年制陶

历史，但该村制陶产业存在散、

小、弱的情况，发展严重滞后。为

走出困境，拉茸批初成立了专业的

公司，采用“农户+公司”的合作

模式，号召村民投入生产，由公司

负责统一包装销售。如今，汤堆村

已有120余户村民以制陶为生，每

户年收入可达5万余元。

藏族｜拉茸批初“陶金记” 本刊记者 段建鑫/文 受访者供图

ลาหยงพชี ูชนชาติธิเบต อาศัยอยูหมูบานทงัตุย ตําบลหนีซี แควน

ปกครองตนเองชนชาติธิเบตต๋ีชิง่   หมูบานทังตุยข้ึนชือ่วาเปนแหลงผลติ

ดินเผาดําหนีซี แมวาจะมีประวัติศาสตรการผลติดินเผาเกอืบสองพนัปแลว 

แตอตุสาหกรรมการผลติดินเผาอยูในสภาพเลก็  ๆกระจัดกระจาย ไมม่ันคง 

การพฒันาหยดุน่ิงอยางนาเปนหวง “ท่ีผานมา คนรุนบรรพบรุษุนาํดิน

เผาดํา เดินเทากนัหลายสิบกโิล ถงึจะสามารถแลกสิง่ของเครือ่งใชจาํเปน

ในชวิีตประจําวันมาไดบาง คนทําดินเผาในหมูบานนับวันนอยลงเรือ่ยๆ”

ลาหยงพชี ูกลาว

เพือ่กาวพนจากความยากจน ลาหยงพชูีไดกอต้ังบรษัิทขึน้ ใชรปูแบบ

วสิากจิคือ “ชาวบาน +บรษัิท” เชิญชวนชาวบานเขารวมการผลติ โดย

บรษัิทรบัผดิชอบหนาท่ีการจดัจาํหนายทัง้หมด ปจจบัุน ชมุชนทังตุยมี

ชาวบานประกอบอาชพีผลติดินเผามากกวา 120 ครวัเรอืน แตละปมีราย

รบัสูงถงึกวา 5 หมืน่หยวน ชาวบานมชีวิีตทีอู่ฟูข้ึนเรือ่ยๆ 
①

② ③

นายลาหยงพีชู
图①拉茸批初

เครื่องปนนดินเผาสีดําที่ยังไมไดเผา
图②黑陶坯子

ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาสีดํา
图②黑陶制品
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ชนชาติปล่าง–ชาผูเอ่อของอว้ี ซาน

玉珊，女，布朗族，家住云

南省西双版纳傣族自治州

勐海县西定乡章朗村。章朗村主要种

植茶叶、甘蔗和玉米，过去由于交通

不便，村里的农产品很难外销。最近

几年，随着扶贫工作推进，政府帮助

章朗村修通了公路，加上茶叶市场逐

渐转好，村民们开始走上靠茶致富的

道路。玉珊一家已经将劳作重心从农

田转向茶园，她说，“现在干活比以

前轻松很多，收入也增加了不少。” 

布朗族｜玉珊的普洱茶 本刊记者 李晓芬/文 岩温/图

อวี ้ซาน ชนชาติปลาง อาศัยอยูหมูบานจางหลาง ตําบลซต้ิีง อาํเภอ

เมืองฮาย แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน 

หมูบานจางหลางเพาะปลูกใบชา ออย และขาวโพดเปนหลกั ในอดีต

เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวก การขายผลิตผลการเกษตรออกไป

นอกชุมชนลําบากมาก

ไมกี่ปมานี้  จากการผลักดันงานชวยเหลือผูยากจน รัฐบาลไดชวย

สรางทางหลวงใหหมูบานจางหลาง บวกกับตลาดใบชาเริ่มขยับดีขึ้น 

ชาวบานเริ่มกาวไปสูเสนทางความรํ่ารวยจากการคาใบชา ครอบครัว

อวี ้ซานไดเปลี่ยนจากการใชแรงงานหลักในการทํานามุงไปทางสวน

ชา “ปจจุบัน การทํางานใชแรงผอนเบากวาแตกอนมากเลย รายไดก็

เพิ่มกวาเกาไมนอยดวย”
①

②

อวี้ ซาน
图①玉珊

อวี้ ซาน และชาวบานกําลังชิมชาดวยกัน
图②玉珊（左）和村民一起品茶
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ชนชาติปู้ย-ีความสขุของชวิีตเกดิจากงานฝีมือสาวปักผา้

李文秀，女，布依族，家住

云南省曲靖市罗平县鲁布

革布依族苗族乡。鲁布革乡民间刺

绣历史悠久，在政府的支持下，李

文秀创办了民间刺绣合作社。“现

在主要生产布依族服饰、钱包、

拖鞋等手工艺品，产品远销省内

外，当初办合作社借的钱早已全部

还清。”李文秀说，“技艺精湛

的绣娘月收入可达5000多元，我

们的日子越过越红火。”据不完全

统计，鲁布革乡现有布依族绣娘

3000多名，刺绣产业年产值达到

1000万元以上。

布依族｜巧手绣娘绣出幸福生活 本刊记者 段建鑫/文

หลี ่เหวนิซิว่ หญงิสาวชาวชนชาติปูย ีอาศัยอยูบานหลูปูเกอชนชาติ

ปูย-ีชนชาติมง อําเภอหลัวผิง เมืองฉวีจิ้ง มณฑลยูนนาน

บานหลูปูเกอมีประวติัดานงานปกพืน้บานมายาวนาน หลายปมานี ้

อาศัยความรุมรวยทางทรพัยากรวฒันธรรม บานหลูปูเกอทําการพฒันา

อุตสาหกรรมงานปกพื้นบานอยางแข็งขัน ชวยใหชาวบานมีชองทาง

ที่ดีในการเพิ่มพูนรายไดสูความรํ่ารวย

หลี ่เหวนิซิว่ เปนหญงิสาวชนชาติปูยีเชนคนท่ัวไป ภายใตการสนบั-

สนุนชวยเหลอืของรฐับาล เธอไดกอต้ังสหกรณงานปกพืน้บาน “ปจจบุนั 

ผลงานหตัถกรรมของเราสวนใหญเปนการผลติเส้ือผาชนชาติปูย ีกระ-

เปาตัง รองเทาแตะเปนหลกั ผลติภณัฑสงไปขายตางมณฑล เงินท่ีหยบิ

ยืมมาใชกอตั้งสหกรณ เราไดจายหนี้หมดไปนานแลว”

จากสถติิท่ีไมเปนทางการนัก ปจจบัุน บานหลูปูเกอมีผูหญงิชาวปูยี

ที่ทํางานปกพื้นบานกวา 3,000 คน อุตสาหกรรมงานปกมีมูลคารายได

ตอปสงูถงึกวา 10 ลานหยวน “เทคนคิงานปกทีล่ะเอยีดประณีตของบรร-

ดาสาวๆ ทาํใหมีรายรบัตอเดือนสูงถงึกวา 5,000 หยวน อาศัยศิลปะงาน

ปกทีบ่รรพบุรษุสืบทอดจากรุนสูรุน ชวีติของพวกเรานบัวนัรุงเรืองข้ึน” 

หลี่ เหวินซิ่วกลาวดวยใบหนายิ้มแยม
①

②

หลี่ เหวินซิ่ว
图①李文秀 受访者供图

สาวปกผาชนชาติปูยี
图②布依族绣娘 李红平 图
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คุณจา้ว ซงิแย่ ชนชาติอาชาง–บรรลคุวามฝันสรา้งบา้นใหม่

赵兴业，男，阿昌族，家住

云南省德宏傣族景颇族自

治州梁河县九保乡横路村。以前，

赵兴业一家居住条件很差，现在，

在阿昌族整族帮扶的支持下，利用

12万元帮扶资金，自己出16万元，

终于圆了新居梦。除了盖新房，赵

兴业家的钱袋子也鼓了起来。他

响应政府号召种植烟草、茶叶、

甘蔗，发展养殖业。“现在收入稳

定，生活大有改善。”赵兴业说。

阿昌族｜赵兴业圆新居梦 本刊记者 刘祥元 文/图

จาว ซิงเย ชนชาติอาชาง อาศัยอยูหมูบานเหงิลู บานจิว่เปา อาํเภอ

เหลยีงเหอ แควนปกครองตนเองชนชาติไท-ชนชาติจ่ิงโพเตอหง มณฑล

ยนูนาน

สมัยกอนทีอ่ยูอาศัยของจาว ซงิเย มีสภาพแยมาก “บานหลงัเดิมเม่ือ

กอนน้ี ท้ังเกาทัง้ครํา่ครา คิดอยากจะสรางบานหลงัใหมมาตลอดแตไม

มีกาํลงัทรพัยตามทีใ่จอยากใหเปน” ปจจบัุน เดินเขามาในบานของจาว 

ซิงเย เปนบานพกัท่ีมีโครงสรางก่ึงอฐิกึง่ไมกออฐิถอืปูนหลังคามุงกระ

เบ้ือง กาํแพงดานหน่ึงมีภาพแกะสลัก ภาพวาดกําแพงตามสไตลเอก-

ลกัษณพืน้บานของคนมีฐานะ ภายในบานโอโถงพรอมดวยหองรบัแขก 

เฟอรนเิจอรเครือ่งใชในบานครบครนั เปนระเบียบสะอาดสะอาน ภาย

ใตการชวยเหลือของคนในชนชาติอาชางทัง้หมด ชวยสนับสนนุทุน

ทรพัยสองแสนหยวน จาว ซิงเยออกเงินของตัวเองอกี 1.6 แสนหยวน 

ในท่ีสุดกไ็ดบานหลงัใหมสมดังท่ีใฝฝน

นอกจากสรางบานหลังใหมแลว กระเปาเงินของครอบครัวจาว 

ซิงเยยังเต็มตุงขึ้นมาอีกดวย เขาขานรับตามที่รัฐบาลรณรงคโดยการ

ปลูกใบยาสูบ ใบชา ออย และยังเลี้ยงปศุสัตวดวย “เดี๋ยวนี ้เรามีราย

ไดที่แนนอน ชีวิตดีขึ้นมาก”
①

②

นายเจา ซิงแย
图①赵兴业

โฉมหนาใหมของหมูบานเหิงลู
图②横路村新貌
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หลี ่รุ่นเซงิ ชนชาติผูหม่ี มีชวิีตความเป็นอยู่ท่ีดขีึ้นเรือ่ยๆ

李润生，男，普米族，家住

云南省怒江傈僳族自治州

兰坪白族普米族自治县高坪村。过

去高坪村农业生产严重滞后，村民

经济收入较低。近年来，当地政府

抢抓美丽乡村建设机遇，不断投入

资金改善村中基础设施，村容村貌

发生了翻天覆地的变化。李润生感

叹，“这几年村子变美了，我们也

搬进了新房。解决了后顾之忧，我

们干劲更足。”

普米族｜日子越过越红火 本刊记者 段建鑫/文  杨宗友/图

หลี่ รุนเซิง ชายหนุม ชนชาติผูหม่ี เขาอาศัยอยูในหมูบานเกาผนิ 

อาํเภอปกครองตนเองชนชาติผหูม่ี ชนชาติไป หลานผงิ แควนปกครอง

ตนเองชนเผาลีซอนูเจียง เน่ืองจากหมูบานแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาซึ่ง

มีความลาดชันจึงทําใหการคมนาคมทางทองถนนไมคอยสะดวก 

การคมนามคมทองถิ่นไมเจริญ ทําใหในอดีตการพัฒนาทางการ

เกษตรของหมูบานเกาผินลาหลังอยางมาก รายไดทางเศรษฐกิจของ

ชาวบานอยูในระดับตํ่า 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา รัฐบาลทองถิ่นไดถือโอกาสจากโครงการ

