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6月21日，老挝首都万象敦占岛的一名渔民在湄公河上捕鱼 新华社 图
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亚投行应成为

推动构建人类命运共同体的新平台

      ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດແຫງ 

ສປ ຈີນ ໄດກາວຄໍາປາໄສໃນພິທີເປີດກອງປະຊມປະຈໍາປີຜານ

ທາງວີດີໂອຂອງຄະນະກໍາມະການຊດທີ 5 ຂອງທະນາຄານ

ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລາງອາຊີ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວາທະນະຄານAIIB) . 

ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕກອງປະຊມ, ແລະ 

ຕ້ັງໜາຕີລາຄາວາ ທະນາຄານລົງທຶນພ້ືນຖານໂຄງລາງອາຊີ

ໄດພັດທະນາເຕີບໃຫຍຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ຊີ້ອອກວາ ທະນາຄານ

ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລາງອາຊີ ຄວນກາຍເປັນເວທີໃໝສໍາລັບ

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຮວມກັນຂອງບັນດາສະມາຊິກ ແລະ

ຊກຍູການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດ.

      ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດເນ້ັນໃນບົດປາໄສວາ, ໃນທາຍປີ 2013, 

ຂາພະເຈົ້າໄດຕາງໜາປະເທດຈີນສະເໜີໃຫກະກຽມສາງຕັ້ງ

ທະນາຄານ AIIB, ເພື່ອຊກຍູການກສາງພື້ນຖານໂຄງລາງ 

ແລະການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັນຂອງພາກພື້ນອາຊີ, ລົງ

ເລິກການຮວມມືໃນພາກພື້ນ, ບັນລຸການພັດທະນາຮວມກັນ.

ນັບແຕການເປີດບໍລິການເປັນເວລາ 4 ປີກວາຜານມານ້ີ, ທະ

ນາຄານລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລາງອາຊີ ຍຶດໝັ້ນລັກສະນະສາ

ກົນ, ລັກສະນະເປັນລະບຽບການ ແລະ ໄດມາດຕະຖານສູງ, 

7 月 28 日，中国国家主席习近平在亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）第五届理事会年会视频会议

开幕式上致辞。习近平指出，全球抗击新冠肺炎疫情的实践表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，

唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成

更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。亚投行应该成为促进成员共同发展、推

动构建人类命运共同体的新平台。
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ເຊ່ິງມີການເລ່ີມຕ້ົນທ່ີດີ,ຄືຈາກເບ້ືອງຕົ້ນ ມີສະມາຊິກຈໍານວນ

57 ປະເທດ,  ຂະຫຍາຍຕົວຈົນມີສະມາຊິກ 102 ປະເທດຈາກ

ຫົກທະວີບ ໃນຊມື້ນີ້, ກຸມເພ່ືອນມິດນັບມ້ືນັບໃຫຍຂ້ຶນ, ໝູເພ່ືອນ

ສະໜິດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄຸນນະພາບການຮວມມືກໍນັບມື້ນັບ

ສູງຂຶ້ນຄືກັນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງພາບພົດອັນໃໝອຽມ

ຂອງທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝາຍແບບໃໝທີ່ມີລັກສະນະວິ

ຊາສະເພາະ, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມປອດໂປງໃສດີ.

      ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ກາວວາ, ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງແຫງການຕານ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກສະແດງໃຫເຫັນວາ, ມວນມະ

ນຸດເປັນປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາທ່ີກຽວພັນເຊ່ິງກັນ ແລະ ຮວມ

ສຸກຮວມທຸກນໍາກັນ, ມີແຕສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ, ສາມັກຄີກັນ

ຈ່ຶງຈະເປັນເສ້ັນທາງທ່ີຖືກຕອງສໍາລັບເອົາຊະນະວິກິດການທຸກ

ປະການ. ເພ່ືອແກໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂະບວນການຫັນ

ເປັນໂລກາພິວັດຂອງເສດຖະກິດ, ບັນດາປະເທດຄວນພະຍາ

ຍາມສາງເປັນການບໍລິຫານທ່ົວໂລກທ່ີກວມລວມກວາເກ່ົາ, ເປັນ

ກົນໄກຫຼາຍຝາຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນກວາເກ່ົາ,ແລະ ເປັນການຮວມ

ມືພາກພ້ືນທ່ີມີຄວາມຫາວຫັນກວາເກ່ົາ. ທະນາຄານ AIIB ຄວນ

ກາຍເປັນເວທີໃໝສໍາລັບສົ່ງເສີມການພັດທະນາຮວມກັນຂອງ

ບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຊກຍູການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາ

ກໍາຂອງມວນມະນຸດ.

      ໜ່ຶງ: ແມນສຸມໃສການພັດທະນາຮວມກັນ, ສາງທະນາ

ຄານ AIIB ໃຫກາຍເປັນທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝາຍແບບ

ໃໝເພ່ືອຊກຍູທ່ົວໂລກພັດທະນານໍາກັນ. ທະນາຄານ AIIB ຄວນ

ສຸມກໍາລັງແຮງຮັບໃຊຄວາມຕອງການພັດທະນາຂອງສະມາ

ຊິກທັງໝົດ, ສະໜອງໂຄງການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ມີ

ຄຸນນະພາບສູງ, ຕ້ົນທຶນຕາ ແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໃຫໄດຫຼາຍກວາເກ່ົາ, ອັນໜ່ຶງແມນຕອງສະໜັບສະໜູນພ້ືນຖານ

ໂຄງລາງແບບເກົ່າ, ອີກອັນໜຶ່ງກໍແມນຕອງສະໜັບສະໜູນ

ພ້ືນຖານໂຄງລາງແບບໃໝ, ເພ່ືອສະໜອງກໍາລັງແຮງຊກດັນ

ອັນໃໝໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອາຊີ ແລະ 

ພາກພ້ືນອ່ືນໆ.

      ສອງ: ແມນກາຫານບຸກເບີກປະດິດສາງໃໝ, ສາງທະນາ

ຄານ AIIB ໃຫກາຍເປັນເວທີພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດງານແບບ

ໃໝທ່ີກາວໜາພອມກັບຍຸກສະໄໝ. ທະນາຄານ AIIB ຄວນປະ

ດິດສາງທັດສະນະພັດທະນາແບບໃໝ, ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະ

ກິດແບບໃໝ, ແລະ ການບໍລິຫານອົງການແບບໃໝ,ໂດຍຜານ

ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສະສົມທຶນທີ່ມີໄຫວພິກປັບປຽນໄດ 

ແລະ ມີຫຼາຍຢາງຫຼາຍແນວ, ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງ

ເຊ່ືອມຈອດ, ຊກຍູການພັດທະນາແບບສີຂຽວ, ສະໜັບສະໜູນ

ຄວາມກາວໜາດານເຕັກໂນໂລຊີ. 

      ສາມ: ແມນປະດິດສາງການປະຕິບັດງານທ່ີດີທ່ີສຸດ, ສາງ

ທະນາຄານ AIIB ໃຫກາຍເປັນອົງການຮວມມືສາກົນແບບໃໝ

ທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ. ທະນະຄານ AIIB ຕອງນໍາເອົາມາດຕະ

ຖານທ່ົວໄປຂອງສາກົນ ແລະ ການນັບຖືກົດເກນພັດທະນາທ່ົວ

ໄປ ປະສານສົມທົບກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຕົວຈິງແຫງ

ການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງຕົນເອງທີ່ເໝາະສົມກັບບັນດາສະ

ມາຊິກຢາງກົມກຽວ, ປະດິດສາງການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ

ແຫງການພັດທະນາ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ.

      ສ່ີ: ແມນຍຶດໝ້ັນການເປີດກວ້າງ ແລະ ການຮວມເຂ້ົາ

ກັນ, ສາງທະນາຄານ AIIB ໃຫກາຍເປັນແບບຢາງໃໝແຫງ 

ການຮວມມືຫຼາຍຝາຍສາກົນ. ຕອງຍຶດໝັ້ນຫຼັກການ ປຶກສາ

ນຳກັນ ສາງສານຳກັນ ແລະ ຊົມໃຊນຳກັນ, ໃຫສອດຄອງກັບ

ທາອຽງການປັບປຸງປຽນແປງຂອງສະພາບການເສດຖະກິດ

ໃນໂລກ, ດໍາເນີນການຮວມມືກັບຄູຮວມພັດທະນາຫຼາຍກວາ

ເກົ່າ, ຊກຍູການຫັນເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ຊກຍູ

ເສດຖະກິດໂລກາພິວັດໃຫພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງທ່ີເປີດປະ

ຕູຕກັນ, ໂອບອອມອາລີຕກັນ, ສາງຜົນປະໂຫຍດຢາງທ່ົວເຖິງ,

ດຸນດຽງ, ແລະ ຕາງຝາຍຕາງໄດຮັບໄຊຊະນະ.

      ສຸດທາຍ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເນ້ັນວາ, ປະເທດຈີນສະໜັບສະ

ໜູນລັດທິຫຼາຍຝາຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດທິຫຼາຍຝາຍຢາງ

ສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ, ຮວມກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກພາກັນ

ສະແຫວງຫາການພັດທະນາດວຍນ້ໍາໃຈແບບເປີດປະຕູ, ຮວມ

ມື ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ. ປະເທດຈີນຈະສືບຕ

ຮວມກັບບັນດາສະມາຊິກ ພອມກັນສະຫນັບສະໜູນ ແລະ ກສາງ

ພັດທະນາທະນາຄານ AIIB ໃຫດີ, ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນ

ການຮັບມືກັບຄວາມສຽງ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຂອງສັງຄົມສາ

ກົນ, ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາຮວມກັນໃຫໄດຫຼາຍກວາເກ່ົາ. 
稿件来源：新华社
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ຕຶກອາຄານ ສຳນັກງານໃຫຍທະນາຄານລົງທຶນພ້ືນຖານໂຄງລາງອາຊີ (AIIB)
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ຂ່າວ要闻 交流 ການແລກປຽນ

数字 ຕົວເລກ

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດລົງນາມລັດຖະບັນຍັດ

ເພ່ືອມອບ “ຫຼຽນໄຊສາທາລະນະລັດ” ໃຫແກທານ ຈ່ົງນານຊານ(Zhong Nan

shan), ມອບນາມະຍົດແຫງຊາດ “ວິລະຊົນແຫງປະຊາຊົນ” ໃຫແກ ທານ 

ຈາງໂປລີ(Zhang Boli) ທານ ຈາງຕິງຢູ(Zhang Dingyu) ທານນາງ 

ເຊິນເຫວີຍ(Chen Wei). 

8月11日，中国国家主席习近平签署主席令，授予在抗击新冠肺

炎疫情斗争中作出杰出贡献的钟南山“共和国勋章”，张伯礼、

张定宇、陈薇（女）“人民英雄”国家荣誉称号。

ວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກົດ, ພິທີສຳເລັດການກສາງ ແລະ ເປີດນຳໃຊລະບົບນຳ

ທາງດາວທຽມທ່ົວໂລກເປີຍໂຕວໝາຍເລກ 3 ໄດຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

ເຊ່ິງເປັນການລິເລ່ີມການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆສູ່ທ່ົວໂລກເຊ່ັນ: ການຈັບຈຸດທ່ີຕ້ັງ,

ການນຳທາງ, ການສ່ືສານຂ້ໍຄວາມສ້ັນ ແລະ ອ່ືນໆ. ໂຄງການດ່ັງກາວ ໄດລິ

ເລ່ີມໃນປີ 1994, ປີ 2000 ສຳເລັດການກສາງລະບົບເປີຍໂຕວໝາຍເລກ

1, ປີ 2012 ສຳເລັດການກສາງລະບົບເປີຍໂຕວໝາຍເລກ 2, ປັດຈຸບັນ,ໃນ

ທ່ົວໂລກມີ 120 ກວາປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນ ໄດນຳໃຊລະບົບເປີຍໂຕວ.

7月31日，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举

行，面向全球开启定位、导航、短报文通信等服务。工程自1994

年启动，2000年完成北斗一号系统建设，2012年完成北斗二号系

统建设。目前，全球已有120余个国家和地区使用北斗系统。

ວັນທີ 6 ເດືອນສິງຫາ, ງານແຂງຂັນວິດີໂອສ້ັນທາງອອນລາຍ ຈີນ-ອາຊຽນ 

ຄ້ັງທີ 2 ໄດໄຂຂ້ຶນຢາງເປັນທາງການ ໃນລະຫວາງເທດສະການໂທລະພາບ

ຊຽງໄຮ ຄ້ັງທີ 26. ງານແຂງຂັນດ່ັງກາວ ມີຫົວຂ້ໍວາ “ຄວາມຮັກ·ເຝ້ົາຄອຍ

ເບິ່ງແຍງ”, ເພື່ອສະແດງເຖິງປະເດັນສຳຄັນແຫງການຮວມມືຕຕານພະ

ຍາດຂອງສາກົນ, ໂດຍລວບລວມຜົນງານວິດີໂອສ້ັນ ຈາກປະເທດຈີນ ແລະ

ປະເທດອາຊຽນ, ເນັ້ນໃສການບັນຍາຍເລື່ອງລາວປະທັບໃຈ ລະຫວາງປະ

ເທດຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການໄປມາຫາສູກັນຢາງເປັນມິດ, 

ຮວມກັນຜານຜາໄລຍະເວລາວິກິດການ, ຮວມກັນກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາ

ຕາກຳຂອງຈີນ-ອາຊຽນ.

8月6日，第二届中国—东盟网络短视频大赛在第26届上海电视

节期间正式启动。大赛以“爱·守望”为主题，突出国际联合

抗疫，面向中国和东盟国家征集短视频作品，着重讲好中国与

东盟各国友好交往、共克时艰、共建中国—东盟命运共同体的

生动故事。

14.14 万公里     1,414 ແສນກິໂລແມັດ

ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ການລົງທຶນດານຊັບສິນຄົງທີ່ຂອງທາງລົດໄຟຈີນ ແມນ

ສຳເລັດເປັນຈຳນວນ 67,1 ຕື້ຢວນ(ປະມານ 99 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ), ເພີ່ມ

ຂ້ຶນ 3,6% ຫາກທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີທ່ີແລວ, ໃນນ້ັນ ການລົງທຶນໂຄງ

ການກສາງພ້ືນຖານຂະໜາດໃຫຍ ແລະ ກາງ ໄດສຳເລັດຈຳນວນ 49,9 ຕ້ື

ຢວນ(ປະມານ 73 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ), ເພ່ີມຂ້ຶນ 11,3% ຫາກທຽບໃສໄລຍະ

ດຽວກັນໃນປີທີ່ແລວ. ຈົນເຖິງທາຍເດືອນກໍລະກົດ ປ ີ2020, ໄລຍະທາງ

ການດຳເນີນງານຂອງທາງລົດໄຟຈີນ ບັນລຸເຖິງ 14,14 ໝື່ນກິໂລແມັດ, 

ເປັນອັນດັບທີສອງຂອງໂລກ; ໄລຍະທາງການດໍາເນີນງານຂອງທາງລົດ

ໄຟຄວາມໄວສູງ ແມນ 3,6 ໝ່ືນກິໂລແມັດ, ເປັນອັນດັບທີໜ່ຶງຂອງໂລກ.

7月份，中国铁路固定资产投资完成671亿元人民币，同比增

长3.6%，其中基建大中型项目投资完成499亿元，同比增长

11.3%。截至2020年7月底，中国铁路营业里程达到14.14万公

里，居世界第二；高铁3.6万公里，居世界第一。新华社 图

新华社 图
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科技 ວິທະຍາສາດ- ເຕັກໂນໂລຊີ

124 家    124 ແຫງ

ວັນທີ 10 ເດືອນສິງຫາ, ວາລະສານ “ຟໍທູນ”(Fortune) ໄດປະກາດລາຍຊ່ື 

500 ບໍລິສັດຍັກໃຫຍໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2020, ເມ່ືອທຽບໃສປີທ່ີຜານມາ, ການ

ປຽນແປງທ່ີດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູຄົນທ່ີສຸດນ້ັນ ແມນໃນການຈັດອັນດັບ

ຂອງປີນີ້ ຈຳນວນບໍລິສັດຂອງຈີນແຜນດິນໃຫຍ+ ຮົງກົງຂອງຈີນບັນລຸເຖິງ

ປະມານເວລາ 10 ໂມງຂອງວັນທີ 26 ເດືອນກໍລະກົດ, ເຮືອບິນສະເທີນນ້ໍາ

ສະເທີນບົກຂະໜາດໃຫຍຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ມີຊື່ວາຄຸນຫລຸງ “ປາມັງກອນ” 

AG600 ແມນໄດສໍາເລັດການບິນເທິງທະເລເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຢູໃນເຂດທະ

ເລບໍລິເວນດອນທວນຕາວ(Tuandao) ນະຄອນຊິງຕາວ(Qingdao City)

ແຂວງຊານຕົງ. ອັນນີ້ເປັນເຫດການຫຼັກໝາຍອີກຢາງໜຶ່ງຂອງເຮືອບິນ 

AG600 ທີ່ຕຈາກການບິນເທິງບົກຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 2017 ແລະ ການບິນ

ເທິງນໍ້າ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີ 2018, ເປັນການສາງພື້ນຖານໃຫແກການທົດ

ລອງບິນເທິງທະເລເພື່ອການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ການພິສູດສະມັດ

ຖະພາບທ່ີກຽວຂອງຂອງເຮືອບິນໃນບາດກາວຕໄປ.

7月26日10时许，中国大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在山东

省青岛市团岛附近海域成功实现海上首飞。这是AG600飞机继

2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后的又一里程碑事件，也为

下一步飞机进行海上科研试飞及飞机相关性能验证奠定了基础。

124 ແຫງ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ລື່ນເກີນປະເທດອາເມລິກາ

(121 ແຫງ).

8月10日，2020年《财富》世界500强排行榜发布，和往年相

比，今年排行榜最引人注目的变化是中国大陆+中国香港公司数

量达到124家，历史上第一次超过美国(121家)。新华社 图

旅游 ການທອງທຽວ

ເລ່ີມຕ້ັງແຕວັນທີ 8 ເດືອນສິງຫາ ເປັນຕ້ົນໄປ, ແຫຼງທອງທຽວທ່ີໄດຮັບຮອງ

ມີລະດັບ A ຂ້ຶນໄປ ໃນທ່ົວແຂວງຫູເປີຍ ແມນຈະເປີດບໍລິການຟຣີ ໃຫແກນັກ

ທອງທຽວຈີນ, ກິດຈະກຳດ່ັງກາວ ແມນແກຍາວຈົນເຖິງວັນທີ 31 ເດືອນທັນ

ວາຂອງປີນີ້, ໃນນັ້ນ ລວມທັງວັນຊາດຈີນ, ເຊິ່ງເປັນວັນພັກຍາວເວລາ 8 

ວັນ. ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳດ່ັງກາວ ແມນເພ່ືອຕອບແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະ

ເທດ ທີ່ໄດໃຫການຊວຍເຫຼືອແບບບຫວັງຜົນຕອບແທນໃນການຕຕານພະ

ຍາດລະບາດຂອງແຂວງຫູເປີຍ.

