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ไม่ตกหล่นแม้เพียงเผ่าเดียว

一个都不能少

เล่าเรือ่ งราวจากประสบการณ์ของตนเอง
เป็ นประจักษ์พยานแห่งประวัติศาสตร์อนั รุ่งโรจน์
讲述亲历故事，见证辉煌历程

มองการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงของจีน
ในรอบ 70 ปี จากอาหารการกินและเสื้อผ้าอาภรณ์
从衣食住行看中国70年巨变

พลิกแผ่นดิน 70 ปี ฟื้ นฟูความเจริญสร้างความรุ่งโรจน์
沧桑巨变七十载 民族复兴铸辉煌
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พลิกแผ่ นดิน 70 ปี ฟื้ นฟูความเจริญสร้ างความรุ่งโรจน์
ไม่ ตกหล่ นแม้ เพียงเผ่ าเดียว
ชนชาติฮั่น-องุ่นพันธุ์หงถี เพิม่ ความหวานหอมให้ ชีวติ
ชนชาติอ-ี๋ หยาง ลู่เซินและ “โรงเตีย๊ มเผ่ าอีป๋ รีดา” ของเขา
ชนชาติไป๋ -ฟ่ าน เจีย้ นเหวินกับ “ผลพารวย” ของเขา
ชนชาติฮานี-การท่ องเทีย่ วสร้ างรายได้
ชนชาติไท- “เจ้ าแห่ งหม้ อดิน” นามเตา เจิง้ ฟู่
ชนชาติจ้วง-หวัง ไห่ ร่ ุย “บ้ านเราค่ อยๆ เปลีย่ นแปลงไป”
ชนชาติม้ง-เส้ นทางสู่ความร�ำ่ รวยจากความร่ วมมือระหว่างหมู่บ้านกับวิสาหกิจใหญ่ของหมู่บ้านฉือจู๋ป้า
ชนชาติหุย-ภัตตาคารอาหารเผ่ าหุยของหม่ า เหลียนจวิน
ชนชาติลซี อ-เส้ นทางท�ำเงินจากพืชผักผลไม้ ของนู่ ซื่อหลง
ชนชาติลาหู่-เส้ นทางท�ำกินจากใบชาของหวัง ไห่ ชิงและครอบครัว
ชนชาติว้า-“เกสต์ เฮ้ าส์ บ้านไร่ หลี่ หง” บรรเลงเพลงแห่ งความสุ ข
ชนชาติน่าซี-เส้ นทางการแสวงหาความรู้ ของเหอ เลีย่ งฉวน
ชนชาติเย้ า-เก็บเกีย่ วความหวังจากใบชา
อาหารทีม่ เี อกลักษณ์ ประจ�ำชนชาติจงิ่ โพ ดึงดูดผู้คนให้ มาลิม้ ลอง
ชนชาติธิเบต-“บันทึกการร่ อนทอง” ของลาหยง พีชู
ชนชาติปล่ าง-ชาผูเอ่ อของอวี้ ซาน
ชนชาติปู้ยี-ความสุ ขของชีวติ เกิดจากงานฝี มือสาวปักผ้ า
คุณจ้ าว ซิงแย่ ชนชาติอาชาง-บรรลุความฝันสร้ างบ้ านใหม่
หลี่ รุ่นเซิง ชนชาติผูหมี่ มีชีวติ ความเป็ นอยู่ทดี่ ขี นึ้ เรื่อยๆ
ชนชาติมองโกล-กิจการหวานชื่นของหวัง เส้ าฮุย
ไห่ เย่ ผู่ ชนชาตินู่-เข้ าอยู่บ้านใหม่ พ้นจากความยากจน
ชนชาติจนี ั่ว-โฮมสเตย์ หมู่บ้านเส้ นทางร�่ำรวยของจือ เหมย
ชนชาติเต๋ ออ๋ าง-จ้ าว อวีเ้ ว่ ย์ “ถักทอ” วันเวลาแห่ งความสุ ข
ชนชาติส่ ุ ย-หลาง หยวนชิว “ปัก” ชีวติ แห่ งความสุ ข
ชนชาติแมนจู-ฮวาง เจียคังย้ ายเข้ าบ้ านใหม่ ต้อนรับชีวติ มีกนิ มีใช้
ชนชาติตู๋หลง-ชีวติ ใหม่ ของหลี่ เหวินซื่อ
เล่าเรือ่ งราวจากประสบการณ์ของตนเอง เป็ นประจักษ์พยานแห่งประวัตศิ าสตร์ อนั รุ่งโรจน์
มองการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงของจีนในรอบ 70 ปี จากอาหารการกินและเสือ้ ผ้าอาภรณ์
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สี จิ้นผิงชู “แนวทางแบบจีน”
ในเวทีประชุมระหว่างประเทศ 4 ครัง้
四次国际会议，习近平提出这些“中国方案”

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。

นับตัง้ แตการประชุม International
่ ครเซนต
Economic Forum ครัง้ ที่ 23 ทีน
ปเตอรสเบิรก (SPIEF’19) จนถึงการประชุมผูน าํ สมาชิกองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ (SCO) ครั้งที่ 19 และการ
ประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสมั พันธ
และมาตรการสรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
ระหวางประเทศในภูมภิ าคเอเชีย (CICA)
ครั้งที่ 5 รวมทั้งการประชุมผูนํา G20
ครั้งที่ 14 ในเวทีการประชุมระหวาง
ประเทศ 4 ครัง้ ดังกลาว ประธานาธิบดี
สี จิน้ ผิงไดพดู ถึงความมุง มัน่ ของจีน
ที่จะยืนหยัดในการเปนผูสรางสันติภาพโลก ผูอ ทุ ศิ ใหแกการพัฒนาของ
โลก และผูพ ทิ กั ษระเบียบโลกตอไป
วันที่ 7 มิถนุ ายน ณ นครเซ็นตป-
เตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิ ง ได ก ล า วปาฐกถาใน
04

การประชุม International Economic Forum ครั้งที่ 23 (SPIEF’19) วา
พวกเราจะตองยืนหยัดในการรวมปรึกษาหารือ รวมสราง รวมแบงปน
ระหวางกัน เพื่อสรรคสรางเศรษฐกิจโลกที่เปดกวางหลากหลาย
พวกเราจะตองยืนหยัดในการยึดคนเปนทีต่ งั้ พยายามสรรคสรางสังคม
แหงความผาสุกที่ครอบคลุมและยอมรับซึ่งกันและกัน
พวกเราจะตองยืนหยัดการพัฒนาสีเขียว มุงมั่นสรรคสรางโลกอัน
งดงามที่มนุษยกับธรรมชาติอยูรวมกันอยางสมดุล
วันที่ 14 มิถนุ ายน ณ กรุงบิชเคก ประเทศคีรก ซี สถาน ประธานาธิบดี
สี จิน้ ผิง ไดกลาวในการประชุมผูน าํ สมาชิกองคการความรวมมือเซีย่ งไฮ
(SCO) ครั้งที่ 19 วา
พวกเราจะตองรวมกันผลักดันใหองคการความรวมมือเซี่ยงไฮเปน
แบบอยางของความสามัคคีที่ไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
พวกเราจะตองรวมกันผลักดันใหองคการความรวมมือเซี่ยงไฮเปน
แบบอยางของการรับผิดชอบทั้งดานความสงบสุขและอันตรายรวมกัน
พวกเราจะตองรวมกันผลักดันใหองคการความรวมมือเซี่ยงไฮเปน
แบบอยางของการไดรับประโยชนและชัยชนะรวมกัน
วันที่ 15 มิถนุ ายน ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกสิ ถาน ประธานาธิบดี
สี จิน้ ผิง ไดกลาวในการประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสมั พันธและมาตรการ
สรางความไวเนือ้ เชือ่ ใจระหวางประเทศในภูมภิ าคเอเชีย (CICA) ครัง้ ที่ 5 วา
การสรรคสรางเอเชียทีม่ ลี กั ษณะเคารพซึง่ กันและกัน ไวเนือ้ เชือ่ ใจกัน
เปนความปรารถนารวมกันของพวกเรา
การสรรคสรางเอเชียที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เปนเปาหมาย
รวมกันของพวกเรา
การสรรคสรางเอเชียที่พัฒนาเจริญรุงเรือง เปนวิสัยทัศนรวมกันของ
พวกเรา
การสรรคสรางเอเชียที่เปดกวางและยอมรับซึ่งกันและกัน เปนสิ่งที่
พวกเราไขวควารวมกัน
การสรรคสรางเอเชียทีม่ ลี กั ษณะรวมมือกันและสรางสรรคนวัตกรรม
ใหมๆ เปนความตองการรวมกันของพวกเรา
วันที่ 28 มิถนุ ายน ณ นครโอซากา ประเทศญีป่ นุ ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง
ไดกลาวในการประชุมผูนํา G20 ครั้งที่ 14 วา

พวกเราตองเคารพกฎเกณฑทถี่ กู
ตองเปนธรรม
พวกเราตองเขาใจสถานการณของ
การพัฒนา
พวกเราตองใสใจในอนาคตรวม
กัน
ยืนหยัดการปฏิรปู และสรางสรรค
สิ่งใหม ขุดคนพลังแหงการเติบโต
ยืนหยัดการพัฒนาไปพรอมกับ
ยุคสมัย ปรับปรุงธรรมาภิบาลโลกให
สมบูรณยิ่งขึ้น
ยืนหยัดทีจ่ ะเผชิญความยากลําบาก
ขจัดอุปสรรคการพัฒนา
ยืนหยัดเจตนารมณคหู นุ สวนความ
รวมมือ แกไขความขัดแยงใหลงตัว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เขารวมฟอรั่มเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ 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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ข่าวสารด่วน

要闻

资讯
速览

สรุปข่าว

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

กรุงปกกิง่ เตรียมจัดงานอยางยิง่ ใหญเพือ่ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ
ิ กรรม
70 ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกจ
สําคัญ ไดแก พิธเี ฉลิมฉลองใหญ ณ จัตรุ สั เทียนอันเหมินในวันที่
้ ผิงจะขึน้ กลาวปาฐกถาพิเศษ รวม
1 ตุลาคม ประธานาธิบดีสี จิน
ทัง้ มีการเดินสวนสนามของเหลาทหารและประชาชน

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

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

ตัง้ แตวนั ที่ 30 สิงหาคม 2562 ธนาคารประชาชนจีน (ธนาคาร
กลางแหงชาติจนี ) ไดออกธนบัตรเงินหยวนใหม ชุดที่ 5 ของปนี้
ประกอบดวยธนบัตมิ ลู คา 50 หยวน 20 หยวน 10 หยวน และ 1
หยวน รวมทัง้ เหรียญ มูลคา 1 หยวน 5 เจีย่ ว และ 1 เจีย่ ว
数字

ตัวเลขต้องรู ้

8.54亿

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

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

南）自由贸易试验区正式挂牌。新华社 图

布。数据显示，截至2019年6月，中国网民规模达到8.54亿，

ขณะนี้ รัฐบาลจีนไดอนุมติการกอตัง้ เขตสาธิตการคาเสรีรวม 6
แหง ตัง้ อยูท มี่ ณฑลซานตง เจียงซู กวางซี เหอเปย ยูนนาน และ
เฮยหลงเจียง จนถึงปจจุบนั จีนมีเขตสาธิตการคาเสรีรวม 18 แหง
จากภาพคือ เขตการคาเสรีทดลองของจีน (ยูนนาน) เปดปาย
อยางเปนทางการ
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手机网民规模达8.47亿。CFP

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีการเผยแพรรายงานสถานการณการ
พัฒนาอินเตอรเน็ตจีนครัง้ ที่ 44 ณ กรุงปกกิง่ ระบุวา จนถึงเดือน
มิถนุ ายน 2562 จีนมีผใู ชอนิ เตอรเน็ต 854 ลานคน โดยเปนผูใ ช
อินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือถึง 847 ลานคน

资讯
速览

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
จะมีขนาดถึง 2,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
สัดสวน 1 ใน 4 ของขนาดตลาดหุน ยนตบริการ
ของทั่วโลกในปนี้

声音

ข่าวสารด่วน

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 ปขา งหนาคือยุคสมัยแหงการสัมผัสประสบการณใหม ผูห ญิงจะเกง
ขึน้ เรือ่ ยๆ ตอใหเขาสูโ ลกยุคหุนยนต ผูหญิงก็ยงั จะเปนผูท กี่ าํ หนดมาตรฐาน
ความงามและความดี
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 การประชุมโลกวาดวยผูบ กุ เบิกธุรกิจเพศหญิง ครัง้ ที่
้ ณ นครหางโจว หมา หยุน ในฐานะผูร เิ ริม่ เปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
3 จัดขึน
ของสหประชาชาติไดแสดงความเคารพตอบรรดาผูบ กุ เบิกธุรกิจเพศหญิง และ
ไดกลาวทํานายไวขา งตน
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ข่าวสารด่วน

交流

资讯
速览

แลกเปลีย่ นเรียนรู ้

科技

วิทยาศาสตร์

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

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

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

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

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

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

“นิทรรศการหุนทหารและมาจิ๋นซีฮองเต” จัดขึน้ ระหวางวันที่
15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2562 โดยกรมวัฒนธรรมทางวัตถุแหง
มณฑลสานซี รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย ซึง่ เปนการจัด
แสดงนิทรรศการหุน ทหารและมาจิน๋ ซีฮอ งเตครัง้ แรกในประเทศ
ไทย ภายในงานมีการจัดแสดงวัตถุโบราณรวม 86 รายการ ใน
จํานวนนีเ้ ปนวัตถุโบราณชัน้ เอกถึง 17 รายการ

轻松制作视频数据新闻。CFP

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 บริษัทซินหัวจือหยุน (新华智云) ผูใ ห
บริการและผลิตหุน ยนตสอื่ มวลชนทีใ่ หญทสี่ ดุ ของประเทศจีน
ไดเปดตัวหุนยนตสื่อมวลชนจํานวน 25 เครื่อง โดยมีหนาที่
การทํางานทีแ่ ตกตางกัน บางเครือ่ งสามารถแยกแยะตัวหนังสือ
ได บางเครือ่ งสามารถใส Subtitle ไดเอง บางเครือ่ งสามารถตัดตอ
การถายทอดสดไดแบบเรียลไทม และบางเครือ่ งสามารถผลิต
คลิปวิดโี อขาวไดอยางงายดาย

文化

วัฒนธรรม

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
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

เรือฟริเกตทีร่ ฐั บาลจีนมอบใหกบั กองทัพเรือศรีลงั กาไดเขาประจําการในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยเรือรบลํานีม้ คี วามยาว 112
เมตร กวาง 12.4 เมตร ขนาดบรรทุก 2,300 ตัน เรือดังกลาวไดรบั
การขนานนามตามกษัตริยท ี่ไดรับการยกยองอยางสูงในประวัตศิ าสตรของศรีลงั กา คือ พระเจาปรากรมพาหุโดยมีรหัสประจํา
เรือคือ P625
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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。

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระบําชนชาติไทชุด “การเดินทางของใบ
ลาน” ไดจดั การแสดงขึน้ ณ สถาบันศิลปะยูนนาน การแสดงชุดนี้
แบงออกเปน 3 องค คือ “ปาสงบ” “บานเกิด” “นํา้ มนต” โดย
สรางสรรคขนึ้ เพือ่ ถายทอดเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนชาติ
ไท อาทิ คัมภีรใบลาน เกษตรกรรม ความรักและการแตงงาน
ตํานานเทพนิยาย ประเพณีชาวบาน และเทศกาลสงกรานต ฯลฯ
ซึง่ แสดงใหเห็นถึงจิตวิญญาณของชนชาติไท และความงาม
อันนาอัศจรรยของสิบสองปนนา

ฉลองการเก็บเกีย่ วอันอุดมสมบูรณ์ของผลไม้ยูนนานที่อำ� เภอฝูหมิน
在富民品云果庆丰收
本刊记者 蔡梦/文
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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。

งานเทศกาลการเก็บเกีย่ วอันอุดมสมบูรณของเกษตรกรจีนแหงอําเภอ
ฝูหมิน ป 2019 และฟอรัม่ การประชุม
สุดยอดผลไมยนู นานครัง้ แรก จัดขึน้
ในวันที่ 23 กันยายน ณ สวนอุตสาหกรรมผลไมที่ร าบสูง ยูนนาน อําเภอ
ฝูหมิน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน
โดยมีกงสุลใหญประจําเมืองคุนหมิง
จากประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
และเจาหนาที่จากสถานกงสุลใหญ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และผูเ ชีย่ วชาญ

ดานการเกษตรจากประเทศจีนและตางประเทศเขารวมงานครัง้ นี้ ภายใน
งานไดจดั ใหมกี จิ กรรมตางๆ เพือ่ แบงปนความสุขจากการเก็บเกีย่ วรวมกับ
คนในทองถิน่ เชน การลิม้ ชิมรสผลไม บอกเลาเรือ่ งราวเกีย่ วกับการเก็บเกีย่ ว
ฉลองการเก็บเกีย่ ว เปนตน
หลังจากพิธเี ปดจบลง คุณนิธวิ ดี มานิตกุล กงสุลใหญไทย ณ นครคุนหมิง
ไดเยี่ยมชมบูธบริษัทดอกไมสดแหงหนึ่งของอําเภอฝูหมิน เธอรูสึกประหลาดใจมากทีด่ อกกุหลาบดอกหนึง่ ราคาเพียงหนึง่ หยวน และยังไดถามผู-
จัดแสดงอีกวาพวกเขามีสวนดอกไมหรือไม เธอหวังวาจะไดเขาไปเยีย่ มชม
สวนดังกลาว
คุณสมาน ชินเบญจพล หอการคาจังหวัดพิจิตร และเลขาธิการสภาหอ
การคาแหงประเทศไทย คุณจักรกฤต บรรเจิดกิจ ประธานสมาคมสมโอ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรอีก 8 คน จากประเทศกัมพูชา เมียนมา เนปาล บังคลาเทศและประเทศอืน่ ๆ ไดรบั การวาจางใหเปนทีป่ รึกษาระยะยาวใหกบั
สวนอุตสาหกรรมผลไมทรี่ าบสูงยูนนาน อําเภอฝูหมิน คุณสมาน ชินเบญจพล
กลาววา เขาหวังวาในอนาคตประเทศไทยและมณฑลยูนนาน จะมีการ
แลกเปลี่ยนและทําความรวมมือในอุตสาหกรรมผลไมมากขึน้
หลังจากพิธเี ก็บเกีย่ วฯ จบลงยังไดมีการแสดงการรายรําทีง่ ดงามจาก
นักเรียนตางชาติชาวไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนามมาแสดงให
ผูค นในทองถิน่ ไดรบั ชมอีกดวย
ผลไมยูนนานรอผูคนมาลิ้มชิมรส
甜美云果等客尝 陈创业 图
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รายงานวันชาติพเิ ศษ

国庆
特稿

庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

ซีรย่ี ฉ์ ลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

พลิกแผ่นดิน 70 ปี ฟื้ นฟูความเจริญสร้างความรุ่งโรจน์
-ผลส�ำเร็จในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถาปนา
จีนใหม่ครบรอบ 70 ปี
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

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。
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นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีจนี กลาวในคําอวยพรปใหม 2019 วา “ใน
ป 2019 พวกเราจะเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 70 ป ของสาธารณรัฐประชาชน
จีนอยางยิง่ ใหญ” 70 ป แหงการฟนฝาตอสู 70 ป แหงการฝาลมฝาฝน ประชาชน
เปนฐานรากที่มั่นคงของประเทศสาธารณะ ประชาชนเปนความมัน่ ใจที่
ใหญทสี่ ดุ ของเราในการบริหารประเทศ ตลอดระยะทีเ่ ดินผานมา ประชาชน
จีนพึง่ พาตนเอง ฟนฝาตอสูอ ยางแสนยากลําบาก จึงไดสรางสิง่ มหัศจรรย
ของจีนทีค่ นทัว่ โลกตางสนใจกัน
ป 2019 เปนปทสี่ ถาปนาประเทศจีนใหมครบรอบ 70 ป ในชวง 70 ป
มานี้ ประชาชนชนชาติตา งๆ ทัว่ ประเทศจีน ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจนี มีความสามัคคีเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกัน ฝาความยากลําบาก
บุกเบิกพัฒนา กาวไปขางหนาอยางเต็มที่ จึงไดพฒ
ั นาจากความลาหลัง

