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三次国际抗疫“云会议”，习近平的“关键词”

    ໃນເວລາບັນຊາການໃນ “ບັ້ນຮົບຕານພະຍາດລະບາດ”

ຢູພາຍໃນປະເທດ, ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດກາວເນັ້ນຊ້ຳແລວຊ້ຳ

ອີກວາ: “ຕອງຖືເອົາຄວາມປອດໄພດານຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ

ຮາງກາຍຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດເປັນສິ່ງສຳຄັນກວາໝູ ແຕ

ຕົ້ນຕະຫຼອດປາຍ” “ເພື່ອປົກປອງຄວາມປອດໄພດານຊີວິດ 

新冠肺炎疫情全球蔓延，让人们真切地感受到世界各国是如此休戚与共、命运相连，构

建人类命运共同体是如此重要和紧迫。

自疫情发生以来至 6 月 17 日，中国国家主席习近平已经出席了三次国际抗疫“云会议”：

3 月，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会；5 月，第 73 届世界卫生大会视频会议；6 月，

中非团结抗疫特别峰会。“生命至上”“团结合作”是习近平在致辞和讲话中的关键词。

      ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຜລະບາດໄປທ່ົວໂລກ, ເຮັດໃຫຄົນ
ເຮົາໄດຮູສຶກຢາງແທຈິງວາ ບັນດາປະເທດໃນໂລກນີ້ ແມນ
ຮວມທຸກຮວມສຸກກັນ, ມີໂຊກຊາຕາກໍາກຽວພັນກັນຄືແບບນີ້, 
ແລະ ການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດຂ້ຶນ 
ແມນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຮີບດວນ ຄືແບບນ້ີ.
      ນັບແຕເກີດມີການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຈົນມາຮອດວັນທີ 17 ເດືອນມິຖນາ ປີນ້ີ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດເຂ້ົາ
ຮວມກອງປະຊມສາກົນທາງເມກ(Cloud Conference) 

①

ຄຳສັບສຳຄັນ: ຊີວິດຄົນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ

关键词 ：生命至上

ກຽວກັບການຕານພະຍາດລະບາດ 3 ຄັ້ງ ຄື: ເດືອນມີນາ, 
ກອງປະຊມສຸດຍອດພິເສດຂອງກຸມ G20 ເພ່ືອຮັບມືກັບພະຍາດ
ໂຄວິດ-19; ເດືອນພຶດສະພາ, ກອງປະຊມຜານວິດີໂອແບບ
ທາງໄກກອງປະຊມອົງການອະນາໄມໂລກຄັ້ງທີ 73  ແລະ  
ເດືອນມິຖນາ ແມນ ກອງປະຊມສຸດຍອດພິເສດຈີນ-ອາຟຣິກາ 
ເພື່ອສາມັກຄີກັນຕານພະຍາດລະບາດ. ຄຳສັບສຳຄັນໃນຄໍາ
ກາວປາໄສ ແລະ ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ມີ
ຄື: “ຊີວິດຄົນເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ”, “ສາມັກຄີ ແລະ ຮວມມືກັນ”.

ແລະ ສຸຂະພາບຮາງກາຍຂອງປະຊາຊົນ ແມນສາມາດເສຍ

ຄາຕອບແທນໄດທຸກສິ່ງທຸກຢາງ” “ບວາຄົນເຈັບຈະມີອາຍຸ

ສູງເທ່ົາໃດ ແລະ ມີອາການເຈັບໜັກປານໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາ

ກໍຈະບປະຖ້ິມຢາງເດັດຂາດ.”

      ວັນທີ 17 ມິຖນາ ປີນ້ີ, ໃນເວລາກາວຄຳປາໄສໃນກອງປະ
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     “ຈັບມືກັນຕານພະຍາດໂຄວິດ -19 ”, “ສາມັກຄີ ແລະ

ຮວມມືກັນ ເອົາຊະນະການຕານພະຍາດໂຄວິດ -19, ຮວມກັນ

ກສາງປະຊາຄົມຊາຕາກໍາສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບ

ຂອງມວນມະນຸດ ” ແລະ “ຈັບມືກັນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19, 

ສາມັກຄີເອົາຊະນະຍາມຫຍຸ້ງຍາກ”, ເຫ່ົຼານ້ີແມນຫົວຂ້ໍຂອງຄໍາ

ກາວປາໄສ ແລະ ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງທານສີຈ້ິນຜິງ ກາວ

ໃນກອງປະຊມສາກົນເພ່ືອຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງ 3 ຄ້ັງ, 

ໃນນ້ັນ, “ສາມັກຄີ ແລະ ຮວມມືກັນ” ເປັນຄໍາສັບສໍາຄັນທ່ີມີຮວມ

ກັນໃນຄໍາປາໄສດ່ັງກາວ.

      ໃນກອງປະຊມສຸດຍອດພິເສດຈີນ-ອາຟຣິກາເພ່ືອສາມັກ

ຄີກັນຕານພະຍາດໂຄວິດ-19, ທານ ສີຈ້ິນຜິງໄດຖະແຫຼງມາດ

ຕະການດຳເນີນງານຕາງໆເພ່ືອສະໜັບສະໜູນອາຟຣິກາຕານ

ພະຍາດລະບາດ ເຊ່ັນ: “ລົງມືກສາງສຳນັກງານໃຫຍສູນຄວບ

ຄຸມພະຍາດອາຟຣິກາພາຍໃນປີນີ້ ກອນເວລາກຳນົດ” ແລະ 

“ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຄົ້ນຄວາພັດທະນາຢາວັກແຊັງຕານພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດນຳໃຊຕົວຈິງແລວ, ຈີນຍິນດີໃຫປະ

ເທດອາຟຣິການຳໜາໃນການໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ

ນຳໃຊຢາວັກແຊັງດ່ັງກາວ”. 

      ໃນເວລາກາວຄຳເຫັນໃນພິທີເປີດກອງປະຊມວິດີໂອທາງ

ໄກກອງປະຊມອົງການອະນາໄມໂລກ,ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດຖະ

ແຫຼງມາດຕະການດ່ັງເຊ່ັນ: “ສາງຕ້ັງສາງ ແລະ ສູນລວມຮັບ

ມືສຸກເສີນເພື່ອມະນຸດສະທຳຂອງໂລກຢູຈີນ”, “ສາງຕັ້ງກົນ

ໄກຮວມມືຂອງໂຮງໝໍຈັບຄູກັນລະຫວາງຈີນ-ອາຟຣິກາ 30 

ແຫງ” ແລະ “ພາຍຫັຼງຈີນສຳເລັດການຄ້ົນຄວາພັດທະນາຢາ

ວັກແຊັງຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ນຳໃຊຕົວຈິງແລວ ຈະ

ເຮັດໃຫກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນສາທາລະນະຂອງໂລກ”. 

      ໃນກອງປະຊມສຸດຍອດພິເສດເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດໂຄ

ວິດ-19 ຂອງກຸມ G20, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດຖະແຫລງວາ: “ຈີນ

ຈະແບງປັນບົດຮຽນວິທີການທີ່ມີຜົນດີຕການປອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມພະຍາດກັບປະເທດຕາງໆ, ດຳເນີນການຄ້ົນຄວາພັດ

ທະນາຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຢາວັກແຊັງຮວມກັນ”, “ປຶກສາ

ຫາລືເພື່ອສາງກົນໄກປະສານງານເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການສຸກ

ເສີນດານສາທາລະນະສຸກໃນພາກພ້ືນ”, “ຈີນຈະເພ່ີມລະດັບການ

ສະໜອງສວນປະກອບວັດຖດິບຜະລິດຢາ (API - Active Phar-

maceutical Ingredients), ເຄື່ອງໃຊໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ

ວັດຖອຸປະກອນປອງກັນພະຍາດໃຫແກຕະຫຼາດສາກົນ.”

②
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ຮູບ①ໃນຕອນຄາຂອງວັນທີ 17 ມິຖນາ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ
ໄດເປັນປະທານກອງປະຊມສຸດຍອດພິເສດຈີນ-ອາຟຣິກາ ເພ່ືອສາມັກຄີຕານ
ພະຍາດລະບາດ ແລະ ກາວຄຳປາໄສໃນຫົວຂ້ໍ “ຈັບມືກັນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-

19,ສາມັກຄີເອົາຊະນະຍາມຫຍຸ້ງຍາກ” 

图① 6月17日晚，中国国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特

别峰会并发表题为《团结抗疫　共克时艰》的主旨讲话 新华社 图

ຮູບ ② ໃນວັນທີ 29 ມີນາ, ຢູທ່ີສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ປະເທດລາວ, ສະມາຊິກຄະນະຊຽວຊານການແພດຈີນກຳລັງຍາງລົງຈາກ
ເຮືອບິນ

图② 3月29日，在老挝首都万象瓦岱国际机场，中国抗疫医疗专

家组成员走下飞机 新华社 图

ຄຳສັບສຳຄັນ: ສາມັກຄີ ແລະ ຮວມມືກັນ

关键词 ：团结合作

ຊມສຸດຍອດພິເສດຈີນ-ອາຟຣິກາເພື່ອສາມັກຄີຕານພະຍາດ

ລະບາດ, ທານສີຈິ້ນຜິງ ກາວເນັ້ນວາ: “ຈະຕອງຍຶດໝັ້ນຫຼັກ

ການທ່ີຖືປະຊາຊົນເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ ແລະ ຖືຊີວິດເປັນສ່ິງສຳ

ຄັນທ່ີສຸດ, ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢາງເປັນເອກະພາບກັນ, ສາ

ມັກຄີ ແລະ ຮວມມືກັນ, ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອປົກປອງ

ຄວາມປອດໄພດານຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຮາງກາຍຂອງປະ

ຊາຊົນ, ຫຸຼດຜອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໃຫລົງສູລະດັບຕາສຸດ.” 

       “ຖືປະຊາຊົນເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ ແລະ ຖືຊີວິດເປັນສ່ິງ

ສຳຄັນທີ່ສຸດ”, ຄວາມເປັນຫວງເປັນໃຍຢາງເລິກເຊິ່ງຂອງ

ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ຕກັບຄວາມປອດໄພດານຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ

ຮາງກາຍຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໂລກໄດສະແດງຢູໃນຄວາມເວົ້າ

ຈາ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງເພ່ິນ.
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ຂ່າວ要闻

“ກົດໝາຍ ວາດວຍ ການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫງຊາດ ຂອງເຂດປົກ

ຄອງພິເສດຮົງກົງ ແຫງ ສປ ຈີນ” ໄດປະກາດໃຊໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖນາ 

ຢູທ່ີເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊນັບແຕເວລາ 11 ໂມງ

ຕອນຄາໃນມື້ນັ້ນ. ຈົນເຖິງວັນທີ 3 ເດືອນກໍລະກົດ, ໄດມີ 70 ກວາປະເທດ

ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມຕການສາງ

ກົດຫມາຍວາດວຍຄວາມປອດໄພປະເທດຊາດຂອງເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງ

ກົງປະເທດຈີນ. ໃນໄລຍະມໆ ທ່ີຜານມານ້ີ, ກະຊວງການຕາງປະເທດ ສປປ 

ລາວໄດຖະແຫລງຂາວວາ ທາງຝາຍປະເທດລາວແມນຂໍສະແດງຄວາມປິ

ຕິຍິນດີ ແລະ ຢຶດຫມ້ັນໃນການສະຫນັບສະຫນູນປະເທດຈີນຜານມະຕິກົດຫມາຍ

ວາດວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພປະເທດຊາດຂອງຮົງກົງ, ເຊ່ືອຫມ້ັນວາ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດຫມາຍດ່ັງກາວສາມາດຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມ

ຫມ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນໃນໄລຍະຍາວຂອງຮົງກົງ.

《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》于6月30日

在香港特区刊宪公布，即日晚11时生效。截至7月3日，已有70

余国在联合国发言支持中国香港特区国家安全立法。日前，老挝

外交部发表声明，表示老方祝贺并坚定支持中方通过香港维护国

家安全法，相信该法的实施将确保香港保持长期繁荣稳定。

ວັນທີ 7 ເດືອນກໍລະກົດ, ການສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ

ຈີນປະຈຳປີ 2020 ໄດໄຂຂ້ຶນໂດຍພາຍໃຕການຈັບຈອງຄອງຄອຍຂອງປວງ

ຊົນ. ນັກຮຽນເຂ້ົາເສັງຈຳນວນ 10 ກວາລານຄົນຂອງປະເທດຈີນ ໄດບັນຈຸ

ຄວາມໃຝຝັນຕອະນາຄົດ ໄດຝາກຝັງຄວາມຫວັງຈາກແຕລະຝາຍ, ກາວ

ເຂ້ົາສູຫອງເສັງ ເພ່ືອຕາມຫາຄວາມຝັນ. ການສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາ

ໄລໃນປີນ້ີແມນລາຊາເປັນເວລາ 1 ເດືອນຫາກທຽບໃສແຕລະປີທ່ີຜານມາ, 

ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳສວນລວມທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍທີ່ສຸດພາຍໃນປະເທດຈີນທີ່

ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນລະຫວາງໄລຍະການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດຂອງປະເທດຈີນ.

7月7日，2020年中国高考在万众瞩目中拉开帷幕。中国1000多

万名考生，怀抱对未来的憧憬，肩负着各方的期待，走进考场，

追寻梦想。今年高考比往年延期了一个月，是中国疫情防控期间

全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。

交流 ການແລກປຽນ

ວັນທີ 3 ເດືອນກໍລະກົດ, ພິທີເປີດການກສາງສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນ ປະເທດລາວ, ເຊ່ິງເປັນຫລັກຫມາຍສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການກສາງສະ

ຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນແມນໄດລິເລ່ີມຂ້ຶນຢາງຮອບດານ. ທານ ຈັນຕຸລາ ພະ

ນະລາສີ ຫົວຫນາຄະນະຄຸມຄອງໂຄງການກສາງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກະ

ຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດກາວວາ, ສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນແມນສະຖານີຂົນສ່ົງໂດຍສານທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ການ

ວາງແຜນໃນອະນາຄົດແມນຈະເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟພາຍ

ຫລັງທ່ີຈັດຢູໃນແຜນການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ. ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ຈະຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວ, ສົ່ງເສີມການຮວມມື

ດານເສດຖະກິດລະຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ, ປະກອບສວນເຂົ້າໃນ

ການຮວມມືແລກປຽນລະຫວາງປະເທດຈີນກັບບັນດາປະເທດອາຊີອາຄະ

ເນ, ກາຍເປັນຂົວຕ ແລະ ຕົວເຊ່ືອມລະຫວາງປະເທດລາວກັບປະເທດອອມ

ຂາງ ແລະ ເຄືອຂາຍທາງລົດໄຟສາກົນ.

7月3日，中老铁路万象站开工仪式在老挝首都万象市塞塔尼县举

行，标志着中老铁路站房施工全面启动。老挝公共工程运输部老

中铁路项目管理组组长占杜拉表示，万象站是老中铁路最大的客

运站，未来计划与老挝规划之中的后续铁路项目连接。老中铁路

将带动老挝经济发展，促进老中两国经济合作，为中国和东南亚

国家合作交流作出贡献，成为老挝连通周边国家和国际铁路网的

纽带。

新华社 图

新华社 图

ໃນໄລຍະເວລາມໆ ມານ້ີ, ປ້ຶມ “ສີຈ້ິນຜິງ ວາດວຍການປົກຄອງປະເທດ” ຊດ

ທີສາມ ສະບັບພາສາຈີນ-ອັງກິດ ໄດຈັດຈຳໜາຍຢູຕາມຮານຂາຍປ້ຶມໃນບັນ

ດາປະເທດ ເຊ່ັນ: ລາວ,ຢ່ີປຸນ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ,ໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ

ຕາມລຳດັບ. ຕ້ັງແຕວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ຊິນຈ່ື ຮານຂາຍປ້ຶມໜັງສືພາສາຈີນ

(ວຽງຈັນ)ໄດເລ່ີມຈຳໜາຍປ້ຶມຫົວນ້ີແລວ. ປ້ຶມດ່ັງກາວໄດລວບລວມຄຳປາ

ໄສຂອງທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ີໄດກາວໃນລະຫວາງ ວັນທີ 18 

ຕຸລາ ປີ 2017 ຫາວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020, ເຊ່ິງລວມທັງໝົດມີ 92 ບົດ, 

ແບງເປັນ 19 ຫົວຂໍ້ສະເພາະ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊວຍໃຫບັນດາຜູອານ

ຂອງແຕລະປະເທດ ໄດເຂ້ົາໃຈແນວຄວາມຄິດໃໝ ແລະ ພຶດຕິກຳໃຫມຂອງ

ປະເທດຈີນ ໃນການປົກຄອງປະເທດ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ, ນອກຈາກນ້ັນ, ເພ່ືອ

ສະດວກການອານຂອງຜູອານ, ປ້ຶມດ່ັງກາວຍັງໄດເພ່ີມຄຳອະທິບາຍ ຫືຼ ໝາຍ

ເຫດທ່ີຈຳເປັນນຳອີກດວຍ.

近日，《习近平谈治国理政》第三卷中英文版在老挝、日本、马

来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚等国的书店陆续上架销售。

自7月15日起，位于老挝万象市的新知图书店已开始出售该书。 

该书收入了中国国家主席习近平在2017年10月18日至2020年1

月13日期间的讲话等共92篇，分为19个专题，旨在帮助各国读

者了解新时代中国治国理政的新理念、新实践，为了便于读者阅

读，该书还作了必要注释。
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科技 ວິທະຍາສາດ- ເຕັກໂນໂລຊີ

ວັນທີ 9 ເດືອນກໍລະກົດ, ກອງປະຊມສຸດຍອດທາງອອນລາຍຂອງກອງປະ

ຊມປັນຍາປະດິດໂລກປະຈຳປີ 2020 ທ່ີມີຫົວຂ້ໍວາ “ເຊ່ືອມຕອັດສະລິຍະ ຊມ

ຊົນເປັນຫນຶ່ງດຽວ”. ຢູທີ່ພິທີເປີດກອງປະຊມ, ບົດເພງປະກອບຫລັກຂອງ

ກອງປະຊມທ່ີມີຊ່ືວາ “ອັດສະລິຍະເຊ່ືອມຕຊມຊົນ” ເຊ່ິງນໍາສະແດງຮວມໂດຍ 

ໄມໂຄຼຊອບສຽວໄອສ(Microsoft Xiaoice), ປາຍຕູສຽວຕູ(Baidu 

Xiaodu), ສຽວມີສຽວໄອ(Xiaomi Xiaoai), ບີລີບີລີຢູຊາ(Bilibili Yousa) 

ແລະ ອື່ນໆ. ອັນນີ້ເປັນບົດເພງທຳອິດໃນໂລກທີ່ແຕງທຳນອງເພງ ແລະ 

ຮອງຮວມໂດຍປັນຍາປະດິດ, ທຸກໂນດດົນຕີ ທຸກຖອຍຄໍາຂອງເນ້ືອເພງຕາງ

ກໍມາຈາກຄວາມຄິດປະດິດສາງ ແລະ ການສະແດງຂອງປັນຍາປະດິດ(AI).

7月9日，以“智联世界、共同家园”为主题的2020世界人工智

能大会云端峰会在中国上海开幕。开幕式上，由微软小冰、百

度小度、小米小爱、b站泠鸢等AI联袂表演大会主题曲《智联家

园》。这是全球第一首由人工智能作曲并合唱的歌曲，每一个音

符、每一句歌词全部来自于AI的创意和演绎。

ວັນທີ 29 ເດືອນມິຖນາ, ຈຸຈັກຫມາຍເລກ 6, ຫມາຍເລກ 7 ຊດທຳອິດຂອງ

ເຄ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ ອູຕົງເຕີ(Wudongde) ແມນ້ໍາຈິນຊາ(Jinsha River)

ໄດດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟາຢາງເປັນທາງການ. ເຄ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ ອູຕົງ

ເຕີ ຕ້ັງຢູຮອງແມນ້ໍາຈິນຊາທ່ີເປັນຈຸດຕັດກັນລະຫວາງເມືອງຮຸຍຕົງ(Huidong

County) ແຂວງເຊສວນ ແລະ ເມືອງລູຊຽນ(Luquan County) ແຂວງ

ຢຸນນານ, ເປັນໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດຂອງປະເທດຈີນໃນການປະຕິບັດ

ແຜນການ “ນຳສົ່ງກະແສໄຟຟາຈາກພາກຕາເວັນຕົກໄປສູພາກຕາເວັນ

ອອກ”, ໄດລິເລ່ີມການກສາງຢາງຮອບດານໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2015, ປະ

ລິມານບັນຈຸລວມແມນ 10,2 ລານກິໂລວັດ, ປະລິມານການຜະລິດໄຟຟາສະ

ເລຍຕປີແມນ 38,91 ຕ້ືກິໂລວັດໂມງ.

6月29日，金沙江乌东德水电站首批6号、7号机组正式投产发电。乌东德水电站位于四川省会东县和云南省禄劝县交界的金沙江河道上，

是中国实施“西电东送”的国家重大工程，于2015年12月全面开工建设，总装机容量1020万千瓦，年均发电量389.1亿千瓦时。

ວັນທີ 2 ເດືອນກໍລະກົດ, ພາກສວນຄຸມຄອງເສດຖະກິດການຄາຂອງປະເທດ

ຈີນ, ລາວ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆຈຳນວນ 12 ປະເທດໄດຮວມຖະແຫລງຂາວ, 

ສະເຫນີໃຫຫລີກລ່ຽງດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ຫລື ສາງ

ອຸປະສັກທາງການຄາດວຍມາດຕະການທາງພາສີ  ແລະ ອຸປະສັກທາງການ

ຄາທ່ີບແມນມາດຕະການທາງພາສີ (Non-Tariff Barriers), ຍົກເລີກການ

ນຳໃຊມາດຕະການຈຳກັດທາງການຄາຕາງໆທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນສຳລັບສ່ິງຂອງ

ຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະແມນເຄື່ອງໃຊທາງການແພດ. ປະເທດທີ່ຮວມຖະ

ແຫລງຂາວໃນຄ້ັງນ້ີແມນລວມມີປະເທດຈີນ, ສິງກະໂປ, ບຣູໄນ, ລາວ, ມຽນ

ມາ, ສະຫະລັດອາຫລັບເອມີເຣັດ, ຈີເລ, ອາຣູກວາຍ, ການາດາ, ນູແວນເຊ

ລັງ, ອົດສະຕຣາລີ, ໂນຣູ.

7月2日，中国、老挝等12国经贸主管部门发表联合声明，提出

应避免实行出口管制或设立关税和非关税壁垒，取消对必需品尤

其是医疗用品施加的任何现有贸易限制措施。此次共同发声的国

家包括中国、新加坡、文莱、老挝、缅甸、阿联酋、智利、乌拉

圭、加拿大、新西兰、澳大利亚、瑙鲁。

新华社 图

新华社 图
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ລະບົບນິເວດ生态

ໄລຍະມໆມານີ້, ນັກຖາຍຮູບນິເວດຂອງກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕນົເອງຊົນເຜົ່າ

ໄທລ້ືຊົນເຜ່ົາຈີງໂພ ເຕີຮົງ(Dehong Dai and Jingpo Autonomous

Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ, ໄດຖາຍພາບອັນຫາເຫັນໄດຍາກ ກໍຄືພາບ

ທ່ີລູກນົກກົກ(Buceros bicornis)ເຈາະຮູອອກຈາກຮັງຢູທ່ີປາເຂດສະຫງວນ

ທຳມະຊາດລະດັບແຂວງ ທົງປ້ີກວນ(Tongbiguan)ຢຸນນານໃນເມືອງຢິງ

ຈຽງ(Yingjiang County). ອີງຕາມການແນະນຳຂອງສະມາຄົມຊົມນົກ

ເມືອງຢິງຈຽງໃຫຮູວາ, ປັດຈຸບັນຢູໃນຂອບເຂດກິ່ງແຂວງເຕີຮົງແມນໄດມີ

ຂ້ໍມູນບັນທຶກສັງເກດການຟັກໄຂຂອງນົກກົກ, ນົກເງືອກກາມຊາງ(Rhytic-

eros undulatus), ນົກແກກ(Anthracoceros coronatus), ປະລິ

ມານນົກເງືອກທ່ີສັງເກດເຫັນແມນມີປະມານ 200 ໂຕ.

近日，云南省德宏傣族景颇族自治州的生态摄影师在盈江县铜壁

关省级自然保护区森林中，拍摄到双角犀鸟雏鸟破洞出巢的珍贵

影像。据盈江观鸟协会介绍，目前德宏州境内已有双角犀鸟、花

冠皱盔犀鸟、冠斑犀鸟的孵育观测记录，观测到的犀鸟数量约为

200只。 朱边勇 图

ຢູທ່ີໂຮງງານຜະລິດເກືອນານປາວ(Nanbao) ເຂດຊາວເຟີຍຕຽນ(Cao

feidian District) ນະຄອນຖັງຊານ(Tangshan City) ແຂວງເຫີເປີຍ, 

ວຽກງານເກັບເກືອລະດູບານໃຫມທ່ີຫນ່ຶງປີມີເທ່ືອດຽວແມນໃກຈະສ້ິນສຸດລົງ

ແລວ, ປະລິມານການຜະລິດເກືອລະດູບານໃຫມຂອງໂຮງງານຜະລິດເກືອ

ນານປາວໃນປີນີ້ຄາດຄະເນວາຈະບັນລຸເຖິງ 7,2 ແສນໂຕນ. ນີ້ແມນຮູບ

ພາບນາເກືອຂອງໂຮງງານຜະລິດເກືອນານປາວ ເຂດຊາວເຟີຍຕຽນ ນະ

ຄອນຖັງຊານທ່ີຖາຍໃນວັນທີ 9 ເດືອນກໍລະກົດ.

在河北省唐山市曹妃甸区南堡盐场，一年一度的春盐收获工作即

将结束，今年南堡盐场的春盐产量预计可达72万吨。这是7月9

日拍摄的唐山市曹妃甸区南堡盐场盐田。新华社 图

ທະເລຊາຍເທິງເກີລີ(Tengger Desert) ທ່ີຕ້ັງຢູພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະ

ເທດຈີນເປັນທະເລຊາຍທ່ີໃຫຍອັນດັບທີ 4 ໃນປະເທດຈີນ, ເນ້ືອທ່ີທັງຫມົດປະ

ມານ 4,3 ຫມື່ນກິໂລຕາແມັດ. ຫລັງຈາກຜານການບູລະນະຟື້ນຟູແລວ, ຢູ

ໃນທະເລຊາຍສີຄຳແມນໄດປະກົດມີສີຂຽວ ອັນເປັນສີແຫງຄວາມມີຊີວິດຊີ

ວາ. ພາບນີ້ແມນພາບວິວຂອງທະເລຊາຍເທິງເກີລິທີ່ຖາຍໃນຕອນຫົວຄາ

ວັນທີ 8 ເດືອນກໍລະກົດ.

位于中国西部的腾格里沙漠是中国第四大沙漠，总面积约为4.3

万平方公里。经过治理后，沙漠金黄的色彩中有了代表生机的绿

色。这是7月8日傍晚拍摄的腾格里沙漠风光。  新华社 图
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ວັນທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດ, ທານຫລິນຕັນ(Lin Dan) ຜູຊະນະເລີດໂອແລັມປິກ

ກິລາດອກປີກໄກຂອງປະເທດຈີນທ່ີມີອາຍຸ 37 ປີໄດປະກາດປິດຕຳນານນັກ

ກິລາທິມຊາດອັນເປັນເວລາ 20 ປີ. ຫລິນຕັນ ເປັນຫນ່ຶງໃນນັກກິລາດີເດ່ັນໃນ

ວົງການກິລາດອກປີກໄກໂລກ. ເພ່ິນເຄີຍໄດຮັບຊະນະເລີດທິມຊາຍດຽວໃນ

ງານກິລາໂອແລັມປິກ 2 ຄ້ັງ ຄືໃນປີ 2008 ແລະ ປີ 2012, ໄດຮັບຊະນະ

ເລີດທີມຊາຍດຽວໃນງານແຂງຂັນດອກປີກໄກຊິງແຊັມໂລກ 5 ຄ້ັງ. ໃນນາມ

ເປັນນັກກິລາຕົວຫລັກຂອງທິມ, ເພິ່ນຊວຍທິມຊາດຈີນຍາດໄດລາງວັນຊະ

ນະເລີດຖວຍໂທມາດສ(Thomas Cup Badminton) 6 ຄ້ັງ, ລາງວັນ

ຊະນະເລີດຖວຍຊເດຍແມນ(Sudirman Cup Badminton) 5 ຄ້ັງ, ຜົນ

ງານລາງວັນຊະນະເລີດລະດັບໂລກຈຳນວນ 20 ຄ້ັງທ່ີເພ່ິນໄດຮັບ ໃນປັດຈຸ

ບັນແມນຍັງບມີຜູໃດສາມາດທຽບເທ່ົາໄດເທ່ືອ.

7月4日，37岁的中国羽毛球奥运冠军林丹宣布结束其20年的国

家队生涯。林丹是世界羽坛最优秀的运动员之一。他曾在2008

年和2012年两夺奥运会男单冠军、5次问鼎世界羽毛球锦标赛

男单冠军。作为主力队员，他帮助中国队夺得了6次汤姆斯杯冠

军、5次苏迪曼杯冠军，其所拥有的20个世界冠军头衔迄今无人

企及。

体育 ກິລາ

新华社 图
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       ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາທາຈິກິທາສືຄົວກ່ັນ(Tajik 

Autonomous County of Taxkorgan, ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນ "ເມືອງ

ທາ"), ຂ້ຶນກັບເຂດຄາສເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາອຸຍກູຊິນ

ຈຽງ(Kashi Area, Xinjiang Uygur Autonomous Region), ຕ້ັງຢູ

ເທິງພູພຽງປາເມຍ(The Pamirs). ເຄຫາສະຖານທີ່ເປັນສັນຍະ

ລັກຢູທ່ີນ້ີ, ເປັນຮູບປ້ັນອັນໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມສູງປະມານ 30 ແມັດ 

ກໍຄື "ນົກອິນຊີປາເມຍ".

      ນົກອິນຊີທ່ີບິນຢາງອິດສະຫຼະຢູເທິງຍອດພູຫິມະນ້ັນ ເປັນ

ສັນຍາລັກຂອງຊົນເຜົ່າທາຈິກິທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສວນໜອຍຂອງ

ປະເທດຈີນມີປະມານຈຳນວນ 33 ພັນຄົນ, ເຜ່ົາທາຈິກິດຳລົງ

[yog]up "oqdvyo-uxkg,p" ！ 
飞吧，“帕米尔雄鹰”！

塔什库尔干塔吉克自治县（简称“塔县”），

隶属中国新疆维吾尔自治区喀什地区，位于

帕米尔高原上。这里的标志建筑，是一座高

约 30 米的“帕米尔雄鹰”雕塑。

自由翱翔于雪山之巅的山鹰是中国少数

民族塔吉克族的图腾。塔县生活着约 3.3 万

名塔吉克族居民，他们被称为“帕米尔雄鹰”。

平均海拔 4000 米以上的塔县集高寒、边境于

一身，中国大多数的塔吉克族人居住于此。

站在“帕米尔雄鹰”雕塑之下，环顾四周，

举目所及皆是山。昆仑山、喀喇昆仑山、兴

都库什山……贫困伴随着群山，千百年来困

扰着当地居民。

2019 年，随着中国脱贫攻坚战挺进到“最

后一公里”，塔县实现脱贫摘帽。如今，光纤

入户和国家电网进山等惠民工程正在有序推

进，“全面建成小康社会，一个民族都不能少”

的承诺在帕米尔高原开花结果，人与山的关

系也在发生跨时代的变化。

■  张钟凯 高晗 / 文

ຊີວິດຢູເມືອງທາ, ເຂົາເຈົ້າຖືກເອີ້ນເປັນ "ນົກອິນຊີປາເມຍ". 

ສະເລຍລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜານໍ້າທະເລຂອງເມືອງ

ທາແມນ 4000 ແມັດຂ້ຶນໄປ, ມັນທັງມີດິນຟາອາກາດທ່ີໜາວ

ເຢັນ ສະຖານທ່ີທັງຕ້ັງຢູເຂດຊາຍແດນ, ພົນລະເມືອງຊົນເຜ່ົາ

ທາຈິກິສວນຫຼາຍແມນດຳລົງຊີວິດຢູທ່ີນ້ີ.

     ເມ່ືອຢືນຢູກອງຮູບປ້ັນ "ນົກອິນຊີປາເມຍ", ຫຼຽວເບ່ິງໄປ

ທຸກທິດທາງ, ສາຍຕາທ່ີເຫັນທັງໝົດລວນແຕເປັນທິວທັດຂອງ

ພູຜາ ພູຄຸນຫຼູນ ພູຄາລະຄຸນຫຼູນ ພູສິ່ງໂຕໂຄສ…ຄວາມທຸກ

ຍາກຢູຄຽງຂາງກັບພູຜາເຫ່ົຼານ້ີ, ໄດເຮັດໃຫປະຊາຊົນທອງຖ່ິນ

ແຫງນ້ີຕົກທຸກໄດຍາກໃນຕະຫຼອດພັນປີທ່ີຜານມາ.

①
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      ໃນປີ 2019, ຄຽງຄູກັນກັບຂະບວນການຕສູເພ່ືອຫຸຼດພ້ົນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດຈີນ ໄດບຸກເຂົ້າສູ "ກິ
ໂລແມັດສຸດທາຍ", ເມືອງທາໄດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ
ແລວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໂຄງການທ່ີເອ້ືອຜົນປະໂຫຍດຕປະຊາຊົນ
ເປັນຕົ້ນແມນ ການແລນສາຍໃຍແກວນຳແສງເຂົ້າເຮືອນ 
ແລະ ເຄືອຂາຍໄຟຟາແຫງຊາດເຂ້ົາໃນເຂດພູດອຍ ກໍາລັງຖືກ
ປະຕິບັດຢາງເປັນລຳດັບ, ຄຳໝ້ັນສັນຍາກຽວກັບການ "ສາງ
ເປັນສັງຄົມທີ່ກິນແຊບນຸງງາມຢາງຮອບດານ ຊົນເຜົ່າໃດກໍບ
ໃຫຖືກປະລະ" ກໍາລັງແຕກດອກອອກຜົນຢູເທິງເຂດພູພຽງປາ
ເມຍ, ສາຍພົວພັນລະຫວາງຄົນກັບພູຜານ້ັນກໍກຳລັງເກີດການ
ປຽນແປງແບບຂາມຍຸກສະໄໝ.

vtmy[kpI6[rk[

④

②

③

ຮູບ ① ຮູບປ້ັນ “ນົກອິນຊີປາເມຍ”

图① “帕米尔雄鹰”雕塑  新华社 图

ຮູບ ② ທິວທັດໃນສວນສາທາລະນະດິນທາມທ່ົງຫຍາເມືອງທາ

图② 塔县金草滩湿地公园一景 新华社 图

ຮູບ ③ ຕົວເມືອງໆທາ ທ່ີຖາຍດວຍກອງຍົນໂດຣນ

图③ 无人机拍摄的塔县县城 新华社 图

ຮູບ ④ ນັກສະແດງເຕ້ັນລໍາອິນຊີຂອງເຜ່ົາທາກິເຄິ

图④ 演员表演塔吉克族鹰舞 新华社 图
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点亮夜经济

      “ເສດຖະກິດກາງຄືນ” ຫມາຍເຖິງເສດຖະກິດບໍລິໂພກສະ

ໄຫມໃຫມທ່ີເກີດຂ້ຶນລະຫວາງເວລາ 18:00 ໃນມ້ືນ້ັນຮອດ ເວ

ລາ 6:00 ຕອນເຊ້ົາຂອງມ້ືຕມາ, ເຊ່ິງຖືເອົາຊາວເມືອງທອງ

ຖ່ິນ ແລະ ນັກທອງທຽວຕາງຖ່ິນເປັນກຸມບໍລິໂພກຫລັກ, ຖືເອົາ

ຂະແຫນງການບໍລິການເປັນຮູບການຕ້ົນຕໍ ເຊ່ັນວາ: ການພັກ

ຜອນຢອນອາລົມ, ທອງທຽວຊົມວິວ, ຊື້ເຄື່ອງ, ອອກກຳລັງ

ກາຍ, ວັດທະນະທຳ, ອາຫານກິນດ່ືມ ແລະ ອ່ືນໆ.

      ວັນທີ 27 ສິງຫາ ປີ 2019, ຫອງວາການຄະນະລັດຖະບານ

ປະເທດຈນີໄດປະກາດ “ຄຳແນະນຳວາດວຍການເລັງ່ລດັພດັ

ທະນາການໄຫລວຽນ ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກດານການຄາ”, 

ໂດຍສະເຫນີໃຫສົ່ງເສີມວົງການການຄາ ແລະ ຖະຫນົນການ

ຄາພິເສດປະສານຢາງສະຫນິດແຫນນກັບດານວັດທະນະທຳ, 

ການທອງທຽວ, ການພັກຜອນຢອນອາລົມ ແລະ ອື່ນໆ, ແກ

ຍາວໄລຍະເວລາບໍລິການ, ເປີດເຂດສະເພາະການບໍລິການ

ຕອນເດິກ, ຮານສະດວກຊ້ື 24 ຊ່ົວໂມງ ແລະ ເຂດຖະຫນົນອາ

ຫານເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີເປັນເອກະລັກ. ສຳລັບເຂດທ່ີມີເງ່ືອນໄຂແມນ

ສາມາດເພ່ີມທະວີການລົງທຶນ, ກສາງສະຖານທ່ີບໍລິໂພກກາງ

ຄືນ ແລະ ເຂດຊມນຸມ, ປັບປຸງມາດຕະການສວນປະກອບຕາງໆ

ເຊ່ັນ: ການຄົມມະນາຄົມ, ຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລອມ

ໃນກາງຄືນ ແລະ ອ່ືນໆ, ຍົກລະດັບຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມ

“夜经济”是指发生在当日 18 点至次日凌晨 6 点，以本地市民和外地游客为消费主体，以休闲、

旅游观光、购物、健身、文化、餐饮等为主要形式的现代消费经济。

随着中国疫情防控进入常态化，夜经济成为中国经济新兴活力源。数据显示，以服务消费为

主要内容的夜经济在城市 GDP 中所占比重不断加大 , 发展迅猛。北京、上海、深圳、广州、杭州

等城市的夜间消费约占全天消费额的一半 , 并逐步上升。夜经济打造的亮丽风景线，不仅能创造

就业岗位、带来产业发展机会，从拉动内需、促进消费角度来看，更为当前经济发展注入了新动能。

①
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ຄຶກຄັກຂອງການບໍລິໂພກກາງຄືນ.