พฒันาชนบททีส่วยงามไดลงเงินทนุอยางตอเน่ือง เพือ่ปรบัปรงุโครง

สรางพื้นฐานในหมูบาน โดยไดสรางถนนซีเมนตที่ราบเรียบเขาถึง

ทุกครัวเรือน มีตึกรามอาคารสรางขึ้นหลายหลังโฉมหนาของชนบท

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ

ภายใตการสนับสนุนและชวยเหลือของรัฐบาลทองถิ่น ชาวบาน

หลายคนเปนผูนําในการเลี้ยงแพะดําและปลูกกระเทียมรวมทั้งได

จัดตั้งสหกรณเฉพาะกิจขึ้นมา ดึงดูดสมาชิกใหเขารวมเปดบัญชีและ

มีสวนรวมในสหกรณมากขึ้น ทําใหผูคนจํานวนมากรํ่ารวยขึ้นและ

หลุดพนจากความยากไร 

หลี่ รุนเซิง ชาวบานในหมูบานแหงนี้พูดดวยความซาบซึ้งใจวา  

ระยะหลายปมานี ้หมูบานของเราสวยงามมากขึ้น เราไดยายเขาไปใน

บานใหม ทําใหหมดกังวลและมีกําลังใจมากขึ้น การปลูกกระเทียม

ทําใหพวกเรามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นเรื่อยๆ”
①

②

นายหลี ่รุนเซิง
图①李润生

ทํางานในไร
图②田间劳作
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ชนชาติมองโกล–กจิการหวานชืน่ของหวงั เสา้ฮุย

王绍辉，男，61岁，家住云

南省玉溪市通海县兴蒙蒙

古族乡。1998年，王绍辉从报纸

上得知，内蒙古有人在玉溪市建水

县曲江红园山搞甜瓜试种，并且收

益可观，便立即前往学习甜瓜种植

技术。学会技术后，王绍辉不仅自

己搞起大棚种植，还向周围村民耐

心讲解种植、管理技术。如今，兴

蒙乡甜瓜种植已达1600余亩。

蒙古族｜王绍辉的甜蜜事业 本刊记者 陈创业/文 王淑莹/图 

หวงั เสาฮยุ ชาย วยั 61 ป อาศัยอยูหมูบานซิงเหมิง ชนชาติมองโกล 

อําเภอทงไห เมืองอวี้ซ ีมณฑลยูนนาน

บานซิงเหมิง ซ่ึงต้ังอยูบนเนินเขา ซ่ึงเคยตกอยูในสภาพยากจนขน

แคน ผูคนยนือยูบนปลายถนนทีท่รดุโทรมดุจด่ังมองเหน็ปลายทางของ

ชวีติ ในป 1997 หวงั เสาฮยุเขารวมเปนสมาชกิพรรคคอมมิวนสิตจนี และ

ตัดสินใจทีจ่ะชวยชาวบานใหหาชองทางสูความมีอยูมีกนิ ป 1998 เขา

ไดขาวจากหนังสือพิมพวา มีพี่นองชาวมองโกลในแซเกิ่ง ไดไปทํา

การทดลองปลกูแตงเมลอนบนเขาหงหยวน เขตชวเีจยีง อาํเภอเจีย้นสุย 

เมืองอวีซี้  มีรายรับที่นาสนใจ จึงเรงรุดไปขอศึกษาเทคนิคการปลกู

แตงเมลอน หลังจากเรียนรูเทคนิคมาแลว หวัง เสาฮุยไมเพียงสราง

โรงเรอืนเพาะปลกูขนาดใหญของตนเองข้ึน เขายงัไดอธิบายถายทอดเทค-

นคิการเพาะปลูก การดูแลอยางตั้งอกตั้งใจใหกับชาวบานแตละคนที่

มาสอบถาม บดันี ้การเพาะปลกูแตงเมลอนของบานซงิเหมงิครอบคลมุ

พื้นที่มากกวา 1.6 พันโหมว (1ไร = 2.4โหมว)
①

②

นายหวัง เสาฮุย
图①王绍辉

บรรดาชาวบานชวยกันเก็บแตงเมลอน
图②村民们采摘甜瓜

รายงานวนัชาติพเิศษ国庆
特稿

39



ไห่ เย่ผู่ ชนชาตินู่-เขา้อยู่บา้นใหม่พน้จากความยากจน

海叶普，男，怒族，27岁，

云南省怒江傈僳族自治

州福贡县上帕镇腊乌村娃铺组村

民。2017年底，海叶普家成功脱

贫。脱贫之前，海叶普一家5口主

要靠伐木、种植水稻为生，年均总

收入只有700元。在政府的大力帮

扶下，海叶普开始养猪、养鸡，除

了农忙时节全家务农，平时他还和

妻子外出务工。如今，一家人住上

了新房，日子越来越好。

怒族｜海叶普脱贫住新房 本刊记者 刘蓉/文  范忠文/图

ไห เยผู ชายหนุมอาย ุ27 ป ชนชาตินู เปนชาวบานหมูหวาพูบาน

ลาอ ูตําบลสางผา อําเภอฝูกง แควนปกครองตนเองชนชาติลี่ซูนูเจียง 

มณฑลยูนนาน

ปลายป 2017 ครอบครวัไห เยผูประสบความสําเรจ็ในการหลุดพน

จากความยากจน กอนหนานี ้สมาชิก 5 คนในครอบครัวไห เยผูทํามา

หากินโดยอาศัยการตัดไม เพาะปลูกทํานาเปนหลัก รายรับเฉลี่ยตอป

ได 700 หยวน ภายใตการสนับสนุนชวยเหลอือยางเต็มทีข่องรฐับาล ไห 

เยผูเริม่เลีย้งหมู เลีย้งไก ชวงฤดูกาลทาํนาท่ีทุกคนในครอบครวันอกจาก

ตองรวมแรงทํานาแลว ยามปกต ิเขาและภรรยายังออกไปทํางานขาง

นอก ปจจบุนั สมาชกิครอบครัวยายเขาอยูบานใหม มีรายรบัในบาน

มากถึงสองหมื่นหยวน “ทางหมูบานยังซื้อประกันผูสูงอายุใหคุณยาย

ของผมซึ่งมีอาย ุ84 ป เรามีชีวิตที่นับวันจะรุงเรืองขึ้น”

①

②

③

นายไห เยผู
图①海叶普

สมาชิกครอบครัวไห เยผู
图②海叶普一家

บรรดาชาวบานอาศัยอยูในบานใหม
图②村民们住上新房子
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ชนชาติจนี ัว่–โฮมสเตยห์มู่บา้นเสน้ทางร�า่รวยของจอื เหมย

姿梅，女，基诺族，云南省

西双版纳傣族自治州景洪

市基诺山基诺族乡新司土村委会巴飘

村村民。近年来，在国家扶贫政策的

带动下，姿梅和家人积极从事乡村旅

游，开设民宿，出售生态茶叶、野生

蜂蜜和传统民族织物等，经济条件明

显改善。她憧憬着：“希望来基诺山

的游客越来越多！”

基诺族｜姿梅的乡村民宿致富路

จอื เหมย หญงิชาวชนชาติจนีัว่ เปนชาวบานอาศัยอยูในหมูบานปา

เพยีวคณะกรรมการหมูบานซินซือถู ภเูขาจีนัว่ชนชาติจีนัว่  เมืองจิง่หง 

(เชยีงรุง) แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพนันา มณฑลยนูนาน

หลายปมานี ้ ภายใตการขับเคลือ่นนโยบายชวยพนจากความยากจน

แหงชาติ จอื เหมยและคนในครอบครัวประกอบกิจการโฮมสเตยและ

การทองเทีย่วชนบท จาํหนายใบชาออรแกนคิ น้ําผึ้งปา และสิ่งทอ

พืน้บานชาติพนัธุ ฯลฯ สภาพเศรษฐกจิดีข้ึนอยางชดัเจน เธอคาดหวงั

วา “อยากใหมนัีกทองเท่ียวมาเทีย่วบานเขาจีนัว่มากข้ึนเรือ่ยๆ”

ชนชาติจีนัว่เปน “ชาติพนัธุขามขัน้ตอน” โดยเปลีย่นผานจากสังคม

บพุกาลชวงปลายเขาสูสังคมสังคมนิยมในสมัยรัฐบาลจนีใหม เดือน

มิถนุายนป 1979 ไดรบัการยอมรบัอยางเปนทางการจากสํานักนายกรัฐมน-

ตรจีนีใหเปนชาติพนัธุหนวยหน่ึง กอนสมัยจนีใหมกอต้ังข้ึน พวกเขาดํา

เนินวถิเีกษตรแบบทําไรเลือ่นลอย “เผาปาหกัลางถางพง” ซ่ึงเปนรปูแบบ

เศรษฐกจิการผลติด้ังเดิมของชนชาติจน่ัีว ปจจบัุน แตละชมุชนตามเขต

เขาจีน่ัวมีถนนหนทางเขาถงึ น้ําถงึ ไฟฟาถงึ ทีวีถงึ อนิเตอรเนท  4G เขาถึง

ทกุครอบครวัเขาอยูในเรอืนอาศัยท่ีสงบสุข

①

②

จือ เหมย
图①姿梅 新华社 图

จือ เหมย (คนขวามือ) แนะนําใบชาใหกับลูกคา
图②姿梅（右）在给客人介绍茶叶  新华社 图

通讯员 秦晴 文/图
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ชนชาติเตอ๋อา๋ง–จา้ว อว้ีเว่ย ์“ถกัทอ” วนัเวลาแห่งความสขุ

赵玉月，女，德昂族，家

住云南省德宏傣族景颇

族自治州芒市三台山德昂族乡。

近年来，当地政府通过特色产业

扶贫，带领德昂族群众走上脱贫

致富之路。村民赵玉月是德昂族

织锦传承人，她在村里开设了民

宿“德昂人家”，许多游客都因

赵玉月家别具特色的德昂族民居

和传统织锦技艺慕名而来。“让

游客体验德昂族文化是最开心的

事。”如今，赵玉月靠德昂族织

锦，“编织”出幸福日子。

德昂族｜赵玉月“织”出幸福日子 本刊记者 张莹琳/文

จาว อวีเ้วย หญงิชาวชนชาติเตออาง พกัอาศัยอยูบานซันไถซันชน-

ชาติเตออาง เมืองหมางซื่อ แควนปกครองตนเองชนชาติไท-ชนชาติ

จิ่งโพเตอหง มณฑลยูนนาน

บานซันไถซันเปนหมูบานชนชาติเตออางแหงเดียวในประเทศจีน 

เนื่องจากในอดีตถูกเจากั๊วเจาเหลาทองถิ่นและเจาที่ดินกดขี่ขมเหงมา

เปนเวลายาวนาน ในยุคจีนใหมชวงตน มวลชนชาวเตออางมีชีวิตท่ี

ยากจนอยางที่สุด

หลายปมานี้ รัฐบาลทองถิ่นชวยใหพนจากความยากลําบากโดย

อาศัยอุตสาหกรรมเฉพาะถิ่น นําพามวลชนชาวเตออางผานพนความ

ยากจนไปสูความอยูดีมีสุข จาว อวีเ้วยเปนชาวบานผูสืบสานการทอผา

ไหมชนชาติเตออาง เธอเปนผูริเริ่มเปดกิจการโฮมสเตย “บานคนเตอ

อาง” ในหมูบาน นกัทองเท่ียวจาํนวนไมนอยมาเท่ียวตามคาํรํา่ลอื เพราะบาน

โบราณท่ีมีเอกลกัษณเฉพาะ อกีทัง้เทคนิคการทอผาไหมยกดอกพืน้บาน

ของจาว อวี้เวย

“ใหนกัทองเทีย่วไดสมัผสักบัวฒันธรรมเตออาง น่ันเปนส่ิงมีความ

สุขที่สุด” ปจจุบัน จาว อวี้เวยอาศัยการทอผาไหมชนชาติเตออาง “ถัก

ทอ” ออกมาเปนชีวิตแหงความสุข
①

②

จาว อวี้เวย
图①赵玉月 张莹琳 图

จาว อวี้เวยกับโฮมสเตย “บานชนชาติเตออาง”
图②赵玉月和她的“德昂人家”民宿 新华社 图
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ชนชาติสุ่ย–หลาง หยวนชวิ “ปัก” ชวิีตแห่งความสขุ