从8月8日开始，湖北全省A级旅游景区对中国游客免门票开放，

此次活动将一直持续到今年12月31日，包括“十一”8天长假在

内。活动旨在感恩回馈全国人民对湖北抗击疫情的无私援助。

新华社 图

新华社 图
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ລະບົບນິເວດ生态

ໃນໄລຍະມໆນີ ້, ຢູ ທີ ່ບານມາວຜິງ(Maoping Village) ເມືອງຢາງ

(Yang County) ນະຄອນຫ້ັນຈ່ົງ(Hanzhong City) ແຂວງສັນຊີ(Shaan, xi), 

ລີງຂົນຄຳໃນປາທີ່ເປັນສັດສະຫງວນລະດັບ I ຂອງປະເທດຈີນ ມາ “ເປັນ

ແຂກຢຽມຢາມ” ໃນບານ. ລີງຂົນຄຳປາທີ່ໃຫຍຖວນຕົວໂຕນີ້ ເວລາກາງ

ເວັນ ມັນຈະປິນຂຶ້ນຫຼັງຄາຂອງເຮືອນປະຊາຊົນ ແລວເຂົ້າໄປຊອກອາຫານ

ກິນ, ເວລາກາງຄືນ ມັນຈະເຂົ້າໄປລີ້ພັກຜອນຢູໃນປາ. ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ

ມີຄວາມຕ່ືນຕົວສູງໃນການອະນຸລັກສັດປາ, ສາມາດດຳລົງຊີວິດຮວມກັບສັດ

ປາຢາງປອງດອງ.

近日，在陕西省汉中市洋县茅坪村，一只野生的中国一级保护动

物金丝猴来到村里“串门作客”。这只成年野生金丝猴，白天爬

屋顶进村民家寻找食物，晚上则躲进山林间休息。当地群众野生

动物保护意识较强，与野生动物相处融洽。新华社 图

ວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກົດ, ທຸງຊີອູ (West Ujimqin banner, ຄຳວາ “ທຸງ” 

ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນ ແມນທຽບເທ່ົາກັບ “ເມືອງ”) ເຂດມົງ

ໂກນໃນ ໄດຈັດກິດຈະກຳຈັບມາຢູທ່ີທ່ົງຫຍາໃນເຂດຖານເພາະລຽງມາຂາວ 

ປາຢຽນຫູຊຊມູ, ເພ່ືອສະແດງສິລະປະການຈັບມາ ແລະ ວັດທະນະທຳປະເພ

ນີທ່ົງຫຍາໃຫແກບັນດານັກທອງທຽວທັງຫຼາຍ. ນ້ີແມນຮູບພາບຝູງມາ ທ່ີກຳ

ລັງແລນຢູເທິງທ່ົງຫຍາ.

7月31日，内蒙古自治区西乌珠穆沁旗在巴彦胡舒苏木白马繁育

基地的草原上举行套马活动，向广大游客展示套马技艺和草原民

俗文化。这是草原上奔跑的马群。新华社 图

|   新闻资讯0=h,6o0jk;lko
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ວັດທະນະທຳ文化

ວັນທີ 7 ເດືອນສິງຫາ, ຢູທ່ີບານຊົນເຜ່ົາຢຸນນານ ນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນ

ນານ ໄດຈັດງານສະຫຼອງຄົບຮອບ 100 ວັນ ໃຫແກ “ໄອນີ” ຊາງອາຊີທ່ີເກີດ

ໃໝ, ອວຍພອນໃຫຊາງນອຍເຕີບໃຫຍຢາງແຂງແຮງ. ນີ້ແມນຮູບພາບທີ່

ຊາງນອຍ “ໄອນີ” ແລະ ແມຊາງກຳລັງກິນ “ເຄັກ” ໝາກໄມຮວມກັນ.

8月7日，位于云南省昆明市的云南民族村为新生亚洲象“艾妮”

举行百日庆典，祝愿小象健康成长。图为小象“艾妮”和象妈妈

一起享用水果“蛋糕”。中新社 图

ພາຍຫັຼງ 8 ປີ ທ່ີໄດຮັບລາງວັນໂນເບວ, ໃນໄລຍະເວລາມໆ ນ້ີ ຜົນງານໃໝ

ຂອງທານ ໂມຢຽນ(Mo Yan) ນັກປະພັນຈີນ ທ່ີມີຊ່ືວາ “ຄົນທ່ີສຸກງອມຊາ”

(A Late Bloomer) ໄດມາພົບກັບທຸກຄົນຢາງເປັນທາງການ. ທານ ໂມຢຽນ

ເວົ້າວາ, ຫວັງວາຜູອານຈະສາມາດອານພົບຕົນເອງໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ແລະ ກໍ

ຫວັງວາຜູອານຈະສາມາດອານພົບບຸກຄົນທ່ີຕົນເອງບຄຸນເຄີຍມາກອນ ຈາກ

ປ້ຶມຫົວນ້ີ, ໃຫຮັບຮູວາໃນໂລກໜວຍນ້ີ ຍັງມີບຸກຄົນທ່ີໃຊຊີວິດແບບນ້ີ.

获得诺贝尔文学奖8年后，近日，中国作家莫言的新作《晚熟的

人》与大家正式见面。莫言表示，希望读者能够从这本书里读到

自己，也希望读者能够从这本书里读到他自己完全不熟悉的人

物，知晓世界上原来有人是这样生活的。

ວັນທີ 11 ເດືອນສິງຫາ, ສູນຄ້ົນຄວາວັດຖບູຮານແຂວງຢຸນນານປະກາດວາ, 

ໃນໄລຍະມໆນີ້ ຂະນະທີ່ດຳເນີນການກສາງສະໜາມກິລາໂຮງຮຽນມັດທະ

ຍົມຂອງບານເວີຍຕ(ູWeidu Village) ຕາແສງຕາຈູ(Daju Town) ເມືອງ

ປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົານາຊີ ຢູຫົຼງ (Yulong Naxi Autonomous County)

ນະຄອນຫຼີ້ຈຽງ (Lijiang City) ແມນໄດຄົ້ນພົບກຸມສຸສານບູຮານແຫງໜຶ່ງ. 

ຜານການສຳຫຼວດຄົ້ນຄວາຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມຂອງພາກສວນບູຮານ

ຄະດີ, ເຊ່ິງໃຫການສັນນິຖານໃບເບ້ືອງຕ້ົນວາ ສຸສານດ່ັງກາວເປັນສຸສານໃນ

ສະໄໝຊນຊິວຈານໂກ (ປີ 770 ກອນ ຄ.ສ ຫາປີ 221 ກອນ ຄ.ສ). ຢູໃນສຸ

ສານດ່ັງກາວ ໄດຄ້ົນພົບເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ, ກາບຫອຍທະເລ, ເຄ່ືອງທອງຂະ

ໜາດນອຍ ແລະ ອ່ືນໆ.

8月11日，云南省文物考古研究所宣布，近期丽江市玉龙纳西族自

治县大具乡为都村在修建中学球场时发现一古墓群。经考古部门

实地调查、勘探，初步判断墓地年代为春秋战国时期（公元前770

年-公元前221年）。该墓地出土有陶罐、海贝、小件铜器等。

新华社 图
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①

②

③

蛋壳与“刀客”

gxnvdw0j da[ "oad2aofk["

王剑是一名火车司机，也是安徽省非物质

文化遗产“庐州蛋雕”的传承人，他用开火车

的手让薄薄的蛋壳变身为艺术品。

1994 年，王剑开始尝试在蛋壳上雕刻。

从最简单的临摹开始，王剑一练就是 26 年。

王剑认为，蛋雕与开火车一样，要时刻保持专

注，一刀不慎就会前功尽弃。在经历了一次次

失败后，现在的王剑如同深谙刀法的“刀客”，

“行走”在易碎的蛋壳之上。在业余时间里，

从鸡蛋到鹅蛋再到鸵鸟蛋，王剑一笔一笔，一

刀一刀，刻画出自己的“蛋雕王国”。

除了中国传统文化元素，作为一名火车司

机，王剑的蛋雕主题也反映了时代的变迁和发

展。2009 年开始，王剑陆续刻了 30 多个火

车头蛋雕，展现了中国火车车型的更新变化。
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④

⑤

⑥

ຮູບ ①③   ທານ ຫວາງຈຽນໂຊຜົນງານການແກະສະຫັຼກເປືອກໄຂ

图①③ 王剑展示蛋雕作品 新华社  图

ຮູບ ②④⑤ ທານ ຫວາງຈຽນ ແກະສະຫັຼກເປືອກໄຂທ່ີຫອງເຮັດວຽກ

图②④⑤ 王剑在工作室创作蛋雕作品 新华社 图

ຮູບ ⑥  ທານ ຫວາງຈຽນ ຂັບລົດໄຟ

图⑥ 王剑操作机车 新华社 图

      ທານ ຫວາງຈຽນ ເປັນຄົນຂັບລົດໄຟຄົນໜ່ຶງ, ທັງເປັນຜູ
ສືບທອດ "ການແກະສະຫຼັກເປືອກໄຂນະຄອນໂຫຼໂຈ" ທີ່ເປັນມໍ
ລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳແຂວງອັນຮຸຍ(Anhui Provien-

ce)ຄືກັນ, ລາວນໍາໃຊມືທ່ີຂັບລົດໄຟເຮັດໃຫເປືອກໄຂອັນບອບ
ບາງ ກາຍມາເປັນຜົນງານວິຈິດຕະກຳ.
      ປີ 1994, ທານ ຫວາງຈຽນ(Wangjian) ເລີ່ມທົດລອງ
ແກະສະຫັຼກຢູເທິງເປືອກໄຂ. ເລ່ີມແຕການສຳເນົາທ່ີເປັນເຕັກ
ນິກອັນງາຍດາຍທ່ີສຸດ, ການຝຶກຊອມເທ່ືອນ້ີໄດຍຶດໝ້ັນເປັນເວ
ລາ 26 ປີ. ທານ ຫວາງຈຽນ ຄິດວາ, ການແກະສະຫັຼກໄຂກໍ
ເໝືອນດ່ັງກັບການຂັບລົດໄຟເຊ່ັນກັນ, ຕອງເອົາໃຈໃສຕະຫຼອດ
ເວລາ, ຖາການລົງດາບລົງມີດບາດໜຶ່ງບເອົາໃຈໃສດີ ກໍຈະ
ທຳລາຍສ່ິງທ່ີເຮັດມາກອນໜານ້ັນທັງໝົດ. ຫັຼງຈາກທ່ີລ້ົມເຫຼວ
ມາເປັນຫຼາຍເທ່ືອແລວ, ໃນປັດຈຸບັນ ທານ ຫວາງຈຽນ ເໝືອນ
ເປັນ "ນັກຟັນດາບ"ທີ່ຮູຈັກດາບຢາງຊຳນິຊຳນານ, ສາມາດ 
"ຍາງ" ຢູເທິງເປືອກໄຂທີ່ແຕກງາຍນັ້ນໄດຢາງສະບາຍ. ໃນ
ເວລາຫວາງຈາກວຽກຫຼັກ, ເລີ່ມເຮັດຈາກໄຂໄກ ໄປຫາໄຂ
ຫານ ຈົນເຖິງໄຂນົກກະຈອກເທດ, ໂດຍຜານການຂີດລົງເທ່ືອ

ລະມີດເທ່ືອລະດາບ ທານ ຫວາງຈຽນໄດແກະສະຫັຼກ "ອານາ
ຈັກແຫງການແກະສະຫັຼກເປືອກໄຂ" ຂອງຕົນອອກມາ.
      ນອກຈາກປັດໃຈທາງວັດທະນະທຳມູນເຊ້ືອຂອງຈີນແລວ,
ໃນຖານະເປັນຜູຂັບລົດໄຟຄົນໜ່ຶງ, ຫົວຂ້ໍການແກະສະຫັຼກເປືອກ
ໄຂຂອງທານ ຫວາງຈຽນ ກໍໄດສອງແສງເຖິງການປຽນແປງ 
ແລະ ການພັດທະນາຂອງຍຸກສະໄໝ. ເລ່ີມຈາກປີ 2009, ທານ
 ຫວາງຈຽນ ລວມແລວໄດແກະສະຫຼັກເປືອກໄຂກຽວກັບຫົວ
ລົດໄຟຈຳນວນ 30 ກວາໜວຍ, ໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການ
ປຽນແປງ ແລະ ການຍົກລະດັບຂອງຮູບແບບລົດໄຟຈີນ.
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①

滇老经济合作之花盛开
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■  本刊记者 刘子语 韩成圆 / 文

中国与老挝同饮一江水，友好往来历史悠久。两国

秉持互为好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的“四好”原

则，政治上相互支持，经济上全面合作，传统睦邻友好持

续深入发展。

随着中老关系到达新的高度，作为中国唯一与老挝

接壤省份的云南省，在中老命运共同体建设中积极发挥作

用。云南与老挝互为重要的经贸合作伙伴。2019 年云南

与老挝贸易额达 86.9 亿元，同比增长 23.5%。

本期占芭视点，我们聚焦万象赛色塔综合开发区、中

老边境经济合作区，介绍中老铁路建设情况，讲述与滇老

合作息息相关的企业和人物故事，为您呈现滇老合作的无

限前景。

     “ສາຍພູສາຍນໍ້າຕິດຈອດກັນ, ດອກໄມແຫງມິດຕະພາບ

ເບ່ັງບານໄປທ່ົວທຸກແຫງ.”

      ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວດ່ືມນ້ໍາສາຍດຽວກັນ, ການ

ໄປມາຫາສູກັນ ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ. ທັງສອງປະເທດ

ຍຶດໝ້ັນສາຍພົວພັນ “ສ່ີດີ” ນຳກັນ ຄື: ເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງ

ທ່ີດີ ໝູເພ່ືອນທ່ີດີ ສະຫາຍທ່ີດີ ແລະ ຄູຮວມມືທ່ີດີ, ໃນທາງດານ

ການເມືອງກໍສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ທາງດານເສດ

ຖະກິດມີການຮວມມືກັນຮອບດານ,, ມິດຕະພາບບານໃກເຮືອນ

ຄຽງອັນເປັນມູນເຊ້ືອສືບຕຂະຫຍາຍຕົວສູລວງເລິກ.

      ຄຽງຄູກັບສາຍພົວພັນລາວ-ຈີນ ພັດທະນາເຖິງລະດັບສູງ

ອັນໃໝ, ແຂວງຢຸນນານທີ່ເປັນພຽງແຂວງດຽວຂອງປະເທດ

ຈີນ ທ່ີມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດລາວ, ໄດສ່ົງເສີມບົດບາດອັນ

ຕ້ັງໜາເຂ້ົາໃນການກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.

      ປີ 2019, ການພົວພັນຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານລະ
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ຮູບ ①  ວັນທີ 30 ມັງກອນ, ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູຂາຍເຄ່ືອງທ່ີຕະຫຼາດ
ກາງຄືນຜູໜ່ຶງ ຈັບ QR code ໃຫລູກຄາເພ່ືອສະແກນຊຳລະເງິນ

图① 1月30日，在老挝万象，一名夜市商贩在摊位上提供二维码

支付服务 新华社 图

ຮູບ ②  ດານສາກົນບຫານ

图② 磨憨口岸 陈创业 图

ຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ພໍດີໄດຄົບຮອບ 10 ປີ, ປີນີ້ ກໍ

ເປັນປີທ່ີຄະນະປະສານງານຮວມມືແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ກັບ

ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນຄົບຮອບ 15 ປີ. ໃນກອງ

ປະຊມຄ້ັງທີ X ຂອງຄະນະປະສານງານຮວມມືແຂວງຢຸນນານ 

ສປ ຈີນ ກັບ ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ທ່ີຈັດຂ້ຶນຢູແຂວງຢຸນນານ

ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2019, ຄະນະຜູແທນຫຼາຍຮອຍກວາຄົນ ໄດ 

ເຂ້ົາຮວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນເພ່ືອລົງເລິກການຮວມມືນຳກັນ.

      ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວເປັນຄູຮວມທາງການ

ຄາທ່ີສຳຄັນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ຍອດມູນຄາການຄາລະຫວາງ

ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວໃນປີ 2019 ໄດບັນລຸເຖິງ 

8,69 ຕື້ຢວນ, ເຊິ່ງໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 23,5% ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລ

ຍະດຽວກັນ. ພາກສວນຮາດແວຊອບແວຂອງເຂດຮວມມືເສດ

ຖະກິດບເຕັນ-ບຫານ ລາວ-ຈີນ ແລະ ເຂດພັດທະນາກວມລວມ

ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໄດມີການຍົກລະ

ດັບສູງຂຶ້ນຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ເຊິ່ງກໍໄດດຶງດູດວິສາຫະກິດມາຕັ້ງ

ຫັຼກປັກຖານນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕອນນະຄອນຄຸນ

ໝິງຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕດຳເນີນໄປຢາງບຢຸດຢັ້ງ, 

ທັງໄດຮັບຄວາມຄືບໜາອັນຍິ່ງໃຫຍຢາງຕເນື່ອງ, ຫົນທາງ

ສາຍໃຫຍທີ່ບັນຈຸຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນສອງຊາວລາວ-

ຈີນສາຍນ້ີ ກໍາລັງຄອຍໆກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ທ່ີສະຖານທ່ີຕົວ

ຈິງຂອງການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການສະ

ໜອງໄຟຟາພາຍນອກຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕອນ

ປະເທດລາວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍລິສັດ ຕາຂາຍໄຟຟາພາກ

ໃຕຈີນ ຢຸນນານສາກົນ (CSG-YNIC) ກຳລັງດຳເນີນໄປໜາ

ຢາງສະດວກດີ, ໂຄງການດັ່ງກາວເປັນໜຶ່ງໃນຂອດສຳຄັນ

ພາຍໃນຂັ້ນຕອນຮັບປະກັນທົ່ວທັງໝົດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ ທ່ີຈະສາມາດເປີດການແລນລົດໄດໃນທາຍປີ 2021; ພອມ

ດຽວກັນນ້ັນ, ທາວ ອີໂປຈາງ(Yi bozhang)ພະນັກງານໄວໜຸມ

ຄົນໜ່ຶງຂອງກຸມບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງ ຈຳ

ກັດ ຕອນສະໜອງໄຟຟານະຄອນຢູຊີ ພວມຫຍຸງຢູກັບວຽກງານ

ການແປຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ ກັບ ໝູເພ່ືອນຮວມງານ. ຫັຼກສູດດ່ັງກາວນ້ີ ຈະນໍາໃຊເຂ້ົາ

ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນຂອງ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

      ໂດຍເປັນວິສາຫະກິດທອງຖ່ິນລາວ, ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ

ກຣຸບ ຈໍາກັດ ໄດເຂ້ົາຮວມການບຸກເບີກໄລຍະຕ້ົນຂອງໂຄງການ

ຕົວແບບໃນການຮວມມືລາວ-ຈີນ ເຊ່ັນ: ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ, ດາວທຽມເລກ 1 ຫືຼ ລາວແຊັດ ປະເທດລາວ ແລະ ເຂດ

ພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນວຽງຈັນປະເທດລາວ

ເປັນຕ້ົນ, ບໍລິສັດຍັງໄດມີການຮວມມືແບບລົງເລິກກັບວິສາຫະ

ກິດຫຼາຍແຫງຂອງແຂວງຢຸນນານ;ທາວແຈງຫົງ(Zheng  hong)

ທີ່ມາຈາກນະຄອນຈາວທົງ(Zhao tong City)ແຂວງຢຸນນານ 

ໄດໄປປະເທດລາວເພ່ືອທຳມາຫາກິນຕ້ັງແຕຕອນອາຍຸ 23 ປີ, 

ແລະສາງຄອບຄົວກັບສາວລາວຄົນໜຶ່ງ. ປະສົບການບຸກເບີກ

ພາລະກິດອັນໃໝຂອງລາວ ໄດເປັນສັກຂີພິຍານທາອຽງການ

ຮວມມືລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ.

