รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตูประจาปี 2017
กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ๑ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนข้าราชการเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตูประจาปี 2017 “2017 Chengdu Civil Servant Exchange
Program for International Sister Cities” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของนครเฉิงตู ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และการพัฒนาเมือง ผ่านการสัมมนา การบรรยาย
การเยี่ยมชมสถานที่ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตูอีกด้วย โดยจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 8-16
พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้แทนของกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปผลไว้ดังนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากเมืองต่างๆที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของนครเฉิงตู
จานวน 32 คน จาก 21 เมือง 17 ประเทศ ดังนี้ 1. เมืองลินส์ ประเทศออสเตรีย 2. นครโจฮันส์เนสเบิร์ก ประเทศ
แอฟริกาใต้ 3. จังหวัดเชียงใหม่ 4.กรุงเทพมหานคร 5. เมืองมาพูโต ประเทศโมซัมบิค 6. เมืองรีซีฟ ประเทศบราซิล 7.
เมืองอีลบาค ประเทศโคลอมเบีย 8. เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 9. เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 10.กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย 11. เมืองลูบิยาน่า ประเทศสโลเวเนีย 12. เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก 13. เมืองซาโปปัน ประเทศ
เม็กซิโก 14. นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 15. เมืองโกล์ดโคสต์ ประเทศออสเตรเลีย 16. เมืองลาพลาตา ประเทศอา
เจนติน่า 17. เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย 18. นครลอสแองเจิลลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา 19. เมือง นิฮัล ประเทศศรี
ลังกา 20. เมืองทาลินน์ ประเทศเอสโตเนีย 21. เมืองพิคส์ ประเทศฮังการี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นการพัฒนาเมือง การเยี่ยมชมดูงานโครงการ และสถานที่
สาคัญต่างๆของนครเฉิงตู และเข้าร่วมสังเกตุการประชุม Forum for Mayors from Sister Cities of 2017
Chengdu-Global Innovation and Entrepreneurship Fair โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเยี่ยมชมอาคารแสดงนิทรรศการเมืองพี่เมืองน้องนครเฉิงตูและกงสุลต่างประเทศ
(Chengdu International Sister Cities Exhibition)

อาคารแสดงนิทรรศการเมืองพี่เมืองน้องนครเฉิงตูและกงสุลต่างประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จตุรัสเทียนฝู่ ซึ่งมีเนื้อที่แสดงนิทรรศการประมาณมากกว่า 1,100 ตารางเมตร โดยแนวคิดหลักของนิทรรศการ คือ
“เปิดโลกกว้างนครเฉิงตู” นิทรรศการดังกล่าวแบ่งห้องแสดงออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย
1. ห้องโถงหลัก (Primary Hall) แสดงแผนที่ภาพรวมเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของนครเฉิงตู
2. ห้องแสดงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของกลุ่มประเทศทวีปยุโรป(Hall of Europe)
3. ห้องแสดงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของกลุ่มประเทศทวีปอเมริกา (Hall of Americas)
4. ห้องแสดงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย (Hall of Asia)
5. ห้องแสดงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของกลุ่มประเทศของหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิก (Hall
of Oceania)
6. ห้องแสดงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพของกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกา (Hall of Africa)
ในแต่ละห้องแสดงนิทรรศการจะประกอบไปด้วยบอร์ดข้อมูลเมือง ข้อตกลง (Agreement) หรือบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding) ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ กิจกรรมที่แต่ละเมืองได้ดาเนินร่วมกันที่เป็นทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ และวีดีทัศน์ นอกจากนั้นยังมีของที่ระลึกของแต่ละเมือง ซึ่งประกอบด้วย ภาพวาด หนังสือ งานศิลปะหัตกรรม
สิ่งทอ เครื่องดนตรี ฯลฯ รวมมากกว่า 140 ชิ้น ซึ่งอาคารแสดงนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมมากว่า 30 ปี

2. การบรรยายเปิดหลักสูตร

หลังจากเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมืองของเฉิงตูในห้องแสดงนิทรรศการเมืองพี่เมืองน้องแล้ว
จากนั้นเป็นการบรรยายสรุปภาพการดาเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศโดย นางหวัง กวงเหลียง ผู้อานวยการ
กองฝึกอบรมของส่วนความร่วมมือระหว่างเมือง ในเรื่องภารกิจของงานด้านการต่างประเทศ ซึง่ รัฐบาลกลางได้ให้
ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับเมืองและระดับท้องถิ่น ทาให้งานยุทธศาสตร์เมืองพี่เมืองน้อง
ระหว่างนครเฉิงตูกับเมืองมิตรต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านๆ มา นครเฉิงตูยังเคยได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับเมืองพี่เมืองน้อง
อีกหลายรายการ อาทิ รางวัลดีเด่นด้านการทางานอุทิศให้แก่เมืองพี่เมืองน้องแห่งประเทศจีน รางวัลดีเด่นด้านการ
ประสานความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องแห่งประเทศจีน และ รางวัลดีเด่นผู้อุทิศตนเป็นพลเมืองมิตรภาพ เป็นต้น เมืองพี่
เมืองน้อง เป็นความตกลงระหว่างประเทศหรือเมืองในประเทศที่ต่างกัน ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละ
ฝ่ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่
เพียงเท่านี้ เมืองพี่เมืองน้อง ยังเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรอันสาคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในเชิงลึก เพื่อให้นครเฉิงตูพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีความเป็นสากล และนั่น
คือเป้าหมายสาคัญของนครเฉิงตู การลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตู เริ่มต้นขึ้นในปี 2524
โดยเป็นการลงนามความสัมพันธ์ข้อตกลงครั้งแรกกับเมืองมองเปลิเย ของฝรั่งเศส และเมืองลูบลิยานา ของสโลเวเนีย
(ในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย) จนถึงขณะนี้ ภารกิจในงานเมืองพี่เมืองน้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นพร้อมๆ
กับจานวนมิตรระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนครเฉิงตูมีการลงนามสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องแล้ว 27 เมือง มีเมืองคู่มิตร
ทั้งสิ้น 38 เมือง มีสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศมากถึง 15 ประเทศ มีผู้นาของนานาประเทศมาเยือนไม่ขาดสาย และมี
วิสาหกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งชี้ให้เห็นว่านครเฉิงตูพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็ม
ตัวแล้ว ปัจจุบัน นครเฉิงตูมีสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศแล้วทั้งสิ้น 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐอิสราเอล ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธาณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐอินเดีย (ยังไม่เปิดสานักงาน) ซึ่งนครเฉิงตูถือเป็นเมืองที่มีสถานกงสุล
ใหญ่ต่างประเทศมากเป็นอันดับ 3 ของจีนเลยทีเดียว เป็นรองจากมหานครเซี่ยงไฮ้และนครกว่างโจวเท่านั้น