郎元秋，女，水族，家住云

南省曲靖市富源县古敢乡

都章村。过去，都章村一直以传统

农业种植为主，农业产值较低，村

民收入“看天吃饭”。近年来，在

当地政府支持下，郎元秋筹资20余

万元，新建起水族服饰加工厂。郎

元秋表示，目前已有48名妇女进

厂工作，人均月收入可达5000余

元。“工厂既促进了古敢乡水族文

化传承保护，又让村民们通过自己

的双手过上幸福生活。”她说。

水族｜郎元秋建起服饰加工厂 本刊记者 段建鑫/文 富源县融媒体中心供图

หลาง  หยวนชวิ หญงิชาวชนชาติสุย อาศัยอยูหมูบานตูจาง ตําบลกู

กัน่ อาํเภอฝหูยวน เมืองฉวจีิง้ มณฑลยนูนาน

 ในอดีต หมูบานตูจางเพาะปลูกทํานาเปนหลกั มูลคาผลผลิตทาง

การเกษตรคอนขางต่ํา รายไดของชาวบาน “อาศัยฝนฟาทํากนิ” หลาย

ปมานี ้ภายใตการสนับสนุนของรฐับาลทองถิน่ ชาวบานเชนหลาง หยวน

ชิวระดมทนุสะสมกวาสองแสนหยวน สรางโรงงานแปรรูปเส้ือผาชน

ชาติสุย

       “ฉนัรบัผดิชอบการจดัซ้ือเครือ่งจักรและวสัดุ และใหการฝกอบรม

ชาวบานฟร”ี หลาง หยวนชวิกลาว ปจจบุนั มผีูหญิงเขาทํางานในโรงงาน

น้ีแลว 48 คน รายไดเฉลีย่ตอคนตอเดือนมากกวา 5,000 หยวน ทกุวนันี ้

กจิการโรงงานแปรรูปเส้ือผาชนชาติสุยดําเนินไปไดดีมาก ชาวบาน

อาศัยเวทีแหงน้ี แสดงพลงัสรางสรรคของตนเองอยางเต็มที ่ทําการผลิต

เครือ่งแตงกายชาติพนัธุท่ีมีอตัลกัษณของชนชาติสุย “น่ีไมเพยีงเปนการ

สงเสรมิสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมชนชาติสุยบานกูกั่น แตยงัทาํให

ชาวบานไดสรางชีวติแหงความสุขดวยสองมือของตนเอง”

①

②

หลาง หยวนชิว
图①郎元秋

งานปกของชนชาติสุย
图②水族刺绣
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ชนชาติแมนจู–ฮวาง เจยีคงัยา้ยเขา้บา้นใหม่ตอ้นรบัชวิีตมีกนิมีใช ้

黄家康，男，64岁，满族，

家住云南省保山市隆阳区

水沟洼村。“晴天一身灰，雨天

一身泥，盘田种地只能靠人背马

驮。”过去的日子，苦不堪言。自

实施精准扶贫以来，水沟洼村发生

了巨大的变化。截至2018年底，

村组道路实现100%硬化，危房实

现100%改造。在产业发展中，水

沟洼村结合当地条件，大力推广

桑树种植。如今全村桑树种植面

积已达1000亩，每年可实现增收

100余万元，群众生活水平得到大

幅提升。

满族｜黄家康搬新居迎小康 本刊记者 段建鑫/文 保山市委宣传部供图

ฮวาง เจียคงั อาย ุ64 ป ชนชาติแมนจ ูอาศัยอยูหมูบานสุยโกววา บาน

หลงหยาง เมืองเปาซัน มณฑลยูนนาน

สมยักอน ชมุชนสุยโกววาเปนหมูบานทีข้ึ่นชือ่เรือ่งความหนาวเหนบ็

และยากจนแหงหนึง่ การคมนาคมปด การพฒันาเศรษฐกจิเปนอปุสรรค

หนักหนาสาหสั “ชวงหนาแลงฝุนเต็มตัว หนาฝนเนือ้ตัวมีแตโคลน การ

ทาํไรไถนาตองอาศัยคนแบกมาบรรทุก” ฮวางเจียคังเลายอนถึงอดีต

วันวานยากลําบากสุดที่จะบรรยาย

นบัแตมีการชวยหลุดพนความยากจนอยางเล็งเห็นผล ชุมชนสุย

โกววาเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฟาพลิกแผนดิน ลุถึงปลายป 2018

ถนนหนทางสาธารณูปโภคพื้นฐานเขาถึงหมูบานแลวรอยเปอรเซ็นต 

ปรบัปรงุบานทีเ่สีย่งภยัแลวรอยเปอรเซน็ต ดานการพฒันาอตุสาหกรรม 

ชมุชนสุยโกววาปรบัตามสภาพเง่ือนไขทองถิน่ ขยายการปลกูตนหมอน

เปนขนานใหญ ปจจุบัน มีพืน้ท่ีปลกูตนหมอนท้ังหมดมากกวา 1,000 โหมว 

แตละปมีรายรับเพิ่มขึ้นกวาลานหยวน ยกระดับคุณภาพชีวิตมวลชน-

ใหสูงขึ้นอยางมาก 

“ปจจุบัน หนทางไปมาสะดวก การเลี้ยงหมอนไหมเพิ่มรายไดทาง

เศรษฐกจิใหพวกเราอยางเปนกอบเปนกาํ ชวีตินับวนัรุงเรอืงโชติชวงขึน้

เรื่อยๆ” หลังจากยายเขาอยูบานใหม ฮวาง เจียคังเฝารอชีวิตในอนาคต

ดวยความหวังอยางเต็มเปยม
①

②

นายฮวาง เจียคัง
图①黄家康

โฉมหนาใหมของหมูบานสุยโกววา
图②水沟洼村新貌

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
特稿

44



ชนชาติตูห๋ลง–ชวิีตใหม่ของหลี ่เหวินซือ่

李文仕，女，独龙族，74

岁，云南省怒江傈僳族自

治州贡山县独龙江乡迪政当村村

民。今年6月份，李文仕家实现脱

贫。李文仕一家共5口人，原来主

要靠种植土豆、玉米等农作物为

生。如今，在国家扶贫政策的带动

下，李文仕一家积极参与政府的扶

贫项目，种起了黄金果、重楼。村

里通往外面的路也修好了，到县城

去卖土特产也方便了，家里收入逐

年上涨。

独龙族｜种起重楼、黄金果 本刊记者 刘蓉/文

หลี ่เหวนิซือ่ หญงิชาวชนชาติตูหลง วยั 74 ป เปนชาวหมูบานต๋ีเจิง้ตัง 

ตาํบลตูหลงเจียง อาํเภอกงซนั แควนปกครองตนเองชนชาตลิีซู่นูเจยีง 

มณฑลยนูนาน

เดือนมิถนุายนปนี ้ครอบครวัหลี ่เหวนิซือ่หญงิสักหนาชนชาติตูหลง

ไดหลดุพนจากความยากจนแลว สมาชิก 5 คนในครอบครัวหล่ี เหวนิ

ซื่อ แตเดิมดํารงชีพโดยการทําเกษตรอาศัยการเพาะปลูกมันฝรั่ง ขาว

โพดเปนหลกั ทุกวนัน้ี ภายใตการขับเคลื่อนนโยบายชวยพนความยาก

จนของรัฐบาล ครอบครัวหลี่ เหวินซื่อเขารวมโครงการดังกลาวของ

รัฐบาลอยางแข็งขัน ที่บานเธอปลูกตน “มอนไข” (เซียนทอ) และ

สมุนไพร เม่ือถนนหนทางในหมูบานสรางเสรจ็การคมนามคมดี การ

นําผลผลิตพื้นบานไปขายในตัวเมืองก็เปนไปดวยความสะดวก ราย

ไดในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกป
①

②

หลี่ เหวินซื่อ
图①李文仕 新华社 图

หลี่ เหวินซื่อ (ขวามือคนที่สอง) พาหลานชายเดินเลนในหมูบาน
图②李文仕（左二）带着孙子在村里散步 新华社 图

รายงานวนัชาติพเิศษ国庆
特稿
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เยีย่มชมอว้ีซ ี “มะม่วงสทีอง” ดงึดดูสายตาท ัว่โลก
「走进玉溪」一颗“金芒果”吸引世界目光

ท่ีอาํเภอหยวนเจยีงอาํเภอปกครอง

ตนเองชนเผาฮานี อี๋ ไท ทีซ่ึ่งมีประ-

เพณีทางชาติพันธุอันเขมขนและมี

กลิน่หอมอบอวลของดอกไมและผล

ไมตลอดทั้งสี่ฤด ูโดยเฉพาะมะมวง

ของทีน้ี่ซ่ึงมีชือ่เสียงในเรือ่งของความ

หวานและความสดของผลมะมวง 

อีกทั้งยังอุดมไปดวยคุณคาทางสาร

อาหาร

อําเภอหยวนเจียงตั้งอยูในที่ราบ

สูงละติจูดตํ่า  ซ่ึงมีอากาศแหงและ

云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自

治县，具有浓郁的民族风情，因区位优势

独特，四季花果飘香，特别是芒果，以甘

甜、肉鲜、营养丰富而著称。

อบอุน มีแสงแดดท่ีเพยีงพอ ดังนัน้ จงึไดรบัการยกยองวาเปน “ เรอืนกระ-

จกธรรมชาติ” “เมืองพระอาทิตยในหบุเขาแมนํา้แดง” และ ถกูขนามนามวา

เปน “อําเภอฐานมะมวงของยนูนาน” ที่นี้จะจัดเทศกาลทองเที่ยวเชิงวัฒน-

ธรรม “มะมวงสีทอง” ขึ้นทุกป

เทศกาลทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มะมวงสีทอง” เปนงานมหกรรมที่

ยิง่ใหญของทองถิน่ ภายในงานจะมีการแขงขันการกนิมะมวง ซ่ึงเปนกจิ-

กรรมที่ถูกจับตามากท่ีสุด โดยผูเขาแขงขันก็คือนักทองเที่ยวท่ีมาจาก

พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศจีนและชาวทองถิ่นรวมกันแขงขันในเวทีเดียวกัน 

กติกาคือภายในเวลาท่ีกาํหนด  ใครสามารถกนิมะมวงไดมากท่ีสดุและเร็ว

ที่สุดจะเปนผูชนะ

นอกจากการแขงขันกินมะมวงแลว ในระหวางเทศกาลนี ้ยังจัดใหมี

งานรื่นเริง เชน งานราตรีสโมสรแฟชั่นโชวชุดแตงกายชนเผากลุมนอย

กจิกรรมสาดนํา้ของผูคนนับหม่ืน ถนนซือ้ขายผลไมเขตรอน งานเลีย้งถนน

ยาวฮาหนี ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมประจําชนเผา

ที่มีสีสันหลากหลายของหยวนเจียง ทําใหนักทองเท่ียวและประชาชน

ทั่วไปสัมผัสไดถึงเสนหและความเจริญรุงเรืองของอําเภอหยวนเจียง
玉溪市委宣传部供稿供图
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「遇见安宁」在安宁品味大地的艺术