      ຄໍລຳ “ຈຸດສຸມຂອງວາລະສານຈຳປາ” ສະບັບນ້ີ, ຈະສຸມ

ໃສເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ເຂດຮວມມືເສດຖະກິດຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ແນະນຳສະພາບ

ຄວາມຄືບໜາຂອງວຽກງານການກສາງຂອງເສັ້ນທາງລົດ

ໄຟລາວ-ຈີນ, ເພ່ືອເລ່ົາເລ່ືອງວິສາຫະກິດ ແລະ ເລ່ືອງບຸກຄົນ

ທີ່ມີສາຍພົວພັນອັນແໜນແຟນກັບການຮວມມືລະຫວາງປະ

ເທດລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານ, ເພ່ືອສອງແສງອະນາຄົດອັນ

ສະຫວາງຂອງການຮວມມືລະຫວາງປະເທດລາວ ແລະ ແຂວງ

ຢຸນນານ.
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■  本报记者 刘子语 韩成圆 / 文

园区建设促进滇老合作
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万象赛色塔综合开发区由云南省建设投资控股集团有

限公司海外投资平台——云南省海外投资有限公司，与老

挝万象市政府共同投资建设。开发区位于老挝万象新城区

的核心区，占地约 11.5 平方公里，是中老两国重要的国际

产能合作平台。

截至今年 5 月，园区已入驻企业 80 家。目前，园区建

有标准化厂房超过 8 万平方米，有效满足企业需求的同时，

也为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供了发

展平台。此外，园区共投资建设路网 27 公里，基本保证了

园区内各区的联通以及与园区外主要交通干道的连接。 

“老挝磨丁经济特区的建设正在如火如荼地进行中。”6

月 15 日，老挝磨丁经济特区管理团队向记者介绍，作为中

老磨憨—磨丁经济合作区老方组成部分的磨丁经济特区，正

成为“一带一路”上的投资兴业热土。磨丁经济特区的商业

金融会展、教育医疗、旅游度假、保税物流加工 4 大产业园

区基础设施建设有序推进，招商工作全面铺开。凭借独特的

区位优势及各种优惠政策，磨丁经济特区吸引了加工制造业、

医疗、金融、物流、跨境电商、餐饮等多个行业的企业进驻，

创造了 5000 多个就业岗位。特别是一批高科技医疗企业、

服装企业的进驻有力带动了磨丁经济特区发展。

      “ໃນໄລຍະການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂຄງ

ການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດ

ຂອງລັດຖະບານສອງປະເທດ ຈີນ ແລະ ລາວ ຢາງເຂ້ັມງວດ, 

ມີມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງ

ພະຍາດ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ໄລຍະເວລານ້ີ, ພະນັກງານລາວ-

ຈີນ ລວມຕົວກັນເປັນຈິດໜ່ຶງໃຈດຽວ, ເພ່ືອຕສູຕານພະຍາດລະ

ບາດນຳກັນ. ໂດຍພາຍໃຕເງ່ືອນໄຂການຮັບປະກັນຄວາມປອດ

ໄພທາງຊີວິດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ວິສາຫະກິດກໍອອກແຮງຊກ

ຍູການກສາງ ແລະ ດຳເນີນການວຽກງານຢາງເຕັມທ່ີ, ເພ່ືອ

ເຮັດໃຫໄດຕາມຄຳວາ ສອງຢາງລວນແຕບໃຫຂາດ ຄືການ

ປອງກັນຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງພະຍາດແລະ ການຟ້ືນ

ຟູການເຮັດວຽກງານ ແລະ ການຜະລິດ.” ກາງເດືອນ ມິຖນາ,

ພະນັກງານກຽວຂອງທີ່ຮັບຜິດຊອບເຂດພັດທະນາກວມລວມ

ໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວໄດແນະນຳ

ໃນເວລາໃຫສຳພາດຂາວ. 

      ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນ ແມນ ບໍລິສັດລົງທືນ ຕາງປະເທດແຂວງຢຸນນານຈໍາກັດ 

ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸມບໍລິສັດກສາງ-ລົງທຶນ ແລະຖືຮຸນແຂວງຢຸນນານ

ຈໍາກັດ, ຮວມກສາງລົງທຶນ ກັບອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ

ຫລວງວຽງຈັນ. ເຂດໂຄງການ ຕ້ັງຢູເຂດໃຈກາງເມືອງເຂດ

ຕົວເມືອງໃໝຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເນື້ອທີ່ປະມານ
11,5 ຕາລາງກິໂລຕາແມັດ, ເປັນເວທີການຮວມມືດານຄວາມ

ສາມາດການຜະລິດສາກົນ ອັນສຳຄັນລະຫວາງສອງປະເທດ

ລາວ ແລະ ຈີນ.

      ນັບມາຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ ປີນ້ີ, 80 ບໍລິສັດ ໄດເຂ້ົາປະ

ຈຳໃນເຂດສວນ. ປັດຈຸບັນ, ເຂດສວນມີຕົວອາຄານມາດຕະ

ຖານຫຼາຍກວາ 80.000 ຕາແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອງການຂອງບໍລິສັດທ່ີເຂ້ົາມາຕ້ັງຖານຢູໃນນ້ີ ໄດຢາງ

ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ເພື່ອສະໜອງເວທີໃຫວິສາຫະກິດຂະ

ໜາດນອຍ ແລະ ກາງ ເຕ້ົາໂຮມການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງ

ເວທີການພັດທະນາໃຫໂຄງການລົງທຶນອຸດສາຫະກໍາຈາກຕາງ

ປະເທດ. ນອກຈາກນີ້,ເຂດສວນໄດລົງທຶນທັງໝົດໃນການກ

ສາງເຄືອຂາຍເສັ້ນທາງ 27 ກິໂລແມັດ, ໂດຍພື້ນຖານແລວ

ແມນຮັບປະກັນການເຊ່ືອມຕກັບເຂດຕາງໆ ໃນເຂດສວນ ແລະ

ການເຊືອມຕກັບຊອງທາງຈະລາຈອນຫັຼກກັບທາງນອກ.

      ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນ ຍັງສົ່ງເສີມການກສາງເຄືອຂາຍສັງລວມຂອງຕົວເມືອງ

(ໂຄງລາງພ້ືນຖານຂອງຕົວເມືອງ ເຊ່ັນວາ:ໄຟຟາ, ໂທລະຄົມ

ມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ການສ່ືສານ, ພະລັງງານຄວາມຮອນ,

ແກສ, ການລະບາຍນ້ໍາຝົນ ແລະ ການລະບາຍນ້ໍາເປ້ືອນເປັນ
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①

② ③

ຮູບ ①  ວັນທີ 7 ມີນາ ປີ 2019, ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ
(ຂວາສອງ) ລົງຢຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊ
ເສດຖາ

图① 2019年3月7日，老挝国家主席本扬（右二）在万象赛色塔

综合开发区调研 新华社 图

ຮູບ ②   ດານສາກົນບເຕັນ

图② 磨丁口岸 陈创业 图

ຮູບ ③  ຜູຢຽມຊົມ ກຳລັງເບ່ິງແບບຈຳລອງແຜນຜັງ ແລະ ສ່ິງກສາງຂອງ
ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ

图③ 参观者在观看赛色塔综合开发区沙盘模型 新华社 图

ຕົ້ນ). ໂຄງການກສາງດັ່ງກາວແມນເປັນສວນສໍາຄັນຂອງ

ການສາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃໝ, ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງເປັນ

ແຜນການອອກແບບລະບົບເຄືອຂາຍທໃນເມືອງທີ່ກວມເນື້ອ

ທ່ີກວາງທ່ີສຸດ ແລະຂະໜາດໃຫຍທ່ີສຸດໃນລາວ. ຜູຮັບຜິດຊອບ

ດັ່ງກາວເວົ້າດວຍຄວາມຄອງຄອຍວາ: “ລະດູຮອນ ໃນລາວ

ມາເຖິງແລວ, ເຊ່ືອວາອີກບດົນຈະເຫັນສະພາບການເຮັດວຽກ

ທ່ີມີຊີວິດຊີວາໃນສະຖານທ່ີກສາງຂອງໂຄງການນ້ີອີກ”.

      “ການກສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນຂອງລາວ ກຳ

ລັງດຳເນີນການຢາງເຄັ່ງຮອນ.” ວັນທີ 15 ເດືອນ ມິຖນາ, 

ຄະນະບໍລິຫານຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນຂອງລາວ 

ແນະນໍາກັບນັກຂາວວ່າ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ ໃນນາມທ່ີ

ເປັນພາກສວນຝາຍລາວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ-ບ

ຫານ ລະຫວາງລາວ-ຈີນ ກໍາລັງເປັນຈຸດສົນໃຈສໍາລັບທຸລະກິດ

ການລົງທຶນ. ການກສາງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງສວນພັດທະ

ນາໃຫຍ 4 ແຫງເຊ່ັນ:  ຫໍວາງສະແດງການເງິນທຸລະກິດ, ການ

ແພດການສກຶສາ, ການທອງທຽວການພກັຜອນ, ເຂດໂລຈສິ

ຕິກປອດພາສີແລະປຸງແຕງ ທ່ີນອນຢູໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ບເຕັນ ກຳລັງຢູໃນໄລຍະດຳເນີນຕາມລຳດັບ, ວຽກງານການ

ດຶງດູດການລົງທຶນພວມດຳເນີນຢາງຮອບດານ. ດວຍຂ້ໍໄດປຽບ

ດານສະຖານທ່ີ ແລະ ນະໂຍບາຍສິດທິພິເສດຕາງໆ, ເຂດເສດ

ຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນ ໄດດຶງດູດວິສາຫະກິດເຂົ້າມາຕັ້ງຫຼັກປັກ

ຖານ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການປຸງແຕງ ແລະ 

ການຜະລິດ, ການປິ່ນປົວພະຍາດ, ການເງິນ, ໂລຈິດສຕິກ, 

ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກຂາມແດນ ແລະ ອາຫານເຄ່ືອງດ່ືມເປັນ

ຕ້ົນ, ໄດສາງວຽກເຮັດງານທຳຫລາຍກວາ 5000 ຕໍາແໜງ.

ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າມາຂອງກຸມບໍລິສັດການແພດທີ່ມີເຕັກ

ໂນໂລຊີສູງ ແລະ ວິສາຫະກິດເຄື່ອງນຸງໄດເປັນແຮງຊກດັນ

ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ.
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6 月 14 日，中老铁路老挝段外部供电项目（以下

简称“中老铁路供电项目”）第 208 基输电铁塔的基础

完成混凝土浇筑，朝着项目 2021 年 3 月底投入运营的

目标又近了一步。该项目由南方电网云南国际公司负责

实施，是确保中老铁路2021年底全线通车的重要一环。  

除了中老铁路供电项目外，南方电网云南国际公

司中国—老挝 500 千伏联网和老挝—柬埔寨 500 千伏

联网项目也接连取得阶段性成果。相关项目投产后，将

进一步推动中国与老挝、以及其他湄公河流域国家基础

设施互联互通。

■  本报记者 韩成圆 通讯员 徐苔林 / 文

7v'7vp7;k,7n[sohk.s,j.odko 
g-njv,8=jrt]a''kow22hk]k;{9uo
期待中老电力互联取得新进展
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      ໃນວັນທີ 14 ມິຖນາ, ພ້ືນຖານຂອງເສົາເຫັຼກ(ຫືຼ ເສົາຮາງ
ເຫຼັກ)ສົ່ງໄຟຟາເບີ 208 ຂອງໂຄງການສະໜອງໄຟຟາພາຍ
ນອກຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຕອນປະເທດລາວ(ຕໄປນ້ີ
ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ ໂຄງການສະໜອງໄຟຟາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ)ໄດສໍາເລັດການເທເບຕົງ, ຈຶ່ງໄດມີຄວາມຄືບໜາຍິ່ງໃກ
ກັບເປົ້າໝາຍຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທາຍເດືອນ ມີນາ
ປີ 2021 ຂອງໂຄງການ.
      ໂຄງການນ້ີແມນຮັບຜິດຊອບໂດຍ ບໍລິສັດ ຕາຂາຍໄຟຟາ
ພາກໃຕຈີນ ຢຸນນານສາກົນ (CSG-YNIC), ແລະ ເປັນຂອດສໍາ
ຄັນທ່ີສຸດໃນການຮັບປະກັນເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດການ
ແລນລົດໄດໃນທາຍປີ 2021.
      ຕັ້ງແຕວິກິດການພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ
ເປັນຕ້ົນມາ, ບົນພ້ືນຖານທ່ີຮັບປະກັນການປອງກັນຄວບຄຸມພະ
ຍາດ, ບໍລິສັດດ່ັງກາວນ້ີ ຈ່ຶງໄດແຕງຕ້ັງພະນັກງານນໍາພາຄະ
ນະການກສາງຈໍານວນ 40 ຄົນ ນັບແຕເດືອນ ກຸມພາ ເດີນ
ທາງໄປປະເທດລາວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກ
ຈາກນີ້ແລວ, ຍັງໄດປະສານການແລກປຽນລະຫວາງແຕລະ
ໜວຍງານການກສາງກັບ ໂຮງງານຜະລິດວັດຖກສາງ, ຝາຍ
ຂົນສົ່ງເຄື່ອງວັດຖ ແລະ ໜວຍງານແຈງພາສີຢາງຫາວຫັນ, 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວັດຖກສາງສ່ົງມາຮອດຢາງທັນເວລາ. ໃນວັນ
ທີ 18 ມີນາ, ທັງ 4 ຕອນຂອງໂຄງການ ພອມທັງດໍາເນີນການ
ເທເບຕົງໃຫພື້ນຖານເສົາຮາງເຫຼັກສົ່ງໄຟຟາເບີ 1, ເຊິ່ງໄດ
ບັນລຸການຟ້ືນຟູການເຮັດວຽກທໍາງານຢາງຮອບດານ.
      ຜູຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງບໍລິສັດນ້ີ ໄດແນະນໍາໃຫນັກ
ຂາວຮູວາ, ໂດຍເປັນຂອດສໍາຄັນໃນການກສາງຊອງທາງສ່ົງ
ໄຟຟາ, ການເທພື້ນຖານແຫງທໍາອິດໄດອໍານວຍຕົວແບບໃຫ
ແກມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກການກສາງ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ົວໂຄງການເສ້ັນທາງ, ເຊ່ິງມີຄວາມໝາຍ
ອັນສໍາຄັນເປັນຢາງຍ່ິງຕການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການກສາງ
ຂອງໂຄງການ.
      ຄຽງຄູກັນກັບທາອຽງການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ໄດມີການປຽນແປງທີ່ດີ, ຄວາມໄວຂອງການກສາງ
ໂຄງການກໍຈ່ຶງໄດໄວຂ້ຶນຢາງຈະແຈງ. ຈົນເຖິງວັນທີ 11 ສິງ
ຫາ, ວຽກງານການເທເບຕົງຂອງພື້ນຖານເສົາຮາງເຫຼັກສົ່ງ
ໄຟຟາລວມ 635 ແຫງໄດສໍາເລັດໃນຈໍານວນ 365 ແຫງແລວ, 
ກວມເອົາ 57, 48%, ຄວາມຄືບໜາກາຍກວາເຄ່ິງໜາທ່ີວຽກ
ງານ. ທານ ຫວາງຝູເຕ(ີWang fude)ຜູອໍານວຍການທາງທຸ
ລະກິດລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດນີ້ໄດແນະນໍາໃຫຮູວາ, ໃນປັດຈຸ

ບັນ, ທີ່ສະຖານທີ່ການກສາງຂອງໂຄງການສະໜອງໄຟຟາ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລວມມີພະນັກງານຈໍານວນ 323 ຄົນ,

ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານຝາຍຈີນຈໍານວນ 117 ຄົນ, ຝາຍລາວ 
206 ຄົນ, ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈ້ົາລວນແຕແຂງແຮງດີໝົດ."

ໂດຍຜານການທົດສອບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພວກເຮົາຍ່ິງ

ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໂຄງການທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າສູການດຳເນີນ

ທຸລະກິດຢາງມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ທັນເວລາໄດ, ກໍຍ່ິງມີກໍາ

ລັງຊກດັນເພ່ືອເອົາໄປນໍາໃຊໃນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຕົນຊກຍູ

ການເຊ່ືອມຕພະລັງໄຟຟາລາວ-ຈີນໃຫມີຄວາມຄືບໜາອັນໃໝ. " 

      ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ໂຄງການພະລັງໄຟຟາອ່ືນໆໃນເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍເລ່ັງລັດການຊກຍູຄືກັນ. ໃນວັນທີ 15 

ມີນາ, ໂຄງການໄຟຟາແຮງສູງ(ໄຟຟາແຮງສູງເຊ່ັນຄື: ການ

ໃຊໄຟຟາທາງພົນລະເຮືອນ, ການໃຊໄຟຟາທາງກໍາລັງຊກ

ດັນ, ການໃຊໄຟຟາທາງທຸລະກິດ, ການໃຊໄຟຟາໃຫແສງສະ

ຫວາງທິວທັດ  ແລະ ການໃຊໄຟຟາໃນຕຶກສຳນັກງານຫອງ

ການ, ສວນຫຼາຍແມນ 380/220V) ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ ກໍໄດເລ່ີມຕ້ົນດຳເນີນງານ, ຫັຼງຈາກເຄ່ິງເດືອນຜານ

ໄປ ກໍຄື ວັນທີ 31 ມີນາ, ພິທີເປີດດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ

ໄຟຟາແຮງຕາຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ(ໄຟຟາແຮງ

ຕາເຊ່ັນຄື: ການໃຊໄຟຟາສຳລັບເຄຫາສະຖານທ່ີຢູ ແລະ ກຸມເຄ

ຫາສະຖານ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວແມນໄຟຟາກະແສສະຫັຼບໃນລະ

ດັບ 220V50Hz ແລະ ຕາກວານີ້) ກໍໄດຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖານີລົດ

ໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄືກັນ.