3. การบรรยายภาพรวมของนครเฉิงตู

เฉิงตู มีสมญาว่า อาณาจักรแห่งสวรรค์ เนื่องด้วยเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง มีแม่น้าผ่าน 3
สาย คือ แม่น้าหมินเจียง แม่น้าต้าตู และแม่น้าหลิ่ง ซึ่งแม่น้าทั้ง 3 สายนี้ไหลลงมารวมกับ แม่น้าแยงซีเกียง จึงทาให้มี
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทานาได้ปีละ 3 หน เสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้าของเมืองในแถบลุ่มแม่น้าแยงซีเกียง
ตอนบน รวมทั้งอุดมไปด้วยน้ามันและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองทดลองงานปฏิรูปเศรษฐกิจระบบตลาดแบบ
สังคมนิยมรุ่นแรก ๆ โดยเป็นเมืองเปิดเสรีทางการค้าบนแผ่นดินใหญ่ และ ในปี 1992 ได้รับการจัดอันดับโดย
คณะกรรมการประเมินระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองแห่งชาติ ให้อยู่ในลาดับที่ 11 จากจานวน
เมืองที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็งที่สุด 50 เมืองทั่วประเทศ และมีบรรยากาศการลงทุนที่
สดใส โดยนครเฉิงตู” ขึ้นแท่นผู้นาเมืองระดับ 1 หน้าใหม่ในจีน จากการประมวลผลสารวจความเป็นเมือง โดยอาศัย
ภาพรวมของสภาพทางการเมืองและตัวเลขทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งระดับความเป็นเมืองของ 400 เมืองในจีนออกเป็น
ทั้งหมด 5 ระดับและ นครเฉิงตู ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคจีนตะวันตกได้รับการคัดเลือกให้อยู่
ในกลุ่ม “เมืองระดับ 1” อีกทั้งยังขึ้นแท่นเป็นผู้นาของกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้ นครฉงชิ่ง เพื่อนบ้านของนครเฉิงตู อีกหนึ่ง
ตัวแทนจากภูมิภาคจีนตะวันตกรั้งอยู่ในอันดับที่ 7 ของกลุ่มดังกล่าว
โดยการจัดระดับของความเป็นเมือง แบ่งได้ดังนี้
- เมืองระดับ 1 จานวน 15 เมือง ได้แก่ นครเฉิงตู นครหางโจว นครหนานจิง นครอู่ฮั่น นครเทียนจิน นครซีอาน
นครฉงชิ่ง นครชิงเต่า นครเสิ่นหยาง นครฉางซา เมืองต้าเหลียนเมืองเซี่ยเหมิน เมืองอู๋ซี นครฟูโจว และนครจี่หนาน
- เมืองระดับ 2 จานวน 36 เมือง อาทิ นครคุนหมิง นครหนานหนิง นครเจิ้งโจว นครฉางชุน นครเหอเฝย นคร
ฮาร์บินและเมืองหนิงโป เป็นต้น
- เมืองระดับ 3 จานวน 73 เมือง อาทิ นครไห่โข่ว นครอูลูมูฉี เมืองเสาซิง เมืองซานย่าและเมืองออร์โดส เป็นต้น
- เมืองระดับ 4 จานวน 76 เมือง อาทิ เมืองไถโจว เมืองจางเจียโข่ว เมืองไท่ชาง และเมืองจั้นเจียง เป็นต้น