      ໂດຍສຸມໃສການສາງຄວາມຈະເລີນແກເສດຖະກິດກາງ

ຄືນ, ສ່ົງເສີມການເຕີບໂຕຂອງການບໍລິໂພກ, ນະຄອນຫລວງ

ປັກກ່ິງໄດວາງມາດຕະການສະຫນັບສະຫນູນຈຳນວນ 13 ມາດ

ຕາ; ນະຄອນຊຽງໄຮໄດກຕັ້ງ “ຫົວຫນາເຂດກາງຄືນ” “ປະ

ທານກຳມະການບໍລິຫານວິຖີຊີວິດກາງຄືນ”; ນະຄອນເຊິງຕູ
(Chengdu City) ໄດວາງແຜນປະຕິບັດການວາດວຍການ

ເລ່ັງລັດກສາງຕົວເມືອງບໍລິໂພກສາກົນ; ນະຄອນຊີອານ(Xi’an 

City) ສະເຫນີກສາງເສດຖະກິດກາງຄືນນະຄອນຊີອານທ່ີ “ຫັນ

ເປັນແບບຍີ່ຫໍ້, ແບບທົ່ວຂົງເຂດ, ແບບເປັນເອກະລັກ ແລະ

ແບບສາກົນ”......

      ຈາກສູນການຄາຖ້ໍາຮົງຢານະຄອນຈົງກ່ິງ, ຮອມກວາງ

ຮອມແຄບຂອງນະຄອນເຊິງຕູ ແລະ ສະຖານທີ່ “ເຊັກອິນ
(Check in)” ອ່ືນໆອັນເປັນທ່ີນິຍົມໃນກາງຄືນ, ມາຮອດຫໍກວາງ

ໂຈວ(Canton Tower), ຫໍໂອແລັມປິກປັກກິ ່ງ(Beijing 

Olympic Tower), ງານສະແດງໄຟແສງສີທ່ີຝ່ັງແມນ້ໍາຮວງ

ຜູ(Huangpu River) ນະຄອນຊຽງໄຮ; ຈາກໂຮງຫນັງກາງ

ຄືນທ່ີອັດຕາການເຂ້ົາຊົມເພ່ີມຂ້ຶນຢາງຫມ້ັນຄົງ, ຮານຂາຍປ້ຶມ 

24 ຊົ່ວໂມງ, ມາຮອດອາຫານເຄື່ອງດື່ມຕະຫລາດກາງຄືນ,

ການຊ້ືເຄ່ືອງ, ການຮອງເພງຄາລາໂອເກະ ແລະ ອ່ືນໆ, ຂົງ

ເຂດ ແລະ ຂະແຫນງການທີ່ເຂົ້າຮວມກະແສໃຫຍແຫງການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດກາງຄືນແມນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ສະ

ພາບການທ່ີຫໍພິພິທະພັນ ຫໍວັດທະນະທຳ ຫໍສະຫມຸດ, ຫໍເຕັກໂນ

ໂລຊີ, ຫໍວາງແຜນ ແລະ ສະຖານທ່ີວັດທະນະທຳອ່ືນໆ “ປິດບໍລິ

ການຕອນ 17 ໂມງ” ກໍກໍາລັງມີການປຽນແປງ. ສາມາດເວ້ົາ

ໄດວາ, ເສດຖະກິດກາງຄືນຂອງປະເທດຈີນແມນໄດພັດທະ

ນາຈາກ “ຕະຫລາດກາງຄືນ” ທ່ີງາຍດາຍໃນເມ່ືອກອນມາເປັນ

ຕະຫລາດການບໍລິໂພກກາງຄືນທີ່ປະກອບດວຍຫລາກຫລາຍ

ຮູບແບບເຊ່ັນ: “ກິນ, ຫລ້ິນ, ຊ້ື, ບັນເທິງ, ກິລາ, ການວາງສະ

ແດງ, ການສະແດງ, ການຮາຮຽນ” ແລະ ອ່ືນໆ, ວິຖີຊີວິດກາງ

ຄືນຂອງຜູຄົນແມນມີການປຽນແປງໃຫມເກີດຂ້ຶນ.

      ຄຽງຄູກັບການຄວບຄຸມປອງກັນພະຍາດຂອງປະເທດຈີນ

ກາວເຂ້ົາສູພາວະປົກກະຕິ, ເສດຖະກິດກາງຄືນກາຍເປັນແຫລງ

ກຳລັງໃຫມຂອງເສດຖະກິດຈີນ. ຈາກຂໍ້ມູນສະແດງໃຫເຫັນ

ວາ, ເສດຖະກິດກາງຄືນທີ່ຖືເອົາການບໍລິການບໍລິໂພກເປັນ

ເນ້ືອໃນຕ້ົນຕໍນ້ັນແມນໄດກວມອັດຕາສວນຂອງ GDP ຕົວເມືອງ

ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີການພັດທະນາທີ່ວອງໄວຫລາຍ. 

ການບໍລິໂພກກາງຄືນຂອງປັກກ່ິງ, ຊຽງໄຮ, ເຊິນເຈ້ິນ(Shen

zhen City), ກວາງໂຈວ, ຫາງໂຈວ(Hangzhou City) 

ແລະ ຕົວເມືອງອື່ນໆແມນກວມປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຍອດ

ການບໍລິໂພກໃນມ້ືຫນ່ຶງ, ແລະ ກຳລັງຄອຍໆເພ່ີມຂ້ຶນ. ພາບວິວ

ອັນສວຍງາມທ່ີເສດຖະກິດກາງຄືນສາງຂ້ຶນມາ, ບພຽງແຕສາ

ມາດສາງຕຳແຫນງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ນຳເອົາໂອກາດ

ໃນການພັດທະນາຂະແຫນງການຜະລິດມາ, ເມື່ອເບິ່ງໃນແງ

ສ່ົງເສີມການບໍລິໂພກແລວ ຍ່ິງໄປກວານ້ັນແມນໄດເສີມກຳລັງ

ຂັບເຄື່ອນອັນໃຫມແກການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ.
本刊综合

②

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ວັນທີ 6 ມິຖນາ, ຢູໃນສະຖານທ່ີກັບທ່ີຂອງກິດຈະກໍາສ່ົງເສີມການບໍລິ
ໂພກ “ສາວຈາວຢາງ”(Chao zhaoyang)ຂອງສູນການຄາຮວາມາວປັກ
ກ່ິງ, ນັກເດີນແບບແລກປຽນສົນທະນາກັບຊາວເມືອງ

图① 6月6日，在位于北京华贸中心的“潮朝阳”促消费活动现

场，模特与市民互动 新华社 图

ຮູບ ② ທິວທັດກາງຄືນອັນສະຫວາງຂອງຂົວແຈຟາງ(Jie fang)ທ່ີນະຄອນ
ທຽນຈິນ

图② 天津市解放桥璀璨夜色 新华社 图
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夜经济“逛吃”篇

随着中国各地疫情防控常态化和促消费政策的推进，

城市夜生活日益丰富多彩。日落西山，云南省昆明市进入

夜生活模式，南强街、恒隆广场、顺城购物中心、公园

1903 等几大夜经济繁华地段，灯火璀璨、人流如潮。

吃，是夜间消费的重要一环，行业各方正用智慧打破

传统销售模式，点亮五彩斑斓的昆明之夜。

“有请比萨 (Pizza) 制作大师为大家表演制作过程，同

时欢迎大家到场边品尝猫山王榴莲比萨。”6 月 5 日晚上 7

点，位于昆明市中心的恒隆广场，6 楼天台花园“星空花园”

嘻哈主题 Party 准时开场。来来往往的人们听着 DJ 打碟、

潮流 Rap，看着动感街舞，尝一口比萨、喝一口鸡尾酒，

享受着迷人夜生活。

云海肴是一家主打滇菜的餐饮连锁品牌。为了拉近与

消费者的距离，云海肴南强街门店在店外的道路边设摊，

向往来食客推荐洋芋粑粑、调糕藕粉、自酿甜白酒等各类

云南特色小吃，吸引了大批食客，门店生意也跟着火爆起来。

深夜 12 点，昆明顺城购物中心四楼，一头屋东京烧肉

店内，烤肉滋滋作响，食客举杯相碰，这是烤肉店的“深

夜食堂”时间。据一头屋东京烧肉品牌总监刘林生介绍，

“深夜食堂”是门店为应对疫情影响，积极拓展夜间营业探

索的新模式。他们从晚上 9 点半工作到凌晨 1 点。这段时

间，店内的服务员将服装统一换为 T 恤、牛仔裤的休闲装

扮，让忙碌了一天的食客能在轻松的氛围里享受美食。同时，

食客选择“深夜食堂”专属菜单消费可享受 8.5 折优惠。

①

■  本刊记者 李吒 韩成圆 李恒强 / 文
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      ຄຽງຄູກັບການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດພະ

ຍາດທ່ົວທຸກແຫງຂອງປະເທດຈີນ ທ່ີເຂ້ົາສູຄວາມປົກກະຕິ ແລະ 

ການຊກຍູນະໂຍບາຍກະຕຸນການບໍລິໂພກ, ຊີວິດກາງຄືນໃນ

ຕົວເມືອງນັບມື້ນັບອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍ. ຕາ

ເວັນຕົກດິນທ່ີພູຕາເວັນຕົກ, ນະຄອນຄຸນໝິງ (Kunming City) 

ແຂວງຢຸນນານ (Yunnan Province) ໄດເຂົ້າສູຮູບແບບຊີ

ວິດກາງຄືນ, ຖະໜົນໜານສຽງ (Nanqiang Street), ສູນ

ການຄາເຫິງຫົຼງ (Henglong Plaza), ສູນການຄາຊນເສິງ 
(Shuncheng Shopping Center), ສວນສາທາລະນະ 
1903 ແລະ ສະຖານທ່ີຄວາມຮຸງເຮືອງທາງເສດຖະກິດໃນຍາມ

ກາງຄືນຂະໜາດໃຫຍແຫງອື່ນໆ, ມີແສງໄຟແວວວາວ, ຄົນ

ສັນຈອນໄປມາໜາແໜນ.

      ການກິນ, ແມນວົງຈອນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນການບໍລິໂພກໃນ

ຍາມຄ່ໍາຄືນ.  ທຸກພາກສວນທຸລະກິດ ກໍໄດນຳໃຊຄວາມອັດສະ

ລິຍະໃນການບຸກທະລຸຮູບແບບການຂາຍດັ້ງເດີມ, ໄດຈູດໄຟ

ສາງສີສັນອັນສະຫວາງສະໄຫວໃຫຄຳຄືນຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ. 

vtmy[kpI6[rk[

②

③

④

ຮູບ ① ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູທ່ີຕະຫຼາດກາງຄືນໜານສຽງນະຄອນຄຸນໝິງ,
ປະຊາຊົນທັງກິນ ທັງລົມກັນຢູຕໜາຮານຂາຍເຄ່ືອງ

图① 7月11日，昆明市南强集市，人们在摊铺前边吃边聊 

陈创业 图

ຮູບ② ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ປະຊາຊົນກໍາລັງຍາງເລາະຊ້ືເຄ່ືອງຢູທ່ີຕະຫຼາດ
ກາງຄືນໜານສຽງນະຄອນຄຸນໝິງ

图② 7月11日，人们在昆明市南强集市逛街、购物 陈创业 图

ຮູບ ③ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ອາຫານແຊບຊອຍປະເພດຕາງໆໃນຕະຫຼາດ
ກາງຄືນໜານສຽງນະຄອນຄຸນໝິງ

图③ 7月11日，昆明市南强集市上的各色美食 陈创业 图

ຮູບ ④ ລູກຄາກິນຊ້ີນປ້ິງດວຍຄວາມດີໃຈໃນຮານຄາບາບີຄິວຢີໂຖອູ(Yi tou wu)

图④ 一头屋烧肉店顾客乐享烤肉 李吒 图
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ຄ່ໍາຄືນເທິງດາດຟາ

天台之夜

    “ມີການເຊີນພຄົວໃຫຍເຮັດພິດຊາ (Pizza) ມາສະແດງ
ໃຫທຸກຄົນເບ່ິງຂ້ັນຕອນການເຮັດ, ພອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍຕອນຮັບ
ທຸກທານມາສະຖານທີ່ເຮັດຕົວຈິງເພື່ອຊິມ ພິດຊາຖົ່ວລຽນມູ
ຊານຄິງ (Musang king)”, ໃນຕອນແລງ 7 ໂມງຂອງ ວັນທີ 

5 ມິຖນາ, ສູນການຄາເຫິງຫຼົງ ທີ່ຕັ້ງຢູໃຈກາງຂອງນະຄອນ
ຄຸນໝິງ, ສວນດອກໄມເທິງດາດຟາຊັ້ນ 6 ທີ່ມີງານລຽງສັງ
ສັນປາຕ້ີ (Party) ໃນຫົວຂ້ໍ ຮິບຮອບ (Hip-Hop) “ສວນດອກ
ໄມ ແລະ ທອງຟາເຕັມໄປດວຍດວງດາວ” ໄດເລີ່ມຂຶ້ນຢາງ
ຕົງເວລາ. ຜູຄົນທ່ີໄປໆມາໆຟັງດີເຈໝຸນແຜນ (DJ set), ເພງ
ແຣັບ (Rap) ທີ່ຍອດນິຍົມ, ເບິ່ງການເຕັ້ນຮິບຮອບທີ່ໜາຕື່ນ
ໃຈ, ຊິມພິດຊາຈັກຄຳໜ່ຶງ, ດ່ືມເຫ້ົຼາຄັອກເທວ (Cocktail) ຈັກ
ບາດ, ເຊີຍຊົມຊີວິດຍາມຄ່ໍາຄືນອັນໜາຫົຼງໄຫຼ. 
      ຜູຮັບຜິດຊອບທ່ີກຽວຂອງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ
ຕະຫຼາດ ສູນການຄາເຫິງຫົຼງ ນະຄອນຄຸນໝິງ ໄດແນະນຳວາ: 
“ຍາມກາງຄືນຂອງມ້ືວັນສຸກ, ພໍດີກັບເປັນຈັງຫວະໂອກາດອັນ
ດີໃນການພັກຜອນຜອນຄາຍຈາກໜ່ຶງອາທິດທ່ີຫຍຸງວຽກ, ດ່ັງ
ນ້ັນ ພວກເຮົາໄດຕັດສິນໃຈຈັດງານລຽງປາຕ້ີຕາມຫົວຂ້ໍໃນທຸກໆ

ວັນສຸກ ທີ່ສວນດອກໄມເທິງດາດຟາຊັ້ນ 6 ເປັນປະຈຳ” ອີງ
ຕາມຫົວຂ້ໍທ່ີແຕກຕາງກັນ, ຮານຄາແຕລະປະເພດທ່ີແຕກຕາງ
ໃນສູນການຄາທີ່ເປັນເຄືອຂາຍກັບສູນການຄາເຫິງຫຼົງ ກໍໄດ
ເຂ້ົາຮວມໃນກິດຈະກຳ. 
      ຜູຮັບຜິດຊອບຄົນດ່ັງກາວເວ້ົາວາ, ໃນນາມທ່ີເປັນ ຫົວ
ໜວຍທຸລະກິດແບບກວມລວມທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດໃນປັດຈຸບັນຢູຄຸນໝິງ, 
ສູນການຄາເຫິງຫົຼງ ກຳລັງພະຍາຍາມຢາງໜັກເພ່ືອໃຫຫຸຼດພ້ົນ
ຈາກຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດ, ປັດຈຸບັນ ປະລິມານ
ການສັນຈອນໄປມາຂອງລູກຄາໄດຟ້ືນຄືນມາປະມານ 8 ສວນ
10 ຂອງກອນໜາການລະບາດ. ສູນການຄາວາງແຜນທີ່ຈະ
ສາງສະຖານທີ່ໃໝສຳລັບການໃຊຈາຍບໍລິໂພກໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ,
ເພ່ືອດຶງດູດການໄປມາຂອງລູກຄາໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ. ພວກເຂົາຍັງ
ວາງແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບຮານຄາທີ່ເຂົ້າຮວມກິດຈະກຳ
ສົ່ງເສີມການຂາຍເພື່ອການໃຊຈາຍໃນຍາມກາງຄືນ: ເປັນ
ຕົ້ນວາ ພາຍຫຼັງເວລາ 9 ໂມງແລງ, ອີງຕາມປະເພດຂອງ
ຮານຄາ ແລະ ສິນຄາ, ສ່ົງເສີມໃຫທາງຮານນຳສະເໜີສິດທິພິ
ເສດ ແລະ ສວນຫຸຼດທ່ີສອດຄອງກັນ. 

     ກຸງມັງກອນນອຍລົດຊາດເຜັດຮຶນ, ລູກຊິ້ນທາໂກຢາກ ິ
(Takoyaki), ເບຍ, ອາຫານປິ້ງ... ທຸກເທື່ອທີ່ຮອດທາຍອາ

ທິດ, ຕະຫຼາດນັດເສດຖະກິດກາງຄືນຖະຫນົນໜານສຽງ ນະ

ຄອນຄຸນໝິງ ກໍມີຄວາມຄຶກຄື້ນເປັນພິເສດ, ກຸມຄົນ “ມັກກິນ” 

ກໍເລາະລຽບໄປຕາມຖະໜົນຮອມຕ່າງໆ, ຄ້ົນຫາອາຫານແຊບ

ນົວປະເພດຕາງໆ.

      ຢຸນຮາຍຢາວ (Yunhaiyao) ແມນຍ່ີຫ້ໍຮານອາຫານເຄືອ

ຂາຍ (Chain store) ໜ່ຶງທ່ີມີຜະລິດພັນຕ້ົນຕໍເປັນອາຫານຢຸນ

ນານ. ເພ່ືອເປັນການຫຍັບໄລຍະຫາງກັບລູກຄາໃຫເຂ້ົາໃກກັນ

ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຢຸນຮາຍຢາວ ສາຂາຖະໜົນໜານສຽງ ໄດຕັ້ງຊມ

ຕັ້ງຊມນອກຮານ

店外设摊

ຂຶ້ນຢູແຄມທາງນອກຮານ, ແນະນຳອາຫານໃຫແກລູກຄາທີ່

ຜານໄປມາເຊ່ັນ:  ຂະໜົມມັນຝຣ່ັງ, ຂະໜົມແປງຫົວບົວ, ເຫ້ົຼາ

ຂາວຫວານບົ່ມເອງ (ເຫຼົ້າຫຼາວຈາວ,  Laozao) ແລະ ອາ

ຫານວາງທ່ີມີລັກສະນະພິເສດຂອງຢຸນນານອ່ືນໆ,  ດຶງດູດແຂກ

ຮານອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ທຸລະກິດຂອງຮານກໍໂດງ

ດັງຂ້ຶນມານຳກັນ.

      ນາງ ຢາງເໝີຍ (Yangmei) ຜູຈັດການຮານເວ້ົາວາ, 

ນອກຈາກຕ້ັງຊມຢູນອກຮານແລວ, ທາງຮານຍັງອີງຕາມການ

ໄປມາຂອງລູກຄາທີ່ຫວນກັບມາຫຼັງຈາກອາກາດເຊົາໜາວ, 

ຄອຍໆຂະຫຍາຍເວລາການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຮານອອກ. 
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       ຍາມເດິກ 12  ໂມງ, ສູນການຄາຊນເສິງ ຄຸນໝິງ ຊ້ັນສ່ີ, 

ພາຍໃນ “ຮານປ້ິງຊ້ີນໂຕກຽວຫອງໜ່ຶງ”, ສຽງປ້ິງຊ້ີນແຊບໆ

ດັງຂຶ້ນ, ແຂກຮານອາຫານຍົກຈອກຕຳກັນ, ນີ້ແມນເວລາ 

“ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ຂອງຮານປ້ິງຊ້ີນ.

      ອີງຕາມການແນະນຳຂອງ ທານ ຫິຼວຫິຼນເຊ່ິງ (Liu Lin

sheng) ຜູອຳນວຍການຂອງຍີ່ຫໍ້ “ຮານປິ້ງຊີ້ນໂຕກຽວຫອງ

ໜ່ຶງ”, “ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ແມນຮູບແບບໃໝທ່ີທາງຮານ

ໄດສຳຫຼວດການຂະຫຍາຍເວລາເປີດດຳເນີນທຸລະກິດໃນເວ

ລາກາງຄືນຢາງຫາວຫັນ, ເຊ່ິງທາງຮານເຮັດຂ້ຶນມາເພ່ືອຮັບ

ມືກັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບພະຍາດລະບາດ. ພວກເຂົາເຮັດ

ວຽກເລີ່ມແຕເວລາ 9 ໂມງເຄິ່ງຕອນແລງ ຈົນໄປຮອດຕອນ

ເຊົ້າເດິກ 1 ໂມງ. ຊວງໄລຍະເວລານີ້, ພະນັກງານບໍລິການ

ພາຍໃນຮານຈະປຽນເຄື່ອງນຸງຢາງເອກະພາບກັນເປັນການ

ແຕງໂຕແບບສະບາຍໆ ກໍຄື ເສ້ືອຍືດ ແລະ ໂສງຢີນ,  ເພ່ືອໃຫ

ແຂກຂອງຮານອາຫານທີ່ຫຍຸງວຽກມາມື້ໜຶ່ງແລວສາມາດ

ເຊີຍຊົມກັບອາຫານອັນແຊບຊອຍໃນບັນຍາກາດອັນຜອນຄາຍ.

ພອມດຽວກັນນ້ັນ,  ລູກຄາທ່ີເລືອກເມນູອາຫານພິເສດ  “ໂຮງ

ອາຫານຍາມເດິກ” ກໍສາມາດໄດຮັບສວນຫຸຼດພິເສດ 15%.

      ໂຮງອາຫານຍາມເດິກເຮັດແນວໃດຈ່ຶງສາມາດຮິບໂຮມ

ເອົາຄວາມນິຍົມໃນຍາມເດິກແບບນີ້ໄດ? ທານ ຫຼິວຫຼິນເຊິ່ງ 

ເວົ້າວາ, ພວກເຂົາໄດນຳໃຊການປະຊາສຳພັນໃນກຸມເຄືອ

ຂາຍສັງຄົມອອນລາຍຢາງຫາວຫັນ, ແຈກໃບປິວປະຊາສຳພັນ 

ແລະ ວິທີອື່ນໆ, ປະຊາສຳພັນໂຮງອາຫານຍາມເດິກ. ນອກ

ຈາກນ້ັນ, ທານ ຫິຼວຫິຼນເຊ່ິງ ຍັງໄດແນະນຳວາ, ສູນການຄາ

ຊນເສິງ ແມນຢູໃນໂຄງສາງແບບເຄ່ິງເປີດຕພາຍນອກ, ການ

ເຂົ້າອອກຂອງຜູບໍລິໂພກບໄດຖືກຈຳກັດທັງໝົດຈາກເວລາ

ເປີດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຫາງ, ເຊິ່ງມັນເປັນປະໂຫຍດຕກັບ

ຮານຄາໃນການສຳຫຼວດຫາຮູບແບບເວລາເປີດດຳເນີນທຸລະ

ກິດໃນຍາມກາງຄືນແບບໃໝ. ນອກຈາກນ້ັນ, ເຂດຊນເສິງ ກໍ

ມີໄລຍະຫາງທີ່ຄອນຂາງໃກກັບ ຖະໜົນໜານສຽງ, ຖະໜົນ

ເກົ່າຄຸນໝິງ ແລະ ເຂດຖະໜົນອາຫານວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກ

ສະນະພິເສດອ່ືນໆ,  ເຊ່ິງສາມາດປະກອບເປັນປະສິດທິຜົນເຕ້ົາ

ໂຮມຮວມກຸມ (cluster) ທ່ີຄອນຂາງເຂ້ັມແຂງ.

      “ພວກເຮົາເຊ່ືອໝ້ັນ, ໂດຍຜານລັດຖະບານ, ວົງການທຸລະ

ກິດແບບກວມລວມ, ຄວາມພະຍາຍາມຮວມກັນຂອງຫາງຮານ

ແລະ ຜູບໍລິໂພກ, ໄດສາງບັນຍາກາດການຈັບຈາຍໃຊສອຍ,

 ປະກອບກັນເປັນຜົນການຮວມກຸມ, ສາມາດເຮັດໃຫຍາມຄໍ່າ

ຄືນຂອງຄຸນໝິງງົດງາມຍ່ິງຂ້ຶນ, ທາງເລືອກການບໍລິໂພກກໍຫຼາຍ

ແບບຂ້ຶນ ” ທານ ຫິຼວຫິຼນເຊ່ິງ ທ່ີເບ່ິງອະນາຄົດອັນດີ ຂອງ “ເສດ

ຖະກິດກາງຄືນ” ແລະ “ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ໄດກາວຂ້ຶນ.

ເພື່ອເປັນການສາງທາງເລືອກອັນອຸດົມສົມບູນໃຫແກການໃຊ

ຈາຍຂອງລູກຄາຮານອາຫານໃນຍາມຄ່ໍາຄືນ, ມໆ ມານ້ີ ທາງ

ຮານຍັງໄດນຳສະເໜີອາຫານປິ້ງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ແລະ

ເຄ່ືອງດ່ືມໝາກໄມສົດລະດູຮອນ.

      ໃນປັດຈຸບັນ, ຕະຫຼາດນັດເສດຖະກິດຖະໜົນໜານສຽງ 

ໄດມີຮານຄາ 40 ກວາຮານເຂ້ົາມາຮວມ, ເຊ່ິງໄດກວມເອົາ

ອາຫານພື້ນເມືອງຢຸນນານ, ອາຫານລົດຊາດອາຊີຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ ແລະ ການສະແດງມໍລະດົກວັດທະນະທຳທ່ີບເປັນ

ວັດຖຂອງຈີນ ແລະ ເນ້ືອໃນອ່ືນໆ. ໃນນາມທ່ີເປັນຝາຍຄຸມຄອງ

ຕະຫຼາດຂອງຕະຫຼາດນັດເສດຖະກິດກາງຄືນໜານສຽງ, ບໍລິ

ສັດ ເຜີຍແຜວັດທະນະທຳອູເລ້ີ (Wule) ຈຳກັດ ໄດຮັບຜິດຊອບ

ການຄຸມຄອງຫາງຮານທີ່ເຂົ້າມາຂາຍຢາງເປັນເອກະພາບ. 

ທານ ຢາວຮົວ (Yaohua) ຜູອຳນວຍການພະແນກແຜນການ

ຂອງບໍລິສັດດ່ັງກາວເວ້ົາວາ “ນອກຈາກຈັດຕ້ັງພະນັກງານຮັກ

ສາຄວາມສະອາດ ແລະ ລົດຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ໃຫດຳເນີນ

ການອະນາໄມຖະໜົນຕາມເວລາທ່ີກຳນົດແລວ, ພວກເຮົາຍັງ

ມີການໃຫຄວາມຮວມມືກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເລື້ອຍໆໃນ

ການກວດກາຄວາມປອດໄພດານສຸຂະອະນາໄມຂອງອາຫານ

ໃນຮານຄາ ແລະ ຊມຂາຍເຄື່ອງ, ກສາງສະພາບແວດລອມ

ການກິນດ່ືມທ່ີເຮັດໃຫຜູບໍລິໂພກສາມາດວາງໃຈໄດ.”

ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ

深夜食堂
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夜经济“玩乐”篇

g]njv' "dkomjP;s]yho" 0v'glf4tdufdk'7no

在重庆市，洪崖洞一天中最美的时刻、最密集的消费，都在太阳落山后 ；在陕西省西安市大

唐不夜城，不倒翁小姐姐一次次向游客伸出纤纤玉手 ；在山东省青岛市，璀璨灯光秀令人流连忘

返……夜幕降临，华灯初上，在疫情期间沉寂了许久的中国城市之夜，重新焕发生机。

玩，是夜间消费的活力源泉。在当下的中国各大城市，人们正努力摆脱疫情影响，重新寻觅

生活的乐趣。

①
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      ຢູທ່ີນະຄອນຈົງກ່ິງ(Chongqing City), ຊວງເວລາທ່ີສວຍ
ງາມທ່ີສຸດ ແລະ ມີການບໍລິໂພກຫລາຍທ່ີສຸດໃນມ້ືຫນ່ຶງຂອງຖ້ໍາ
ຮົງຢາ(Hongya Cave) ຕາງກໍເກີດຂຶ້ນໃນຊວງເວລາຫລັງ
ຈາກຕາເວັນຕົກດິນ; ຢູທີ່ເມືອງຕາຖັງ ເມືອງທີ່ບເຄີຍມີກາງ
ຄືນ(Great Tang All Day Mall) ຂອງນະຄອນຊີອານ(Xi’an City) 

ແຂວງສັນຊີ(shaan xi), ຍິງສາວ “ຕຸກກະຕາລ້ົມລຸກ” ໄດຍ່ືນ
ມືອັນອອນນຸມໄປຫານັກທອງທຽວຊ້ໍາແລວຊ້ໍາອີກ; ຢູທ່ີນະຄອນ
ຊິງຕາວ(Qingdao City) ແຂວງຊານຕົງ, ງານສະແດງໄຟ
ແສງສີອັນແວວວາວຈັບຕາ ເຮັດໃຫຜູຄົນຫລົົງໄຫລຢາງບຮູ
ຕົວ...ຕາເວັນລັບຂອບຟາ, ແສງໄຟເລີ່ມສະຫວາງຂຶ້ນ, ຕົວ
ເມືອງກາງຄືນຂອງປະເທດຈີນ ທ່ີໄດງຽບສະຫງົບໄປໃນຊວງ
ເວລາພະຍາດໂຄວິດລະບາດນັ້ນ ໄດຟື້ນຟູຄວາມມີຊີວິດຊີວາ
ກັບມາອີກຄ້ັງໜ່ຶງ.
      ການລ່ືນເລີງ ເປັນແຫລງກຳລັງຊີວິດຊີວາຂອງການບໍລິ
ໂພກກາງຄືນ. ແຕລະຕົວເມືອງໃຫຍຂອງປະເທດຈີນໃນປັດຈຸ
ບັນ ຜູຄົນກຳລັງພະຍາຍາມຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຜົນກະທົບຂອງ
ວິກິດການພະຍາດຄ້ັງນ້ີ, ຕາມຫາຄວາມສຸກຂອງຊີວິດຄືນໃຫມ
ອີກຄ້ັງ.

     “ນີ້ກໍຄືພາບກາງຄືນຂອງນະຄອນຈົງກິ່ງອັນລືຊື່, ພູຜາ
ແມນໍ້າລຳເຊ ພາບວິວຕົວເມືອງ ຈັ່ງແມນງາມຈົນບມີແນວ
ຕິຕຽນ.” ຢູທ່ີເວທີຊົມວິວຂອງຖ້ໍາຮົງຢານະຄອນຈົງກ່ິງ, ເຖິງ
ແມນວາໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ, ເຮັດໃຫກະ
ແສຄົນບມີຫລາຍ ແລະ ແອອັດເຫມືອນເມ່ືອກອນ, ແຕນັກທອງ
ທຽວກໍຖືວາຍັງບຫນອຍແລວ, ນາງ ຢານຢິງ(Ran Ying) ນັກ
ທອງທຽວທ່ີມາຈາກເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາທູຈາຊົນເຜົ່າ

ສູນການຄາຖໍ້າຮົງຢາທີ່ນະຄອນຈົງກິ່ງ

重庆洪崖洞

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ① ຍາມກາງຄືນໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ທິວທັດກາງຄືນທ່ີສວຍງາມຂອງ
ເຂດທອງທຽວຖ້ໍາຮົງຢາ(Hongya Cave)ນະຄອນຈ່ົງກ່ິງ

图① 5月3日晚，重庆洪崖洞景区美丽夜景 新华社 图 

ຮູບ ② ເມືອງຕາຖັງ ເມືອງທ່ີບເຄີຍມີກາງຄືນຂອງນະຄອນຊີອານ ມີແສງ
ໄຟຟາອັນຮຸງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ

图② 西安大唐不夜城里的“真人不倒翁”表演 CFP 图

17

7=]eltgrkt0v'lt[a[ouh—lhk'7;k,9tg]uo.shglf4tdyfdk'7no 本期主题策划——点亮夜经济



ມ້ົງ ຊິວຊານ(Xiushan Tujia and Miao Autonomous  County) 
ນະຄອນຈົງກ່ິງ ຕ້ັງກອງມືຖືຢູເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອຖາຍຮູບ ແລະ ອັດ
ວິດີໂອ.
     ນາງ ຢານຢິງເວົ້າວາ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລາວໄດມາ
ເຖິງຕົວເມືອງນະຄອນຈົງກິ່ງ, ສາເຫດທີ່ເລືອກມາໃນຍາມນີ ້
ແມນຍອນວາລາວເຝ້ົາຄອຍປາຖະຫນາເຖິງພາບວິວໃນຍາມ
ຄາຄືນຂອງຖໍ້າຮົງຢາ, ລະຫວາງໄລຍະກັກໂຕຢູໃນເຮືອນນັ້ນ 
ລາວໄດຂຽນແຜນການທອງທຽວໄວຈຳນວນຫລາຍ, ອີກຢາງ
ໜຶ່ງ ຢູຕົວເມືອງນະຄອນຈົງກິ່ງ ແມນບມີຜູຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມ
ເປັນເວລາດົນນານແລວ, ຮູສຶກມີຄວາມປອດໄພຫລາຍ.
      ມໆ ມານ້ີ, ຄວາມຊິນເຄີຍການໃຊຊີວິດ ຫລື ການທອງ
ທຽວຊມົວິວກາງຄືນ, ເລາະຕະຫລາດກາງຄນືນີ ້ກຳລງັຟືນ້ຟູ
ຄືນສະພາບເດີມຢາງວອງໄວ. “ຊວງເວລາທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ 
ແລະ ມີການບໍລິໂພກຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນມື້ຫນຶ່ງຂອງຖໍ້າຮົງຢາ 
ຕາງກໍເກີດຂຶ້ນໃນຊວງເວລາຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ.” ພະ
ນັກງານ “ຮານອາຫານເຜ່ີຍຕູ” ເຊ່ິງເປັນຮານນອຍໃນຖ້ໍາຮົງ
ຢາ ໄດບອກນັກຂາວວາ, ຄຽງຄູກັບການຜອນຜັນຂອງພະ
ຍາດລະບາດ ແລະ ສະພາບອາກາດຮອນຂຶ້ນ, ແຕລະມື້ຫລັງ
ຈາກ 5 ໂມງແລງ, ຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທອງທຽວຈຳນວນ
ຫລວງຫລາຍ ຕາງກໍຈະເລືອກມາກິນອາຫານພື້ນເມືອງຢູທີ່ນີ້
ຈັກຫນ່ຶງຄາບ, ຈາກນ້ັນກໍຊົມວິວກາງຄືນຂອງຖ້ໍາຮົງຢາ.
      ຖ້ໍາຮົງຢາມີປະຫວັດສາດ 2300 ກວາປີ, ເຊ່ິງຈະອອກລັກ

ສະນະກຸມອາຄານແບບ “ເຮືອນເຊຍເຮືອນພື້ນ”(ເປັນເຮືອນ
ຊານແບບດັ້ງເດີມຂອງຈີນ ທີ່ປຸກສາງຕາມພູຜາ ແລະ ແຄມ
ຝ່ັງ, ໂດຍປົກກະຕິແລວ, ດານຫນ່ຶງແມນຈະປຸກສາງຢູເທິງຫນາ
ດິນ, ອີກດານຫນ່ຶງແມນຈະຢູກາງອາກາດ ໂດຍໃຊເສົາມາຄ້ໍາ
ໄວ) ອັນເປັນອາຄານແບບດ້ັງເດີມທ່ີມີຄວາມເປັນເອກະລັກທ່ີສຸດ
ຂອງບາຢ(ູBayu ຊືຫ່ຍໍຂ້ອງນະຄອນຈງົກິງ່), ຄວາມເປນັເອ
ກະລັກຂອງສິ່ງປຸກສາງປະສານກັບໄຟແສງສີ, ເຮັດໃຫພາບ
ວິວກາງຄືນຂອງທີ່ນີ້ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວປະເທດ. “ຢູທີ່ຖໍ້າຮົງຢາ, 
ນັກທອງທຽວສາມາດໄປທຽວກຸມອາຄານເຮືອນເຊຍ, ຊົມ
ພາບວິວກາງຄືນຂອງຖ້ໍາຮົງຢາ, ເລາະຕົວເມືອງພູຜາ(ເນ່ືອງ
ຈາກນະຄອນຈົງກ່ິງມີຜູຜາຫລາຍ, ຕົວເມືອງແມນສາງຂ້ຶນຕາມ
ພູຜາ, ເພາະສະນ້ັນ ຈ່ຶງມີຊ່ືເອ້ີນອີກວາ ຕົວເມືອງພູຜາ), ເລາະ
ຖະຫນົນບູຮານ, ສຳຜັດວັດທະນະທຳຈົງກິ່ງ, ຊົມແມນໍ້າສອງ
ສາຍ(ແມນໍ້າຢາງຊີກຽງ ແລະ ແມນໍ້າເຈຍຫລິງ)ໄຫລລວມ
ຕົວເຂ້ົາກັນ, ຊິມອາຫານແຊບຂອງຈົງກ່ິງ...” ທານ ຫລີຢາງ
(Li Yang) ຮອງຫົວຫນາຄະນະກຳມະການຄຸມຄອງ CBD ເຂດຢູ
ຈົງ(Yuzhong District) ນະຄອນຈົງກ່ິງ ເຊ່ິງຖ້ໍາຮົງຢາແມນຢູໃນ
ເຂດດັ່ງກາວ, ເພິ່ນກາວວາ ຫລັງຈາກສະພາບການພະຍາດ
ລະບາດໄດຫມ້ັນຄົງແລວ, ນັກທອງທຽວມີຄວາມຄຶກຄ້ືນຫຼາຍ, 
ລະຫວາງວັນພັກ “ວັນກຳມະກອນສາກົນ” ຍັງໄດນໍາໃຊມາດ
ຕະການຈໍາກັດກະແສຄົນ ເນ່ືອງຈາກກະແສນັກທອງທຽວແມນ
ຫລາຍຈົນເກືອບເຖິງຂີດຈໍາກັດໃນການຮອງຮັບ.