      ນອກຈາກໂຄງການສະໜອງໄຟຟາຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນແລວ, ໂຄງການ 500 kV ທ່ີເຊ່ືອມຕຕາຂາຍ ແລະ 

ໂຄງການ 500 kV ລາວ-ກໍາປູເຈຍທ່ີເຊ່ືອມຕຕາຂາຍຂອງບໍ

ລິສັດ ຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ ສາຂາຢຸນນານສາກົນ ກໍໄດ

ຮັບຜົນສໍາເລັດທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂັ້ນຕອນຢາງຕເນື່ອງ. ຫຼັງ

ຈາກໂຄງການທ່ີກຽວຂອງໄດເຂ້ົາສູການຜະລິດແລວ, ຈະຊກ

ຍູການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດໂຄງລາງພື້ນຖານລະຫວາງປະ

ເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວ, ຈົນເຖິງພາຍໃນພາກພ້ືນແມນ້ໍາ

ລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງຕ່ືມອີກກາວໜ່ຶງ. 

vtmy[kpI6[rk[

ສະຖານີໄຟຟາທ່ີຮັບໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແຫງໜ່ຶງ ຮູບທ່ີຖາຍໃນນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ

在老挝万象拍摄的一个为中老铁路供电的变电站 新华社 图
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“未来要坐着火车去老挝”

■  本报记者 刘子语 / 文

2018 年，依波章从云南民族大学老挝语专业毕业

后，便进入中国铁路昆明局集团公司工作。从此，老

挝语，将这个云南傣族姑娘和中老铁路联系了起来。

随着中老铁路建设推进，中国铁路昆明局集团公

司加速开展中老铁路运输相关材料的编译工作，2019

年 5 月，依波章被抽调进入翻译工作组。

“参加工作之前，我其实对中老铁路没有太多了解。

工作后，因为亲身参与到相关工作中，对中老铁路越

来越了解，也越来越期待。”依波章说，她上学时曾在

老挝交流学习一年，对那里有很深的感情。承担翻译

工作后，她常常会想象中老铁路开通后，会给老挝这

个美丽的国家带来哪些新变化。如今，翻译工作一点

点完成，中老铁路的建设也在顺利推进，想到自己参

与翻译的材料将运用到中老铁路运营和人才培养中，

依波章既憧憬又自豪。

      ໄລຍະເວລານ້ີ ນາງ ອີໂປຈາງ (Yi Bozhang)ພະນັກ
ງານຊາວໜຸມ ກຸມບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງ
ຈຳກັດ ຕອນສະໜອງໄຟຟານະຄອນຢູຊີ ເເລະ ເພື່ອນຮວມ
ງານຂອງລາວ ເເມນກໍາລັງຫຍຸງກຽວກັບວຽກງານການເເປ
ຫັຼກສູດການຝຶກການອົມຮົມພະນັກງານກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ຢູປະເທດລາວ. 
      ພາຍຫັຼງທ່ີ ນາງ ອີໂປຈາງ ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາ
ໄລຊົນເຜ່ົາຢຸນນານໃນປີ 2018 ເເລວ ກໍໄດເຂ້ົາຮວມງານໃນ 
ກຸມບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງ ຈຳກັດ, ຕ້ັງເເຕນ້ັນມາ 
ວຽກງານການເເປພາສາລາວ ໄດຜູກມັດຄວາມສໍາເລັດຂອງ
ລາວ ກັບ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວຈີນ ໄວດວຍກັນ.
      ຄຽງຄູກັບການຊກຍູການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ, ເຮັດໃຫກຸມບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງຈຳ
ກັດ ເລັ່ງມືດານວຽກງານການເເປພາສາ ເເລະ ຮຽບຮຽງ
ຫຼັກສູດທີ່ກຽວຂອງກັບການຂົນສົ່ງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ
ຈີນ, ເຮັດໃຫ ນາງ ອີໂປຈາງ ຖືກເລືອກເຂ້ົາເປັນທີມງານເເປ
ພາສາ ໃນປີ 2015.
       ເອກະສານທ່ີທີມງານເເປພາສາຈະຕອງເເປ ເປັນຕ້ົນ
ເເມນ: ຄໍາສັບສະເພາະທ່ີໃຊໃນຂະເເໜງເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ລະ
ບຽບການໃນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ,ຄວາມຮູດານເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ການສົນທະນາໃນຊີວິດປະຈໍາ
ວັນ. ການເເປພາສາຈະເເບງອອກເປັນເເຕລະໄລຍະ ເເລະ
ເເຕລະໄລຍະເມື່ອເເບງໃຫບຸກຄົນຈະຖືກເເປຜູລະໜຶ່ງໝື່ນຄໍາ
ຂ້ຶນໄປ. ຈໍານວນຕົວໜັງສືບແມນບັນຫາຕລາວ,  ເເຕສ່ິງທ່ີເຮັດ

①

16

|   占芭视点95fl5,0v';k]tlko9exk



vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ①   ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ພາບຂົວຂາມແມນຳຂອງທ່ີບານລາດຮານ ເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຊ່ິງຖາຍໂດຍໂດຼນ

图① 7月15日，无人机拍摄的中老铁路班纳汉湄公河特大桥 

新华社 图

ຮູບ ②  ພະນັກງານເຮັດວຽກງານການເເປພາສາ ເເລະ ຮຽບຮຽງຫັຼກສູດ
(ທີ່ກຽວຂອງກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ) ພວມຮຽນຮູເຄື່ອງກົນຈັກອຸປະ
ກອນດານເສ້ັນທາງລົດໄຟ

图② 老挝语编译工作人员在熟悉铁路设备 杨森 图

ຮູບ ③   ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ທ່ີຊານເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົດວິສະວະ
ກຳຂອງກຸມບໍລິສັດກສາງທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ເລກ 2  ຈຳກັດ ແລນຢູລາງ
ລົດເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图③ 5月7日，在老挝万象郊区，中国中铁二局工程车行驶在中老

铁路上 新华社 图

ໃຫລາວ ເເລະ ເພ່ືອນຮວມງານລຳບາກພັດແມນຫຼາຍຄໍາສັບ
ສະເພາະທ່ິີໃຊໃນຂະເເໜງເສ້ັນທາງລົດໄຟນ້ັນ ຢູໃນຄໍາສັບພາ
ສາລາວບມີຄຳສັບສະເພາະທ່ີສາມາດທຽບໃສກັນໄດ, ເຮັດໃຫ
ທຸກຄົນໃນເວລາເເປນັ້ນ ບຮູວາຈະເອົາຫຍັງມາເປັນບອນອີງ
ທຽບໃສ. ອີກຢາງໜຶ່ງກໍຄື: ເຖິງວາຈະມີຄວາມສາມາດດານ
ພາສາແລວ, ເເຕຍັງຂາດເເຄນຄວາມຮູກຽວກັບວິຊາສະເພາະ
ດານເສ້ັນທາງລົດໄຟ.
      ຈະເຮັດເເນວໃດດີ? ນາງ ອີໂປຈາງ ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຂໍຮ່ຳ
ຮຽນກັບເພ່ືອນຮວມງານທ່ີມີປະສົບການດານຄວາມຮູວິຊາສະ
ເພາະຂະແໜງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເເລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີ
ການສົນທະນາກັບໝູຄົນລາວ ເພື່ອການໃຊຄໍາເວົ້າຄຳສັບທີ່
ຖືກຕອງ. ບໍລິສັດ ໄດເປີດຫອງຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູວິຊາສະເພາະ
ໃຫເເກພະນັກງານເເປພາສາໂດຍສະເພາະ ເເລະ ໄດເຊີນອາ
ຈານຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບລົດໄຟນະຄອນຄຸນໝິງ
ເຂ້ົາມາສົນທະນາເເລກປຽນບົດຮຽນ, ອີກຢາງໜຶ່ງໄດຈັດຕັ້ງ
ພະນັກງານເເປພາສາເຂົ້າໄປຮຽນຮູ-ຕິດຕາມພາກສະໜາມ
ກຽວກັບການຂົນສົ່ງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພື່ອລຶ້ງເຄີຍກັບ
ການດໍາເນີນວຽກງານຂອງອຸປະກອນເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພ່ືອ
ຊວຍໃຫພວກເຂົາເເປພາສາໄດຖືກຕອງ ເເລະສົມບູນຫຼາຍຂ້ຶນ.
      "ກອນທ່ີຈະປະກອບອາຊີບ ຂາພະເຈ້ົາບມີຄວາມຮູກຽວ
ກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟເລີຍ, ຫຼັງຈາກຜານການຮວມງານເເລວ 
ເນື່ອງຈາກວາຕົນເອງໄດເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານທີ່ກຽວຂອງ
ໂດຍຕົງ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫເຂົ້າໃຈ ເເລະ ຮັບຮູກຽວກັບເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟຫຼາຍຂ້ຶນ ເເລະ ນັບມ້ືນັບມີຄວາມຫວັງ." ນາງ ອີໂປຈາງ

ເວົ້າວາ: ໃນເວລາຮຽນໜັງສືໄດມາເເລກປຽນບົດຮຽນຢູປະ
ເທດລາວເປັນເວລາ 1 ປີ, ເຮັດໃຫລາວມີຄວາມຮູສຶກຜູກພັນ
ກັບປະເທດລາວ, ພາຍຫຼັງທີ່ຮັບໜາທີ່ເເປພາສາເເລວລາວ
ມັກຈະຈິນຕະນາການເຖິງພາບທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟເປີດໃຫບໍລິ
ການຢູສະເໝີ ເເລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຈະນໍາການປຽນເເປງ
ເເນວໃດມາໃຫເເກປະເທດລາວທີ່ສວຍງາມ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ 
ວຽກງານເເປພາສາກໍຄອຍປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປເທ່ືອລະກາວ
ເເລະ ການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍໄດປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ ເເລະ ກາວໜາໄປຢາງຕເນ່ືອງ, ເມ່ືອຄິດເຖິງເອກະສານ
ທີ່ຕົນເອງເເປນັ້ນຈະຖືກນໍາໃຊເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານຂອງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເເລະ ການເຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ກໍຮູ
ສຶກວາມີຄວາມພາກພູມໃຈ.
      ສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫ ນາງ ອີໂປຈາງມີຄວາມຫວັງຕເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນ້ັນ ຍັງມີອີກສາເຫດໜ່ຶງ ກໍຄື: ບານເກີດ
ຂອງລາວ—ເມືອງຫລາ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າ
ໄທລ້ື ສິບສອງພັນນາ（Mengla County, Xishuangbanna Dai 

Autonomous Prefecture） ແຂວງຢຸນນານ, ເຊິ່ງບານຂອງ
ລາວ ເປັນສະຖານີລົດໄຟສະຖານີໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນ. ຫັຼງຈາກເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດໃຫບໍລິການເເລວຈະພາໃຫບານເກີດ
ຂອງລາວໄດຮັບການພັດທະນາເເບບກະໂດດຂັ້ນ. ລາວເວົ້າ
ວາ: ລາວຍັງຈື່ໄດວາ ມີຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂັບລົດໄປຫຼິ້ນຢູ່ລາວ, ເຊິ່ງ
ຕົນໄດຂັບລົດຜານພາກສະໜາມຂອງການກສາງເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ທິວທັດການກສາງເຮັດໃຫຕົນເອງທັງຕົກໃຈ 
ທັງຕື່ນເຕັ້ນ ເເລະ "ຕັ້ງໜາລໍຖາໃຫເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ
ເປີດບໍລິການໃນໄວໆນ້ີ ເພ່ືອໃນອະນາຄົດ ຕົນເອງຈະຂ່ີລົດໄຟ
ກັບບານ, ຂ່ີລົດໄຟໄປປະເທດລາວ".
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老挝企业看好老滇合作

■  本报记者 姚程程 / 文

老挝吉达蓬集团公司（简称吉达篷）是一家老挝

本土企业，参与了中老铁路、老挝一号卫星、老挝万

象赛色塔综合开发区等老中合作典范项目的前期开发，

还与云南多家企业有着深度合作。“老挝万象国际商业

旅游中心的良好运营和成功上市，就是老挝和云南的

企业携手合作、实现产业与资本融合、共同践行老中

命运共同体建设的典范。”吉达篷首席执行官吴兴华说。

合作多年，诚信、务实的云南企业获得了吴兴华

的点赞，“希望更多云南企业来老挝投资。相信拥有地

理位置优势的云南企业，一定可以做出更多让老中两

国获益的项目”。

吴兴华期待公司在文化和旅游方面能与云南企业

开展更多合作。他认为，文化和旅游是云南的特色产业，

也是老滇合作中非常好的切入点。“我们一直在关注云

南文化和旅游方面的项目，真心希望老挝和云南省的

有关部门之间加强沟通，让这些来老挝投资的云南企

业敢干能干，踏实完成项目，造福老中两国人民。”吴

兴华说。

      "ແຕລະປີ ພວກຂາພະເຈ້ົາໄດເຂ້ົາຮວມງານວາງສະເເດງ

ສິນຄາຈີນ-ອາຊີໃຕ ຫຼື ກອງປະຊມປຶກສາຫາລືດານການຄາ

ການລົງທຶນ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄາອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາ

ເວັນອອກສຽງໃຕ （SSACEIF），ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູນະຄອນຄຸນໝິງ 

ແລະ ກໍລວນແຕມີການຮວມມືກັບຫຼາຍວິສາຫະກິດຂອງຢຸນ

ນານເຊ່ັນກັນ, ໂດຍສະເພາະເເມນ   ກຸມບໍລິສັດກ່ໍສາງ-ລົງທຶນ

 ແລະ ຖືຮຸ້ນແຂວງຢຸນນານຈໍາກັດ(ເອ້ີນຫຍ້ໍວາ:ກຸມບໍລິສັດການ

ລົງທຶນກສາງຢຸນນານ) ຮວມມືກັນມາເປັນເວລາ 20 ກວາປີ
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ແລວ.” ທານ ອູຊ້ີງຫົວ (Wu Xinghua)ປະທານບໍລິຫານ(CEO) 

ຂອງ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ (ເອ້ີນຫຍ້ໍວາ: ກຣິດຕະ

ພົງ) ເວ້ົາວາ, ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການຮວມມືກັບວິສາຫະກິດແຂວງ

ຢຸນນານແລວ ຂາພະເຈ້ົາຈະມີອັນເວ້ົາຢາງບມີຍາມຈົບ. 

      ກຣິດຕະພົງ ເປັນວິສາຫະກິດທອງຖ່ິນຂອງປະເທດລາວ, 

ເຊິ່ງໄດເຂົ້າຮວມພັດທະນາໄລຍະຕົ້ນຂອງໂຄງການຕົວແບບ

ແຫງການຮວມມືລະຫວາງລາວ-ຈີນ ເຊັ່ນເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ, “ດາວທຽມລາວ-1 (LAOSAT-1), ເຂດພັດທະນາ

ກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ  ແລະ

ຍັງມີການຮວມມືອັນເລິກເຊ່ິງກັບຫຼາຍວິສາຫະກິດຂອງແຂວງ

ຢຸນນານ. ທານ ອູຊ້ີງຫົວ ເວ້ົາວາ: "ສູນການຄາທອງທຽວສາ

ກົນວຽງຈັນປະເທດລາວ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ: ວຽງຈັນເຊັນເຕີ)ໄດ 

ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນງານແລະ ເຂ້ົາສູຕະຫລາດ

ລາວ ກໍຍອນການຮວມມືຂອງວິສາຫະກິດລາວ-ຢຸນນານຈ່ຶງສາ

ມາດປະສົບຜົນສຳເລັດດານການຮວມຕົວກັນຂອງຂະແໜງ

ອຸດສາຫະກຳແລະທຶນຮອນ ເພື່ອດຳເນີນການໂຄງການໃນ

ການສາງຕົວຢາງເພື່ອສາງຄູຮວມຊາຕາກຳຂອງສອງຊາດ

ລາວ-ຈີນ".

      ວຽງຈັນເຊັນເຕີທ່ີລົງທຶນພັດທະນາໂດຍ ບໍລິສັດ ການລົງ

ທຶນກສາງຢຸນນານ ແລະ ກຣິດຕະພົງ ແມນມີທ່ີຕ້ັງຢູເຂດທຸລະ

ກິດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜານການດຳເນີນທຸລະກິດ

ເປັນໄລຍະເວລາ 5  ປີ ໄດສຳເລັດການຮວມຕົວເອົາ "ສູນທາງ

ທຸລະກິດ,  ສູນຕຶກອາຄານຫອງການ, ສູນການເງິນທະນາຄານ,

ສູນວາງສະແດງ" ເຂົ້າເປັນລະບົບດຽວກັນ, ເປັນຕົວເມືອງ

ທ່ີມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ມີຊ່ືສຽງທາງສັງຄົມທ່ີຄົບວົງຈອນ.  ທານ 

ອູຊ້ີງຫົວ ເວ້ົາວາ: "ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ໄດຖືກຍອມຮັບຈາກລັດ

ຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທອງຖ່ິນ ເປັນຢາງ

ສູງເພາະວາວຽງຈັນເຊັນເຕີ ບພຽງແຕສາງຄວາມສົມບູນດານ

ການດຳລົງຊີວິດໃຫເເກປະຊາຊົນເທ່ົານ້ັນ ແຕຍັງສາມາດສະ

ໜອງວຽກເຮັດງານທຳໃຫປະຊາຊົນໄດຫລາຍກວາ 1000 ຕຳ

ແໜງ.

      ນອກຈາກໄດຮັບການຍອມຮັບຈາກປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ

ແລວ ກຸມຮວມລົງທຶນຂອງ ບໍລິສັດມະຫາຊົນວຽງຈັນເຊັນເຕີ 

ລາວທ່ີ ກຸມບໍລິສັດ ການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ແລະ ກຣິດຕະພົງ

ຮ່ວມລົງທຶນນ້ັນ  ປັດຈຸບັນເເມນກໍາລັງດໍາເນີນການຈົດທະບຽນ

ໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບຂອງປະເທດລາວ. 

      ເມື່ອເວົ້າເຖິງສາເຫດຂອງການຮວມມືກັບ ກຸມບໍລິສັດ 

ການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ທານ ອູຊ້ີງຫົວ ເວ້ົາວາ: "ພວກຂາ
ພະເຈົ້າເຫັນເຖິງຄວາມເຮັດແທທຳຈິງ ເເລະ ຊື່ສຽງຂອງບໍ
ລິສັດທີ່ມີຢູໃນປະເທດລາວ, ບພຽງເເຕຮວມລົງທຶນພັດທະນາ
ກສາງວຽງຈັນເຊັນເຕີເທ່ົານ້ັນໂຮງແຮມແລນມາກ ເເລະ ໂຮງ
ເເຮມດອນຈັນພລາຊາ ທີ່ຖືກສາງຂຶ້ນໂດຍການຮວມທຶນສາ
ກົນການຄາຂອງປະເທດຈີນ ເເລະ ອຶ່ນໆ ກໍເເມນ ກຸມບໍລິສັດ
ການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ເປັນຜູສໍາເລັດການກສາງ".
      ຜານການຮວມມືກັນເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ ບົນພ້ືນຖານ
ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ເເລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຮັດໃຫວິສາຫະກິດ
ເເຂວງຢຸນນານໄດຮັບການຍອງຍໍຈາກ ທານ ອູຊ້ີງຫົວ ເເລະ 
ຫວັງວາ: "ວິສາຫະກິດເເຂວງຢຸນນານ ຄວນເຂົ້າມາລົງທຶນ
ໃນປະເທດລາວ ໃຫນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ເຊ່ຶອໝ້ັນວາວິສາຫະກິດ
ເເຂວງຢຸນນານມີທາເເຮງດານທ່ີຕ້ັງພູມສັນຖານອັນດີ ຈະສາ
ມາດສາງໂຄງການທ່ີມີຜົນຮັບດີລະຫວາງສອງຊາດລາວ-ຈີນ
ໃຫນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ".
      ອະນາຄົດຂາງໜາ ທານ ອູຊ້ີງຫົວ ເເມນມີຄວາມຫວັງ
ວາ: ຈະໄດຮວມມືກັບວິສາຫະກິດຢຸນນານໃນດານວັດທະນະ
ທໍາ ເເລະ ການທອງທຽວເເລະ ການຮວມມືດານອ່ືນໆ. ລາວ
ຄິດສະເໝີວາ: ວັດທະນະທໍາ ເເລະ ການທອງທຽວ ເປັນອຸດ
ສາຫະກໍາເອກະລັກຂອງຢຸນນານ ເເລະ ກໍເປັນຈຸດເຊ່ືອມຕອັນ
ດີຕການຮວມມືລາວ-ຈີນ. "ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເວົ້າວາ: “ ພວກ
ເຮົາໄດຕິດຕາມ ເເລະ ໃຫຄວາມສົນໃຈຕ່ໍວັດທະນະທໍາ ເເລະ
ການທອງທຽວຂອງຢຸນນານ ຢູສະເໝີ, ຫວັງຢາງຍ່ິງວາທາງ
ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງລາວ-ແຂວງຢຸນນານ ຄວນຈະມີການ
ສົນທະນາເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດໃຫວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ
ໃນປະເທດລາວກາທ່ີຈະລົງທຶນ ເເລະ ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ດານໂຄງການຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເພ່ືອສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫ
ເເກປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ".
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ຮູບ ① ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ 

图① 赛色塔综合开发区 受访者供图

ຮູບ ② ແຜນຜັງການອອກແບບຂອງເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ

图② 赛色塔综合开发区效果图 受访者供图 

ຮູບ ③  ທານ ອູຊ້ີງຫົວ (Wu Xinghua) ແນະນຳສະພາບການທຸລະກິດຂອງ
ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ປະເທດລາວ

图③ 吴兴华介绍老挝吉达蓬集团公司业务情况 受访者供图
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②

做促进滇老合作的纽带

grnjvgxao95fg-njv,3p'lqj'glu,dko
Ij;,,n]ts;jk' ]k; c]t 15ooko

忙项目，忙协调，忙联络……一提到中国与老挝

的合作，老挝云南商会筹备组组长、老挝郑宏路桥建

筑有限公司董事长郑宏总是干劲十足。

2001 年，23 岁的郑宏从云南省昭通市巧家县来

到老挝。刚到老挝，因为人生地不熟，只能在工地上

打工。2005 年，郑宏来到老挝川圹省，凭借着此前积

攒的经验技术和勤奋吃苦的性格，从承包工程到建立

公司，一步步做出自己的事业。

回顾在老挝的创业经历，郑宏有一个深刻的感受，

那就是中老合作的趋势越来越好。

除了管理企业，筹建老挝云南商会也是郑宏的一

项重要工作。“老挝云南商会今后要积极和云南政府部

门交流，为云南企业到老挝发展当好桥梁纽带 ；同时，

也要为有意愿与云南合作的老挝企业牵线，还要促成

老挝与云南之间缔结更多友好城市关系，进一步增进

双方友好合作。”郑宏说，滇老合作的前景非常好，未来，

想做、要做的事有很多。

■  本报记者 刘子语 / 文

      ພວມຫຍຸງນຳວຽກໂຄງການ, ຫຍຸງນຳວຽກການປະສານ

ງານ, ຫຍຸງນຳວຽກການຕິດຕພົວພັນ...ເມື່ອເວົ້າເຖິງການ

ຮວມມືລາວກັບຢຸນນານ, ທານ ແຈງຫົງ(Zhenghong) ຫົວໜາ

ກຸມກະກຽມສາງຕ້ັງຂອງສະພາການຄາຢຸນນານລາວ, ທັງເປັນ

ປະທານບໍລິສັດແຈງຫົງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານແລະ ຂົວທາງ

ຈຳກັດແມນເຕັມໄປດວຍກຳລັງທ່ີມີຊີວິດຊີວາ.

      ປີ 2001, ທານ ແຈງຫົງ ອາຍຸ 23 ປີ ດວຍຄວາມຝັນທ່ີຈະ

ອອກສູໂລກກວ້າງທ່ີບທຳມະດາ, ພົກເງິນ ຕິດໂຕ 1000 ຢວນ, 

ຈາກເຂດຊຽວຈາ(Qiaojia) ເມືອງຈ່າວທົງ (Zhaotong)

ແຂວງຢຸນນານ ເດີນທາງມາເມືອງລາວ. ເມ່ືອຫາກມາຮອດ

ລາວ, ເພາະຢູກັບສະຖານທີ່ທີ່ບຄຸນເຄີຍ, ແລະ ສາມາດເຮັດ

ວຽກໄດແຕຢູໃນສະຖານທ່ີກສາງເທ່ົານ້ັນ. ປີ 2005, ທານ ແຈງຫົງ 

ໄດມາແຂວງຊຽງຂວາງ, ອາໄສປະສົບການ ແລະ ຄວາມ

ຮູດານເຕັກໂນໂລຊີ ທ່ີສະສົມມາກອນ ແລະ ມີນິໄສຄວາມດຸໝ່ັນ

ເຮັດວຽກໜັກໄດ. ເລີ່ມຈາກຮັບເໝົາໂຄງການຈົນຮອດການ

ສາງບໍລິສັດ, ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງເທື່ອລະກາວ. ປັດຈຸ

ບັນ, ບໍລິສັດຂອງລາວໄດດຳເນີນການສາງເສ້ັນທາງທອງຖ່ິນ

ຫຼາຍແຫງໃນລາວ, ໂຄງການກສາງເຂື່ອນໄຟຟາ, ຕະຫຼອດ

ຮອດໂຄງການກສາງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາ

ເນີນງານທີ່ກຽວຂອງກັບລົດໄຟລາວ-ຈີນສົ່ງເສີມການຈາງ

ງານທອງຖ່ິນໃນລາວຢາງຈິງຈັງ.

     ພອມດຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາທຸລະກິດ, ທານ

ເຈ້ີງຫົງ ຍັງໄດຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນລາວ. ປີ 2008, ລາວໄດພົບຮັກ

ແລະ ຕົກຫລຸມຮັກກັບສາວລາວ, ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຄອບຄົວສຸກ

ສັນ ທ່ີຢູຮວມກັນ 5 ຄົນ.

      ຄິດຄືນປະສົບການເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະການຢູລາວ, ທານ 

ແຈງຫົງ ມີຄວາມຮູສຶກເລິກໆ, ນ້ັນກໍຄືທາອຽງການຮວມມືລາວ-

ຈີນ ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ.

      ຊັບພະຍາກອນໃນລາວອຸດົມສົມບູນ, ມີສະພາບແວດລອມ

ທາງທຸລະກິດທີ່ດີ, ປະຊາຊົນລະຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ 

ມີມິດຕະພາບທ່ີເລິກເຊ່ິງ, ມີບໍລິສັດຈີນຈຳນວນຫລາຍຂ້ຶນ ໂດຍ

ສະເພາະບໍລິສັດ ໃນຢຸນນານ ກຳລັງດຳເນີນການຮວມມືລົງທຶນ

ກັບລາວ. ຢູລະຫວາງການຊກຍູກສາງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນ

ທາງ”, ປະເທດລາວກໍາລັງເລ່ັງຫັນຈາກປະເທດ “ແລນລອກ” 

20

|   占芭视点95fl5,0v';k]tlko9exk



vtmy[kpI6[rk[

③

ຮູບ ①  ທານ ແຈງຫົງ(Zhenghong )

图① 郑宏 受访者供图

ຮູບ ②   ທານ ແຈງຫົງ(ຂວາສອງ) ເຂ້ົາຮວມລະດົມວັດຖອຸປະກອນປອງກັນ
ພະຍາດລະບາດ.

图② 郑宏（右二）参与筹集防疫物资 受访者供图

ຮູບ ③ ທານ ແຈງຫົງ(ຂວາ) ເຂ້ົາຮວມ ງານສະເຫີຼມສະຫຼອງ ວັນປາຖະກະ
ຖາ ສປ ຈີນ ຄົບຮອບ 70 ປີ ແລະ ງານລຽງບຸນໄຫວພະຈັນ ທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນປະ
ເທດລາວ

图③ 郑宏（右）参加在老挝举办的新中国成立70周年庆祝活动暨
中秋晚会 受访者供图

ມາເປັນປະເທດ “ແລນລິງ”, ເປັນການເພ່ີມກຳລັງແຮງການ

ພັດທະນາທ່ີໝ້ັນຄົງໃຫກັບວິສາຫະກິດຂອງທັງສອງປະເທດ.

      ທານ ແຈງຫົງ ໄດເວ້ົາເພ່ີມວາ, ພວມເບ່ິງໃນແງດີກຽວ

ກັບໂອກາດເຫ່ົຼານ້ີ, ປັດຈຸບັນ ຢູໃນປະເທດລາວ, ລາວໄດເລ່ີມ

ປູກຕ້ົນໄມກິນໝາກ ເຊ່ັນ: ໝາກຖ່ົວລຽນ, ໝາກສ້ົມໂອ ແລະ

ໝາກມວງ ເປັນຕ້ົນ, ກຽມສາງສວນສາທິດກອນ ຈາກນ້ັນເປີດ

ຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການກະເສດ, ເຊື່ອມໂຍງກັບຜູຊຽວ

ຊານດານການກະເສດຂອງຈີນ. ໝາກໄມທ່ີປູກນ້ີ ແມນຈະດຳ

ເນີນການຂົນສົ່ງດວນໂດຍຜານທາງຫຼວງ ແລະ ທາງລົດໄຟ

ໃນອານາຄົດ, ຈະຂາຍຢູພາຍໃນລາວ ແລະ ສ່ົງອອກໄປຕາງ

ປະເທດ.

      ນອກຈາກການບໍລິຫານວິສາຫະກິດ, ການກຽມສາງສະ

ພາການຄາຢຸນນານລາວ ຍັງມີວຽກງານສໍາຄັນສຳລັບ ທານ  

ແຈງຫົງ. ລາວເວົ້າວາ, ເຖິງແມນວາ ສະພາການຄາລາວ

ຢຸນນານ ຈະເປັນອົງການທ່ີສາງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ

ແລວ ແມນໄດມີປະເພນີການຕິດຕຊ່ຶງກັນແລະ ກັນ, ແລະ ການ

ພັດທະນາຮວມກັນຂອງກຸມວິສາຫະກິດຢຸນນານຢູລາວມາດົນ

ນານແລວ. ໃນໄລຍະເວລາການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ, 

ວິສາຫະກິດຢຸນນານຢູລາວ ຫາວຫັນລະດົມວັດຖອຸປະກອນປອງ

ກັນພະຍາດລະບາດໃຫປະເທດລາວ.

      “ສະພາການຄາຢຸນນານລາວ ແຕນ້ີໄປຈະຕິດຕພົວພັນກັບ

ໜວຍງານຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ, ເພ່ືອສາງຂົວ

ເຊື່ອມຕໃຫວິສາຫະກິດຢຸນນານໄປພັດທະນາຢູລາວ; ຂະນະ

ດຽວກັນນັ້ນ, ຈັບຄູເຂົ້າກັນກັບບໍລິສັດລາວ ທີ່ຍິນດີຮວມມືກັບ

ຢຸນນານ, ນອກຈາກນ້ີ ຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສາງ

ການພົວພັນຕົວເມືອງມິດຕະພາບໃຫຫລາຍຂ້ຶນ ລະຫວາງລາວ

ແລະ ຢຸນນານ, ສົງເສີ່ມການຮວມມື ລະຫວາງສອງຝາຍຕື່ມ

ອີກ.” ທານ ແຈງຫົງເວ້ົາວາ, ອະນາຄົດແຫງການຮວມມືລະ

ຫວາງຢຸນນານ ແລະ ລາວ ແມນສົດໃສດີຫຼາຍ, ໃນອະນາຄົດ, 

ສ່ິງທ່ີຢາກເຮັດ ແລະ ສ່ິງທ່ີຕອງເຮັດ ແມນມີຫຼາຍເຊ່ັນກັນ.
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云南姑娘与老挝古茶树

■  本刊记者 杨春梅 / 文

在老挝川圹高原的原始森林里，零星散布着一棵棵古茶树。

曾经，这些古茶树在当地老挝人眼里毫不起眼，一度遭到砍伐。改

变发生在云南姑娘张朝会来到这里。她带领当地人保护茶树，教

会他们制茶工艺，提高了他们的收入，使他们的生活条件得到改善。

一片茶叶，让云南姑娘与老挝结缘，也让当地老挝人过上了

好日子。

      ໃນປາດ້ັງເດີມພູພຽງຊຽງຂວາງປະເທດລາວ ຕ້ົນຊາບູ 

ຮານແຕລະຕົ້ນນັ້ນກະຈາຍຢູເປັນຍອມໆ. ຕົ້ນຊາເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຄີຍ

ບຢູໃນສາຍຕາຂອງຄົນລາວ ຖືກຕັດອອກເລ້ືອຍໆ, ການປຽນ

ແປງເກີດຂ້ຶນທ່ີ ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ(Zhang Chaohui)ມາຮອດ

ນ້ີ. ລາວນຳພາ ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນຮັກສາຕ້ົນຊາ ແລະ ສອນວິ

ທີຜະລິດຊາໃຫພວກເຂົາ.

     ຊາໃບໜ່ຶງ ເຮັດໃຫ ຜູສາວຢຸນນານຜູກສາຍແນນກັບປະ

ເທດລາວ ກໍເຮັດໃຫປະຊາຊົນລາວລ້ຳລວຍຂ້ຶນ.

      ໃນປີ 2009 ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ມາປະເທດລາວເຮັດ 

ວຽກໂຕຄົນດຽວ. ໃນຕອນທຳອິດ ໄດມາແຂວງຊຽງຂວາງ

ຮັບຊ້ືເຂ້ົາສານກັບຊາວບານ,ສ່ົງໄປວຽງຈັນ ເພ່ືອຂາຍໃຫຮານ

ອາຫານຈີນ.  ມີຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນພູເພື່ອຮັບຊື້ເຂົ້າສານ, 

ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ຄ້ົນພົບວາ ໃນປາດ້ັງເດີມນ້ັນ ມີຕ້ົນຊາບູ

ຮານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນຕອນນັ້ນ ລາຄາໃບຊາບໄດດີ,

ຕົ້ນຊາບູຮານຈຶ່ງຖືກຖືວາແມນວັດຊະພືດ ແລະ ຖືກຕັດອອກ

ເປັນເນ້ືອທ່ີທ່ີກວາງຂວາງ. 

      ນະຄອນຈາວທົງ (Zhaotong city) ແຂວງຢຸນນານທ່ີເປັນ

ບານເກີດຂອງ ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ, ປະຊາຊົນແຖບນ້ັນມັກດ່ືມ

ຊາຫຼາຍ, ຕ້ົນຊາບູຮານຍ່ິງຖືກນັບຖືໃຫເປັນຊັບສົມບັດ. “ເມ່ືອ

ເຫັນຕ້ົນຊາທ່ີຖືກຕັດລົງໄປ, ຮູສຶກເຈັບປວດໃຈຫຼາຍ.”  ຂໍພຽງ

ແຕວາມີໂອກາດ ນາງຈາງສາວຮຸຍ ກໍຈະໃຫຄົນໃນບານພາ

ລາວເຂ້ົາໄປປາດ້ັງເດີມ, ຊອກຫາຕ້ົນຊາບູຮານທ່ີຖືກລືມ, ທັງ

ເຮັດສັນຍາລັກໄວເປັນຢາງດີ. 

      ປີ 2016, ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ໄດຮັບເໝົາຕ້ົນຊາເປັນ

ພັນຕ້ົນຢາງເປັນທາງການ ຢູແຂວງຊຽງຂວາງ, ລົງທຶນກຕ້ັງ

ວິສາຫະກິດສັງລວມທີ່ລວມເອົາການຮັກສາ, ການເກັບ ແລະ 

ການຈຳໜາຍເຂົ້າເປັນໜຶ່ງລະບົບ, ເຊິ່ງກໍຄື ບໍລິສັດພັດທະ

ນາຕົ້ນຊາບູຮານສາວຈັນ ຈຳກັດ. “ທຸກເທື່ອທີ່ມາເກັບໃບຊາ

ຢູໃນພູ, ຄົນທອງຖິ່ນໄດເອີ້ນຂອຍຢາງເປັນກັນເອງວາ ‘ສາວ

ຈັນ’, ຂອຍໄດຕັດສິນໃຈເອົາຊ່ືນ້ີເປັນຊ່ືຍ່ີຫ້ໍ.” ນາງ ຈາງສາວ

ຮຸຍ ບອກກັບນັກຂາວວາ “ສາວຈັນ”ຄຳນີ້ ມາຈາກພາສາ

ລາວ, ຄວາມໝາຍກໍຄືສາວທ່ີຊ່ືຈາງ.

     ການເລືອກເອົາໃບຊາຂອງ ຊາສາວຈັນ ມາຈາກຕ້ົນຊາ

ທີ່ຢູສູງກາຍກວາລະດັບໜານ້ຳທະເລ 1500 ແມັດ, ຕົ້ນຊາບູ

ຮານໃນຕົ້ນລະດູບານໃໝທີ່ມີອາຍຸກາຍ 300 ປີນັ້ນ ມີໃບສົດ 

ແລະ ບໍລິສຸດ. ເນື່ອງຈາກວາຕົ້ນຊາໄດເຕີບໃຫຍຢູໃນປາດັ້ງ
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ເດີມທີ່ຢູຫາງໄກຜູຄົນ, ເກີດມາກັບດອກໄມໃບຫຍາທີ່ຢູອອມ

ຂາງ, ເຮັດໃຫໃບຊາມີກິ່ນຫອມຂອງໝາກໄມປາ ແລະ ກິ່ນ

ຫອມຂອງນ້ຳເກສອນດອກໄມອັນເຂ້ັມຂຸນ.

      ເດືອນເມສາຂອງທຸກປີ ແມນໄລຍະເວລາເງິນເວລາຄຳ

ຂອງການເກັບຊາລະດູບານໃໝ, ພາຍຫຼັງທີ່ໃບຊາໄດແປຮູບ

ໃນຂັ້ນຕົ້ນແລວ ກໍຖືກສົ່ງຜານດານບຫານໄປຍັງປະເທດຈີນ, 

ໂດຍສົ່ງໄປສາຂາຂອງບໍລິສັດເມືອງວັດທະນະທຳຊາຄາງເລີ້

ຄຸນໝິງ（Kunming Kangle tea culture city ）ເພ່ືອດຳເນີນການ

ບີບອັດລົງແມພິມຫີນ ແລະ ຫຸມຫ. ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ແນະ

ນຳວາ, ຕົ້ນຊາບູຮານຂອງປາດັ້ງເດີມປະເທດລາວ ເມື່ອນຳ

ໃຊເຕັກນິກການຜະລິດຊາຂອງຈີນແບບນີ້, ຈຶ່ງມີກິ່ນຫອມສົດ

ຊ່ືນເປັນເອກະລັກ, ສີຄືອຳພັນ, ໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ

ໝູເພ່ືອນຜູຮັກຊາຢາງກວາງຂວາງ. 

      ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດກາວເຂົ້າສູການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ, 

ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ເກືອບວາທຸກປີ ລວນແຕໄດຖືເອົາໃບຊາ

ໄປນຳສະເໜີຢູງານວາງສະແດງສິນຄາຈີນ-ອາຊີໃຕ ແລະ 

ງານວາງສະແດງສິນຄາຈີນ-ອາຊຽນ. ໃນປັດຈຸບັນ ຜູຈັດຈຳ

ໜາຍ ແລະ ຕົວແທນຂອງຕ້ົນຊາບູຮານສາວຈັນ ໄດຂະຫຍາຍ

ພັດທະນາໄປຮອດແຂວງຫູເປີຍ (Hubei), ຈົງກ່ິງ (Chong

qing), ປັກກ່ິງ (Beijing), ເຊສວນ (Sichuan) ແລະ ເຂດອ່ືນໆ, 

ຜະລິດຕະພັນສ່ົງອອກໄປຮອດເອີລົບ-ອາເມລິກາ, ຍ່ີປຸນ, ເກົາ

ຫີຼ ແລະ ຕະຫຼາດຂອງປະເທດອ່ືນໆ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ 

ການຄາຂອງປະເທດລາວ ແລະ ສະຖານກົງສຸນລາວປະຈຳ

ໜານໜິງ ກໍໄດກຳນົດເອົາຊາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຜະລິດເປັນ

ຂອງຂວັນໂດຍສະເພາະ. 