- เมืองระดับ 5 จานวน 200 เมือง อาทิ เมืองยวี้ซี เมืองถงหลิง เมืองซู่โจว และเมืองเหอเจ๋อ เป็นต้น
ปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จในฐานะเมืองระดับ 1 หน้าใหม่ที่ชื่อว่า “นครเฉิงตู”
จากนโยบายการพัฒนาภูมิภาคจีนตะวันตกของรัฐบาลกลางที่ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์
สาคัญในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นสากลเข้าสู่พื้นที่ของจีนตอนใน เพื่อสร้างความ
ทัดเทียมกับพื้นที่เศรษฐกิจแถบภูมิภาคชายทะเลฝั่งตะวันออก ตลอดจน ตั้งเป้าผลักดันให้ภูมิภาคจีนตะวันตกกลายเป็น
แหล่งการลงทุนแห่งใหม่ที่มีศักยภาพการแข่งขันในเวทีระดับสากล โดยมีนครเฉิงตู มณฑลเสฉวนเป็นจุดศูนย์กลางของ
การพัฒนาดังกล่าว ปัจจุบัน นครเฉิงตูได้กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากจากทั่วโลกในการกระโดดขึ้นเป็นหนึ่งในเมืองที่
เปี่ยมด้วยศักยภาพการพัฒนาสูงสุดของจีนในตอนนี้ จากอานิสงส์นโยบายการพัฒนาภูมิภาคจีนตะวันตกที่เป็นกลไล
สาคัญในการกระตุ้นการเติบโตโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และที่สาคัญ นครเฉิงตูยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองระดับ 1
จากการสารวจครั้งล่าสุดของ“CBN Weekly” สื่อชั้นนาด้านการเงินและเศรษฐกิจของจีน โดยนครเฉิงตูประสบ
ความสาเร็จจากการจัดอันดับในครั้งนี้ในฐานะผู้นาหน้าใหม่ของเมืองระดับ 1 ของจีน ซึ่งสะท้อนออกมาจากปัจจัยสาคัญ
หลายๆ ด้าน ได้แก่
1. ค่าความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองและธุรกิจ ปรากฏให้เห็นจากปัจจุบันนครเฉิงตูมีบริษัท 500
อันดับแรกของโลกเข้ามาลงทุนแล้วทั้งสิ้น 248 ราย มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศ 70 สายการบิน และมีสถานกงสุล
ใหญ่ต่างประเทศ 10 แห่ง รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ไทยของเราด้วย ซึ่งทั้ง 3 ด้านดังกล่าวนครเฉิงตูนาโด่งมาเป็นอันดับ
หนึ่ง อีกทั้งการเป็นสถานีปลายทางยอดนิยมของการเข้ามาทางานและตั้งถิ่นฐานของนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งเป็นการชี้ชัด
อย่างยิ่งสาหรับการเป็นเมืองสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดตั้งกิจการ รวมถึงการขยาย
ธุรกิจของวิสาหกิจต่างๆ ในแผ่นดินจีน
2. การขยายตัวของตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2555 นครเฉิงตูมีมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากถึง
589,000 ล้านหยวน ขยายตัว 17.7% ครองสัดส่วนที่ 1.6% ในจีน ซึ่งเป็นเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศถึง
8,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 7.7 % ของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจากต่างประเทศทั่วจีน ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของนครเฉิงตูมีมูลค่ารวมที่ 47,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 1.6%ของมูลค่าการนาเข้าส่งออกทั่วจีน และมี
มูลค่าการค้าปลีกในพื้นที่สูงถึง 331,770 ล้านหยวน อีกทั้งมีจานวนการย้ายถิ่นฐานเข้า-ออกของประชาชนในพื้นที่กว่า
4,650,000 ราย ครองสัดส่วน 28% ของจานวนประชาชนตามสามะโนครัวท้องถิ่น นอกจากนี้ นครเฉิงตูยังมี
สถาบันการศึกษาแนวหน้าของจีนอีกกว่า 50 แห่งซึ่งในแต่ละปีสามารถผลิตบุคลากรได้เป็นจานวนมากทั้งบุคคลากรที่
สาเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจานวน 160,000 รายและจากที่สาเร็จการศึกษาภาควิชาชีพอีกกว่า 100,000
ราย ซึ่งทั้งหมดนี้บ่งบอกให้เห็นถึงความสมบูรณ์และมีศักยภาพในด้านเงินลงทุน การค้าขายกับต่างประเทศ บุคลากรและ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนอัตราการบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น
3. ความเป็นตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยในปี 2554 “ฟอร์จูน” นิตยสารเศรษฐกิจชื่อดังของสหรัฐฯ ได้ยกย่อง
ให้ นครเฉิงตูเป็นเมืองเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในโลก และในช่วงต้นเดือน มิ.ย.56 “ฟอร์จูน” ยังได้เลือก
นครเฉิงตูเป็นสถานที่จัดการประชุม “Fortune Global Forum 2013” ครั้งที่ 12 รวมทั้ง ในช่วงปลายเดือน ก.ย.56
นครเฉิงตูยังได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมนักธุรกิจเชื้อสายจีนทั่วโลก” ครั้งที่ 12 อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ปี 2556 นครเฉิงตูยังได้รับการยกย่องจากสื่อชั้นนาในจีนให้เป็นเมืองที่มีการจัดแสดงงานแฟร์
มากที่สุดในจีนตอนใน รวมถึง การเป็นเมืองเป้าหมายการลงทุนด้านห้างสรรพสินค้ากว่า 110 โครงการ มากเป็นอันดับ
หนึ่งของจีนและอันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึง “ความเนื้อหอม” ที่สามารถดึงดูดให้
หน่วยงานและบริษัทชั้นนาต่างๆ หันมาให้ความสาคัญและยินดีที่จะคัดเลือกให้นครเฉิงตูเป็นสถานีปลายทางในการจัด
กิจกรรมและการประชุมระดับนานาชาติ แรงผลักดันจากทุกฝ่ายสานฝัน “นครเฉิงตู” สู่หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจหลักของจีน
แม้ว่าในปัจจุบัน วงล้อเศรษฐกิจของจีนกาลังชะลอตัวลง อันเนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ตกต่าในตลาดโลก ดังนั้น
จีนจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงเกิดเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ชื่อว่า “การสร้างเมืองใหม่” โดยเน้นการ
พัฒนาภายในประเทศเป็นสาคัญ ส่งผลให้ทุกๆ เมืองในจีนต่างมุ่งมั่นพยายามที่จะยกระดับตนเองในการก้าวขึ้นเป็นหัว