国庆
特稿
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และปดประเทศ สูค วามกาวหนาและเปดประเทศ จากการขาดแคลนทุกอยาง สูค วามมัง่ คัง่ ใน
ทัว่ ทุกดาน จากความยากไรและความออนแอ สู
ความเจริญรุงเรือ งและความเขมแข็งเกรียง
ไกร ไดสรางสิ่งมหัศจรรยที่ยิ่งใหญครัง้ แลว
ครัง้ เลาในประวัตศิ าสตรการพัฒนาของมนุษยชาติ ประชาชาติจีนไดรับความกาวหนาแบบ
กาวกระโดด จากการลุกขึน้ ยืน สูค วามรํา่ รวย
ขึน้ สูความเขมแข็งขึน้ กําลังกาวเริม่ ตนใหมสู
การฟน ฟูความเจริญรุง เรืองทีย่ งิ่ ใหญแหงประชาชาติจีนอยางสงาผาเผย
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国庆
特稿

ศักยภาพโดยรวมของประเทศบรรลุซง่ึ การก้าวกระโดดเชิงประวัติศาสตร์
综合国力实现历史性跨越

ป 2018 มีถึง 90.0309 ลานๆ หยวน

2018年

900309 亿元

เมื่อถึงป 2000 ทะลุ 10 ลานๆ หยวน

2000 年

突破 10 万亿元

คํารายงานซีรยี่ ผ ลสําเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนใหม
สถาปนาครบรอบ 70 ปที่ประกาศโดยกรมสถิติแหงชาติจีน
ปรากฏวา เศรษฐกิจประชาชาติจีนเติบโตอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง
นอกจากนี้ ระดับการพัฒนาเปนแบบเมืองของจีน ไดยกระดับ
สูงขึน้ อยางเห็นไดชดั อัตราความเปนแบบเมืองของประชากร
ทีอ่ ยูป ระจําทีข่ องจีนในปลายป 2018 เปน 59.6% เพิม่ สูงขึน้
่ เทียบกับปลายป 1978 อัตราความเปนแบบเมืองของ
41.7% เมือ
ประชากรตามสํามะโนครัวในปลายป 2018 อยูท ี่ 43.4% เพิม่ สูงขึน้
่ เทียบกับปลายป 2012 จํานวนของตัวเมืองจาก 132 เมือง
8% เมือ
ในป 1949 เพิม่ ขึน้ เปน 672 เมืองในป 2018

ยอดมวลรวมเศรษฐกิจในป 1986 ทะลุ 1 ลานๆ หยวน

1986 年

1 万亿元

ผลิตภัณฑมวลรวมการผลิตประชาชาติป 1978 เพิ่มขึ้นเปน
367,900 ลานหยวน

1978 年

3679 亿元

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติป 1952 มีเพียง 67,900 ลานหยวน

1952年

679 亿元

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ

国内生产总值

ทัศนียภาพในยามคํ่าคืนของศูนยกลางธุรกิจเทียนเหอ นครกวางโจว
广州市天河中央商务区夜景 CFP 杨艺 图
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1950 年

62

亿元

รายได้ การคลัง

全国财政收入

รายได ก ารคลั ง
ทั่วประเทศจีน มี
เพียง 6,200 ลาน
หยวน ในป 1950

รายงานวันชาติพเิ ศษ

1978 年

1999 年

2012年

2018 年

1132

突破
10000 亿元

117254

183352

ในป 1978 เพิ่ม
ขึ้นถึง 113,200
หยวน

ในป 1999 ทะลุ
ถึง 1 ลานๆ
หยวนเปนครั้ง
แรก

เมื่อถึงป 2012
มียอด 11.7254
ลานๆ หยวน

และยอด 18.3352
ลานๆ หยวน ใน
ป 2018

亿元

亿元

亿元

โครงสร้างการผลิตได้รบั การปรับปรุงดีข้ นึ และยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
产业结构持续优化升级

หลังสถาปนาประเทศจีนใหม 70
ปมานี้ เกษตรกรรมของจีนมีบทบาท
พืน้ ฐานมัน่ คงขึน้ อยางตอเนือ่ ง อุตสาหกรรมมีฐานะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จน
มีฐานะนําการบริการ มีบทบาทคํา้ ยัน
เศรษฐกิจสังคมนับวันจะดีเดนขึน้ การ
ผลิตทั้งสามอยางมีแนวโนมพัฒนา
อยางสมดุลกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีลกั ษณะเชิงทัว่ ทุกดาน เชิงประสานกันและเชิงยัง่ ยืนอยางเขมขนขึน้
คํารายงานยังปรากฏวา เงื่อนไข
การผลิตดานการเกษตรไดรบั การปรับปรุงใหดขี นึ้ อยางตอเนือ่ ง ทักษะการ
ผลิตโดยรวมไดรบั การยกระดับสูงขึน้
ยอดปริมาณการผลิตขาวของจีนไดเพิม่
จาก 113.18 ลานตัน ในป 1949 สูงขึน้
เปน 657.89 ลานตัน ในป 2018
ปจจุบนั จีนไดกลายเปนประเทศ
ทีม่ สี าขาอุตสาหกรรมทัง้ หมดในสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตของสหประชาชาติ มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ

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

อุตสาหกรรม 200 กวาชนิดทีต่ ดิ อันดับที่ 1 ของโลก มูลคาเพิม่ ของอุตสาหกรรม
การผลิตติดอันดับที่ 1 ของโลกอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป 2010 ปริมาณการผลิตถานหิน
ดิบของจีนในป 2018 เปน 3,680 ลานตัน เติบโต 114 เทา เมือ่ เทียบกับป 1949 ปริมาณ
การผลิตเหล็กกลา 1,110 ลานตัน เติบโต 8,503 เทา ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต
2,210 ลานตัน เติบโต 3,344 เทา
อุตสาหกรรมบริการของจีนพัฒนาอยางเจริญรุง เรือง 70 ป หลังการสถาปนาประเทศจีนใหม เปน 70 ปแหงอุตสาหกรรมบริการพัฒนาเติบโตอยาง
รวดเร็ว ป 1952-2018 มูลคาเพิม่ ของอุตสาหกรรมทีส่ าม (อุตสาหกรรมบริการ)
ของจีนไดขยายตัวจาก 19,500 ลานหยวน เปน 46.9575 ลานๆ หยวน คํานวณ
ตามมูลคาที่ไมเปลี่ยนแปลง อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปคิดเปน 8.4% ซึ่งสูง
กวาอัตราการเติบโตของมวลรวมการผลิตภายในประเทศ (GDP) เฉลีย่ ตอป 0.3%
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国庆
特稿

อุตสาหกรรมพื้นฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานบรรลุซงึ่ การก้าวกระโดด
基础产业和基础设施实现重大飞跃
70 ป หลังสถาปนาประเทศจีนใหมเปนตนมา จีนเรงสรางสรรคสงิ่ อํานวย

ทางดวนที่ทอดผานกลางทะเลซีไห ลูซาน มณฑลเจียงซี
江西省，蜿蜒在庐山西海中的高速公路 新华社 图

ความสะดวกพื้นฐานเร็วขึ้น ซึ่งไดเปนหลักประกันแกการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมอยางตอเนื่อง
คํารายงานชี้ใหเห็นวา การพัฒนาด า นการขนสงคมนาคมของจีนประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยม ระยะทางรถไฟที่ใหบริการของการรถไฟจีน
ในปลายป 2018 มีถึง 131,000 กิโลเมตร เติมโต 5 เทาเมื่อเทียบกับป 1949 ใน
จํานวนนั้น เปนทางรถไฟความเร็วสูง 29,000 กิโลเมตร ถือเปนสัดสวนรวม
ระยะทางรถไฟความเร็วสูงของโลก 60% ขึน้ ไป ระยะทางทางหลวง 4.85 ลาน
กิโลเมตร เติบโต 59 เทา ระยะทางสายการบินเทีย่ วบินประจํา 8.38 ลานกิโลเมตร
เติบโต 734 เทาเมื่อเทียบกับปลายป 1950
คํารายงานระบุวา ความสามารถการแจกจายพลังงานของจีนเพิ่มมากขึน้
อยางเห็นไดชดั ปริมาณการติดตัง้ เครือ่ งปนไฟของจีนมีถงึ 1,900 ลานกิโลวัตต
เมื่อเที่ยบกับปลายป 1978 เพิ่มขึ้น 32.3 เทา

กิจการวิทยาศาสตร์ การศึกษา และธุรกิจด้านสังคมเจริญรุ่งเรือง
科学、教育、社会事业欣欣向荣
70 ปมานี้ วิทยาศาตรเทคโนโลยี

ของจีนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอยาง
เดนชัด ผลสําเร็จสําคัญๆ ปรากฏตัว
ขึน้ อยางตอเนื่อง ป 2018 คาใชจา ย
ในการพัฒนาการวิจยั และการทดลอง
ทั่วสังคมมีถึง 1.9657 ลานๆ หยวน
เพิ่มขึ้น 55.4 เทาเมื่อเทียบกับป 1995
มีสดั สวน 2.18% เมือ่ เทียบกับมวลรวม
การผลิตภายในประเทศ เพิม่ ขึน้ 1.61%
เมื่อเทียบกับป 1995 ซึ่งสูงกวาระดับ
ถัวเฉลี่ยของ 15 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จีนกลายเปนประเทศทีล่ งทุนคาวิจัยมากเปนอันดับที่สองของ
โลกตั้งแตป 2013 ยอดจํานวนผูวิจัย
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เปนอันดับทีห่ นึง่ ของโลกติดตอกัน 6 ป ยอดจํานวนการยืน่ ขอสิทธิทรัพยสนิ
ทางปญญาเปนอันดับที่หนึ่งของโลกติดตอกันมา 8 ป
อัตราสวนการไดรับการศึกษาก็ไดเพิ่มสูงขึ้นมาก เขาสูขบวนการระดับ
ปานกลางถึงระดับสูงในโลก นักศึกษาทีก่ าํ ลังเรียนปริญญาตรีและปวส. ธรรมดา
ในป 2018 มี 28.31 ลานคน เพิม่ ขึน้ 32 เทาเมือ่ เทียบกับป 1978 ระยะเวลาทีไ่ ด
รับการศึกษาถัวเฉลีย่ ของประชากรอายุ 15 ป และมากกวา เพิม่ จาก 5.3 ป ในป
1982 เปน 9.6 ป
การแพทยสาธารณสุขของจีนไดรบั การพัฒนากาวหนามากขึน้ สุขภาพของ
พลเมืองมีระดับสูงขึ้นอยางตอเนือ่ ง อายุขัยคาดการณของพลเมืองเพิม่ จาก
35 ป ในชวงสถาปนาจี น ใหม สู ง ขึ้ น ถึ ง 77 ป ในป 2018 อัตราการตายของ
ทารกแรกเกิดลดลงจาก 200‰ ในชวงสถาปนาจีนใหมลดลงเปน 6.1‰ ใน
ป 2018 ระดับสุขภาพโดยรวมของพลเมืองสูงกวาระดับถัวเฉลีย่ ของประเทศ
ที่มีรายไดสูงและปานกลาง

国庆
特稿
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ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างพลิกฟ้ าพลิกแผ่นดิน
人民生活发生翻天覆地变化

ิ ความเปนอยูข องประชาชน
70 ป หลังสถาปนาประเทศจีนใหม ชีวต

จีนไดรับการยกระดับสูงขึ้น จากไมพออุน กายอิม่ ทอง สูก ารบรรลุซงึ่
ความมัง่ คัง่ โดยรวม กําลังกาวสูค วามมัง่ คัง่ ในทัว่ ทุกดาน คนมีงานทํา
ของจีนในปลายป 2018 เพิม่ ขึน้ เปน 775.86 ลานคน ในจํานวนนัน้ สัด
สวนคนทํางานอุตสาหกรรมทีส่ องคิดเปน 27.6% เพิม่ ขึน้ 20.2% เมือ่ เทียบ
กับปลายป 1952 คนทํางานอุตสาหกรรมทีส่ ามคิดเปน 46.3% เพิม่ ขึน้
่ เทียบกับปลายป 1952
37.2% เมือ
รายไดพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การอุปโภคบริโภคมีระดับ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

รายได้ พลเมืองและระดับ
การอุปโภคบริโภค

居民收入
消费水平

1956 年
人均收入
人均消费

     98 元

     88 元

ป 1956 รายไดที่ใชสอยไดเฉลี่ยตอคน
ของพลเมืองทั่วประเทศจีนมีเพียง 98 หยวน
คาใชจายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคน
เพียง 88 หยวน

1978 年
人均收入
人均消费

ในวันที่ 10 มีนาคม ผูสมัครงานกําลังดูประกาศรับสมัครงานในงานตลาดนัดพบแรงงานประจําฤดูใบไมผลิ
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

    151 元

ป 1978 รายไดที่ใชสอยไดเฉลี่ยตอคน
ของพลเมืองทัว่ ประเทศจีนมีเพียง 171 หยวน
คาใชจายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอคน
151 หยวน

2018 年
人均收入
人均消费

ลูกคาซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีจึเยพลาซา เมืองไหโขว มณฑลไหหลํา

    171 元

          28228 元

          19853 元

ป 2018 รายไดทใี่ ชสอยไดเฉลีย่ ตอคนของ
พลเมืองทัว่ ประเทศจีนมีถงึ 28,228 หยวน เพิม่
ขึน้ 24.3 เทา เมือ่ เทียบกับป 1978
ป 2018 คาใชจายในการอุปโภคบริโภค
เฉลีย่ ตอคนทัว่ ประเทศจีน 19,853 หยวน เพิม่ ขึน้
่ เทียบกับป 1978
19.2 เทา เมือ

顾客在海南省海口市日月广场免税店购物 新华社 图
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การลดความยากไร้ของจีนเป็ นการสร้างคุณปู การอันยอดเยีย่ มแก่การลดความยากไร้ของโลก
中国减贫为世界减贫做出卓绝贡献

ประชากรผู้ยากไร้ ลดน้ อยลงขนานใหญ่

贫困人口数
1978 年

7.7 亿人

ในปลายป 1978 ประชากรผูย ากไรในชนบทจีน
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
16

ภายหลังสถาปนาประเทศจีนใหม 70 ป คนจีนจากสภาพทีก่ นิ
ไมอมิ่ ไดกา วเขาสูข นั้ มีกนิ มีใชโดยภาครวม และกําลังพัฒนามุง หนา
สูขั้นมีกินมีใชโดยทั่วหนาเมื่อถึงปลายป 2018
จํานวนคนที่มีงานทําเพิ่มขึน้ ถึง 77,586 คน ในจํานวนนีเ้ ปนคนที่
ทํางานอุตสาหกรมดานทีส่ องและทีส่ ามคิดเปนสัดสวน 27.6% เพิม่ ขึน้
่ เทียบกับปลายป 1952 คนทํางานอุตสาหกรรมทีส่ ามคิดเปน
20.2% เมือ
่ ขึน้ 37.2% เมือ่ เทียบกับปลายป 1952
46.3% เพิม
จากรายงาน “ผลการวินจิ ฉัยประเทศจีนอยางเปนระบบ” (China
่ ระกาศโดยธนาคารโลกเมือ่ ป 2018
Systematic Country Diagnostic) ทีป
ระบุวา “ประเทศจีนไดประสบความสําเร็จอยางที่ไมเคยมีมากอน
ในประวัตศิ าสตรในดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
ยากไรอยางรวดเร็ว” นายแอนโตนีโอ กูเทอรเรส (António Guterres)
เลขาธิการสหประชาชาติสง จดหมายแสดงความยินดีกบั “การประชุมฟอรัม่ ระดับสูงวาดวยการลดความยากไรกบั การพัฒนา ป 2017”
โดยชื่นชมกลยุทธลดความยากไรของจีนวา “กลยุทธลดความยาก
ไรอยางแมนยํา เปนหนทางหนึ่งเดียวในการชวยเหลือประชากรที่
ยากไรทสี่ ดุ ใหบรรลุซงึ่ เปาหมายทีย่ งิ่ ใหญของวาระการพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืนในป 2030 จีนไดชว ยประชากรหลายรอยลานคนหลุดพนความ
ยากไร ประสบการณของจีนเปนประโยชนตอ ประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆ”

คุณอางเหวินซีราง ชาวบานของหมูบานถงขา ตําบลจื่อฉี่ 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
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ข้อริเริม่ “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง” ประสบผลส�ำเร็จอย่างแข็งขัน
“一带一路”倡议取得积极成果

ป 2013 นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี
จีนไดเสนอขอริเริม่ รวมกันสราง “หนึง่
แถบ หนึ่งเสนทาง” ซึ่ ง ข อริเริ่มนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อโฟกัสการเชือ่ มตอ
กัน ผลักดันความรวมมือทีม่ งุ สูความ
เปนไปไดจริงเขาสูความลุม ลึก ยืนหยัดรวมกันหารือ รวมกันสราง รวม
กันแบงปน บรรลุซึ่งการอํานวยประโยชนใหกนั และกัน รวมกันวินๆ พัฒนารวมกัน “หนึ่งแถบ หนึง่ เสนทาง”
สรางบนพืน้ ฐานประวัตศิ าสตรทยี่ าวนาน กําลังกลายเปนเวทีปฏิบตั สิ าํ คัญ
ของประชาคมรวมชะตากรรมแบงปน
แหงมนุษยชาติ
6 ปมานี้ 150 กวาประเทศและองคการระหวางประเทศไดรว มลงนามกับ
จีนในขอตกลงความรวมมือทีร่ ว มกัน
สราง “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” เครือขายความรวมมือทีเ่ ชือ่ มตอกันและกัน
กําลังกอรูปขึน้ ความคิดริเริม่ และแนวคิดหลักของการรวมกันสราง “หนึง่

แถบ หนึง่ เสนทาง” ไดบนั ทึกไวในเอกสารทีเ่ กีย่ วของของสหประชาชาติ กลุม
ประเทศ G20 เอเปคและองคการสวนภูมภิ าคอืน่ ๆ “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” ไม
เพียงแตไดยกระดับคุณภาพชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนประเทศตางๆ สูงขึน้
 หาการขาดแคลนทางหลวง
เทานัน้ หากยังไดชว ยบางประเทศในการแกปญ
ทางรถไฟ พลังไฟฟาทีห่ นักใจมาหลายปใหตกไปดวย ไดสรางคุณปู การสําคัญใน
การผลักดันวาระการพัฒนาอยางยัง่ ยืนในป 2030 ของสหประชาชาติ ธนาคารโลก
เห็นวา “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” ทําใหการลดความยากไรทว่ั โลก “เรงเร็วขึน้ ”
6 ปมานี้ โครงสรางการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสน
ทาง” ไดกอ รูปขึน้ ในขัน้ พืน้ ฐาน โครงการความรวมมือยักษใหญจาํ นวนมาก
เริม่ กอสราง จีนกับประเทศตามเสนทางเพิม่ เสนทางการบิน 1,239 สาย คิดเปน
69.1% ของเสนทางบินระหวางประเทศทีเ่ ปดใหมทงั้ หมด ขบวนรถไฟประจํา
จีน-ยุโรปไดเชือ่ มโยง 108 เมืองของ 16 ประเทศบนแผนดินใหญเอเชีย-ยุโรป โดย
ไดเดินรถรวม 1.3 หมื่นเที่ยว ทอสงนํ้ามันและแกสจีน-เมียนมา ทางหลวง
คุนหมิง-กรุงเทพฯ จีน-ไทยไดสรางเสร็จเปดใชตลอดทาง ทางรถไฟจีน-ลาว
ทางรถไฟจีน-ไทยไดผลคืบหนาอยางมัน่ คง ยอดมูลคาการคาระหวางจีนกับ
ประเทศตาม “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” มากกวา 6 ลานๆ ดอลลารสหรัฐ การ
ลงทุนในประเทศตาม “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” โดยตรง 9 หมืน่ ลานดอลลาร
สหรัฐ ซึง่ ไดอาํ นวยบรรยากาศการประกอบกิจการคาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เงือ่ นไขความ
พรอมทางชีวิตความเปนอยูที่สะดวกยิ่งขึ้น โอกาสการพัฒนาที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นแกประเทศตางๆ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” กําลังกลายเปนแรงขับ
เคลื่อนสําคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาของโลก
70 ปแหงการเอาชนะความยากลําบากและมุง ไปขางหนา ประเทศจีนเกิด
การเปลีย่ นแปลงแบบพลิกฟาพลิกแผนดิน ซึง่ นับเปนมหากาพยการฟนฝาตอสู
ทีป่ ระทับใจ ไมวา ในประวัตศิ าสตรของประชาชาติจนี หรือในประวัตศิ าสตร
โลก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2019 ฟอรั่มสุดยอดความรวมมือระหวางประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ครั้งที่ 2 ไดจัดขึ้นที่ศูนย
การประชุมแหงชาติ 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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庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