90亩蚕豆和油菜花交相辉映，

从 空中俯拍，可以看到一朵硕大的

“山茶花”图案；秋天，有着“中国

红梨之乡”美誉的县街街道迎来红梨

丰收，农户们忙着红梨的采收，做出

香甜的梨羹迎接游客。从开春谋划到

立秋绽放，安宁市县街借“大地艺

术”文化旅游节，将美丽乡村建设推

向高潮，向外界展示出良好形象和独

特的乡村旅游资源，也让当地百姓充

分享受到乡村振兴带来的实惠。

พบกนัท่ีเมืองอนัหนงิ...สมัผสัศลิปะแห่งแผ่นดนิ

ดอกไมในฤดูใบไมผลบิานสะพรั่ง ดอกผลในฤดูใบไมรวงอดุมสมบูรณ 

แตสําหรบัผูคนท่ีขยนัขันแขง็ แผนดนิใตฝาเทามักจะตอบแทนดวยดอกผล

ทีอ่ดุมสมบูรณและทัศนยีภาพท่ีสวยงาม ในชวงไมกีป่มานี ้ถนนเซ่ียนเจยีนคร

อนัหนงิไดวางแผนพฒันาชนบทเปนการใหญ โดยอาศัยวฒันธรรมอนัเขมขน

ทางประวติัศาสตรในทองถิน่ ประเพณีทีห่ลากหลาย ทีต้ั่งเฉพาะพเิศษและทรัพยา-

กรทางธรรมชาติทีอ่ดุมสมบรูณ เน่ืองในโอกาสการขามเปลีย่นฤดูกาลจากฤดู

ใบไมผลเิขาสูฤดูกาลใบไมรวงจงึไดมีการจดังานเทศกาลวฒันธรรมการทอง-

เท่ียว “ศิลปะของแผนดิน” ขึน้ 

ในฤดูใบไมผล ิณ หมูบานซานโคว ในบรเิวณหมูบานถนนสือเส้ียนอนัเปน

จดุชมววิหลกั ทีน่ี่คณุจะไดพบเหน็พืน้ท่ีเพาะปลกูพชืถัว่ปากอาและดอกคาโนลา 

เนือ้ที ่90 โหมวใบสีเขียวชอุมของตนถัว่ปากอาตัดกบัใบดอกคาโนลาสีเหลอืง

อราม หากมองลงมาจากมุมสูงคุณจะสามารถมองเหน็ภาพดอกคามิเลียขนาด

ใหญท่ีสดใสดุจดังของจรงิ ทุกวันน้ี หมูบานซานโควกาํลงัเปนท่ีฮอตฮติในกลุม

ชาวเน็ตและกลายเปนจุดปกหมุดแหงใหมของชาวโซเซยีลอกีดวย สามารถ

ดึงดูดนกัทองเทีย่วจาํนวนมากใหเขามาเยีย่มชมท่ีนี่

ในฤดูใบไมรวง คณะหมูบานถนนสือเส้ียน ซ่ึงถกูขนามนามวาเปน “หมูบาน

ลกูแพรสีแดง” ไดรบัผลเกบ็เกีย่วทีอ่ดุมสมบูรณ ในชวงวนัท่ีมีอากาศแจมใส

เกษตรกรนอกจากจะทาํการเกบ็เกีย่วลกูแพรสแีดงแลว พวกเขายังไดทําซุป

แพรหวาน เพือ่ตอนรบันักทองเท่ียวอกีดวย ทีน่ี่นกัทองเทีย่วสามารถเขามีสวน

รวมในการเกบ็ลูกแพรสีแดง ลิม้ลองอาหารบานไร ช่ืนชมการแสดงศิลปะท่ี

โดดเดน งานรืน่เรงิของทัง้เด็กและผูใหญ กจิกรรมการถายภาพทะเลดอกไม

 และกจิกรรมอืน่  ๆอนัเต็มไปดวยรสชาติความเปนทองถิน่และความสนุกสนาน

ในฤดูใบไมรวง

จากการวางแผนในตนฤดูใบไมผลิจนกระทัง่ออกผลถงึตนฤดูใบไมรวง 

เทศกาลวฒันธรรมการทองเทีย่ว “ศิลปะของแผนดิน” ณ ถนนสอืเซีย่น เมือง

อนัหนงิ ไดผลักดันการสรางชนบทที่สวยงามสูจุดสูงสุด แสดงใหโลกเหน็

ภาพลกัษณทีดี่และแหลงทองเท่ียวในชนบทท่ีเปนเอกลกัษณ นอกจากนี ้ยงัชวย-

ใหคนทองถิน่ไดรบัประโยชนอยางเต็มท่ีจากการฟนฟคูวามเจรญิของชนบท

อกีดวย
安宁市委宣传部供稿供图
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讲述亲历故事，见证辉煌历程

70年来，中国发生了翻天覆地

的巨大变化，人民生活水平不

断提高。中国走符合自身国情的中国

特色社会主义道路，经济社会实现了

迅速发展，为世界瞩目。”近日，泰

国海上丝路孔子学院泰方院长艾格叻

表示，中国70年来的发展发化，让

他受到了强烈震撼。

今年是新中国成立70周年。70

年栉风沐雨，70年砥砺前行，经过

几代人艰苦奋斗，如今的中国，已经

发展成为全球第二大经济体，影响力

与日俱增。70年来，众多国际人士

亲眼见证了中国走过的辉煌历程，不

少人长期扎根中国、参与中国的发

展。他们是新中国70年发展过程的亲

历者。在新中国成立70周年之际，让

我们一同来感受国际人士眼中的中国

发展故事。

เล่าเรือ่งราวจากประสบการณข์องตนเอง  
เป็นประจกัษพ์ยานแห่งประวติัศาสตรอ์นัรุ่งโรจน์

เอกรัตน จันทรรัฐิติกาล ผูอํานวยการสถาบันขงจื่อเสนทางสายไหมทาง

ทะเลฝายไทย กลาววา “70 ปมานี ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดความเปลี่ยน

แปลงอยางยิ่งใหญ  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

จีนเดินบนเสนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณเฉพาะและเหมาะสมกับบริบท

ของจีน เศรษฐกิจและสังคมจีนเติบโตอยางรวดเร็ว เปนที่จับตามองของทั่ว

โลก” ความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของจีนในชวง 70 ปมานี้ทําให

เขาทึ่งอยางมาก 

ปนี้ครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน   70 ปแหง

การมุงม่ันกาวไปอยางเด็ดเด่ียว การตอสูอยางทรหดของคนรุนแลวรุนเลา ประเทศ

จนีในปจจบัุนพฒันาเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกจิยิง่ใหญเปนอนัดับ 2 ของโลก 

และทรงอิทธิพลขึ้นอยางตอเน่ือง  70 ปมาน้ี  ผูคนจาํนวนมากจากนานาประ-

เทศเปนประจักษพยานแหงประวัติศาสตรอันรุงโรจนของประเทศจีน  คน

จาํนวนไมนอยท่ีมาลงหลกัปกฐานท่ีประเทศจีน และมีสวนรวมในการพฒันา

ประเทศจีนดวย พวกเขาเปนผูที่ผานประสบการณกระบวนการพัฒนาของ

ประเทศจีนยคุใหมในชวง 70 ปทีผ่านมาดวยตนเอง ในวาระแหงการครบรอบ 

70 ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงขอหยิบยกเรื่องราวการ

พัฒนาของจีนในสายตาของชาวตางชาติกันมาใหไดอานกัน 

ซรีีย่ฉ์ลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี
庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
特稿
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ผมไปประเทศจีนครัง้แรกเม่ือ ค.ศ.

1993 ตามคุณตาไปเยี่ยมญาติที่เมือง

เจียหยาง  มณฑลกวางตุง ผมยงัจําได

วาที่นั่นโอบลอมไปดวยภูเขา มีบาน

ชัน้เดียวเต้ียๆ เต็มไปหมด ปจจุบนั ผม

ไปประเทศจีนมาสบิกวาครัง้ ไมวาจะ

ไปท่ีไหน ผมกจ็ะรูสึกไดวาการดํารง

ชีวิตของประชาชนชาวจีนเปลี่ยน-

แปลงไปมาก ไมเฉพาะแตเมืองใหญ  

คนในเมืองอืน่ๆ และในชนบทกย็าย

เขาไปอยูในบานใหม  พวกเขาไดรบั

สวสัดิการสังคมและประกันสุขภาพ

ท่ีครอบคลมุทุกดานมากยิง่ข้ึน เครอื-

ขายระบบขนสงสาธารณะกพ็ฒันาข้ึน

อยางตอเนื่อง  พื้นท่ีกิจกรรมวัฒน-

ธรรมและนันทนาการกมี็เพิม่มากข้ึน

70 ปมาน้ี ภายใตการนําของพรรค

คอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนเปลี่ยน-

แปลงจากหนามือเปนหลงัมือ คุณภาพ

中国成为推动世界经济发展的重要力量

ประเทศจนีกลายเป็นก�าลงัส�าคญัในการผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกจิโลก 
作者：艾格叻（泰国）

เขียนโดย  เอกรัตน จันทรรัฐิติกาล (ประเทศไทย)

ชีวิตของประชาชนสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  ประเทศจีนเดินบนเสนทางสังคมนิยม

ท่ีมีเอกลกัษณเฉพาะของจีน  เศรษฐกจิและสังคมพฒันาอยางรวดเร็ว  เปนท่ี

จับตามองจากทั่วโลก  และทําใหผมรูสึกทึ่งอยางมาก

ถึงแมวาผมจะเกิดและเติบโตที่ประเทศไทย แตผมก็สนใจวัฒนธรรม

จนีมาต้ังแตสมัยเด็กๆ ผมทาํงานมาหลายอาชีพ กล็วนแตเกีย่วของกบัวฒัน-

ธรรมจีนทั้งสิ้น ผมเคยเปดศูนยฝกดนตรีจีน  เคยสอนหมากลอมจีนและ

ศิลปะการตอสูแบบจีน  ในชวงที่เรียนรูและเผยแพรวัฒนธรรมจีนใหกับ

ชาวไทย ผมก็เขาใจเหตุผลอันลึกซึ้งที่แฝงอยูในวัฒนธรรมจีน  ผมคิดวา

หลักการพัฒนาของจีนตองมองใหไกล  ตองใหความสําคัญกับการประ-

สานรวมมือ การพัฒนาที่จีนกําลังแสวงหาก็คือการรวมมือกับนานาประ-

เทศทั่วโลกเพื่อประสานการพัฒนาสภาพแวดลอมภายนอกรวมกัน

70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศจีนไดดําเนนิ

ตามกระแสแหงยคุสมัย  ปรบันโยบายไปตามความเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภายนอก ปจจุบันประเทศจีนกลายเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจโลก  และสรางคุณูปการสําคัญในการรักษาสันติภาพ

เอกรัตน (คนที่สองจากซาย) สอนไทเก็กใหกับคณะครูและนักศึกษา
图①艾格叻（左二）带领师生体验太极拳 资料图片

หอเจี่ยหยางที่สงางามแบบฉบับโบราณกับตึกรามบานชองที่ทันสมัยในบริเวณรอบๆ เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

图②2018年11月29日，广东省揭阳市，古典庄严的揭阳楼和远处的现代化楼宇 CFP

①

②
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และความมั่นคงของโลกและทําใหโลกที่มีหลายขั้ว

เกิดความสมดุล

หลายปมานี ้ประเทศจนีไดรวมมือกบัประเทศอืน่ๆ 

ผานการสราง “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” สรางความเขาใจ

อันดีระหวางประชาชน ปจจุบัน ผมเปนผูอาํนวยการ

สถาบันขงจ่ือฝายไทยของสถาบนัขงจือ่เสนทางสายไหม

ทางทะเลในประเทศไทย เราใหความสําคัญกบัการเผย-

แพรภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอการสงเสริมมิตรภาพ รวมท้ังทําใหประชาชนในประ-

เทศอืน่ๆ เขาใจประเทศจนีมากข้ึน ทีส่ถาบนัขงจือ่ทาง

ทะเลแหงนี ้นักเรียนไทยจาํนวนมากไดเปดโลกทัศน มี

บางคนถงึกบัเบนเขม็ชวีติของตนเอง อยากไปทาํงานไป

อยูทีป่ระเทศจีนก็มี  ปจจบัุน สถาบนัขงจือ่ทางทะเลได

จดักจิกรรมแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมไทยจีนบอยครัง้  

ทาํใหคนไทยไดเขาใจวัฒนธรรมจีนมากข้ึน สงเสรมิ

ความสัมพันธอันดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากนี้แลว ผมยังเปนผูอํานวยการศูนยบริการ

นักศึกษานานาชาต ิที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดวย  

ท่ีนัน่มีนกัศึกษาชาวจนีประมาณ 4,000 คน เปนสัดสวน

จํานวนมากเมื่อเทียบกับนักศึกษาตางชาติอื่นๆ เราเคย

จัดเทศกาลวฒันธรรมจีน  แนะนําวฒันธรรมจีนใหนกั-

ศึกษาไทยไดรู จัก เพิ่มโอกาสใหนักศึกษาไทยและ

นักศึกษาจีนไดพบปะกันมากขึ้น คนหนุมสาวของทั้ง

2 ประเทศไดเรยีนรูวัฒนธรรมของอกีฝายผานกระบวน

การเหลานี ้และไดสรางมิตรภาพที่แนนแฟน

รวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” มีความหมาย

สําคัญอยางยิง่ในการสงเสรมิความสงบสุขของชาวไทย

และชาวจีน และสืบเน่ืองจากการสราง “หน่ึงแถบ หนึง่

เสนทาง” ประชาชนหลายประเทศมากข้ึนจะไดเขาถงึ

ประโยชนของการทาํธุรกจิรวมกนั การรวมสรางและได

ผลประโยชนรวมกัน  ผมเชือ่วาในอนาคตประชาชนชาว

จีนจะไดรับความสําเรจ็อนัยิง่ใหญมากยิง่ข้ึน 

中国人民对未来无限憧憬

ความคาดหวงัอนัเป่ียมลน้ของประชาชนชาวจนี
ท่ีมีต่ออนาคต

①

②

③
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สมัยเด็กๆ คุณตาของผม รชิารดนิกสนัเลาเรือ่งเกีย่วกบัประเทศจนีให