เมืองชั้นนาเพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยการก้าวขึ้นเป็นหัวเมืองหลักของการพัฒนาในจีน
ต้องอาศัยความพร้อมหลายๆ ด้าน อาทิ มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีสาธารณูปโภคพื้นฐานอันทันสมัย การ
คมนาคมโลจิสติกส์ที่สะดวก มีกลุ่มผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อค่อนข้างสูง มีสถานะทางการเมืองที่มั่นคง และมีอิทธิพลทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจต่อเมืองรอบๆ อาณาเขต ตลอดจนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การผลักดันและสนับสนุน จากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ณ วันนี้ สามารถกล่าวได้ว่า “นครเฉิงตู” เขตพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญของจีนตะวันตก สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จที่ได้ตั้งไว้ไปหนึ่งช่วงตัวแล้ว

ทั้งนี้ หากมองจากสถานการณ์เศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน พบว่า นักธุรกิจและนักลงทุนกาลังครุ่นคิดกันขนานใหญ่
ในการเลือกเมืองที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดหัวเมือง โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ เริ่ม
มองข้ามการลงทุนในเมืองที่มีขนาดใหญ่และเริ่มที่จะอิ่มตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว นคร
เซินเจิ้น เป็นต้น โดยเปลี่ยนมาให้ความสนใจและใช้โอกาสรุกเข้าหาตลาดหัวเมืองรอง ที่ปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่นมี
กาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง หันมาสนใจในคุณภาพสินค้า
มากกว่าที่จะเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกแต่คุณภาพต่า ทาให้เกิดเป็นคากล่าวที่ว่า “ลมเปลี่ยนทิศ” อันหมายถึงทิศทางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มเคลื่อนย้ายสู่จีนตอนในอันเป็นที่ตั้งของภาคกลางและภาคตะวันตกของ
ประเทศ โดยนครเฉิงตู ศูนย์กลางการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวได้รับอานิสงส์อย่างที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเห็นได้
ว่า การที่ “นครเฉิงตู” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นาของเมืองระดับ 1 ของจีนในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณที่ดีใน
การเริ่มต้นการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ อันเกิดจากแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมที่จะทะยานขึ้นมาเป็นหัวเมืองสาคัญแห่งการพัฒนาในจีน นาไปสู่การ
ต่อยอดเพื่อส่งแรงกระตุ้นให้ “พญามังกรจีน” ผงาดขึ้นครองผู้นาเศรษฐกิจโลกอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่ช้า

4. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉิงตู (Chengdu Museum)

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจัตุรัสเทียนฝู่ (Tianfu square) ใกล้กับห้องสมุดเสฉวน ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเสฉ
วน จิงเชง พระราชวังศิลปะเสฉวนจิงเชง และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสฉวน ซึ่งสถาปัตยกรรมของอาคาร
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ทาให้จัตุรัสเทียนฝู่ เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของนครเฉิงตูมากยิ่งขึ้น สาหรับประวัติ
ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เฉิงตูย้อนไปเมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ.1958 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม
เตรียมการเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉิงตูขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการรวบรวม วิจัย ขุดค้นและปกป้องโบราณวัตถุของนครเฉิง
ตู และเมื่อปลายเดือนตุลาคม ปีค.ศ.1962 คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดาเนินการรวบรวมและปกป้องวัตถุโบราณที่มีค่า
ได้กว่า 10,000 ชิ้น และในปีนั้นสานักวัฒนธรรมแห่งมณฑลเสฉวนจึงได้ตัดสินใจที่จะชะลอการดาเนินการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์เฉิงตู ไว้ก่อน ในตอนต้นปี ค.ศ.1974 สานักวัฒนธรรมแห่งมณฑลเสฉวนได้เริ่มงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เฉิงตูอีก
ครั้งหนึ่งโดยการจัดตั้งสานักงานบริหารโบราณวัตถุขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จึงถือเป็นการเริ่มงานในขั้นตอน
ต่อมา และในปี ค.ศ. 1982 พิพิธภัณฑ์เฉิงตูจึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เฉิงตูจึงเป็น
เครื่องหมายของการปกป้องสมบัติอันล้าค่าทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งของนครเฉิงตู
และในปี ค.ศ.2016 พิพิธภัณฑ์เฉิงตูรูปลักษณ์ใหม่ในปัจจุบันจึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม
5. การเยี่ยมชม Chengdu City-Planning Pavilion
ผังเมืองใหม่เทียนฝู่เริ่มดาเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็น
ชุมชนเมืองที่ทันสมัยและมีระบบนิเวศที่ดีสาหรับการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการค้าโดยมีแผนในการพัฒนาพื้นที่
๑,๕๗๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๓ เมือง ๗ เขต ๓๗ หมู่บ้าน การวางแผนและการก่อสร้างเทียนฝู่เมืองใหม่ มาจาก
การวางแผนภาครัฐในระดับประเทศ โดยอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉิงตู ฉงชิ่ง เทียนฝู่ มุ่งเน้นในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
คุณภาพสูง การพัฒนาธุรกิจ การบริการ และการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสาคัญในภาคตะวันตก โดยตั้งเป้ า GDP ในปี
๒๐๑๕ ไว้ที่ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านหยวน หรือ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแผนพัฒนาเทียนฝู่เมืองใหม่ ได้จัดให้มกี ารแบ่งพื้นที่
และแบ่งโซนดังนี้