     ເມືອງຕາຖັງທ່ີຕ້ັງຢູເຂດຢຽນຖາ(Yanta District) ນະ
ຄອນຊີອານ ແຂວງສັນຊີ ແມນຖືເອົາວັດທະນະທຳຈີນບູຮານ
ສະໄຫມລາດຊະວົງຖັງ (ແຕປີ 650-755) ເປັນພ້ືນຫລັງ, ໂດຍ
ໄດປຸກສາງໃຫມີ 4 ສະຫນາມໃຫຍ ເຊ່ັນ: ສະຫນາມໃຫຍຢຽນ
ຖາເຫນືອ, ສະຫນາມສວຽນຈ້ັງ(ພຣະ ອົງທ່ີລືຊ່ືໃນສະໄຫມລາດ
ຊະວົງຖັງ, ເປັນຕົວແບບເດີມຂອງຕົວລະຄອນພຣະຖັງຊໍາຈັງ 
ໃນຫນັງເລື່ອງ “ໄຊອິ໋ວ”), ສະຫນາມເຈິນກວນ(ຊື່ສະໄຫມທີ່
ເຈ້ົາ ຖັງໄທຈົງ ຫລີຊ້ືມິນ ປົກຄອງປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງເປັນເຈ້ົາ
ຊີວິດຜູທີສອງຂອງລາດຊະວົງຖັງ), ສະຫນາມຊວງຫລິງຊິນ
ຊືໄຕ(ມີຄວາມຫມາຍວາ ນຳຫນາແຫງຍຸກສະໄຫມ), ເຊ່ິງເປັນ
ສະຖານທີ່ຕົວເລືອກທຳອິດໃນການສະແດງ ແລະ ສຳຜັດກັບ
ວັດທະນະທຳລາດຊະວົງຖັງຂອງແຂວງຊີອານ.
      ຢູໃນເມືອງຕາຖັງທ່ີຄຶກຄ້ືນມວນຊ່ືນນ້ີ, ລາຍການສະແດງ 

ເມືອງຕາຖັງ ເມືອງທີ່ບເຄີຍມີກາງຄືນ

大唐不夜城

“ຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກທີ່ເປັນຄົນແທ” ແນນອນຕອງເປັນຫນຶ່ງໃນ
ລາຍການທີຫ່ນາຊມົ ແລະ ໄດຮບັຄວາມນຍິມົຫລາຍສດຸຈາກ
ນັກທອງທຽວ. ບັນດານັກສະແດງຢືນຢູເທິງໂຄງເຫລັກທີ່ພື້ນ
ເປັນຮູບເຄ່ິງວົງມົນ, ສ່ັນໄກວໄປມາຄືກັບຕຸກກະຕາລ້ົມລຸກ, ດຳ
ເນີນລາຍການສະແດງແຕລະປະເພດໂດຍອີງໃສຈຸດພິເສດ
ຂອງການແຕງຕົວ ແລະ ມີການປະຕິສຳພັນກັບນັກທອງທຽວ.
      ນາງ ຟົງເຈຍເຊິນ(Feng Jiachen) ຍິງສາວລຸນຫັຼງປີ 90 

ແມນເປັນຫນຶ່ງໃນນັກສະແດງລາຍການ “ຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກທີ່
ເປັນຄົນແທ”, ປັດຈຸບັນນ້ີ ລາວໄດກາຍເປັນ “ເນັດໄອດໍ” ແລວ,
ຢູໃນອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດຈີນ ແມນມີຫລາຍໆວິດີໂອລາຍ
ການສະແດງຂອງລາວ. ການແຕງຕົວແບບສະໄຫມລາດຊະ
ວົງຖັງຈະເລີນຮຸງເຮືອງ, ກິລິຍາທາທີອັນຫວາດສຽວ ແຕມີ
ຄວາມອອນຫວານນັ້ນ, ບວກກັບສຽງເພງທີ່ອອກ “ລັກສະນະ
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     ຕອນຄາເວລາ 7 ໂມງ 40 ນາທີ, ເຮືອຄລູສ (ເຮືອຂີ່
ທອງທຽວ, Cruise Ship)  “ຫມາຍເລກໄຂມຸກທະເລສີຟາ”(ຊື່
ເຮືອ: “ໄຂມຸກສີຟາ”)! ໄດຄອຍໆເຄື່ອນຕົວອອກຈາກທາເຮືອ
ພາຍໃຕສຽງແກ, ເພ່ືອທຽວຮອບອາວຟູຊານ(Fushan Bay) ນະ
ຄອນຊິງຕາວ. ນັກທອງທຽວສາມາດຂີ່ເຮືອຊົມເບິ່ງງານສະ
ແດງໄຟແສງສີທ່ີຮວມສະແດງໂດຍຕຶກສູງຕາງໆໃນຕົວເມືອງ
ທ່ີຕ້ັງຢູດານຫນ່ຶງຂອງອາວຟູຊານ.
      “ວິວກາງຄືນຂອງຊິງຕາວຈ່ັງແມນງາມອ່ີຫລີ, ໂດຍສະ
ເພາະແມນງານສະແດງໄຟສີແສງ ຈັ່ງແມນຫນາປະທັບໃຈ
ຫຼາຍ!” ຢືນຢູເທິງດາດຟາຂອງເຮືອຄລູສ “ໝາຍເລກໄຂມຸກທະ
ເລສີຟາ”, ຊົມເບ່ິງນະຄອນຊິງຕາວຈາກເທິງທະເລ, ພາບວິວ
ຕົວເມືອງທີ່ເປັນຮູບວີ 180 ອົງສາທີ່ປະກອບດວຍຕຶກອາຄານ
ຊ້ັນສູງ 53 ຕຶກ ແລະ ອາວທະເລ,  ງານສະແດງໄຟແສງສີອັນ
ແວວວາວຈັບຕາທ່ີຍາວເຖິງ 3,5 ກິໂລແມັດ ຕາງກໍເຮັດໃຫຜູ
ຄົນຫລົົງໄຫລຢາງບຮູຕົວ, ເຮັດໃຫນາງ ຈາງຢູ(Zhang Yu) 

ຍິງສາວແຂວງຫຼຽວໜິງ(Liaoning Province) ທີ່ມາທອງ
ທຽວຢູນະຄອນຊິງຕາວ ຮູສືກຄຶກຄັກດີໃຈເປັນຢາງຫລາຍ.
    ກອງປະຊມສຸດຍອດອົງການຮວມມືຊຽງໄຮປະຈຳປີ 2018

ຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີນະຄອນຊິງຕາວ, ເພ່ືອເປັນການຄຳນັບຮັບຕອນບັນດາການ
ນຳ ແລະ ແຂກແຕລະປະເທດ ທ່ີມາເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມ, ນະ
ຄອນຊິງຕາວໄດຈັດງານສະແດງສິລະປະແສງໄຟໂຄມໄຟທ່ີມີ
ຊ່ືວາ “ມີເພ່ືອນມິດມາແຕແດນໄກ”. ຫລັງຈາກກອງປະຊມສ້ິນ
ສຸດລົງ, “ງານສະແດງໄຟແສງສີອົງການຮວມມືຊຽງໄຮ” ໄດ
ຖືກຮັກສາໄວ ໂດຍໃນນາມເປັນໂຄງການທອງທຽວວັດທະນະ

ທໍາແບບປົກກະຕິ
    ວັນທີ 11 ເດືອນມີຖນາ, ໃນຂະນະທ່ີທານ ຊນຮາຍໂປ(Sun 

Haibo) ຮອງຫົວຫນາສູນພັດທະນາການໂຄສະນາກາງແຈງ 
ແລະ ແສງສະຫວາງຂອງນະຄອນຊິງຕາວ ໄດດຳເນີນການ
ແລກປຽນໂອລົມຜານທາງອອນລາຍກັບຊາວເນັດກຽວກັບບັນ
ຫາແສງສະຫວາງຂອງວິວກາງຄືນນ້ັນ, ເພ່ິນໄດກາວວາ ໃນ
ປີ 2020, ຫອງການຄຸມຄອງຕົວເມືອງນະຄອນຊິງຕາວ ໄດ
ວາງຂໍ້ກຳນົດໃຫມວາດວຍເວລາເປີດປິດສິ່ງຕິດຕັ້ງໄຟແສງ
ສະຫວາງໃນກາງຄືນ, ໂດຍໄດປຽນຈຳນວນຄ້ັງຂອງງານສະ
ແດງໄຟແສງສີຈາກ 210 ກວາຄ້ັງຕປີ ມາເປັນ 430 ກວາຄ້ັງ
ຕປີ, ໄດສືບຕຕອບສະຫນອງຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນ
ຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທອງທຽວຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.

本刊综合

ງານສະແດງໄຟແສງສີ ນະຄອນຊິງຕາວ

青岛灯光秀
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ໃນວັນທີ 7 ເມສາ, ອາວຝູຊານ ນະຄອນຊິງຕາວ ຈັດກິດຈະກຳໂຊແສງສີ
ໂຄມໄຟ

4月7日，青岛市浮山湾举行灯光秀 CFP 图

ປະເທດຈີນ”, ເລີຍເຮັດໃຫນາງ ຟົງເຈຍເຊິນ ໃນວິດີໂອນັ້ນ 
ສວຍງາມປານນາງຟາ.
      ກາງຄືນແຕລະມ້ື, ບອນທ່ີລາວສະແດງລາຍການນ້ັນ ຈະ
ຖືກຜູຄົນອອມລອມຢາງແຫນນຫນາ, ມີຫລາຍໆຄົນແມນຕັ້ງ
ໃຈຈາກຕາງຖ່ິນມາເຖິງເມືອງຕາຖັງ ເພ່ືອຈະມາ “ຈັບມື” ກັບ
ລາວພຽງຄ້ັງດຽວ.
      ຢູເມືອງຕາຖັງ, “ເນັດໄອດໍ” ທ່ີຄືກັນກັບ “ຍິງສາວຕຸກກະ
ຕາລ້ົມລຸກ” ແບບນ້ີແມນຍັງມີຫລາຍ. “ບາວກອນຫີນ” ໃສເສ້ືອ
ເກາະນາຍທະຫານສະໄຫມລາດຊະວົງຖັງ, ຍື່ນຄີງສວນເທິງ
ອອກມາຈາກກອນຫີນ, ໃຊໄມຄອນທຸບຕີເຫລັກສິ່ວ(ສິ່ວທີ່ໃຊ
ເຈາະກອນຫີນ ຫລື ໂລຫະ) ດວຍສີຫນາທ່ີເຄ່ັງຂຶມ, ແລະ ເຮັດ

ຊໍ້າຄືນເລື້ອຍໆດວຍທາທີຊາໆ; ສວນ “ຫລີປາຍ”(Li Bai ນັກ
ກະວີຜູລືຊື່ຂອງຈີນບູຮານ) ແມນຈະໃສເສື້ອສີຂາວລອງລອຍ
ຢູກາງອາກາດ ເຊິ່ງອາໄສໄມເຫລັ້ມຫນຶ່ງຄໍ້າໄວ, ຕກັບພາບ
ວິວຖະຫນົນເມືອງຕາຖັງອັນຮຸງເຮືອງສວຍງາມນ້ີ ບາງຄ້ັງຈະ
ທຳທາຄົ້ນຄິດ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຈະຈັບປາກກາຂຶ້ນມາແຕງ
ກາບກອນ.
       “ມາຊົມການສະແດງຕາມຖະຫນົນຢູທ່ີເມືອງຕາຖັງ ແມນ
ໄດກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນວາລະຂອງນັກທອງທຽວຫລາຍຄົນ ທີ່
ຕອງເລືອກເຮັດໃນເວລາມາທຽວຫລິ້ນຢູແຂວງຊີອານ.” ພະ
ນັກງານຄຸມຄອງເມືອງຕາຖັງເວ້ົາ.
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夜经济“文化”篇

在丰富多彩的夜生活中，“觅食”是“夜猫子”群体最热衷的活动。但夜经济并不简单等于夜

宵、夜市。餐饮、购物、休闲、旅游、健身、文化等，共同构成了丰富多彩的夜经济。

如何安排晚上 8 点至 12 点的时间，是个人的选择，也是对社会治理智慧的考验，其中蕴含

着巨大的社会发展新动能。而带有文化基因的内容在“夜经济”中的强劲表现，也是疫情期间人

们生活态度的折射。

文化这支色彩瑰丽的画笔，为中国的夜晚勾勒出怎样的风景？

①
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      ໃນຊີວິດກາງຄືນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ,

“ການໄປຫາຂອງກິນ” ແມນກິດຈະກຳທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງພວກ 

“ນົກເຄົ້າກາງຄືນ” (ໃນພາສາຈີນໃຊເອີ້ນພວກບຢາກນອນ, 

ກຸມຄົນທີ່ມັກອົດນອນ). ແຕວາເສດຖະກິດກາງຄືນພັດບແມນ

ການຕີຄວາມໝາຍງາຍໆເປັນອາຫານຍາມເດິກ ແລະ ຕະ

ຫຼາດກາງຄືນ. ການກິນດື່ມ, ການຊື້ເຄື່ອງ, ການພັກຜອນ, 

ການທອງທຽວ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ການເຄື່ອນໄຫວວັດ

ທະນະທຳ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດຮວມກັນປະກອບເປັນເສດຖະກິດ

ກາງຄືນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ.

      ການຈັດສັນເວລາກາງຄືນແຕ 8 ໂມງຮອດ 12 ໂມງແນວ

ໃດນ້ັນ, ແມນທາງເລືອກຂອງບຸກຄົນ, ທັງແມນການທົດສອບ

ສະຕິປັນຍາໃນການປົກຄອງສັງຄົມ, ໃນນ້ັນ ມັນຍັງໄດແຝງພະ

ລັງງານໃໝໃນການພັດທະນາສັງຄົມຢາງໃຫຍຫຼວງ. ທັງຍັງ

ໄດມີເນື້ອໃນຂອງຢີນທາງວັດທະນະທຳ (Cultural gene) 

ໃນ “ເສດຖະກິດກາງຄືນ” ທ່ີໄດສະແດງອອກມາຢາງມີພະລັງ, 

ທັງແມນການຫັນປຽນລັກສະນະການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູຄົນ 

ໃນຊວງໄລຍະສະພາບການການລະບາດຂອງພະຍາດ.

       ວັດທະນະທຳ ທ່ີເປັນຟອຍແຕມຮູບອັນງາມສະຫງາຫຼາຍ

ສີສັນການນ້ີ, ໄດແຕມຄ່ໍາຄືນຂອງປະເທດຈີນອອກມາເປັນທັດ

ສະນີຍະພາບແນວໃດ?

vtmy[kpI6[rk[

② ③

ຮູບ ① ພົນລະເມືອງຄົນໜ່ຶງກໍາລັງອານໜັງສືໃນຮານຂາຍປ້ຶມທາວຟ້ັນສານ
ຫຼຽນ(ຮານເຂດຊານລີຖົນ)

图① 一位市民在北京三联韬奋书店（三里屯店）里看书 

新华社 图

ຮູບ ② ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ນັກທອງທຽວຊົມການວາງສະແດງທ່ີຫໍພິພິທະ
ພັນແຫງຊາດຈີນ

图② 5月1日，游客在中国国家博物馆观展 新华社 图

ຮູບ ③ ໃນຕອນກາງຄືນ ວັນທີ 5 ມິຖນາ, ນັກອານກໍາລັງອານໜັງສືທ່ີ "ໂຕະ
ຍາມກາງຄືນ" ທ່ີເຂດປ້ຶມພາຍໃນຮານຂາຍປ້ຶມສ່ືໜານ ສາຂາຖະໜົນກາງຟູ
ຊິງ ນະຄອນຊຽງໄຮ

图③ 6月5日晚，读者在上海思南书局复兴中路店内的“深夜书

桌”上阅读 新华社 图
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    ຄອຍຄາຍາມແລງມາເຖິງ, ໃນນາມທີ່ເປັນສະຖານທີ່ສັນ

ຍະລັກທ່ີທັນສະໄໝ  ແລະ ມີກະແສນິຍົມ, ຊານລີຖນ (Sanlitun)

ຂອງ ເຂດສາວຢາງ (Chaoyang District) ນະຄອນຫຼວງ

ປັກກ່ິງ (Beijing) ທ່ີຕ້ັງຢູນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຈີນ, ກຸມ

ຄົນກຳລັງຫ່ັຼງໄຫຼເຂ້ົາມາ. ຊາງຖາຍຮູບຕາມຖະໜົນຕ້ັງ “ເລັນ

ກອງຍາວ” ຂຶ້ນເທື່ອລະຄົນ, ໂດຍເລັ່ງໄປທີ່ໜຸມຫຼສາວງາມທ່ີ

ໄປໆມາໆ,  ກົດປຸມຊັດເຕີ (shutter) ກອງຢາງບຢຸດເຊົາ; ປະ

ຕູຮານບາງຮານມີແຖວລຽນຄິວຕແຖວທ່ີຍາວ;  ຕ່ັງສູງຂອງ

ຮານເຫຼົ້າບາ (bar) ກໍມີຄົນນັ່ງເຕັມ...ໃນແສງລະຍິບລະຍັບ

ຂອງໄຟນີອອນ (neon), ຊານລີຖນ ທ່ີອຶກກະທຶກຄຶກຄ້ືນ, ຮານ

ຂາຍປຶ້ມ ຊານຫຼຽນທາວເຟິ້ນ (Sanliantaofen) ກໍຕັ້ງເດັ່ນ

ຢາງສະຫງົບຢູໃນນ້ັນ. 

      ສະຫງົບຈິດໃຈມາເລືອກປ້ຶມຈັກຫົວໜ່ຶງ ໄດກາຍເປັນທາງ

ເລືອກການຈັບຈາຍໃຊສອຍໃນຍາມຄ່ໍາຄືນຂອງຫຼາຍຄົນ. ທານ 

ຈາງເຢ (Zhang Yue) ຫົວໜາຜູຮັບຜິດຊອບຜຽນກາງຄືນ

ຂອງ ຮານ  ຊານຫຼຽນທາວເຟ້ິນ ໄດບອກວາ, ຮານປ້ຶມແມນ

ເປີດດຳເນີນທຸລະກິດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ກຸມຜູບໍລິໂພກຕົ້ນ

ຕໍແມນຄົນໄວໜຸມ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດມີການປະກາດນະໂຍບາຍ

ເສດຖະກິດກາງຄືນຂອງປັກກິ່ງ, ການຈໍລະຈອນຂອງແຂກ

ຮານປ້ຶມໜ່ຶງເດືອນເພ່ີມຂ້ຶນເກືອບຮອດພັນຄົນ, ຍອດຂາຍເມື່ອ

ທຽບກັບເມື່ອກອນກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 25%, ລາຍຮັບມື້ທຳມະດາຢູໃນ

ລະຫວາງ 1 ຫາ 2 ໝ່ືນຢວນ, ວັນທາຍອາທິດກໍຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ. 

      ໃນຄ່ໍາຄືນຂອງຕົວເມືອງ, ຄວາມສາມາດຂອງຮານຂາຍ

ປ້ຶມ ບພຽງແຕແບກຮັບເອົາວັດທະນະທຳ, ແຕຍັງມີຄວາມອົບ

ອຸນ.  ທານ ຊອນ ວອງ (Sean Wong) ຜູປະກອບອາຊີບທາງ

ອິນເຕີເນັດຢູປັກກິ່ງ ເປັນລູກຄາຂາປະຈຳຂອງຮານຂາຍປຶ້ມ, 

ບາງເທ່ືອນອນບຫັຼບ, ລາວກໍມັກມາອານປ້ຶມງຽບໆຢູຮານຂາຍ

ປ້ຶມ, ບັນຍາກາດຢູນ້ີ ມີສວນຊວຍໃນການຜອນຄາຍຄວາມກົດ

ດັນພາຍໃນໃຈ. 

      ໃນໄລຍະເຂ້ົາວຽກໃນຍາມກາງຄືນ, ທານ ຈາງເຢ ໄດ

ພົບເຫັນແຂກທີ່ມາຈາກທົ່ວສາລະທິດແຕເໜືອຮອດໃຕ, ຫຼາຍ

ຄົນມາຮານປຶ້ມຕອນທຽງຄືນ, ສັ່ງກາເຟຈອກໜຶ່ງ, ອານປຶ້ມ, 

ບາງເທື່ອກໍລົມກັບຄົນອື່ນດວຍສຽງຄອຍໆຈັກບຶດໜຶ່ງ, ຕອນ

ເຊົ້າຂອງມື້ທີສອງກໍຮີບໄປຈຸດໝາຍປາຍທາງອີກບອນໜຶ່ງ. 

ຮານຂາຍປຶ້ມຍາມເດິກທີ່ອົບອຸນຍາມຄໍ່າຄືນຂອງຕົວເມືອງ

深夜书店温暖城市夜

ສຳຜັດຮູສຶກກັບ “ຄໍ່າຄືນມະຫັດສະຈັນຫໍພິພິທະພັນ”

感受“博物馆奇妙夜”

    ເວລາມາເລາະຫໍພິພິທະພັນຢູປະເທດຈີນ, ຫຼາຍຄົນເຄີຍ

ມີປະສົບການແບບນ້ີ,  ລະດູຮອນທ່ີກາງເວັນຍາວກາງຄືນສ້ັນ, 

ຕອນຄອຍແລງບຮອດ 5 ໂມງ, ຫໍພິພິທະພັນສວນຫຼາຍເລ່ີມເລ່ັງ

ໃຫອອກຈາກຫໍ. ຄຽງຄູກັບນະໂຍບາຍເສດຖະກິດກາງຄືນທີ່

ອອກມາຢາງຕເນ່ືອງ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດ, ໃນປັດຈຸບັນ, ຫໍພິ

ພິທະພັນໃນເມືອງໃຫຍແຕລະແຫງຂອງປະເທດຈີນ ໄດຄອຍ

ທະຍອຍຍືດເວລາການເປີດຫໍປະຈຳວັນ, “ຄຳຄືນມະຫັດສະຈັນ

ຫໍພິພິທະພັນ” ຢູປະເທດຈີນນັບມ້ືນັບໄດຮັບຄວາມນິຍົມ.

      ຫໍພິພິທະພັນແຫງປະເທດຈີນ ທ່ີຕ້ັງຢູຝ່ັງຂາງຕາເວັນອອກ

ຂອງ ສະໜາມທຽນອັນເໝິນ (Tiananmen Square) ນະ

ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ (ຕໄປເອີ້ນຫຍໍ້ວາ ຫໍພິພິທະພັນແຫງຊາດ), 

ໃນປີ 2016 ກໍມີຜູເຂ້ົາຊົມ 7,55 ລານຄົນ, ເຊ່ິງຈັດເປັນອັນດັບ

ໜຶ່ງຂອງໂລກ, ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຫໍພິພິທະພັນທີ່ມີຄວາມໂດງ

ດັງສູງ ແລະ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກ

ນັ້ນ, ຫໍພິພິທະພັນແຫງຊາດ ກໍແມນໜຶ່ງໃນຫໍພິພິທະພັນຊດທຳ

ອິດຂອງປະເທດຈີນທ່ີເປີດໃນຕອນຄຳຄືນ. 

      ຍາມຄອຍແລງ ເວລາຫາໂມງເຄ່ິງ,  ປະຕູທິດເໜືອ ແລະ

ປະຕູທິດຕາເວັນຕົກຂອງ  ຫໍພິພິທະພັນແຫງຊາດ ຍັງຄົງມີຜູ

ຊົມສືບຕຜານຈຸດກວດກາຄວາມປອດໄພເຂ້ົາໄປໃນຫໍ. ທັງຍັງ

ມີຜູຊົມຈຳນວນຫຼາຍທ່ີເຂ້ົາໄປໃນຫໍແຕຕອນກາງເວັນ ແລະ ຢູ

ໃນຫໍຕະຫຼອດຈົນຮອດຕອນກາງຄືນ.

      ທານ ຫວາງສຽງ (Wang Qiang) ວິສະວະກອນຂ້ໍມູນ 

ແມນ ຜູທີມ່ກັຮກັໃນຫພໍິພທິະພນັ, ທງັແມນແຂກປະຈຳຄນົໜຶ່ງ

ຂອງຫໍພິພິທະພັນ. ພາຍຫັຼງທ່ີລາວຮູກຽວກັບຂ້ໍມູນການຂະຫຍາຍ
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     ໃນວັນທີ 7 ມິຖນາ, ພາບຍາມກາງຄືນທີ່ຫາກໍ່ມາຮອດ.  
ແສງໄຟນີອອນທ່ີຮຸງແວວວາວຢູລະຫວາງຕຶກສູງ ແລະ ຖະໜົນ
ໃໝ ທີ່ ນະຄອນນານກິ່ງ (Nanjing City) ແຂວງຈຽງຊ 
(Jiangsu Province), ທັນໃດນ້ັນ ກໍມີສຽງດົນຕີດັງແວວມາ. 
ພາຍຫັຼງການສະແດງອັນມວນຊ່ືນຂອງເຄ່ືອງດົນຕີຊົວນາ (Suo

na, ເຄ່ືອງດົນຕີດ້ັງເດີມຂອງຈີນ, ເຄ່ືອງດົນຕີປະເພດທ) ແລະ
ເຄື່ອງດົນຕີປານຫູ (Banhu, ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຈີນ)
ເຄ່ືອງດົນຕີປະເພດດຶງສາຍ), ການບັນເລງດຽວເຄ່ືອງດົນຕີກູ
ເຈິງ (Guzheng, ເຄື່ອງດົນຕີດັ້ງເດີມຂອງຈີນ, ເຄື່ອງດົນຕີ
ປະເພດດີດສາຍ) ໃນບົດເພງອັນມີຊ່ືສຽງຂອງຈີນບູຮານທ່ີມີຊ່ື
ວາ  “ຜາສູງນ້ໍາໄຫຼ” ກໍດັງມາຕາມລົມ. ຕາມຕິດມາດວຍ, ເຄ່ືອງ
ດົນຕີດ້ັງເດີມຂອງຈີນປະເພດຕາງໆທ່ີສືບຕດັງຂ້ຶນ.
      “ພົບກັນຍາມຄໍ່າຈິ່ນຫຼິງ” (Jinling,ຈິ່ນຫຼິງ, ຊື່ເອີ້ນອີກ
ຊື່ໜຶ່ງຂອງນານກິ່ງສະໄໝບູຮານ)ແມນໜຶ່ງໃນການດຳເນີນ
ການກະຕຸນຕະຫຼາດກາງຄືນຂອງ ນະຄອນນານກິ່ງ, ໃນວັນທ ີ
7 ມິຖນາເປັນການສະແດງຮອບທີສາມໃນຊດດ່ັງກາວ. ກອນ
ໜານ້ີ, ຕອນຄ່ໍາຂອງ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ຕອນຄ່ໍາຂອງ ວັນທີ
31 ພຶດສະພາ, ກຸມສິລະປະການສະແດງນະຄອນນານກ່ິງ ໄດ
ກະຈາຍອອກໄປຕາມເຂດ ແລະ ສະໜາມທີ່ມີຄົນໄປໆມາໆ

ເວລາເປີດຂອງຫໍພິພິທະພັນແຫງຊາດ, ລາວກໍຕ້ັງໃຈມາ  ຫໍພິ

ພິທະພັນແຫງຊາດ ແຕເຊ້ົາ, ເບ່ິງຈົນໄປຮອດຕອນແລງ. “ຄື

ກັນກັບການວາງສະແດງປະເທດຈີນໃນຍຸກບູຮານ, ວັດຖແຕ

ລະຢາງລວນແຕມີຄຸນຄາໃນການຊົມເບິ່ງຢາງຍາວນານ,ຍັງ

ຕອງໄດເຂົ້າອິນເຕີເນັດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ກຽວຂອງ.  ແຕກອນ 

ຄອຍແລງຫາໂມງກໍປິດຫໍແລວ, ຮູສຶກວາຍັງເບ່ິງບທັນເຕັມທ່ີ, 

ຕອນນີ້ແຕເຊົ້າຫາແລງ, ສາມາດເບິ່ງໜຶ່ງຮອບໄດຢາງຄົບ

ຖວນ”

      ຫວາງເສສິນ (Wang Xueqin) ນັກສຶກສາສາຂາບູຮານ

ວັດຖ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນ ທ່ີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມົງໂກນໃນ (Inner 

Mongolia University) ລາວໄດເອ້ີນຕົນເອງວາເປັນຜູທ່ີ “ມາ

ຍອນໄດຍິນຊື່ລືຊາ”, ໄດເຫັນບູຮານວັດຖອັນລຳຄາຈຳນວນ

ຫຼວງຫຼາຍທ່ີຢູໃນປ້ຶມແບບຮຽນ. ລາວເວ້ົາວາ “ແຕໃດມາບເຄີຍ

ມາຫໍພິພິທະພັນໃນຍາມກາງຄືນ, ຮູສຶກອັດສະຈັນເປັນພິເສດ, 

ສຳລັບຄົນທ່ີມັກຫໍພິພິທະພັນ ນ້ີແມນຂາວດີໜ່ຶງ”

ການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ “ພົບພ້ໍກັບຍາມຄ່ໍາຈ່ິນຫິຼງ”

文艺演出“遇见夜金陵”

ຢາງໜາແໜນໃນນະຄອນນານກິ່ງ, ຂົວຄົນຍາງດວງຕາ
ນານກ່ິງ (Nanjing eye footbridge) ໂດຍສຳເລັດການສະ
ແດງສອງຄັ້ງ, ໄດຮັບຄຳຊົມເຊີຍທີ່ດີຈາກຊາວເມືອງ ແລະ 
ນັກທອງທຽວ. 
      ທານ ຫີຼສຽວຫົຼງ (Li Xiaolong) ຜູຈັດການໃຫຍຂອງ ກຸມ
ສິລະປະການສະແດງນະຄອນນານກ່ິງ ເວ້ົາວາ  “ໃນເມ່ືອກອນ
ການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ຖາບຢູເທິງເວທີສະເພາະ, ກໍ
ຕອງເຂົ້າໄປໃນເຂດຊມຊົນ, ນີ້ແມນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ກຸມສິລະປະ
ການສະແດງນະຄອນນານກ່ິງ ໄດເຂ້ົາມາສະແດງໃນຕະຫຼາດ
ກາງຄືນໂລກທີ່ເຕັມໄປດວຍກິ່ນອາຍຂອງດອກໄມໄຟຂອງມະ
ນຸດ, ໄດປະສົມປະສານເຂ້ົາກັບຊີວິດຂອງຕົວເມືອງ”.

本刊综合

① ②
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ຮູບ①ໃນ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຜູຊົມທຽວຊົມການວາງສະແດງຍາມກາງຄືນ
ຢູທ່ີຫໍພິພິທະພັນຊຽງໄຮ

图① 7月26日，观众参观上海博物馆夜场展览 新华社 图

ຮູບ ② ການສະແດງລະຄອນດ້ັງເດີມ "ພົບພ້ໍກັບຍາມຄາຈ່ິນຫິຼງ"

图② “遇见夜金陵”传统戏剧表演 CFP 图
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临近日暮，夕阳把金色的余辉洒满湄公河水面。少倾，

沿岸的灯光亮了起来，人群开始从四面八方向岸边聚拢。

这里正是老挝首都万象著名的湄公河夜市。

夜市的范围很大，从东面的“洋人街”一直延伸到

西面湄公河河畔。沿湄公河畔一带主要是餐饮和酒吧，靠

“洋人街”一带，则大多是出售百货的摊铺。人们有的静

坐河边欣赏落日，有的三五成群围坐闲聊，有的在夜市摊

铺间穿梭、挑选心仪的商品。

老挝属热带季风气候，天气炎热，夜晚出行成了老

挝人民的喜好之一。商人嗅到隐藏着的商机，湄公河夜市

便应运而生。

■  本刊记者 覃雪丹 / 文

湄公河夜市

8ts]kfdk'7noc7,0v'

      ເມ່ືອຕາເວັນໃກຈະຕົກດິນ, ແສງຕາເວັນສີເຫືຼອງຄຳສາດ

ສອງໄປຕາມເທິງໜານ້ໍາຂອງຢາງເຕັມທ່ີ. ໃນອີກບດົນ, ແສງ

ໄຟແຄມຝັ່ງແມນໍ້າຂອງເລີ່ມທະຍອຍສະຫວາງຂຶ້ນ, ກຸມຄົນ

ເລ່ີມມາເຕ້ົາໂຮມກັນຢູແຄມຂອງຈາກທຸກສາລະທິດ. ນ້ີກໍຄືຕະ

ຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະເທດລາວ.

      ບໍລິເວນຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນແມນກວ້າງໃຫຍ, ເລີ່ມ

ຈາກ “ຖະໜົນຄົນຝະຣັ່ງ” ໃນທາງທິດຕາເວັນອອກ ລຽບ

ໄປເຖິງແຄມຝັ່ງແມນໍ້າຂອງທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ໃນລຽບ

ຕາມແຄມແມນໍ້າຂອງ ສວນຫຼາຍແມນຮານອາຫານ ແລະ 

ຮານເຫຼົ ້າບາ, ສວນເຂດທີ່ໃກກັບຖະໜົນຄົນຕາງປະເທດ

ນັ້ນ, ສວນຫຼາຍແມນຮານຂາຍເຄື່ອງທີ່ຈຳໜາຍເຄື່ອງໃຊປະ

ຈຳວັນ. ຜູຄົນບາງພວກກໍນັ່ງຢູແຄມຂອງເພື່ອຊົມທິວທັດຕາ

ເວັນຕົກດິນຢາງງຽບໆ, ບາງພວກກໍນັ່ງເປັນກຸມໆ ແລະ ໂອ

ລົມກັນ, ບາງພວກແມນຍາງເລາະຢູໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ ເພ່ືອ

ເລືອກຊ້ືສິນຄາທ່ີຕົນມັກ.

      ດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດລາວແມ່ນອາກາດລົມປະຈຳ

ລະດູແຖບຮອນ, ດິນຟາອາກາດແມນຮອນອົບເອົ້າ, ການໄປ

ເລາະຫ້ິຼນຢູທາງນອກ ໄດກາຍເປັນໜ່ຶງໃນຄວາມລ້ຶງເຄີຍທ່ີຄົນ

ລາວມັກ. ຊາວຄາທ່ີຮູກ່ິນອາຍທາງທຸລະກິດອັນພ້ົນເດ່ັນນ້ີ ໄດ

ສັງເກດເຫັນໂອກາດທາງການຄາທີ່ເຊື່ອງຊອນຢູໃນການປະ

ພຶດດ່ັງກາວ, ສະນ້ັນຕະຫຼາດກາງຄືນ ກໍຈ່ຶງໄດເກີດອອກມານຳ

ຄືຈ່ັງຊ້ັນແລວ.

      ຜູຂຽນ ໃນນາມທ່ີເປັນຜູຮຽນພາສາລາວຄົນໜ່ຶງ, ເຄີຍ

ໄດມາຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວເປັນເວລາໜ່ຶງ

ປີ. ໃນຄວາມຊົງຈຳ, ເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດເມື່ອຮຽນຢູ

ລາວ ກໍແມນການໄປເລາະຫ້ິຼນຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງກັບ

ໝູເພ່ືອນຮວມຫອງທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຊົມຕາເວັນຕົກດິນ

ທ່ີແຄມຂອງ, ກິນຕ້ົມໝ່ີໄວໆຖວຍໜ່ຶງເພ່ືືອແກຄວາມຫິວ, ຊ້ືນ້ໍາ

ປັ່ນໝາກອະໂວກາໂດທີ່ເຢັນໆຈອກໜຶ່ງມາແກຫິວນໍ້າ ແລະ

ເລາະ “ຊ້ືໆ” ເຄ່ືອງຢາງສະບາຍໃຈຢູໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ…

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, “ເສດຖະກິດກາງຄືນ” ກໍາລັງກາຍເປັນຈຸດ

ເຕີບໃຫຍອັນໃໝຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການບໍລິການ

ຂອງຈີນ, ອັນນີ້ເຮັດໃຫຂອຍໄດຫວນຄືນຄຶດເຖິງຕະຫຼາດກາງ

ຄືນແຄມຂອງອີກ. ເມ່ືອປຽບທຽບກັບການພັດທະນາຂອງເສດ

ຖະກິດກາງຄືນຂອງຈີນ, ຂອຍເກີດມີຄວາມຄິດເຫັນໃໝຈຳ

ນວນໜ່ຶງຕຕະຫຼາດກາງຄືນຂອງປະເທດລາວ.

      ໜ່ຶງ, ແມນຄວນຈັບເອົາໂອກາດທ່ີຜູຄົນມັກອອກມາໃນ
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ຕອນກາງຄືນ, ຕັ້ງໜາສົ່ງເສີມປວງຊົນເຂົ້າຮວມການກສາງ

ເສດຖະກິດກາງຄືນ. ອົງການທີ່ກຽວຂອງຂອງພາກລັດລາວ 

ສາມາດສຸມໃສຈຸດພິເສດອັນນີ້, ສົ່ງເສີມປວງຊົນລາວຄົ້ນຫາ

ຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢາງຫາວຫັນ, ນໍາໃຊທາແຮງຂອງ

ກະແສຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ອອກມາເລາະຫຼິ ້ນທີ່ຂາງນອກໃນ

ຕອນຄາຄືນ, ໄປຕ້ັງຮານຂາຍເຄ່ືອງໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ ເພ່ືອ

ເພ່ີມລາຍໄດ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງ

ຕົນໃນລະດັບທ່ີແນນອນ.

      ສອງ, ແມນຖືການວາງແຜນການຂອງລັດຖະບານເປັນ

ຫັຼກ ນຳເອົາວິສາຫະກິດມາເປັນຜູນຳທາງ ແລະ ປະຊາຊົນສະ

ໝັກໃຈເຂ້ົາຮວມ, ກຳນົດຂອບເຂດບໍລິເວນຂອງຕະຫຼາດກາງ

ຄືນ. ນີ້ແມນມີຜົນດີຕການສາງເປັນຮູບຮາງ ແລະ ການຂະ

ຫຍາຍຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນ, ໃຫມີວິສາຫະກິດມາ

ເຂ້ົາຮວມການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິຫານຕະຫຼາດກາງຄືນ, 

ດຶງດູດປະລິມານກະແສຄົນໃຫແກຊາວຄາ.

      ສາມ, ແມນຕ້ັງໜາບຸກເບີກພັດທະນາຜະລິດພັນການທອງ

ທຽວທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງປະເທດລາວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມນ

ວາຜະລິດພັນທາງດານການທອງທຽວທ່ີມີສີສັນທອງຖ່ິນໃນຕະ

ຫຼາດກາງຄືນຂອງປະເທດລາວມີບໜອຍ, ແຕຍັງບທັນສາງ

ເປັນຂະໜາດໄດ, ຄວາມຄິດປະດິດສາງຂອງຜະລິດພັນກໍຕອງ

ການມີການປະດິດສາງໃໝ ແລະ ການປຽນແປງອອກມາຢູ

ສະເໝີ ໂດຍອີງຕາມສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ 

ແລະ ຄວາມມັກຮັກຂອງນັກທອງທຽວ. ອົງການລັດຖະບານ

ປະເທດລາວທ່ີກຽວຂອງສາມາດປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມດານ

ສີມືທັກສະສະເພາະ, ຄົ້ນຫາໂຄງການມໍລະດົກວັດທະນະທຳ

ນາມມະທຳຂອງເຂດທອງຖ່ິນ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັກສາບຸກຄະ

ລາກອນທ່ີມີສີມື.