ผมฟงบอยๆ ผมจาํไดวาคุณตามักจะพดูประโยคหนึง่เสมอ น่ันกคื็อ “ประ-

เทศจนีมีความสําคัญกบัตามาก”  ในฐานะประธานาธิบดีคนท่ี 37 ของสห-

รัฐอเมริกา คุณตาคิดวาการสรางความรวมมือระหวางจนีกบัสหรฐัอเมรกิา

เปนส่ิงสําคญัอยางมาก  “การเดินทางเพือ่ทลายกําแพงน้ําแข็ง” สอดคลอง

กับผลประโยชนเชงิยทุธศาสตรของสหรฐัอเมรกิา ถงึวนัน้ีเม่ือหนักลบัไป

มอง ก็ยังคงเปนเรื่องที่ถูกตอง  คณุตาไดสรางมิตรภาพกับผูนําจีนอยาง

โจว เอินไหล  เติ้ง เสี่ยวผิง คุณตาเห็นคุณคาของมิตรภาพน้ีมาโดยตลอด  

ผมไปประเทศจนีครัง้แรกเม่ือ ค.ศ.1997 ตอนน้ันผมอายเุพยีง 18 ป เพิง่

เรียนจบชั้นมัธยมปลาย ผมตามคุณพอไปเซี่ยงไฮ  ในระหวางที่ผมตาม

คุณพอไปในงานเจรจาหารือบางงาน ผมก็เริ่มสนใจนโยบายการทูตของ

จีนที่มีความอิสระเสรีชวงที่อยูเซี่ยงไฮ  เราเดินทางไปที่ผูตง พอบอกวา

กอนหนานี ้ตอนที่ไปเซี่ยงไฮ ผูตงยังเปนพื้นที่วางเปลา ไมนึกเลยวาผาน

มาไมก่ีปตึกสูงหลายตึกกผ็ดุข้ึนมา  พอรบัรูไดถงึความรวดเรว็ในการพฒันา

ของประเทศจีน เหน็ไดชดัเจนถงึความเปลีย่นแปลงของเมืองในประเทศ

จีนหลายๆ อยางผมเคยไปปกกิ่งมาแลว 50 กวาครั้ง  ไปทุกครั้งก็จะเจอ

ความเปลีย่นแปลงใหมๆ   อยางเชน  ทีว่าการนครปกกิง่ยายไปอยูเขตพฒันา

ใหม และสนามบินนานาชาติตาซิงไดเริม่ใชอยางเปนทางการเม่ือวนัท่ี 30 

กันยายนที่ผานมา คราวหนาถาผมไปปกกิ่ง ก็อาจจะใชสนามบินใหมนี้

ก็ได

ธรรมเนยีมการตอนรบัแขกของจีนทําใหผมรูสกึสนิทสนมเปนกนัเอง 

作者：克里斯托弗·尼克松·考克斯（美国）

เขียนโดย คริสโตเฟอร นิกสัน ค็อก (สหรัฐอเมริกา)

หลายปมานี ้ผมพบวาชาวจนียงัคงให

การตอนรบัมติรสหายดวยความอบ-

อุนเหมือนเดิมไมเปลีย่นแปลง  ความ

กระตือรอืรนและทัศนคติเชงิบวกตอ

อนาคตและการงานยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น 

ชาวจีนเปยมลนไปดวยความคาดหวงั

เมื่อวันที ่25 กันยายน สายการบิน CZ3001 ของ China South-

ern Airlines ออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติตาซิง ปกก่ิง
图①9月25日，中国南方航空公司的CZ3001次航班
从北京大兴国际机场起飞 新华社 图

นายคริสโตเฟอร นิกสัน ค็อกเที่ยวชมกําแพงเมืองจีน
图②克里斯托弗·尼克松·考克斯游览长城  
资料图片

เมื่อวันที ่7 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 คริสโตเฟอร นิกสัน ค็อก 

ปลูกตนยูสองตนขางๆ ตนยูอเมริกาเหนือที่คุณปูของเขาสง

มาให ณ พืชสวนหางโจว
图③2013年5月7日，在杭州植物园，克里斯托弗·
尼克松·考克斯在外祖父送来的北美红杉旁，种下
两棵南方红豆杉 尼克松基金官网 图

ศูนยการเงินระหวางประเทศ ณ ลูเจียจูย เซี่ยงไฮ
图④高楼林立的上海陆家嘴国际金融中心 新华社 图

④
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เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 ผมมีโอกาสไดมาทํางานทีป่ระเทศจนีเปน

ครัง้แรก โดยเขามารวมโครงการ “อนุรกัษความหลากหลายทางชวีวทิยา

บรเิวณพืน้ทีชุ่มน้ําของจีนและการนํามาใชประโยชนอยางยัง่ยนื”  บรเิวณ

เขตอนรุกัษธรรมชาติพืน้ท่ีชุมน้ํายัว่เออรไก มณฑลเสฉวน ผมไดเหน็สัตว

หายากของโลกท่ีอาศัยอยูในประเทศจนีจํานวนมาก อยางเชน นกกระเรยีน

คอดํา  นกปาหางลาย กวางธิเบต  เปนตน

หลายปมานี้ ประเทศจีนประสบผลสําเร็จไมนอยในดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ยกตัวอยางเชนท่ีเมืองอรุมุชไีดเริม่ใชกาซธรรมชาติเปนพลัง-

งานทดแทนถานหนิ คุณภาพอากาศจึงดีข้ึนอยางเหน็ไดชดันอกจากนี ้เพือ่

เปนการปองกันแนวทะเลทราย ชาวบานจึงไดปลูกตนไมตามแนวรอบ

เมืองและถนนหนทางใชเปนกาํแพงปองกนัเมือง ส่ิงเหลาน้ีเปนเพยีงสวน

หนึ่งของความสําเร็จในการพัฒนาอยางยั่งยืนของจีน ประธานาธิบดี สี

จิน้ผงิกลาววาตอง “การรกัษาส่ิงแวดลอมเปนเหมือนกบัการปกปองดวงตา

ของเราเอง” ผมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็คือการ

รักษาสุขภาพและชีวิตของพวกเราเอง

ปจจบัุน ผมทาํงานอยูท่ีศูนยวจัิยระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมในเอเชยี

กลาง สถาบันวทิยาศาสตรแหงประเทศจนี ซ่ึงเปนเวทสํีาคญัในการรวมมือ

และแลกเปลีย่นการวจิยัระหวางจนีกบัประเทศในเอเชยีกลางภายใตกรอบ

ความรวมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  ภารกิจหลักของศูนยวิจัยแหงนี้

ตออนาคตของตน ไมวาในเมืองหรอื

ในชนบท จติสํานึกในการอนุรกัษสิง่

แวดลอมเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชดั 

รฐับาลจนีไดใชมาตรการท่ีมีประสทิธิ

ภาพในการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย

เชนกัน  จะเห็นไดวาคณุภาพชวิีตของ

ประชาชนยกระดับสูงขึ้นอยางมาก

เศรษฐกิจของประเทศจีนยังคง

เติบโตคอนขางรวดเร็ว สังคมจีนมี

ความสงบเรียบรอย ประชาชนอยูดี

มีสขุ เปนความสําเรจ็อนัยิง่ใหญ  เพราะ

เหตุใดจีนจึงไดประสบความสําเร็จ

เชนนี้ ในระยะเวลาเพียงไมกี่สิบป

เทานั้น ผมคิดวานโยบายการปฏิรูป

และเปดประเทศของเต้ิง เส่ียวผงิยอด

เย่ียมมาก  ผูนาํจีนพยายามยดึถอืแนว

ทางนี้มาโดยตลอด การปฏิรูปเปด

ประเทศในทุกๆ ดานมีเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง ชาวจนีขยนัและรกัความกาว-

หนา ซึ่งก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําให

ประเทศจีนพฒันาอยางรวดเรว็ อารย-

ธรรมจีนสืบทอดมานับพนัป  ชาวจนี

เช่ือม่ันในวฒันธรรมจนีอยางเต็มเปยม 

วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันดีงามไดเผย

แพรและเพิม่ความหลากหลายมาเปน

ลําดับ และที่สําคัญคือ ความฉลาด

ปราดเปรือ่งของผูนาํจีน ทีมี่วสัิยทศัน

กวางไกล มีจิตใจกวางขวาง และคํา

นึงถึงความกินดีอยูดีของประชาชน

มาโดยตลอด

(ผูเขียนบทความนี ้เปนหลานชาย

ประธานาธิบดีรชิารดนกิสัน และเปน

รองประธานภาคพืน้เอเชยีของบรษิทั

Bright Sphere Investment)

中国可持续发展不断取得成绩

การพฒันาอย่างย ัง่ยนืของจนีประสบความส�าเรจ็
อย่างต่อเนือ่ง

①

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
特稿

52



作者：戴维·布兰克（以色列）

เขียนโดยเดวิด บรังค(อิสราเอล)

กค็อื การจัดทํานโยบายอนรุกัษสัตวและวางแผนการอนุรกัษส่ิงแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพใหแกสาธารณรัฐคีรกีซสถาน  ขอริเริ่ม“หนึ่งแถบ 

หนึง่เสนทาง” ไมเพยีงแตสงเสรมิการพฒันาทางเศรษฐกจิและสังคมของ

ประเทศท่ีอยูตามแนวเสนทางพฒันาเทาน้ัน แตยงัเชือ่มโยงหลายๆ ประเทศ

เขาดวยกันภายใตแนวคิดของการรวมมืออยางเสมอภาค สงเสรมิการพฒันา

ในดานตางๆ อาท ิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสภาพความเปน

อยูของประชาชนของประเทศที่เขารวม เปนตน อยางเชน การผลักดัน

 “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง” และการรวมกนัสรางศูนยวจิยัขนาดใหญ  เพือ่

ผลติบุคลากรใหแกประเทศเหลาน้ัน ยกระดับการวจิยัและพฒันาในทองถิน่ 

ตลอดจนสรางหลกัประกนัใหประชาชนมีความกนิดีอยูดี  ศูนยวจิยัระบบ

นิเวศนและสิ่งแวดลอมในเอเชียกลาง สถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศ

จีน ประจาํกรงุบชิเคก เมืองหลวงของคีรกซีสถานไดสรางจดุสาทติโครง-

การเทคโนโลยรีบัรองความปลอดภยัสาํหรบัน้ําด่ืมแหงแรกในทองถิน่ข้ึน

มาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018

ในชวง 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณภาพชีวิต

ของประชาชนดีขึน้อยางเหน็ไดชดัและตอเน่ือง คนหนุมสาวเขาศึกษาใน

ระดับอดุมศึกษามากข้ึน ทําใหมีบุคลากรทีมี่ความสามารถจาํนวนมาก คน

รุนใหมของจีนมีความคิดสรางสรรค ขยันขันแข็ง ผมเชื่อวาพวกเขาจะ

ชวยผลกัดันใหความกาวหนาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองจนีรดุ

หนาอยางรวดเร็ว และประสบผล

สําเร็จอันยิ่งใหญมากขึ้น

(ผูเขียนเปนผูไดรบัรางวลัมติรภาพ

จากรฐับาลจนี และเคยไดรับเชญิเปน

ผูเช่ียวชาญพเิศษดานการอนรัุกษความ

หลากหลายทางชีววิทยานานาชาติของ

หนวยวางแผนการพฒันาแหงสหประ-

ชาชาต)ิ

ทัศนียภาพที่งดงามของอุทยานนิเวศวิทยาในทะเลทรายคูปูชี
图①库布其沙漠生态公园美景 新华社 图

ทุงดอกผักนํ้ามันในพื้นที่อําเภอฉีเหลียน มณฑลชิงไห
图②青海省祁连县境内的油菜花田 新华社 图

เดวิด บรังค (ขวามือคนที2่) กับนักวิจัยสถาบันวิจัยภูมิศาสตร

และระบบนิเวศซินเจียงของสภาวิทยาศาสตรจีน กําลังศึกษา

วิจัยเขตอนุรักษธรรมชาติคารามายหลีซินเจียง
图③戴维·布兰克（右二）与中科院新疆生态与地
理研究所研究人员在新疆卡拉麦里自然保护区考察
资料图片

② ③
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从衣食住行看中国70年巨变

新中国成立70年来，老百姓的衣食

住行发生了翻天覆地的改变。曾

经，吃饱穿暖便是幸福；曾经，瓦片遮头

便已知足；曾经，出过远门只在少数……

如今，街道宽阔整洁、高楼拔地而起、商

场繁华热闹、交通四通八达……新中国带

给国人文明、富裕，让人们享受幸福安康

的生活。经济发展，社会进步，新中国成

立以来所取得的巨大成就，体现在人们生

活的点滴之中。

 70 ปแหงการปลกุเราจติใจมุงสูขางหนา จนีรเิริม่การเดินทางอนัยิง่ใหญ

เพื่อฟนฟูความเจริญรุงเรืองของประชาชาติจีน 70 ปหลังสถาปนาประ-

เทศจีนใหมที่ผานมา เสื้อผา อาหาร ที่พักอาศัย และการเดินทางของจีน 

ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟาดิน

 ในอดีต หากกินอิ่ม สวมเสื้อผาพออุนกายได ก็นับวามีความสุขแลว 

ในอดีต มีกระเบื้องปดหลังคาก็พอใจแลว ในอดีต คนที่เคยเดินทางไกล

จากบานเปนเพยีงสวนนอยเทาน้ัน...ทกุวนันี ้ถนนกวางสะอาดเปนระเบยีบ 

ตึกระฟา หางสรรพสินคาเจรญิคกึคกั การคมนาคมไปไดท่ัวทกุทิศทุกทาง...