      “ໂດຍຜານມາຫຼາຍປີ, ພວກເຮົາຕາງຝາຍກໍນັບກັນເປັນ

ຄືຍາດພ່ີນອງ.” ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ແນະນຳວາ, ບໍລິສັດໄດ

ຈາງພະນັກງານຄົນລາວໃນໄລຍະຍາວປະມານ 10 ຄົນ, ໃນ

ລະດູການເກັບຊາທ່ີຫຍຸງວຽກກໍເພ່ີມຂ້ຶນຮອດ 40 ຫາ 50 ຄົນ. 

“ພວກເຮົາຮັບເອົາຄົນທອງຖິ່ນມາເຮັດວຽກປົກປັກຮັກສາພູ

ຊາ, ຕ້ົນຊາ, ເກັບຊາ, ຜະລິດຊາ, ຊາວບານຈຳນວນບໜອຍ

ທ່ີຜານການເຮັດວຽກເສີມກັບໂຮງງານຊາ ສາມາດຊ້ືລົດຈັກ, 

ປຸກບານເຮືອນໃໝ.” 

      ນັບແຕປີ 2018 ເປັນຕ້ົນມາ, ນາງ ຈາງສາວຮຸຍ ໄດ

ຊວຍເຫຼືອນັກຮຽນທອງຖິ່ນຂອງລາວ 100 ກວາຄົນ ໃຫມາ

ຮຽນຢູຈີນ, ໃນນັ້ນ ຍັງໄດໃຫທຶນຊວຍເຫຼືອແກເດັກນອຍທີ່ມາ

ຈາກພູຊາ 2 ຄົນ. “ພູຊາປະເທດລາວຊວຍເຫືຼອພວກເຮົາກາວ

ສູຄວາມສຳເລັດ, ຂອຍກໍຫວັງວາຈະເຮັດອັນໃດຈັກໜອຍໜຶ່ງ

ເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນຕສະຖານທີ່ແຫງນີ້. ” ນາງ ຈາງສາວ

ຮຸຍ  ເວ້ົາ.
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ຮູບ ①  ເກັບໃບຊາຕ້ົນຊາບູຮານ

图① 采摘古树茶 受访者供图

ຮູບ ②  ຊາສຸກທ່ີອັດເປັນແຜນຂອງ ສາວຈັນ

图② 少占熟茶茶饼 受访者供图

ຮູບ ③ ພິທີເປີດການເກັບໃບຊາລະດູບານໃໝ ຕ້ົນຊາບູຮານ ສາວຈັນ ປີ 2019

图③ 少占2019年古树春茶开采 受访者供图
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老挝总理高度评价中老铁路建设成果

      ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະ

ມົນຕີແຫງ ສປປ ລາວ ໄດລົງຢຽມຢາມພາກສະໝາມການກ

ສາງສະຖານີວຽງຈັນຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຫັຼງຈາກ

ຮັບຟັງການລາຍງານສະຫຸຼບຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ ເພ່ິນ

ໄດຕີລາຄາສູງຕ ຜົນງານຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

      ທານ ຊຽວຊຽນເຫວີນ (Xiao Qianwen) ຜູອຳນວຍການ

ໃຫຍ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດກ

ສາງ ແລະ ຄວບຄຸມການດຳເນີນກິດຈະການຂອງເສັ້ນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແນະນຳໃຫຮູວາ, ພາກສວນຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງ

ການໄດສຳເລັດ 91% ເຊ່ັນ: ອຸໂມງ, ຂົວ, ພ້ືນທາງ, ວຽກງານ

ການປູລາງລົດ, ໄຟຟາສ່ີຢາງ(ໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, 

ໂຄງການສັນຍານ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟາ, ໂຄງການວິ

ສະວະກຳໄຟຟາ), ຫອງສະຖານີລົດໄຟ ໄດເລີ່ມການກສາງ

ຢາງຮອບດານ. ພາຍໃຕສະພາບການປົກກະຕິຂອງການລະ

ບາດຂອງພະຍາດ, ການກສາງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ ມີເວລາສ້ັນ ວຽກງານໜັກໜວງ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນຈຳກັດ ຈະສືບຕນຳພາບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮວມການ

ກສາງໂຄງການຫາວຫັນຊກຍູວຽກງານທ່ີຄາງຄາໃຫມີປະສິດ

ທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ແລະ ເອົາໃຈໃສກະກຽມວຽກງານ

ການຄຸມຄອງການແລນລົດ. 

      “ເທ່ືອນ້ີ ແມນເທ່ືອທີຫົກ ທ່ີຂາພະເຈ້ົາລົງຢຽມຢາມພາກ

ສະໜາມໂຄງການເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ”, ທານ ທອງລຸນ 

ສີສຸລິດ ກາວໃນກອງປະຊມສົນທະນາວາ,  ນັບຕ້ັງແຕໂຄງການ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດການກສາງເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ

ຊກຍູຕົວເມືອງທ່ີຢູລຽບຕາມເສ້ັນທາງດ່ັງກາວ ໃຫມີໂສມໜາ

ໃໝ, ຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປະ

ກອບອາຊີບຂອງປະຊາຊົນໃນທອງຖ່ິນ.

      ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດຍອງຍໍ ຕແຜນການການອອກ

ແບບອັນແມນຢຳ ແລະ ການຈັດສັນວຽກງານການກສາງໃນ

ພາກສະໜາມຢາງຮຽບຮອຍ, ແລະດີໃຈນຳຜົນງານການກ

ສາງແຕລະຄັ້ງ ນັບແຕເລີ່ມຕົ້ນການກສາງມາຮອດປັດຈຸບັນ

ນ້ີ. ທານຕີລາຄາສູງຕພະນັກງານທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາຮວມໂຄງການ

ທ່ີໄດຜານຜາຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ, ຮັບປະກັນການ

ກສາງໂຄງການ ແລະ ໃຫບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ

■  章建华 / 文

7 月 30 日，老挝总理通伦·西苏里视察中老铁路万象

站施工现场并听取中老铁路推进情况汇报，对中老铁路建

设成果给予高度评价。

负责中老铁路建设、运营的老中铁路有限公司总经理

肖乾文说，中老铁路隧道、桥梁、路基主体工程完成 91%，

铺轨、四电、站房工程全面展开。在疫情常态化条件下，

中老铁路建设时间紧、任务重，老中铁路有限公司将继续

带领参建企业优质高效推进剩余工程建设，精心筹备运营

管理工作。

“这是我第六次来到中老铁路现场。”通伦在座谈会上

说，中老铁路自开工建设以来，推动沿线城镇面貌发生变化，

推动社会经济发展和沿线人民就业。

通伦尤其对中老铁路精心优化设计方案和现场施工组

织表示赞赏，为铁路开工建设以来取得的每一次阶段性成

果感到由衷高兴。他高度肯定全体参建企业克服疫情影响、

保证工程建设，并鼓励老中铁路有限公司将中国铁路的先

进经验充分运用到中老铁路项目上来，把中老铁路建设成

服务老挝国民经济、服务东南亚区域发展的现代化铁路。

通伦指示老挝政府有关部门全力以赴为工程建设创造

条件，全力保障中老铁路通车目标实现。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国

为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至

老挝首都万象，全长 400 多公里。中老铁路全部采用中国

技术标准和管理标准建设，设计时速 160 公里，为电气

化客货混运铁路。工程于 2016 年 12 月全面开工，计划

2021 年 12 月建成通车。
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ເອົາບົດຮຽນອັນທັນສະໄໝຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ ມານຳ

ໃຊໃນການກສາງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສາງ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟທັນສະໄໝ

ທ່ີຮັບໃຊໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ຂົງເຂດ

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.

     ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໃຫຄຳຊ້ີນຳວາ, ພາກສວນກຽວ

ຂອງຂອງລັດຖະບານລາວຈະສູຊົນສຸດຂີດເພ່ືອອຳນວຍເງ່ືອນໄຂ

ໃຫແກການກສາງຂອງໂຄງການ ແລະ  ຄ້ຳປະກັນໃຫການເປ້ົາ

ໝາຍການເປີດໂຕນຳໃຊນ້ັນໄດປະກົດຜົນເປັນຈິງຢາງສຸດຂີດ.

      ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມນ ໂຄງການ ເຊ່ືອມໂຍງ

ລະຫວາງຂ້ໍລິເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”ຂອງປະເທດຈີນ 

ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຫັນຈາກປະເທດທີ່ບມີຊາຍ

ເເດນຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັບ

ພາກພື້ນຂອງປະເທດລາວ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນພາກ

ເໜືອ ເລ່ີມຕ້ົນແຕດານບເຕັນທ່ີຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ພາກໃຕ

ເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 400 ກວາ

ກິໂລແມັດ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນຳໃຊມາດຖານເຕັກ

ນິກ ແລະ ມາດຖານການຄວບຄຸມຂອງເຕັກນິກປະເທດຈີນທັງ

ໝົດ, ຄວາມໄວການອອກແບບ 160 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງເປັນ

ລົດໄຟວິສະວະກຳໄຟຟາທ່ີຮັບໃຊຂົນສ່ົງສິນຄາ ແລະ ຄົນຜູໂດຍ

ສານ. ໂຄງການດ່ັງກາວ ໄດເປີດການກສາງຢາງຮອບດານ 

ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2016, ຄາດຄະເນວາຈະເປີດນຳໃຊໃນ

ເດືອນທັນວາ ປີ 2021.

vtmy[kpI6[rk[

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ທານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ(ກາງໜາ) ລົງ
ຢຽມຢາມກວດກາພາກສະໜາມການກສາງ ທີ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ

7月30日，老挝总理通伦·西苏里（前中）视察中老铁路万象站
施工现场 新华社 图

25

7=]eltgrkt0v'lt[a[ouh—dkoIj;,,n]ts;jk'xtgmf]k;da[c0;'15ooko 本期主题策划——滇老合作



g]njv']k;dkoxqd7v'0v'9uo: 8kcl'
muj,ululaoxkouf0tspkp8q;7nc[[ouh

中国之治｜精品特色小镇这样长成

“最近跟北京一家文化公司正在谈，进展不错，对方

很快要落户我们小镇。”在山东省泰安市泰山新闻出版小

镇，山东华岳文化出版科技产业园有限公司总经理曹步

云正盯着眼下的招商新进展。这家企业是小镇的投资运

营单位，虽然疫情给人员往来造成影响，但企业招商工

作仍在向前推进。目前，这个特色小镇已汇聚了 60 多家

出版企业。

“我们是全国首个服务于新闻出版行业的特色小镇。”

曹步云说，未来还要依靠产业集群，打造新闻出版的高

地！

在陕西省西安市，大唐西市丝路文旅小镇就建立在

唐长安西市原址。“这里是千年前的商贸遗址，是隋唐丝

绸之路的起点。这让我们得以尽可能挖掘历史文化资源

的价值。”大唐西市集团执行总裁李中航说。立足独特的

资源禀赋，一个将盛唐文化和丝路文化旅游作为主导产

业的特色小镇应运而生。历史和文化旅游交织，如今小

镇年均客流量达 2000 万人次，年产值约 30 亿元。

“特色小镇最怕的是千篇一律。我们从一开始就明确

要以历史文化为基础，以文化产业为龙头，打造丝路文

化特色。”李中航说，现在，许多国内机构重走丝绸之路

是从这儿出发，沿丝路而来的外国人终点也在大唐西市。

特色小镇是在几平方公里土地上集聚特色产业，生

产、生活、生态空间相融合，不同于行政建制镇和产业

园区的创新创业平台。其发展立足产业“特而强”、功能“聚

而合”、形态“小而美”、机制“新而活”，推动创新性供

给与个性化需求有效对接，是新型城镇化有效载体。

经过近年来的摸索，中国一批产业特而强、形态小

而美的精品特色小镇展露新貌。

■  李婕 / 文

①

②
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      ຕາແສງທີ່ມີສີສັນໄດເຕົ້າໂຮມຂະແໜງການທີ່ມີສີສັນຢູ

ໃນ "ຕາແສງ" ທີ່ມີພື້ນທີ່ຫຼາຍກິໂລຕາແມັດ, ໄດເຊື່ອມໂຍງ

ເອົາສະຖານທີ່ທາງການຜະລິດ ທາງການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ 

ທາງນິເວດເຂົ້າກັນ. ຄວາມໝາຍຂອງຕາແສງນີ້ ມັນແຕກ

ຕາງກັນກັບ "ຕາແສງ" ທາງດານບໍລິຫານ ແລະ ແຕກຕາງ

ກັນກັບເວທີການບຸກເບີກພາລະກິດປະດິດສາງໃໝຂອງເຂດ

ສວນຂະແໜງການຜະລິດ, ຕາແສງທີ່ມີສີສັນນີ້ຊກຍູສົ່ງເສີມ

ການເຊ່ືອມຕລະຫວາງການສະໜອງແບບລັກສະນະປະດິດສາງ

ໃໝ ກັບ ຄວາມຕອງການແບບສວນຕົວ,ເຊ່ິງເປັນເຄ່ືອງບັນທຸກ

ອັນມີປະສິດທິຜົນໃນການຫັນຊົນນະບົດເປັນຕົວເມືອງແບບໃໝ.

      ໂດຍຜານການທົດລອງໃນຊມປີຜານມາ, ຕາແສງທ່ີມີສີ

ສັນປານີດຊດໜ່ຶງຂອງຈີນຄອຍໆປະກົດໂສມໜາໃໝອອກມາ.

ອີງອາໄສຕຂະແໜງການຜະລິດ

立足产业

      "ຊວງໄລຍະເວລານ້ີກໍາລັງປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດວັດທະ

ນະທໍາຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງແຫງໜ່ຶງ ແລະ ໄດຮັບຄວາມ

ຄືບໜາທີ່ດີ, ອີກບດົນ ຝາຍນັ້ນຈະມາປັກຫຼັກແຫຼງຢູຕາແສງ

ພວກເຮົາ" ທ່ີຕາແສງທ່ີມີສີສັນດານການພິມຈໍາໜາຍຂາວສານ

ທາຍຊານຂອງນະຄອນທາຍອັນແຂວງຊານຕົ່ງ(Taishan

News Publishing Town, Tai'an City, Shandong Pro-

vince)ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນ, ທານ ເສົາປູ

ຢຸນ(Cao bu yun)ທີ່ເປັນຜູອໍານວຍການໃຫຍຂອງບໍລິສັດ

ສວນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີພິມຈໍາໜາຍວັດທະນະທໍາ ຮວາ

ແຢວ ຊານຕົ່ງ ຈໍາກັດ(Shandong Huayue Culture

Publishing Technology Industrial Park Co., Ltd.)ກໍາ

ລັງຕິດຕຄວາມຄືບໜາໃໝຂອງການດຶງດູດການລົງທຶນໃນປັດ

ຈຸບັນ. ວິສາຫະກິດດັ່ງກາວນີ້ເປັນໜວຍງານລົງທຶນດໍາເນີນທຸ

ລະກິດຂອງຕາແສງນີ້, ເຖິງແມນວາພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ

ສ່ົງຜົນກະທົບຕການໄປມາຫາສູຂອງປະຊາຊົນ, ແຕວຽກງານ

ການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຍັງສືບຕປະຕິບັດຕໄປ. 

ໃນປັດຈຸບັນ, ຕາແສງທີ່ມີສີສັນແຫງນີ້ລວມທັງເຕົ້າໂຮມວິສາ

ຫະກິດທາງການພິມຈໍາໜາຍໃນຈໍານວນ 60 ກວາແຫງແລວ.

      ທານ ເສົາປູຢຸນ ເຮັດວຽກງານທາງດານການພິມຈໍາ

ໜາຍຂາວສານຕ້ັງແຕຊມປີ 90 ຂອງສະຕະວັດກອນນ້ີ, ແຮງ

ບັນດານໃຈຂອງຕາແສງທ່ີມີສີສັນ ກໍກໍາເນີດມາຈາກພ້ືນຖານ

vtmy[kpI6[rk[

③

ຮູບ ①  ຕາແສງທ່ີມີສີສັນ: ບານຫົງ ເມືອງຢີ ແຂວງອານຫຸຍ(Hong Village, 
Yi County, Anhui Provience )

图① 特色小镇：安徽省黟县宏村 新华社 图

ຮູບ ②  ຕາແສງທ່ີມີສີສັນ: ທິວທັດຕາແສງອູເຈ້ີງ ນະຄອນທົງຊຽງ ແຂວງ
ເຈ້ີຈຽງ(Wu Town, Tongxiang City, Zhejiang Provience )  

图② 特色小镇：浙江省桐乡市乌镇雪景 新华社 图

ຮູບ ③ ວັນທີ 20 ມິຖນາ, ຜູຍິງໃສເສ້ືອບູຮານຈີນສະແດງເຕ້ັນລຳທ່ີຕາແສງ
ວັດທະນະທໍາການທອງທຽວເສັ້ນທາງສາຍໄຫມບູຮານ ຕະຫຼາດພາກຕາ
ເວັນຕົກຕາຖັງ 

图③ 6月20日，身穿唐装的女子在大唐西市丝路文旅小镇上表演
舞蹈 CFP 图
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ຂະແໜງການຜະລິດຂອງທອງຖ່ິນ. "ແຂວງຊານຕ່ົງເປັນແຂວງ

ໃຫຍດານການຜະລິດເຈຍ ແລະ ການພິມຈໍາໜາຍ, ຈໍານວນ

ການຜະລິດດານການພິມ ແລະ ເຈຍການຂຽນໃນ 70% ຂຶ້ນ

ໄປຂອງທ່ົວປະເທດ ລວນແລວແຕມາຈາກແຂວງຊານຕ່ົງໝົດ,

ພະລັງການຜະລິດຂະແໜງການພິມປ້ຶມຫົວ ໜັງສືພິມ ແລະ ວາ

ລະສານສາມາດກວມເອົາ 30% ຂອງທ່ົວປະເທດ, ພຽງໃນຂົງ

ເຂດ ທາຍອັນ ກໍປະກອບມີວິສາຫະກິດການພິມຈໍາໜາຍຈໍາ

ນວນ 459 ແຫງແລວ." ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້, ໄດສະໜອງຄວາມ

ໝ້ັນໃຈໃຫແກ ທານ ເສົາປູຢຸນ ໄປບຸກເບີກພາລະກິດອັນໃໝ.