      ສີ່, ແມນສາງເພີ່ມພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງຕະຫຼາດ

ກາງຄືນໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ. ຕົວຢາງວາຈັດຕ້ັງງານສະແດງສິລະປະ

ທ່ີຕະຫຼາດກາງຄືນ, ສາງຕ້ັງໂຮງຮຽນກາງຄືນ ຮານຂາຍປ້ຶມ

ຈຶ່ງສາມາດອຳນວຍສະຖານທີ່ໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ມາຮຽນໃນ

ຕອນກາງຄນື. ນອກຈາກນີແ້ລວ, ຍງັສາມາດເປດີໂຄງການ

ທົດລອງທີ່ກຽວພັນກັບວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອປະເທດລາວຈຳ

ນວນໜ່ຶງອີກດວຍ, ດຶງດູດນັກທອງທຽວມາເຂ້ົາຮວມ, ຍັງສາ

ມາດເພີ່ມກິ່ນອາຍທາງວັດທະນະທຳຈຳນວນໜຶ່ງໃຫແກຕະ

ຫຼາດກາງຄືນ.

      ຫາ, ແມນສືບຕຍົກສູງຄວາມຮັບຮູທາງດານການບໍລິການ

ຂອງຊາວຄາເລ້ືອຍໆ. ເອກະລັກທາງດານນິດໄສທ່ີອອນໂຍນ

ຖອມຕົວຂອງຄົນລາວ ໄດຮັບການຕີລາຄາສູງຂອງນັກທອງ

ທຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຕະຫຼອດມາ, ສຳລັບຈຸດນ້ີ

ຂອຍກໍໄດສຳຜັດຢາງເລິກເຊິ່ງດວຍຕົນເອງ ໃນເມື່ອເວລາ

ຮຽນຢູລາວ. ບົນພ້ືນຖານນ້ີ, ຖາຊາວຄາຂອງປະເທດລາວ ຫາກ

ສາມາດສະໜອງການບໍລິການທີ່ຍິ່ງເປັນມາດຕະຖານກວາ, 

ເຊື່ອໝັ້ນວາ ຈະສາມາດນຳເອົາການສຳຜັດທີ່ຍິ່ງດີກວາ ມາ

ສູນັກທອງທຽວຢາງແນນອນ.

    

ຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

老挝万象，湄公河畔夜市 CFP 图
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中国之治｜上海 ：城市治理新境界

5 亿人次“随申码”亮码服务，过半事项不见面办理，

城市运行突发事件提前预警，公共场所人流热力安全管

控……

政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，今

年以来，上海精心编织的“两张网”接连发力，成为助

力疫情防控、复工复产精准高效的“神器”，有力牵引城

市治理现代化。

日常管理人口 3000 万，服务 270 多万市场主体，

13亿平方米的建筑总量井然有序，24万台电梯安全运行，

700 多公里轨道交通顺畅穿梭……上海，靠什么样的力

量“护佑”城市的繁华和璀璨？

密如蛛网的地下管线，鳞次栉比的高楼大厦，车水

马龙的立体交通，在“一网统管”城市运行系统里，每

一块玻璃、每一台车都拥有“身份档案”；城市运行的实

时指标，勾勒出超大都市每时每刻的“生命体征”和“鲜

活呼吸”。

而登录上海率先建设的政务服务品牌“一网通办”，

市民、企业打开“随申办”App，从注册办企到婚嫁办证，

动动手指一键“下单”，材料缩减、时间缩短。如今“随

申办”App 实名个人用户数已达 2186 万，“找政府办事，

像网购一样方便”，正在成为上海群众和企业习以为常的

服务“金标准”。

细细织密的“两张网”，管住天上地下、服务市民百姓、

赋能城市治理，造就了这座超大城市的生机勃勃、安全

有序。

■  姜微 周琳 / 文

①
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ຮູບ ① ທິວທັດກາງຄືນຂອງເຂດຄຸມເຄຫາສະຖານ ເຂດພູຕ່ົງ ນະຄອນຊຽງໄຮ

图① 上海浦东建筑群夜景 新华社 图

ຮູບ②ໃນວັນທີ 13 ມີນາ, ພະນັກງານຂອງຫໍພິພິທະພັນຊຽງໄຮ ກວດກາ "ລະ
ຫັດບໍລິຫານການເຄ່ືອນໄຫວ" ຂອງນັກທອງທຽວໃນບອນເຂ້ົາ

图② 3月13日，上海博物馆工作人员在参观通道口查验观众的

“随申码” 新华社 图

ຮູບ ③ ສູນບັນຊາການ "ມັນສະໝອງຕົວເມືອງ" ຂອງເຂດພູຕ່ົງໃໝ ນະຄອນ
ຊຽງໄຮ

图③ 上海浦东新区的“城市大脑”指挥中心 郑家雄 图

ຮູບ ④ ໃນວັນທີ 23 ເມສາ, ຕໍາຫຼວດກໍາລັງຍ່ືນບັດຢ້ັງຢືນທ່ີຢູ (ບັດຢ້ັງຢືນການ
ດໍາລົງຊີວິດ)ຂອງນະຄອນຊຽງໄຮທີ່ຫາກເຮັດແລວ ໃຫແກຄົນຜູໜຶ່ງທີ່ມາ
ດໍາລົງຊີວິດຢູຊຽງໄຮ

图④ 4月23日，上海市一名民警将即时办理的上海市居住证递给

来沪人员 新华社 图

ຮູບ ⑤ ແອັບ "ລະຫັດບໍລິຫານການເຄ່ືອນໄຫວ"

图⑤ 随申办App 陈创业 图

② ④

③ ⑤

      ການໃຫບໍລິການໂຊ “ລະຫັດປະຈຳຕົວ”(Shanghai QR

Code) ຈໍານວນ 500 ລານເທ່ືອຄົນ (ພາຍຫັຼງມີການແຜລະ
ບາດຂອງໂຄວິດ-19, ໄດມີການອີງໃສຕົວເລກຈາກໜວຍ
ງານບໍລິຫານຄຸມຄອງນະຄອນຊຽງໄຮ, ຜານການສາງແບບ
ຈຳລອງ ແລະ ວິເຄາະ ເພື່ອຄາດຄະເນສະພາບຄວາມສຽງ
ຂອງປະຊາຊົນ, ພອມທັງສະໜອງລະຫັດສອງມິຕິ 2D ທ່ີມີຂ້ໍມູນ
ທ່ີກຽວຂອງໃຫແກປະຊາຊົນ ເພ່ືອສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດ,
ການເດີນທາງ ແລະ ການຟ້ືນຟູການຜະລິດຂອງໂຮງຈັກໂຮງ
ງານ),ຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງແມນດຳເນີນການໂດຍບພໍ້ໜາຕົວ
ຈິງ, ໂດຍທຸລະກຳມີການລາຍງານຄາດຄະເນກໍລະນີສຸກເສີນ
ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນຕົວເມືອງ, ການຄຸມຄອງການເຄ່ືອນຍາຍ
ຂອງປະຊາກອນຢູຕາມສະຖານທ່ີສາທາລະນະໂດຍໃຊວິທີການ
ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພອຸນຫະພູມຄວາມຮອນ...
      ການບໍລິການຂອງໜວຍງານລັດແບບ “ດຳເນີນການ
ຜານເຄືອຂາຍດຽວ” (ນະຄອນຊຽງໄຮໄດນຳໃຊເວັບໄຊການ
ບໍລິການຂອງໜວຍງານລັດທີ່ລວມຕົວເຂົ້າກັນ ແລະ ນຳໃຊ້
ແອັບເພື່ອຈັດສັນຂໍ້ມູນການບໍລິການຂອງໜວຍງານລັດ, ສົ່ງ
ເສີມການຕິດຕພົວພັນວຽກງານກັບໜວຍງານລັດຜານທາງ
ອອນລາຍ, ກສາງປອງບໍລິການວຽກງານລັດຜານເວັບໄຊ
ແບບລວມສູນປະຕູດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫບໍລິສັດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ສາມາດດຳເນີນການຕິດຕພົວພັນວຽກງານກັບໜວຍງານລັດ
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ດວຍການລົງທະບຽນພຽງຄັ້ງດຽວ ກໍສາມາດດຳເນີນທຸລະ
ກຳທີ່ກຽວຂອງທຸກຢາງກັບໜວຍງານຂອງລັດຖະບານໄດ
ໝົດ), ຕົວເມືອງດຳເນີນງານຜານ “ການຄຸມຄອງແບບເຄືອ
ຂາຍດຽວ” (ນະຄອນຊຽງໄຮ ຮວມຕົວເອົາ ຊັບພະຍາກອນ
ການບໍລິການ ແລະການຄຸມຄອງຕົວເມືອງທຸກປະເພດ ທັງ
ທາງອອນລາຍ ແລະ ອອຟລາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມ
ໂຍງເຊື່ອມຈອດລະບົບການຄຸມຄອງຕົວເມືອງທຸກປະເພດ, ກ
ສາງສູນກາງດຳເນີນການຄຸມຄອງຕົວເມືອງ, ສືບຕເສີມຂະ
ຫຍາຍການຄຸມຄອງຕົວເມືອງແບບທັນສະໄໝ). ນັບຕັ້ງແຕປີ
ນີ້ເປັນຕົ້ນມາ, “ສອງເຄືອຂາຍເວັບໄຊ” ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ 
(Shanghai City) ສຸມໃສກສາງໄດມີການພັດທະນາທ່ີເຂ້ັມແຂງ, 
ກາຍເປັນກໍາລັງຫັຼກໃນການປອງກັນ ແລະ ສະກັດກ້ັນການແຜ
ລະບາດຂອງໄວຣັສ, ເປັນ “ເຄ່ືອງມືວິເສດ” ທ່ີມີປະສິດທິພາບ
ສູງໃນການຟື້ນຟູການຜະລິດ, ເປັນກຳລັງຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງ
ການຫັນໄປສູທັນສະໄໝຂອງການຄຸມຄອງຕົວເມືອງ. 
      ໃນມ້ືປົກກະຕິມີການຄຸມຄອງປະຊາກອນເຖິງ 30 ລານ
ຄົນ, ໃຫບໍລິການຊາວຄາຂາຍ 2,7 ລານກວາລາຍ, ສິ່ງປຸກ
ສາງທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວາ 1,3 ຕື້ຕາລາງແມັດດວຍຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮອຍ, ມີລິບຈຳນວນ 240.000 ເຄ່ືອງໄດຖືກນໍາໃຊ
ດວຍຄວາມປອດໄພ, ໃຫບໍລິການເສັ້ນທາງລົດໄຟແລນຕາມ
ລາງທ່ີມີຄວາມຍາວ 700 ກວາກິໂລແມັດທ່ີເຊ່ືອມຕແຕລະບອນ
ໄດຢາງສະດວກສະບາຍ...ທົ່ວຊຽງໄຮ, ອີງໃສກຳລັງແຮງ
ແນວໃດແດ ເພື່ອ “ຮັກສາຄຸມຄອງ” ຄວາມຈະເລີນກາວໜາ
ແລະ ຮຸງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມຂອງນະຄອນແຫງນ້ີ? 
      ລະບົບສາຍສ່ົງໃຕດິນທ່ີຖ່ີຄືກັນກັບໄຍແມງມຸມ, ມີຕຶກສູງ
ເປັນຖັນແຖວທີ່ເປັນລະບຽບຄືກັບເກັດປາ, ການຈໍລະຈອນທີ່ບ

ຂາດສາຍຂອງລະບົບການຄົມມະນາຄົມຂົນສ່ົງຈາກການອອກ
ແບບຕົວເມືອງແບບໃໝ. ພາຍໃຕລະບົບການຄຸມຄອງຕົວເມືອງ
“ຄຸມຄອງຜານເຄືອຂາຍດຽວ”, ທຸກແຜນແກວ, ທຸກຄັນລົດ 
ລວນແຕມີ  “ແຟມເອກະສານປະຈຳຕົວ” ຂອງຕົນ;, ດັດຊະນີ
ການດຳເນີນງານຂອງຕົວເມືອງແບບສະພາບການຕົວຈິງ,
ເປັນການສາງພ້ືນຖານ “ຄວາມມີຊີວິດຊີວາ” ແລະ “ລົມຫາຍ
ໃຈທ່ີສົດໄສ” ຂອງນະຄອນທ່ີຍ່ິງໃຫຍແຫງນ້ີ.
      ເມ່ືອລົງທະບຽນໃນ “ດຳເນີນງານຜານເຄືອຂາຍດຽວ” 
ທີ່ເປັນຜະລິດພັນຂອງຊຽງໄຮສາງຂຶ້ນສຳລັບການບໍລິການ
ພາກລັດ ນ້ີ, ພໍແຕປະຊາຊົນ ແລະ ຫາງຮານບໍລິສັດ ເປີດນຳ
ໃຊແອັບ “ດຳເນີນງານໄດຕະຫຼອດເວລາ”, ກໍມີການໃຫບໍລິ
ການຕັ້ງແຕການຂໍອະນຸຍາດຕັ້ງບໍລິສັດຈົນຮອດການຂໍອອກ
ໃບທະບຽນແຕງງານ, ພຽງແຕເໜັງປາຍນິ້ວມື “ສົ່ງຄຳສະ
ເໜີ” ເທ່ົານ້ັນ, ສາມາດປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຫຸຼດຜອນ
ເວລາທີ່ໃຊໃນການດຳເນີນງານ, ປັດຈຸປັນຈຳນວນຄົນນຳໃຊ
ແອັບ “ດຳເນີນງານໄດຕະຫຼອດເວລາ” ໄດບັນລຸເຖິງ 21,86 
ລານຄົນ, “ດຳເນີນວຽກງານກັບລັດຖະບານມີຄວາມສະດວກ
ສະບາຍຄືກັນກັບສັ່ງຊື້ເຄື່ອງທາງອອນລາຍ”, ໄດກາຍເປັນ
ການບໍລິການທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງຊຽງໄຮ 
ໃຫການປະເມີນເປັນ “ມາດຕະຖານຄຳ”.
      “ສອງເຄືອຂາຍເວັບໄຊ” ທ່ີລຳລຽງຢາງຖ່ີຖວນນ້ັນ ໄດ
ເຮັດໜາທີ່ຄຸມຄອງທັງເທິງຟາ ແລະ ໃຕດິນ, ໃຫບໍລິການປະ
ຊາຊົນຄົນທຳມະດາ, ເພ່ີມຄວາມສາມາດໃຫແກການຄຸມຄອງ
ຕົວເມືອງ, ເປັນປັດໄຈທ່ີເຮັດໃຫນະຄອນທ່ີຍ່ິງໃຫຍແຫງນ້ີ ເຕີບ
ໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນມາດວຍຄວາມປອດໄພແລະ ເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮອຍ. 
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ລະບົບບັນຊາການປອງກັນນ້ໍາຖວມ ແລະ ປອງກັນລົມພະຍຸ ນະຄອນຊຽງໄຮ

上海市防汛防台指挥系统 张伊辰 图 

      ການແຜລະບາດຢາງກະທັນຫັນຂອງໂຄວິດ-19 ແມນ
ການທົດສອບຄັ້ງໃຫຍຂອງນະຄອນທີ່ມີປະຊາກອນຄັບຄາໜາ
ແໜນ, “ສອງເຄືອຂາຍເວັບໄຊ” ໄດຂ້ຶນເວທີເພ່ືອຖືກທົດສອບ
ຄັ້ງໃຫຍ. ເພື່ອເປັນການຫຼີກລຽງການລວມຕົວກັນຢູຈຸດດຽວ
ຂອງພະນັກງານ, ໃນວັນທີ 9 ມີນາ, ນະຄອນຊຽງໄຮໄດສືບ
ຕນຳສະເໜີການໃຫບໍລິການແບບທາງໄກ, ແບບຮີບດວນ, 
ແບບກະທັດຮັດ, ໃຫຄຳໝ້ັນສັນຍາ, ເລ່ືອນໄລຍະເວລາ, ພາຍ
ໃນເວລາສັ້ນໆພຽງສອງເດືອນເທົ່ານັ້ນ, ປະລິມານການໃຫບໍ
ລິການ “ບໍລິການແບບບພໍ້ໜາ” ໄດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 51% ຈາກ
ເດີມພຽງແຕ 20%. 
      ເພ່ືອເປັນການກະກຽມຄວາມພອມໃນການຄວບຄຸມການ
ແຜລະບາດຂອງພະຍາດ, ໜວຍງານລັດຖະບານຈຳນວນສິບ
ກວາແຫງ ໄດເລ່ັງມືໃນການລວບລວມ ແລະ ແບງປັນຂ້ໍມູນ,
ມີຕ້ັງແຕການເຄ່ືອນຍາຍຂອງຄົນເປັນພັນເປັນໝ່ືນເພ່ືອກັບຄືນ
ສູວຽກງານ ແລະ ກັບຖິ່ນຖານ ຈົນຮອດການປະເຊີນໜາກັບ
ຄວາມກົດດັນຂອງພະຍາດທ່ີມາຈາກພາຍນອກຢູຕາມຈຸດຜານ
ແດນ. ດວຍການນຳໃຊຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່(Big date)ໃນການ
ເຮັດວຽກ, ນະຄອນຊຽງໄຮສາມາດເຮັດໄດດີໃນວຽກງານ
ການຕາມຫາແຫຼງທ່ີມາຂອງເຊ້ືອພະຍາດ, ໂດຍບມີກໍລະນີໃດ
ທ່ີບຮູກົກປາຍສາຍເຫດຂອງພະຍາດ, ຮວມມືກັບແຕລະຂ້ັນຕອນ
ວຽກງານໃນການແຈກຢາຍໜາກາກອະນາໄມ, ມີປະຊາຊົນ
ຈຳນວນ 20 ລານຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ 2,04 ແສນລາຍ ໄດ
ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດ...ໃນໄລຍະມີການແຜລະບາດຂອງພະ
ຍາດ, ການດຳເນີນງານຂອງນະຄອນຊຽງໄຮກໍຍັງມີຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ. 
      ໃຊພຽງແຕໂທລະສັບໜວຍດຽວ, ສາມາດເຮັດວຽກ
ງານສຳເລັດໄດບໍ? ທີ່ສູນບໍລິການວຽກງານລັດຂອງເຂດ
ຫຍາງພູ, ທານຫຼີ່ ຜູຮັບຜິດຊອບບໍລິສັດຈຸນເສິງຂອງຊຽງໄຮ
ໄດນຳໃຊຂັ້ນຕອນບັດປະຈຳຕົວ “ເຮືອງແສງ” ແບບເອເລັກ
ໂຕຼນິກ ແລະ ຂ້ັນຕອນການລະບຸໃບໜາ ໃນການຂໍອະນຸຍາດດໍາ
ເນີນກິດຈະການຫອງນ້ຳຢູສະຖານທ່ີສາທາລະນະ, “ເມ່ືອກອນ
ຈະຕອງໄດຖືບັດປະຈຳຕົວ,ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັບແທ
ແລະ ສະບັບສຳເນົາເຂ້ົາໄປດຳເນີນງານ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ທຸກຢາງ
ແມນຜານຂ້ັນຕອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃຊໂທລະສັບຊອກຫາຫຍັງ
ກໍໄດ”.
      ວາໄປແລວ, ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ “ສອງ
ເຄືອຂາຍເວັບໄຊ” ແມນເພ່ືອເຮັດໃຫວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາ
ຊົນ ໄດສຳຜັດສະພາບການດຳເນີນວຽກງານທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມີ

ສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຕົວເມືອງທີ່ດີທີ ່ສຸດ, ສຳຜັດ
ການບໍລິການທ່ີສະດວກສະບາຍ ແລະ ວອງໄວ. ມີບົດບາດໃນ
ການຂັບເຄ່ືອນການພັດທະນາຂອງຕົວເມືອງ, ເຮັດໃຫ “ຄວາມ
ໜາຢູ” ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງສະພາບການດຳລົງຊີວິດ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຄອຍໆເກີດຂຶ້ນ: “ໄດຮັບໄວ” ການເຕືອນໄພ
ທຳມະຊາດ, “ເຮັດໄວທັນໃຈ” ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ, “ສະແກນ
ໜາເພ່ືອເຂ້ົາ”ໃນເຂດທ່ີພັກອາໃສ, ຈະເປີດຮານອາຫານແຫງ
ໜ່ຶງ ກໍ “ໄປຄ້ັງດຽວ”...ທ່ີຊຽງໄຮ, ຈຳນວນການນຳໃຊໃບອະ
ນຸຍາດເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດບັນລຸເຖິງ 140 ລານຄ້ັງ, ພາຍຫັຼງ
“ລະຫັດປະຈຳຕົວ” ເຂ້ົາສູການອອນລາຍ 3 ເດືອນ ໄດມີການ
ນຳໃຊເຖິງ 520 ລານຄັ້ງ...ນີ້ແມນຫຼັກຖານໜາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຖືກ
ຍອມຮັບແລະມັກໃຊໂດຍປະຊາຊົນ. 
      ທານ ຫ່ີຼສຽງ ເລຂາທິການຄະນະພັກນະຄອນຊຽງໄຮ ໄດ
ກາວວາ ນະຄອນຊຽງໄຮກຳລັງຈັບເອົາໂອກາດໃນການກ
ສາງ “ສອງເຄືອຂາຍເວັບໄຊ” ເຊ່ິງເປັນ “ດັງງົວ” ທ່ີສຳຄັນ, 
ໃຫສາມາດນຳໃຊໄດໃນສະພາບການຕົວຈິງ, ເຮັດໃຫພະນັກ
ງານຮາກຖານມັກນຳໃຊ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນມັກນຳໃຊ, ຮັບປະ
ກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງ
ຕົວເມືອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນ
ລະພາບຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ. 

      “ການດໍາເນີນງານຜານເຄືອຂາຍດຽວ”ແມນເອົາ “ການ
“ການດໍາເນີນງານຜານເຄືອຂາຍດຽວ” ແມນເອົາ “ການສໍາ
ເລັດການເຮັດວຽກງານໃດໜ່ຶງຢາງມີປະສິດທິພາບສູງ” ເປັນ
ເປົ້າໝາຍ, “ການຄຸມຄອງແບບເຄືອຂາຍດຽວ” ພັດເນັ້ນໃສ 
“ການຈັດການກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງຢາງມີປະສິດທິພາບ”. ທານ 
ຫ່ີຼສຽງໄດກາວວາ “ສອງເຄືອຂາຍເວັບໄຊ” ຈະຂັບເຄ່ືອນຮູບ
ແບບການຄຸມຄອງຕົວເມືອງຈາກຮູບແບບການນຳໃຊກຳລັງຄົນ
ຫຼາຍ, ໃຫເປັນຮູບແບບການນຳໃຊແຮງງານຄົນຄວບຄູກັບເຄ່ືອງ
ຈັກຫັນປຽນຂາມຜານຈາກການຕັດສິນດວຍປະສົບການ, ໃຫ
ເປັນການຕັດສິນດວຍການວິເຄາະຂ້ໍມູນ, ຫັນປຽນຈາກການຈັດ
ການແບບຢູໃນທາຮັບ, ໃຫເປັນການພົບເຫັນບັນຫາດວຍຄວາມ
ເປັນເຈ້ົາການ. 
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中国北斗 服务全球

■ 李国利 胡喆 张汨汨 / 文
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2020 年 6 月 23 日上午，中国西昌卫星发射中心西昌

发射场。

长征三号乙运载火箭矗立在发射塔架旁，乳白色箭体

上的“中国航天”四个大字与火箭整流罩外北斗卫星导航

系统标志的搭配显得格外醒目。

“10，9，8……3，2，1，点火！”

9 时 43 分，伴着山呼海啸般的巨响，腾空而起的长征

火箭底部拖曳着耀眼的尾焰，托举着北斗三号最后一颗全球

组网卫星飞向太空。约 30 分钟后，卫星顺利进入预定轨道，

至此，中国提前半年完成北斗全球卫星导航系统星座部署。

完成组网的中国北斗，将更加“吸引世界”。

事实上，北斗已开始向上百个“一带一路”沿线国家

提供服务。巴基斯坦的交通运输、港口管理，缅甸的土地

规划、河运监管，老挝的精细农业、病虫灾害监管，文莱

的都市现代化建设、智慧旅游，印尼的海上集成应用……

如今的北斗用户数量达到“亿级以上”。北斗还分别与沙特

阿拉伯、阿联酋、埃及、突尼斯、阿尔及利亚等国家制定

推进措施。

目前，世界上已经有半数以上的国家在全球范围内使

用北斗系统。

vtmy[kpI6[rk[

ໃນວັນທີ 23 ມິຖນາ, ດາວທຽມເປິຍໂຕວເລກ 3 ທີ່ເປັນດາວທຽມດວງສຸດ
ທາຍຂອງກຸມດາວທຽມເປີຍໂຕວເຄືອຂາຍປົກຫຸມທົ່ວໂລກ ໄດຖືກຍິງສົ່ງ
ແລະ ບິນຂ້ຶນສູອະວະກາດ ຢູທ່ີຖານສ່ົງຍານຊ່ີຊາງ ສປ ຈີນ

6月23日，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在中国

西昌卫星发射中心点火升空 新华社 图

      ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ 23 ມິຖນາ 2020 , ທ່ີຖານສ່ົງຍານ

ຊີ່ຊາງ ຂອງສູນສົ່ງດາວທຽມ ຊີ່ຊາງ(Xichang Satellite

Launch Center) ສປ ຈີນ.

      ຈະຫຼວດສ່ົງຍານ ສາງເຈ່ີງເລກ 3 B ຕ້ັງຊ່ືຂ້ຶນຢູຂາງຫໍສ່ົງ

ຈະຫຼວດ, ຕົວອັກສອນຈີນຂະໜາດໃຫຍ 4 ໂຕ “ການເດີນອະ

ວະກາດຈີນ” ຢູເທິງໂຕຈະຫຼວດສີຂາວຂຸນ ສົມທົບກັບເຄື່ອງ

ໝາຍລະບົບນໍາທາງດວຍດາວທຽມເປີຍໂຕວທີ່ແຕມໃສດານ

ນອກເຄື່ອງອຸປະກອນປັບກະແສຂອງຈະຫຼວດ ໄດດຶງດູດສາຍ

ຕາເປັນພິເສດ.

      “10,9,8……3,2,1,ຈູດໄຟ”

      ເວລາ 9 ໂມງ 43 ນາທີ, ໄປພອມກັບສຽງດັງກອງຄັບພູ, 

ຈະຫຼວດສ່ົງຍານສາງເຈ່ີງບິນຂ້ຶນສູທອງຟາ, ດານລຸມຂອງມັນ

ພົ່ນແປວໄຟທີ່ເຫຼື້ອມຕາອອກທາງຫາງ, ຍົກຊເອົາດາວທຽມ

ເປີດໂຕວເລກ 3 ທ່ີເປັນດາວທຽມດວງສຸດທາຍຂອງກຸມດາວ

ທຽມເປີຍໂຕວເຄືອຂາຍປົກຫຸມທ່ົວໂລກ ບິນສູອະວະກາດ. ພາຍ

ຫລັງປະມານອີກ 30 ນາທີ, ດາວທຽມໄດບິນເຂ້ົາສູວົງໂຄຈອນທ່ີ

ກໍານົດໄວຢາງສຳເລັດຜົນ. ມາຮອດນ້ີ, ການສາງລະບົບນຳທາງ

ທົ່ວໂລກດວຍດາວທຽມໃນກຸມດາວທຽມເປີຍໂຕວ(BeiDou

Navigation Satellite System)ຂອງຈີນ ໄດສຳເລັດຢາງ

ຮອບດານ ກອນແຜນການທ່ີກຳນົດໄວເຄ່ິງປີ.

      ຄຽງຄູກັບການຕິດຕ້ັງເຄືອຂາຍດາວທຽມໃນຈັກກະວານ

ນັ້ນ, ລະບົບເປີຍໂຕວກໄດເຊື່ອມຕົວເຂົ້າສູຊີວິດສັງຄົມຢາງ

ເລິກເຊ່ິງ, ການນໍາໃຊເປີຍໂຕວເປັນແບບຂອບເຂດຂະໜາດ,

ເປັນແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເປັນແບບສາກົນ ກກາວເຂ້ົາສູ

ຂ້ັນໃໝຢາງຕເນ່ືອງ.

      ວັນທີ 27 ເດືອນພຶດສະພາ ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ນັກປີນພູຊາວ

ຈີນ ໄດປີນຂຶ້ນຮອດຈອມພູເອເວີເຣສ (Everest) ທີ່ມີຄວາມ

ສູງເໜືອລະດັບໜານໍ້າທະເລ ສູງກວາໝູໃນໂລກອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

      “ການປີນຂ້ຶນຮອດຈອມພູ ໃນປີ 2005 ນ້ັນ, ການກໍານົດ

ແລະ ວັດແທກຕໍາແໜງດວຍດາວທຽມ ແມນຕົ້ນຕໍອາໄສລະ

ບົບ GPS, ແຕວາໃນປີນ້ີ, ພວກເຮົາໄດອາງອີງຕາມຂ້ໍມູນຂອງ
4 ລະບົບນໍາທາງຂະໜາດໃຫຍ ໄປພອມກັນ, ໃນນັ້ນ,ໄດເອົາ

ຂ້ໍມູນຂອງລະບົບເປີຍໂຕວເປັນຫັຼກ! ”, ທານ ຫ່ີຼກົວຜົງ(Mr. Li 

Guopeng) ຫົວໜາກອງວັດແທກພື້ນດິນທີ 1 ຂອງກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກາວ. ໃນຊມປີທີ່ຜານມານີ້, ຈາກ

ການຫຼຸດໄພພິບັດ-ກອບກູໄພພິບັດ ໄປຈົນເຖິງຂົງເຂດຄົມມະ

ນາຄົມຂົນສ່ົງ, ຈາກຂົງເຂດກະສິກໍາ-ການປະມົງ ໄປຈົນເຖິງ

ການບໍລິການທອງທຽວ, ເປີຍໂຕວ ໄດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ

ທ່ີສໍາຄັນຍ່ິງຂ້ຶນ ໃນທຸກຂະແໜງການທຸກຂົງເຂດ.

      ເຮັດໃຫຄວາມປອດໄພດານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາ

ຊົນ ມີການຄໍ້າປະກັນຍິ່ງຂຶ້ນ. ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງສູງຂອງ
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①

②

③

ການເກີດໄພພິບັດທາງທໍລະນີສາດນັ້ນ, ລະບົບເປີຍໂຕວສາ

ມາດຕິດຕາມທັນທີ, ສັນນິຖານຄວາມອັນຕະລາຍລວງໜາ

ແລະ ແຈງເຕືອນໄພຢາງທັນເວລາໄດ.

      ເຮັດໃຫປະສິດທິພາບການຜະລິດ-ການອອກແຮງງານ

ສາມາດຍົກສູງຂຶ້ນໄດຂະໜາດໃຫຍ. ໃນທົ່ງນາທີ່ກວາງໃຫຍ

ໄພສານຢູພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ເຂດຊິນຈຽງ

ຂອງຈີນ, ຖາວາກົນຈັກກະເສດ ຕິດຕັ້ງຊັອບແວສົ້ນສຸດຂອງ

ລະບົບເປີຍໂຕວແລວ, ກສາມາດຊັກນໍາກົນຈັກດັ່ງກາວແລນ

ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວກອນ ໂດຍຜານເຕັກໂນໂລຊີ

ວາງແຜນເສັ້ນທາງທັງໝົດ, ຄວາມຄາດເຄື່ອນການຫວານ

ແນວພັນສາມາດຄວບຄຸມໄດພາຍໃນ 2,5cm, ສາມາດຍົກ

ສູງອັດຕາການນໍາໃຊທ່ີດິນໄດ 3%-5%.

      ເຮັດໃຫການຄົມມະນາຄົມສາມາດຄວບຄຸມໄດ ແລະ ມີ

ຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ. ປະເທດຈີນມີເຮືອປະມົງ 70 ພັນກວາ

ລໍາ, ຍານພາຫະນະທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດ 6,5 ລານກວາຄັນ ໄດ

ຕິດຕັ້ງຊັອບແວສົ້ນສຸດຂອງລະບົບເປີຍໂຕວ, ບໍລິສັດການບິນ

ຈີນກຈະອາໄສລະບົບເປີຍໂຕວເພ່ືອກສາງລະບົບຕິດຕາມເຮືອ

ບິນທ່ົວໂລກ.

      ໃນຕ້ົນປີ 2020 ນ້ີ, ໄດເກີດບ້ັນຮົບສະກັດກ້ັນການແຜລະ

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ບັ້ນໜຶ່ງຂຶ້ນ, ໃນສະໜາມຮົບພິ

ເສດດ່ັງກາວນ້ີ, ເປີຍໂຕວຈີນມີການຕອບສະໜອງຢາງໄວວາ 

ແລະ ລວມຕົວເຂ້ົາກັນຢາງຮອບດານ. ຍາມນ້ັນ, ການກສາງ

ໂຮງໝໍ ໂຫເສີນຊານ ແລະ ໂຮງໝໍ ເລີຍເສີນຊານ ທ່ີນະຄອນ

ອູຮັ້ນ ໄດດຶງດູດສາຍຕາຂອງມວນຊົນຊາວຈີນຢາງກວ້າງ

ຂວາງມາ “ຊົມເບ່ິງຢູອອມຂາງ”, ສ່ິງທ່ີສໍາເລັດໜາທ່ີໃນການ

ກໍານົດຕໍາແໜງດວຍຄວາມແມນຍໍາສູງ ແລະ ແຕມແຜນທີ່

ຢາງລະອຽດແມນຍໍາໃນເຂດພູມສາດ-ພູມສັນຖານທີ່ສະຫຼັບ

ຊັບຊອນ, ກແມນເປີຍໂຕວນ້ັນແຫຼະ.

      ລະບົບໂດຼນທາງອອນລາຍ “ທີ່ຕັ້ງຕໍາແໜງ ຊຽງສູນ”

(Chihiro location, ເປັນລະບົບໜ່ຶງແບບເປີດກວາງທ່ີໃຫບໍ

ລິການດານທ່ີຕ້ັງຕໍາແໜງ ບົນພ້ືນຖານເຕັກໂນໂລຊີກໍານົດຕໍາ

ແໜງດວຍດາວທຽມ, ຄຼາວຄອມພີວຕ້ີງ ແລະ ຂ້ໍມູນຂະໜາດ

ໃຫຍ) ທ່ີອວາຍໜາສູທ່ົວປະເທດ, ສາມາດປະຕິບັດງານພ່ົນນ້ໍາ

ຢາແບບແມນຍໍາດວຍໂດຼນ(ເຮືອບິນທ່ີບມີຄົນຂັບ) ແລະ ການ

ຕານກັບການແຜລະບາດພະຍາດອ່ືນໆໄດ, ສ່ິງທ່ີສະໜອງໃຫຂ້ໍ

ມູນທ່ີມີຄວາມແມນຍໍາສູງ, ກແມນເປີຍໂຕວນ້ັນແຫຼະ.

　　ການຕິດຕາມຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດສັນຍານພາຫະນະຂົນ

ສົ່ງວັດຖອຸປະກອນຕາມເວລາຕົວຈິງ, ຫຸນຍົນອັດສະລິຍະ ສົ່ງ

ມອບວັດຖດານການແພດທີ່ມາຈາກທອງຖິ່ນຕາງໆ ໄປຍັງ
ເຂດກັກກັນແຍກປຽວຂອງໂຮງໝໍຢາງໄວວາ, ລະບົບສະໜັບ
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ຮູບ ① ເຮືອໂຄມໄຟຂະໜາດໃຫຍທ່ີໄດນຳໃຊການຈັດຕ້ັງວັດແທກ ຄຸມຄອງ
ທາງໄກຂອງເຄ່ືອງໝາຍເປີຍໂຕວລຳໜ່ຶງ ໄດຈອດໄວຢູຊອງທາງນ້ໍາຕານ
ການ(Dan gan)ປາກນ້ໍາໂຈຈຽງ ສປ ຈີນ(ຖ່າຍໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2019).