ประเทศจีนใหมนําอารยธรรม ความรํ่ารวยมาใหชาวจีน ทําใหผูคนใช

ชวีติอยางสงบสุขม่ังค่ัง เศรษฐกจิพฒันา สังคมกาวหนา ผลสาํเรจ็อนัใหญ

หลวงที่ไดรับหลังสถาปนาจีนใหม แสดงใหเห็นไดจากสิ่งเล็กๆ นอยๆ 

ในชีวิตประจําวัน

มองการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงของจนีในรอบ 70 ปี 
จากอาหารการกนิและเสื้อผา้อาภรณ์

ซรีีย่ฉ์ลองการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 70 ปี
庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1951 ภาพหนุมสาวแตงชุดจงซาน

1951年10月，穿着中山装的青年男女 

新华社 资料图片

เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1958 บรรดาสตรีกําลังเตรียมตัวไป

ทํางาน

1958年4月，准备劳动的妇女们 CFP 

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1980 ภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ฝูตั้นเซี่ยงไฮ

1980年10月，上海，复旦大学生 CFP 

1951年 1958年 1980年
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70 ป หลังการสถาปนาจีนใหม การเปลี่ยนแปลงของ “เสื้อผา” ทํา

ใหผูคนตางอุทาน จาก “ใหมสามป เกาสามป ปะๆ เย็บๆ อีกสามป” 

ตอนสถาปนาจีนใหม ถงึ “ธีม” ส ี“น้ําเงนิ ดํา เทา เขียว” ทีเ่ต็มทองถนน 

ถงึ “กางเกงขาบาน” “กางเกงเพาะกาย” ท่ีไดรบัความนิยมมากในทศ-

วรรษป 1980 มาถึงปจจุบันนี้ที่มีความเปนแบรนดเนม ความเปนปจ-

เจกภาพ และการส่ังทําเกรดสูง 70 ปมานีห้ลงัสถาปนาจนีใหม เส้ือผา

การแตงกายของชาวจีนไดเปลี่ยนจากการปดบังรางกายและการให

ความอบอุน มาเปนการใหความสบายและการเนนปจเจกภาพ ความ

สวยงาม...เหลียวหลงักระบวนการพฒันาในชวง 70 ป จะพบวา เส้ือผา

ก็นับไดวาเปนความทรงจําอยางหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนมวลภาพวาด

แหงยุคสมัยที่สวมใสบนกาย

衣：一幅穿在身上的时代画卷

เดือนกันยายน ค.ศ. 1986 ชายหนุมชนชาติเยา กวางซ ี

แตงชุดสูทเปนครั้งแรก

1986年9月，广西瑶族青年第一次穿西装 新华社 图

ค.ศ. 1991 เสื้อผาที่ถักทอจากเสนไหมพรมหลากหลายสีสัน

ไดรับความนิยมจากสาวๆ ในขณะนั้น

1991年，大色块绒线编织外衣备受女青年的青睐 

新华社 资料图片

เมื่อวันที ่24 ธันวาคม ค.ศ. 2008 สามสาวแตงตัว

สามสไตลเดินเที่ยวตามถนนเพื่อตอนรับวันคริสตมาส

2008年12月24日，3名个性装扮的女孩迎接圣

诞节 新华社 图

ป ค.ศ. 2001 ในระหวางการประชุม APEC ผูนําประเทศตางๆ 

แตงชุดราชวงคถังถายรูปที่ระลึก ทําใหเกิดกระแสแตงชุดถัง

ในประเทศจีนขึ้น

2001年，上海APEC会议期间各国首脑身着唐装合

影留念，在中国掀起一股唐装风 CNSphoto  

เมื่อป 2019 หญิงสาวแตงชุดสไตลฤดูใบไมผลิเดินในถนน

เมืองอูฮั่น

2019年，武汉街头，年轻女孩穿着个性春装出行

CNSphoto 

เสื้อผา้-มวลภาพวาดแห่งยุคสมยัท่ีสวมใส่บนร่างกาย

1986年 1991年

2008年

2001年

2019年
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70 ปหลังการสถาปนาปใหม ปญหา “อาหารการกิน” ไดเปนพยานหลกัฐาน

ของการพฒันาประเทศ ประชาชนถอืเรือ่งอาหารการกนิเปนส่ิงสําคญัเทาฟา อาหาร

การกิน เปนเรื่องสําคัญเทียบเทาฟาในใจของประชาชน ไมวายุคไหนสมัยไหน 

กไ็มเคยหยดุการเปลีย่นแปลง และไดกลายเปนพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุดของการ

เปลี่ยนแปลงยุคสมัย ทุกวันนี ้ผูคนไดพัฒนาจาก “มีอะไรกินก็กินอยางนั้น” ถงึ 

“จะกนิอะไรกมี็” จาก “ซ้ือดวยคปูอง” ถงึ “สะแกนคิวอารโคดชําระ” โดยอาศัย

เครื่องโทรศัพทมือถือเครื่องเดียว ก็สามารถชิมอาหารโอชาที่มีสีสันตางๆ ของ

ออกตกเหนือใตไดแลว โตะอาหารของประชาชนวิวัฒนาไปสูการดีตอสุขภาพ

และความเปนอัจฉริยะ

1950年 1957年 1964年

2011年

食：一张餐桌见证时代变迁

อาหาร-โตะ๊อาหารโตะ๊หนึง่เป็นพยานเห็นการเปลีย่นแปลงของยุคสมยั

2017年

ในสมัยป 1950 คณะทัวรชาวจีนโพนทะเลเยี่ยมชมเซี่ยเหมิน 

โดยมีโรงงานเครื่องกระปองในทองถิ่นใหการตอนรับ

1950年代，归侨观光团在厦门参观，受到当地罐头

厂热情招待 CNSphoto

เม่ือป 1957 ในฤดูหนาว ณ มุมหน่ึงของภตัตาคารตงไหลสูน

ปกกิ่ง

1957年初冬，北京东来顺餐厅一角 新华社 图

เมื่อป 1964 รานเนื้อหมักชังโจวของเมืองกวางโจวซึ่งมีลูกคา

หนาแนน

1964年，广州沧洲腊味店顾客盈门 CNSphoto 

เมื่อวันที ่22 กันยายน ค.ศ. 2011 ณ ภัตตาคารแหงหนึ่งในเมือง

หนานจิง มณฑลเจียงซ ูพนักงานกําลังเสริฟปูนึ่ง 

2011年9月22日，南京市一家餐厅内，服务员将蒸

熟的螃蟹端上桌 CNSphoto

เมื่อวันที ่10 ตุลาคม ค.ศ. 2017    Ant Financial Service ไดเปดตัว “รานอาหารอัจฉริยะแหงอนาคต” ณ ATEC ฮอล เมืองหางโจว 

มณฑลเจอเจียง

2017年10月10日，浙江省杭州市，“未来智慧餐厅”在2017蚂蚁金服ATEC展馆内亮相 CNSphoto

ระยะแรกของการสถาปนาจนีใหม การรบัประทานอาหารจะ

ตองมีคูปองซื้ออาหาร

建国初期，吃饭需要凭粮票购买 新华社 图

รายงานวนัชาติพเิศษ 国庆
特稿

56



 

1984年

2010年

1992年

2003年

2009年

2005年

2007年

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1984 โรงงานผลิตรถยนตหมายเลขที่

หนึ่งไดจัดตั้งโรงอาหารสําหรับเด็ก

1984年5月，长春第一汽车制造厂开设了儿童餐厅 

新华社 图

เมื่อวันที ่11 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 วันแรกของการเปดราน

อาหารทะเล ที่ถนนหวังฝูจิ่ง ปกกิ่ง

1992年5月11日，北京王府井大街，一家海鲜饭店

开业首日 新华社 资料图片

ตรุษจีนในป 2003 อาหารคํ่าตรุษจีนของครอบครัว

ทั่วไปในเมืองหางโจว

2003年春节，杭州市一个普通家庭的年夜饭 

CNSphoto

เมื่อวันที ่19  กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ผูคนทานอาหาร

บุฟเฟตในภัตตาคารแหงหนึ่ง ณ เมืองหวายเปย 

มณฑลอานหูย

2005年7月19日，安徽省淮北市，人们在一家

酒店吃自助餐 CNSphoto

เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007 ที่รานสุกี้ไหตี่เหลาปกกิ่ง 

พนักงานเตน “ระบําดึงเสนบะหมี่” ที่คิดทาเตนขึ้นเอง

2007年12月，北京市海底捞川味火锅店，服务

员表演独创的“热舞抻面” CNSphoto

เมื่อวันที ่2 มกราคม ค.ศ. 2009 ชาวเมืองปกกิ่งหลายคนเพลิดเพลินกับการรับประทาน “งานเลี้ยงเตาหู

หมูบานหลิวโกว” ในครอบครัวชาวนาอําเภอเหยียนชิ่ง ชานเมืองปกกิ่ง

2009年1月2日，几位北京市民在远郊延庆县农户家享用“柳沟村豆腐宴”  新华社 图

ภายหลังวันตรุษจีน ค.ศ. 2010 ผูคนตางเบื่อกับการทานเนื้อ

สัตวตางๆ จึงเลือกที่จะทานอาหารประเภทผักซึ่งมีรสชาติจืด

และมีนํ้ามันนอย

2010年春节过后，吃腻了大鱼大肉的食客更青睐少

油清淡的蔬菜 CNSphoto 

วันที ่2 กุมภาพันธ ป 2015 พนักงานหุนยนตกําลังเสริฟอาหารใหกับลูกคา 

ณ ภัตตารคารแหงหนึ่งในเมืองเจิ้งโจว

2015年2月2日，郑州市，机器人服务员在饭店内为食客送餐 CNSphoto
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70 ปหลังการสถาปนาปใหม ชาวจีนไมเคยหยุดแสวงหาบานพักอาศัยที่