๑. โซนพื้นที่สาหรับกลยุทธ์อุตสาหกรรมใหม่วัสดุใหม่ ชีวภาพยา อนุรักษ์พลังงาน ป้องกันสิ่งแวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาใหม่
๒. โซนพื้นที่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนา เน้นการพัฒนาวงจรแบบรวมซอฟต์แวร์ และบริการอินเทอร์เน็ต
๓. เขตพื้นที่พัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ พัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และ
อุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
๔. โซนนวัตกรรมใหม่ วิจัยและพัฒนา บริการข้อมูล เอาท์ซอร์ส (Outsource) และพื้นที่ตั้งสานักงาน
๕. เขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเฉิงตู อุตสาหกรรมรถยนต์ การวิจัยและพัฒนาการผลิต
อุปกรณ์การบินและอวกาศ เครื่องจักรก่อสร้าง
๖. เขตอุตสาหกรรมตงชาน อุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาบริการ
ข้อมูล
๗. เขตพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรแถบใต้ อุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาการเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๘. เขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรระดับสูง อุตสาหกรรมการเกษตรระดับสูงเพื่อสร้างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต

ผังเมืองได้กาหนดให้มีการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่ นครเฉิงตู เพิ่มอีก 1 แห่งและจะเปิดให้บริการใน
ปี 2563 และกาลังดาเนินการไปอย่างราบรื่น โดยท่าอากาศยานดังกล่าวเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
พร้อมกับการเริ่มต้นก่อสร้างสาธารณูปโภคการคมนาคมที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานฯ ทั้งรถไฟความเร็วสูง เส้นทางด่วนสู่
สนามบิน และรถไฟใต้ดิน ซึ่งคาดว่าท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และจะเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางในปี 2563 ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่ ตั้งอยู่ในอาเภอเจี่ยนหยาง นครเฉิงตู อยู่ห่างจากใจ
กลางเมืองนครเฉิงตูประมาณ 50 กิโลเมตร จะให้บริการเฉพาะสายการบินระหว่างประเทศ สามารถรองรับรันเวย์ได้ถึง
6 รันเวย์ สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ประมาณ 750,000 เที่ยว/ปี รองรับผู้โดยสารได้ถึง 90 ล้านคน/ปี และ
ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศได้กว่า 2 ล้านตัน/ปี ทาให้นครเฉิงตูกลายเป็นเมืองที่ 3 ในจีนที่มีท่าอากาศยาน
นานาชาติ 2 แห่ง ถัดจากมหานครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 13
(2559-2563) มณฑลเสฉวนมีโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคทางด้านการคมนาคมและขนส่ง
ด้วยงบประมาณกว่า 1,030,000 ล้านหยวน แบ่งเป็นด้านคมนาคมระบบราง 230,000 ล้านหยวน เส้นทางหลวง
480,000 ล้านหยวน การคมนาคมขนส่งทางน้า 20,000 ล้านหยวน การคมนาคมทางอากาศ 90,000 ล้านหยวน
และการคมนาคมภายในเมือง 210,000 ล้านหยวน เมื่อท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่ นครเฉิงตูเปิดให้บริการอย่าง
เป็นการในปี 2563 ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ก็ยังคงให้บริการตามเดิม ณ เวลานั้น นครเฉิงตูจะก้าว
ขึ้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศระดับประเทศของภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นประตู
เชื่อมสู่โลกทางอากาศอย่างเสรีกอปรกับการก่อตั้งขึ้นของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ของนครเฉิงตูเติบโตขึ้นเป็นอีกเท่าตัว โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และที่สาคัญ สามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ “One Belt One Road” ของจีนได้เป็นอย่างดี

6. การเยี่ยมชมจิงหลง ทาวน์ Jingrong Town
จิงหลง ทาวน์ ตั้งอยู่ที่เมืองเตียวหยวน (Deyuan Town) ห่างจากเขตปกครองพิตู (Pidu District) ประมาณ 3
กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ถูกกาหนดให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการรายย่อยสาหรับคนรุ่นใหม่
(Startup) พื้นที่ทั้งหมดของโครงการคือ 2.6 ตารางกิโลเมตร แต่มีพื้นที่ 1.2 ล้านตารางเมตร เป็นที่สาหรับให้
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเข้าดาเนินงาน ตั้งแต่เริ่มเปิดดาเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2015 เพียงปีเดียวมีโครงการที่
เกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรม จานวนกว่า 1,000 โครงการเข้ามาดาเนินงาน มีบริษัทใหม่เกิดขึ้น 25 บริษัท คิดเป็น
ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกือบ 10,000 ราย
จิงหลง ทาวน์ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จในการดาเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการสร้างงานและนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในความได้เปรียบของสถานที่แห่งนี้ โดยรัฐบาลของเขตปกครองพิตูได้
สนับสนุนเงินทุนจานวน 50 ล้านหยวนเพื่อเป็นรางวัล ในการสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือสินค้าที่คิดค้นขึ้นใหม่ๆให้กับ
ผู้ประกอบการเป็นประจาทุกปี โดยเฉพาะนโยบายที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการค่าเช่าสถานที่และที่พักอาศัย
ให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยให้เข้าทาการฟรีใน 3 ปีแรก และคิดค่าเช่าครึ่งราคาในช่วง 2 ปีต่อมา ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยหน้าใหม่เข้ามาดาเนินการในจิงหลง ทาวน์ ได้เป็นอย่างดี