ซีรย่ี ฉ์ ลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

ไม่ตกหล่นแม้เพียงเผ่าเดียว
一个都不能少
本刊记者 陈创业/文

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。

18

ยูนนานเปนมณฑลทีม่ คี วามหลากหลายทางชนชาติสงู สุดในประเทศ
จีน นอกจากชนชาติฮนั่ แลว มณฑลยูนนานยังมีชนกลุม นอยอืน่ ๆ ทีม่ จี าํ นวน
ประชากรมากกวา 5,000 คน มากถึง 25 ชนเผาดวยกัน ไดแก ชนชาติอี๋ ไป
ฮาหนี ไท จวง มง หุย ลีซอ ลาหู วา นาซี เยา จิง่ โพ ธิเบต ปลาง ปูย ี อาชาง
ผูหมี่ มองโกล นู จีนวั่ เตออาง สุย แมนจู และตูห ลง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผานมา สํานักงานนิเทศสัมพันธ คณะนายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดจดั การแถลงขาวงานเฉลิมฉลอง
70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบยูนนานขึ้นเปนการ
เฉพาะที่นครปกกิ่ง ในการนี้ ฯพณฯ เฉิน หาว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจนี และผูอ าํ นวยการสภาผูแ ทนประชาชนมณฑลยูนนาน ไดรายงาน
ขอมูลดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของยูนนานใหแกผสู อื่ ขาว
รับทราบ โดยกลาววา มณฑลยูนนานยึดมั่นในหลักการที่วา “ชาติพันธุ
ตางๆ ลวนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทุกสมาชิกในครอบครัวจะ
ตองมีชวี ติ ทีด่ อี ยางถวนหนากัน” โดยรัฐบาลมณฑลไดเนนหนักเรือ่ งการ
ขจัดความยากจน รวมศูนยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการตาม
แผนงานดานการขจัดความยากจนและชวยเหลือผูย ากไรอยางตรงจุด โดย
เนนหนักไปที่อําเภอและเขตยากจน พื้นที่ซึ่งมี “ชนเผาดั้งเดิม” อาศัยอยู
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รวมกัน และพืน้ ทีป่ ระชากรกลุม นอยในมณฑลยูนนาน เชน แควนปกครองตน
เองนูเ จียง แควนปกครองตนเองตีช๋ งิ่ เมืองเจาทง ฯลฯ รัฐบาลมณฑลยูนนาน
ไดดําเนินนโยบายโดยเนนหนักไปที่ “สองเพียงพอ สามหลักประกัน”
(อันประกอบดวย อาหารเพียงพอ เสื้อผาเพียงพอ หลักประกันดานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักประกันดานการรักษาพยาบาลพื้นฐาน และหลัก
ประกันดานความปลอดภัยในที่อยูอาศัย) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในชีวิต
ความเปนอยู จนไดรบั ประสิทธิผลอยางมีนยั ยะสําคัญ ผลักดันใหเกิดความ
คืบหนาอยางมั่นคงในการปลดเปลื้องความยากจนใหแกพลเมือง
นายเฉิน หาว กลาววา ระหวาง ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ 2018 มณฑลยูนนาน
มีจํานวนพลเมืองที่หลุดพนจากความยากจนรวม 7.07 ลานคน มีหมูบาน
ทีห่ ลุดพนจากความยากจนจํานวน 5,068 หมูบ า น อําเภอทีห่ ลุดพนจากความ
ยากจนรวม 48 แหง อัตราการเกิดคนยากจนลดลงจากรอยละ 21.7 เมือ่ ปลาย
ป 2012 เหลือเพียงรอยละ 5.39 ในปปจ จุบนั และใน ค.ศ. 2020 มณฑลยูนนานก็จะบรรลุภารกิจดานการขจัดความยากจน ดวยการทําใหประชาชน
ทุกชนชาติในมณฑลกาวสูส งั คมมีกนิ มีใชอยางถวนหนา พรอมกันกับทั่ว
ประเทศ
นิตยสารแมนาํ้ โขงฉบับนี้ จะพาทานเขาไปสัมผัสวิถชี วี ติ คนธรรมดา

รายงานวันชาติพเิ ศษ

ทัง้ 26 คน พวกเขาเหลานั้น เปนชนชาติกลุมนอยรวม 26 กลุม ในยูนนาน
ทีบ่ า งก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
บางเปนครู บางเปนขาราชการในหมู
บาน บางเปนนักธุรกิจทองถิน่ บางคน
รํา่ รวยดวยความขยัน บางคนรอดพน
จากความยากจนเพราะนโยบายรัฐ
บางคนชวยสงเสริมใหเพือ่ นๆ มีชวี ติ
ทีด่ ขี นึ้ ไปพรอมกัน บนเสนทางสูส งั คม
กินดีอยูด อี ยางถวนหนาของประเทศจีน
นัน้ ชนชาติ 26 ชนเผาแหงมณฑลยูนนาน จะตองกาวไปพรอมกัน ไมตก
หลนแมเพียงเผาเดียว
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ชนชาติฮนั่ -องุ่นพันธุ์หงถี เพิม่ ความหวานหอมให้ชวี ิต
汉族｜红提葡萄带来“甜日子”

本刊记者 沈燕/文 元德/图

魏

聪，男，27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

②

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 อายุ 27 ป มีภมู ลิ าํ เนาอยูใ นหมูบ า นหุยจือ่ อิง๋ สังกัด
หมูบานไผอิ๋ง ตําบลตาอิ๋ง อําเภอปนชวน แควนปกครองตนเองชนชาติไปตาหลี่
เมือ่ กอนการจราจรในหมูบานหุยจื่ออิ๋งไมสะดวก พืน้ ทีท่ าํ กินนอย
แตมีประชากรมาก รายไดหลักของชาวบานมาจากการเพาะปลูกใบยา
สูบ ตนหอม กระเทียม แตถึงกระนั้นชาวบานในทองถิ่นนี้ก็ยังมีฐานะ
ยากจนโดยทั่วไป
ค.ศ. 2019 เวย ชงและเพื่อนๆ ในหมูบานไดเริ่มปลูกองุนแดงพันธุ
หงถี ดวยการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึง่ ทําใหรายไดของพวกเขาเพิม่ ขึน้
เปนเทาตัว และนับจากนั้นองุนแดงพันธุนี้ก็กลายมาเปน “ผลไมแหง
ความสุข” ทีช่ ว ยใหชาวบานหุยจือ่ อิง๋ หลุดพนจากความยากจน และเริม่
รํา่ รวยขึน้ มา “เดีย๋ วนี้ หมูบ า นเรามีถนนคอนกรีตเขาถึงทุกครัวเรือน ราน
คาอีคอมเมิรซและบริษัทขนสงสามารถเดินทางเขามารับซื้อและกระจายสินคาไดโดยตรง องุน พันธุน ขี้ ายดี ราคาก็สงู เรามีทด่ี นิ อยูห กโหมว
(2.4โหมว=1ไร) ทําเงินไดมากถึงปละ 1.5 แสนหยวน”

①
องุนแดงพันธุหงถีที่ปลูกโดยนายเวย ชง เก็บเกี่ยวไดผลอุดมสมบูรณ
图①②2019年，魏聪种植的红提葡萄喜获丰收
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ชนชาติอ-ี๋ หยาง ลู่เซินและ “โรงเตี๊ยมเผ่าอีป๋ รีดา” ของเขา
彝族｜杨禄森和他的“开心彝栈”

本刊记者 段毅 文/图

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

②

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。

①

หยาง ลูเ ซิน เปนชายชาวอี๋ มาจากหมูบ า นตาฝอเตีย้ น อําเภอเจีย้ นชวน
ในแควนปกครองตนเองชนชาติไปตาหลี่
หมูบ า นตาฝอเตีย้ น ตัง้ อยูเ ชิงเขาเหลาจวินในอําเภอเจีย้ นชวน แควนปกครองตนเองตาหลี่ เปนเขตเทือกเขาสูงและหนาวเย็น อยูส งู กวาระดับ
นํ้าทะเล 2,650 เมตร และเนื่องจากทองที่ดังกลาวมีภูเขามาก ทีร่ าบไม
คอยมี รายไดสว นใหญของชาวบานตั้งแตไหนแตไรมา จํากัดอยูที่การ
เพาะปลูกและปศุสัตวที่ใหผลผลิตคอนขางตํ่า
หลายปมานี้ หมูบานตาฝอเตี้ยนเริ่มจับจุดเดนของตนในดานกลิ่น
อายวัฒนธรรมเผาอี๋ และความใกลชดิ ปาเขาและทุง หญาอันอุดมสมบูรณ
มาใชเปนโอกาสในการทํากิน โดยหยาง ลูเซิน ชาวบานตาฝอเตี้ยนได
เปดกิจการ “โรงเตีย๊ มเผาอีป๋ รีดา” ซึง่ นับเปนกิจการทีพ่ กั แบบโฮมสเตย
แหงแรกของหมูบาน ภายใตการชวยเหลือจากรัฐบาลทองถิ่น และใน
ภายหลัง เขาก็ไดสรางเกสตเฮาสทมี่ หี อ งพักขนาดมาตรฐานรวม 4 หอง
ขึ้นมา อุปสงคจากนักทองเที่ยว ชวยดึงยอดขายสินคาประเภทเนื้อไก
เนือ้ แกะ ผัก ผลไม รวมทัง้ มันฝรัง่ นํา้ ผึง้ ผักกูดเกีย๊ ะ หมูแฮม ฯลฯ จนเกิด
เปนหวงโซการผลิตใหมที่ชวยสรางความมั่งคั่งใหคนในทองถิ่น
นายหยาง ลูเซิน
图①杨禄森

เด็กๆ ในหมูบาน

图②村里的孩子们
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ชนชาติไป๋-ฟ่ าน เจี้ยนเหวินกับ “ผลพารวย” ของเขา
白族｜范建文的“致富果”

本刊记者 段建鑫/文 胡超/图

②

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。

ฟาน เจี้ยนเหวิน เปนชาวเผาไป ภูมิลําเนาอยูที่หมูบานกวงหมิงบน
พืน้ ทีล่ าดเขาฝง ตะวันตกของภูเขาชางซาน แควนปกครองตนเองชนชาติไป
ตาหลี่ มณฑลยูนนาน หมูบานกวงหมิงแหงนี้มีตนวอลนัตอายุกวา 200
ปมากกวา 6,000 ตน “เมื่อกอนเราก็จะหวังพึ่งพาแตสวนวอลนัตผืนนี้
แตราคาวอลนัตนัน้ ไมแนนอน ปริมาณผลผลิตก็ขนึ้ อยูก บั ดินฟาอากาศ”
ฟาน เจี้ยนหลินกลาว
หลายปมานี้ หมูบานกวงหมิงไดเริ่มแสดงศักยภาพเฉพาะตัว โดย
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกีย่ วกับวอลนัตอยางแข็งขัน กอตัง้ สวนปาของรัฐรวมกับอําเภอยัง่ ป แควนปกครองตนเองตาหลีข่ นึ้ มา
พรอมกันนัน้ ยังไดตงั้ สวนปาสาธิตสําหรับปลูกตนวอลนัต ขนาดพืน้ ที่
582.6 โหมว ฐานการผลิต สาธิ ต 100 โหมว มีการขยายการเพาะปลูก
วอลนัต ลงทุนในดานการวิจยั และพัฒนา “ปจจุบันนี้ เราปลูกสมุนไพร
จีนควบคูไปกับวอลนัตตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผลผลิตตอพื้นที่
้ ชีวติ ความเปนอยูส ขุ สบายขึน้ ทุกวัน”
1 โหมว ก็ยกระดับขึน
ไมเพียงเทานั้น คณะกรรมการหมูบานยังชวยกันหาวิธีตอยอด
หวงโซการผลิตวอลนัตดวย โดยไดรวมมือกับวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
ตลอดจนบริษัทผูผลิตเพื่อนําเอาผลวอลนัตมาแปรรูปเปนของที่ระลึก
และงานฝมือตางๆ ถือเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหวอลนัตที่ผลิตได
การพัฒนาอุตสาหกรรมวอลนัตชวยใหชาวบานกวงหมิงมีรายไดเฉลีย่
ทะลุ 10,000 หยวน

①
นายฟาน เจี้ยนเหวิน กําลังตากวอลนัต
图①范建文在晾晒核桃
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ชนชาติฮานี-การท่องเที่ยวสร้างรายได้
哈尼族｜乡村旅游富村民

本刊记者 段建鑫/文 受访者供图

②

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。”

①

หลี่ เวย เปนชายชาวฮานี ภูมิลําเนาอยู  ที่หมูบานหลงหมา สังกัด
หมูบานเฉาหยาง ตําบลเปาฮวา อําเภอหงเหอ แควนปกครองตนเอง
ชนชาติฮานีและชนชาติอี๋หงเหอ มณฑลยูนนาน
ทุงนาขั้นบันไดของชาวเผาฮานีในแควนปกครองตนเองหงเหอ
มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก สวนหมูบานหลงหมานั้น ก็อยูทามกลาง
นาขัน้ บันไดสาหมาปาอันสวยสดงดงามนัน่ เอง หลายปมานี้ ทัศนียภาพ
และธรรมชาติอันงดงามในทองถิ่น ทําใหการทองเที่ยววิถีชนบทใน
หมูบ า นหลงหมาพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สถานทีพ่ กั แรมประเภทโฮมสเตยเกสตเฮาสผุดขึ้นเปนดอกเห็ด
เมือ่ ป 2014 หลี่ เวย ไดเปดกิจการโรงเตีย๊ มหลงหมาขึน้ ภายในหมูบ า น
ใหบริการที่พักและอาหารแกนักทองเที่ยว “เมื่อถึงวันหยุดโกลเดนวีค
ในชวงวันชาติจีน หองพักก็จะถูกจองเต็ม กิจการคึกคักจนรายไดตอป
พุง ไปกวา 9 หมืน่ หยวน” หลี่ เวย กลาวเสริมอยางยินดีวา การทองเทีย่ ว
ชวยใหชาวบานจํานวนไมนอยวางมือจากการเกษตร หันมาประกอบ
อาชีพทองเที่ยวมากขึ้น
ขณะนี้ หลี่ เวย ไดเลื่อนขั้นจากผูนํากระแสการทองเที่ยววิถีชนบท
ประจําหมูบานมาเปนผูใหญบานหลงหมาแลว หลี่ เวยเลาถึงความ
เปลีย่ นแปลงในทองถิน่ ตลอดระยะเวลาหลายปมานีด้ ว ยความรูส กึ ซาบ
ซึง้ “เมือ่ กอนหมูบ า นเราเพาะปลูกแบบดั้งเดิมเปนหลัก ไมมกี ารพัฒนา
เชิงอุตสาหกรรม ชีวิตความเปนอยูของชาวบานจึงยากลําบาก แตเมื่อ
เกิดกระแสการทองเที่ยววิถีชนบทขึ้นในหมูบ า น ชีวติ ความเปนอยูข อง
เราก็ดีขึ้นอยางตอเนื่อง”
นายหลี่ เวย ผูใหญบานหมูบานหลงหมา
图①龙玛村村长李威

ทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่สวยงามของหมูบานหลงหมา
图②龙玛村绝美的梯田风光
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ชนชาติไท-“เจ้าแห่งหม้อดิน” นามเตา เจิ้งฟู่
傣族｜“土锅大王”刀正富

本刊记者 段毅 文/图

刀

正富，男，傣族，家住云

②

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。

เตา เจิง้ ฟู เปนชนกลุม นอยเผาไท ภูมลิ าํ เนาอยูท หี่ มูบ า นถูก วั ตําบล
กาสา อําเภอซินผิง เมืองอวีซ้ ี มณฑลยูนนาน หมูบ า นถูก วั หรือทีแ่ ปล
วา “หมอดิน” ไดชื่อเชนนั้นเพราะชาวบานซึ่งเปนชาติพันธุไทเผาไท
หยา มีความเชี่ยวชาญในการผลิตหมอดินซึ่งเปนภาชนะที่ใชกันใน
ชีวติ ประจําวันของชนเผา เตา เจิง้ ฟูน นั้ ถือไดวา เปน “เจาแหงหมอดิน”
ประจําหมูบานเลยก็วาได เปนระยะเวลากว า 30 ปมาแลว ที่เขายึด
อาชีพผลิตเครื่อ งปนดินเผาทํามือแบบดั้งเดิม จนไดรับเลือกใหเปน
ผูสืบทอดศิลปะเครื่องปนดินเผาเผาไทหยา ประจําเมืองอวี้ซี
ระยะหลัง เตา เจิง้ ฟูใ หความสําคัญกับการสืบทอด พัฒนาและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ ใิ ชวตั ถุนเี้ พิม่ มากขึน้ เขาทุม เท พิถพี ถิ นั กับ
การคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ไมวา จะเปนของประดับจากดินเผา แจกันดิน
เผา ชุดชงชาดินเผา และเครือ่ งใชไมสอยในชีวติ ประจําวันอืน่ ๆ จนได
รับความนิยมจากผูบ ริโภค นอกจากนี้ เตา เจิง้ ฟูย งั สรางโรงดินเผาขึน้ มา
ในบริเวณบานของตัวเอง เพือ่ ตอนรับนักทองเทีย่ ว เด็กๆ และคนหนุม
สาวทีส่ นใจศิลปะเครื่องปนดินเผา ใหมาลองสัมผัสมรดกวัฒนธรรม
ทีม่ ใิ ชวตั ถุนดี้ ว ยตนเอง จนมีลกู คาเดินทางมาทดลองผลิตเครือ่ งปน ดินเผาอยางไมขาดสาย กอนจะนําเอาผลผลิตทีไ่ ดกลับไปยังภูมลิ าํ เนาของ
ตน ทีก่ ระจายอยูท วั่ ประเทศจีน

①
นายเตา เจิ้งฟู

图①刀正富
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เครื่องปนดินเผาทองถิ่นที่มีเอกลักษณของชาวไทหยา
图②具有当地花腰傣特色的土陶制品
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ชนชาติจว้ ง-หวัง ไห่ร่ยุ “บ้านเราค่อยๆ เปลีย่ นแปลงไป”
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