      "ຕາແສງພວກເຮົາເປັນຕາແສງທ່ີມີສີສັນທໍາອິດໄດບໍລິ

ການຂະແໜງການພິມຈໍາໜາຍຂາວສານ". ຕ້ັງແຕກອງປະຊມ

ການຮວມມືການພິມຈໍາໜາຍຂາວສານສາກົນຄ້ັງທໍາອິດທ່ີໄດ

ເປີດຂ້ຶນໃນ 2017 ເປັນຕ້ົນມາ, ກອງປະຊມນ້ີ ໄດຈັດຂ້ຶນຢູສະ

ຖານທ່ີນ້ີ ລວມໄດ 3 ຄ້ັງແລວ, ປະເທດ ແລະ ຈໍານວນຂອງຜູ

ຕາງໜາທ່ີເຂ້ົາຮວມຄອຍໆເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາເກ່ົາຕາມແຕລະ

ປິ. "ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການໄດເຕ້ົາໂຮມຢູບອນດຽວ

ກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ, ມັນກໍເປັນ

ໂອກາດທີ່ດີທີ່ຫາຍາກໃນການພັດທະນາຂອງຕົວເມືອງເຊັ່ນ

ດຽວກັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງພະຍາຍາມອອກແຮງວາ ຢາກຈັດ

ສະຖານທ່ີຂອງການເປີດກອງປະຊມນ້ີ ໃຫຕົກຢູຕາແສງນ້ີຢາງ

ຖາວອນ." ທານ ເສົາປູຢຸນ ກາວວາ, ໂດຍອີງອາໄສກຸມຂະ

ແໜງການ, ໃນອະນາຄົດຍັງປະດິດສາງເວທີສູງຂອງການພິມ

ຈໍາໜາຍຂາວສານອີກດວຍ.

ບຸກເບີກສີສັນແບບລົງເລິກ

深耕特色

      ທ່ີນະຄອນຊີອານແຂວງສານຊີ(Xi'an, Shaanxi Provin-

ce)ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນ, ຕາແສງວັດທະນະ

ທໍາການທອງທຽວເສ້ັນທາງສາຍໄຫມບູຮານຕະຫຼາດພາກຕາ

ເວັນຕົກຕາຖັງ ກໍຈັດຢູສະຖານທ່ີດ້ັງເດີມຂອງຕະຫຼາດພາກຕາ

ເວັນຕົກນະຄອນສາງອານຂອງລາຊະວົງຖັງ(Tang Dynasty,

ປີ ຄສ.  618 -907). ທານ ຫີຼຈ່ົງຫັງ(Li zhong hang) ທ່ີເປັນ

ຜູອໍານວຍການໃຫຍບໍລິຫານຂອງກຸມບໍລິສັດຕະຫຼາດພາກຕາ

ເວັນຕົກ ຕາຖັງ(Tang West Market) ກາວວາ:" ນ້ີແມນສະ

ຖານທ່ີຮອງຮອຍມໍລະດົກທາງເສດຖະກິດການຄາໃນພັນປີແລວ

ນ້ີ, ເຊ່ິງກໍເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງເສ້ັນທາງສາຍໄໝບູຮານໃນລາ

ຊະວົງຖັງ ແລະ ລາຊະວົງສຸຍ(Sui Dynasty, ປີ ຄສ. 581 -

907). ອັນນີ້ເຮັດໃຫພວກເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາມູນຄາຂອງຊັບ

ພະຍາກອນວັດທະນະທໍາປະຫວັດສາດຕາມຄວາມສາມາດຂອງ

ຕົນ." ໂດຍອີງຕາມທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນອັນພິເສດ, ຕາ

ແສງທີ່ມີສີສັນແຫງໜຶ່ງທີ່ຖືວັດທະນະທໍາຂອງລາຊະວົງຖັງອັນ

ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາເສັ້ນທາງສາຍໄຫມບູຮານເປັນ

ຂະແໜງການນໍາໜາໄດກໍາເນີດອອກມາຕາມສະພາບຕົວຈິງ. 

ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາການທອງທຽວໄດເຊ່ືອມໂຍງ

ເຂ້ົາກັນ, ປະລິມານສະເລຍຕປີຂອງຈຳນວນນັກທອງທຽວຂອງ

ຕາແສງໃນປັດຈຸບັນ ໄດບັນລຸເຖິງ 20 ລານກວາເທ່ືອຄົນ, ມູນ
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ຄາຜົນຜະລິດຂອງປີໜຶ່ງ ປະມານ 3 ຕື້ກວາຢວນ (ປະມານ 

430,552,000ໂດລາ).

      ເມື່ອຍາງເລາະຢູໃນຕາແສງຕະຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກ

ຕາຖັງ, ຮູສຶກວາເຄຫາສະຖານແບບໃໝໄດສອງແສງໂສມ

ໜາປະຫວັດສາດຂອງລາຊະວົງຖັງອອກມາຄືນອີກ. ກິດຈະກໍາ

ວັດທະນະທໍາ "ມ້ືທ່ີຍາວນານທ່ີສາງອານ(The Longest Day

In Chang'an)" ໄດເຜີຍແຜອອກມາຢາງເປັນທາງການ,ຖາ

ຮອດມ້ືພັກຜອນ, ກໍມີຄົນໜຸມບໜອຍໄດນຸງເຄ່ືອງບູຮານລາຊະ

ວົງຖັງ, ແລະ ກາຍເປັນທິວທັດໃຫແກກັນແລະ ກັນ. ຄຽງຄູກັບ

ທາອຽງການສະກັດກ້ັນຄຸມຄອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ທ່ີ

ເປັນໄປໃນທາງດີ, ຕາແສງທີ່ມີສີສັນປະຫວັດສາດອັນພິເສດ

ພົ້ນເດັ່ນໄດກາຍເປັນບອນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທອງ

ທຽວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີມັກໄປອີກເທ່ືອໜ່ຶງ.

      "ມີຄົນໄປມາຢາງຟົດຟ້ືນ ການບໍລິໂພກກໍຈ່ຶງໄດຖືກຊັກນໍາ

ຂຶ້ນມາ, ການເຮັດທຸລະກິດຂອງຮານຄາຄອຍໆດໍາເນີນຕໄປ

ຢາງປົກກະຕິ." ທານ ຫີຼຈ່ົງຫັງ ໄດເວ້ົາຕ່ືມວາ, ພະຍາດລະບາດ

ໂຄວິດ-19 ໄດສ່ົງຜົນກະທົບຕທຸລະກິດຂອງຮານຄາ, ໃນດານ

ໜຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າໄດປັບປຸງໂຄງປະກອບການຄາໂດຍອີງຕາມ

ການປຽນແປງຂອງຕະຫຼາດ, ໃນອີກດານໜຶ່ງສືບຕບຸກເບີກ

ຄວາມປານີດອີກກາວໜ່ຶງບົນຄວາມມີສີສັນພິເສດ.

      ພາຍໃນຂົງເຂດຕາແສງທ່ີຈະກວມພ້ືນທ່ີ 1,5 ກິໂລຕາແມັດ

ຫັຼງຈາກສໍາເລັດການກສາງນ້ີ, ປະກອບມີຫໍພິພິທະພັນຂອງຕະ

ຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກຕາຖັງ ໃນຫົວຂໍ້ວັດທະນະທໍາເສັ້ນທາງ

ສາຍໄຫມບູຮານ ວັດທະນະທໍາການຄາລາຊະວົງຖັງ ແລະ ປະ   

ຫວັດສາດຕະຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກ, ຍັງມີຖະໜົນສະເໜເສັ້ນ

ທາງສາຍໄຫມບູຮານ ເມືອງສາກົນທຽວຫ້ິຼນແບບສະໄໝບູຮານ

ເປັນຕ້ົນ. ເຄ່ືອງບັນທຸກເຫ່ົຼານ້ີ ທັງເຮັດໃຫປະຫວັດສາດ "ເກີດ

ມີຊີວິດໃໝ", ທັງເຮັດໃຫຕາແສງຄອຍໆກາຍເປັນສະຖານທີ່ທີ່

ຈະຕອງໄປແນນອນ ເມ່ືອໄປທອງທຽວນະຄອນຊີອານ.

     "ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ພວກເຮົາກໍກຳນົດຄັກແນວາຕອງເອົາວັດ

ທະນະທໍາປະຫວັດສາດເປັນພ້ືນຖານ,  ໂດຍເອົາຂະແໜງການ

ວັດທະນະທໍາເປັນກໍາລັງຊກດັນ, ມາປະດິດສາງສີສັນຂອງເສັ້ນ

ທາງສາຍໄໝບູຮານ." ທານ ຫີຼຈ່ົງຫັງ ກາວວາ, ປັດຈຸບັນ ອົງ

ການຈັດຕ້ັງພາຍໃນປະເທດທ່ີມາຫວນຄືນເສ້ັນທາງສາຍໄໝບູ

ຮານ ແມນເລີ່ມອອກເດີນທາງຈາກບອນນີ້, ຄົນຕາງປະເທດ

ທີ່ມາຕາມເສັ້ນທາງສາຍໄໝ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາກໍແມນຕະຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກຕາຖັງຄືກັນ.

ເອົາໃຈໃສຕຊີວິດການເປັນຢູ

关注生活

      "ໃນອະນາຄົດ, ຈະເພ່ີມສ່ິງສະໜອງຄວາມສະດວກໃນການ

ດຳລົງຊີວິດໃຫດີຂຶ້ນຕື່ມອີກກາວໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ຕາແສງໃນ

ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາຖືກສາງສໍາເລັດແລວ, ຈະປະ

ກອບມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໂຮງແຮມ ຖະໜົນອາຫານການ

ກິນ; ມີໂຮງດົນຕີ ຫໍສະໝຸດ; ມີໜອງນ້ໍາ ແລະ ທະເລດອກໄມ

ເປັນຕ້ົນ." ທານ ເສົາປູຢຸນ ກາວວາ, ໃນອະນາຄົດ ນອກຈາກ

ການເຊ່ືອມຕ ການແລກປຽນທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸມໃນຂົງ

ເຂດຂະແໜງການພິມຈໍາໜາຍແລວ, ລາຍການການຜະລິດ

ຕະພັນປະດິດສາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າຮຽນ ການ

ທຽວຮຽນ ແລະ ລາຍການອ່ືນໆ ກໍຈະເຜີຍແຜອອກມາທັງທາງ

ອອນລາຍ ແລະ ທາງອອບລາຍ ພອມດຽວກັນ. ຈະສາງສາ

ຕາແສງໃຫກາຍເປັນ "ສະຖານທ່ີທ່ີທັງມີຊີວິດການເປັນຢູ ທັງມີ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທອງທຽວ, ທັງປານີດ ແລະ ສວຍງາມ".

      ທີ່ຕາແສງວັດທະນະທໍາການທອງທຽວເສັ້ນທາງສາຍ

ໄຫມບູຮານຕະຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກຕາຖັງ, ພາກສວນຂະ

ແໜງການຄາວັດທະນະທໍາໄລຍະທີສອງ ທີ່ລວມມີທັງຕຶກອາ

ຄານຫອງການ ໂຮງແຮມ ໂຮງລະຄອນ ກໍາລັງດໍາເນີນການ

ກສາງ, ພາກສວນຂະແໜງປະດິດສາງວັດທະນະທໍາ ພາກສວນ

ຂະແໜງການສະແດງດານວັດທະນະທໍາໄລຍະທີສາມ ກໍຄາດ

ວາຈະປະຕິບັດໃນປີ 2021. ທານ ຫີຼຈ່ົງຫັງ ແນະນໍາວາ, ພາຍ

ຫຼັງຕາແສງສໍາເລັດການກສາງແລວ ຄາດວາຈະມີວິສາຫະ

ກິດ ແລະ ຮານຄາຈໍານວນໝ່ືນກວາແຫງ ມາຕ້ັງຫັຼກປັກຖານ

ຢູທີ່ນີ້, ແລະ ສາງອາຊີບເຮັດວຽກທໍາງານເກືອບແສນຕໍາ

ແໜງ. "ຫວັງວາທີ່ຕາແສງຕະຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກຕາຖັງ 

ໃນອະນາຄົດ, ຈະເກີດມີບັນຍາກາດທ່ີປະຫວັດສາດ ແລະ ການ

ດໍາລົງຊີວິດອັນແໜນໜາປະສົມປະສານກັນ, ແລະ ສະໜອງ

ການອົບຮົມສ່ັງສອນທາງວັດທະນະທໍາໃຫແກຄົນ."

vtmy[kpI6[rk[

ຕາແສງທີ່ມີສີສັນ: ຕາແສງຝູຣົງ ເມືອງຢົງຊນ ແຂວງຫູໜານ(Furong 
Town, Yongshun County, Hunan Provience )  

特色小镇：湖南省永顺县芙蓉镇 新华社 图
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“……3、2、1，点火！”北京时间 2020 年 7 月 23 日 12 时 41 分，长征五号遥四运载

火箭在中国文昌航天发射场腾空而起，带着中国首次火星探测任务直奔太空！

中国此次火星探测任务被命名为“天问一号 "。火星探测器发射后，将于 2021 年降落火星，

并在火星上工作至少 90 个火星日（火星的一天比地球的一天略长，1 个火星日约为 24 小时

40 分钟），开展巡视探测、地貌特征研究等多个任务。

此次火星探测任务的目标是通过一次发射，实现环绕、着陆和巡视探测等任务。这意味

着此次任务不仅要实现环绕火星全球遥感探测，还要突破火星进入、下降、着陆、巡视、远

距离测控通信等关键技术。

lt[kpfu fk;va'7ko, r;dgIqk,kc]h;
你好火星，我们来了！

      “ສາມ ສອງ ໜ່ຶງ, ຈູດໄຟ” ໃນເວລາ 12 ໂມງ 41 ນາທີ 

ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາປັກກ່ິງ, ຈະຫຼວດບັນທຸກຍານສຳ

ຫຼວດ “ລອງມາກ 5 ວາຍ 4(Long March 5 Y4)” ໄດຖືກຍິງ

ຂ້ຶນສູອາວະກາດຈາກສູນສ່ົງຍານອາວະກາດເຫວິນຊາງ(Wen

chang) ປະເທດຈີນ! ການສ່ົງຂ້ຶນສູອາວະກາດຄ້ັງນ້ີແມນໄດ

ແບກຫາບພາລະກິດໃນການສຳຫຼວດດາວອັງຄານເປັນຄ້ັງທຳ

ອິດຂອງປະເທດຈີນ!

      ພາລະກິດການສຳຫຼວດດາວອັງຄານຂອງປະເທດຈີນໃນ

ຄ້ັງນ້ີ ໄດເອ້ີນຊ່ືວາ “ທຽນເວ້ີນເລກ 1”. ຫັຼງຈາກສ່ົງຍານສຳ

ຫຼວດດາວອັງຄານແລວ ຮອດປີ 2021 ຈ່ຶງຈະລົງຈອດຢູທ່ີດາວ

ອັງຄານ, ພອມທັງຈອດພັກຢູດາວອັງຄານເປັນເວລາ 90 ວັນ

ດາວອັງຄານ(ໜຶ່ງວັນຂອງດາວອັງຄານແມນຈະຍາວກວາ

ຫນ່ຶງວັນຂອງໜວຍໂລກໜອຍໜ່ຶງ, ໜ່ຶງວັນດາວອັງຄານມີປະ

ມານ 24 ຊ່ົວໂມງ 40 ນາທີ), ເພ່ືອດຳເນີນການລາດຕະເວນ

ສຳຫຼວດ, ຄ້ົນຄວາຈຸດພິເສດພູມສັນຖານ ແລະ ປະຕິບັດພາລະ

ກິດອ່ືນໆ.

      ເປ້ົາໝາຍຂອງພາລະກິດການສຳຫຼວດດາວອັງຄານຄ້ັງ

ນ້ີ ແມນໃຫສຳເລັດພາລະກິດຕາງໆ ພາຍໃນການສ່ົງຍານພຽງ

ຄ້ັງດຽວ ເຊ່ັນ: ການວຽນອອມ, ການລົງຈອດ, ການລາດຕະ

ເວນສຳຫຼວດ ແລະ ອ່ືນໆ. ຫມາຍຄວາມວາ ພາລະກິດຄ້ັງນ້ີບ

ພຽງແຕຕອງສຳເລັດການສຳຫຼວດຣີໂມດເຊັນຊິງ(remote s

ensing)ແບບໂຄຈອນອອມທ່ົວດາວອັງຄານ, ຍັງຕອງໄດບຸກ

ທະລຸເຕັກນິກສຳຄັນຕາງໆເຊ່ັນ: ການບິນເຂ້ົາສູດາວອັງຄານ, 

ການບິນລົງ, ການລົງຈອດເທິງພ້ືນ, ການລາດຕະເວນ, ການ

ສ່ືສານຄວບຄຸມວັດແທກໄລຍະໄກ ແລະ ອ່ືນໆ.

“ທຽນເວ້ີນ 1” ແມນຫຍັງ?

“天问一号”是什么？

      ຊ່ືເອ້ີນດ່ັງກາວແມນມີແຫຼງມາຈາກບົດກອນຍາວ “ທຽນ

ເວີ້ນ(ມີຄວາມໝາຍວາ ຄຳຖາມສູສະຫວັນ)” ຂອງທານ ຊຍ

ຢວນ(Qu Yuan) ນັກກະວີຈີນສະໄຫມບູຮານ(ປະມານປີ ກອນ

ຄ.ສ 340 ຫາປີ 278 ), ເຊິ່ງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການຖາຍ

ທອດວັດທະນະທຳແຫງການສຳຫຼວດທຳມະຊາດ ແລະ ອາວະ

ກາດຂອງປະເທດຈີນ.

      ຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານແມນຖືກອອກແບບເປັນສອງ

ພາກສວນ ກໍຄື: ຍານໂຄຈອນວຽນອອມ ແລະ ຍານລົງຈອດ

ສຳຫຼວດ, ໃນນ້ັນ ຍານລົງຈອດສຳຫຼວດແມນປະກອບດວຍຫອງ

ປະຕູເຂົ້າ ແລະ ລົດດາວອັງຄານ. ໃນພາລະກິດຄັ້ງນີ້, ຍານ

ລົງຈອດສຳຫຼວດແມນຈະລົງຈອດຢູເທິງພື້ນຜິວຂອງດາວອັງ

ຄານ, ພອມທັງປອຍຍານສຳຫຼວດລົດດາວອັງຄານອອກ, ດຳ

ເນີນການສຳຫຼວດຢູເທິງພື້ນຜິວດາວອັງຄານ. ຍານໂຄຈອນ

ອອມແມນຈະໂຄຈອນອອມດາວອັງຄານ, ເພ່ືອຮັບໃຊໜາທ່ີໃນ

ການຖາຍທອດສັນຍານສື່ສານ (relay communication) 

ໃນພາລະກິດຄ້ັງນ້ີ ແລະ ດຳເນີນການໂຄຈອນສຳຫຼວດ.

      ພາລະກິດຕ້ົນຕໍຂອງ “ທຽນເວ້ີນເລກ 1” ລວມມີ: ເກັບກຳ

ຂ້ໍມູນຮູບພາບດາວອັງຄານ, ສຳຫຼວດວັດຖ, ທາດມູນ, ທ່ົງແມ

ເຫັຼກທ່ີຢູເທິງພ້ືນຜິວດາວອັງຄານ, ສຶກສາພູມອາກາດຂອງດາວ
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ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຈະຫຼວດບັນທຸກຍານສຳຫຼວດ “ລອງມາກ 5 ວາຍ 4(Long March 5 Y4)” ໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດຈາກສູນສົ່ງຍານອາວະ
ກາດເຫວິນຊາງ(Wenchang) ປະເທດຈີນ ເພື່ອດຳເນີນພາລະກິດໃນການສຳຫຼວດດາວອັງຄານເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດຈີນ
7月23日，长征五号遥四运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空，实施中国首次火星探测任务 新华社 图 31
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ອັງຄານ ແລະ ອ່ືນໆ.