ดียิ่งขึ้น บานพักอาศัย กลาวสําหรับชาวจีนแลว มีความหมายไมธรรมดาแต

ไหนแตไรแลว บานพกัอาศัยไมเพยีงแตเปนทีอ่ยูท่ีกนัลมกนัฝนเทาน้ัน หาก

ยิง่กวาน้ันเปนทาเทียบทีร่องรบัความหวงั 70 ปมานี ้ชวีติความเปนอยูของประ-

ชาชนเกิดการเปลีย่นแปลงอยางพลกิฟาพลกิแผนดิน ขนาดของบานพกัอาศัย

และวิถีชีวิตของผูคนก็ไดรับการปรับปรุงดีขึ้นเปนอยางมาก จากชนบทถึง

เมือง จากเรือนบานชั้นเดียวถึงบานตึกคอนโด จากบานสวัสดิการถึงบาน

พาณิชย ความฝนอยูเย็นเปนสุขของประชาชนกําลังประจักษเปนจริงขึ้น 

1955年 1982年

2017年2019年

住：未曾止步的安居梦

บา้นพกัอาศยั-ความฝันอยู่เยน็เป็นสขุท่ีไม่เคยหยุดกา้วหนา้

1950年

ป 1950 วาง อาจิน (ซายมือคนที ่2) เกษตรกรจากอําเภออวีหาง 

ทานขาวกับครอบครัวที่หนากระทอมหญาคา

1950年，浙江省余杭县农民汪阿金（左二）一家在

茅草屋前吃饭 新华社 图

ป 1955 นายเฮอ จินฉาย (คนขวามือ) ถายรูปหมูหนากระทอม

หญาคา

1955年，贺金财（右）一家在草棚房前合影 

新华社 图

เมื่อป 1982 ชาวนาวาง อาจิน (ขวามือคนที ่3 แถวหนา) ถายรูป

หมูกับครอบครัวที่หนาบานซึ่งสรางขึ้นใหมดวยกระเบื้อง

1982年，汪阿金（前右三）和儿孙们在新盖的瓦房

前拍摄全家福 新华社 图

ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2017 ผูปกครองพาเด็กๆ ไปเที่ยวเลนในลานจัตุรัสของบานจัดสรรที่

คุมครองเมืองเกาในเขตเมืองตะวันตกปกกิ่ง

2017年2月，家长带着孩子在北京西城区旧城保护定向安置房的广场上玩耍 新华社 图

เมื่อวันที ่14 กันยายน ค.ศ. 2019 ภาพถายทัศนียภาพจากกลองโดรนที่เขตใหมปงไห

เมืองเทียนจิน

2019年9月14日，天津滨海新区，无人机航拍城市风光 CFP 
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1994年

2015年

1998年

2005年

2014年

2005年

2010年

เมื่อป 1994 นายเฮอ จินฉาย (คนที่นั่งแถวหนา) ถายรูป

ครอบครัวบนระเบียงของตึกที่สรางใหม

1994年，贺金财（前排坐者）一家在新楼房的阳台

上拍摄全家福 新华社 图

เมื่อป 1998 วาง สุยฟาลูกชายคนสุดทอง (คนขวามือ) ของวาง

อาจิน ซื้อรถเกง และรับแมไปอยูในเมือง 

1998年，汪阿金的小儿子汪水法（右）买了小轿车,

接母亲去城里居住 新华社 图

เม่ือป 2005 ภายในบานชัน้เดียวทีเ่รยีบงาย แหงหนึง่ใน

ปกกิง่ คณุแมคนหนึง่กาํลงัอาบน้ําใหลกูๆ 

2005年，北京一处简陋的平房内，一位妈妈在

客厅里给孩子洗澡 CNSphoto

หมูบานเหอผิงในเขตเฉาหยางมีความแตกตางอยาง

เดนชัดระหวางอาคารเกาของพลเมืองกับอาคาร

พาณิชยที่สรางขึ้นใหม

2005年3月，北京朝阳区和平村，旧居民楼和

新建的商品楼形成强烈反差 CNSphoto 

เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 หลิว จี้จง คนงานที่

หลุดพนจากงานไดยายเขามาอยูในบานเชาราคาตํ่าที่

รัฐบาลจัดหาให

2010年11月29日，下岗工人刘继忠搬进了由政府

提供的廉租房 新华社 图

เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 สถานที่สําคัญดานศูนยการเงินผิงอาน เมืองเซินเจิ้น

2018年11月5日，深圳地标平安金融中心 CFP 

เมื่อวันที ่5 สิงหาคม ค.ศ. 2014 รางรถไฟหมายเลข 2 ฉงชิ่ง แลนผานอาคาร

2014年8月5日，重庆轻轨2号线穿楼而过 CNSphoto

เมื่อวันที ่21 สิงหาคม ค.ศ. 2015  หวัง หงจือ ชาวเมืองนครชังโจว มณฑลเหอเปย จับ

ฉลากไดบานเชาที่รัฐบาลจัดหาให

2015年8月21日，河北省沧州市，市民王红芝抽到由政府提供的公租房 新华社 图
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70 ปหลังการสถาปนาจนีใหม ยอนมองการเปลีย่น

แปลงของอปุกรณคมนาคม กเ็ปนพยานหลกัฐานพสิจูน

พอดีวา ชวีติความเปนอยูของประชาชนกําลงัเปลีย่นแปลง 

จากการเดินสูการข่ีรถจกัรยาน จากรถเกงสูรถไฟความ

เรว็สูง จากการซ้ือต๋ัวข้ึนรถสูการเดินทางอจัฉรยิะ การ

คมนาคมเสมือนกระจกเงาบานหนึง่ ท่ีสะทอนการเปลีย่น

แปลงและความกาวหนาของสังคมกบัยคุสมัยทกุเวลา

ประเทศจีนวนัน้ี เครือ่งบินเหนิกลางทองฟา รถไฟ

ใตดินวิง่ไปมาใตดิน รถไฟความเรว็สูงแลนขามผานแผน-

ดินอยางรวดเร็ว เรือขนาดยักษเดินฝามหาสมุทร...จาก

การอาํนวยความสะดวกแกประชาชนในการเดินทาง ถงึ

การคมนาคมสีเขยีวไรมลพษิ ถงึการคมนาคมดิจติอล แขนง

งานคมนาคมเชือ่มโยงกบัยคุสมัย มีจงัหวะกาวเดียวกนั

กบัประชาชนอยางตอเน่ือง การเปลีย่นแปลงวธีิเดินทาง

เชงินวตักรรม ไดสรางสถติิใหมแหงความเรว็ของจนี แสดง

ใหเหน็ศักยภาพจรงิของจนี ไดเปลีย่นแปลงกาลเวลาของ

จีนดวย

1964年

2011年2017年

行：滚动的车轮刷新“中国速度”

การเดนิทาง-ลอ้รถท่ีหมุนอยู่สรา้งสถติิ “ความเรว็ของจนี”  ใหม่ 1956年

2018年2019年

เมื่อวันที ่13 กรกฎาคม ค.ศ. 1956 รถยนตยี่หอ “ปลดแอก” 

คันแรกของจีนลงจากสายการผลิต

1956年7月13日，中国国产第一辆“解放”牌汽车

下线 CNSphoto

เมื่อวันที ่31 ธันวาคม ค.ศ. 2018 ระยะการเดินทางรวมของรถไฟฟาใตดิน

ปกกิ่งสูงถึง 636.8 กิโลเมตร

2018年12月31日，北京地铁运营总里程达636.8公里 新华社 图

เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 รถยนตขับเคลื่อนดวยระบบอัตโนมัต ิL4 ขับขี่อยาง

ปลอดภัยในโหมดการขับขี่แบบอัตโนมัต

2019年7月24日，一辆L4级自动驾驶汽车在自动驾驶模式下安全行驶 新华社 图
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1984年

2010年

1992年

2003年

1997年

1999年

1958年

2016年

1983年

1984年

2015年

เมื่อป 1958 หัวรถจักรขนสง 4 พันแรงมา ยี่หอ “มังกรยักษ” 

ผลิตโดยโรงงานหัวรถจักรตาเหลียนไดลงจากสายการผลิต

1958年，大连机车车辆厂制造的四千马力的“巨

龙”型干线货运内燃机车下线 CNSphoto

เม่ือป 1983 ท่ีหมูบานเฉยีวเชยีง อาํเภอเหมย กวางตุง มีเครือ่ง-

บินรอนลงเปนครัง้แรก ดึงดูดหนุมสาวจาํนวนมากไปรมุชม

1983年，广东梅县侨乡第一次降下民航飞机，吸引许

多年轻人围观 CNSphoto

เมื่อป 1984 ผูคนขี่รถจักรยานบนถนนเมืองกวางโจว

1984年，广州街头骑自行车的人们

CNSphoto

เมื่อป 1997 รถยนตในเมืองปกกิ่งเพิ่มมากขึ้นอยาง

รวดเร็ว ทําใหการจราจรเริ่มติดขัด

1997年，北京汽车猛增，交通开始拥堵 

CNSphoto

เมื่อวันที ่31 สิงหาคม ค.ศ. 1999 ผูคนปนจักรยานแลน

ผานจัตุรัสเทียนอันเหมิน

1999年8月31日，人们骑自行车经过天安门广场 

CNSphoto

เมื่อป 2019 โรงงานแหงใหม TNGA ของโรงงานผลิตรถยนตหมายเลขหนึ่งและโตโยตา ในเขตพัฒนาเทียน

จิน รถยนตเรือธงยี่หอ “มังกรเอเชีย” ลงจากสายการผลิต

2019年，一汽丰田TNGA新工厂在天津开发区落成，新旗舰车型“亚洲龙”正式下线 CNSphoto

กอนวันตรุษจีนในป 2015 สายการบินเทียนจินไดบริการเที่ยวบินเชาเหมาลําใหกับแรงงานขามชาติและนักเรียนเกือบ

รอยคนโดยบินจากเทียนจินไปยังเจิ้งโจว

2015年春节前夕，天津航空为近百名农民工、学生准备了一架由天津飞往郑州的爱心包机 新华社 图

เมื่อวันที ่26 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ผูโดยสารคนหนึ่งเพลิดเพลิน

กับการจองรถบนเว็บไซต

2016年8月26日，一名乘客体验网约车服务 新华社 图
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泰国是中国改革开放的见证者、参与者、合作者

改革开放初期，泰国是最早进入中国

市场的国家之一。上世纪80年代，

泰国正大集团与中国中央电视台合办《正大

综艺》节目，为改革开放初期中国民众了解

世界、认识世界打开了一扇窗口。上世纪90

年代初，泰国在东盟国家中率先宣布对中国

游客开放。同时，泰国的泰京银行、盘谷银

行获准在中国营业，泰国成为最早在中国开

设外资银行的国家之一。中国改革开放的实

践证明，泰国是中国改革开放的见证者也是

参与者、合作者。

ไทยเป็นสกัขพียาน ผูเ้ขา้ร่วม และหุน้ส่วนความร่วมมือ
ของการปฏริปูและเปิดกวา้งของจนี

ปนีเ้ปนปครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ตลอด 70 ปที่ผานมา ประเทศจีนใหมไดกาวผานหนทางที่ไมธรรมดา 

และมีผลงานอนัรุงโรจน  ปจจบุนัน้ี ประเทศจนีเปนเขตเศรษฐกจิท่ีใหญ

อนัดับสองของโลก เปนประเทศอตุสาหกรรมการผลติใหญอนัดับหน่ึง

ของโลก เปนประเทศการคาสินคาท่ีใหญสดุของโลก เปนประเทศผูบรโิภค

สินคาที่ใหญอันดับสองของโลก เปนประเทศที่มีทุนตางชาติไหลเขา

ใหญอนัดับสองของโลก และเปนประเทศทีมี่ทนุสาํรองระหวางประเทศ

อนัดับหนึง่ของโลกตอเน่ืองกนัหลายป  จนีเริม่ตนจาก “ยนืข้ึนมา” “รวย

ข้ึนมา” จนถงึ “แกรงขึน้มา” ไดบนัทกึหนาสาํคัญไวใหกบัประวติัศาสตร

แหงมวลมนุษยชาติ

ความสําเรจ็ของประเทศจีนเปนผลงานความมานะพยายาม สติปญญา 

และความกลาหาญรวมกนัของชนชาติตางๆ ในประเทศ  ขณะเดียวกนั

ผลงานความสําเร็จของการปฏิรูปและเปดประเทศจีนก็มิอาจขาด ซึ่ง

การสนับสนุนจากนานาชาติทั่วโลก

ในวาระเฉลมิฉลองครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรฐัประ-

ชาชนจนี พวกเราตองขอบคณุเพือ่นบานอยางประเทศไทยและนโยบาย

ของไทยท่ีสนบัสนุนและรวมมือกบัภารกิจปฏริปูและเปดกวางของจนี 

ไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อ พ.ศ. 2518 และกาวเขา

สูศักราชใหมนับจากนั้น  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสําคัญของอา-