王

海锐，女，壮族，家住云
南省曲靖市师宗县五龙壮

②

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。

①

หวัง ไหรยุ เปนหญิงชาวจวง ภูมลิ าํ เนาอยูท หี่ มูบ า นหลูเ คอ ตําบล
ชนชาติจวงอูหลง อําเภอซือจง เมืองฉวี่จิ้ง มณฑลยูนนาน
หมูบ า นหลูเ คอเปนตัวอยางทีเ่ ห็นไดทวั่ ไปของหมูบ า นชนกลุม นอย
ทีม่ ฐี านะยากจน หมูบ า นแหงนีต้ งั้ อยูใ นภูมปิ ระเทศทีเ่ ปนภูเขาสูงและ
หุบเหวลึก ถนนหนทางเขาไมถึง ชีวิตความเปนอยูตลอดจนการประกอบอาชีพของชาวบานก็ยากลําบาก จึงมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีต่ า่ํ รายไดหลัก
มาจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว
ในความทรงจําของหวัง ไหรุย การทําไรไถนาเปนแหลงรายได
สําคัญของครอบครัว อยางไรก็ดี ในชวงสองปมานี้ แหลงทีม่ าของรายไดเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป
“สองปมานี้ แมของฉันเริม่ หันมารับจางเย็บชุดประจําเผาจวง และ
เมื่อผลงานออกมาดีไดรับคําชม ก็ มี ค นติ ด ต อ เข า มาไม ข าดสาย”
เวลานี้ แมของหวัง ไหรุยจะตัดเย็บชุดประจําเผาจวงวันละหนึ่งชุด
หากลูกคาซือ้ ผามาเอง สนนราคาคาตัดจะอยูท ี่ 100-200 หยวน แตหาก
ลูกคาซื้อผากับทางรานโดยตรง สนนราคาชุดหนึ่งจะอยูที่ 200-300
หยวน “ฝมือตัดเย็บเสื้อผาของแม ทําใหครอบครัวเรามีแหลงรายได
ใหม ชีวิตความเปนอยูก็ดีขึ้นตามลําดับ”
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 -เส้นทางสู่ความร�ำ่ รวยจากความร่วมมือระหว่าง
หมู่บา้ นกับวิสาหกิจใหญ่ของหมู่บา้ นฉือจูป๋ ้ า
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

②

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。

เถา เฉิงซาน เปนชายเผามงจากหมูบานฉือจูปา ตําบลปกครองตน
เองชาติพันธุอี๋ซวงเหอ อําเภอเวยซิ่น เมืองเจาทง มณฑลยูนนาน
เขาเปนคนจีนทีเ่ กิดหลังทศวรรษที่ 1990 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในป 2015 แลวกลับภูมลิ าํ เนามาทํางานเปนเจาหนาทีโ่ ครงการขจัด
ความยากจนระดับปฏิบตั กิ าร ภายหลังมานี้ นโยบายขจัดความยากจน
ไดนาํ ทางใหหมูบ า นฉือจูป า สรางความรวมมือกับวิสาหกิจผูผ ลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและผูผ ลิตเฟอรนเิ จอรในอําเภอตาหลิง่ ซาน เมืองตงกวน
มณฑลกวางตุง มีอัตราการสงออกประชากรออกไปทํางานในบริษัท
เหลานัน้ เฉลีย่ มากกวา 1 คนตอครัวเรือน สงผลใหลกู บานฉือจูป า มีเงิน
มากขึ้นอยางเห็นไดชัด “เดี๋ยวนี้เรามีเสื้อผาดีๆ ใส มีอาหารดีๆ กิน แต
ละครอบครัวตางพากันสรางบานทรงฝรั่ง ชีวิตความเปนอยูยกระดับ
ขึ้นทุกๆ วัน” เมื่อบอกเลาเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงในหมูบาน เถา
เฉิงซานดูปลื้มใจมาก
เวลานี้ หมูบ า นฉือจูป า ดําเนินนโยบายเรียนฟรี 14 ป ตัง้ แตระดับ
อนุบาลถึงมัธยมปลาย เด็กๆ ในหมูบ า นจึงไดสทิ ธิเ์ รียนหนังสือกันอยาง
ถวนหนา ยิง่ ไปกวานัน้ สาธารณูปโภคตางๆ ไมวา จะเปนถนนคอนกรีต
นํา้ ประปา ไฟฟา โทรทัศนดจิ ทิ ลั ผานดาวเทียม และเครือขายอินเทอรเน็ต
 ขี นึ้ อยางชัดเจน
4G ก็เขาถึงแลว จึงทําใหความเปนอยูด

①
นายเถา เฉิงซาน
图①陶成山
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หมูบานฉือจูปา

图②茨竹坝村
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ชนชาติหุย-ภัตตาคารอาหารเผ่าหุยของหม่า เหลียนจวิน
回族|马连君的餐饮店

本刊记者 刘周/文 马奎/图

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

②

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。

①

หมา เหลียนจวิน ชายชาวหุย ชาวบานจากหมูบานเซี่ยตุย ตําบล
ตาหลี่ เมืองตาหลี่ แควนปกครองตนเองชนชาติไปตา หลี่ มณฑลยูนนาน
ปกติหมา เหลียนจวิน จะชื่นชอบในการเรียนรูวิธีปรุงอาหารเผา
หุย ในป 2013 ดวยการสนับสนุนและการชวยเหลือของนโยบายขจัด
ความยากจน ทําใหหมา เหลียนจวิน สามารถเปดรานอาหารหุยภาย
ในหมูบานขึ้นได และดวยแรงหนุนจากความคึกคักของธุรกิจทองเทีย่ วในพืน้ ที่ ทําใหรา นอาหารของหมา เหลียนจวินมีคนแนนรานทุก
วัน สรางรายไดเปนกอบเปนกํา “เรามีรายไดกันปละหลายหมื่น ชีวิต
ความเปนอยูก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ” หมา เหลียน จวิน กลาวอยางมีความสุข
ปจจุบัน หมูบ า นเซีย่ ตุย ไดทาํ การสรางลานสาธิตชนชาติปรองดอง
ขึน้ ถนนหนทางปูนซีเมนตเชือ่ มทัว่ หมูบ า น สาธารณูปโภคตางๆ ลวน
ใหมเอี่ยม ชีวิตความเปนอยูของชาวบานยกระดับขึ้นอยางมาก ดัชนี
ความสุขก็เพิ่มขึ้นโดยตลอด
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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ชนชาติลซี อ-เส้นทางท�ำเงินจากพืชผักผลไม้ของนู่ ซือ่ หลง
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

②

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。”

นู ซื่อหลง เปนชาวลีซอ วัย 27 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการหมูบ า นปูจ วิ่ วา ตําบลผูล าตี่ อําเภอกงซาน แควนปกครอง
ตนเองเผาลีซอนูเจียง มณฑลยูนนาน
เพือ่ ใหหลุดพนจากความยากจน นู ซือ่ หลง ซึง่ เรียนจบแคระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน ไดทาํ การศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือและตํารับตํารา
ตางๆ จนคนพบเสนทางทํากินจากเมล็ดเฉากวย เขามักจะเขารวมอบรม
ดานการบริ ห ารจั ด การเมล็ดเฉากวย รวมทัง้ การยกระดับคุณภาพและ
สรรพคุณของเมล็ดเฉากวยอยูเ ปนประจํา กอนจะนําความรูท ไี่ ดกลับมา
ถายทอดสูเ พือ่ นรวมหมูบ า น เขากลาววา “ผมอยากจะชวยใหคนหมูม าก
หลุดพนจากความยากจน โดยใชคณะกรรมการหมูบานเปนสื่อกลาง”
เมือ่ กอน การคมนาคมในหมูบ า นปูจ วิ่ วาไมสะดวกนัก อุปกรณการ
ผลิตหรือสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ก็มักจะตองขนสงกันดวย
การแบกหามหรือบรรทุกบนหลังมา แตเมื่อการปลูกเมล็ดเฉากวยของ
นู ซือ่ หลงประสบความสําเร็จ ชาวบานปูจ วิ่ วาก็พลอยมีรายได และดวย
ความชวยเหลือจากภาครัฐ ถนนหนทางก็เริ่มเขาถึง ตอไปในอนาคต
หมูบานปูจิ่ววายังจะพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวตอไป “หากเรามีงาน
ทําหลายดาน ก็จะมีหลักประกันเรือ่ งรายรับมากยิง่ ขึน้ ” นู ซือ่ หลงกลาว
อยางมั่นอกมั่นใจ

①
นายนู ซื่อหลง
图①怒仕龙
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บานของนู ซื่อหลงที่สรางขึ้นใหม
图②怒仕龙家新盖的楼房
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ชนชาติลาหู่-เส้นทางท�ำกินจากใบชาของหวัง ไห่ชงิ และครอบครัว
拉祜族｜村民成为大型茶企供应商

本刊记者 段毅 文/图

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

②

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。

①

หวัง ไหชงิ หญิงสาวชาวลาหู จากหมูบ า นโบราณหนันเปน สังกัด
หมูบานซานมาย ตําบลเหมิ่งซง อําเภอเหมิ่งไห แควนปกครองตนเอง
ชนชาติไทสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน เธอเลาวาในป 1995 เนือ่ งจาก
การคมนาคมไมสะดวก ครอบครัวของเธอจึงจําตองอาศัยอยูในบานที่
กอกําแพงขึน้ จากฟางผสมปูน ปๆ หนึง่ มีเสือ้ ผาใสเพียงชุดเดียวเทานัน้
ตัง้ แตป 2000 เปนตนมา ชาผูเออเริ่มเปนที่นิยมอยางตอเนือ่ ง ตนชา
เกาแกในหมูบ า นโบราณหนันเปน ซึง่ ไดรบั การประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญ
จนพบวามีอายุระหวาง 500–800 ป จึงกลายมาเปนตัวชูโรงในการประชาสัมพันธ จนไดรับความนิ ย มในตลาดระดับไฮเอนด หวัง ไหชงิ และ
ครอบครัว รวมทัง้ ชาวบานคนอืน่ ๆ จึงทําหนาทีเ่ ปนซัพพลายเออรวตั ถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตใบชาขนาดใหญในมณฑลยูนนาน ดวยนํา้ พักนํา้ แรงทีบ่ รรจงเก็บยอดชาดว ยสองมือ ของตน และนัน่ ทําใหชวี ติ ของ
พวกเธอสุขสบายขึ้นมาก “เดี๋ยวนี้ถนนคอนกรีตเขาถึงทุกบาน แตละ
ครอบครัวมีปญ
 ญาสรางบานสองชัน้ อยู ครอบครัวของเราเองปๆ หนึง่ มี
รายไดแตะหลักลานหยวนดวยซํา้ ” หวัง ไหชงิ กลาว
หวัง ไหชิง

图①王海青

เก็บใบชาในฤดูไบไมผลิ

图②采春茶
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ชนชาติวา้ –“เกสต์เฮ้าส์บา้ นไร่หลี่ หง ” บรรเลงเพลงแห่งความสุข
佤族｜李宏农家乐奏响幸福曲

李

本刊记者 张莹琳 文/图

宏，男，佤族，家住云南

②

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。

หลี่ หง เปนชนชาติวา อาศัยอยูบานเวิงติง อําเภอปกครองตนเอง
ชนชาติวาชางหยวน เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน
ในอตีด บานเวิงติงเปนหมูบานเขตเขาที่ไมคอยมีคนกลาวถึงนัก
เพราะตั้งอยูในเขตหางไกล การคมนาคมไมสะดวก ผูคนในทองถิ่น
มีวิถีการผลิตที่ยากลําบากมาก “สมัยกอน ในบานแมแตเฟอรนิเจอร
ที่พอดูไดสักชิ้นยังไมมี จะไปที่ไหนก็ตองใชการเดินเทา” หลี่ หง ซึ่ง
เปนชาวบานที่นี่กลาว
หลายปมานี้ อําเภอชางหยวนใหการผลักดันอยางเต็มกําลังในงาน
“การทองเที่ยวรวมกับงานตอสูเพื่อหลุดพนจากความยากจน” สนับ
สนุนสงเสริมชาวบานใหพฒ
ั นาธุรกิจการทองเทีย่ วชุมชน บุกเบิกขยับ
ขยายชองทางเพิม่ รายไดจนสามารถขยับฐานะใหดขี นึ้ ป 2005 ภายใต
การสนับสนุนของกรรมการดูแลหมูบานเวิงติงหลี่ หง ไดริเริ่มเปด
งานเกสตเฮาสบา นไรแหงแรกของหมูบ า นขึน้ มา “การคาขายดีมาก ราย
รับสูงกวาที่ผานมามากมาย” เมื่อตัวเองมีฐานะรํ่ารวยขึ้นแลว หลี่ หง
ไมลมื ทีจ่ ะคิดถึงชาวบาน ภายใตการนําพาขับเคลือ่ นของเขา ในหมู-
บานเริ่มทยอยเปดเกสตเอาสบานไรอีกหลายหลัง เมือ่ ยามเขาราตรี
ของทุกคํ่าคืน ผูคนชาววาในหมูบานจะลอมวงหนากองไฟ ขับขาน
เพลงพื้นบานแหงความสุขขึ้นอีกครา

①
นายหลี่ หง
图①李宏
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ชนชาติน่าซี–เส้นทางการแสวงหาความรูข้ องเหอ เลีย่ งฉวน
纳西族｜和亮全的求学路

本刊记者 李沁颖/文 受访者供图

和

亮全，男，28岁，纳西
族，云南省丽江市玉龙纳

②

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。

①

เหอ เลี่ยงฉวน ชายหนุมอายุ 28 ป ชนชาตินาซี เปนชาวบานกูเฉิง
หมู 2 ของกรรมการหมูบ า นถาเฉิง ชุมชนถาเฉิง อําเภอปกครองตนเอง
ชนชาตินาซีอวี้หลง เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน
เหอ เลีย่ งฉวนเคยเปนเด็กยากจนทีถ่ กู สวรรคทอดทิง้ คนหนึง่ สมัย
ที่เขาเรียนอยูชั้นมัธยมปสอง บิดาถูกตรวจพบวาปวยเปนโรคหมอน
รองกระดูกชวงเอว ครอบครัวยากจนลงเนื่องจากการเจ็บปวย ขณะที่
เขาเรียนอยูช นั้ มัธยมปลาย มารดาลมปวยลงอีกคนเพราะทํางานหนัก
เกินไป จากทีค่ รอบครัวมีฐานะยากจนเปนทุนเดิมอยูแ ลวจึงยิง่ ตกระกํา
ลําบากลงไปอีก
แตโชคดีทวี่ า ภายใตการสนับสนุนชวยเหลือของผูม ใี จเมตตา ทัง้
รัฐบาล โรงเรียน ครู และสังคม เหอ เลี่ยงฉวนสามารถสอบเขามหา
วิทยาลัยยูนนานนอรมอล ภายหลั ง จบการศึ ก ษา เหอ เลี่ยงฉวนเปน
ครูในโรงเรียนประถม ปจจุบัน ทํางานได เ กื อ บหนึ่ ง ปเต็ม ชีวิตใน
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมชนิดพลิกหนามือเปนหลังมือ
“สภาพภายในบานไดมีการซอมแซมในบางสวน เงื่อนไขการดํารง
ชีวติ เปลีย่ นแปลงไปในดานดี เชือ่ วาครอบครัวเรานับวันจะมีแตดขี นึ้
เรื่อยๆ”
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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ชนชาติเย้า-เก็บเกีย่ วความหวังจากใบชา
瑶族｜从茶叶中收获希望

李亚/文 墨江县委宣传部供图

张

文高，男，瑶族，家住云

②

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。

จาง เหวินเกา ชนชาติเยา อาศัยอยูบ า นมานซิง ตําบลเหวินอวู อําเภอ
ปกครองตนเองชนชาติฮานีโมเจียง เมืองผูเออ มณฑลยูนนาน
ชวงชีวติ อันลําบากยากจนทีผ่ า นมา ชาวบานมานซิงไมมหี ลักแหลง
ทีแ่ นนอน ใชชวี ติ เรรอ นลาสัตวตามภูเขา หลายปมานี้ ภายใตการชวย
เหลืออยางเปนระบบของรัฐบาลในระดับตางๆ เชน การอพยพยายถิน่
จัดสรรที่ดิน สงเสริมดานการผลิต เปนตน ชาวบานจึงไดมีชีวิตที่สุข
สบายทันสมัยขึ้น
จาง เหวินเกาเปนคนหนึ่งที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้ บาน
มานซิงมีทรัพยากรใบชาทีอ่ ดุ มสมบูรณ ครอบครัวจาง เหวินเกาอาศัย
การปลูกใบชา พัฒนาธุรกิจการเพาะเลีย้ ง เปนตน รายไดตลอดปมมี ลู คามากกวา 6 หมืน่ หยวน ทําใหการหลุดพนจากความยากจนบรรลุผล
ปจจุบนั เมือ่ เขาไปเยีย่ มชมบานใหมของจาง เหวินเกา ในบานมีเครือ่ ง
ใชไฟฟาครบ ไมวา ตูเ ย็น ทีวี เครือ่ งซักผา ฯลฯ หนาบานหลังบาน ถนน
หนทางเขาถึง สะอาดสะอานเปนระเบียบ
การพัฒนาของกิจการใบชา ชวยชดเชยขอบกพรองของหมูบาน
มานซิงในดานการขาดแคลนอุตสาหกรรม ทําใหชาวบานพบชองทาง
ในประกอบอาชีพ เปนความหวังใหมในการขจัดความยากจนสูความ
รํ่ารวย

①
ลูกชายของจาง เหวินเกากําลังเลนอินเตอรเน็ตในบาน
图①张文高的儿子在家中上网
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อาหารที่มีเอกลักษณ์ประจ�ำชนชาติจงิ่ โพ ดึงดูดผูค้ นให้มาลิ้มลอง
景颇族｜特色美味引客来

余

本刊记者 段建鑫/文 张永强/图

②

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。”

①

อวี๋ เกินจิน หญิงสาว ชนชาติจงิ่ โพ อาศัยอยูช มุ ชนเกาหลงเหมิน
บานเมืองหนง อําเภอหยิงเจียง แควนปกครองตนเองชนชาติไต-ชนชาติ
จิ่งโพเตอหง มณฑลยูนนาน
ในอดีต เนือ่ งจากการคมนามคมทองถิน่ ไมเจริญ ชาวบานจึงอาศัย
กระจายตัวอยูต ามเชิงเขา บานเรือนตํา่ เตีย้ เกาครํา่ ครา ถนนหนทางอยู
ในสภาพหนาแลงไปมาสะดวก หนาฝนถูกตัดขาด เปนอุปสรรคใน
การดํารงชีวิตอยางมาก
หลายปมานี้ อาศัยทรัพยากรการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีอ่ ดุ มสมบูรณ การทองเที่ยวของหมูบานกูจายหลงเหมินพัฒนาอยางรวดเร็ว
นําพาชาวบานจํานวนไมนอยไดทํางานเกี่ยวกับการทองเที่ยว ภายใต
การสนับสนุนของรัฐบาล ป 2017 อวี๋ เกินจินเปดเกสตเฮาสบานไร
ขึน้ โดยตัง้ ชือ่ วา “รานอาหารเชิงเขาจิง่ โพ” ประกอบกิจการรานอาหาร
ชาวบานชนชาติกลุมนอย ชวงเทศกาลวันหยุด รานอาหารไมมีที่นั่ง
วางเลย มีคนเขาคิวรอจอดรถยาวเหยียดนับหลายสิบเมตร พูดถึงการเปลีย่ นแปลงในหลายปที่ผานมานี้ อวี๋ เกินจินมีความรูสึกวา “หลายปกอ น
ครอบครัวเรามีสมาชิก 6 คน อาศัยการปลูกขาวโพด และสมุนไพร
เฉากวยดํารงชีพ รายไดตลอดปไมถงึ หมืน่ หยวน หลังจากเปดรานเกสต
เฮาสบานไรขึ้นแลวเราสามารถซือ้ บานหลังใหม รถยนตใหม มีชีวิต
ที่ดี ในอดีตไมกลาแมแตจะคิด”
อวี๋ เกินจิน