7. การบรรยายเรื่องระบบการเข้ารับราชการของนครเฉิงตู สถาบันพัฒนาข้าราชการนครเฉิงตู

ศจ. หลี่ เหลี่ยนบิง (Professor Le Renbin) ให้ความรู้การเป็นมืออาชีพของข้าราชการนครเฉิงตู ในเรื่องต่างๆ
เพื่อสร้างคุณภาพของข้าราชการ ดังนี้
1. บรรยายเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ
2. ให้รู้หน้าที่ตามลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติแยกไปตามหน่วยงาน/สานัก
3. ให้ทราบระบบสวัสดิการและเงินเดือน
ประเภทของข้าราชการของนครเฉิงตูประกอบด้วย 1. ด้านทั่วไป 2. ด้านวางแผนและให้คาปรึกษา 3. ด้านการบริหาร
จัดการ 4.ด้านการใช้งานเรื่องเทคโนโลยี 5. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 6. ด้านบริหารการค้าการลงทุน 7. ด้านการ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระบบการฝึกอบรมของข้าราชการนครเฉิงตู เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนของจีน เมื่อวันที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2548 (2005) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
2. สถาบันการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการนครเฉิงตู จะมีหลากหลายมหาวิทยาลัยในนครเฉิงตูร่วมเป็นผู้ให้ความความรู้ใน
หลากหลายวิชาการของแต่ละตาแหน่งงานของข้าราชการ เช่น มหาวิทยาลัยเสฉวน และมหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นต้น
ประเภทของการฝึกอบรม
1. Pre-Job Training สาหรับข้าราชการใหม่โดยให้ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จาเป็นสาหรับแต่ละตาแหน่งงาน
2. On-Job Training สาหรับผู้ที่จะได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในด้าน นโยบาย กฎหมาย ความเป็นผู้นา
ความรู้ความสามารถในการทางานหรือการบริหารงาน
3. Specialized Training สาหรับผู้ทางานในตาแหน่งงานเทคนิคเฉพาะด้าน
4. Knowledge updating Training เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆด้านต่างๆให้กับข้าราชการ

แต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรมจะประกอบด้วยการบรรยาย และ workshop จานวน 30 ชั่วโมงโดยจะมีการฝึกอบรม
ในแต่ละประเภทของการฝึกอบรมประมาณ 8 หลักสูตรต่อปี นอกเหนือจากการฝึกอบรมตามที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมีการ
ฝึกอบรมอีก 2 ประเภท คือ
1. การศึกษาอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ
2. ศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศตามความจาเป็นและเหมาะสม
การฝึกอบรมจะแบ่งระดับเป็น Junior และ Senior และการได้รับการฝึกอบรมจะมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการได้รับการ
เลื่อนระดับให้สูงขึ้นอีกด้วยภายหลังจากการลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหลักสูตรกาหนดและจะมีการทดสอบภายหลังจา
การฝึกอบรมโดยผลคะแนนจะเป็นตัวกาหนดการรายงานผล ซึ่งสถาบันการฝึกอบรมจะเป็นผู้ประเมินผลส่งให้กับ
หน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบต่อไป
8. กรณีศึกษาด้านการป้องกันภัยพิบัติจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปในห้องฝึกอบรมกรณีศึกษา
ด้านการป้องกันภัยพิบัติจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการนครเฉิงตู ซึ่งได้รับความรู้จากการนาเหตุการณ์
ที่เกิดภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศจีนนามาให้ศึกษา ต่อจากนั้นจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันคิดวิเคราะห์
โดยการตั้งคาถามไว้ 3 ประเด็นคือ
1. เกิดเหตุการณ์ได้อย่างไร ?
2. จะเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างไร ?
3. มีวิธีจัดการแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ได้อย่างไร ?
ซึ่งในการศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีอีกทั้งยังช่วยลดผลกรทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
เข้าไปช่วยเหลือในสถานที่เกิดเหตุอีกด้วย
9. การบรรยายเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนครเฉิงตูสู่ระดับสากล
ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา มีรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4.69 ล้านล้านหยวน
และมีนักท่องเที่ยวใช้ช่องทางจากเว็บ Ctrip ในการสารองห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงใช้โปรโมชั่นต่าง ๆ รวมเป็น
มูลค่าประมาณ 430,000 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ในขณะที่
นครเฉิงตูมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250,228 ล้านหยวน จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นครเฉิงตูมากกว่า 200 ล้านราย ซึ่งในจานวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศประมาณ2,723,100 ราย กล่าวได้ว่า Ctrip มีบทบาทสาคัญในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเฉิงตู
แบบครบวงจร ซึ่งการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินกลยุทธ์เชิงลึกเพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเฉิงตูโดยเผยแพร่ข้อมูลด้านความงามของธรรมชาติประวัติศาสตร์ที่
ทรงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง การ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโดยแนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ ถนนโบราณจิ่นหลี่
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า หุบเขาจิ่วจ้ายโก่ว เขื่อนตูเจียงยั่น อุทยานธารน้ามังกรเหลือง เป็นต้น
เว็บไซด์ Ctrip) ของจีนที่ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับความเชื่อถือ
เป็นอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว ซึง่ ให้บริการครบวงจร ทั้งแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว แนะนาโปรแกรมทัวร์ ต่าง ๆ
จาหน่ายตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน การสารองที่พัก ให้บริการพ็อกเก็ต WiFi รวมไปถึงการให้บริการด้านวีซ่า ดังนั้น การ
ให้บริการของ Ctrip จึงตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีชาวจีนจานวนที่นิยม
เดินทางด้วยตนเองแทนที่จะเดินทางกับกลุ่มทัวร์เช่นในอดีต และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทางาน

ที่มีกาลังซื้อค่อนข้างสูง นิยมเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ดังนั้น หากผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Ctrip และใช้ช่องทางดังกล่าวในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยเป็นภาษาจีน ประชาสัมพันธ์สินค้า
ท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งร่วมมือกับ Ctrip ในรูปแบบที่เหมาะสม ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จากจีนมาไทย
10. การเยี่ยมชมมรดกโลกระบบชลประทานตูเจียงยั่น (Dujiangyan Irrigation Project of China)

ระบบชลประทานตูเจียงยั่น ที่เมืองตูเจียงยั่น มณฑลเสฉวน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2542 นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่ง ซึ่งยังคงใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้
ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 เพื่อกั้นแม่น้าหมินและจัดการระบบน้าในที่ราบสูงเฉิงตู ส่วนภูเขาชิงเฉิงนั้นเป็น
จุดกาเนิดของลัทธิเต๋า มีสิ่งก่อสร้างโบราณเป็นจานวนมากบนเขาแห่งนี้ ภูเขาชิงเฉิงและระบบชลประทานตูเจียงยั่นได้
ร่วมกันลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมือง
แคนส์ ประเทศออสเตรเลีย ด้วยข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน
ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้
เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
(iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม
ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
(vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
โครงการชลประทานตูเจียงยั่น สร้างในราวปี ค.ศ. 256 ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 6,700 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ที่เมืองตูเจียงยั่น ห่างจากเมืองเฉิงตู 40 กม. มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) โดยเกิดจากภูมิปัญญาของชาวจีน ด้าน
วิศวกรรมการก่อสร้างและการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ด้วยความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติให้ได้ โดยเฉพาะการบังคับ
“น้า” ชาวจีนเชื่อว่า ผู้ใด กาหนดน้าได้ ผู้นั้นปกครองประเทศได้ ผลงานวิศวกรรมของชาวจีนที่แสดงให้ประจักษ์ถึงความ
พยายามนี้ คือโครงการชลประทานเขื่อนตูเจียงยั่น ที่เมืองตูเจียงยั่น มณฑลเสฉวน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2542 ถ้านับอายุเขื่อนตูเจียงเอี้ยนแล้ว เขื่อนนี้สร้างมากกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคจิ๋นซี
ฮ่องเต้ แสดงถึงความก้าวหน้าด้านงานโยธาโบราณที่ทดน้า จากแม่น้าหมินเจียงเข้าสู่ที่ราบมณฑลเสฉวน ดังคากล่าวที่ว่า

“ทางเหนือมีกาแพงยักษ์ ทางใต้มีระบบชลประทานตูเจียงเอี้ยน 2 สิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน” เขื่อนตูเจียงยั่น นี้
นอกจากเป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นเขื่อนที่ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ผู้ออกแบบก่อสร้างเขื่อนตูเจียงยั่น
คือ หลีปิง ผู้ปกครองมณฑลเสฉวนขณะนั้น ท่านหลีปิง ได้เดินทางไปตรวจดูงานในเมืองเฉินตูพบว่าเมืองนี้มีความอุดม
สมบูรณ์มากแต่มักจะเกิดภัยน้าท่วมอยู่เนืองๆเพราะแม่น้าหมินเจียงปริมาณน้ามากในฤดูน้าหลากไหลบ่าท่วมไร่นา
เสียหายท่านจึงเกิดความคิดที่จะบรรเทาทุกข์ราษฎรโดยการควบคุมน้าให้ไหลเข้าเมืองนี้เพียงพอสาหรับใช้ในการเกษตร
และไม่ก่อให้เกิดน้าท่วม