图① 采用北斗航标遥测遥控装置的一艘大型灯船投放在中国珠江

口担杆水道（2019年6月20日摄） 新华社 图

ຮູບ ② ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ີແຂວງເຫີໜານ, ລົດຕັກເຕີໄຖນາ ທ່ີປະ
ກອບມີລະບົບນຳທາງເປີຍໂຕວ ກຳລັງຫວານແກນແນວພັນ ໂດຍບມີຄົນຂັບ

图② 5月26日，河南省，加装有北斗导航系统的拖拉机在无人驾

驶状态下播种 新华社 图

ຮູບ ③ ໃນວັນທີ 9 ເມສາ, ທ່ີເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາຮຸຍໜິງເຊຍ, ລົດຕັກເຕີ
ທ່ີປະກອບມີລະບົບນຳທາງເປີຍໂຕວ ກຳລັງບໍລິຫານເຂ້ົານາ ໂດຍບມີຄົນຂັບ

图③ 4月9日，宁夏回族自治区，装有北斗导航系统的拖拉机自

动驾驶进行水稻管理 新华社 图

ສະໜູນໃນເບ້ືອງຫັຼງ, ມັນຍັງຄົງເປັນເປີຍໂຕວນ້ັນແຫຼະ.
      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໂທລະສັບອັດສະລິຍະທ່ີລົງທະບຽນເຂ້ົາສູເຄືອ
ຂາຍຈີນ, ມີ 70% ຂ້ຶນໄປໄດເຊ່ືອມຕກັບລະບົບເປີຍໂຕວແລວ. 
ການໃຫການບໍລິການນໍາທາງຂອງມັນໄດຖືກນໍາໃຊຢາງກວາງ
ຂວາງຈາກໂຮງງານປະເພດຕາງໆ ເຊັ່ນ: ການທຸລະກິດເອ
ເລັກໂຕຼນິກ, ການຜະລິດສົ້ນສຸດອັດສະລິຍະເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິ
ການທ່ີຕ້ັງຕໍາແໜງເປັນຕ້ົນ, ມັນກໍາລັງລົງເລິກເຂ້ົາສູຂົງເຂດ
ບໍລິໂພກຂອງມວນຊົນ, ເສດຖະກິດແບບໃຊຮວມກັນ ແລະ ຊີ
ວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຈີນ, ແລະ ຫັນປຽນຮູບການການ
ຜະລິດ-ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູຄົນຢາງເລິກເຊ່ິງ.
      ເປີຍໂຕວໄດເລ່ັງລັດເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາກັບເຕັກໂນໂລຊີການ
ສ່ືສານຍຸກໃໝ, ບຼອກເຊນ (ສາຍໂສເຂດຕອນ Block chain),

AI ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝອື່ນໆ, ຮູບແບບໃໝ ຂະແໜງການ
ໃໝ ແລະ ເສດຖະກິດໃໝທ່ີກຽວພັນກັບເປີຍໂຕວໄດປະກົດຂ້ຶນ
ມາຢາງຕເນື່ອງ. ການປະດິດສາງໃໝໃນຂົງເຂດເຄືອຂາຍ
ອິນເຕີເນັດອຸດສາຫະກໍາ, ອິນເຕີເນັດຄຸມຄອງສັບພະສິ່ງ(The

Internet of things, IoT), ອິນເຕີເນັດຍານພາຫະນະ, ການ
ຂັບຂ່ີແບບອັດຕະໂນມັດ, ການຈອດລົດແບບອັດຕະໂນມັດ, ໂລ
ຈິສຕິກແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ອ່ືນໆໄດປະກົດຂ້ຶນຢາງຕເນ່ືອງ.
ເປີຍໂຕວບິນຢູໃນທອງຟາ, ການບໍລິການໃຫຜົນປະໂຫຍດແກ
ທົ່ວໂລກ. ຄຽງຄູກັບລະບົບຂອງມັນໄດຮັບການປັບປຸງຍົກລະ
ດັບສົມບູນຂ້ຶນ, ເປີຍໂຕວໄດຂະຫຍາຍກວາງຂອບເຂດບໍລິການ
ຢາງຕເນ່ືອງ, ແລະເລ່ັງລັດ“ເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາກັບໂລກ”.
      ໃນຊມປີທີ່ຜານມານີ້, ເປີຍໂຕວໄດຮວມມືກັບ GPS, 

Galileo ແລະ Glonas ສາງກົນໄກຮວມມືບົນພ້ືນຖານການ
ເຂ້ົາກັນໄດ (ຄອມພາທິໂບ Compatible) ຂ້ຶນ ຢາງເປັນລໍາ
ດັບມາ, ເພື່ອຈັບມືກັນກສາງກຸມດາວທຽມທີ່ມີຄວາມແມນຍໍາ
ສູງກວາເກ່ົາ ແລະ ສາມາດນຳໃຊເຂ້ົາກັນໄດ. 
      “ຖາທຽບໃສກັບມີແຕລະບົບດຽວ, ທ່ີຈິງແລວ, ການທ່ີຄົງ
ຕົວຢູຮວມກັນ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາກັນໄດລະຫວາງຫຼາຍລະບົບ
ຈະຍົກສູງຄວາມເຊ່ືອຖືໄດຂອງລະບົບ.” ທານ ລານເສີງສີ (Ran

Chengqi) ຫົວໜາຫອງການຄຸມຄອງລະບົບນຳທາງດວຍ
ດາວທຽມ ສປ ຈີນ ກາວວາ, ໃນລະຫວາງສີ່ລະບົບໃຫຍ ບ
ແມນ“ຄວາມສໍາພັນແບບແຂງຂັນກັນ” ຄືດ່ັງໃນທັດສະນະຂອງ
ບາງຄົນນ້ັນ, ທ່ີຫຼາຍກວານ້ັນ ຫາກແມນການຈັບມືກັນ ເພ່ືອໃຫ

ການບໍລິການນໍາທາງ ແລະ ກໍານົດທ່ີຕ້ັງດວຍຄວາມແມນຍໍາ

ສູງ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຖືໄດສູງກວາເກ່ົາ ໃຫແກລູກຄາທ່ົວໂລກ,

ສ່ົງເສີມການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນໃນທ່ົວໂລກ.

      ທ່ີຈິງແລວ, ເປີຍໂຕວໄດເລ່ີມຕ້ົນສະໜອງການບໍລິການ

ໃຫກັບບັນດາປະເທດທີ່ລຽບຕາມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” 

ທ່ີມີຈໍານວນ 100 ກວາປະເທດ, ເຊ່ັນ: ການຄຸມຄອງການຄົມ

ມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ທາເຮືອຂອງປະເທດປາກິສະຖານ, 

ການວາງແຜນນໍາໃຊທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸມຄອງການຂົນສົ່ງ

ທາງແມນ້ໍາຂອງປະເທດມຽນມາ, ການຄຸມຄອງກະສິກໍາແບບ

ລະອຽດ ແລະ ການຕິດຕາມເຝ້ົາລະວັງໄພອັນຕະລາຍແມງໄມ

ຂອງປະເທດລາວ, ການກສາງຕົວເມືອງທັນສະໄໝ ແລະ ການ

ທອງທຽວແບບອັດສະລິຍະຂອງປະເທດບຼູໄນ, ການປະຍຸກໃຊ

ແບບລວມສູນທາງທະເລຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ…ຈໍານວນ

ລູກຄາຂອງເປີຍໂຕວໄດບັນລຸເຖິງລະດັບ“ຂ້ັນຮອຍລານຂ້ຶນໄປ”.

ນອກຈາກນ້ີແລວ, ເປີຍໂຕວຍັງໄດກໍານົດມາດຕະການສ່ົງເສີມ

ທ່ີຮວມກັບປະເທດອາຣັບບຊາອູດິດີ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣັດ,

ເອຢິບ, ຕຸຍນີຊີ,ອານເຊລີ ແລະ ອ່ືນໆ ຢາງເປັນລໍາດັບມາ.

      ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ໃນທ່ົວໂລກມີປະເທດຈຳນວນເຄ່ິງໜ່ຶງຂ້ຶນ

ໄປ ໄດນໍາໃຊລະບົບເປີຍໂຕວພາຍໃນຂອບເຂດທ່ົວໂລກ.

      ຜົນງານນະວັດຕະກຳໃໝທາງເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດ

ຖືກຫຼາຍປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນໄດສຳຜັດ ຊົມໃຊ ແລະ ນຳ

ໃຊ, ສໍາລັບຜູຄົນທີ່ຄອຍຫວັງຍົກສູງລະດັບຊີວິດດວຍເຕັກໂນ

ໂລຊີວິທະຍາສາດແລວ, ລະບົບເປີຍໂຕວຂອງຈີນຈະເປັນແຮງ

ກໍາລັງໃຈຢາງໃຫຍຫຼວງ, “ການແບງປັນຂອງຈີນ” ກແນນອນ

ທ່ີຈະເຮັດໃຫໂລກນ້ີມີຄວາມສວຍງາມຍ່ິງຂ້ຶນ.
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刘慈欣 ：现实与想象

      ລາວເຄີຍໄດຮັບ “ລາງວັນອິນເຫີ” (ຫືຼ ລາງວັນທາງຊາງ

ເຜືອກ)  ຈຳນວນ 13 ຄ້ັງ ທ່ີເປັນລາງວັນສູງສຸດສຳລັບນິຍາຍ

ວິທະຍາສາດ(science fiction )ຂອງຈີນ, ລາວຖືກແຟນໆ

ນິຍາຍວິທະຍາສາດຂອງຈີນເອ້ີນຢາງສະໜິດສະໜົມວາ “ຕາ

ຫິຼວ ຫືຼ ເຖ້ົາຫິຼວ”; ລາວເປັນນັກປະພັນນິຍາຍວິທະຍາສາດໃນທະ

ວີບອາຊີຜູທຳອິດທ່ີໄດຮັບ“ລາງວັນຮຸຍໂກ(Hugo Award)” ; 

“ຊານຖິ ຫືຼ ສາມຮາງ (The Three Body Problem)” ແມນ

ບົດປະພັນຕົວແທນຂອງລາວທ່ີໄດຖືກແປເປັນ10 ກວາພາສາ;

ທານ ບາລັກ ໂອບາມາ ອາດີດປະທານາທິບໍດີຂອງອາເມລິກາ,

ແລະ ທານ ມາກ ອີລິກ ຊັກເຄີເບີກ(Mark Elliot Zuckerberg) 

ຜູກຕ້ັງເຟສບຸກ(Face book) ກລວນແຕເປັນຜູທ່ີມັກອານປ້ຶມ

ຂອງລາວ.

      ລາວກໍແມນ ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ (Liu Cixin), ເຊ່ິງເປັນ “ຄົນທໍາ

ອິດທ່ີປະພັນນິຍາຍວິທະຍາສາດຂອງຈີນ”. ສ່ິງທ່ີກົງກັນກັບຜົນ

ງານຂຽນ ກໍຄືຄວາມເປັນທໍາມະດາຂອງລາວເອງ, “ໜາມົນໆ 

ໃສແວນຕາ ນຸງເຄ່ືອງທໍາມະດາ, ນ່ັງຢູຫ້ັນ ເບ່ິງລາວຄືວາກໍາ

ລັງຄິດຫຍັງຢູໃນໃຈ”. “ເຈ້ົາຄວນໃຊບົດປະພັນເຮັດໃຫຄົນອານ

ຮູຈັກເຈ້ົາ, ແຕບແມນຍອນຕົນໂຕຂອງເຈ້ົາເອງ.” ລາວເວ້ົາ

ຕອບກັບແບບນ້ີຕສ່ືມວນຊົນທ່ີຕິດຕາມລາວ.

ດານໜຶ່ງແມນຄວາມເປັນຈິງ

一边是现实

      ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ ເກີດໃນເດືອນມິຖນາ ປີ1963 ທ່ີນະຄອນຫຼວງ

ປັກກ່ິງ, ເມ່ືອລາວອາຍຸ 3 ປີ ພລາວໄດໄປເຮັດວຽກເປັນກໍາມະ

ກອນຂຸດຄ້ົນບແຮຢູນະຄອນຢາງສວນ ແຂວງຊານສີ(Shan xi).

ເພື່ອການເຕີບໃຫຍຂອງລູກ, ໃນໄລຍະໜຶ່ງພແມລາວເຄີຍສ່ົງ

ລາວກັບໄປບານເກີດຂອງພແມລາວທ່ີເມືອງໂຫຼຊານ ນະຄອນ

ຊ້ິນຢາງ ແຂວງເຫີນານ.

      ສອງເລ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນໄວເດັກນອຍ ແລະໄວໜຸມ, ເຮັດ

ໃຫການດໍາລົງຊີວິດຂອງ ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ ຢູບານນອກໄດເກີດ

ການພົວພັນກັບທອງຟາທ່ີກວາງໃຫຍ.

      ວັນທີ 24 ເມສາ 1970, ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ  ທ່ີມີອາຍຸ 7 ປີ ໄດ

ເຫັນດາວທຽມຕົງຟາງຫົງເລກ 1(ດາວທຽມໜວຍທໍາອິດຂອງ

ປະເທດຈີນໃໝ) ທ່ີຖືກສ່ົງຂ້ຶນສູທອງຟາ. ໃນເມ່ືອລາວເຫັນແນວ

ນັ້ນແລວ ມັນໄດເຮັດໃຫຈິດໃຈຂອງລາວຮູສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ,

“ຕອນທ່ີຂອຍເຫັນດາວທຽມຖືກສ່ົງຂ້ຶນສູທອງຟາ, ຂອຍຈ່ຶງຮູວາ

他曾获得过 13 次中国科幻最高奖项“银河奖”，被中

国科幻迷亲切地称为“大刘”；他是亚洲首位获得雨果奖的

科幻作家 ；他的代表作《三体》系列已翻译成十多种文字，

美国前总统奥巴马、Facebook 创办人扎克伯格等名人都

是他的书迷。

他就是“中国科幻小说第一人”刘慈欣。与作品相对

应的，是他本人的普通 ：圆脸蛋、戴着眼镜，衣着朴素，

坐在那里若有所思。“你应该用作品让读者认识你，而不是

本人。”他这样回应媒体对他的关注。

童年、少年时期的两件事，让生活在中国农村的刘慈

欣与广阔星空产生了联系。

1970 年 4 月 24 日，7 岁的刘慈欣看到东方红一号人

造卫星（新中国第一颗人造卫星）升空。这一幕给了他强

烈的心灵震撼，“当我看到那颗飞向星空的卫星，我才发现

宇宙的广阔超乎我天真的想象”。

在读小学四五年级的时候，刘慈欣第一次接触到科幻

小说——法国小说家儒勒·凡尔纳的《地心游记》。当时，

他以为书里写的都是真实的，直到父亲告诉他，“那是一本

科幻小说”。

刘慈欣才发现，原来还能用想象力创造一个世界！

在他的作品中，地球可能只是逃离灾难的航船，脆弱

的太阳系在几分钟内就会完全毁灭，甚至轻轻翻过一纸书

页，就能跨越宇宙千万年的漫长岁月。

从科幻回归现实，刘慈欣的生活仿佛处于另一个“平

行世界”：妻子几乎从不读他的文章，女儿也只爱看校园小

说。只有等到夜晚，星河璀璨之时，女儿写完作业、上床

睡觉之后，关上书房的门，他才能短暂进入自己的科幻世

界。他努力描绘着那个令人心醉的情形：一个平凡普通的人，

以想象为翼，让思想在寒冷的冬夜飞过万家灯火。

34

|   人物故事g]njv']k;0v'[5d7qo



ຄວາມກວາງໃຫຍຂອງຈັກກະວານແມນເກີນຈິນຕະນາການທ່ີ

ໄຮດຽງສາຂອງຂອຍ.”

      ໃນເວລາຮຽນຢູຊ້ັນປະຖົມ ປ 4 ປ 5 ນ້ັນ, ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນໄດ

ອານນິຍາຍວິທະຍາສາດຄ້ັງທໍາອິດ--ນະວະນິຍາຍເລ່ືອງ “ບັນ

ທຶກການເດີນທາງໃຕພິພົບ” ຂອງປະເທດຝຣ່ັງຂຽນໂດຍ ທ່ານ
Jules Verne. ໃນເວລານ້ັນ, ລາວຄິດວາໃນປ້ຶມທ່ີຂຽນນ້ັນ ເປັນ

ເລ່ືອງແທ, ຈົນຮອດເວລາທ່ີພລາວໄດເວ້ົາສູລາວຟັງວາ,“ອັນນ້ັນ 

ແມນນິຍາຍວິທະຍາສາດເຫ້ັຼມໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ”.

      ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນຈ່ຶງຄ້ົນພົບວາ, ທ່ີຈິງແລວເຮົາສາມາດໃຊ

ແຮງຈິນຕະນາການສາງໂລກໃໝຂ້ຶນໄດ!

      ຫັຼງຈາກຈົບມະຫາວິທະຍາໄລແລວ 20 ກວາປີ, ທ່ານ ຫິຼວ

ຊືຊ່ິນ ແມນເຮັດວຽກຢູໂຮງຜະລິດໄຟຟາ ນຽງຈືກວນ ນະຄອນ

ຢາງສວນ ແຂວງຊານຊີ. ໂຮງຜະລິດໄຟຟານຽງຈືກວນ
(Niang zi guan) ຕັ້ງຢູສາຍພູທາຍຫາງ(ສາຍພູສໍາຄັນໃນ

ພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນ), ບໍລິເວນອອມຮອບແມນລອມ

ດວຍກຸມພູ, ຫາງຈາກຕົວເມືອງໃກສຸດ ນະຄອນຢາງສວນມີໄລ

ຍະທາງຂັບລົດ 40 ກມ. ໃນສະພາບແວດລອມທ່ີປິດກ້ັນສົມຄວນ

ຄືດ່ັງກາວນ້ີ, ເພ່ືອນຮວມງານແລະ ໝູເພ່ືອນທ່ີຢູອອມຂາງເກືອບ

vtmy[kpI6[rk[

ທານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ

刘慈欣 新华社 图

ທກຸໆຄົນແມນບສົນໃຈນໍາເລື່ອງຈິນຕະນາການວິທະຍາສາດ,

ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຫຍຸງຄາຢູໃນເລ່ືອງເລ່ືອນຕໍາ

ແໜງໃນວຽກງານ ການລຽງລູກ ການສັງສັນທາງສັງຄົມໄປ

ໝົດເລີຍ, ມີໜອຍຄົນທ່ີຈະເບ່ິງໄປສູໂລກພາຍນອກ.

      ໃນຖານະທ່ີເປັນວິສະວະກອນທາງດານຄອມພິວເຕີ, ທ່ານ 

ຫຼິວຊືຊິ່ນ ແມນເຮັດວຽກຢູເຂດໂຮງງານໃນຍາມກາງເວັນ,

ແລະ ພັກອາໃສຢູເຂດບານພັກຂອງຄອບຄົວຄົນງານທີ່ໂຮງ

ງານຈັດສັນໃຫໃນຍາມກາງຄືນ. ກໍຍອນຢູໃນສະພາບແວດລອມ

ແບບນີ້, ລາວກໍເລີຍລອງຂຽນນິຍາຍວິທະຍາສາດທີ່ລາວມີ
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ຄວາມຫົຼງໄຫຼແຕສະໄໝຍັງນອຍ, ພອມທັງໄດລອງເລ່ີມຕ້ົນເອົາ

ເລ່ືອງທ່ີລາວຂຽນໄປສະເໜີຕວາລະສານ, ເຊ່ິງໃນທາຍສັດຕະ

ວັດທີ່ຜານມານັ້ນ ກະແສເລື່ອງຈິນຕະນາການວິທະຍາສາດ

ຂອງຈີນ ແມນກໍາລັງມາແຮງພໍສົມຄວນ.

      “ສໍາລັບຂອຍແລວນັ້ນ, ການຂຽນນິຍາຍວິທະຍາສາດ

ເປັນຄວາມມັກອັນໜຶ່ງຊື່ໆ, ໃນເວລາຂອຍເຮັດວຽກ, ເລື່ອງ

ຂອງການຂຽນນັ້ນແມນຕອງໄດປິດບັງໄວພໍສົມຄວນ.” ຫຼິວຊື

ຊ່ິນ ຍັງຈ່ືໄດດີວາ ໃນເວລາເລ່ືອງທ່ີລາວຂຽນໄດຮັບລາງວັນ

ໃນປີ 2001 ນັ້ນ, ໝູເພື່ອນຮວມງານຜູໜຶ່ງເວົ້າກັບລາວວາ,

“ມີຜູຂຽນປ້ຶມນະວະນິຍາຍຜູໜ່ຶງ, ມີຊ່ືດຽວກັບເຈ້ົາເລີຍ”.

ອີກດານໜ່ຶງແມນຈິນຕະນາການ

一边是想象

      ສ່ິງທ່ີເປັນໂຊກດີທ່ີວາ, ເຖິງແມນໂຕຂອງລາວຈະຢູໂຮງ

ງານຜະລິດໄຟຟາທ່ີຖືກອອມຮອບດວຍກຸມພູກໍຕາມ, ແຕ ທ່ານ

ຫິຼວຊືຊ່ິນ ຍັງຖືເອົາຈິນຕະນາການເປັນປີກ, ພອມເອົາໃຈໃສຕິດ

ຕາມເລ່ືອງໃຫຍສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນຈັກກະວານ. ໃນຜົນງານປະພັນ

ຂອງລາວ, ໜວຍໂລກອາດຈະເປັນພຽງແຕເຮືອໜີໄພລໍາໜ່ຶງ

ເທ່ົານ້ັນ, ລະບົບສຸລິຍະທ່ີອອນແອ ບພຽງເທ່ົາໃດນາທີກໍຈະຖືກ

ທໍາລາຍດັບສູນໄປໝົດ, ຊ້ໍາບໜໍາ ຄອຍໆເປີດປ້ຶມອານພຽງໃບ

ດຽວ, ກໍສາມາດກາວກະໂດດຂາມຜານວັນເວລາອັນຍາວ

ນານໃນຈັກກະວານໄດ.

      ໃນປ້ຶມ“ຊານຖີⅡ ·The Dark Forest ຫືຼ ສາມຮາງ-ພາກ
2: ປາມືດ” ນ້ັນ, ທ່ານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ ໄດປະພັນສາງ “ກົດເກນແຫງ

ປາມືດ”ຂ້ຶນ ທ່ີເຮັດໃຫຄົນຫົຼງໄຫຼພອມທັງຢານກົວ. ຈັກກະວານ 

ແມນປາທີ່ມືດມົນແຫງໜຶ່ງ, ທຸກອະລິຍະທໍາກລວນແຕແມນ

ນາຍພານຖືປືນລາສັດ, ຄາຍວິນຍານທ່ີລ້ີຢູໃນປາ, ຄອຍໆເຂຍ

ກິ່ງງາໄມທີ່ຂວາງທາງຂອງຕົນອອກໄປ, ເວລາຍາງກໍບໃຫ

ໄດຍິນສຽງຍາງ, ຈົນຮອດການຫາຍໃຈ ກໍຕອງໄດລະມັດລະ

ວັງ: ລາວຕອງລະວັງ, ເພາະວາທຸກຄົນໃນປາລວນແຕເປັນນາຍ

ພານທີ່ຄາຍຄືລາວກໍາລັງລີ້ໂຕຢູ, ຖາວາລາວພົບເຫັນສິ່ງມີຊີ

ວິດອ່ືນ, ສາມາດເຮັດໄດເລ່ືອງດຽວ ນ້ັນກໍຄື ຍິງປືນຂາທັນທີ.

      ອອກຈາກຈິນຕະນາການວິທະຍາສາດກັບຄືນມາສູຄວາມ

ເປັນຈິງ, ການດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານ ຫຼິວຊືຊິ່ນ ຄາຍຄືຢູກັບ

“ໂລກທີ່ເປັນຄູຂະໜານ” ອີກໂລກໜຶ່ງ: ເມຍລາວເກືອບວາບ

ອານປ້ຶມທ່ີລາວຂຽນເລີຍ, ລູກສາວກມັກອານແຕນະວະນິຍາຍ

①
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ຂອງໂຮງຮຽນ. ມີແຕລໍຖາຮອດເວລາຕອນຄາ ແລະ ແສງ

ດາວເຫ້ືຼອມແວວວາວໃນຈັກກະວານນ້ັນ, ຫັຼງຈາກລູກສາວສໍາ

ເລັດການຂຽນວຽກບານ ແລະ ເຂົ້ານອນແລວ, ລາວຈຶງ່ປິດ

ປະຕູຫອງອານໜັງສື, ແລະ ສາມາດເຂ້ົາສູໂລກຈິນຕະນາການ

ວິທະຍາສາດຂອງຕົນເອງໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວໄດ. ລາວຕັ້ງໃຈ

ປະພນັສະພາບທີເ່ຮດັໃຫຄນົຫຼງົໄຫ ຼຄ:ື “ຄົນທໍາມະດາຄນົໜຶງ່,

ທີ່ເອົາຈິນຕະນາການເປັນປີກ, ເຮັດໃຫແນວຄິດບິນຜານໄປສູ

ແສງໄຟທຸກເຮືອນໃນຍາມຄາຄືນຂອງລະດູໜາວ.”
本刊综合
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ຮູບ ① ໃນຮູບເງົາວິທະຍາສາດ “ໜວຍໂລກພະເນຈອນ”, ໜວຍໂລກໄດພ້ົນ
ອອກຈາກກຳລັງການວິທັດຂອງດາວພະຫັດ

图① 科幻电影《流浪地球》中，地球摆脱木星引力

ຮູບ ② ໃບໂປດສະເຕີຂອງໜັງນິຍາຍວິທະຍາສາດ ເລ່ືອງ “ໜວຍໂລກພະເນ
ຈອນ” ດັດແປງມາຈາກນະວະນິຍາຍໃນຊ່ືດຽວກັນຂອງທານ ຫິຼວຊືຊ່ິນ

图② 刘慈欣同名小说改编的科幻电影《流浪地球》海报

②
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中国女教师老挝援教记 ：“疫”后再喊一声“米因”

      “ຍັງຈ່ືໄດວາ ໃນມ້ືນ້ັນ...ມ້ືນ້ັນ...”

      “ຂອຍເວ້ົາວາ ‘ມິດມິດ’!”

      “ເຈ້ົາຫົວຂວັນນຢາງຖືກໃຈ, ທັງຂ້ີດ້ືກວນເສ້ັນນຳອີກ.”

      ຫັຼງຈາກຢຸດຮຽນຍອນພະຍາດລະບາດ, ຄູສອນຊາວຈີນ

ທີ່ມາຊວຍສອນຢູສປປ ລາວ ທີ່ມຊີືວ່າທານນາງ ເກີງຕົງ່ໜິງ
(Geng dongning ) ເຊ່ິງມາຈາກແຂວງເຫີນານ(Henan

■ 阚力 / 文

2019 年 8 月 23 日，经过数月培训、准备，河南开封

文化艺术职业学院的耿东宁作为中国侨办外派老挝的援教

教师，带着兴奋和不安奔赴老挝。

到任后，耿东宁负责老挝万象寮都公学小学部 14 个教

学班的音乐舞蹈教学和学生对外演出才艺辅导。

“老挝学生们生性好动，爱说爱笑、爱唱爱跳。”针对

这些特点，耿东宁常用微笑和眼神赞扬、鼓励学生，用小

奖品奖励学生。

不仅如此，耿东宁还教学生用简笔画记歌词，帮助学

生用儿歌培养良好的课堂秩序。课下，耿东宁尝试融入学生，

讲中国故事，唱学生喜欢的中国歌曲，和学生们做有趣的

小游戏。

因材施教一个学期后，学生开始喜欢上音乐课，同样

也喜欢上耿东宁这个异国的老师。送冰棍、送发卡、留便签、

说悄悄话……学生们用最淳朴的方式，表达对耿东宁的喜

爱与关心。

2020 年伊始，新冠肺炎疫情席卷全球，三月份老挝的

学校被迫停课，耿东宁每天只能“蜗居”在宿舍。“想念孩

子们时，我会独自走进校园，坐在凤凰树下翻看手机相册，

在回忆里流连。”耿东宁说。

让人高兴的是，目前，老挝已取得抗疫初步胜利。老

挝社会生活日渐恢复，多数学生已经返校复课，耿东宁又

可以和她牵挂的老挝孩子们见面了。

Provience) ສປ ຈີນ ໄດໃຊເພງໆໜ່ຶງຫວນຄືນຄວາມຊົງຈໍາ

ໃນໄລຍະເວລາການສິດສອນທ່ີຍາວນານຫຼາຍວັນຫຼາຍເດືອນ,

ລາວຄອງຄອຍວາຫັຼງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຜານພ້ົນໄປແລວ, ຈະໄດກັບເຂ້ົາມາສູຫອງຮຽນ ບາດນ້ີຈ່ິງຈະ

ໄດເອ້ີນໃສນອງນອຍນັກຮຽນດວຍສຽງຮອງດັງໆອີກວາ “ມິດ”. 

      ເມ່ືອເດືອນມີນາ 2020, ໃນຂະນະທ່ີພະຍາດໂຄວິດ-19 
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ພວມລະບາດຢາງເປັນວົງກວາງໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກນັ້ນ, ເຮັດ

ໃຫການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕລະໂຮງຮຽນຢູ ສປປ ລາວ 

ໄດຢຸດສະງັກລົງ. ແລະ ແລວ ຄູ ເກີງຕ່ົງໜິງ ທ່ີມາສອນຊວຍ

ຢູ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະເວລາເກືອບ 9 ເດືອນນ້ີ, ກໍຈໍາຕອງ

ໄດຢູພັດພາກຈາກນອງໆນັກຮຽນດວຍຄວາມຈໍາເປັນ. “ເມື່ອ

ເວລາຄິດຮອດນອງນອຍທັງຫຼາຍ, ຂອຍກໍຈະຍາງເຂົ້າໄປໃນ

ໂຮງຮຽນຄົນດຽວ, ນ່ັງຢູກອງຕ້ົນຝາງແດງ, ເປີດເບ່ິງອາລະ

ບ້ໍາຮູບພາບຢູໃນມືຖື, ໄດແຕອາໄລອາວອນກັບຄວາມຊົງຈໍາ.”

ທານນາງເກີງຕ່ົງໜິງ ເວ້ົາ. 

      ວັນທີ 23 ສິງຫາ 2019, ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ຈາກວິທະຍາ

ໄລວິຊາຊີບສິລະປະ-ວັດທະນາທໍາຄາຍເຟິງ (Kaifeng

Vocational College of culture & Art)ແຂວງເຫີນານ

ທີ່ໄດຜານການຝຶກອົບຮົບເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍເດືອນ, ແລະ 

ມີຄວາມພອມແລວ ທ່ີຈະເປັນຕົວແທນໃຫແກຫອງການຮັບຜິດ

ຊອບວຽກຊາວຕາງດາວຂອງຄະນະລັດຖະບານຈີນ(Overseas

Chinese Affairs Office of the State Council )ມາເປັນ

ຄູສອນຊວຍຢູ ສປປ ລາວ ດວຍຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນດີໃຈ ແລະ ພອມ

ທັງກັງວົນໃຈທ່ີຈະໄດໄປປະເທດລາວ. 

      ທານນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ໄດຫວນຄືນຄວາມຫັຼງໃຫຟັງວາ, 

ໃນເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີກາວເຂ້ົາສູການຮຽນການສອນຢູໂຮງຮຽນລຽວ

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ①② ເດັກນອຍລາວໃນເລັນກອງຖາຍຮູບຂອງ ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ

图①② 耿东宁镜头下的老挝孩子 受访者供图

ຮູບ ③ ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2019, ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ສະແດງການອານ
ບົດກະວີ ການຮອງເພງທີ່ມີຊື່ “ຮອງເພງສັນລະເສີນມາຕຸພຸມ” ນຳນັກຮຽນ 
ເປັນເທ່ືອທຳອິດ

图③ 2019年9月12日，耿东宁第一次和学生同台表演诗朗诵、

大合唱《歌唱祖国》 受访者供图
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ໂຕວຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ດວຍ “ພິທີການ

ຕ້ອນຮັບ” ທ່ີຄາດຄິດບເຖິງ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫຄູສອນທ່ີເຄີຍສິດສອນ

ມາເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ ຕອງຮູສຶກເຫົງາຫງອຍເສຍໃຈ. 

ໃນການສອນຊ່ົວໂມງທໍາອິດຢູຫອງອະນຸບານ 3 ເມ່ືອຫຼານນອຍ

ນັກຮຽນທັງຫຼາຍ ໄດພົບເຫັນຄູໃໝທີ່ບເຄີຍເຫັນມາກອນກໍພາ

ກັນ ເນື່ອງນັນ, ແຂກຮອງ, ດີໃຈ, ພວກເຂົາຕົບໂຕະຕົບຕັ່ງ

ຮອງໂຮສຽງດັງແຊວໆ, ມີບາງຄົນກໍໂດດເຕ້ັນຂ້ຶນເທິງໂຕະ...

ເຮັດໃຫທ່ົວທັງຫອງຮຽນສົນລະວົນຊະຊາຍໄປໝົດ, ເຊ່ິງມັນໄດ

ເຮັດໃຫເນື້ອໃນການສອນໃນຊົ່ວໂມງທໍາອິດກາຍເປັນການໃຊ

ຄໍາວາ ‘ມິດໆ’ ເພ່ືອຄວບຄຸມຄວາມເປັນລະບຽບຊ່ົວໃນໂມງສອນ.

      ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ີ ເກີງຕ່ົງໜິງ 

ມາຊວຍສອນແມນສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1937, ເຊິ່ງລວມມີຊັ້ນ

ຮຽນຕາງໆຄື: ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ 

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 3000 ກວາຄົນ, ເປັນ

ໂຮງຮຽນທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນປະເທດລາວ ຍ້ອນວ່າຫັຼກສູດການຮຽນ-

ການສອນເປັນທັງສອງພາສາຈີນ ແລະ ພາສາລາວ.

     ພາຍຫັຼງທ່ີໄດຮັບໜາທ່ີມອບໝາຍ, ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ຖືກຮັບ

ຜິດຊອບເປັນຜູສອນດານດົນຕີ, ຟອນ ແລະ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພານັກ

ຮຽນອອກໄປສະແດງສິລະປະຕາງໆຢູພາຍນອກໃຫແກໂຮງ

ຮຽນແຫງດັ່ງກາວ. ຫຼັງຈາກຜານຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຊົ່ວໂມງ

ສອນຄ້ັງທໍາອິດ, ເກີງຕ່ົງໜິງ ຈ່ິງເລ່ີມສຸມຈິດສຸມໃຈສຶກສາເບິ່ງ

ຈຸດພິເສດຂອງນອງນອຍນັກຮຽນແຕລະຊັ້ນຮຽນ, ຊອກຫາວິ

ທີການສິດສອນທ່ີສອດຄອງເໝາະສົມ. 

      “ນັກຮຽນລາວມີຈຸດພິເສດໃນຕົວ ບມັກຢູນ້ິງ, ມັກເວ້ົາມັກ

ຍິ້ມມັກຫົວ, ມັກຮອງເພງມັກຟອນມັກເຕັ້ນ, ມັກເຄື່ອນໄຫວ ບ

ມັກຢູແບບນິ້ງໆ.” ຕກັບບັນດາຈຸດພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ເກີງຕົ່ງໜິງ 

ຈິ່ງໄດປັບປຽນລັກສະນະການສິດສອນ, ເວລາຂຶ້ນຫອງຈະ

ຕອງຍ້ີມຫົວ ແລະ ກາວຄຳຍອງຍໍ,ໃຫກໍາລັງໃຈນັກຮຽນ, ນໍາ

ໃຊຂອງຂວັນລາງວັນເລັກນອຍຊົມເຊີຍນອງໆນັກຮຽນ.      

      ບພຽງເທ່ົານ້ັນ, ເກີງຕ່ົງໜິງ ຍັງສອນໃຫນັກຮຽນນໍາໃຊ

ເສັ້ນຂີດທີ່ງາຍດາຍມາບັນທຶກເນື້ອເພງ, ຊວຍໃຫນັກຮຽນນໍາ

ໃຊບົດເພງເດັກນອຍເຍົາວະຊົນເພື່ອສາງລະບຽບວິໄນທີ່ດີໃນ

ຫອງຮຽນ. ນອກໂມງຮຽນ, ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງທົດລອງປັບຕົວ

ເຂ້ົາກັບນັກຮຽນ, ດວຍການເລ່ົານິທານຈີນ, ຮອງເພງຈີນທ່ີນັກ

ຮຽນມັກ, ພານັກຮຽນຫ້ີຼນເກມທ່ີນັກຮຽນສົນໃຈ.    

      ໃຊສາຍຕາ, ໃຊພາສາມື, ເນີ້ງຕົວຮັບຟັງ, ໂອບກອດ

ດວຍໃຈຈິງ...ເກີງຕົ່ງໜິງ ເວົ້າວາ,  ພາຍຫຼັງທີ່ຮັບໜາທີ່ໄດ

ໜ່ຶງເດືອນ, ນັກຮຽນຫອງປ 2, ປ 4 ກໍລວນແລວແຕມີລະບຽບ

ວິໄຈທ່ີດີຢູໃນຫອງຮຽນ. “ພວກເຂົາມີຈິດໃຈເບີກບານມວນຊື່ນ, 
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ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຢາງກະຕືລືລົ້ນ, ມີສວນຮວມໃນການເຮັດ

ກິດຈະກໍາຢາງຕ້ັງໜາ”

      ຜານການສິດສອນໃນຫຼາຍລະດັບດວຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່

ເໝາະສົມພາຍໃນໜ່ຶງພາກຮຽນ, ເຮັດໃຫນັກຮຽນເລ່ີມຮັກມັກ

ວິຊາດົນຕີຂ້ຶນມາ, ຄຽງຄູກັນນ້ັນ ກໍເຮັດໃຫນັກຮຽນມັກຄູຕາງ

ປະເທດ ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ຄົນນ້ີຂ້ຶນມານຳ. ສວນນັກຮຽນກໍຍັງໄດ

ໃຊວິທີການດວຍນໍ້າໃຈຈິງ ໂດຍການມອບກະແລັມ, ກິບໜີບ

ຜົມ, ກາດ, ເວົ້າກະຊິບເບົາໆກັບຄູ...ເພື່ອເປັນການບົ່ງບອກ

ເຖິງຄວາມຮັກໄຄ ແລະ ຄວາມຫວງໄຍທ່ີມີຕຄູເກີງຕ່ົງໜິງ.

      ໃນຊວງໄລຍະເວລານ້ັນ, ເກີງຕ່ົງໜິງກໍຍັງມັກຈະນໍາພາ

ນັກຮຽນໄປເຂ້ົາຮວມກິດຈະກໍາການສະແດງຢູນອກໂຮງຮຽນ, 

ຊ້ີນໍາ-ນໍາພານັກຮຽນເຂ້ົາຮວມກິດຈະກໍາການແຂງຂັນພາສາ

ຈີນໃນຫົວຂໍ້ “ຂົວພາສາຈີນ” ແລະ ອື່ນໆ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ 

ລາວເອງກໄດຮັບ “ລາງວັນຄູສອນດີເດ່ັນ” ຫຼາຍໆຄ້ັງ.

      ການສະແດງຮອງເພງລວມໝູເທ່ືອທີໜ່ຶງ ທ່ີມີຊ່ືວາ “ຮອງ

ເພງສັນລະເສີນມາຕຸພຸມ”,  ງານບຸນວັນຄູທ່ີຕາງແດນເທ່ືອທີ 1...

ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ໄດໃຊຮູບຖາຍ 6 ໃບ ມາສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ

ບາດກາວ ແລະ ຂະບວນການທ່ີລາວມາສອນຊວຍຢູ ສປປ ລາວ.

      ໃນນ້ັນ, ສ່ິງທ່ີຝັງເລິກຢູໃນໃຈທ່ີເຮັດໃຫລາວລືມບໄດນ້ັນກໍ

ຄື, ເມື່ອວັນທີ 9 ມີນາ, ລາວແລະນັກຮຽນພອມກັນໃຊພາສາ

ຈີນຮອງເປັນສຽງເພງທ່ີວາ “ເຮັດໃຫໂລກເຕັມໄປດວຍຄວາມ

ຮັກ”,ເພື່ອສົ່ງກໍາລັງແຮງໃຈໄປໃຫປະເທດຈີນ! ເພື່ອສົ່ງກໍາ

ລັງແຮງໃຈໄປໃຫຫວູຮານ!ປະເທດຈີນສູໆ ! ອູຫານສູໆ !

      ເມື່ອລາວໃຫສໍາພາດກັບນັກຂາວສິ້ນສຸດລົງ, ລາວໄດ

ເວົ້າວາ, ຫວັງຢາງຍິງວາຈະໄດພົບກັບນອງໆນັກຮຽນໃນ

ໄວໆນີ້, ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ການລະບາດຂອງພະ

ຍາດຜານຜ້ົນໄປ ຊ່ົວໂມງສອນທໍາອິດ ຍັງຈະໃຊຄໍາເວ້ົາທ່ີວາ 

“ມິດ” ເປັນການເລ່ີມຕ້ົນໂມງສອນ.

      ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫພວກເຮົາທຸກຄົນດີໃຈນ້ັນແມນ, ປັດຈຸບັນ ປະ

ເທດລາວຖືວາໄດຮັບໄຊຊະນະໃນການຕານການລະບາດຂອງ

ພະຍາດໃນລະດັບເບ້ືອງຕ້ົນ. ເຮັດໃຫການດໍາລົງຊີວິດຢູ ສປປ 

ລາວ ຄອຍໆກັບເຂ້ົາມາສູສະພາບປົກກະຕິແລວ, ນັກຮຽນຈໍາ

ນວນຫຼວງຫຼາຍໄດກັບຕາວມາສູໂຮງຮຽນຂຶ້ນຫອງປົກກະຕິ

ແລວ, ແລະ ເກີງຕ່ົງໜິງ ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ,ເຊ່ິງສາມາດພົບໜາ

ພ້ໍຕາກັບນອງນອຍນັກຮຽນທ່ີແສນຫວງໄຍແລວ. 
稿件来源：中国新闻网

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ① ທິວທັດຂອງໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

图① 寮都公学校园景色 受访者供图

ຮູບ ② ນາງ ເກີງຕ່ົງໜິງ ສິດສອນພວກເດັກນອຍລາວ

图② 耿东宁给老挝孩子们上课 受访者供图
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36 xu gryjowfh];[];,xtmko5dq, rklk]k;-9uo 
sq;m=kvyfvvd,k

36 年，他编著了中国第一本老挝语汉语词典

      ອາຈານ ຮວງປ່ິນ ໃນອາຍຸ 83 ປີ, ປັດຈຸບັນດໍາລົງຊີວິດ
ຢູນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ, ລາວບສູງປານໃດ ແລະ 
ຈອຍຜອມໜອຍໜ່ຶງ, ລາວມັກໃສໝວກໃບໜ່ຶງທ່ີເປັນສີຟາ ແລະ 
ມີຕົວໜັງສືລາວທ່ີຂຽນຕິດຢູທາງເທິງວາ "ປະເທດລາວ" ຢູສະ
ເໝີ. ນິດໄສທີ່ມັກຄວາມມວນຊື່ນມາແຕກຳເນີດບໄດມີການ
ປຽນແປງໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລາວ, ແລະ ສຽງຫົວດັງໆທີ່
ປອຍອອກມາເປັນບາງຄ້ັງ ເຮັດໃຫຄົນ ຮູສຶກເປັນກັນເອງ. 
      ຜູອາວຸໂສທ່ີໜາຮັກຄົນນ້ີເປັນຜູລວບລວມປະທານຸກົມພາ
ສາລາວ-ຈີນຫົວທຳອິດຂອງປະເທດຈີນ. ປະທານຸກົມພາສາ
ລາວ-ຈີນທ່ີໄດນຳໃຊເວລາ 36 ປີເພ່ືອຂຽນສຳເລັດຫົວນ້ີ, ໄດ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫຕຜູຮຽນພາສາລາວໃນປະເທດຈີນ
ຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນ, ລາວຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູໃນແຖວ
ໜາຂອງການແປພາສາ ແລະ ການຄ້ົນຄວາ, ຮູສຶກປິຕິຊົມຊ່ືນ
ຕການຫຍຸງວຽກນ້ີຢາງເຕັມທ່ີ. 

ຂອຍຈະຮຽບຮຽງປະທານຸກົມ

我要编词典

      ໃນຊຸມປີ 30 ຂອງສະຕະວັດທີ 20, ທ່ານ ຮວງປ່ິນ ໄດ້ເກີດ
ຢູ່ຊຳເໜືອປະເທດລາວ. ພາຍຫັຼງການສະຖາປະນາ ສປ ຈີນ,
ທານ ຮວງປ່ິນ ໄດກັບຄືນປະເທດຈີນ. ໃນຂະນະນ້ັນ, ບຸກຄະລາ
ກອນດານພາສາລາວໃນປະເທດຈີນແມນຂາດເຂີນອ່ີຫີຼ, ແລວ
ລາວກໍຖືກແຕງຕ້ັງໄປສິດສອນຢູໂຮງຮຽນວິຊາຊີບພາສາຕາງ
ປະເທດທີໜຶ່ງກອງທັບປົດປອຍປະຊາຊົນຈີນ. "ໃນຕອນເລີ່ມ
ຕົ້ນ, ພວກນັກສຶກສາບມີແບບຮຽນສະເພາະເທື່ອ. ຂອຍຈຶ່ງຂໍ
ຄົນອ່ືນທ່ີກັບມາຈາກປະເທດລາວຊວຍຂົນແບບຮຽນໃນລະດັບ
ຊ້ັນປະຖົມ ຊ້ັນມັດທະຍົມ ແລະ ໜັງສືພິມຈຳນວນໜ່ຶງມາໃຫຂອຍ,
ແຕເຖິງຢາງນ້ີ ຂ້ໍມູນການຮຽນກໍຍັງບພໍ." ທານ ຮວງປ່ິນ ຫວນ
ຄືນວາ, ວຽກງານການສິດສອນພາສາລາວໃນເວລານ້ັນແມນ
ລໍາບາກ ແລະ ເກືອບປະຕິບັດຕໄປບໄດ. "ການຮຽນພາສາ 

中国第一本老挝语汉语词典花费了黄冰 36 年的时间才终于完成，为中国的老挝语学习者提供了

极大便利。如今，这位已经 83 岁的老人又踏上了新的征程。为了弥补旧版词典词语收集不全的遗憾，

他正抓紧制作新版的老挝语汉语词典。此外，他还在编撰汉语—老挝语词典，已完成了五分之二。“希

望尽快完成，为中国和老挝的语言学习者再尽一些力。”黄冰笑着说。

■ 本刊记者 覃雪丹 文 / 图

ຮູບ ① ທ່ານ ຮວງປ່ິນ

图① 黄冰 

ຮູບ ② ປະທານຸກົມພາສາລາວ-ຈີນ

图② 《老挝语汉语词典》 
①

②
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ມັນຕອງການຂໍ້ມູນອັນຫຼວງຫຼາຍ. ຂອຍຍັງບອກພວກນັກສຶກ
ສາ ໃຫເຂົາເຈ້ົາໄປຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເພ່ີມຕ່ືມ, ແຕການ
ຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງກໍຕອງ 'ເລືອກມ້ືເລືອກຍາມ' ອີກ, ຖາ
ເປັນວັນທ່ີອາກາດດີກໍສາມາດຟັງໄດ, ອາກາດບດີກໍຟັງບໄດ."
      ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກງານ, ທານ ຮວງປ່ິນ ໄດຮູສຶກ
ວາ, ສ່ິງທ່ີພວກນັກສຶກສາຕອງການທ່ີສຸດໃນຂະນະນ້ີ, ແມນປະ
ທານຸກົມຫົວໜ່ຶງ, ເຊ່ິງຄວາມຄິດທ່ີຈະຮຽບຮຽງປະທານຸກົມຫົວ
ໜຶ່ງໃຫແກພວກນັກສຶກສາ ໄດຄອຍໆຝັງຢູໃນໃຈຂອງທານ
ຮວງປ່ິນ.
ເຖິງວາມີຄວາມຫຍຸງຍາກ ກໍບຸກໄປສູທາງໜາ

知难而进

      ຕ້ັງແຕປີ 1964 ເປັນຕ້ົນມາ, ທານ ຮວງປ່ິນ ກໍເລ່ີມຕ້ັງໜາ
ລວບລວມເກັບຂ້ໍມູນ.
      ເນ່ືອງຈາກວາ ເງ່ືອນໄຂໃນການເອົາຂ້ໍມູນມີຈຳກັດ, ທ່ົວ
ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການເກັບຂໍ້ມູນແມນທັງໜາເບື່ອ ແລະ ລຳ
ບາກຫຼາຍ. "ຄຳສັບທີ່ໄດລວບລວມໄວນັ້ນ, ຂອຍກໍບັນທຶກຢູ
ເທິງປຶ້ມບັນທຶກເທື່ອລະໂຕ ໂດຍອີງຕາມລຳດັບຂອງຕົວໜັງສື
ພາສາລາວ ແລະ ແບງເປັນປະເພດໝວດໝູ. ປ້ຶມບັນທຶກຂອງ
ຂອຍໃນເວລານ້ັນກໍມີຫຼາຍສິບຫົວແລວ." ເມ່ືອໄດຫວນຄືນເຖິງ
ສະຖານະການການເກັບລວບລວມຄຳສັບໃນຫຼາຍສິບປີກອນ
ໜານີ້, ນໍ້າຕາຂອງຜູເຖົ້າໃນອາຍຸ 80 ກວາປີນີ້ໄດຄອຍໆຊຶມ
ອອກມາ. ນອກຈາກເກັບຄໍາສັບພາສາລາວແລວ, ທານ ຮວງ
ປິ່ນ ຍັງຕອງຂຽນ ຄວາມໝາຍຂອງທຸກຄຳສັບທີ່ເປັນພາສາ
ຈີນຢາງຖືກຕອງມາຕາມຫຼັງ, ແລວຈັດຄໍາສັບພາສາລາວ
ແລະ ຄວາມໝາຍທ່ີເປັນພາສາຈີນເປັນຄູກັນ.
      ໃນປີ 1978, ປະທານຸກົມສະບັບຕ້ົນກໍເກືອບສຳເລັດແລວ.
ພາຍຫຼັງປະສານໜາທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ຕຜູອື່ນຢາງຮຽບ
ຮອຍແລວ, ທານ ຮວງປ່ິນ ໄດຖືປ້ຶມບັນທຶກຂອງຕົນ, ແລວນ່ັງ
ລົດໄຟເດີນທາງໄປສູນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. ແຕລາວຄິດບເຖິງ
ວາ, ການເດີນທາງໄປປັກກິ່ງຄັ້ງນີ້ ຕອງອາໄສຢູນັ້ນເປັນເວ
ລາ 8 ປີ.
      ໃນເວລານ້ັນ, ເຄ່ືອງຈັກພິມຂອງສຳນັກພິມ ການຄາປັກ
ກ່ິງ(The Commercial Press)ສາມາດພິມຕົວໜັງສືຈີນໄດ, 
ແຕພິມຕົວໜັງສືລາວບໄດ. ທານ ຮວງປ່ິນ ຕອງເດີນທາງໄປ 
ສຳນັກພິມການຄາປັກກິ່ງຕັ້ງແຕຕອນເຊົ້າ, ແລະ ພິມຕົວໜັງ
ສືພາສາລາວດວຍເຄື່ອງພິມຕົວໜັງສືແບບດັ້ງເດີມ, ແລະ 
ປຽບທຽບກັບພາສາຈີນທີ່ໄດພິມອອກມາແລວນັ້ນ, ຕິດແຖວ

ເຈຍພາສາລາວໄປຕິດຈັບຄູກັບພາສາຈີນເທ່ືອລະແຖວໆ, ເພື່ອ
ກະກຽມໃຫແກວຽກການກວດກາ ແລະ ວຽກການພິມໃນຕ
ໜາ. "ເວລາປຽນແຖວມັກຜິດເລື້ອຍໆ, ຍັງຕອງເອົາໄມບັນ
ທັດມາແທກເພ່ືອແກອີກດວຍ."
      ອາຈານຂອງວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງຊວຍ
ເຫືຼອການກວດອານໃຫທານ ຮວງປ່ິນ, ຫັຼງຈາກໄດຮັບຮູວຽກ
ງານທ່ີລາວກຳລັງເຮັດແລວ, ເຂົາເຈ້ົາທັງຮູສຶກນັບຖືທານເປັນ
ຢາງສູງ ທັງຮູສຶກຕົກສະເງ້ີໄປດວຍ, ເຂົາເຈ້ົາຮູສຶກວາວຽກນ້ີ
ເປັນວຽກໜ່ຶງທ່ີເປັນໄປບໄດ.
ສຸມໃສເປ້ົາໝາຍໃໝ

瞄准新目标

      ໃນປີ 1987, ເມ່ືອສັງເກດວາຍັງເຫືຼອຕົວໜັງສືຈຳນວນ
ໜ່ຶງທ່ີຍັງບທັນສຳເລັດ, ທານ ຮວງປ່ິນ ໄດກັບຄືນນະຄອນຄຸນ
ໝິງ. ໃນຊມປີ 90 ສະຕະວັດທີ 20, ການປະກົດຕົວຂອງຄອມ
ພິວເຕີໄດເລັ່ງຄວາມໄວຂອງການຮຽບຮຽງ, ເຖິງແນວນີ້ກໍ
ຕາມ, ວຽກງານທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນກໍຍັງຕອງໃຊເວລາຫຼາຍປີໄປ
ເຮັດ.
      ໃນທ່ີສຸດ, ໂດຍອີງໃສຈິດໃຈທ່ີເບ່ິງໂລກໃນແງດີ ຄວາມ
ຍຶດໝ້ັນອັນແຂງແກນ ພອມດວຍໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບຕວຽກການ
ສິດສອນ ແລະ ການຄ້ົນຄວາພາສາລາວ, ໃນປີ 2000, ປະທາ
ນຸກົມພາສາລາວ-ຈີນຫົວທຳອິດໃນປະເທດຈີນໄດພິມຈຳໜາຍ
ອອກມາຢາງເປັນທາງການ. ປະທານຸກົມທີ່ກາຍຜານເວລາ 

36 ປີຈ່ິງສາມາດກຳເນີດອອກມາພົບໜາກັບຜູອານຫົວນ້ີ, ໄດ
ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນຂອງຜູຄົ້ນຄວາ ຜູຮາຮຽນພາສາ
ລາວໃນທ່ົວປະເທດຈີນ.
      ໃນປັດຈຸບັນ, ທານ ຮວງປ່ິນ ໄດເລ່ີມກາວໄປສູການເດີນ
ທາງສາຍໃໝອີກເທື່ອແລວ. ເພື່ອເປັນການທົດແທນຄວາມ
ເສຍດາຍທີ່ເກັບຄຳສັບບຄົບຖວນໃນປະທານຸກົມສະບັບເກົ່າ, 
ລາວກຳລັງເຮັດປະທານຸກົມພາສາລາວ-ຈີນສະບັບໃໝຢູ, ສະ
ບັບໃໝນີ້ຈະລວບລວມຄຳສັບທີ່ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນກວາເກົ່າ, ຍິ່ງໃກ
ຊິດຕິດແທດກັບຄວາມຕອງການໃນຕົວຈິງຫຼາຍຂ້ຶນ. ນອກຈາກ
ນ້ີ, ທານ ຮວງປ່ິນ ຍັງກໍາລັງຮຽບຮຽງປະທານຸກົມພາສາຈີນ-
ລາວອີກດວຍ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນໄດສໍາເລັດໄປສອງສວນຫາ
ແລວ.
      ທານ ຮວງປ່ິນ ທັງຍ້ິມທັງເວ້ົາວາ:"ຫວັງຈະສາມາດສຳ
ເລັດໃຫ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ, ເພື່ອປະກອບສວນໃຫແກ
ນັກສຶກສາຈີນທ່ີຮຽນພາສາລາວ ແລະ ນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນ
ພາສາຈີນໃນສອງປະເທດໃຫຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ." 
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“阿者科计划”的共赢秘密

“阿者科”，在哈尼语中是“滑竹成林的地方”，这个犹如层层梯田中长出朵朵“蘑菇屋”

的小村庄，坐落在云南红河哈尼梯田世界文化遗产核心区。然而，颜值超高的美丽古村落，

一直却是典型的贫困村，因为传统生产生活方式难以为继，村民大多外出务工，村落“空心化”

趋势严重。

改变发生在 2018 年，一项名为“阿者科计划”的精准扶贫项目在此施行。

■ 本刊记者 段毅 / 文

①
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      "ອາເຈີເຄີ" (Azheke) ໃນພາສາຊົນເຜ່ົາຮານີ (Hani 

language, ເປັນພາສາຊົນເຜົ ່າສວນໜອຍຊົນເຜົ ່າໜຶ່ງ

ຂອງແຂວງຢຸນນານ) ໝາຍເຖິງ "ສະຖານທ່ີທ່ີໄມໄຜກາຍເປັນ

ປາ", ໝູບານນອຍໆແຫງນ້ີຄືເຫັດແຕລະດອກທ່ີເຕີບໃຫຍອອກ

ຈາກນາຂັ້ນໄດ, ຕັ້ງຢູເຂດໃຈກາງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາໂລກ

ກໍຄື ນາຂ້ັນໄດຮານີ (Hani Rice Terraces) ຫົງເຫີ (Honghe)

ແຂວງຢຸນນານ (Yunnan Province). ແຕວາ, ບານບູຮານ

ອັນສວຍງາມທ່ີມີໂສມໜາອັນພ້ົນເດ່ັນນ້ີ, ພັດເປັນບານທຸກຍາກ

ພໍສົມຄວນ, ເນື່ອງຈາກວາຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ  ການ

ດໍາລົງຊີວິດທີ່ດັ້ງເດີມຍາກຈະສືບຕໄດ, ພວກຊາວບານສວນ

ຫຼາຍຈ່ຶງໄປເຮັດວຽກຢູເຂດນອກ, ເຊ່ິງຄວາມເປ່ົາຫວາງຂອງ

ບານມີທາອຽງຮາຍແຮງຂ້ຶນ.

      ການປຽນແປງເກີດຂ້ຶນໃນປີ 2018,  ໂຄງການຊວຍເຫືຼອ

ລົບລາງຄວາມທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດຖືກເປົ້າໝາຍໂຄງການ

ໜ່ຶງທ່ີຊ່ືວາ “ໂຄງການອາເຈີເຄີ” ໄດດຳເນີນການຢູທ່ີນ້ີ.  

vtmy[kpI6[rk[

②

③

④

ຮູບ ① ທິວທັດນາຂ້ັນໄດຮານີ

图① 哈尼梯田风光 CFP 图

ຮູບ ② ອາເຈີເຄີທ່ີງຽບສະຫງົບ

图② 静谧的阿者科 段毅 图

ຮູບ ③ ເຂ້ົາແດງຂອງນາຂ້ັນໄດ

图③ 梯田红米饭 段毅 图

ຮູບ ④ ພວກຊາວບານ ຮັບການແບງປັນຜົນກຳໄລ

图④ 村民们领到分红 林俊洪 图
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ກົດລະບຽບທີ່ລະອຽດກຽວກັບການແບງຜົນກຳໄລສົ່ງ

ເສີມໃຫຊາວບານສືບຕເຮັດນາ

分红细则鼓励村民继续种田

      ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2018, ທິມຂອງ ສາດສະດາຈານ 

ປາວຈີ້ກາງ (Bao Jigang) ມະຫາວິທະຍາໄລຈົ່ງຊານ 
(Zhongshan University) ໄດອີງຕາມຄຳເຊີນຂອງ ອຳ

ນາດການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະກຳມະການພັກ ເມືອງຢວນ

ຢາງ (Yuan Yang County) ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຊົນເຜົ່າ

ຮານີຫົງເຫີ (Honghe Hani Autonomous Prefecture) 

ແຂວງຢຸນນານ, ມານາຂ້ັນໄດຢວນຢາງ ເຮັດວຽກວາງແຜນ 

ແລະ ເປີດການສຶກສາຄ້ົນຄວາການພັດທະນາການທອງທຽວ,

ໄດຮາງ “ໂຄງການອາເຈີເຄີ” ໃຫແກບານອາເຈີເຄີ.

      ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຂອງປີດຽວກັນ, ທານ ຢາງປ່ິນ (Yang 

Bin) ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກສາຂາການຄຸມຄອງການທອງ

ທຽວ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ່ົງຊານ ແລະ ທານ ຫວາງຢານ

ສວນ (Wang Ranxuan) ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຄະນະພັກ

ເມືອງຢວນຢາງ ໄດມາປະຈຳຢູບານ ອາເຈີເຄີ, ເພື່ອນຳພາ

ຊາວບານປະຕິບັດ “ໂຄງການອາເຈີເຄີ”. ໃນການເຮັດວຽກ

ງານ, ສອງທານທ່ີເກີດຫັຼງປີ 90 ນ້ີ ໄດຖືກຊາວບານເອ້ີນເປັນ 

“ນາຍບານທອງທຽວ” ຂອງ ບານອາເຈີເຄີ. ພາຍຫັຼງມາໜ່ຶງ

ເດືອນ, ການວາງແຜນກສາງສູນນັກທອງທຽວອາເຈີເຄີ ກໍ

ສຳເລັດ, ໄດເປີດກອງປະຊມຊາວບານຄັ້ງທຳອິດກຽວກັບ 

“ໂຄງການອາເຈີເຄີ”, ເດືອນຕຸລາ, ບໍລິສັດ ທອງທຽວບານ

ອາເຈີເຄີ ເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງດຳເນີນທຸລະກິດ. ບໍລິສັດໄດຝຶກ

ອົບຮົມຊາວບານສວນໜຶ່ງ ເຂົ້າເຮັດວຽກຮັບແຂກນັກທອງ

ທຽວ, ຮວມມືກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງບູລະນະບອນພັກຊາວ

ບານດັ້ງເດີມ, ຈັດຕັ້ງຊາວບານປັບປຸງຫອງນໍ້າສາທາລະນະ

ໃນບານຄືນໃໝ, ປັບປຸງສອມແຊມສະພາບແວດລອມທ່ີພັກອາ

ໄສໃນບານ, ປັບປຸງສອມແປງຫອງເຄື່ອງບົດພະລັງງານນໍ້າ

ຄືນໃໝ, ເຄ່ືອງຈັກຕາຜາ ພອມດວຍເຄ່ືອງມື  ແລະ  ສ່ິງອຳ

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມອື່ນໆ, ເຮັດ

ໃຫທັກສະຝີມືດ້ັງເດີມໄດຮັບການຖາຍທອດສືບທອດ ແລະ ໄດ

ຮັບການປົກປັກຮັກສາ. 

      ວັນທີ 8 ມີນາ 2019. ບານອາເຈີເຄີ ໄດຈັດກອງປະຊມ

ໃຫຍກຽວກັບການແບງຜົນກຳໄລໃນການພັດທະນາການທອງ

ທຽວເປັນຄ້ັງທຳອິດ. 

      ອີງຕາມກົດລະບຽບ ການແບງປັນຜົນກຳໄລຂອງ “ໂຄງ

ການອາເຈີເຄີ”, ຍອດລວມລາຍຮັບຂອງການດຳເນີນທຸລະ

ກິດລົບອອກຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ລາຍຮັບທີ່ຍັງ

ເຫຼືອແບງເປັນອັດຕາສວນ 30:70,  30% ເປັນຂອງ ບໍລິສັດ

ທອງທຽວກຸມບານ, 70% ເປັນຂອງຊາວບານ. ສວນການແບງ

ກຳໄລຂອງຊາວບານໄດດຳເນີນການແບງອອກເປັນ 4 ສວນ

ຄື: ແບງກຳໄລໃຫຊາວບານດັ້ງເດີມ 40%, ແບງກຳໄລໃຫ
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ສວນນາຂ້ັນໄດ 30%, ແບງກຳໄລໃຫສວນບອນພັກອາໄສດົນ 
20%, ແບງກຳໄລໃຫຄອບຄົວທ່ີຂ້ຶນທະບຽນ 10%. ກົດລະບຽບ

ນ້ີໄດຊກຍູໃຫຊາວບານປົກປັກຮັກສາທ່ີຢູອາໄສດ້ັງເດີມ ທ່ີເປັນ

ເຮືອນຮູບຊົງເຫັດ; ປົກປັກຮັກສາທິວທັດນາຂັ້ນໄດ; ສືບຕດຳ

ລົງຊີວິດອາໄສຢູໃນບານ, ສືບຕປົກປັກທິວທັດວັດທະນະທຳ ແລະ

ມະນຸດທ່ີມີແກ່ນກາງເປັນຊາວບານດ້ັງເດີມ. ການແບງກຳໄລ

ຄັ້ງທຳອິດ, ໄດເຮັດໃຫຊາວບານມີແຮງຂັບເຄື່ອນໃນການ

ເຮັດນາຕໄປ. 

      ທານ ຢາງປ່ິນ ແນະນຳວາ “ຜານການດຳເນີນການຂອງ 

ໂຄງການອາເຈີເຄີ, ຄວາມຂັດແຍງຂອງການພັດທະນາ ແລະ 

ການປົກປັກຮັກສາໃນທອງຖ່ິນໄດຮັບການແກໄຂໃຫຜອນຄາຍ

ລົງຢາງແນນອນ. ກອນໜານ້ັນ ເນ່ືອງຈາກບມີທ່ີມາລາຍຮັບ

ທາງເສດຖະກິດ, ກໍບມີວິທີທ່ີດີໃນການປົກປັກຮັກສາ, ກໍຍາກທ່ີ

ຈະເຮັດການພັດທະນາທີ່ດີໄດ, ພວກເຮົາຢູພາຍໃຕເງື່ອນໄຂ

ຂໍ້ທຳອິດທີ່ບແຕະຕອງມໍລະດົກທີ່ມີຢູ, ບູຮານວັດຖ, ເງື່ອນໄຂ

ການປົກປັກຮັກສາທີ່ຢູອາໄສ, ແຕສາງຊີວິດໃຫແກຊັບພະຍາ

ກອນດານອື່ນໆ, ເຮັດໃຫການຜະລິດມີຜົນກຳໄລ, ບັນລຸການ

ພັດທະນາແບບປົກປັກຮັກສາ, ພາຍຫັຼງທ່ີໂຄງການດຳເນີນໄປ

ໄດໜ່ຶງປີ, ກໍມີ 3 ຄອບຄົວທ່ີຢູໃນບານ, ບອອກໄປເຮັດວຽກທາງ

ນອກອີກ. ”

ການສຳຜັດປະສົບການດຳລົງຊີວິດການຜະລິດຂອງຊົນ

ເຜ່ົາຮານີກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທອງທຽວ

哈尼族生产生活体验变身旅游产品

      ທິມດຳເນີນ “ໂຄງການອາເຈີເຄີ” ໄດແບງໝວດໝູຊັບພະ

ຍາກອນການທອງທຽວທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາໄດຢາງຈິງ

ຈັງ, ໄດນຳສະເໜີການຍາງນິເວດ, ການສຳຜັດປະສົບການສິ

ລະປະການຍອມຜາ, ການເກັບຜັກປາ, ງານລຽງບານຮານີ,  

ການບົດເຕົາຮູ, ການຈັບປາຢູນາຂັ້ນໄດ ແລະ 3 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍ

ເປັນຕ້ົນ, ກິດຈະກຳສຳຜັດປະສົບການທ່ີແຕກຕາງກັນ 17 ຊະ

ນິດ, ການເກັບເງິນແມນແຕ 30 ຢວນຕຄົນ/ຄ້ັງ ຫາ 80 ຢວນ

ຕຄົນ/ຄ້ັງ,  ປາກົດຮູບພາບທິວທັດການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ີພັກ

ອາໄສເທິງພູຂອງຊົນເຜົ່າຮານີ.  ບໍລິສັດທອງທຽວ ໄດຊ່ວຍ

ຄອບຄົວທຸກຍາກທ່ີຂ້ຶນທະບຽນເພ່ືອສະໜອງການຄຸມຄອງ, ຊາງ

ເຕັກນິກຕາຜາ, ຂາຍບັດ, ກວດບັດ, ການອະນາໄມ, ຜູນຳ

ທຽວ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳອ່ືນໆ 10 ຕຳແໜງ,  ສວນຄອບ

ຄົວຊາວນາທີ່ເຫຼືອກໍໄດເຂົ້າຮວມຢາງເລິກເຊິ່ງໃນວຽກງານ

ການຕອນຮັບນັກທອງທຽວທ່ີມາສຳຜັດປະສົບການ.

      “ສິ່ງແຕກຕາງທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງໂຄງການນີ້ ກັບ ໂຄງ

ການຊວຍເຫຼືອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກອື່ນຢູທີ່ວາ, ນອກຈາກ

ຈະນຳພາລາຍໄດທາງເສດຖະກິດທີ່ສູງພໍສົມຄວນມາໃຫແກ

ປະຊາຊົນແລວ, ຍັງໄດຊກຍູການຫັນປຽນຄວາມຮັບຮູຂອງປະ

ຊາຊົນຢາງໃຫຍຫຼວງ, ຊາວບານຄອຍໆເລ່ີມຮູວາບານເກ່ົາທ່ີ

ພວກເຂົາປະຖິ້ມໃນເມື່ອກອນທີ່ແທແມນທີ່ພັກອາໄສທີ່ມີເອກະ

ລັກພິເສດທ່ີໄດຮັບຄວາມມັກຮັກຈາກນັກທອງທຽວໃນທ່ົວໂລກ,

ຄວາມປາຖະໜາທີ່ອອກມາຈາກໃຈທີ່ຢາກປົກປັກຮັກສານາ

ຂັ້ນໄດ ແລະ ເຮືອນຮູບຊົງເຫັດໃຫດີ, ເລີ່ມມີຄວາມຄິດຕກັບ

ການທອງທຽວ, ພຶດຕິກຳການຕອນຮັບນັກທອງທຽວກໍມີການ

ຫັນປຽນ. ຊາວໜຸມ ແລະ ເດັກນອຍໃນບານ, ກໍຄອຍໆຮັບຮູ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ໍາຮຽນ”. ຫວາງຢານສວນ ແນະນຳ

ວາ, ເອ້ືອຍໃພ ກາວເໝີຍຫົວ (Gao Meihua), ໃນຕອນທ່ີພັດ

ທະນາການທອງທຽວຊົນນະບົດຮູສຶກວາຄວາມຮູຂອງຕົນຍັງ

ບພໍ, ໄດຕ່ືນໂຕເລ່ີມຮຽນພາສາອັງກິດ, ເພ່ືອຮັບນັກທອງທຽວ, 

ເກັບກວາດເດີ່ນບານໃຫສະອາດ, ຍົກລະດັບການບໍລິການ,

ເຮັດໃຫຄວາມຮູສຶກການສຳຜັດປະສົບການຂອງນັກທອງທຽວ

ດີຍ່ິງຂ້ຶນ.

      ນັບແຕທາຍປິ 2018 ຫາທາຍປີ 2019, ບໍລິສັດ ທອງທຽວ

ອາເຈີເຄີ ມີລາຍຮັບໃນປີປະມານ 6 ແສນຢວນ, ແບງຜົນກຳ
ໄລສາມຄ້ັງ, ສະເລຍຄອບຄົວໜ່ຶງໄດ 5000-6000 ຢວນ. ຫວາງ
ສວນຢານ ເວົ້າວາ “ລາຍໄດອີກສວນໜຶ່ງແມນອີງຕາມຮູບ
ແບບເງິນເດືອນສ່ົງມອບໃຫຊາວບານທ່ີເຂ້ົາຮວມ. ນອກຈາກ
ເງິນທ່ີຊ້ືອາຫານບາງສວນມອບໃຫງານລຽງໃນຖະໜົນຍາວທ່ີ
ເປັນລາຍຈາຍທາງນອກ, ລາຍໄດທັງໝົດໂດຍທົ່ວໄປແລວກໍ
ກັບຄືນຫາຊາວບານ.”
      ຜູລິເລ່ີມໂຄງການ, ທານ ສາດສະດາຈານ ປາວຈ້ີກາງຄະ

ນະບໍດີ ຜູກຕ້ັງຄະນະ ຄະນະການທອງທຽວ ມະຫາວິທະຍາໄລຈ່ົງ
ຊານ ໄດໃຫການຕີລາຄາວາ  “ໂຄງການອາເຈີເຄີ ໄດບັນລຸ
ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ ແລະ ການພັດທະນາການທອງທຽວ
ແບບຍືນຍົງ, ໄດເຮັດໃຫ ‘ນ້ໍາໃສ-ພູຂຽວ ກໍເເມນພູເງິນພູຄຳ’ 
ປາກົດຜົນເປັນຈິງ”.

vtmy[kpI6[rk[

ນັກທອງທຽວສຳຜັດຊີວິດການເປັນຢູທ່ີອາເຈີເຄີ
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一个模式

ໜ່ຶງຮູບແບບ

      ທ່ົວບານປະຕິບັດຮູບແບບການລິເລ່ີມ  “ການນຳພາຕ້ົນ

ຕໍຂອງວິສາຫະກິດກຸມຊາວບານ”, ບໍລິສັດຈັດຕ້ັງຊາວບານປັບ

ປຸງປົວແປງບານ, ດຳເນີນທຸລະກິດທອງທຽວຕອນຮັບແຂກ, 

ລາຍໄດຂອງບໍລິສັດເປັນຂອງທ່ົວບານທັງໝົດ.

两方参与

ທັງສອງຝາຍເຂ້ົາຮວມ

      ທິມຂອງ ສາດສະດາຈານ ປາວຈ້ີກາງ ມະຫາວິທະຍາ

ໄລຈົ່ງຊານ ໄດສົ່ງພະນັກງານເຕັກນິກ(ນັກສຶກສາປະລິນຍາ

ໂທເປັນຕົ້ນຕໍ), ປະຕິບັດວຽກງານຮວມກັບ ພະນັກງານຊາວ

ໜຸມ ທ່ີ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ  ແລະ ຄະນະກຳມະການ

ພັກເມືອງຢວນຢາງມອບໝາຍມາ, ຮວມກັນມາປະຈຳຢູບານ

ນຳພາຊາວບານກຕ້ັງ ບໍລິສັດ ທອງທຽວອາເຈີເຄີ. ສອງຝາຍ

ບແຊກແຊງຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຍກເປັນສວນແຕຢາງໃດ, ລາຍ

ຮັບລາຍຈາຍສະເລຍທັງໝົດແມນໝົດບານເປັນຜູກວດກາ.

三个目标

ສາມເປ້ົາໝາຍ

      ກຸມບານທັງໝົດທ່ີຢູພາຍໃຕການນຳພາຂອງໜວຍງານ

ທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ພະນັກງານຊວຍເຫຼືອເຕັກນິກຈາກເຂດນອກ, 

ໄດເຂົ້າຮວມວຽກງານສາມໂຄງການຢາງຫາວຫັນກໍຄື ການ

ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ, ການພັດທະນາການທອງທຽວ ແລະ 

ການບຸກທະລຸອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. 

四条底线

ຂ້ໍຄວນປະຕິບັດຂີດຕ່ໍາສຸດ 4 ຂ້ໍ

      1.ພາຍຫັຼງທ່ີກຕ້ັງບໍລິສັດແລວ ບອະນຸຍາດໃຫຊາວບານ

ເຊ່ົາ, ຂາຍ ຫືຼ ທຳລາຍທ່ີພັກອາໄສແບບດ້ັງເດີມອີກ.

      2.ບໍລິສັດບຮັບການລົງທຶນເງິນທຶນຈາກສັງຄົມທາງນອກ

ໃດໆ, ບົ່ມເພາະຊາວບານທອງຖິ່ນເປີດທຸລະກິດດວຍຕົນເອງ

ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທຳ.

      3.ບໍລິສັດຈະດຳເນີນການວາງແຜນສັງລວມ ແລະ ການ

ຄຸມຄອງຮູບແບບການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດທອງທຽວໃນ

ບານ, ຄວບຄຸມຢາງເຂັ້ມງວດຕຮູບແບບການກາຍເປັນທຸລະ

ກິດ, ຮັກສາລັກສະນະດ້ັງເດີມຂອງບານຢາງສຸດຄວາມສາມາດ.

      4.ການບຸກເບີກຜະລິດພັນການທອງທຽວທັງໝົດ ຕອງອີງ

ໃສການປົກປັກຮັກສາບານດ້ັງເດີມເປັນເງ່ືອນໄຂຂ້ໍທຳອິດ.

阿者科计划

ໂຄງການອາເຈີເຄີ

vtmy[kpI6[rk[

ນັກທອງທຽວຖາຍຮູບທິວທັດທ່ີສວຍງາມຂອງນາຂ້ັນໄດ

游客拍摄梯田美景 CFP 图
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      ມໆ ມານ້ີ, ນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ ໄດສະເໜີອອກ

ວາຈະເລີ່ມພັດທະນາເສດຖະກິດກາງຄືນຢາງຮອບດານຢູໃນ

ຂອບເຂດນະຄອນ ເມືອງ ແລະ ເຂດທອງທຽວ, ສາງພ້ືນທ່ີເຕ້ົາ

ໂຮມເສດຖະກິດໃນກາງຄືນຈຳນວນ 10 ແຫງຂ້ຶນໄປ, ເພ່ືອສືບ

ຕສາງເສດຖະກິດກາງຄືນໃຫມີຄວາມຮຸງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ.

      ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ຍັງຊກຍູສ່ົງເສີມຂະຫຍາຍແກ່ຍາວເວ

ລາຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດອອກຕື່ມ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການບໍລິໂພກຕອນກາງຄືນຂອງພົນລະເມືອງ, ການ

ພັດທະນາຮານຄາທີ່ເປັນລະບົບຕອງໂສທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ທີ່ດຳເນີນງານ

ໃນ 24 ຊ່ົວໂມງ;  ສ່ົງເສີມສະຖານທ່ີການຄາກໍຄື ຮານອາຫານ 

ແລະ ຮານຂາຍຍອຍຂະຫຍາຍເວລາການດຳເນີນງານໃຫຍາວ

ກວາເກ່ົາ, ດຳເນີນວຽກງານດານການປະດິດສາງຖະໜົນອາ

ຫານທີ່ມີເອກະລັກພິເສດກໍຄືເປັນຮານອາຫານກາງຄືນໃນຂົງ

ເຂດເສດຖະກິດກາງຄືນກໍຄືວົງການເສດຖະກິດການຄາ ແລະ 

ວົງການດຳລົງຊີວິດ; ດຳເນີນກິດຈະກຳຊກຍູການຈຳໜາຍໃນ

ຕອນຄາ ເຊ່ັນ: ບປິດຮານ, ໄປຊ້ືເຄ່ືອງຕອນທ່ຽງຄືນເປັນຕ້ົນ, 

ຊ້ີນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຮານຂາຍຂອງກິນ ແລະ ຊບເປີມາກ

ເກັດໃນຊມຊົນສະເໜີຂອງກິນທີ່ມີລາຄາພິເສດ ຂອງກິນທີ່ມີສີ

ສັນພິເສດອອກມາ, ເພ່ືອດຶງດູດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ໃນຄວາມຕອງການຊ້ືຂອງກິນຕອນກາງຄືນຂອງພົນລະເມືອງ;

ປັບປຸງການບໍລິການທາງຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະໃນກາງ

ຄືນໃຫດີກວາເກົ່າ, ເລື່ອນເວລາຖຽວສຸດທາຍຂອງລົດໄຟໃຕ

ດິນໃນວັນພັກຢາງເໝາະສົມ, ເປີດໃໝເພ່ີມ ແລະ ປັບປຸງເສ້ັນ

ທາງແລນລົດກາງຄືນໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ, ຊ້ີນຳວິສາຫະກິດ

ລົດແທັກຊີ ແລະ ຖານເອ້ີນລົດທາງອອນລາຍ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການ

ຈັດສັນຈຳນວນລົດເຂ້ົາສູສະຖານທ່ີສຳຄັນໃນເວລາກາງຄືນ.