图①余根金

โฮมสเตยของหมูบานกูจายหลงเหมิน
图②龙门古寨民居
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ชนชาติธิเบต-“บันทึกการร่อนทอง” ของลาหยงพีชู
藏族｜拉茸批初“陶金记”

本刊记者 段建鑫/文 受访者供图

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。

①

②

ลาหยงพีชู ชนชาติธิเบต อาศัยอยูห มูบ า นทังตุย ตําบลหนีซี แควน
ปกครองตนเองชนชาติธเิ บตตีช๋ งิ่ หมูบ า นทังตุยขึน้ ชือ่ วาเปนแหลงผลิต
ดินเผาดําหนีซี แมวา จะมีประวัตศิ าสตรการผลิตดินเผาเกือบสองพันปแลว
แตอตุ สาหกรรมการผลิตดินเผาอยูใ นสภาพเล็กๆ กระจัดกระจาย ไมมนั่ คง
การพัฒนาหยุดนิง่ อยางนาเปนหวง “ทีผ่ า นมา คนรุน บรรพบุรษุ นําดิน
เผาดํา เดินเทากันหลายสิบกิโล ถึงจะสามารถแลกสิง่ ของเครือ่ งใชจาํ เปน
ในชีวติ ประจําวันมาไดบา ง คนทําดินเผาในหมูบ า นนับวันนอยลงเรือ่ ยๆ”
ลาหยงพีชู กลาว
เพือ่ กาวพนจากความยากจน ลาหยงพีชไู ดกอ ตัง้ บริษทั ขึน้ ใชรปู แบบ
วิสากิจคือ “ชาวบาน +บริษทั ” เชิญชวนชาวบานเขารวมการผลิต โดย
บริษทั รับผิดชอบหนาทีก่ ารจัดจําหนายทัง้ หมด ปจจุบนั ชุมชนทังตุยมี
ชาวบานประกอบอาชีพผลิตดินเผามากกวา 120 ครัวเรือน แตละปมรี าย
รับสูงถึงกวา 5 หมืน่ หยวน ชาวบานมีชวี ติ ทีอ่ ฟู ขู นึ้ เรือ่ ยๆ
นายลาหยงพีชู

图①拉茸批初
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③

เครื่องปนนดินเผาสีดําที่ยังไมไดเผา
图②黑陶坯子

ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาสีดํา
图②黑陶制品
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ชนชาติปล่าง–ชาผูเอ่อของอวี้ ซาน
布朗族｜玉珊的普洱茶

本刊记者 李晓芬/文 岩温/图

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

②

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。”

①

อวี้ ซาน ชนชาติปลาง อาศัยอยูหมูบานจางหลาง ตําบลซีตงิ้ อําเภอ
เมืองฮาย แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน
หมูบ า นจางหลางเพาะปลูกใบชา ออย และขาวโพดเปนหลัก ในอดีต
เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวก การขายผลิตผลการเกษตรออกไป
นอกชุมชนลําบากมาก
ไมกี่ปมานี้ จากการผลักดันงานชวยเหลือผูยากจน รัฐบาลไดชวย
สรางทางหลวงใหหมูบานจางหลาง บวกกับตลาดใบชาเริ่มขยับดีขึ้น
ชาวบานเริ่มกาวไปสูเสนทางความรํ่ารวยจากการคาใบชา ครอบครัว
อวี้ ซานไดเปลี่ยนจากการใชแรงงานหลักในการทํานามุงไปทางสวน
ชา “ปจจุบัน การทํางานใชแรงผอนเบากวาแตกอนมากเลย รายไดก็
เพิ่มกวาเกาไมนอยดวย”
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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ชนชาติป้ ูยี-ความสุขของชีวิตเกิดจากงานฝี มือสาวปั กผ้า
布依族｜巧手绣娘绣出幸福生活

本刊记者 段建鑫/文

李

文秀，女，布依族，家住
云南省曲靖市罗平县鲁布

②

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。

หลี่ เหวินซิว่ หญิงสาวชาวชนชาติปยู ี อาศัยอยูบ า นหลูป เู กอชนชาติ
ปูย-ี ชนชาติมง อําเภอหลัวผิง เมืองฉวีจิ้ง มณฑลยูนนาน
บานหลูป เู กอมีประวัตดิ า นงานปกพืน้ บานมายาวนาน หลายปมานี้
อาศัยความรุม รวยทางทรัพยากรวัฒนธรรม บานหลูป เู กอทําการพัฒนา
อุตสาหกรรมงานปกพื้นบานอยางแข็งขัน ชวยใหชาวบานมีชองทาง
ที่ดีในการเพิ่มพูนรายไดสูความรํ่ารวย
หลี่ เหวินซิว่ เปนหญิงสาวชนชาติปยู เี ชนคนทัว่ ไป ภายใตการสนับสนุนชวยเหลือของรัฐบาล เธอไดกอ ตัง้ สหกรณงานปกพืน้ บาน “ปจจุบนั
ผลงานหัตถกรรมของเราสวนใหญเปนการผลิตเสือ้ ผาชนชาติปยู ี กระเปาตัง รองเทาแตะเปนหลัก ผลิตภัณฑสง ไปขายตางมณฑล เงินทีห่ ยิบ
ยืมมาใชกอตั้งสหกรณ เราไดจายหนี้หมดไปนานแลว”
จากสถิตทิ ไี่ มเปนทางการนัก ปจจุบนั บานหลูป เู กอมีผหู ญิงชาวปูย ี
ที่ทํางานปกพื้นบานกวา 3,000 คน อุตสาหกรรมงานปกมีมูลคารายได
ตอปสงู ถึงกวา 10 ลานหยวน “เทคนิคงานปกทีล่ ะเอียดประณีตของบรรดาสาวๆ ทําใหมรี ายรับตอเดือนสูงถึงกวา 5,000 หยวน อาศัยศิลปะงาน
ปกทีบ่ รรพบุรษุ สืบทอดจากรุน สูร นุ ชีวติ ของพวกเรานับวันรุง เรืองขึน้ ”
หลี่ เหวินซิ่วกลาวดวยใบหนายิ้มแยม

①
หลี่ เหวินซิ่ว

图①李文秀 受访者供图
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สาวปกผาชนชาติปูยี

图②布依族绣娘 李红平 图
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คุณจ้าว ซิงแย่ ชนชาติอาชาง–บรรลุความฝั นสร้างบ้านใหม่
阿昌族｜赵兴业圆新居梦

本刊记者 刘祥元 文/图

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，

②

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。

①

จาว ซิงเย ชนชาติอาชาง อาศัยอยูห มูบ า นเหิงลู บานจิว่ เปา อําเภอ
เหลียงเหอ แควนปกครองตนเองชนชาติไท-ชนชาติจง่ิ โพเตอหง มณฑล
ยูนนาน
สมัยกอนทีอ่ ยูอ าศัยของจาว ซิงเย มีสภาพแยมาก “บานหลังเดิมเมือ่
กอนนี้ ทัง้ เกาทัง้ ครํา่ ครา คิดอยากจะสรางบานหลังใหมมาตลอดแตไม
มีกาํ ลังทรัพยตามทีใ่ จอยากใหเปน” ปจจุบนั เดินเขามาในบานของจาว
ซิงเย เปนบานพักทีม่ โี ครงสรางกึง่ อิฐกึง่ ไมกอ อิฐถือปูนหลังคามุงกระ
เบือ้ ง กําแพงดานหนึ่งมีภาพแกะสลัก ภาพวาดกําแพงตามสไตลเอกลักษณพนื้ บานของคนมีฐานะ ภายในบานโอโถงพรอมดวยหองรับแขก
เฟอรนเิ จอรเครือ่ งใชในบานครบครัน เปนระเบียบสะอาดสะอาน ภาย
ใตการชวยเหลือของคนในชนชาติอาชางทัง้ หมด ชวยสนับสนุนทุน
ทรัพยสองแสนหยวน จาว ซิงเยออกเงินของตัวเองอีก 1.6 แสนหยวน
ในทีส่ ดุ ก็ไดบา นหลังใหมสมดังทีใ่ ฝฝน
นอกจากสรางบานหลังใหมแลว กระเปาเงินของครอบครัวจาว
ซิงเยยังเต็มตุงขึ้นมาอีกดวย เขาขานรับตามที่รัฐบาลรณรงคโดยการ
ปลูกใบยาสูบ ใบชา ออย และยังเลี้ยงปศุสัตวดวย “เดี๋ยวนี้ เรามีราย
ไดที่แนนอน ชีวิตดีขึ้นมาก”
นายเจา ซิงแย
图①赵兴业

โฉมหนาใหมของหมูบานเหิงลู
图②横路村新貌
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หลี่ รุ่นเซิง ชนชาติผูหมี่ มีชวี ิตความเป็ นอยู่ท่ีดขี ้ นึ เรือ่ ยๆ
普米族｜日子越过越红火

本刊记者 段建鑫/文 杨宗友/图

②

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。”

①

หลี่ รุนเซิง ชายหนุม ชนชาติผูหมี่ เขาอาศัยอยูใ นหมูบ า นเกาผิน
อําเภอปกครองตนเองชนชาติผหู มี่ ชนชาติไป หลานผิง แควนปกครอง
ตนเองชนเผาลีซอนูเจียง เนื่องจากหมูบานแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาซึ่ง
มีความลาดชันจึงทําใหการคมนาคมทางทองถนนไมคอยสะดวก
การคมนามคมทองถิ่นไมเจริญ ทําใหในอดีตการพัฒนาทางการ
เกษตรของหมูบานเกาผินลาหลังอยางมาก รายไดทางเศรษฐกิจของ
ชาวบานอยูในระดับตํ่า
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา รัฐบาลทองถิ่นไดถือโอกาสจากโครงการ
พัฒนาชนบททีส่ วยงามไดลงเงินทุนอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ปรับปรุงโครง
สรางพื้นฐานในหมูบาน โดยไดสรางถนนซีเมนตที่ราบเรียบเขาถึง
ทุกครัวเรือน มีตึกรามอาคารสรางขึ้นหลายหลังโฉมหนาของชนบท
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ
ภายใตการสนับสนุนและชวยเหลือของรัฐบาลทองถิ่น ชาวบาน
หลายคนเปนผูนําในการเลี้ยงแพะดํ า และปลูกกระเทียมรวมทั้งได
จัดตั้งสหกรณเฉพาะกิจขึ้นมา ดึงดูดสมาชิกใหเขารวมเปดบัญชีและ
มีสวนรวมในสหกรณมากขึ้น ทําใหผูคนจํานวนมากรํ่ารวยขึ้นและ
หลุดพนจากความยากไร
หลี่ รุนเซิง ชาวบานในหมูบานแหงนี้พูดดวยความซาบซึ้งใจวา
ระยะหลายปมานี้ หมูบานของเราสวยงามมากขึ้น เราไดยายเขาไปใน
บานใหม ทําใหหมดกังวลและมีกําลังใจมากขึ้น การปลูกกระเทียม
ทําใหพวกเรามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นเรื่อยๆ”
นายหลี่ รุนเซิง
图①李润生
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图②田间劳作
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ชนชาติมองโกล–กิจการหวานชืน่ ของหวัง เส้าฮุย
蒙古族｜王绍辉的甜蜜事业

本刊记者 陈创业/文 王淑莹/图

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

②

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。

①

หวัง เสาฮุย ชาย วัย 61 ป อาศัยอยูห มูบ า นซิงเหมิง ชนชาติมองโกล
อําเภอทงไห เมืองอวี้ซี มณฑลยูนนาน
บานซิงเหมิง ซึง่ ตัง้ อยูบ นเนินเขา ซึง่ เคยตกอยูใ นสภาพยากจนขน
แคน ผูค นยืนอยูบ นปลายถนนทีท่ รุดโทรมดุจดัง่ มองเห็นปลายทางของ
ชีวติ ในป 1997 หวัง เสาฮุยเขารวมเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจนี และ
ตัดสินใจทีจ่ ะชวยชาวบานใหหาชองทางสูค วามมีอยูม กี นิ ป 1998 เขา
ไดขาวจากหนังสือพิมพวา มีพี่นองชาวมองโกลในแซเกิ่ง ไดไปทํา
การทดลองปลูกแตงเมลอนบนเขาหงหยวน เขตชวีเจียง อําเภอเจีย้ นสุย
เมืองอวีซ้ ี มีรายรับที่นาสนใจ จึงเรงรุดไปขอศึกษาเทคนิคการปลูก
แตงเมลอน หลังจากเรียนรูเทคนิคมาแลว หวัง เสาฮุยไมเพียงสราง
โรงเรือนเพาะปลูกขนาดใหญของตนเองขึน้ เขายังไดอธิบายถายทอดเทคนิคการเพาะปลูก การดูแลอยางตั้งอกตั้งใจใหกับชาวบานแตละคนที่
มาสอบถาม บัดนี้ การเพาะปลูกแตงเมลอนของบานซิงเหมิงครอบคลุม
พื้นที่มากกวา 1.6 พันโหมว (1ไร = 2.4โหมว)
นายหวัง เสาฮุย
图①王绍辉

บรรดาชาวบานชวยกันเก็บแตงเมลอน
图②村民们采摘甜瓜
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ไห่ เย่ผู่ ชนชาตินู่-เข้าอยู่บา้ นใหม่พน้ จากความยากจน
怒族｜海叶普脱贫住新房

本刊记者 刘蓉/文 范忠文/图

海

叶普，男，怒族，27岁，

②

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。

ไห เยผู ชายหนุมอายุ 27 ป ชนชาตินู เปนชาวบานหมูหวาพูบาน
ลาอู ตําบลสางผา อําเภอฝูกง แควนปกครองตนเองชนชาติลี่ซูนูเจียง
มณฑลยูนนาน
ปลายป 2017 ครอบครัวไห เยผปู ระสบความสําเร็จในการหลุดพน
จากความยากจน กอนหนานี้ สมาชิก 5 คนในครอบครัวไห เยผูทํามา
หากินโดยอาศัยการตัดไม เพาะปลูกทํานาเปนหลัก รายรับเฉลี่ยตอป
ได 700 หยวน ภายใตการสนับสนุนชวยเหลืออยางเต็มทีข่ องรัฐบาล ไห
เยผเู ริม่ เลีย้ งหมู เลีย้ งไก ชวงฤดูกาลทํานาทีท่ กุ คนในครอบครัวนอกจาก
ตองรวมแรงทํานาแลว ยามปกติ เขาและภรรยายังออกไปทํางานขาง
นอก ปจจุบนั สมาชิกครอบครัวยายเขาอยูบานใหม มีรายรับในบาน
มากถึงสองหมื่นหยวน “ทางหมูบานยังซื้อประกันผูสูงอายุใหคุณยาย
ของผมซึ่งมีอายุ 84 ป เรามีชีวิตที่นับวันจะรุงเรืองขึ้น”

③
①
นายไห เยผู

图①海叶普
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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 ว่ั –โฮมสเตย์หมู่บา้ นเส้นทางร�ำ่ รวยของจือ เหมย
基诺族｜姿梅的乡村民宿致富路

通讯员 秦晴 文/图

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

②

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！”

จือ เหมย หญิงชาวชนชาติจนี วั่ เปนชาวบานอาศัยอยูใ นหมูบ า นปา
เพียวคณะกรรมการหมูบ า นซินซือถู ภูเขาจีนวั่ ชนชาติจนี วั่ เมืองจิง่ หง
(เชียงรุง ) แควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน
หลายปมานี้ ภายใตการขับเคลือ่ นนโยบายชวยพนจากความยากจน
แหงชาติ จือ เหมยและคนในครอบครัวประกอบกิจการโฮมสเตยและ
การทองเทีย่ วชนบท จําหนายใบชาออรแกนิค นํ้าผึ้งปา และสิ่งทอ
พืน้ บานชาติพนั ธุ ฯลฯ สภาพเศรษฐกิจดีขนึ้ อยางชัดเจน เธอคาดหวัง
วา “อยากใหมนี กั ทองเทีย่ วมาเทีย่ วบานเขาจีนวั่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ”
ชนชาติจนี วั่ เปน “ชาติพนั ธุข า มขัน้ ตอน” โดยเปลีย่ นผานจากสังคม
บุพกาลชวงปลายเขาสูสังคมสังคมนิยมในสมัยรัฐบาลจีนใหม เดือน
มิถนุ ายนป 1979 ไดรบั การยอมรับอยางเปนทางการจากสํานักนายกรัฐมนตรีจนี ใหเปนชาติพนั ธุห นวยหนึง่ กอนสมัยจีนใหมกอ ตัง้ ขึน้ พวกเขาดํา
เนินวิถเี กษตรแบบทําไรเลือ่ นลอย “เผาปาหักลางถางพง” ซึง่ เปนรูปแบบ
เศรษฐกิจการผลิตดัง้ เดิมของชนชาติจนี วั่ ปจจุบนั แตละชุมชนตามเขต
เขาจีนวั่ มีถนนหนทางเขาถึง นํา้ ถึง ไฟฟาถึง ทีวถี งึ อินเตอรเนท 4G เขาถึง
ทุกครอบครัวเขาอยูใ นเรือนอาศัยทีส่ งบสุข

①
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
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ชนชาติเต๋ออ๋าง–จ้าว อวี้เว่ย์ “ถักทอ” วันเวลาแห่งความสุข
德昂族｜赵玉月“织”出幸福日子

本刊记者 张莹琳/文

赵

玉月，女，德昂族，家
住云南省德宏傣族景颇

②

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。

①

จาว อวีเ้ วย หญิงชาวชนชาติเตออาง พักอาศัยอยูบ า นซันไถซันชนชาติเตออาง เมืองหมางซื่อ แควนปกครองตนเองชนชาติไท-ชนชาติ
จิ่งโพเตอหง มณฑลยูนนาน
บานซันไถซันเปนหมูบานชนชาติเตออางแหงเดียวในประเทศจีน
เนื่องจากในอดีตถูกเจากั๊วเจาเหลาทองถิ่นและเจาที่ดินกดขี่ขมเหงมา
เปนเวลายาวนาน ในยุคจีนใหมชวงตน มวลชนชาวเตออางมีชีวิตที่
ยากจนอยางที่สุด
หลายปมานี้ รัฐบาลทองถิ่นชวยใหพนจากความยากลําบากโดย
อาศัยอุตสาหกรรมเฉพาะถิ่น นําพามวลชนชาวเตออางผานพนความ
ยากจนไปสูค วามอยูด มี สี ขุ จาว อวีเ้ วยเ ปนชาวบานผูส บื สานการทอผา
ไหมชนชาติเตออาง เธอเปนผูริเริ่มเปดกิจการโฮมสเตย “บานคนเตอ
อาง” ในหมูบ า น นักทองเทีย่ วจํานวนไมนอ ยมาเทีย่ วตามคํารํา่ ลือ เพราะบาน
โบราณทีม่ เี อกลักษณเฉพาะ อีกทัง้ เทคนิคการทอผาไหมยกดอกพืน้ บาน
ของจาว อวี้เวย
“ใหนกั ทองเทีย่ วไดสมั ผัสกับวัฒนธรรมเตออาง นัน่ เปนสิง่ มีความ
สุขที่สุด” ปจจุบัน จาว อวี้เวยอาศัยการทอผาไหมชนชาติเตออาง “ถัก
ทอ” ออกมาเปนชีวิตแหงความสุข
จาว อวี้เวย

图①赵玉月 张莹琳 图
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จาว อวี้เวยกับโฮมสเตย “บานชนชาติเตออาง”

图②赵玉月和她的“德昂人家”民宿 新华社 图

国庆
特稿

รายงานวันชาติพเิ ศษ

ชนชาติส่ยุ –หลาง หยวนชิว “ปั ก” ชีวิตแห่งความสุข
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