เซียน ไดสามัคคีกบัอาเซียนประเทศอืน่ๆ ทีจ่ะยนือยูขางเดียวกบัประ-

ศาสตราจารยประจาํสถาบันวจัิยเอเชยี-

ตะวนัออกเฉยีงใต-เอเชยีใตแหงประเทศ

จีน (คุนหมิง) และศาสตราจารยประจาํ

ศูนยไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน

特约观察员：

朱振明

中国（昆明）南亚东南亚研究院教

授、四川省泰国研究中心教授

โดยจู เจิน้หมงิ

นกัวิเคราะหร์บัเชญิ   
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เทศจนีในการตอสูกับลทัธิครองความเปนเจาทีค่กุคามภมิูภาคนี ้ ไดแสดง

ศักยภาพและบทบาทอยางเต็มทีเ่พือ่พทิกัษสันติภาพและเสถยีรภาพของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  การบรรลสัุนติภาพในคาบสมุทรอนิโดจีน แยก

ไมออกจากความรวมมือที่ใกลชิดระหวางไทย-จีน  ขณะเดียวกันสถาน-

การณทีดี่ข้ึนของเพือ่นบานทางตอนใตของจนี ไดชวยเรงระดับการปฏริปู

และเปดกวางของจีนใหรุดหนาเร็วยิ่งขึ้น

ภายหลังจากไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธแลว 3 ป รัฐบาลจีนก็ได

เร่ิมใชนโยบายปฏริปูและเปดประเทศ กลาวไดวา รากฐานการพฒันาความ

สัมพนัธไทย-จนีไดกาวไปพรอมกบัการปฏริปูและเปดประเทศจีน  ประเทศ

ไทยคอืสักขพียานของการปฏิรูปและเปดกวางของจีน  ระยะแรกของการ

ปฏรูิปและเปดประเทศจนีน้ัน ไทยเปนหน่ึงในประเทศแรกๆ ทีเ่ขาสูตลาด

จีน  ในทศวรรษ 1980 เครือเจริญโภคภัณฑไดรวมมือกับสถานีโทรทัศน 

CCTV ของจีนผลติรายการโทรทศันชือ่ “เจ้ิงตาจงอี”้ ซ่ึงไดชวยใหชาวจนี

ในยุคแรกของการปฏริปูและเปดประเทศไดเปดโลกทศันรูจกัและเขาใจ

สถานการณโลก  ชวงตนทศวรรษ 1990 ไทยเปนประเทศแรกที่ประกาศ

เปดรบันักทองเท่ียวจนีอยางเสร ี  ขณะเดียวกนั ธนาคารกรงุไทยและธนาคาร

กรุงเทพไดรับอนุมัติใหเปดกิจการไดในประเทศจีน ไทยจึงถือเปนประ-

เทศแรกๆ ที่กอตั้งสาขาธนาคารตางชาติในจีน  สถานการณที่ผานมาได

พสูิจนแลววา ประเทศไทยเปนท้ังสักขีพยาน ผูเขารวม และหุนสวนความ

รวมมือของการปฏิรูปและเปดกวางของประเทศจีน ในวาระเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีนจะ

ไมมีวันลืมประเทศไทยที่ไดรวมมือกับจีนมาอยางยาวนาน อีกทั้งสนับ-

สนุนภารกิจการปฏิรูปและเปดประเทศจีนมาโดยตลอด

การที่จีนจะบรรลุ “เปาหมายรอยป” จําเปนที่จะตองไดรับการสนับ-

สนนุจากนานาชาติรวมท้ังประเทศไทย การสถาปนาความสัมพนัธคูหุน

สวนความรวมมือยุทธศาสตรอยาง

รอบดานระหวางไทย-จีน ตลอดจน

การรวมสรางขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ 

หน่ึงเสนทาง” ทาํใหความรวมมอืของ

สองชาติมีผลงานความสําเรจ็มากมาย  

ครัง้ท่ีประธานาธิบดีสี จิน้ผงิไดพบปะ

กับนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร

โอชาเมื่อเดือนเมษายน 2562 ไดระบุ

วา ไทย-จนีเปนเพื่อนบานทีอ่ยูใกลชดิ

กัน มีความสัมพันธกันทางเชื้อชาต ิ

การรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสน-

ทาง” ทําใหสองชาติยกระดับความ

สัมพนัธใหดียิง่ขึน้และใกลชดิกนัมาก

ขึน้ ซ่ึงถอืเปนการใหความสําคญัอยาง

สูงกบัความสัมพนัธไทย-จนี  พวกเรา

เชื่อมั่นวา ภายใตการนําของนายก-

รัฐมนตรีประยุทธ รัฐบาลใหมของ

ไทยจะสามารถสรรคสรางประเทศให

ดียิง่  ๆข้ึนไป ซ่ึงจะทาํใหความสัมพนัธ

แบบ “ไทย-จีนพี่นองกัน” พัฒนาลึก

ซึ้งยิ่งขึ้นดวย

นกัวิเคราะหร์บัเชญิ
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缅甸作家王崇喜获第十五届滇池文学奖

วันที ่27 กรกฎาคมที่ผานมา การ

ประกาศรางวัลวรรณกรรมเตียนฉือ 

ครัง้ที ่15 ไดจัดขึน้ทีโ่รงแรมเจิน้จวง 

เมืองคุนหมิง บทกวีของคุณหวัง ฉง

ส ีนักกวจีนีสัญชาติเมียนมาไดรบัราง-

วัลวรรณกรรมเตียนฉอื ครัง้ที ่15 และ

รางวลัวรรณกรรมภาษาจีนดีเดนแหง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ในขณะเดียว-

กนั นักเขียนทีไ่ดรบัรางวลัวรรณกรรม

เตียนฉือยังม ีนักเขียนคุณโจว หลี่ ลี่

จากปกก่ิง (รางวลัประจําป) คุณเยยีน

 เหวินเซิ้ง นักเขียนจากซานซีไดรับ

รางวัลประเภทรอยแกว คุณกุย อวี๋ 

นักเขียนจากกานซูไดรบัรางวลัประ-

เภทนวนยิาย และคุณจาง เส่ียวจนุได

7月27日，第十五届滇池文学奖在昆

明震庄宾馆揭晓。缅甸籍华文诗人

王崇喜的诗歌获第十五届滇池文学奖·最

佳东南亚华文文学奖。同时，获得本届滇

池文学奖的还有北京作家周李立（年度大

奖）、山西作家闫文盛（散文奖）、甘肃

作家鬼鱼（小说奖）、昆明作家张晓军（

诗歌奖）。

คุณหวงั ฉงส ีนกัเขยีนชาวเมียนมา
ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมเตียนฉอื คร ัง้ท่ี 15

รับรางวัลประเภทบทกว ี

นิตยสารวรรณกรรมเตียนฉอื เปนนิตยสารดานวรรณกรรมฉบับรายเดือน 

ซ่ึงมีอทิธิพลในแวดวงวรรณกรรม กอต้ังขึน้ในป 1979  ปน้ี เปนปฉลองครบรอบ 

40 ป ในระยะ 40 ปทีผ่านมาน้ี นิตยสารวรรณกรรมเตียนฉอืมุงมัง่ท่ีจะสงเสริม

การพฒันาวรรณกรรมจนีและปูเวทอีอกงานเขียนทีเ่ปนธรรมใหแกนกัเขียน

ทั้งหลาย

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2018 เปนตนมา นิตยสารวรรณกรรมเตียนฉือ

ไดโฟกสัไปทีเ่อเชียตะวนัออกเฉียงใต ทัง้นี ้ไดเปดคอลมันสําหรบันักเขยีน

จนีในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโดยตีพมิพนวนิยาย รอยแกวและบทกว ีสําหรบั

คอลัมนวรรณกรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะตีพิมพ 6 ฉบับตอป ซึ่ง

จะออกพมิพในเดือนค่ี  จนถงึปจจุบันไดออกพิมพผลงานวรรณกรรมภาษา

จนีมากกวา 50 รายการ โดยมผีลงานท่ีมาจากเมียนมา สิงคโปร เวยีดนาม ไทย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส และประเทศอื่นๆ นอกจากนี ้ตั้งแตป 2019 เปนตนมา

ทางนติยสารฯ ยงัไดจดัต้ังรางวลัวรรณกรรมแหงเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตขึน้

ทุกปใหแกนักเขียนซึ่งมีผลงานดีเดน      昆明市文学艺术界联合会供稿供图
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作为一名忠实读者，我从2002年就开始阅读《湄公河》杂

志。经过近20年的发展，杂志从内容到编排都有了很大

的提升，质量不断迈上新台阶。

作为一名长期从事泰国问题研究的社会科学工作者，我个人

认为，要把中国减贫的成功经验告诉泰国，讲好中国减贫故事，

为泰国贫困地区的老百姓走上致富道路提供有益借鉴。

据统计，过去40年，中国成功减少了7.4亿贫困人口，2018

年又实现了1386万贫困人口脱贫。泰国在长期发展过程中，也面

临着巨大的不平衡，既有城乡发展差距，又有地区发展差距，还

有严重的贫富差距。如何缩小这种差距，是泰国历届政府十分关

心和重视的问题，也是泰国广大民众普遍关注的问题。

据研究显示，泰国政府和民众都想了解、学习中国的减贫经

验，《湄公河》杂志可将中国的一些经典减贫案例以“讲好中国

故事”的方式，传播给泰国社会。

余海秋 中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国研究所副所长

หยี ไหชิว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยเอเชียใตและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ณ นครคุนหมิงประเทศจีน

ในฐานะทีเ่ปนผูอานทีมี่ความจงรกัภกัดีตอนิตยสาร

มาชานาน ฉนัเริม่อานนิตยสารแมน้ําโขงมาต้ังแต ค.ศ. 

2002 นับเปนเวลากวา 20 ป

ปจจบัุน นิตยสารมีการพฒันาและปรบัปรงุหลาย

ดานไมวาจะเปนเนื้อหาและการจัดรูปแบบคุณภาพ

ของนิตยสารฯ มีการยกระดับอยางตอเนื่อง

ในฐานะท่ีเปนคนทาํงานวจัิยปญหาสังคมศาสตร

ไทยเปนเวลานาน ฉนัคิดวา ควรบอกเลาประสบการณ

ในการลดความยากจนที่ประสบผลสําเร็จของจีนให

แกประเทศไทย การพดูถงึเรือ่งการลดปญหาความยาก

จนของประเทศจนีน้ันจะเปนขอมูลอางอิงท่ีเปนประ-

โยชนสําหรับผูคนในพื้นที่ยากจนของประเทศไทย

เพือ่เปนหนทางไปสูความเจรญิรุงเรอืงและม่ังคัง่ของ

ผูคนตอไป

จากสถติิในชวง 40 ปทีผ่านมา ประเทศจีนลดคน

จนได 740 ลานคน และในป 2018 มีประชากรจํานวน 

13.86 ลานคนหลดุพนจากความยากจน  ประเทศไทย

ยังเผชิญหนากับชวงวางขนาดใหญในกระบวนการ

พัฒนาที่ยาวนาน  ยังคงเผชิญหนากับความเลื่อมลํ้า

ดานตางๆ มากมาย เชน  ความเลือ่มลํา้ระหวางเมือง

กับชนบทและการพัฒนาระหวางทองถิ่น ยิ่งกวานั้น

คือ ความเลื่อมลํ้าระหวางความรํ่ารวยกับความยาก

จนกลายเปนปญหาที่ที่รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยให

ความสําคัญมาก และกเ็ปนปญหาท่ัวไปของประชาชน

ที่ใหความสนใจ

จากการวจิยัชีใ้หเหน็วา รฐับาลไทยและประชาชน

ตองการศึกษาและเรียนรูประสบการณการลดความ

ยากจนของจีน ทั้งนี ้สามารถและถายทอดตัวอยาง

การลดความยากจนท่ีเปนแบบฉบับของจีนใหแกสัง-

คมไทยโดยผานการเลาเรือ่งจนีผา่นทางนติยสารแมน้ํา

โขง

读者反馈

ความคดิเห็นผูอ่้าน

聚焦主题，讲好中国减贫故事

โฟกสั เรือ่งราวเกีย่วกบัการลดปัญหา
ความยากจนของประเทศจนี 

ความคดิเห็นผูอ่้าน读者
反馈
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