      ເພ່ືອບຳລຸງສາງກຸມຜູບໍລິໂພກກາງຄືນໃຫເຕີບໃຫຍຫລາຍ

ຂຶ້ນ, ນະຄອນຄຸນໝິງ ຍັງຈະເພີ່ມທະວີການປະສົມປະສານກັນ

ລະຫວາງ “ການທຽວ” ກັບ “ການຊ້ືເຄ່ືອງ” ໃຫເຂ້ັມແຂງກວາ

ເກ່ົາ, ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜການແນະນຳດານບໍລິໂພກກາງ

ຄືນ ແລະ ດັດຊະນີຄວາມນິຍົມຂອງຄົນໃນຍາມກາງຄືນຂອງ

ຕົວເມືອງອອກມາອີກ. ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊຖານເວທີທາງອອນ

ລາຍຕາງໆ ເຊ່ັນ: ແອັບ “ທຽວຢຸນນານດວຍມືຖືໜວຍດຽວ”, 

ວິແຊັດ, ເວີຍໂປ ແລະ, ຕິກຕັອກ(Tik Tok), ໂດຍຜານເນ້ືອໃນ

ທີ່ສາງຂຶ້ນແຕກອນທຸກປະເພດໃນທາງບົດຄວາມໂຄສະນາ 

ຂາວພາບ ແລະ ວິດີໂອ ມາເຜີຍແຜນຳສະເໜີຂ້ໍມູນກິດຈະກຳ

ຂອງເຂດຖະໜົນເສດຖະກິດການຄາໃນຍາມກາງຄືນດວຍຮູບ

ແບບທ່ີຜູບໍລິໂພກນິຍົມຊົມຊອບ.
昆明市政府新闻办公室 韩枫

近日，昆明市提出要在市、县区域和旅游景区全面

启动夜间经济布局，打造 10 个以上夜间经济集聚区，持

续繁荣夜间经济。为培育壮大夜间消费群体，昆明市还

将加强“游、购”结合，编制发布城市夜间消费指南、

夜间人气指数。鼓励利用“一部手机游云南 App”、微信、

微博、抖音等平台，通过原创各类软文、图文、视频等内容，

以消费者喜闻乐见的方式对夜间经济街区的活动信息进

行推送。
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      ໜອງຊ່ິງຢຸນ (Xingyun Lake) ທ່ີຕ້ັງຢູ ເຂດຈຽງຊວນ 
(Jiangchuan District) ເມືອງຢູຊີ (Yuxi City) ແມນ ໜ່ຶງ

ໃນໜອງພູພຽງໃຫຍເກົ້າແຫງໃນແຂວງຢຸນນານ (Yunnan

Province), ເນ້ືອທ່ີໜອງ 34,33 ກິໂລຕາແມັດ, ດວຍເຫດຜົນ

ທີ່ມັນຄາຍຄືດວງດາວທີ່ສອງແສງປະກາຍ, ທັງຄືກັບເມກໃສ

ແຈງທີ່ລອງລອຍ, ຈຶ່ງຖືກເອີ້ນເປັນ  “ໜອງຊິ່ງຢຸນ” (ໃນພາ

ສາລາວມີຄວາມໝາຍວາ ໜອງເມກດາວ). ໃນປີມໆມານີ້, 

ຄຽງຄູກັບການຊກຍູຂອງວຽກງານບູລະນະຮັກສາໜອງຊິ່ງ

ຢຸນ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຍົກລະດັບເຂດໜອງ, ໜອງຊ່ິງຢຸນ

ຄອຍໆປາກົດທັດສະນີຍະພາບອັນຊ່ືນໃຈທ່ີໄດຮັບການຂະໜານ

ນາມໃນເມ່ືອກອນ.

      ຕາມແຄມຝ່ັງຂອງໜອງຊ່ິງຢຸນ ມີທິວທັດທອງຖ່ິນ ແລະ 

ວັດທະນະທຳອັນມີເອກະລັກພິເສດຢາງຫຼາກຫຼາຍ, ເຊ່ັນວາຂົວ

ເທິງໜອງຝັ່ງທິດໃຕ, ປະຕູມັງກອນຢູຝັ່ງທິດຕາເວັນຕົກສຽງ

ໃຕ, ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງທອງແດງລີເຈຍຊານ (Lijiashan 

Bronze Museum) ແລະ ບນ້ໍາພຸປາເທວະດາ ທ່ີຢູຝ່ັງທິດຕາ

ເວັນຕົກສຽງເໜືອ, ຮູບແກະສະຫັຼກທອງ “ງົວ ແລະ ເສືອທອງ”

ຢູຝ່ັງທິດເໜືອ, ສວນສາທາລະນະ ເຈຢູສື (Jieyushi Park) ທ່ີ

ຝັ່ງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ອື່ນໆ. ຢູຍອດພູຫຼຽງ

ຫວາງ (Liangwang Mountain) ທີ່ເປັນຈຸດທີ່ສູງຈາກລະ

ດັບນໍ້າທະເລທີ່ສຸດໃນຈຽງຊວນ, ຢູນີ້ຍິ່ງສາມາດຊື່ນຊົມໜອງ

ສ່ີແຫງ ກໍຄື ໜອງຊ່ິງຢຸນ, ໜອງຟູຊຽນ (Fuxian lake), ໜອງ

ຊີລູ (Qilu lake) ແລະ ໜອງຕຽນສື (Dianchi Lake) ຢູເທິງ

ພູໜ່ຶງໜວຍ, ປາກົດເປັນທັດສະນີຍະພາບອັນງົດງາມຂອງຄ້ືນ

ນ້ໍາສີຂຽວ ແລະ ຖືກໂອບອອມໄປດວຍນ້ໍາ ແລະ ພູຜາ.

      ປາຫົວໃຫຍ ແມນ ຜະລິດຕະພັນເອກະລັກຂອງໜອງຊ່ິງ

ຢຸນ,  ປາຫົວໃຫຍໂຕໜ່ຶງສາມາດມີວິທີກິນໄດເຖິງ 30 ຫາ 50 

ວິທີ, ໃນນັ້ນ ການໜຶ້ງປາຫົວໃຫຍນໍ້າໃສ ແລະ ປາຫົວໃຫຍໝໍ້

ທອງແດງ ແມນວິທີທີ່ສາມາດຮັກສາຄຸນນະພາບຊີ້ນອອນນຸມ

ຂອງປາຫົວໃຫຍທ່ີສຸດ. 

      ທ່ີໜອງຊ່ິງຢຸນ ແລະ ແຄມຝ່ັງນ້ັນ, ອາຫານແຊບຊອຍ

ແລະ ພາບວິວສວຍງາມອັນຫຼວງຫຼາຍຄືກັນກັບດອກໄມສົດທີ່

ອອກດອກເບັ່ງບານ, ຄອງຄອຍໃຫນັກທອງທຽວມາຊິມລົດ

ຊາດຢາງງຽບສະຫງົບ.
玉溪市委宣传部供稿供图

位于玉溪市江川区的星云湖是云南省九大高原湖泊之

一，湖面面积 34.33 平方公里，因其如璀璨繁星，也如晶

亮流云，而称作“星云湖”。近年来，随着星云湖保护治理

工作和湖滨带提质改造项目的推进，星云湖逐步呈现出当

年命名时的怡人景色。

星云湖沿岸有众多极具地域文化特色的景观，如南岸

湖中浮桥、西南岸龙门、西北岸李家山青铜器博物馆和神

鱼泉、北岸“牛虎铜案”铜雕、东北岸界鱼石公园等。在

江川最高海拔的梁王山顶，更能领略一山观四湖（星云湖、

抚仙湖、杞麓湖、滇池）呈现出的碧波荡漾、山水环绕的美景。

大头鱼是星云湖特产，在江川，一条大头鱼能有 30 到

50 种吃法，其中以清蒸大头鱼和铜锅大头鱼最能保持鱼的

软润肉质。

在星云湖和其沿岸，众多美食美景如鲜花般绽放，静

待游客品味。
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遇见安宁｜在安宁，听一首“小夜曲”

      ນະຄອນອານໜິງ ຕ້ັງຢູຂອບແດນທາງພາກຕາເວັນອອກ

ຂອງພູພຽງພາກກາງແຂວງຢຸນນານ(ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ ຕຽນ). ຢູ

ທ່ີນ້ີ, ໄດເຜີຍແຜສືບຕກັນມາມີເພງພ້ືນເມືອງຊະນິດໜ່ຶງ--ເອ້ີນ

ວາເພງພື້ນເມືອງອານໜິງ, ທຳນອງເພງຂອງມັນແມນລຽບ

ງາຍ ແລະ ອອນຊອນ, ການເນ້ືອຮອງແມນລ່ືນໄຫຼ ແລະ ຄອງ

ປາກດີ, ເຊ່ິງມີນາມມະຍົດເປັນ “ເພງກຽວສາວຂອງເຂດພາກ

ກາງແຂວງຢຸນນານ”.

      ເພງພ້ືນເມືອງອານໜິງ ເປັນເພງທ່ີກຳເນີດມາຈາກພຶດ

ຕິກຳຕົວຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນນະຄອນອານ

ໜິງ, ເຊ່ິງຖືກນຳໃຊເພ່ືອສະແດງອາລົມແຫງຄວາມສຸກ ຄວາມ

ທຸກ ຄວາມເສຍໃຈ ຄວາມດີໃຈຂອງຕົນ ຈາກນ້ັນຈ່ຶງໄດຄອຍໆ

ພັດທະນາຂ້ຶນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ, ມີປະຫວັດສາດຫຼາຍຮ້ອຍ

ປີແລ້ວ. ໃນທົ່ງໄຮທົ່ງນາຂອງນະຄອນອານໜິງ, ທານອາດ

ສາມາດໄດຍິນການຮອງເພງຕອບກັນໄປມາ ທີ່ເປັນເພງພື້ນ

ເມືອງຂອງອານໜິງ. ຜູຍິງຄົນໜ່ຶງ ກັບ ຜູຊາຍຄົນໜ່ຶງ, ຫືຼກຸມ

ຜູຍິງກຸມໜຶ່ງ ກັບ ກຸມຜູຊາຍກຸມໜຶ່ງ, ເຂົາເຈົ້າທັງອອກແຮງ

ງານໃນທ່ົງນາ ທັງຮອງເພງຕອບໂຕກັນໄປມາ. ການຮອງໄປ

ຮອງມາ ຊ້ໍາໄປຊ້ໍາມາ, ເພງທ່ີສ້ັນເພງໜ່ຶງ ກໍມີພຽງແຕ 4 ປະ

ໂຫຍກ, ເພງທ່ີຍາວ ມີການຮອງໄປມາຫຼາຍເຖິງ 10 ກວາຄ້ັງ

ກໍບມີປຽນທຳນອງ, ເຊິ່ງມີການທົດສອບຕຄວາມສະຫຼາດ

ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງຜູຮອງທີ່ສຸດ. ໃນເວລາສວນຫຼາຍ, 

ເພງພື້ນເມືອງຂອງນະຄອນອານໜິງ ແມນປະດິດສາງອອກ

ມາຕາມລຳພັງໃຈໃນແວດບົດກໍລະນີນ້ັນເອງ, ອັນນ້ີກໍເປັນເອກະ

ລັກໜ່ຶງຂອງມັນ.

      ເພງພ້ືນເມືອງອານໜິງ, ປະດິດສາງໂດຍປະຊາຊົນ ທັງ

ສືບທອດ ແລະ ເຜີຍແຜຂະຫຍາຍຕົວມາໂດຍປະຊາຊົນຄືກັນ,

ມັນມີຊ່ືສຽງອັນໂດ່ງດັງຢູໃນເຂດພາກກາງແຂວງຢຸນນານມາ

ແຕດົນນານແລວ, ໄດເຜີຍແຜໄປທົ່ວແຂວງ ຈົນເຖິງວາມີຊື່

ສຽງບໜອຍໃນແຕລະທອງຖິ່ນຂອງປະເທດຈີນ. ເນື້ອຮອງ

ແລະ ທຳນອງເພງຂອງມັນ ປະກອບມີປະເພນີທີ່ມີເອກະລັກພິ

ເສດຂອງນະຄອນອານໜິງ, ຈຶ່ງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນສັນຍາລັກ

ທາງດານວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກສະນະຕົວແທນຂອງນະຄອນ

ອານໜິງແລວ.
安宁市委宣传部供稿供图

安宁小调，其曲调朴素、旋律优美、配词灵活、朗

朗上口，素有“滇中小夜曲”之美称。在安宁的田间地头，

也许你就能聆听到一段精彩的安宁小调对唱。一男一女或

者一群男女青年，在田里一边劳作，一边对唱。一来一往、

反反复复，少的四句为一首，多的可以唱到数十个回合而

不变调，极其考验演唱者的聪明才智和想象力。很多时候，

安宁小调的歌词属于即兴创作，这也是它的一大特色。
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扬州狮子头
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在中国江苏省扬州市，有一道家喻户晓的菜肴，以狮子为名，这就是扬州狮子头。

之所以叫狮子头，是因为这个菜形态浑圆，个头硕大，犹如雄狮之首。

扬州是一座很讲究吃的城市，故而在扬州，几乎家家都会做狮子头。很多扬州人

认为，最好吃的永远是家中的狮子头，融入了父母几十年挑选猪肉的经验和刀工。在

某个阳光温暖的下午，切肉声充满节奏感，虽然令人昏昏欲睡，可那是令人安心的乐章，

待到狮子头端上餐桌，便是大快朵颐的时刻。
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      ສິງ, ເປັນສັດປະເພດແມວທ່ີມີນ້ໍາໜັກໂຕສະເລຍໜັກທ່ີສຸດ

ທີ່ຄົງຕົວໃນປັດຈຸບັນ, ທາທາງອັນໜາເກງຂາມ ແຂນຂາອັນ

ແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫຄົນເບິ່ງແລວເປັນຕາຢານຫຼາຍ. ທີ່ນະ

ຄອນຢາງໂຈແຂວງຈຽງຊ, ມີອາຫານເຍື່ອງໜຶ່ງທີ່ທຸກຄອບ

ຄົວຮູຈັກໝົດເອົາສິງມາຕ້ັງເປັນຊ່ື, ນ້ັນກໍຄື :ຫົວສິງໂຕນະຄອນ

ຢາງໂຈ.

      ເຖິງແມນວາໃນຊ່ືຂອງອາຫານເຍ່ືອງນ້ີ ມີຄຳວາສິງໂຕ, 

ແຕສວນປະກອບເຮັດອາຫານຂອງມັນ ແມນບກຽວພັນຫຍັງ

ກັບສິງຈັກໜອຍເລີຍ. ສາເຫດທີ່ເອີ້ນເປັນຫົວສິງ, ກໍຍອນວາ

ອາຫານເຍື່ອງນີ້ ມີຮູບຊົງທີ່ກົມມົນ ປຶກໃຫຍ, ເບິ່ງເໝືອນດັ່ງ

ຫົວຂອງສິງໂຕຜູ.

      ອາຫານທ່ີມີຊ່ືວາຫົວສິງໂຕນະຄອນຢາງໂຈ, ແທຈິງແລວ

ເປັນອາຫານປະເພດໜຶ່ງທີ່ເປັນລູກຊີ້ນ, ແຕວາບແມນລູກຊີ້ນ

ທຸກຊະນິດທີ່ລວນແຕຈະເອີ້ນວາເປັນ ຫົວສິງໂຕນະຄອນຢາງ

ໂຈໄດ. 

       ການແຕງອາຫານຫົວສິງໂຕເຍ່ືອງນ້ີ ແມນພິຖີພິຖັນອ່ີຫີຼ. 

ກອນອື່ນແມນການເລືອກສວນປະກອບຂອງອາຫານ, ຕອງ

ການຊີ້ນສາມຊັ້ນບອນກະດູຂາງທີ່ມີຄຸນນະພາບເນື້ອດີ, ເປັນ

ຊ້ີນໄຂມັນ ແລະ ຊ້ີນສົດໆ ແນວລະເຄ່ິງ. ອັດຕາສວນທ່ີເໝາະ

ສົມຂອງຊີ້ນທີ່ມີໄຂມັນກັບຊີ້ນທີ່ບມີໄຂມັນ ເປັນລະຫັດເຄັດລັບ

ທາງລົດຊາດທ່ີດີຂອງອາຫານຫົວສິງໂຕ. ພຄົວທ່ີຊໍານິຊໍານານ

ຕອາຫານເຍື່ອງນີ້, ຈະຮູປຽນແປງອັດຕາຂອງຊີ້ນໄຂມັນກັບ

ຊ້ີນບຕິດໄຂມັນ ໂດຍອີງຕາມການປຽນແປງຂອງລະດູການ, ກໍ

ຄື: ອັດຕາສວນໃນລະດູບານໃໝ ກັບ ລະດູໃບໄມຫ່ົຼນແມນ 5：5, 

ລະດູຮອນແມນ 4 ：6, ລະດູໜາວແມນ 6 ：4.

      ຝີມືງານມີດທ່ີລະອຽດເປັນຂ້ໍສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນລົດ

ຊາດຂອງຫົວສິງໂຕ. ເມື່ອຕັດຊີ້ນໝູ, ບສາມາດຟັກດວຍມີດ, 

ກໍບສາມາດນໍາໃຊເຄື່ອງຈັກບົດຊີ້ນ, ແຕຫາກແມນຕັດອອກ

ເປັນເທື່ອລະໜອຍດວຍມື. ຂັ້ນຕອນຂອງການຕັດຕອງແບງ

ຊີ້ນໄຂມັນ ກັບ ຊີ້ນບຕິດໄຂມັນອອກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລວແມນ

ຕັດເປັນແຜນກອນ ແລວຕັດເປັນເສັ້ນ, ສຸດທາຍຕັດເປັນຕອນ

ນອຍໃນຂະໜາດຄາຍກັບເມັດໝາກພິລາ.

      ລໍຈົນຫັຼງຈາກຫົວສິງໂຕຖືກແຕງສຳເລັດຢາງຮຽບຮອຍ 

ແລະ ຖືກຍົກຂ້ຶນໂຕະອາຫານແລວ, ຕັກໃສໃນຖວຍນອຍ, ຍົກ

ຂ້ຶນ ແລະ ສ່ັນໆ ແລວກໍວາງລົງ. ອາຫານທ່ີມີຊ່ືວາຫົວສິງທ່ີດີ 

ຄວນມີການສັ່ນສະເທືອນເລັກນອຍຢູໃນຖວຍ, ກໍຈະມີຮູບຊົງ

ເໝືອນດ່ັງໂຕສິງທ່ີສ່ັນຫົວພ້ົນອອກມາຈາກນ້ໍາ.

      ການກິນຫົວສິງໂຕຄວນນໍາໃຊບວງບແມນໃຊໄມຖ, ສາ

ເຫດນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວາອາຫານຫົວສິງໂຕແມນອອນນິ້ມຫຼາຍ

ຈົນບສາມາດຈັບຂຶ້ນໄດເລີຍ. ຫົວສິງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄວນແມນຊີ້ນ

ທ່ີທັງນ້ິມນວນ ແລະທັງສົດໃໝ.

      ໄປກິນຫົວສິງໂຕທີ່ນະຄອນຢາງໂຈ, ແນນອນ ແມນບ

ຄວນຜານກາຍຮານອາຫານຊື່ວາ ພັດຕາຄານຫົວສິງໂຕນະ

ຄອນຢາງໂຈ. ຮານອາຫານນ້ີມີຫົວສິງໂຕທ່ີທັງໃຫຍ ແລະ ທັງ

ມີໄສຢູທາງໃນ. ໄສທາງໃນຂອງມັນຈະມີການປຽນແປງໂດຍ

ອີງຕາມການປຽນແປງຂອງລະດູການ, ໃນນັ້ນລວມທັງມີໄຂ່

ເປັດເຄັມ ຜັກກາດດອງແຫງ ແລະ ໝາກແຫວເປັນຕ້ົນ, ມີກ່ິນ

ຫອມ ແລະ ມີລົດຊາດທ່ີອຸດົມສົມບູນ. ມາກິນບວງທີໜ່ຶງ, ຈະມີ

ລົດຊາດຫຼາຍຊັ້ນ, ກອນອື່ນໝົດແມນລົດຊາດຂອງຊີ້ນ, ເມື່ອ

ລົດຊາດຂອງຊ້ີນໃກຈະໝົດແລວ, ລົດຊາດທ່ີຕາມມາແມນຄວາມ

ອອນນຸມຂອງໄຂເຫືຼອ ຄວາມຜອຍຫວານຂອງເມັດໝາກແຫວ

ແລະ ກ່ິນຫອມແຫງຂອງຜັກກາດດອງແຫງເປັນຕ້ົນ.

      ນະຄອນຢາງໂຈເປັນຕົວເມືອງໜ່ຶງ ທ່ີມີຄວາມພິຖີພິຖັນ

ຕການກິນອີ່ຫຼີ, ສະນັ້ນ ເກືອບທຸກຄອບຄົວທີ່ນະຄອນຢາງໂຈ 

ລວນແຕແຕງອາຫານຫົວສິງໂຕເປັນ. ຊາວເມືອງຢາງໂຈຫຼາຍ

ຄົນຄິດວາ, ຫົວສິງທ່ີແຊບທ່ີສຸດລວນແລວແຕເປັນຫົວສິງໃນຄອບ

ຄົວຂອງຕົນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າປະສົບການການເລືອກຊີ້ນໝ ູ

ແລະ ການຊອຍຊີ້ນໃນຫຼາຍສິບກວາປີຂອງພແມ, ໃນຕອນ

ບາຍຕອນໜຶ່ງເຖິງແມນວາຫິວນອນກໍຕາມ, ແຕສຽງຟັກຊີ້ນ

ໝູທ່ີເຕັມໄປດວຍຈັງຫວະ ໄດກາຍເປັນດົນຕີທ່ີເຮັດໃຫຄົນຮູສຶກ

ວາສະຫງົບສຸກ, ຫຼັງຈາກຫົວສິງໂຕໄດຖືືຍົກຂຶ້ນໂຕະອາຫານ

ແລວ, ນັ້ນກໍເປັນຂະນະເວລາທີ່ຊື່ນຊົມກັບອາຫານແຊບຊອຍ

ຢາງສະບາຍໃຈແຫຼະ.
本刊综合
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ຫົວສິງໂຕນະຄອນຢາງໂຈ

扬州狮子头 CFP 图
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I6[xahomtsko c]t ,hkmujc8j'c8h,lulao
彩妆兵马俑

      ຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ ມາ ທ່ີປ້ັນດວຍດິນເຜົາ ຂອງ ສຸສານ

ຈິນຊີຮອງເຕ້ (Emperor Qin Shihuang's Mausoleum 

and the Terra-cotta Warriors and Horses) ທີ່ນະ

ຄອນຊີອານ (Xi'an City) ແຂວງສັນຊີ (Shaanxi Province)

ຖືກເອີ້ນວາເປັນໜຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດ

ສາດທາງບູຮານຄະດີຂອງໂລກ, ໃນປີ 1987 ໄດຖືກບັນທຶກເຂ້ົາ

ໃນລາຍການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳ.

      ສຸສານຈິນຊີຮອງເຕ ແລະ ຫຸຼມທ່ີຝັງ ຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ 

ມາ ແມນ ຫຸຼມທ່ີຖືກຝັງພອມກັບ ສຸສານຂອງ ຈິນຊີຮອງເຕ ຫືຼ 

ອ໋ິງເຈ້ິງ (Ying Zheng) ເຊ່ິງແມນຮອງເຕອົງທຳອິດຂອງຈີນ. 

ປີ 1974, ພາຍຫັຼງທ່ີຖືກຖົມເຊ່ືອງຢູໃນດິນມາສອງພັນກວາປີ,

ຮູບປັ້ນທະຫານ ແລະ ມາ  ຂອງ ສຸສານຈິນຊີຮອງເຕ້ ກໍໄດ

ອອກມາພົບແສງຕາເວັນອີກຄ້ັງໜ່ຶງ, ໃນເວລາດຽວກັບທ່ີສາງ

ຄວາມສ່ັນສະເທືອນໄປໃນທ່ົວໂລກ, ກໍໄດໄຂປິດສະໜາປະຫວັດ

ສາດອັນມະຫາສານຢາງຕເນື່ອງ. ນັບແຕປີ 1979 ເປັນຕົ້ນ

ມາ, ໄດມີຜູນຳສູງສຸດຂອງປະເທດ ແລະ ການນຳລັດຖະບານ
200 ກວາທານທີ່ໄດມາຢຽມຢາມ ຮູບປັ້ນທະຫານ ແລະ ມາ 

ແຫງສຸສານຈິນຊີຮອງເຕ . 

      ໝູເພື່ອນຫຼາຍຄົນທີ່ເຄີຍໄປເບິ່ງຮູບປັ້ນທະຫານ ແລະ 

ມາແຫງສຸສານຈິນຊີຮອງເຕ  ຫຼື ເຄີຍເບິ່ງຮູບ, ອາດຈະຄິດ

在中国陕西省西安市发现的秦始皇陵兵马俑被誉为世界考古史上最伟大的发现

之一，1987 年被列入世界文化遗产保护名录。

很多参观过秦陵兵马俑或者看过图片的朋友可能会认为，它们身上的灰土色有

些单调、呆板。实际上，兵马俑在制作的时候，都是上了颜色的。兵马俑刚出土时，

色彩艳丽，栩栩如生 ：上衣的颜色有粉绿、朱红、枣红、粉红、粉紫、天蓝、白色、

赭石色等，领、袖、襟边等处还镶着彩色边缘。裤子的颜色一般为粉绿色，还有红色、

天蓝、粉紫、白色等。

由于当年没有很好的保护技术，当色彩绚丽、造型威武的兵马俑出土时接触到

空气，身上的颜料在 15 秒内就卷曲，4 分钟后就开始脱落了，变成现在灰土色的样子。

这也是至今为止，秦始皇帝陵并没有大面积发掘的原因之一。
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①

ຮູບ ① ພາບຕົວແບບຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ ມາທ່ີແຕງແຕມສີສັນ

图① 秦兵马俑色彩示意图

ຮູບ ② ຂຸມຮູບປັ້ນທະຫານ ແລະ ມາທີ່ແຕງແຕມສີສັນລາຊະວົງສິນທີ່ເຂດ
ຫິຼນຖົງ(Lintong District)ນະຄອນຊີອານແຂວງສານຊີ(Xi'an City, Shaanxi 
Province)

图② 位于陕西省西安市临潼区的秦兵马俑坑 新华社 图

■ 本刊记者 陈灿霞 / 文
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ວາ, ສີເທົາຝຸນເທິງຫຸນຂອງພວກມັນຢາກມີຄວາມຈືດຊືດ ແລະ

ແຂງກະດາງ. ໃນຄວາມຈິງແລວ, ໃນຕອນທ່ີຜະລິດ ຮູບປ້ັນທະ

ຫານ ແລະ ມ້າທ່ີແຕ່ງແຕ້ມສີສັນ, ລວນແຕໄດຂ້ຶນສີແລວ. ໃນ

ຕອນທ່ີ ຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ ມ້າທ່ີແຕ່ງແຕ້ມສີສັນຫາກໍ່ຖືກຂຸດ

ຄົ້ນພົບ, ມີສີສັນງົດງາມຫຼາຍ, ເບິ່ງຄືກັບມີຊີວິດ: ສີຂອງເສື້ອ

ຜາມີຂຽວອອນ,  ແດງສົດ, ແດງມວງ, ສີບົວ, ບົວມວງ, ຟາ

ຄາມ, ຂາວ, ສົ້ມອິດ ແລະ ສີອື່ນໆ, ຄໍເສື້ອ, ແຂນເສື້ອ, ປົກ

ເສື້ອ ແລະ ສວນອື່ນໆປັກຂອບທີ່ມີສີສັນ. ສີຂອງໂສງໂດຍທົ່ວ

ໄປແລວມີສີຂຽວອອນ, ຍັງມີສີແດງ, ສີຟາຄາມ, ບົວມວງ,

ຂາວ ແລະ ອ່ືນໆ.

      ບາງເທ່ືອອາດມີຄົນຖາມວາ, ທັງໆທ່ີເຫັນໄດຊັດແຈງວາ

ວັດຖບູຮານຫຼາຍຢາງ ໃນໄລຍະລັດແຫງສົງຄາມລະດູໃບໄມ

ປ່ົງ ແລະ ລະດູໃບໄມຫ່ົຼນ (The Spring and Autumn and 

Warring States  periods) (ກອນຍຸກສະໄໝທີ່ ຈິນຊີຮອງ

ເຕ ທອນໂຮມປະເທດຈີນເປັນໜຶ່ງດຽວ, ປີ 770 ຫາ ປີ 221 

ກອນ ຄ.ສ) ລວນແຕສາມາດຮັກສາສີສົດໃສໄວໄດ, ເປັນຫຍັງ

ຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ ມາ ພໍແຕອອກມາຈາກດິນກໍເກີດປະຕິກິ

ລິຍາ ກັບ ອົກຊີແຊນ (Oxydize) ແລວຈ່ຶງເຮັດໃຫສີຫຸຼດລອກ?

      ເຫດຜົນກໍແມນຢູທ່ີວິທີການແຕມລະບາຍສີທ່ີພິເສດ.  ຊາງ

ຝີມືໃນສະໄໝນ້ັນທຳອິດຈະທາ ແລກເກີດິບ (Lacquer) ເທິງ

ຫຸນດິນເຜົາທີ່ເຜົາແລວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍລົງສີເທິງແລກເກີອີກ

ຄ້ັງໜ່ຶງ.

      ແລກເກີດິບ ແມນ ໃຊຢາງຂອງຕ້ົນແລກເກີ (Lacquer 

tree) ມາປຸງແຕງເຮັດຂຶ້ນມາ, ເປັນວັດສະດຸທີ່ໃຊທາທີ່ເປັນ

ຂອງທຳມະຊາດປະເພດໜ່ຶງ, ແລກເກີດິບ ປະເພດນ້ີ ໃນຕອນ

ທີ່ຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນແມນເປັນສີຂາວ, ພາຍຫຼັງເມື່ອມີການສຳຜັດ

ກັບອາກາດຢາງເຕັມທີ່ແລວຈຶ່ງປຽນເປັນສີດຳ ຫຼື ສີແດງນໍ້າ

ຕານ.

      ແຕວາ ແລກເກີ ແມນ ເຄມີອິນຊີ, ເມ່ືອເວລາດົນໄປຈະ

ເກີດມີປະຕິກິລິຍາເຄມີ ກັບ ອົກຊີແຊນ, ເມ່ືອອົກຊີແຊນ ມີສານ

ອ່ືນກໍຈະເກີດການກັດສີຂອງຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ ມ້າທ່ີແຕ່ງແຕ້ມ

ສີສັນ, ເມ່ືອເປັນແນວນ້ີ, ສີຂອງຮູບປ້ັນທະຫານ ແລະ ມ້າທ່ີແຕ່ງ

ແຕ້ມສີສັນກໍຕິດບທົນແລວ, ກໍຈະແຫງລອກອອກຢາງໄວວາ.

      ເນ່ືອງຈາກວາໃນເວລານ້ັນ ຍັງບມີເຕັກນິກໃນການປົກ

ປັກຮັກສາທີ່ດີ, ເມື່ອສີຂອງຮູບປັ້ນທະຫານ ແລະ ມາອັນມີສີ

ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ຮູບຊົງທີ່ປັ້ນແຕງມາຢາງມີພະລັງໄດ

ອອກມາຈາກດິນ ແລະ ສຳຜັດກັບອາກາດ, ສີເທິງຫຸນຂອງ

ພວກມັນກໍຂົດມວນເຂ້ົາພາຍໃນເວລາ 15 ວິນາທີ, ພາຍຫັຼງ 4 

ນາທີກໍເລ່ີມຫຸຼດລອກ, ກາຍເປັນຮູບຮາງສີເທົາຝຸນແບບໃນປັດ

ຈຸບັນ.

      ນ້ີກໍເປັນໜ່ຶງໃນເຫດຜົນທ່ີ ສຸສານຈີນຊີຮອງເຕບໄດຖືກຂຸດ

ຄ້ົນໃນບໍລິເວນກວາງຈວບຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. 
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你的图书外卖到了

      ໃນວັນທີ 23 ເມສາ ທ່ີເປັນ "ວັນອານປ້ຶມສາກົນ", ບໍລິສັດ

ສື່ມວນຊົນຊິນຮວາຊຽງໄຮ(Shanghai Xinhua Media) 

ໄດຈັດກອງປະຊມຖະແຫຼງຂາວອອນລາຍ ແລະ ປະກາດວາ

ຮານຂາຍປຶ້ມຈຳນວນ 30 ແຫງທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຂອງຕົນ ກໍຄື

ຮານຂາຍປ້ຶມຊິນຮວາ ແລະ ຕົວເມືອງຂາຍປ້ຶມຊຽງໄຮ(Shang

hai Book City)ໄດຂ້ຶນອອນລາຍເປັນຊດໆ ຢູເທິງເວທີແອັບ

"ຫິວແລວບໍ" (ໃນພາສາຈີນໝາຍເອ້ີນວາ ເອ້ີເລິມະ "e le ma", 

ທີ່ເປັນແທນທາງອອນລາຍທີ່ສາມາດສັ່ງອາຫານ ແລະ ສົ່ງ

ອາຫານຮອດສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງໄດ), ແລະ ລິເລີ່ມກິດຈະການ

ການສ່ົງປ້ຶມຮອດເຮືອນ .

      ທ່ີນະຄອນຊຽງໄຮ, ກົດເປີດແອັບ "ຫິວແລວບໍ", ຄ້ົນຫາ

ຄຳວາ "ຮານຂາຍປ້ຶມຊິນຮວາ" ຫືຼ "ເມືອງຂາຍປ້ຶມຊຽງໄຮ", 

ຈະປະກົດຕົວຮານຂາຍປຶ້ມອັນໃກທີ່ສຸດຂອງຮານເຫຼົ່ານີ້ຢູເທິງ

在上海，打开“饿了么”APP，搜索“新华书店”

或者“上海书城”，屏幕上会显示这些书店最近的门店。

如果你像点一份晚餐一样，选择想要的书进行下单，最快

半小时，饿了么骑手就会把书籍送到你手上。

“书店外卖是新生事物，我们会和饿了么一起探索经

营。” 上海新华传媒相关负责人介绍，新华书店的优势在

于网点密，基本上几公里就有一家实体店，而饿了么作为

本地生活服务平台，拥有大流量和即时配送能力。双方优

势的“无缝对接”是一种强强联合。未来，随着更多新华

书店上线饿了么，将让随时随地下单，30 分钟拿到书籍

成为可能。

业内人士指出，线下实体店接入外卖平台，并非是

抗疫“自救”的一时之策。其背后的“门店数字化 + 即

时配送”，是商家拥抱数字化经济的创新之举，也将是全

新风口。
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ໜາຈໍ. ຖາທານສັ່ງປຶ້ມຫົວທີ່ທານຢາກໄດ ເໝືອນດັ່ງສັ່ງອາ

ຫານແລງເຍື່ອງໜຶ່ງຢູເທິງແອັບ, ກໍຈະມີນັກສົ່ງເຄື່ອງດວນ

ຂອງແອັບ "ຫິວແລວບໍ" ສ່ົງປ້ຶມມາຮອດມືຂອງທານ ໃນເວລາ

ທ່ີບເກີນກວາ 30 ນາທີ.

      ຈະຊອກເຫັນປ້ຶມຫົວທ່ີຜູບໍລິໂພກໄດ "ສ່ັງ" ນ້ັນ ຈາກໃນ

ຮານຂາຍປຶ້ມທີ່ເປັນຕຶກອາຄານ 7 ຊັ້ນ ທີ່ປະກອບມີຜະລິດຕະ

ພັນດານຮູບ ແລະ ໜັງສື, ດານເຄື່ອງສຽງ ແລະ ວິດີໂອຈຳ

ນວນ 250 ພັນກວາຢາງນ້ັນ ໄດແນວໃດ?

      ເພ່ືອເຮັດໃຫຂ້ັນຕອນຍ່ິງລຽນໄຫລດີກວາ, ຮານຂາຍປ້ຶມ

ຊິນຮວາ(ຮານຖະໜົນຝູໂຈ)ທີ່ເປັນຮານຂາຍປຶ້ມອັນໃຫຍທີ່ສຸດ 

ໄດປະດິດສາງອອກແຜນການດີຈີຕອນທ່ີເໝາະສົມກັບການຈຳ

ໜາຍໃໝຊດໜ່ຶງ. ທານ ຈາວເຟິງ(Zhao feng)  ຫົວໜາຂອງ

ຮານນີ້ ໄດແນະນຳໃຫຮູວາ, ຮານຂາຍປຶ້ມນີ້ໄດຈັດຕັ້ງຕາຕະ

ລາງສິນຄາແບບດີຈີຕອນ ສະເພາະໃຫແກແອັບ "ຫິວແລວບໍ", 

ເລືອກເອົາປ້ຶມທ່ີໄດຈັດເຂ້ົາແທນແອັບ "ຫິວແລວບໍ" ກຽມໄວຢູ

ເທິງຕາຕະລາງສິນຄາກອນລວງໜາ, ແລວຈັດປະລິມານຂອງ

ປ້ຶມເຂ້ົາໃນຄັງສາງຢູເບ້ືອງຫັຼງຂອງແອັບ "ຫິວແລວບໍ".

      ໂດຍໄດຮັບຮູວາ, ຕາຕະລາງສິນຄາແບບດີຈີຕອນນ້ີ ຖືກ

ຈັດວາງໄວຢູໃນຖານບໍລິການອັນຊັດເຈນທີ່ສຸດໃນຮານຂາຍ

ປຶ້ມ, ໂດຍພະນັກງານຂອງຖານບໍລິການມີໜາທີ່ຮັບໃບສັ່ງ. 

"ພຽງແຕຫັນຕົວໄປບຶດດຽວ ກໍສາມາດຫຸມຫໍ່ປຶ້ມທີ່ຈະສົ່ງອອກ

ໄປໄດຢາງຮຽບຮອຍແລວ." ທານ ຈາວເຟິງ ກາວ.