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

②

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。

หลาง หยวนชิว หญิงชาวชนชาติสยุ อาศัยอยูห มูบ า นตูจาง ตําบลกู
กัน่ อําเภอฝูหยวน เมืองฉวีจงิ้ มณฑลยูนนาน
ในอดีต หมูบ า นตูจางเพาะปลูกทํานาเปนหลัก มูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรคอนขางตํา่ รายไดของชาวบาน “อาศัยฝนฟาทํากิน” หลาย
ปมานี้ ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลทองถิน่ ชาวบานเชนหลาง หยวน
ชิวระดมทุนสะสมกวาสองแสนหยวน สรางโรงงานแปรรูปเสือ้ ผาชน
ชาติสยุ
“ฉันรับผิดชอบการจัดซือ้ เครือ่ งจักรและวัสดุ และใหการฝกอบรม
ชาวบานฟรี” หลาง หยวนชิวกลาว ปจจุบนั มีผหู ญิงเขาทํางานในโรงงาน
นีแ้ ลว 48 คน รายไดเฉลีย่ ตอคนตอเดือนมากกวา 5,000 หยวน ทุกวันนี้
กิจการโรงงานแปรรูปเสื้อผ า ชนชาติสุยดําเนินไปไดดีมาก ชาวบาน
อาศัยเวทีแหงนี้ แสดงพลังสรางสรรคของตนเองอยางเต็มที่ ทําการผลิต
เครือ่ งแตงกายชาติพนั ธุท มี่ อี ตั ลักษณของชนชาติสยุ “นีไ่ มเพียงเปนการ
สงเสริมสืบสานอนุรักษวัฒ นธรรมชนชาติสุยบานกูกั่น แตยงั ทําให
ชาวบานไดสรางชีวติ แหงความสุขดวยสองมือของตนเอง”

①
หลาง หยวนชิว
图①郎元秋

งานปกของชนชาติสุย
图②水族刺绣
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ชนชาติแมนจู–ฮวาง เจียคังย้ายเข้าบ้านใหม่ตอ้ นรับชีวิตมีกนิ มีใช้
满族｜黄家康搬新居迎小康

黄

本刊记者 段建鑫/文 保山市委宣传部供图

②

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。

①

ฮวาง เจียคัง อายุ 64 ป ชนชาติแมนจู อาศัยอยูห มูบ า นสุย โกววา บาน
หลงหยาง เมืองเปาซัน มณฑลยูนนาน
สมัยกอน ชุมชนสุย โกววาเปนหมูบ า นทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความหนาวเหน็บ
และยากจนแหงหนึง่ การคมนาคมปด การพัฒนาเศรษฐกิจเปนอุปสรรค
หนักหนาสาหัส “ชวงหนาแลงฝุน เต็มตัว หนาฝนเนือ้ ตัวมีแตโคลน การ
ทําไรไถนาตองอาศัยคนแบกมาบรรทุก” ฮวางเจีย คั ง เลายอนถึงอดีต
วันวานยากลําบากสุดที่จะบรรยาย
นับแตมีการชวยหลุดพนความยากจนอยางเล็งเห็นผล ชุมชนสุย
โกววาเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฟาพลิกแผนดิน ลุถึงปลายป 2018
ถนนหนทางสาธารณูปโภคพื้นฐานเขาถึงหมูบานแลวรอยเปอรเซ็นต
ปรับปรุงบานทีเ่ สีย่ งภัยแลวรอยเปอรเซ็นต ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชนสุย โกววาปรับตามสภาพเงือ่ นไขทองถิน่ ขยายการปลูกตนหมอน
เปนขนานใหญ ปจจุบนั มีพนื้ ทีป่ ลูกตนหมอนทัง้ หมดมากกวา 1,000 โหมว
แตละปมีรายรับเพิ่มขึ้นกวาลานหยวน ยกระดับคุณภาพชีวิตมวลชนใหสูงขึ้นอยางมาก
“ปจจุบัน หนทางไปมาสะดวก การเลี้ยงหมอนไหมเพิ่มรายไดทาง
เศรษฐกิจใหพวกเราอยางเปนกอบเปนกํา ชีวติ นับวันรุง เรืองโชติชว งขึน้
เรื่อยๆ” หลังจากยายเขาอยูบานใหม ฮวาง เจียคังเฝารอชีวิตในอนาคต
ดวยความหวังอยางเต็มเปยม
นายฮวาง เจียคัง
图①黄家康
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โฉมหนาใหมของหมูบานสุยโกววา
图②水沟洼村新貌
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ชนชาติตูห๋ ลง–ชีวิตใหม่ของหลี่ เหวินซือ่
独龙族｜种起重楼、黄金果

本刊记者 刘蓉/文

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

②

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。

①

หลี่ เหวินซือ่ หญิงชาวชนชาติตหู ลง วัย 74 ป เปนชาวหมูบ า นตีเ๋ จิง้ ตัง
ตําบลตูหลงเจียง อําเภอกงซัน แควนปกครองตนเองชนชาติลซี่ นู เู จียง
มณฑลยูนนาน
เดือนมิถนุ ายนปนี้ ครอบครัวหลี่ เหวินซือ่ หญิงสักหนาชนชาติตหู ลง
ไดหลุดพนจากความยากจนแลว สมาชิก 5 คนในครอบครัวหลี่ เหวิน
ซื่อ แตเดิมดํารงชีพโดยการทําเกษตรอาศัยการเพาะปลูกมันฝรั่ง ขาว
โพดเปนหลัก ทุกวันนี้ ภายใตการขับเคลื่อนนโยบายชวยพนความยาก
จนของรัฐบาล ครอบครัวหลี่ เหวินซื่อเขารวมโครงการดังกลาวของ
รัฐบาลอยางแข็งขัน ที่บานเธอปลูกตน “มอนไข” (เซียนทอ) และ
สมุนไพร เมือ่ ถนนหนทางในหมูบ า นสรางเสร็จการคมนามคมดี การ
นําผลผลิตพื้นบานไปขายในตัวเมืองก็เปนไปดวยความสะดวก ราย
ไดในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกป
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
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เยีย่ มชมอวี้ซี “มะม่วงสีทอง” ดึงดูดสายตาทัว่ โลก
「走进玉溪」一颗“金芒果”吸引世界目光
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。

ทีอ่ าํ เภอหยวนเจียงอําเภอปกครอง
ตนเองชนเผาฮานี อี๋ ไท ทีซ่ งึ่ มีประเพณีทางชาติพันธุอันเขมขนและมี
กลิน่ หอมอบอวลของดอกไมและผล
ไมตลอดทั้งสี่ฤดู โดยเฉพาะมะมวง
ของทีน่ ซี้ งึ่ มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของความ
หวานและความสดของผลมะมวง
อีกทั้งยังอุดมไปดวยคุณคาทางสาร
อาหาร
อําเภอหยวนเจียงตั้งอยูในที่ราบ
สูงละติจูดตํ่า ซึ่งมีอากาศแหงและ

อบอุน มีแสงแดดทีเ่ พียงพอ ดังนัน้ จึงไดรบั การยกยองวาเปน “ เรือนกระจกธรรมชาติ” “เมืองพระอาทิตยในหุบเขาแมนาํ้ แดง” และ ถูกขนามนามวา
เปน “อําเภอฐานมะมวงของยูนนาน” ที่นี้จะจัดเทศกาลทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มะมวงสีทอง” ขึ้นทุกป
เทศกาลทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มะมวงสีทอง” เปนงานมหกรรมที่
ยิง่ ใหญของทองถิน่ ภายในงานจะมีการแขงขันการกินมะมวง ซึง่ เปนกิจกรรมที่ถูกจับตามากที่สุด โดยผูเขาแขงขันก็คือนักทองเที่ยวที่มาจาก
พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศจีนและชาวทองถิ่นรวมกันแขงขันในเวทีเดียวกัน
กติกาคือภายในเวลาทีก่ าํ หนด ใครสามารถกินมะมวงไดมากทีส่ ดุ และเร็ว
ที่สุดจะเปนผูชนะ
นอกจากการแขงขันกินมะมวงแลว ในระหวางเทศกาลนี้ ยังจัดใหมี
งานรื่นเริง เชน งานราตรีสโมสรแฟชั่นโชวชุดแตงกายชนเผากลุมนอย
กิจกรรมสาดนํา้ ของผูค นนับหมืน่ ถนนซือ้ ขายผลไมเขตรอน งานเลีย้ งถนน
ยาวฮาหนี ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมประจําชนเผา
ที่มีสีสันหลากหลายของหยวนเจียง ทําใหนักทองเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปสัมผัสไดถึงเสนหและความเจริญรุงเรืองของอําเภอหยวนเจียง
玉溪市委宣传部供稿供图
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พบกันที่เมืองอันหนิง...สัมผัสศิลปะแห่งแผ่นดิน
「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。

ดอกไมในฤดูใบไมผลิบานสะพรั่ง ดอกผลในฤดูใบไมรว งอุดมสมบูรณ
แตสาํ หรับผูค นทีข่ ยันขันแข็ง แผนดินใตฝา เทามักจะตอบแทนดวยดอกผล
ทีอ่ ดุ มสมบูรณและทัศนียภาพทีส่ วยงาม ในชวงไมกปี่ ม านี้ ถนนเซีย่ นเจียนคร
อันหนิงไดวางแผนพัฒนาชนบทเปนการใหญ โดยอาศัยวัฒนธรรมอันเขมขน
ทางประวัตศิ าสตรในทองถิน่ ประเพณีทหี่ ลากหลาย ทีต่ งั้ เฉพาะพิเศษและทรัพยากรทางธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ เนือ่ งในโอกาสการขามเปลีย่ นฤดูกาลจากฤดู
ใบไมผลิเขาสูฤ ดูกาลใบไมรว งจึงไดมกี ารจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมการทองเทีย่ ว “ศิลปะของแผนดิน” ขึน้
ในฤดูใบไมผลิ ณ หมูบ า นซานโคว ในบริเวณหมูบ า นถนนสือเสีย้ นอันเปน
ุ จะไดพบเห็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชถัว่ ปากอาและดอกคาโนลา
จุดชมวิวหลัก ทีน่ คี่ ณ
เนือ้ ที่ 90 โหมวใบสีเขียวชอุม ของตนถัว่ ปากอาตัดกับใบดอกคาโนลาสีเหลือง
อราม หากมองลงมาจากมุมสูงคุณจะสามารถมองเห็นภาพดอกคามิเลียขนาด
ใหญทสี่ ดใสดุจดังของจริง ทุกวันนี้ หมูบ า นซานโควกาํ ลังเปนทีฮ่ อตฮิตในกลุม
ชาวเน็ตและกลายเปนจุดปกหมุดแหงใหมของชาวโซเซียลอีกดวย สามารถ
ดึงดูดนักทองเทีย่ วจํานวนมากใหเขามาเยีย่ มชมทีน่ ี่
ในฤดูใบไมรว ง คณะหมูบ า นถนนสือเสีย้ น ซึง่ ถูกขนามนามวาเปน “หมูบ า น
ลูกแพรสแี ดง” ไดรบั ผลเก็บเกีย่ วทีอ่ ดุ มสมบูรณ ในชวงวันทีม่ อี ากาศแจมใส
เกษตรกรนอกจากจะทําการเก็บเกีย่ วลูกแพรสแี ดงแลว พวกเขายังไดทาํ ซุป
แพรหวาน เพือ่ ตอนรับนักทองเทีย่ วอีกดวย ทีน่ นี่ กั ทองเทีย่ วสามารถเขามีสว น
รวมในการเก็บลูกแพรสีแดง ลิม้ ลองอาหารบานไร ชืน่ ชมการแสดงศิลปะที่
โดดเดน งานรืน่ เริงของทัง้ เด็กและผูใ หญ กิจกรรมการถายภาพทะเลดอกไม
และกิจกรรมอืน่ ๆ อันเต็มไปดวยรสชาติความเปนทองถิน่ และความสนุกสนาน
ในฤดูใบไมรว ง
จากการวางแผนในตนฤดูใบไมผลิจนกระทัง่ ออกผลถึงตนฤดูใบไมรว ง
เทศกาลวัฒนธรรมการทองเทีย่ ว “ศิลปะของแผนดิน” ณ ถนนสือเซีย่ น เมือง
อันหนิง ไดผลักดันการสรางชนบทที่สวยงามสูจ ุดสูงสุด แสดงใหโลกเห็น
ภาพลักษณทด่ี แี ละแหลงทองเทีย่ วในชนบททีเ่ ปนเอกลักษณ นอกจากนี้ ยังชวยใหคนทองถิน่ ไดรบั ประโยชนอยางเต็มทีจ่ ากการฟน ฟูความเจริญของชนบท
อีกดวย

安宁市委宣传部供稿供图
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庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

ซีรย่ี ฉ์ ลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

เล่าเรือ่ งราวจากประสบการณ์ของตนเอง
เป็ นประจักษ์พยานแห่งประวัติศาสตร์อนั รุ่งโรจน์
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。
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เอกรัตน จันทรรัฐิติกาล ผูอํานวยการสถาบันขงจื่อเสนทางสายไหมทาง
ทะเลฝายไทย กลาววา “70 ปมานี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดความเปลี่ยน
แปลงอยางยิ่งใหญ ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จีนเดินบนเสนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณเฉพาะและเหมาะสมกับบริบท
ของจีน เศรษฐกิจและสังคมจีนเติบโตอยางรวดเร็ว เปนที่จับตามองของทั่ว
โลก” ความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของจีนในชวง 70 ปมานี้ทําให
เขาทึ่งอยางมาก
ปนี้ครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 70 ปแหง
การมุง มัน่ กาวไปอยางเด็ดเดีย่ ว การตอสูอ ยางทรหดของคนรุน แลวรุน เลา ประเทศ
จีนในปจจุบนั พัฒนาเปนประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจยิง่ ใหญเปนอันดับ 2 ของโลก
และทรงอิทธิพลขึ้นอยางตอเนือ่ ง 70 ปมานี้ ผูค นจํานวนมากจากนานาประเทศเปนประจักษพยานแหงประวัติศาสตรอันรุงโรจนของประเทศจีน คน
จํานวนไมนอ ยทีม่ าลงหลักปกฐานทีป่ ระเทศจีน และมีสว นรวมในการพัฒนา
ประเทศจีนดวย พวกเขาเปนผูที่ผานประสบการณกระบวนการพัฒนาของ
ประเทศจีนยุคใหมในชวง 70 ปทผี่ า นมาดวยตนเอง ในวาระแหงการครบรอบ
70 ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงขอหยิ บ ยกเรื่ อ งราวการ
พัฒนาของจีนในสายตาของชาวตางชาติกันมาใหไดอานกัน
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ประเทศจีนกลายเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
中国成为推动世界经济发展的重要力量

①

ผมไปประเทศจีนครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ.
1993 ตามคุณตาไปเยี่ยมญาติ ที่เมือง
เจียหยาง มณฑลกวางตุง ผมยังจําได
วาที่นั่นโอบลอมไปดวยภูเขา มีบาน
ชัน้ เดียวเตีย้ ๆ เต็มไปหมด ปจจุบนั ผม
ไปประเทศจีนมาสิบกวาครัง้ ไมวา จะ
ไปทีไ่ หน ผมก็จะรูสึกไดวา การดํารง
ชีวิตของประชาชนชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปมาก ไมเฉพาะแตเมืองใหญ
คนในเมืองอืน่ ๆ และในชนบทก็ยา ย
เขาไปอยูในบานใหม พวกเขาไดรบั
สวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
ทีค่ รอบคลุมทุกดานมากยิง่ ขึน้ เครือขายระบบขนสงสาธารณะก็พฒั นาขึน้
อยางตอเนื่อง พื้นที่กิจกรรมวัฒนธรรมและนันทนาการก็มเี พิม่ มากขึน้
70 ปมานี้ ภายใตการนําของพรรค
คอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือ คุณภาพ

รายงานวันชาติพเิ ศษ

作者：艾格叻（泰国）

เขียนโดย เอกรัตน จันทรรัฐิติกาล (ประเทศไทย)

ชีวติ ของประชาชนสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง ประเทศจีนเดินบนเสนทางสังคมนิยม
ทีม่ เี อกลักษณเฉพาะของจีน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางรวดเร็ว เปนที่
จับตามองจากทั่วโลก และทําใหผมรูสึกทึ่งอยางมาก
ถึงแมวาผมจะเกิดและเติบโตที่ประเทศไทย แตผมก็สนใจวัฒนธรรม
จีนมาตัง้ แตสมัยเด็กๆ ผมทํางานมาหลายอาชีพ ก็ลว นแตเกีย่ วของกับวัฒนธรรมจีนทั้งสิ้น ผมเคยเปดศูนยฝกดนตรีจีน เคยสอนหมากลอมจีนและ
ศิลปะการตอสูแบบจีน ในชวงที่เรียนรูและเผยแพรวัฒนธรรมจีนใหกับ
ชาวไทย ผมก็เขาใจเหตุผลอันลึกซึ้งที่แฝงอยูในวัฒนธรรมจีน ผมคิดวา
หลักการพัฒนาของจีนตองมองใหไกล ตองใหความสําคัญกับการประสานรวมมือ การพัฒนาที่จีนกําลังแสวงหาก็คือการรวมมือกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อประสานการพัฒนาสภาพแวดลอมภายนอกรวมกัน
70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีนไดดาํ เนิน
ตามกระแสแหงยุคสมัย ปรับนโยบายไปตามความเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภายนอก ปจจุบันประเทศจีนกลายเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจโลก และสรางคุณูปการสํ า คั ญ ในการรักษาสันติภาพ

②
เอกรัตน (คนที่สองจากซาย) สอนไทเก็กใหกับคณะครูและนักศึกษา
图①艾格叻（左二）带领师生体验太极拳 资料图片

หอเจี่ยหยางที่สงางามแบบฉบับโบราณกับตึกรามบานชองที่ทันสมัยในบริเวณรอบๆ เมื่อวันที่ 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
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และความมั่นคงของโลกและทําใหโลกที่มีหลายขั้ว
เกิดความสมดุล
หลายปมานี้ ประเทศจีนไดรว มมือกับประเทศอืน่ ๆ
ผานการสราง “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” สรางความเขาใจ
อันดีระหวางประชาชน ปจจุบัน ผมเปนผูอ าํ นวยการ
สถาบันขงจือ่ ฝายไทยของสถาบันขงจือ่ เสนทางสายไหม
ทางทะเลในประเทศไทย เราใหความสําคัญกับการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการสงเสริมมิตรภาพ รวมทัง้ ทําใหประชาชนในประเทศอืน่ ๆ เขาใจประเทศจีนมากขึน้ ทีส่ ถาบันขงจือ่ ทาง
ทะเลแหงนี้ นักเรียนไทยจํานวนมากไดเปดโลกทัศน มี
บางคนถึงกับเบนเข็มชีวติ ของตนเอง อยากไปทํางานไป
อยูท ปี่ ระเทศจีนก็มี ปจจุบนั สถาบันขงจือ่ ทางทะเลได
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมไทยจีนบอยครัง้
ทําใหคนไทยไดเขาใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น สงเสริม
ความสัมพันธอันดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ
นอกจากนี้แลว ผมยังเปนผูอํานวยการศูนยบริการ
นักศึกษานานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดวย
ทีน่ นั่ มีนกั ศึกษาชาวจีนประมาณ 4,000 คน เปนสัดสวน
จํานวนมากเมื่อเทียบกับนักศึกษาตางชาติอื่นๆ เราเคย
จัดเทศกาลวัฒนธรรมจีน แนะนําวัฒนธรรมจีนใหนกั ศึกษาไทยไดรูจัก เพิ่มโอกาสใหนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาจีนไดพบปะกันมากขึ้น คนหนุมสาวของทั้ง
ฒ
ั นธรรมของอีกฝายผานกระบวน
2 ประเทศไดเรียนรูว
การเหลานี้ และไดสรางมิตรภาพที่แนนแฟน
รวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” มีความหมาย
สําคัญอยางยิง่ ในการสงเสริมความสงบสุขของชาวไทย
และชาวจีน และสืบเนือ่ งจากการสราง “หนึง่ แถบ หนึง่
เสนทาง” ประชาชนหลายประเทศมากขึ้นจะไดเขาถึง
ประโยชนของการทําธุรกิจรวมกัน การรวมสรางและได
ผลประโยชนรว มกัน ผมเชือ่ วาในอนาคตประชาชนชาว
จีนจะไดรบั ความสําเร็จอันยิง่ ใหญมากยิง่ ขึน้
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ความคาดหวังอันเปี่ ยมล้นของประชาชนชาวจีน
ที่มีต่ออนาคต
中国人民对未来无限憧憬