โครงสร้างและการออกแบบทางวิศวกรรมของระบบชลประทานเขื่อนตูเจียงยั่น ประกอบด้วยส่วนสาคัญ
3 ส่วนด้วยกันคือ
- ส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่าปากปลา ซึ่งจะเป็นเกาะกลางน้าทาหน้าที่แบ่งแยกน้าในแม่น้าหมินเจียง เป็นสองส่วนคือ
แม่น้าสายใน และแม่น้าสายนอก ซึ่งจะดึงแม่น้าสายในมาใช้ประโยชน์โดยการทาให้แม่น้าสายใน มีเส้นทางที่โค้งน้าที่ยาว
กว่า เพื่อให้น้าไหลช้าและเกิดการตกตะกอนในฝายน้าล้นเฟยชาเอี้ยน (Feisha Dike ) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
- ส่วนที่สอง ฝายน้าล้นเฟยชาเอี้ยน และทาหน้าที่ส่งน้าส่วนเกินของระบบกลับเข้าไปที่แม่น้าสายนอกอีกด้วย
โดยสามารถควบคุมปริมาณน้าได้ เช่น ในฤดูฤดูแล้ง สายน้าจากแม่น้าหมินเจียงที่ผ่านปากปลาจะไหลเข้าสูสายใน 60%
เพื่อใช้ในการเกษตร และอีก 40% ระบายออกสายนอก ขณะที่ในฤดูน้าหลากสัดส่วนจะกลับกันโดยจะลดปริมาณน้าเข้า
สู่ตัวเมืองเหลือแค่ 40 % และระบายออกสายนอก 60%
- ส่วนที่สามคือเป่าผิงโข่ว (Baopingkou) เป็นช่องทางน้าที่นาน้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในเมือง โดยเจาะเป็นช่อง
แคบๆ แต่มีความลึกตัดผ่านช่องเขายูเหล่ย (Yulei) โดยใช้แรงงานคน การทางานนี้เกิดก่อนการประดิษฐ์วัตถุระเบิดหรือ
ดินปืนด้วยซ้า ดังนั้นการทางานจะยากลาบากมากโดยการตัดไม้จากภูเขามาเผาหินให้เกิดความร้อนแล้วใช้น้าจากแม่น้าห
มินเจียง ดับความร้อนเพื่อให้หินแตกเป็นชิ้น แล้วค่อยๆ ย่อยหินนาไปทิ้ง ซึ่งขั้นตอนขบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาการ
ทางานนานถึง 7 ปี เต็มๆ จนได้ช่องทางที่เป็นอย่างทุกวันนี้ จึงต้องนับถือความพยายามของคนโบราณจริงๆ

11. การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

เป็นสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่บน เขาฝู่โถว เขตชานเมืองทางทิศเหนือของ
นครเฉิงตู ก่อตั้งเมื่อปี 1987 เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมี
แพนด้าเป็นสถานอภิบาลหมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในได้รับการจัดสภาพแวดล้อม กลมกลืนกับป่าธรรมชาติ ทั้งยัง
เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากของมณฑลเสฉวนอีกด้วย ซึ่งเริ่มแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีแพนด้ารวม
แล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพื้นที่กว่า 2,650 ไร่ และกาลังจะเพิ่มเป็น 5,000 ไร่ เพื่อ
ขยายพื้นที่ให้กับการดูแลและเพาะพันธุ์ นอกจากนี้ยังมี แพนด้าแดง ลิงขนทอง นกกระเรียน และสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อื่นๆ
ทางศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่เฉิงตูได้มีการตั้งชื่อหมีแพนด้าและเก็บข้อมูลประวัติและรูปน่ารักของเจ้าหมีแพนด้าไว้
ซึ่งก็รวมทั้งแพนด้าที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ และแพนด้าที่ถูกส่งไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยสามารถเข้าไปดูความน่ารักของ
เจ้าแพนด้าที่มีอยู่ในตอนนี้เจ้าแพนด้า ช่วงช่วง และแพนด้าหลินฮุ่ยก็เป็นสองใน 28 ตัว ที่ทางการจีนส่งมอบให้
ต่างประเทศดูแล ในปัจจุบันนี้ ทางการจีนคาดการณ์ว่าจานวนหมีแพนด้าที่อยู่ในป่าของประเทศจีนมีเพียงประมาณ
1,590 ตัว และอีกประมาณ 239 ตัวที่ได้รับการดูแลอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ในประเทศจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ทั่วโลกเริ่ม
ตระหนักว่า แพนด้าเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากแพนด้าถูกลอบยิงและการสูญเสียป่าไผ่ ได้คุกคามชีวิตของแพนด้า
มาก ณ วันนี้ตลาดฮ่องกง ไต้หวันและญี่ปุ่นซื้อขายหนังแพนด้าในราคาสูงถึง 500,000 บาท เงินมหาศาลเช่นนี้ได้ทาให้
คนบุกรุกเข้าไปในที่ที่มันอาศัยอยู่ การตัดป่าไผ่ การสร้างบ้านพักที่ระเกะระกะทาให้ป่าถูกแยกออกเป็นส่วนๆ เมื่อเนื้อที่
ป่าถูกจากัดการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติจึงน้อยลง
12. การเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม Forum for Mayors from Sister Cities of 2017
Chengdu-Global Innovation and Entrepreneurship Fair และร่วมพิธีลงนามความตกลงสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเฉิงตู

ในช่วงค่าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการเมืองพี่เมืองน้องของนคร
เฉิงตูฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้ว่าการ นายกเทศมนตรี และผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้องที่เข้าผู้เข้าร่วมการ
ประชุม Forum for Mayors from Sister Cities of 2017 Chengdu-Global Innovation and Entrepreneurship
Fair ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมแชงกรีล่า นครเฉิงตู โดยก่อนงานเลี้ยงรับรองฯ นครเฉิงตูได้จัดให้มีการลงนามความ
ตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างนครเฉิงตูและเมืองต่างๆ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้
ลงนามในความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเฉิงตู โดยนายทวีศักดิ์
เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้มอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ลงนามความตกลงฯร่วมกับนายLuo Qiang นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู

13. การเข้าร่วมสังเกตุการประชุม 2017 Innovation Forum for Mayors of International Sister Cities
of Chengdu
ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตูฯได้เข้าร่วมสังเกตุการประชุม 2017
Innovation Forum for Mayors of International Sister Cities of Chengduในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ
ห้อง Pavilions 2-4 อาคาร Chengdu Century City New International Convention and Exhibition Center
ซึ่งได้รับฟังผู้นาและผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตูนาเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาเมืองเพื่อ
เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจและการอยู่อาศัยในเมือง
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