      "ປ້ຶມສ່ົງຮອດເຮືອນເປັນສັບພະສ່ິງໜ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນມາໃໝ, 

ພວກເຮົາຈະຄ້ົນຄວາການດຳເນີນທຸລະກິດຮວມກັບ 'ຫິວແລວ

ບໍ'." ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດສ່ືມວນຊົນຊຽງໄຮ ທ່ີກຽວຂອງ

ໄດແນະນໍາໃຫຮູວາ, ທາແຮງຂອງຮານຂາຍປ້ຶມຊິນຮວາແມນ

ມີເຄືອຂາຍອັນໜາແໜນ, ໂດຍລວມແລວ ໃນບພໍທໃດກິໂລ

ແມັດ ກໍມີຮານໜ່ຶງທ່ີເປັນຮູບປະທຳແຫງໜ່ຶງ , ສວນແອັບ "ຫິວ

ແລວບໍ" ໂດຍເປັນແທນການບໍລິການຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທອງ

ຖ່ິນແທນໜ່ຶງ, ແມນມີຄວາມສາມາດທາງດານປະລິມານຜູນຳ

ໃຊ ແລະ ດານການຂົນສ່ົງທ່ີທັນການ. ທາແຮງຂອງສອງຝາຍ

ໄດ "ຕິດຈອດກັນຢາງສະໜິດແໜນ" ເປັນການຮວມມືກັນລະ

ຫວາງ ເຂ້ັມແຂງ ກັບ ເຂ້ັມແຂງ. ໃນອະນາຄົດ, ຄຽງຄູກັນກັບ

ການທີ່ຈະມີຮານຂາຍປຶ້ມຊິນຮວາຍິ່ງຫຼາຍກວາຂຶ້ນອອນລາຍ

ແອັບ "ຫິວແລວບໍ", ຈະເຮັດໃຫການສັ່ງຈອງໄດທຸກບອນທຸກ

ເວລາ ແລະ ໄດຮັບປ້ຶມພາຍໃນເວລາ 30 ນາທີ ກໍຈະມີຄວາມ

ສາມາດເປັນໄປໄດ.

      ໂດຍຂ້ໍມູນສະຖິຕິຂອງແອັບ "ຫິວແລວບໍ" ສະແດງໃຫເຫັນ

ວາ, ຕັ້ງແຕປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ຮານຂາຍປຶ້ມຂອງ 100 

ກວາຕົວເມືອງ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ນະຄອນຈີໜານ 

ນະຄອນເສີນຢາງ ໄດຫັນທຸລະກິດຂອງຕົນເຂົ້າໃນແອັບ "ຫິວ

ແລວບໍ", ຂ້ຶນອອນລາຍແທນການບໍລິການຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ

ທອງຖ່ິນທ່ີເໝືອນດ່ັງ "ຫິວແລວບໍ", ກາຍເປັນບາດກາວທຳອິດ

ຂອງຮານຂາຍປ້ຶມຮູບປະທຳໃນການຫັນປຽນຮູບແບບ ມາເປັນ

ຮູບແບບການຈຳໜາຍອັນໃໝ.

      ຜູຊຽວຊານໃນຂະແໜງການ ຊ້ີອອກວາ, ຮານຂາຍເຄ່ືອງ

ຮູບປະທຳອອບລາຍເຂ້ົາຮວມກັນກັບແທນສ່ົງເຄ່ືອງຮອດເຮືອນ, 

ບພຽງແຕແມນນະໂຍບາຍໃນເວລາສຸກເສີນເພ່ືອ "ກອບກູຕົນ

ເອງ" ເທ່ົານ້ັນ. "ຮານຮູບປະທຳແບບດີຈີຕອນ+ການສ່ົງດວນ

ທັນເວລາ" ໃນເບື້ອງຫຼັງຂອງມັນ, ເປັນໂອກາດປະດິດສາງ

ໃໝຂອງນັກທຸລະກິດໃນການໂອບກອດຮັບເອົາເສດຖະກິດລັກ

ສະນະດີຈີຕອນ, ກໍຈະເປັນທາງອອກໃໝທາງໜ່ຶງຢາງແນນອນ.
本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ① ໃນວັນທີ 22 ເມສາ, ພາຍໃນຮານຂາຍປ້ຶມຊິນຮວາ ສາຂາຮານຖະ
ໜົນຝູໂຈ ນະຄອນຊຽງໄຮ, ພະນັກງານກຳລັງຍ່ືນປ້ຶມໃຫນັກສ່ົງເຄ່ືອງດວນ
图① 4月22日，在上海市福州路的新华书店内，工作人员将书籍

递给外卖员 新华社 图

ຮູບ ② ໃນວັນທີ 22 ເມສາ, ພາຍໃນຮານຂາຍປ້ຶມຊິນຮວາ ສາຂາຮານຖະ
ໜົນຝູໂຈ ນະຄອນຊຽງໄຮ, ພະນັກງານກຳລັງສະແດງໃບສັ່ງຊື້ປຶ້ມທາງ
ອອນລາຍ

图② 4月22日，在上海市福州路的新华书店内，工作人员展示一

张线上购书订单 新华社 图
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四合院之美

背景：最近，老挝留学 生达伦 妮 迷上了

中国传统建筑。中国学生琳向她推

荐了央视网(c c t v.c o m)拍摄的纪录片《

话说四合院》。作 中国传统居住建

筑的典范，北京四合院既反映出中国文

化的传统哲学，乜允满着群居的和谐

与平衡，让达伦妮心生向往。

      ເບ້ືອງຫັຼງ: ມໆ ນ້ີ, ນາງ ດາລຸນນີ ທ່ີເປັນນັກສຶກສາປະເທດ

ລາວທີ່ຮຽນຢູຈີນ ໄດຫຼົງຮັກສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບດັ້ງເດີມ

ຂອງປະເທດຈີນ. ນາງ ຫີຼນ ທ່ີເປັນນັກສຶກສາຈີນ ໄດແນະນຳ

ໜັງສາລະຄະດີ ( Documentary film)ເລ່ືອງໜ່ຶງ ທ່ີຜະລິດໂດຍ

ເວັບໄຊໂທລະພາບສູນກາງຈີນ(cctv.com) ຄືເລື່ອງ: "ການ

ເລົ່າເລື່ອງເຮືອນລອມເດີ່ນສີ່ດານ" ໃຫນາງ ດາລຸນນີ. ໂດຍ

ເປັນຕົວແບບຂອງສະຖາປັດຕະຍາກໍາແບບດັ້ງເດີມຂອງປະ

ເທດຈີນ, ເຮືອນລອມເດີ່ນສີ່ດານແບບປັກກິ່ງ ທີ່ທັງໄດສອງ

■ 本刊记者 陈创业 / 文
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ແສງໃຫເຫັນເຖິງປັດຊະຍາດ້ັງເດີມຂອງວັດທະນະທຳຈີນ, ທັງ

ເຕັມໄປດວຍຄວາມສະຫງົບກົມກຽວ ແລະ ຄວາມສົມດູນ ໃນ

ການດຳລົງຊີວິດຢູພອມກັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫນາງ ດາລຸນນີ ເກີດ

ມີໃຈປາຖະໜາຕ.

达伦妮：琳，谢谢你推荐的纪录片，让我对

北京四合院有了一些 解。

ດາລຸນນີ: ຫີຼນ, ຂອບໃຈສຳລັບໜັງສາລະຄະດີ ທ່ີເຈ້ົາໄດແນະ

ນໍານັ້ນເດີ, ເຮັດໃຫຂອຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕກັບເຮືອນ

ລອມເດ່ີນສ່ີດານປັກກ່ິງ.

琳： 客气。四合院是中国传统合院

式建筑，你知道它的格局是怎样的吗？

ຫີຼນ: ບເປັນຫຍັງ. ເຮືອນລອມເດ່ີນສ່ີດານເປັນສະຖາປັດຕະຍາ

ກໍາແບບອອມລ້ອມເດ່ີນແບບດ້ັງເດີມຂອງປະເທດຈີນ, ເຈ້ົາຮູ

ບວາ ໂຄງສາງຂອງມັນເປັນແນວໃດ?

达伦妮：知道。四合院的格局 个院子

四面建有 房屋，通 常 由 正 房、东西

厢房和倒座房组成，从四面将庭院

合围在中间。

ດາລຸນນີ: ຮູແທ. ໂຄງສາງຂອງເຮືອນລອມເດ່ີນສ່ີດານ ແມນ

ການສາງເຮືອນໃສທັງສີ່ດານທີ່ຢູອອມເດີ່ນບານເຮືອນແຫງ

ໜ່ຶງ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວແມນປະກອບມີ ຫອງເຮືອນໃຫຍທ່ີເປັນ

ເຮືອນຫັຼກ ມີຫອງເຮືອນເບ້ືອງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຫືຼຊາຍ

ຂວາທ່ີຢູຄູຂະໜານກັນ ແລະ ມີຫອງເຮືອນທ່ີຢູເບ້ືອງກົງກັນຂາມ

ກັນ, ຫອງເຮືອນທັງສີ່ຫຼັງນັ້ນ ຈະອອມລ້ອມເປັນສີ່ດານ ເພື່ອ

ອອມເອົາເດ່ີນບານໄວຢູທາງກາງ.

琳：没错。四合院中的“四”，指东、

西、南、北四个方向，“合”就是四面房

屋围在一 起，形 成 个“口”字形 的 结

构。其中正房是坐落在北方的房子，

东西两方向的房屋称 厢房，南房

的门因为向北开，所以叫作倒座房，与

正房相对。

ຫີຼນ: ແມນແລວ. ຕົວໜັງສື "ຊ້ື"( 四 ອານວາ Si ໝາຍເຖິງ

ຕົວເລກ ສີ່) ຂອງເຮືອນລອມເດີ່ນສີ່ດານໝາຍເຖິງ ທິດທາງ

ທັງສີ່ດານຄື: ທິດຕາເວັນອອກ ທິດຕາເວັນຕົກ ທິດໃຕ ແລະ

ທິດເໜືອ, ຄຳວາ“ ເຫີ"( 合 ອອມລ້ອມ) ໝາຍເຖິງຫອງ

ເຮືອນທັງສີ່ຫຼັງ ທີ່ຢູຕິດກັນເປັນຮູບສີ່ຫຼຽມສີ່ດານ, ແລະ ສາງ

ເປັນໂຄງສາງໜ່ຶງທ່ີເໝືອນຕົວໜັງສືສ່ີຫລຽມ " ໂຂ"(ໜັງສືຈິນ 

口 ໝາຍເຖິງ ປາກ). ໃນນັ້ນ ຫອງເຮືອນທິດເໜືອເປັນຫອງ

ໃຫຍ ຈຶ່ງເປັນຫອງຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ຫອງເຮືອນຢູສອງ

ຂາງ ທາງດານຊາຍ ແລະ ດານຂວາ ເປັນຫອງເຮືອນນອຍ

ຖັດມາ, ເນ່ືອງຈາກວາປະຕູຂອງຫອງເຮືອນດານທິດໃຕ ແມນ

ເປີດປິ່ນໜາໃສຫອງເຮືອນດານທິດເໜືອ ຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວາຫອງ

ເຮືອນຂວ້ໍາ(ເປັນຫອງເຮືອນເຄ່ຶອນໄຫວ,ມີຫອງນອນຂອງແຂກ

ຫຼື ຜູຮັບໃຊຢູກາງ,ຫອງສອນ,ຫອງນໍ້າຢູທັງສອງຂາງ,ສວນ

ຫຼາຍຕ້ັງຢູທາງເບ້ືອງໃຕຂອງເຮືອນ), ມັນຢູຕໜາກົງກັນຂາມ

ກັບຫອງເຮືອນດານທິດເໜືອ.

达伦妮：原来四合院和方向有这么紧密

的联系。

ດາລຸນນີ: ເຮືອນອອມເດີ່ນສີ່ດານ ຈັ່ງແມນມີການພົວພັນອັນ

ແໜນແຟນກັບທິດທາງຂະໜາດນ້ີເນາະ.

琳：是的。北京四合院一般依东西向的胡

同而坐北朝南建造。四合院中间是宽

敞的庭院，庭院中植树栽花、饲养金

鱼、布置奇石景观，让居住者尽亨大自然的

美好。
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ຫີຼນ: ແມນແລວ. ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ເຮືອນອອມເດ່ີນສ່ີດານຂອງ

ປັກກິ່ງ ແມນຖືກສາງຂຶ້ນໃຫຢູທິດເໜືອ ແລະ ປິ່ນໜາໄປຫາ

ທາງທິດໃຕ ຕາມທິດຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກຂອງທາງຮ່ອມ. 

ພາຍໃນໃຈກາງເຮືອນອອມເດ່ີນສ່ີດານແມນເດ່ີນບານທ່ີກວ້າງ

ຂວາງ, ໃນເດີ່ນບານນີ້ ໄດຕົບແຕງດວຍການປູກຕົ້ນໄມ ຕົ້ນ

ດອກໄມ, ລຽງປາຄຳ, ຈັດວາງໃຫມີສວນຈຳລອງທຳມະຊາດ

ຂະໜາດນອຍ, ເພື່ອໃຫຜູດຳລົງຊີວິດຢູໃນນັ້ນ ໄດສຳຜັດເຖິງ

ຄວາມສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດຢາງເຕັມທ່ີ.

达伦妮： 个四合院，就是 个小天 。

ດາລຸນນີ: ເຮືອນອອມເດີ່ນສີ່ດານແຫງໜຶ່ງ ກໍເປັນໂລກນອຍ

ໜວຍໜ່ຶງ.

琳：你说的太对啦！四合院是封闲式的住

宅，关起门来自成天 ，具有狠强的私

密性。院子内，四面房子都向庭院方

向开门，一家人又可以在四合院里和和美

美地生活。

ຫີຼນ: ແມນຄວາມເຈ້ົາແທໆ ! ເຮືອນອອມເດ່ີນສ່ີດານເປັນເຮືອນ

ຢູອາໃສທ່ີມີລັກສະນະປິດລ້ອມ, ເມ່ືອປິດປະຕູແລວ ກໍກາຍເປັນ

ໂລກນອຍໜວຍໜ່ຶງ, ຈ່ຶງມີລັກສະນະເປັນແບບສວນຕົວຄັກອ່ີຫີຼ. 

ພາຍໃນເດີ່ນບານ, ປະຕູຂອງຫອງເຮືອນທັງສີ່ຫຼັງ ລວນແຕ

ເປີດປິ່ນໜາສູເດີ່ນບານ, ຄົນໝົດຄອບຄົວ ສາມາດດຳລົງຊີ

ວິດຢູພອມພຽງຮວມກັນໃນເຮືອນອອມເດ່ີນສ່ີດານຢາງມີຄວາມ

ສະຫງົບສຸກ.

达伦妮：琳，听完你的介绍，我好想住在

四合院里体验 下。除了北京，中国别的

城市乜有四合院吗？比如昆明市。

ດາລຸນນີ: ຫຼີນ, ຫຼັງຈາກໄດຟັງການແນະນຳຂອງເຈົ້າແລວ, 

ຂອຍຄືຈັ່ງວາໄດສໍາຜັດດຳລົງຊີວິດຢູໃນເຮືອນອອມເດີ່ນສີ່

ດານແລວ. ນອກຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ມີເຮືອນອອມເດ່ີນ

ສ່ີດານແລວ, ຕົວເມືອງອ່ືນໃນປະເທດຈີນຍັງມີເຮືອນອອມເດ່ີນ

ສ່ີດານບໍ? ຕົວຢາງວານະຄອນຄຸນໝິງ.

琳：中国狠多 方都有四合院， 过

北京四合院是最规整、最典型的。在昆

明，乜有四合院结构 的 院 落，它由 正

房、厢房和入口门墙合围成正方形

的结构，从上面看如一颗“印章”（中

式印章通常 方形），所以又叫作“一

颗印”。

ຫຼີນ: ຫຼາຍຕົວເມືອງໃນປະເທດມີເຮືອນອອມເດີ່ນສີ່ດານ, ແຕ

ຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແມນເປັນມາດຕະຖານທີ່ສຸດ ແລະ

ມີລັກສະນະຕົວແບບທີ່ສຸດ. ທີ່ນະຄອນຄຸນໝິງ, ກໍມີເດີ່ນບານທີ່

ມີໂຄງສາງເປັນເຮືອນອອມເດີ່ນສີ່ດານ, ມັນສາງເປັນໂຄງ

ສາງໃນຮູບສ່ີລຽມທ່ີປະກອບດວຍຫອງທິດເໜືອ ຫອງທາງເບ້ືອງ

ຂວາ ແລະ ເບ້ືອງຊາຍ ແລະ ຝາກຳແພງປະຕູເຂ້ົາເຮືອນ, ຖາ

ເບ່ິງຈາກຈາກຂາງເທິງ ຈະເຫັນມັນເໝືອນດ່ັງ "ກາຈ້ໍາ"  ໜວຍ

ໜຶ່ງ (ກາຈໍ້າຂອງປະເທດຈີນສວນຫຼາຍຈະເປັນຮູບສີ່ລຽມ), 

ຈ່ຶງຖືກເອ້ີນອີກວາ "ເຮືອນກາຈ້ໍາໜວຍໜ່ຶງ" ໄດເຊ່ັນກັນ.

达伦妮：太好了！琳，你可以带我去参观一

下吗？

ດາລຸນນີ: ດີຫຼາຍ! ຫີຼນ, ເຈ້ົາພາຂອຍໄປທຽວເບ່ິງໄດບໍ?

琳：非常乐意。咱们明天就去吧。

ຫີຼນ: ດວຍຄວາມຍິນດີ. ພວກເຮົາໄປມ້ືອ່ືນເນາະ.
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7eljv'cl'9kdz6hvjko(feedback)
读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 / 整理

中铁五局磨万铁路项目部老籍员工 玮赛·赛亚翁 ：

作为中老铁路上的一名翻译，我亲眼看到了一个个

桥墩拔地而起，一座座隧道穿山而过，现在中老铁路已经

雄姿初显。中老铁路的快速推进，离不开铁路建设者的坚

守和奋斗，很高兴《占芭》杂志记录了我们在中老铁路上

奋斗的印记。

很荣幸，《占芭》杂志 2020 年 3 月刊上报道了我的

故事，讲述的是我在磨万铁路项目部工作的情况。除此之

外，《占芭》杂志一直在持续报道着中老铁路的相关情况。

希望通过这些文章，让更多人了解铁路建设，让中老铁路

获得更多的理解和支持。

ທາວ ວິໄຊ ໄຊຍະວົງ ພະນັກງານສັນຊາດລາວ ຂອງໂຄງການ

ກສາງທາງລົດໄຟບເຕັນ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ

ກສາງທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ຈຳກັດ:

    ໃນນາມຜູແປພາສາຂອງໂຄງການເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ, ຂອຍໄດເຫັນກັບຕາວາ ເສົາຂົວແຕລະທອນຖືກຕັ້ງສູງ

ຂ້ຶນ, ອຸໂມງແຕລະແຫງທະລຸຊອດຜານພູຜາ,  ປັດຈຸບັນນ້ີ ເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ພວມເປັນຮູບເປັນຮາງຂ້ຶນ. ການກສາງ

丽江师范高等专科学校老挝语教师 张晖 ：

自《占芭》杂志创刊以来，我一直关注着。《占芭》

杂志的内容涉及时政、经济、交流、民族风情、汉语学习

等，题材丰富、可读性强，能及时有效地把中国发生的事

情传递给友好邻邦老挝，让更多老挝朋友了解中国。

我最喜欢的栏目是文化生活，该栏目不仅把中国的

优秀传统文化介绍到老挝，还能帮助中国的老挝语学习者

学到地道的老挝语表达。祝《占芭》杂志越办越好！

ທານນາງ ຈາງຫຸຍ(Zhang hui) ຄູສອນຂອງວິທະຍາໄລວິ

ຊາຊີບຊ້ັນສູງສາງຄູລ້ີຈຽງ:

      ນັບຕ້ັງແຕວາລະສານ “ຈຳປາ” ສາງຕ້ັງຂ້ຶນເປັນຕ້ົນມາ,

ຂອຍໄດຕິດຕາມອານວາລະສານຢູສະເໝີ. ເນື້ອໃນຂອງວາ

ລະສານ “ຈຳປາ” ກຽວພັນເຖິງການເມືອງຫຼາສຸດ, ເສດຖະ

ກິດ, ການແລກປຽນ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງແຕລະຊົນເຜົ່າ, 

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຄືບໜາໄວວາ ແຍກອອກຈາກການ

ບາກບັ່ນສູຊົນຂອງຜູກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນບໄດ. 

ດີໃຈຫຼາຍທີ່ວາລະສານ “ຈຳປາ” ໄດບັນທຶກຮອງຮອຍທີ່ພວກ

ເຮົາອອກເຫ່ືອເທແຮງໃນເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

     ຮູສຶກເປັນກຽດຫຼາຍ ທ່ີວາລະສານ “ຈຳປາ” ສະບັບເດືອນ

ເມສາ 2020 ໄດອອກບົດທ່ີລາຍງານເລ່ືອງລາວຂອງຂອຍ, ທ່ີ

ໄດພັນລະນາສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຂອຍຢູໂຄງການກ

ສາງທາງລົດໄຟບເຕັນ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ວາລະສານ “ຈຳປາ” ໄດລາຍງານສະພາບທີ່ກຽວຂອງໃນ

ຄວາມຄືບໜາຂອງການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢາງ

ຕເນື່ອງ. ຫວັງຢາງຍິ່ງວາ ໂດຍຜານບົດເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້  ຈະ

ເຮັດໃຫຍ່ິງມີຫຼາຍຄົນເຂ້ົາໃຈສະພາບການກສາງເສ້ັນທາງລົດ

ໄຟລາວ-ຈີນ, ເຮັດໃຫຜູຄົນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຫຼາຍຂ້ຶນ.

ການຮຽນພາສາຈີນເປັນຕ້ົນ... ເຊ່ິງມີເນ້ືອໃນສົມບູນ ເປັນໜາ

ອານຫຼາຍ. ວາລະສານ “ຈຳປາ” ສາມາດສົ່ງເລື່ອງລາວທີ່

ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນໃຫປະເທດບານໃກເຮືອນຄຽງ ກໍຄືປະ

ເທດລາວ ຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນການ, ເຮັດໃຫໝູ

ເພ່ືອນຄົນລາວເຂ້ົາໃຈປະເທດຈີນຫຼາຍຂ້ຶນ.

    ຄໍລຳທ່ີຂອຍມັກທ່ີສຸດ ແມນຊີວິດດານວັດທະນະທຳ, ຄໍລຳນ້ີ 

ບພຽງແຕແນະນຳວັດທະນະທຳທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອຂອງປະເທດຈີນ

ຕປະເທດລາວເທ່ົານ້ັນ, ຍັງຊວຍຄົນຈີນທ່ີຮຽນພາສາລາວ ຮຽນ

ຮູການສະແດງອອກທາງພາສາລາວທີ່ເປັນຕົ້ນແບບໄດອີກ

ນຳ. ຂໍອວຍພອນໃຫວາລະສານ “ຈຳປາ” ນັບມື້ນັບມີຜົນສຳ

ເລັດດີຂ້ຶນ.
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ຈິນດາ: ຂອບໃຈ, ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະສືບຕນຳສະເໜີ

ເລື່ອງລາວຂອງບຸກຄົນຂອງປະເທດຈີນຢາງຕເນື່ອງ, ພວກ

ເຂົາພັນຄົນມີພັນໂສມໜາ(ຕາງຄົນມີເອກະລັກຂອງໃຜຂອງ

ລາວເອງ), ແລະ ມີຜົນງານພ້ົນເດ່ັນໃນຂົງເຂດທ່ີແຕກຕາງທ່ີ

ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບນັ້ນ, ທັງເປັນຕົວແທນແຫງນໍ້າໃຈຂອງ

ປະຊາຊົນຈີນໃນປັດຈຸບັນນ້ີ.
金达：谢谢！《占芭》杂志会持续推介中国人物故事，

他们千人千面、在不同领域有着非凡的成绩，也代表着当

下中国人的精神。

ທາວ ວົງພະຈັນ ບຸນທະລືໄຊ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ. ຂອຍແມນ

ພະນັກງານສັນຊາດລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູບໍລິສັດຊັນເປເປີ້ໂຮນ

ດິ້ງລາວຈຳກັດ(Sun Paper Holdings Laos Co., Ltd). 

ນັບຕັ້ງແຕປີ 2007 ຕອນຂອຍຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ

ຊາດລາວເປັນຕ້ົນມາ ຂອຍກໍໄດເລ່ີມຕ້ົນອານວາລະສານ “ຈຳ

ປາ” ແລວ.
文杰 ：金达，你好。我是太阳纸业控股老挝有限公

司的老挝籍员工文杰。我从 2007 年在老挝国立大学学习

中文的时候，就开始阅读《占芭》杂志了。

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ! ແຕປີ 2005 ວາລະສານ “ຈຳປາ” ກໍໄດ

ອອກວາລະສານສະບັບປະຖົມມະເລີກແລ້ວ, ຖືວ່າເຈ້ົາກໍເປັນຜູ

ອານທ່ີເກ່ົາແກຂອງວາລະສານ “ຈຳປາ” ແລວເນາະ.
金达：您好 !《占芭》杂志于 2005 年创刊，看来您是《占

芭》的老读者了。

ທາວ ວົງພະຈັນ ບຸນທະລືໄຊ: ແມນແນວນັ້ນລະ, ກອນໄປປະ

ເທດຈີນ ຄວາມຮັບຮູຕປະເທດຈີນສວນຫຼາຍກໍມາແຕວາລະ

ສານ “ຈຳປາ”. ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ຂອຍກໍໄດຮັກສາຄວາມ

ຊິນເຄີຍການອານວາລະສານ “ຈຳປາ”.
文杰 ：那当然。没到中国前，我对中国的了解很多

都是来自《占芭》杂志。直到现在，我一直保留着阅读《占

芭》杂志的习惯。

ຈິນດາ: ທານມັກຄໍລຳຂອງວາລະສານ “ຈຳປາ” ໂຕໃດຫຼາຍ

ທ່ີສຸດ?
金达 ：您最喜欢《占芭》杂志的哪些栏目呢？

ທາວ ວົງພະຈັນ ບຸນທະລືໄຊ: ຂອຍມັກຄໍລຳເລ່ືອງລາວຂອງບຸກ

ຄົນ ແລະ ຊີວິດດານວັດທະນະທຳ ສອງຄໍລຳນ້ີຫຼາຍທ່ີສຸດ. ມ້ືມໆ

ມານ້ີ ຂອຍໄດອານບົດໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວາ “ນາງ ຟານຈິງຊື- ລູກສາວ

ແຫງຕ່ົນຮວງ” ສະບັບເດືອນເມສາ ປີ 2020. ຈາກບົດຄວາມນີ້

ຂອຍໄດຮັບຮູວາ ສາງຊັບພະຍາກອນ“ຕ່ົນຮວງດີຈີຕອນ”(Digital

Dunhuang) ໄດເປີດນໍາໃຊທາງອອນລາຍຢາງເປັນທາງ

ການ, ຜູຄົນໃນທ່ົວໂລກສາມາດຮັບຊົມຮູບພາບຄວາມຊັດເຈນສູງ
(High Definition) ຂອງຮູຖ້ໍາທ່ີລືຊ່ືຈຳນວນ30 ຖ້ໍາໂດຍຜານ

ທາງອອນລາຍ, ສາງຊັບພະຍາກອນດ່ັງກາວຈ່ັງແມນດີຫຼາຍ!
文杰 ：我最喜欢的是人物故事和文化生活栏目。最

近看了 2020 年 4 月刊中的《“敦煌女儿”樊锦诗》这篇

文章，我了解到“数字敦煌”资源库已经上线，全球观众

可在线欣赏 30 个经典洞窑的高清图像，我觉得这个资源

库太棒了！
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滇老共谋绿色可持续发展

      ແຂວງຢຸນນານປະເທດຈີນມີສາຍພູສາຍນ້ໍາຕິດຈອດກັນ

ກັບປະເທດລາວ, ສິ່ງແວດລອມທາງນິເວດກໍເຊື່ອມຈອດກັນ, 

ເຊິ່ງການເພີ່ມທະວີການຮວມມືໃນຂົງເຂດນິເວດ ລະຫວາງ

ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວ ເປັນຄວາມຕອງການ

ພາຍໃນຂອງສອງຝາຍໃນການປຶກສາຫາລືຊອກຫາການພັດ

ທະນາຍືນຍົງສີຂຽວ. 
1. ການດໍາເນີນການຮວມມືໃນຂົງເຂດນິເວດ ລະຫວາງແຂວງ

ຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວ ມີຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນຫຼາຍ

一、滇老开展生态领域合作意义重大

      ລັດຖະບານລາວເຄີຍກາວຢາງເປີດເຜີຍຫຼາຍຄ້ັງວາ ຈະ

ສຸມໃສການເດີນຕາມເສ້ັນທາງພັດທະນາຍືນຍົງສີຂຽວ, ແລະ 

ໄດສາງຍຸດທະສາດການເຕີບໃຫຍແບບສີຂຽວໃນປີ 2017. 

ສວນແຂວງຢຸນນານ ກໍໄດສະເໜີອອກວາ ຈະປະດິດສາງ "ໄພ

ສາມໃບ" ສີຂຽວ ເພ່ືອໃຫສີຂຽວກາຍເປັນສີພ້ືນຖານອັນພ້ົນເດ່ັນ

ທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາຂອງແຂວງຢຸນນານ. ແຂວງຢຸນນານ 

ແລະ ປະເທດລາວ ເພີ່ມທະວີການຮວມມືໃນຂົງເຂດນິເວດ

ບພຽງແຕສອດຄອງເຂົ້າກັນກັບທິດທາງການພັດທະນາຂອງ

ສອງຝາຍເທົ່ານັ້ນ, ກໍທັງເປັນຄວາມຕອງການຮວມກັນ ໃນ

ການບັນລຸການພັດທະນາຍືນຍົງສີຂຽວຂອງສອງຝາຍອີກດວຍ.

云南省社会科学院 中国（昆明）南亚东南亚研究院老挝研究所 

寸佳莅

ນັກສັງເກດການທ່ີນັດໝາຍພິເສດສຳລັບວາລະສານນ້ີ:  ນ.ໂຊ້ນເຈ່ຍລ້ີ  （Cun   j ia  li）

ຫ້ອງຄ້ົນຄວ້າປະເທດລາວຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າອາຊີໃຕ້-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ

ໃຕ້ （ຄຸນໝິງ）ຈີນ

本刊特约观察员

生态是中老合作中的重要议题，滇老进一步加强生态

领域合作是双方经济社会可持续发展的必要前提。

一是要深入开展生态领域全面务实合作。滇老双方可

在水资源开发利用、气候变化、环境监测、污染治理等方

面进一步拓宽合作领域 ；二是要建立完善滇老防灾减灾救

灾合作机制。近年来，老挝灾害频发，严重威胁着人民的

生命和财产安全，但灾害防控体系却依然薄弱。云南与老

挝一衣带水，建立滇老防灾减灾救灾机制不仅可以有效减

少灾害带来的损失，而且可以提升老方应对灾害的能力 ；

三是要帮助老挝加强生态领域能力建设。当前，老挝生态

领域人才较为缺乏，滇老双方可通过学历教育和各类培训

推动老挝生态领域人才建设，助力滇老绿色可持续发展。

64

|   占芭观察la'gdfdko0v';k]tlko9exk



2.ການຮວມມືໃນຂົງເຂດນິເວດ ລະຫວາງແຂວງຢຸນນານ ແລະ

ປະເທດລາວ ມີໝາກຜົນຫຼວງຫຼາຍ

二、滇老开展生态领域合作成果丰硕

      ຊມປີມໆ ມານ້ີ, ໃນລະຫວາງອົງການຂະແໜງການຕາງໆ

ຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ ແລະ ຂອງປະເທດ

ລາວ ໂດຍຜານຊອງທາງຕາງໆເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງເຂດອະນຸ

ລັກ, ການເຊັນສັນຍາ, ການຈັດຕ້ັງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການ

ຮວມປະຕິບັດການຄົ້ນຄວາ ເພື່ອມາຊກຍູສົ່ງເສີມການຮວມມື

ລະຫວາງສອງຝາຍ, ເຊິ່ງກໍໄດຮັບໝາກຜົນຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

      ໜ່ຶງ: ແມນວຽກງານການອະນຸລັກລັກສະນະຄວາມຫຼາກ

ຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນໄດຮັບໝາກຜົນທ່ີພ້ົນເດ່ັນ. ຕ້ັງແຕເຂດ

ອະນຸລັກທໍາມະຊາດລະດັບຊາດສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານ 

ແລະ ອົງການບໍລິຫານເຂດອະນຸລັກແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາປະເທດ

ລາວ ໄດຮວມປະຕິບັດ "ໂຄງການອະນຸລັກຂົງເຂດຂາມຊາຍ

ແດນລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນຮວມກັນ" ໃນປີ 2006 ເປັນຕ້ົນ

ມາ, ສອງຝາຍໄດຮວມຈັດກອງປະຊມວຽກງານສໍາລັບການ

ອະນຸລັກລັກສະນະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ຂາມ

ຊາຍແດນປະຈໍາປີເປັນ 13 ຄັ້ງ ໂດຍເປັນແບບກົນໄກແລວ, 

ແລະ ຄອຍໆສາງເປັນຂົງເຂດອະນຸລັກຂາມຊາຍແດນລະຫວາງ

ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນຮວມກັນ ໃນພື້ນທີ່ປະມານ 2 

ແສນເຮັກຕາ. 

      ສອງ: ແມນ ບັນລຸສັນຍາການຮວມມືຫຼາຍລາຍການ. ໃນ

ປັດຈຸບັນ, ອົງການອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ພາກ

ສວນທີ່ກຽວຂອງຂອງແຂວງຢຸນນານ ຕາງກໍໄດເຊັນສັນຍາ

ການຮວມມືກັບຫຼາຍພາກສວນ ເປັນຕົ້ນແມນພະແນກຊັບພະ

ຍາກອນສິ່ງແວດລອມຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຜ້ົງສາ

ລີ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນິເວດຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີປະເທດ

ລາວ, ເພ່ືອຊກຍູສ່ົງເສີມການຮວມມືໃນຫຼາຍດານ ເຊ່ັນ: ດານ

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ດານການຮັກສາພືດສັດ

ແລະ ດານການສຳຫຼວດຊາງອາຊີເປັນຕ້ົນ.  

      ສາມ: ແມນຕ້ັງໜາດຳເນີນການແລກປຽນບຸກຄະລາກອນ.

ຊມປີມານ້ີ ພາກສວນທ່ີກຽວຂອງຂອງຢຸນນານ ແລະ ລາວໄດ

ຈັດຕັ້ງການສຳມະນາຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ມີເນື້ອໃນປິ່ນອອມ 

ການວັດແທກ ຄຸມຄອງ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລອມທຳ

ມະຊາດ ແລະ ການປອງກັນປັບປຸງມົນລະພິດ, ເຊ່ິງໄດສາງເວ

ທີອັນດີໃຫແກການແລກປຽນຮຽນຮູນຳກັນຂອງບຸກຄະລາກອນ

ໃນຂົງເຂດນິເວດ ລະຫວາງ ຢຸນນານ ແລະ ລາວ. 
3. ຄວາມຄິດເຫັນກຽວກັບຢຸນນານ ແລະ ລາວ ເພ່ີມທະວີການ

ຄ້ົນຄິດຫາທາງຮວມມືໃນຂົງເຂດນິເວດຕ່ືມອີກກາວໜ່ຶງ

三、滇老进一步加强生态领域合作的思考

      ນິເວດ ເປັນຫົວຂ້ໍປຶກສາຫາລືອັນສໍາຄັນໃນການຮວມມືລະ

ຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ, ການເພ່ີມທະວີການຮວມມືທາງນິເວດ 

ຕື່ມອີກກາວໜຶ່ງ ເປັນເງື່ອນໄຂອັນຈໍາເປັນຂອງການພັດທະ

ນາຍືນຍົງສີຂຽວ ໃນເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງສອງຝາຍ.

      ໜຶ່ງ: ແມນຕອງການປະຕິບັດການຮວມມືຕົວຈິງຢາງ

ຮອບດານໃນຂົງເຂດນິເວດ. ສອງຝາຍຢຸນນານ ແລະ ລາວ 

ສາມາດຂະຫຍາຍຂົງເຂດການຮວມມືໃຫກວາງຂວາງກວາ

ເກົ່າໃນດານຕາງໆເຊັ່ນ: ດານການບຸກເບີກພັດທະນາຊັບພະ

ຍາກອນທາງນໍ້າ, ດານການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, 

ດານການຕິດຕາມກວດກາສ່ິງແວດລອມ ແລະ ດານການປັບ

ປຸງມົນລະພິດ. ສອງ: ແມນສາງຕ້ັງປັບປຸງກົນໄກການຮວມມື

ໃນການປອງກັນ ການຫຸຼດຜອນ ແລະ ການກູໄພພິບັດຂອງແຂວງ

ຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວໃຫສົມບູນກວາເກ່ົາ. ຊມປີນ້ີ, ປະ

ເທດລາວເກີດມີໄພພິບັດເລ້ືອຍໆ, ໄດຂ່ົມຂູຄວາມປອດໄພທາງ

ຊີວິດ ແລະ ທາງຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຢາງຮາຍແຮງ, ແຕ

ລະບົບການຄຸມຄອງໄພພິບັດຍັງອອນແອ. ແຂວງຢຸນນານມີ

ສາຍພູສາຍນໍ້າຕິດຈອດກັບປະເທດລາວ, ການກສາງກົນໄກ

ການຮວມມືໃນການປອງກັນ ການຫຸຼດຜອນ ແລະ ການກູໄພພິ

ບັດຂອງແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວ ບພຽງແຕສາ

ມາດຫຼຸດຜອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄພພິບັດນໍາມາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ

ຍັງສາມາດຍົກຄວາມສາມາດການຮັບມືຕໄພພິບັດຂອງຝາຍ

ລາວໃຫສູງຂ້ຶນຕ່ືມອີກດວຍ. ສາມ: ແມນຊວຍເຫືຼອປະເທດລາວ

ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມາດກສາງໃນຂົງເຂດທາງນິເວດໃຫເຂ້ັມ

ແຂງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ບຸກຄະລາກອນດານຂົງເຂດນິເວດຂອງ

ປະເທດລາວອາວຂາດເຂີນ, ຝາຍແຂວງຢຸນນານ ແລະ ຝາຍ

ລາວສາມາດສົ່ງເສີມການກສາງບຸກຄະລາກອນທາງນິເວດ

ໂດຍຜານການສຶກສາທາງວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມປະ

ເພດຕາງໆ ເພື່ອປະກອບສວນກໍາລັງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ

ຍືນຍົງສີຂຽວຂອງແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວ.
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