①

②

③
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รายงานวันชาติพเิ ศษ

作者：克里斯托弗·尼克松·考克斯（美国）

เขียนโดย คริสโตเฟอร นิกสัน ค็อก (สหรัฐอเมริกา)

④

สมัยเด็กๆ คุณตาของผม ริชารดนิกสันเลาเรือ่ งเกีย่ วกับประเทศจีนให
ผมฟงบอยๆ ผมจําไดวา คุณตามักจะพูดประโยคหนึง่ เสมอ นัน่ ก็คอื “ประเทศจีนมีความสําคัญกับตามาก” ในฐานะประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา คุณตาคิดวาการสรางความรวมมือระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา
เปนสิง่ สําคัญอยางมาก “การเดินทางเพือ่ ทลายกําแพงนํา้ แข็ง” สอดคลอง
กับผลประโยชนเชิงยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกา ถึงวันนีเ้ มือ่ หันกลับไป
มอง ก็ยังคงเปนเรื่องที่ถูกตอง คุณตาไดสรางมิตรภาพกับผูนําจีนอยาง
โจว เอินไหล เติ้ง เสี่ยวผิง คุณตาเห็นคุณคาของมิตรภาพนี้มาโดยตลอด
ผมไปประเทศจีนครัง้ แรกเมือ่ ค.ศ.1997 ตอนนัน้ ผมอายุเพียง 18 ป เพิง่
เรียนจบชั้นมัธยมปลาย ผมตามคุณพอไปเซี่ยงไฮ ในระหวางที่ผมตาม
คุณพอไปในงานเจรจาหารือบางงาน ผมก็เริ่มสนใจนโยบายการทูตของ
จีนที่มีความอิสระเสรีชวงที่อ ยูเซี่ยงไฮ เราเดินทางไปที่ผูตง พอบอกวา
กอนหนานี้ ตอนที่ไปเซี่ยงไฮ ผูตงยังเปนพื้นที่วางเปลา ไมนึกเลยวาผาน
มาไมกปี่ ต กึ สูงหลายตึกก็ผดุ ขึน้ มา พอรับรูไ ดถงึ ความรวดเร็วในการพัฒนา
ของประเทศจีน เห็นไดชดั เจนถึงความเปลีย่ นแปลงของเมืองในประเทศ
จีนหลายๆ อยางผมเคยไปปกกิ่งมาแลว 50 กวาครั้ง ไปทุกครั้งก็จะเจอ
ความเปลีย่ นแปลงใหมๆ อยางเชน ทีว่ า การนครปกกิง่ ยายไปอยูเ ขตพัฒนา
ใหม และสนามบินนานาชาติตา ซิงไดเริม่ ใชอยางเปนทางการเมือ่ วันที่ 30
กันยายนที่ผานมา คราวหนาถาผมไปปกกิ่ง ก็อาจจะใชสนามบินใหมนี้
ก็ได
ธรรมเนียมการตอนรับแขกของจีนทําใหผมรูส กึ สนิทสนมเปนกันเอง

หลายปมานี้ ผมพบวาชาวจีนยังคงให
การตอนรับมิตรสหายดวยความอบอุน เหมือนเดิมไมเปลีย่ นแปลง ความ
กระตือรือรนและทัศนคติเชิงบวกตอ
อนาคตและการงานยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น
ชาวจีนเปย มลนไปดวยความคาดหวัง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน สายการบิน CZ3001 ของ China Southern Airlines ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติตา ซิง ปกกิง่

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

เมื่อวันที่ 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
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ตออนาคตของตน ไมวา ในเมืองหรือ
ในชนบท จิตสํานึกในการอนุรกั ษสงิ่
แวดลอมเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชดั
รัฐบาลจีนไดใชมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิ
ภาพในการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย
เชนกัน จะเห็นไดวา คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนยกระดับสูงขึ้นอยางมาก
เศรษฐกิจของประเทศจีนยังคง
เติบโตคอนขางรวดเร็ว สังคมจีนมี
ความสงบเรียบรอย ประชาชนอยูดี
มีสขุ เปนความสําเร็จอันยิง่ ใหญ เพราะ
เหตุใดจีนจึงไดประสบความสําเร็จ
เชนนี้ ในระยะเวลาเพียงไมกี่สิบป
เทานั้น ผมคิดวานโยบายการปฏิรูป
และเปดประเทศของเติง้ เสีย่ วผิงยอด
เยีย่ มมาก ผูน าํ จีนพยายามยึดถือแนว
ทางนี้มาโดยตลอด การปฏิรูปเปด
ประเทศในทุกๆ ดานมีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนือ่ ง ชาวจีนขยันและรักความกาวหนา ซึ่งก็เปน ปจจัยสําคัญที่ทําให
ประเทศจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว อารยธรรมจีนสืบทอดมานับพันป ชาวจีน
เชือ่ มัน่ ในวัฒนธรรมจีนอยางเต็มเปย ม
วัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอันดีงามไดเผย
แพรและเพิม่ ความหลากหลายมาเปน
ลําดับ และที่สําคัญคือ ความฉลาด
ปราดเปรือ่ งของผูน าํ จีน ทีม่ วี สิ ยั ทัศน
กวางไกล มีจิตใจกวางขวาง และคํา
นึงถึงความกินดีอยูดีของประชาชน
มาโดยตลอด
(ผูเ ขียนบทความนี้ เปนหลานชาย
ประธานาธิบดีรชิ ารดนิกสัน และเปน
รองประธานภาคพืน้ เอเชียของบริษทั
Bright Sphere Investment)
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การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของจีนประสบความส�ำเร็จ
อย่างต่อเนือ่ ง
中国可持续发展不断取得成绩

①

เมือ่ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 ผมมีโอกาสไดมาทํางานทีป่ ระเทศจีนเปน
ครัง้ แรก โดยเขามารวมโครงการ “อนุรกั ษความหลากหลายทางชีววิทยา
บริเวณพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ของจีนและการนํามาใชประโยชนอยางยัง่ ยืน” บริเวณ
เขตอนุรกั ษธรรมชาติพน้ื ทีช่ มุ นํา้ ยัว่ เออรไก มณฑลเสฉวน ผมไดเห็นสัตว
หายากของโลกทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศจีนจํานวนมาก อยางเชน นกกระเรียน
คอดํา นกปาหางลาย กวางธิเบต เปนตน
หลายปมานี้ ประเทศจีนประสบผลสําเร็จไมนอยในดานการอนุรักษ
สิง่ แวดลอม ยกตัวอยางเชนทีเ่ มืองอุรมุ ชีไดเริม่ ใชกา ซธรรมชาติเปนพลังงานทดแทนถานหิน คุณภาพอากาศจึงดีขนึ้ อยางเห็นไดชดั นอกจากนี้ เพือ่
เปนการปองกันแนวทะเลทราย ชาวบานจึงไดปลูกตนไมตามแนวรอบ
เมืองและถนนหนทางใชเปนกําแพงปองกันเมือง สิง่ เหลานีเ้ ปนเพียงสวน
หนึ่งของความสําเร็จในการพัฒนาอยางยั่งยืนของจีน ประธานาธิบดี สี
จิน้ ผิงกลาววาตอง “การรักษาสิง่ แวดลอมเปนเหมือนกับการปกปองดวงตา
ของเราเอง” ผมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็คือการ
รักษาสุขภาพและชีวิตของพวกเราเอง
ปจจุบนั ผมทํางานอยูท ศี่ นู ยวจิ ยั ระบบนิเวศนและสิง่ แวดลอมในเอเชีย
กลาง สถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศจีน ซึง่ เปนเวทีสาํ คัญในการรวมมือ
และแลกเปลีย่ นการวิจยั ระหวางจีนกับประเทศในเอเชียกลางภายใตกรอบ
ความรวมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ภารกิจหลักของศูนยวิจัยแหงนี้
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作者：戴维·布兰克（以色列）

เขียนโดยเดวิด บรังค(อิสราเอล)

②

ก็คอื การจัดทํานโยบายอนุรกั ษสตั วและวางแผนการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพใหแกสาธารณรัฐคีรกีซสถาน ขอริเริ่ม“หนึ่งแถบ
หนึง่ เสนทาง” ไมเพียงแตสง เสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศทีอ่ ยูต ามแนวเสนทางพัฒนาเทานัน้ แตยงั เชือ่ มโยงหลายๆ ประเทศ
เขาดวยกันภายใตแนวคิดของการรวมมืออยางเสมอภาค สงเสริมการพัฒนา
ในดานตางๆ อาทิ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสภาพความเปน
อยูของประชาชนของประเทศที่เขารวม เปนตน อยางเชน การผลักดัน
“หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” และการรวมกันสรางศูนยวจิ ยั ขนาดใหญ เพือ่
ผลิตบุคลากรใหแกประเทศเหลานัน้ ยกระดับการวิจยั และพัฒนาในทองถิน่
ตลอดจนสรางหลักประกันใหประชาชนมีความกินดีอยูด ี ศูนยวจิ ยั ระบบ
นิเวศนและสิ่งแวดลอมในเอเชียกลาง สถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศ
จีน ประจํากรุงบิชเคก เมืองหลวงของคีรก ซี สถานไดสรางจุดสาทิตโครงการเทคโนโลยีรบั รองความปลอดภัยสําหรับนํา้ ดืม่ แหงแรกในทองถิน่ ขึน้
มาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018
ในชวง 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขนึ้ อยางเห็นไดชดั และตอเนือ่ ง คนหนุม สาวเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากขึน้ ทําใหมบี คุ ลากรทีม่ คี วามสามารถจํานวนมาก คน
รุนใหมของจีนมีความคิดสรางสรรค ขยันขันแข็ง ผมเชื่อวาพวกเขาจะ
ชวยผลักดันใหความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีนรุด

③

หนาอยางรวดเร็ว และประสบผล
สําเร็จอันยิ่งใหญมากขึ้น
(ผูเ ขียนเปนผูไ ดรบั รางวัลมิตรภาพ
จากรัฐบาลจีน และเคยไดรบั เชิญเปน
ผูเ ชีย่ วชาญพิเศษดานการอนุรกั ษความ
หลากหลายทางชีววิทยานานาชาติของ
หนวยวางแผนการพัฒนาแหงสหประชาชาติ)

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
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庆祝中华人民共和国成立70周年系列策划

ซีรย่ี ฉ์ ลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

มองการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงของจีนในรอบ 70 ปี
จากอาหารการกินและเสื้อผ้าอาภรณ์
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。

1951年

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
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 า งหนา จีนริเริม่ การเดินทางอันยิง่ ใหญ
70 ปแหงการปลุกเราจิตใจมุง สูข

เพื่อฟนฟูความเจริญรุงเรืองของประชาชาติจีน 70 ปหลังสถาปนาประเทศจีนใหมที่ผานมา เสื้อผา อาหาร ที่พักอาศัย และการเดินทางของจีน
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟาดิน
ในอดีต หากกินอิ่ม สวมเสื้อผาพออุนกายได ก็นับวามีความสุขแลว
ในอดีต มีกระเบื้องปดหลังคาก็พอใจแลว ในอดีต คนที่เคยเดินทางไกล
จากบานเปนเพียงสวนนอยเทานัน้ ...ทุกวันนี้ ถนนกวางสะอาดเปนระเบียบ
ตึกระฟา หางสรรพสินคาเจริญคึกคัก การคมนาคมไปไดทวั่ ทุกทิศทุกทาง...
ประเทศจีนใหมนําอารยธรรม ความรํ่ารวยมาใหชาวจีน ทําใหผูคนใช
ชีวติ อยางสงบสุขมัง่ คัง่ เศรษฐกิจพัฒนา สังคมกาวหนา ผลสําเร็จอันใหญ
หลวงที่ไดรับหลังสถาปนาจีนใหม แสดงใหเห็นไดจากสิ่งเล็กๆ นอยๆ
ในชีวิตประจําวัน

1958年

1980年

เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1958 บรรดาสตรีกําลังเตรียมตัวไป
ทํางาน

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1980 ภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ฝูตั้นเซี่ยงไฮ

1958年4月，准备劳动的妇女们 CFP

1980年10月，上海，复旦大学生 CFP
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เสื้อผ้า-มวลภาพวาดแห่งยุคสมัยที่สวมใส่บนร่างกาย
衣：一幅穿在身上的时代画卷

70 ป หลังการสถาปนาจีนใหม การเปลี่ยนแปลงของ “เสื้อผา” ทํา

ใหผูคนตางอุทาน จาก “ใหมสามป เกาสามป ปะๆ เย็บๆ อีกสามป”
ตอนสถาปนาจีนใหม ถึง “ธีม” สี “นํา้ เงิน ดํา เทา เขียว” ทีเ่ ต็มทองถนน
ถึง “กางเกงขาบาน” “กางเกงเพาะกาย” ทีไ่ ดรบั ความนิยมมากในทศวรรษป 1980 มาถึงปจจุบันนี้ที่มีความเปนแบรนดเนม ความเปนปจเจกภาพ และการสัง่ ทําเกรดสูง 70 ปมานีห้ ลังสถาปนาจีนใหม เสือ้ ผา
การแตงกายของชาวจีนไดเปลี่ยนจากการปดบังรางกายและการให
ความอบอุน มาเปนการใหความสบายและการเนนปจเจกภาพ ความ
สวยงาม...เหลียวหลังกระบวนการพัฒนาในชวง 70 ป จะพบวา เสือ้ ผา
ก็นับไดวาเปนความทรงจําอยางหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนมวลภาพวาด
แหงยุคสมัยที่สวมใสบนกาย

2019年

เมื่อป 2019 หญิงสาวแตงชุดสไตลฤดูใบไมผลิเดินในถนน
เมืองอูฮั่น
2019年，武汉街头，年轻女孩穿着个性春装出行
CNSphoto

2008年

2001年
1986年

1991年

เมื่อวันที่ 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

เดือนกันยายน ค.ศ. 1986 ชายหนุมชนชาติเยา กวางซี
แตงชุดสูทเปนครั้งแรก

ค.ศ. 1991 เสื้อผาที่ถักทอจากเสนไหมพรมหลากหลายสีสัน
ไดรับความนิยมจากสาวๆ ในขณะนั้น

ป ค.ศ. 2001 ในระหวางการประชุม APEC ผูนําประเทศตางๆ
แตงชุดราชวงคถังถายรูปที่ระลึก ทําใหเกิดกระแสแตงชุดถัง
ในประเทศจีนขึ้น

1986年9月，广西瑶族青年第一次穿西装 新华社 图

1991年，大色块绒线编织外衣备受女青年的青睐

2001年，上海APEC会议期间各国首脑身着唐装合

新华社 资料图片

影留念，在中国掀起一股唐装风 CNSphoto
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1950年

1957年

1964年

ในสมัยป 1950 คณะทัวรชาวจีนโพนทะเลเยี่ยมชมเซี่ยเหมิน
โดยมีโรงงานเครื่องกระปองในทองถิ่นใหการตอนรับ

เมือ่ ป 1957 ในฤดูหนาว ณ มุมหนึง่ ของภัตตาคารตงไหลสูน
ปกกิ่ง

เมื่อป 1964 รานเนื้อหมักชังโจวของเมืองกวางโจวซึ่งมีลูกคา
หนาแนน

1950年代，归侨观光团在厦门参观，受到当地罐头

1957年初冬，北京东来顺餐厅一角 新华社 图

1964年，广州沧洲腊味店顾客盈门 CNSphoto

厂热情招待 CNSphoto

อาหาร-โต๊ะอาหารโต๊ะหนึง่ เป็ นพยานเห็นการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย
食：一张餐桌见证时代变迁

70 ปหลังการสถาปนาปใหม ปญหา “อาหารการกิน” ไดเปนพยานหลักฐาน

ของการพัฒนาประเทศ ประชาชนถือเรือ่ งอาหารการกินเปนสิง่ สําคัญเทาฟา อาหาร
การกิน เปนเรื่องสําคัญเทียบเทาฟาในใจของประชาชน ไมวายุคไหนสมัยไหน
ก็ไมเคยหยุดการเปลีย่ นแปลง และไดกลายเปนพยานหลักฐานที่ดที สี่ ดุ ของการ
เปลี่ยนแปลงยุคสมัย ทุกวันนี้ ผูคนไดพัฒนาจาก “มีอะไรกินก็กินอยางนั้น” ถึง
“จะกินอะไรก็ม”ี จาก “ซือ้ ดวยคูปอง” ถึง “สะแกนคิวอารโคดชําระ” โดยอาศัย
เครื่องโทรศัพทมือถือเครื่องเดียว ก็สามารถชิมอาหารโอชาที่มีสีสันตางๆ ของ
ออกตกเหนือใตไดแลว โตะอาหารของประชาชนวิวัฒนาไปสูการดีตอสุขภาพ
และความเปนอัจฉริยะ
2017年

ระยะแรกของการสถาปนาจีนใหม การรับประทานอาหารจะ
ตองมีคูปองซื้ออาหาร
建国初期，吃饭需要凭粮票购买 新华社 图

2011年

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

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2011 ณ ภัตตาคารแหงหนึ่งในเมือง
หนานจิง มณฑลเจียงซู พนักงานกําลังเสริฟปูนึ่ง

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

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
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1992年

2003年

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1984 โรงงานผลิตรถยนตหมายเลขที่
หนึ่งไดจัดตั้งโรงอาหารสําหรับเด็ก

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 วันแรกของการเปดราน
อาหารทะเล ที่ถนนหวังฝูจิ่ง ปกกิ่ง

ตรุษจีนในป 2003 อาหารคํ่าตรุษจีนของครอบครัว
ทั่วไปในเมืองหางโจว

1984年5月，长春第一汽车制造厂开设了儿童餐厅

1992年5月11日，北京王府井大街，一家海鲜饭店

2003年春节，杭州市一个普通家庭的年夜饭

新华社 图

开业首日 新华社 资料图片

CNSphoto

2005年
เมื่อวันที่ 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

2007年

วันที่ 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

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

2010年

ภายหลังวันตรุษจีน ค.ศ. 2010 ผูคนตางเบื่อกับการทานเนื้อ
สัตวตางๆ จึงเลือกที่จะทานอาหารประเภทผักซึ่งมีรสชาติจืด
และมีนํ้ามันนอย

2009年

เมื่อวันที่ 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

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
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国庆
特稿

1950年

1955年

1982年

ป 1950 วาง อาจิน (ซายมือคนที่ 2) เกษตรกรจากอําเภออวีหาง
ทานขาวกับครอบครัวที่หนากระทอมหญาคา

ป 1955 นายเฮอ จินฉาย (คนขวามือ) ถายรูปหมูหนากระทอม
หญาคา

เมื่อป 1982 ชาวนาวาง อาจิน (ขวามือคนที่ 3 แถวหนา) ถายรูป
หมูกับครอบครัวที่หนาบานซึ่งสรางขึ้นใหมดวยกระเบื้อง

1950年，浙江省余杭县农民汪阿金（左二）一家在

1955年，贺金财（右）一家在草棚房前合影

1982年，汪阿金（前右三）和儿孙们在新盖的瓦房

茅草屋前吃饭 新华社 图

新华社 图

前拍摄全家福 新华社 图

บ้านพักอาศัย-ความฝันอยูเ่ ย็นเป็ นสุขทีไ่ ม่เคยหยุดก้าวหน้า
住：未曾止步的安居梦
70 ปหลังการสถาปนาปใหม ชาวจีนไมเคยหยุดแสวงหาบานพักอาศัยที่

ดียิ่งขึ้น บานพักอาศัย กลาวสําหรับชาวจีนแลว มีความหมายไมธรรมดาแต
ไหนแตไรแลว บานพักอาศัยไมเพียงแตเปนทีอ่ ยูท กี่ นั ลมกันฝนเทานัน้ หาก
ยิง่ กวานัน้ เปนทาเทียบทีร่ องรับความหวัง 70 ปมานี้ ชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางพลิกฟาพลิกแผนดิน ขนาดของบานพักอาศัย
และวิถีชีวิตของผูคนก็ไดรับการปรับปรุงดีขึ้นเปนอยางมาก จากชนบทถึง
เมือง จากเรือนบานชั้นเดียวถึงบานตึกคอนโด จากบานสวัสดิการถึงบาน
พาณิชย ความฝนอยูเย็นเปนสุขของประชาชนกําลังประจักษเปนจริงขึ้น

2019年

2017年

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2019 ภาพถายทัศนียภาพจากกลองโดรนที่เขตใหมปงไห
เมืองเทียนจิน

ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2017 ผูปกครองพาเด็กๆ ไปเที่ยวเลนในลานจัตุรัสของบานจัดสรรที่
คุมครองเมืองเกาในเขตเมืองตะวันตกปกกิ่ง

2019年9月14日，天津滨海新区，无人机航拍城市风光 CFP

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
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1998年

2005年

เมื่อป 1994 นายเฮอ จินฉาย (คนที่นั่งแถวหนา) ถายรูป
ครอบครัวบนระเบียงของตึกที่สรางใหม

เมื่อป 1998 วาง สุยฟาลูกชายคนสุดทอง (คนขวามือ) ของวาง
อาจิน ซื้อรถเกง และรับแมไปอยูในเมือง

เมือ่ ป 2005 ภายในบานชัน้ เดียวทีเ่ รียบงาย แหงหนึง่ ใน
ปกกิง่ คุณแมคนหนึง่ กําลังอาบนํา้ ใหลกู ๆ

1994年，贺金财（前排坐者）一家在新楼房的阳台

1998年，汪阿金的小儿子汪水法（右）买了小轿车,

2005年，北京一处简陋的平房内，一位妈妈在

上拍摄全家福 新华社 图

接母亲去城里居住 新华社 图

客厅里给孩子洗澡 CNSphoto

2005年
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

2010年
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 สถานที่สําคัญดานศูนยการเงินผิงอาน เมืองเซินเจิ้น
2018年11月5日，深圳地标平安金融中心 CFP

เมื่อวันที่ 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

2015年

2014年

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2015 หวัง หงจือ ชาวเมืองนครชังโจว มณฑลเหอเปย จับ
ฉลากไดบานเชาที่รัฐบาลจัดหาให

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

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

2014年8月5日，重庆轻轨2号线穿楼而过 CNSphoto
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国庆
特稿

1964年
1956年

การเดินทาง-ล้อรถทีห่ มุนอยูส่ ร้างสถิติ “ความเร็วของจีน” ใหม่
行：滚动的车轮刷新“中国速度”

่น
70 ปหลังการสถาปนาจีนใหม ยอนมองการเปลีย

แปลงของอุปกรณคมนาคม ก็เปนพยานหลักฐานพิสจู น
พอดีวา ชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนกําลังเปลีย่ นแปลง
จากการเดินสูก ารขีร่ ถจักรยาน จากรถเกงสูร ถไฟความ
เร็วสูง จากการซื้อตั๋วขึ้นรถสูการเดินทางอัจฉริยะ การ
คมนาคมเสมือนกระจกเงาบานหนึง่ ทีส่ ะทอนการเปลีย่ น
แปลงและความกาวหนาของสังคมกับยุคสมัยทุกเวลา
ประเทศจีนวันนี้ เครือ่ งบินเหินกลางทองฟา รถไฟ
ใตดนิ วิง่ ไปมาใตดนิ รถไฟความเร็วสูงแลนขามผานแผนดินอยางรวดเร็ว เรือขนาดยักษเดินฝามหาสมุทร...จาก
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเดินทาง ถึง
การคมนาคมสีเขียวไรมลพิษ ถึงการคมนาคมดิจติ อล แขนง
งานคมนาคมเชือ่ มโยงกับยุคสมัย มีจงั หวะกาวเดียวกัน
กับประชาชนอยางตอเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลงวิธเี ดินทาง
เชิงนวัตกรรม ไดสรางสถิตใิ หมแหงความเร็วของจีน แสดง
ใหเห็นศักยภาพจริงของจีน ไดเปลีย่ นแปลงกาลเวลาของ
จีนดวย

2017年
2019年

เมื่อวันที่ 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

2011年
2018年

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 รถยนตขับเคลื่อนดวยระบบอัตโนมัติ L4 ขับขี่อยาง
ปลอดภัยในโหมดการขับขี่แบบอัตโนมัต

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018 ระยะการเดินทางรวมของรถไฟฟาใตดิน
ปกกิ่งสูงถึง 636.8 กิโลเมตร

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

2018年12月31日，北京地铁运营总里程达636.8公里 新华社 图
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1983年
1992年

1984年
2003年

เมื่อป 1958 หัวรถจักรขนสง 4 พันแรงมา ยี่หอ “มังกรยักษ”
ผลิตโดยโรงงานหัวรถจักรตาเหลียนไดลงจากสายการผลิต

เมือ่ ป 1983 ทีห่ มูบ า นเฉียวเชียง อําเภอเหมย กวางตุง มีเครือ่ งบินรอนลงเปนครัง้ แรก ดึงดูดหนุม สาวจํานวนมากไปรุมชม

1958年，大连机车车辆厂制造的四千马力的“巨

1983年，广东梅县侨乡第一次降下民航飞机，吸引许

龙”型干线货运内燃机车下线 CNSphoto

多年轻人围观 CNSphoto

เมื่อป 1984 ผูคนขี่รถจักรยานบนถนนเมืองกวางโจว
1984年，广州街头骑自行车的人们
CNSphoto

1997年

เมื่อป 1997 รถยนตในเมืองปกกิ่งเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทําใหการจราจรเริ่มติดขัด
1997年，北京汽车猛增，交通开始拥堵
CNSphoto

1999年

เมื่อป 2019 โรงงานแหงใหม TNGA ของโรงงานผลิตรถยนตหมายเลขหนึ่งและโตโยตา ในเขตพัฒนาเทียน
จิน รถยนตเรือธงยี่หอ “มังกรเอเชีย” ลงจากสายการผลิต

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1999 ผูคนปนจักรยานแลน
ผานจัตุรัสเทียนอันเหมิน

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

1999年8月31日，人们骑自行车经过天安门广场
CNSphoto

2010年
2016年

2015年

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ผูโดยสารคนหนึ่งเพลิดเพลิน
กับการจองรถบนเว็บไซต

กอนวันตรุษจีนในป 2015 สายการบินเทียนจินไดบริการเที่ยวบินเชาเหมาลําใหกับแรงงานขามชาติและนักเรียนเกือบ
รอยคนโดยบินจากเทียนจินไปยังเจิ้งโจว

2016年8月26日，一名乘客体验网约车服务 新华社 图

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

61

นักวิเคราะห์รบั เชิญ

特约
观察

ไทยเป็ นสักขีพยาน ผูเ้ ข้าร่วม และหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ของการปฏิรปู และเปิ ดกว้างของจีน
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。

特约观察员：

朱振明

โดยจู เจิน้ หมิง

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

ศาสตราจารยประจําสถาบันวิจยั เอเชียตะวันออกเฉียงใต-เอเชียใตแหงประเทศ
จีน (คุนหมิง) และศาสตราจารยประจํา
ศูนยไทยศึกษาแหงมณฑลเสฉวน
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ปนเี้ ปนปครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอด 70 ปที่ผานมา ประเทศจีนใหมไดกาวผานหนทางที่ไมธรรมดา
และมีผลงานอันรุง โรจน ปจจุบนั นี้ ประเทศจีนเปนเขตเศรษฐกิจทีใ่ หญ
อันดับสองของโลก เปนประเทศอุตสาหกรรมการผลิตใหญอนั ดับหนึง่
ของโลก เปนประเทศการคาสินคาทีใ่ หญสดุ ของโลก เปนประเทศผูบ ริโภค
สินคาที่ใหญอันดับสองของโลก เปนประเทศที่มีทุนตางชาติไหลเขา
ใหญอนั ดับสองของโลก และเปนประเทศทีม่ ที นุ สํารองระหวางประเทศ
อันดับหนึง่ ของโลกตอเนือ่ งกันหลายป จีนเริม่ ตนจาก “ยืนขึน้ มา” “รวย
ขึน้ มา” จนถึง “แกรงขึน้ มา” ไดบนั ทึกหนาสําคัญไวใหกบั ประวัตศิ าสตร
แหงมวลมนุษยชาติ
ความสําเร็จของประเทศจีนเปนผลงานความมานะพยายาม สติปญ ญา
และความกลาหาญรวมกันของชนชาติตา งๆ ในประเทศ ขณะเดียวกัน
ผลงานความสําเร็จของการปฏิรูปและเปดประเทศจีนก็มิอาจขาด ซึ่ง
การสนับสนุนจากนานาชาติทั่วโลก
ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน พวกเราตองขอบคุณเพือ่ นบานอยางประเทศไทยและนโยบาย
ของไทยทีส่ นับสนุนและรวมมือกับภารกิจปฏิรปู และเปดกวางของจีน
ไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อ พ.ศ. 2518 และกาวเขา
สูศักราชใหมนับจากนั้น ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสําคัญของอาเซียน ไดสามัคคีกบั อาเซียนประเทศอืน่ ๆ ทีจ่ ะยืนอยูข า งเดียวกับประ-
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เทศจีนในการตอสูก บั ลัทธิครองความเปนเจาทีค่ กุ คามภูมภิ าคนี้ ไดแสดง
ศักยภาพและบทบาทอยางเต็มทีเ่ พือ่ พิทกั ษสนั ติภาพและเสถียรภาพของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต การบรรลุสนั ติภาพในคาบสมุทรอินโดจีน แยก
ไมออกจากความรวมมือที่ใกลชิดระหวางไทย-จีน ขณะเดียวกันสถานการณทดี่ ขี นึ้ ของเพือ่ นบานทางตอนใตของจีน ไดชว ยเรงระดับการปฏิรปู
และเปดกวางของจีนใหรุดหนาเร็วยิ่งขึ้น
ภายหลังจากไทย-จีนสถาปนาความสัมพันธแลว 3 ป รัฐบาลจีนก็ได
เริม่ ใชนโยบายปฏิรปู และเปดประเทศ กลาวไดวา รากฐานการพัฒนาความ
สัมพันธไทย-จีนไดกา วไปพรอมกับการปฏิรปู และเปดประเทศจีน ประเทศ
ไทยคือสักขีพยานของการปฏิรูปและเปดกวางของจีน ระยะแรกของการ
ปฏิรปู และเปดประเทศจีนนัน้ ไทยเปนหนึง่ ในประเทศแรกๆ ทีเ่ ขาสูต ลาด
จีน ในทศวรรษ 1980 เครือเจริญโภคภัณฑไดรวมมือกับสถานีโทรทัศน
CCTV ของจีนผลิตรายการโทรทัศนชอื่ “เจิง้ ตาจงอี”้ ซึง่ ไดชว ยใหชาวจีน
ในยุคแรกของการปฏิรปู และเปดประเทศไดเปดโลกทัศนรจู กั และเขาใจ
สถานการณโลก ชวงตนทศวรรษ 1990 ไทยเปนประเทศแรกที่ประกาศ
เปดรับนักทองเทีย่ วจีนอยางเสรี ขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
กรุงเทพไดรับอนุมัติใหเปดกิจการไดในประเทศจีน ไทยจึงถือเปนประเทศแรกๆ ที่กอตั้งสาขาธนาคารตางชาติในจีน สถานการณที่ผานมาได
พิสจู นแลววา ประเทศไทยเปนทัง้ สักขีพยาน ผูเ ขารวม และหุน สวนความ
รวมมือของการปฏิรูปและเปดกวางของประเทศจีน ในวาระเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีนจะ
ไมมีวันลืมประเทศไทยที่ไดรวมมือกับจีนมาอยางยาวนาน อีกทั้งสนับสนุนภารกิจการปฏิรูปและเปดประเทศจีนมาโดยตลอด
การที่จีนจะบรรลุ “เปาหมายรอยป” จําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากนานาชาติรวมทัง้ ประเทศไทย การสถาปนาความสัมพันธคหู นุ

นักวิเคราะห์รบั เชิญ

สวนความรวมมือยุทธศาสตรอยาง
รอบดานระหวางไทย-จีน ตลอดจน
การรวมสรางขอริเริ่ม “หนึ่งแถบ
หนึง่ เสนทาง” ทําใหความรวมมือของ
สองชาติมผี ลงานความสําเร็จมากมาย
ครัง้ ทีป่ ระธานาธิบดีสี จิน้ ผิงไดพบปะ
กับนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร
โอชาเมื่อเดือนเมษายน 2562 ไดระบุ
วา ไทย-จีนเปนเพื่อนบานทีอ่ ยูใ กลชดิ
กัน มีความสัมพันธกันทางเชื้อชาติ
การรวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ทําใหสองชาติยกระดับความ
สัมพันธใหดยี งิ่ ขึน้ และใกลชดิ กันมาก
ขึน้ ซึง่ ถือเปนการใหความสําคัญอยาง
สูงกับความสัมพันธไทย-จีน พวกเรา
เชื่อมั่นวา ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีประยุทธ รัฐบาลใหมของ
ไทยจะสามารถสรรคสรางประเทศให
ดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ จะทําใหความสัมพันธ
แบบ “ไทย-จีนพี่นองกัน” พัฒนาลึก
ซึ้งยิ่งขึ้นดวย
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คุณหวัง ฉงสี นักเขียนชาวเมียนมา
ได้รบั รางวัลวรรณกรรมเตียนฉือ ครัง้ ที่ 15
缅甸作家王崇喜获第十五届滇池文学奖

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）。

วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผานมา การ
ประกาศรางวัลวรรณกรรมเตียนฉือ
ครัง้ ที่ 15 ไดจดั ขึน้ ทีโ่ รงแรมเจิน้ จวง
เมืองคุนหมิง บทกวีของคุณหวัง ฉง
สี นักกวีจนี สัญชาติเมียนมาไดรบั รางวัลวรรณกรรมเตียนฉือ ครัง้ ที่ 15 และ
รางวัลวรรณกรรมภาษาจีนดีเดนแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในขณะเดียวกัน นักเขียนทีไ่ ดรบั รางวัลวรรณกรรม
เตียนฉือยังมี นักเขียนคุณโจว หลี่ ลี่
จากปกกิง่ (รางวัลประจําป) คุณเยียน
เหวินเซิ้ง นักเขียนจากซานซีไดรับ
รางวัลประเภทรอยแกว คุณกุย อวี๋
นักเขียนจากกานซูไดรบั รางวัลประเภทนวนิยาย และคุณจาง เสีย่ วจุนได
64

รับรางวัลประเภทบทกวี
นิตยสารวรรณกรรมเตียนฉือ เปนนิตยสารดานวรรณกรรมฉบับรายเดือน
ซึง่ มีอทิ ธิพลในแวดวงวรรณกรรม กอตัง้ ขึน้ ในป 1979 ปนี้ เปนปฉลองครบรอบ
ี่ า นมานี้ นิตยสารวรรณกรรมเตียนฉือมุง มัง่ ทีจ่ ะสงเสริม
40 ป ในระยะ 40 ปทผ
การพัฒนาวรรณกรรมจีนและปูเวทีออกงานเขียนทีเ่ ปนธรรมใหแกนกั เขียน
ทั้งหลาย
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2018 เปนตนมา นิตยสารวรรณกรรมเตียนฉือ
ไดโฟกัสไปทีเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต ทัง้ นี้ ไดเปดคอลัมนสาํ หรับนักเขียน
จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยตีพมิ พนวนิยาย รอยแกวและบทกวี สําหรับ
คอลัมนวรรณกรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะตีพิมพ 6 ฉบับตอป ซึ่ง
จะออกพิมพในเดือนคี่ จนถึงปจจุบันไดออกพิมพผลงานวรรณกรรมภาษา
จีนมากกวา 50 รายการ โดยมีผลงานทีม่ าจากเมียนมา สิงคโปร เวียดนาม ไทย
มาเลเซีย ฟลิปปนส และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ตั้งแตป 2019 เปนตนมา
ทางนิตยสารฯ ยังไดจดั ตัง้ รางวัลวรรณกรรมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตขนึ้
ทุกปใหแกนักเขียนซึ่งมีผลงานดีเดน
昆明市文学艺术界联合会供稿供图

读者
反馈

ความคิดเห็นผูอ้ ่าน
读者反馈

โฟกัส เรือ่ งราวเกีย่ วกับการลดปั ญหา
ความยากจนของประเทศจีน
聚焦主题，讲好中国减贫故事
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

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。

ความคิดเห็นผูอ้ ่าน

ในฐานะทีเ่ ปนผูอ า นทีม่ คี วามจงรักภักดีตอ นิตยสาร
มาชานาน ฉันเริม่ อานนิตยสารแมนาํ้ โขงมาตัง้ แต ค.ศ.
2002 นับเปนเวลากวา 20 ป
ปจจุบนั นิตยสารมีการพัฒนาและปรับปรุงหลาย
ดานไมวาจะเปนเนื้อหาและการจัดรูปแบบคุณภาพ
ของนิตยสารฯ มีการยกระดับอยางตอเนื่อง
ในฐานะทีเ่ ปนคนทํางานวิจยั ปญหาสังคมศาสตร
ไทยเปนเวลานาน ฉันคิดวา ควรบอกเลาประสบการณ
ในการลดความยากจนที่ประสบผลสําเร็จของจีนให
แกประเทศไทย การพูดถึงเรือ่ งการลดปญหาความยาก
จนของประเทศจีนนัน้ จะเปนขอมูลอางอิงทีเ่ ปนประโยชนสําหรับผูคนในพื้นที่ยากจนของประเทศไทย
เพือ่ เปนหนทางไปสูค วามเจริญรุง เรืองและมัง่ คัง่ ของ
ผูคนตอไป
จากสถิตใิ นชวง 40 ปทผี่ า นมา ประเทศจีนลดคน
จนได 740 ลานคน และในป 2018 มีประชากรจํานวน
13.86 ลานคนหลุดพนจากความยากจน ประเทศไทย
ยังเผชิญหนากับชวงวางขนาดใหญในกระบวนการ
พัฒนาที่ยาวนาน ยังคงเผชิญหนากับความเลื่อมลํ้า
ดานตางๆ มากมาย เชน ความเลือ่ มลํา้ ระหวางเมือง
กับชนบทและการพัฒนาระหวางทองถิ่น ยิ่งกวานั้น
คือ ความเลื่อมลํ้าระหวางความรํ่ารวยกับความยาก
จนกลายเปนปญหาที่ที่รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยให
ความสําคัญมาก และก็เปนปญหาทัว่ ไปของประชาชน
ที่ใหความสนใจ
จากการวิจยั ชีใ้ หเห็นวา รัฐบาลไทยและประชาชน
ตองการศึกษาและเรียนรูประสบการณการลดความ
ยากจนของจีน ทั้งนี้ สามารถและถายทอดตัวอยาง
การลดความยากจนทีเ่ ปนแบบฉบับของจีนใหแกสงั คมไทยโดยผานการเลาเรือ่ งจีนผา่นทางนิตยสารแมนาํ้
โขง
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