ຈຸດເວລາການສ່ົງຍານສູດາວອັງຄານແມນຫຍັງ?

什么是火星发射窗口？ 

      ໜວຍໂລກຕ້ັງຢູຈຸດຂອນຂາງດານໃນຂອງລະບົບສຸລິຍະ

ຈັກກະວານ, ດາວອັງຄານຈະໄກຈາກດວງອາທິດໜອຍໜຶ່ງ, 

ໜວຍໂລກໂຄຈອນອອມດວງອາທິດຮອບໜ່ຶງແມນຕອງໃຊເວ

ລາປະມານ 365 ວັນ, ສວນດາວອັງຄານແມນຈະໃຊເວລາປະ

ມານ 687 ວັນ, ເພາະສະນ້ັນ ໄລຍະຫາງລະຫວາງໜວຍໂລກ 

ແລະ ດາວອັງຄານແມນບໄດຄົງທີ່ສະເໝີໄປ. ປະມານທຸກໆ 
26 ເດືອນ, ໜວຍໂລກ ແລະ ດາວອັງຄານຈ່ຶງຈະຢູໃນຈຸດທ່ີໃກ

ຄຽງກັນ, ການທ່ີຖືໂອກາດຍິງສ່ົງຍານສຳຫຼວດໃນຈຸດເວລານ້ີ 

ແມນສາມາດປະຢັດຕ້ົນທຶນ ແລະຍົກສູງອັດຕາສຳເລັດໄດ. ການ

ສຳຫຼວດດາວອັງຄານຂອງມະນຸດແມນລິເລ່ີມໃນຊມປີ 60 ຂອງ

ສະຕະວັດທີ 20, ຕາງກໍຕອງໄດອາໄສຈຸດເວລາດ່ັງກາວເພ່ືອ

ສົ່ງຍານສຳຫຼວດອອກໄປ. ເຖິງແມນຈະເຮັດແບບນີ້ກໍຕາມ, 

ໂດຍລວມແລວ ອັດຕາສຳເລັດການສຳຫຼວດຂອງມະນຸດແມນ

ຍັງຕາຫຼາຍຄືເກົ່າ, ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດຮັບຮູໄດເລີຍວາ

ເຕັກນິກການສຳຫຼວດດາວອັງຄານແມນມີລະດັບຄວາມຍາກ

ຫຼາຍປານໃດ.

为何探测火星？

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງສຳຫຼວດດາວອັງຄານ?

      ດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະທ່ີຄາຍຄືກັບໜວຍໂລກທ່ີສຸດ, 

ສະນ້ັນການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ, ສຶກສາກຽວກັບຕ້ົນກຳເນີດ

ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງດາວອັງຄານ ແມນມີຜົນຊວຍມະ

ນຸດໃນການສືບຕສຶກສາກຽວກັບການກຕົວຂອງໜວຍໂລກ ແລະ 

ລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານ, ຄາດຄະເນທາອຽງການປຽນແປງ

ຂອງໜວຍໂລກໃນອະນາຄົດ ແລະ ອ່ືນໆ.

      ໃນແງຄິດຂອງວົງການວິທະຍາສາດໂດຍທ່ົວໄປແລວ, 

ເມື່ອເບິ່ງໃນແງມຸມການອົບພະຍົບໄປດາວເຄາະອື່ນຂອງມະ

ນຸດໃນອະນາຄົດແລວ, ດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະໜວຍໜ່ຶງ

ທ່ີຫນາຄ້ົນຄວາທ່ີສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານ. ເຖິງແມນວາ

ບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານຈະເບົາບາງ, ອຸນຫະພູມສະເລຍ

ຕປີຈະຢູໃນລະດັບ -50 ອົງສາກໍຕາມ, ແຕວາມັນໃກຄຽງກັບ

ໜວຍໂລກຫຼາຍ, ໄລຍະເວລາພາຍໃນວັນໜ່ຶງໃກຄຽງກັບໜວຍ

ໂລກ; ມີຮອງຮອຍນ້ໍາທາດແຫຼວ; ຜົນການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ

ເປີດເຜີຍວາ, ຢູດາວອັງຄານອາດເຄີຍມີສ່ິງມີຊີວິດມາກອນ.

“ທູດ” ຂອງສາມປະເທດ ພອມກັນໄປສູດາວອັງຄານ

三国“使者”同赴火星

      ລະດູຮອນປີນ້ີ, “ທູດ” ແຫງໜວຍໂລກຂອງສາມປະເທດ 

ກໍາລັງໄປສູດາວອັງຄານພອມໆກັນ. ຕຈາກຍານສຳຫຼວດດາວ

ອັງຄານທີ່ມີຊື່ວາ “ຄວາມຫວັງ”(Al-Amal) ລໍາທໍາອິດຂອງ

ສະຫະລັດອາຫັຼບເອມີເຣດ ຖືກສ່ົງຂ້ຶນອາວະກາດ ໃນວັນທີ 20 

ຢູທ່ີປະເທດຢ່ີປຸນແລວ, ຍານສຳຫຼວດ “ທຽນເວ້ີນ 1” ໃນພາລະ

ກິດສໍາຫຼວດດາວອັງຄານ ທ່ີປະເທດຈີນເປັນເຈ້ົາການເອງຄ້ັງ

ທາໍອດິ ຖກືສົງ່ຂຶນ້ອາວະກາດໃນວນັທ ີ23, ຈາກນັນ້ ໃນວນັທ ີ
30 ລົດດາວອັງຄານທ່ີຊ່ືວາ “ຄວາມມຸງໝ້ັນ”(Perseverance)

ຂອງກົມການບິນອາວະກາດປະເທດອາເມລິກາກໍໄດເລີ່ມຕົ້ນ

ການເດີນທາງເຊ່ັນກັນ.

①

32

|   中国之窗xjv'1hP,ljv'cl'xtgmf9uo



      ຍານ “ຄວາມຫວັງ” ມີນ້ໍາໜັກປະມານ 1,5 ໂຕນ, ສູງປະ

ມານ 2,9 ແມັດ, ໄດບັນທຸກເຄ່ືອງອຸປະກອນ 3 ຈຸທ່ີໃຊສຳລັບ

ຄ້ົນຄວາຊ້ັນບັນຍາກາດດາວອັງຄານ ແລະ ຕິດຕາມວັດແທກ

ການປຽນແປງຂອງພູມອາກາດ. “ທຽນເວ້ີນ 1” ມີນ້ໍາໜັກປະ

ມານ 5 ໂຕນ, ເປັນຍານສຳຫຼວດຫວງອາວະກາດທ່ີໜັກທ່ີສຸດທ່ີ

ປະເທດຈີນໄດສ່ົງຂ້ຶນໃນປັດຈຸບັນ. ຍານສຳຫຼວດຊ່ືວາ “ຄວາມ

ມຸງໝັ້ນ” ມີນໍ້າໜັກປະມານ 1025 ກິໂລກຼາມ, ຂະໜາດໃຫຍ

ເທ່ົາກັບລົດຍົນນອຍຄັນໜ່ຶງ, ມັນບັນທຸກຍົນເຮລີຄົບເຕີດາວອັງ

ຄານທີ່ມີຊື່ວາ “ສະຫຼຽວສະຫຼາດ”(Ingenuity) ໄປສູດາວອັງ

ຄານພອມກັນ. 

      ຕາມແຜນແລວ, ຍານໝາຍເລກ “ຄວາມມຸງໝ້ັນ” ແມນ

ຈະລົງຈອດພື້ນດາວອັງຄານ ຢູທີ່ພາກເໜືອຂອງເສັ້ນສູນສຸດ

ດາວອັງຄານໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ ປີ 2021. ພາລະກິດສຳຄັນ

ຂອງລົດດາວອັງຄານຊື່ “ຄວາມມຸງໝັ້ນ” ແມນຄົ້ນຫາຮອງ

ຮອຍສິ່ງມີຊີວິດທີ່ອາດມີຢູໃນດາວອັງຄານ. ນອກນັ້ນ, ພາລະ

ກິດຂອງມັນຍັງລວມທັງການເກັບກຳຕົວຢາງກອນຫີນ ແລະ

ດິນດາວອັງຄານ ເພື່ອສົ່ງກັບຄືນສູໜວຍໂລກໃນອະນາຄົດ, 

ການສຳຫຼວດເສ້ັນທາງໃຫແກການລົງຈອດ ແລະ ສຳຫຼວດດາວ

ອັງຄານຂອງມະນຸດ ແລະ ອ່ືນໆ, ຍານຫມາຍເລກ “ຄວາມມຸງ

ໝ້ັນ” ຈະໃຊເວລາຢາງໜອຍໜ່ຶງປີດາວອັງຄານ(ປະມານ 687

ວັນໜວຍໂລກ) ເພ່ືອດຳເນີນການສຳຫຼວດຕຂົງເຂດທ່ີລົງຈອດ.

      ຍານຊ່ືວາ “ຄວາມຫວັງ” ຂອງສະຫະລັດອາຫັຼບເອມີເຣດ 

ຈະບລົງຈອດຢູດາວອັງຄານ, ແຕຈະໂຄຈອນອອມດາວອັງ

ຄານຢູເສັ້ນໂຄຈອນທີ່ຫາງຈາກພື້ນຜິວດາວອັງຄານ 2 ໝື່ນ

ເຖິງ 4 ໝ່ືນກິໂລແມັດ. ຍານ “ຄວາມຫວັງ” ໂຄຈອນອອມດາວ

ອັງຄານໜ່ຶງຮອບ ໃຊເວລາປະມານ 55 ຊ່ົວໂມງ, ຕາມແຜນ

ແມນຈະໂຄຈອນອອມດາວອັງຄານຢາງຕເນື່ອງ ຢາງໜອຍ

ສອງປີ, ພາລະກິດຕ້ົນຕໍຂອງມັນແມນສັງເກດວັດແທກການປຽນ

ແປງຂອງບັນຍາກາດ ແລະ ພູມອາກາດຂອງດາວອັງຄານ, 

ເພື່ອກຽມຄວາມພອມໃຫແກການສຳຫຼວດໃນຂັ້ນຕອນຕໄປໃນ

ອະນາຄົດ.

      ເຖິງແມນວາພາລະກິດ ແລະ ຈຸດພິເສດຈະແຕກຕາງກັນ

ກໍຕາມ, ແຕຍານສຳຫຼວດຂອງທັງສາມປະເທດ ແມນກຳລັງ

ຮວມກັນປະດິດສາງປະຫວັດສາດໃໝ ແຫງຂະບວນການສຳ

ຫຼວດລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານຂອງມະນຸດ. “ທູດ” ໜວຍໂລກ

ແຕລະຄົນ ຕາງກໍເປັນຜູບຸກເບີກ, ພວກມັນບພຽງແຕສາມາດ

ຊວຍໃຫພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຕຈັກກະວານຫຼາຍຂຶ້ນ, ຍັງສາມາດ

ເສີມຂະຫຍາຍພາລະກິດການສຳຫຼວດອາວະກາດ ອັນເປັນພາ

ລະກິດຮວມກັນຂອງມວນມະນຸດ.
稿件来源：本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ①  “ທຽນເວ້ີນ 1”  ທ່ີແບກຫາບພາລະກິດໃນການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ
ເປັນຄ້ັງທຳອິດຂອງປະເທດຈີນຖືກສ່ົງຂ້ຶນສູອາວະກາດ

图① 中国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射升空 

新华社 图

ຮູບ ②  ວັນທີ 2 ສິງຫາ, ທ່ີສູນຄວບຄຸມສ່ົງຍານອາວະກາດປັກກ່ິງ ວິຊາການ
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດເຮັດວຽກທ່ີພາກສະໜາມ

图② 8月2日，在北京航天飞行控制中心，航天科技人员在现场工
作 新华社 图
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最近几个月，一个名为“自得琴社”的中国古风乐

团火遍了海内外。这是一个由十多位 90 后、80 后组成

的古琴社，他们专门拍摄中国古风音乐短视频，传播中国

古乐。

在以海外观众为主的 Youtube 平台上，自得琴社的

主页播放量最高的改编古风歌曲《左手指月》观看次数已

经超过 1300 万，《长安十二时辰幻想曲》《哆啦 A 梦之歌》

等多首古风改编歌曲的播放量也突破百万。“希望古琴在

我们手中变得更有趣，更有活力，更有朝气。”自得琴社

创始人、艺术总监唐彬说。

“提起古琴，很多人第一个想到的词是孤独或是寂寞，

似乎我们这些弹古琴的人就应该与世隔绝，寄情于山水自

娱自乐。其实有一大批中国年轻人为了古琴在当代发扬光

大而努力着。”唐彬说，自己钻研古琴已有十余年，去年

他开始邀请同仁和“外援”——尝试结合中国传统民乐和

古代服饰，将影视游戏配乐等流行歌曲改编成古风音乐，

录制演奏视频后上传网络。

自得琴社录制的首支古风音乐短视频《空山鸟语》迅

速走红，《长安十二时辰幻想曲》更让作曲家赵亮棋叹服，

让原作者马伯庸称赞“真好听，气场也足”，专业乐评人

耳帝形容其“雷腾云奔”……

“年轻人喜欢创新，并不是要抛弃那些旧的东西。用

传统的方式把新东西做好，就是对中国传统民乐和文化最

好的传播和传承。”唐彬表示，改编和创新的目的，是让

中国传统文化中的瑰宝，那些美好的汉唐乐舞在这个时代

“再活一次”。他尤其希望以短视频的热度，引导观众熟悉

古琴这一相对“高冷”的乐器。

①
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自得琴社，让古琴更有趣

lt,k7q,0y,9nhg8uF gIaf.sh0y,[6Iko,u7;k,sohklqo.9pyj'0bho

       ເດືອນມໆ ມານ້ີ,  ວົງດົນຕີຈີນບູຮານທ່ີມີຊ່ືວາ “ສະມາ

ຄົມຂິມຈ້ືເຕີ” (Zide,ໝາຍເຖິງອອນຊອນໃຈ) ໄດໂດງດັງໄປ

ທ່ົວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ນ້ີແມນສະມາຄົມຂິມບູຮານ

(ເຄື່ອງດົນຕີຈີນພື້ນເມືອງປະເພດມີສາຍດີດ, ມີປະຫວັດສາດ

ຫຼາຍກວາ 3000 ປີ) ທີ່ປະກອບດວຍສະມາຊິກໄວໜຸມຊາວ     

ກວາຄົນທ່ີມີອາຍຸ 20 ປີ, 30 ປີ. ພວກເຂົາຖາຍວິດີໂອສ້ັນກຽວ

ກັບດົນຕີຈີນບູຮານເປັນສະເພາະ ແລະ ເຜີຍແຜດົນຕີບູຮານຈີນ. 

      ຢູໃນເວັບໄຊຢູທູບ(Youtube), ເທິງໜາຫັຼກຂອງສະມາຄົມ

ຂິມຈ້ືເຕີ ເພງບູຮານສະບັບປັບປຸງທ່ີມີຊ່ືວາ “ມືຊາຍຊ້ີພະຈັນ” ທ່ີ

ມີປະລິມານການຮັບຊົມຫລື ຍອດວິວສູງຫລາຍກວາ 13 ລານ

ຄ້ັງ,“ບົດເພງເພ້ີຝັນສິບສອງຍາມທ່ີເມືອງສາງອັນ”(Chang’an)

 “ບົດເພງ ໂດເຣມອນ” (Doraemon) ແລະ ບົດເພງບູຮານສະ

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ①  ຮູບຖາຍລວມຂອງ ສະມາຊິກຕ້ົນຕໍຂອງສະມາຄົມຂິມ ຈ້ິືເຕີ 

图① 自得琴社主要成员合影 供图

ຮູບ ②  ສະມາຄົມຂິມ ຈ້ິືເຕີ ກຳລັງຝຶກຊອມ

图② 自得琴社排练 供图
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ບັບປັບປຸງເພງອ່ືນນ້ັນ ກໍມີຍອດການຮັບຊົມທະລຸລານຄ້ັງ. ທານ 

ຖາງປ່ິນ (Tang Bin) ຜູອຳນວຍການຝາຍສິລະປະ, ຜູກຕ້ັງສະ

ມາຄົມຂິມຈື້ເຕີ ກາວວາ: “ຫວັງວາຂິມບູຮານທີ່ຢູໃນມືຂອງ

ພວກເຮົາ ມີຄວາມປຽນແປງທ່ີໜາສົນໃຈຍ່ິງຂ້ຶນ, ມີຊີວິດຊີວາ

ຍ່ິງຂ້ຶນ ແລະ ມີພະລັງຫາວຫັນຍ່ິງຂ້ຶນ.”

ປຽບເໝືອນຄົນໃນຮູບແຕມຂອງສະໄໝບຮູານກຳລັງບັນ

ເລງເພງ

仿佛古画中的人在演奏 

      ຮູບແບບຊດວິດີໂອທ່ີ ສະມາຄົມຂິມຈື້ເຕີ ນຳສະເໜີນ້ັນ ມີ

ຮູບແບບລັກສະນະບູຮານ. ໃນສາກຫັຼງສີເຫືຼອງອອນ, ຜູບັນເລງ

ຈັດລຽນກັນແບບສັບສົນປົນເປ, ມີຜູນ່ັງມີຜູຢືນ, ຄາຍຄືກັບນັກ

ດົນຕີໃນພະລາຊະວັງທ່ີຢູໃນຮູບແຕມບູຮານຂອງຈີນ. ເທິງຮາງ

ກາຍຂອງພວກເຂົາແມນໃສເສ້ືອຜາແບບຢອນຄືນຫັຼງຍອນຍຸກ

ຂອງຍຸກສະໃຫມບູຮານຈີນ, ຫວີຜົມເປັນມວຍຜົມແບບດ້ັງເດີມ, 

ບາງຄົນຍັງຄົງໃຊວິທີຈັບຂິມຄືກັບຮູບແຕມບູຮານທ່ີເລືອນລາງ.

ໃນມານສາກເບື້ອງຫຼັງຍັງມີໄຟໃນພະລາຊະວັງ ແລະ ເຄື່ອງ

ປະດັບເອຢອງອ່ືນໆ, ຊາວເນັດໄດຍົກຍອງວາ “ງາມຄືຮູບແຕມ”

ພາຍຫັຼງທ່ີໂດງດັງຂ້ຶນມາ, ທານ ຖາງປ່ິນ ເວ້ົາຢາງກົງໄປກົງ

ມາວາ, ໃນຕອນທຳອິດພວກເຂົາກໍຄິດບເຖິງຄືກັນວາ ວິດີໂອ

ຊດນີ້ຈະດັງແບບນີ້, ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຂິມທັງໝົດລວນ

ແຕອາໄສຄວາມມັກຮັກ, ປະດິດສາງສັນດວຍຕົນເອງ, ປັບປຸງ

ດັດແກ, ບັນເລງເພງທັງຖາຍວິດີໂອ.  ທານ ຖາງປ່ິນ ເວ້ົາວາ

“ທຳອິດພວກເຮົາໄດຖາຍສາກຫຼັງທີ່ເປັນສີຂາວ, ເບິ່ງແລວກໍ

ຄິດວາຍັງບດີປານໃດ, ຈຶ່ງໄດປຽນມາເປັນສີເຫຼືອງອອນຄືໃນ

ປັດຈຸບັນ, ມາບວກໃສກັບລາຍເສ້ັນອີກໜອຍໜ່ຶງ, ກໍເບ່ິງຄືກັບ

ຮູບບູຮານແລວ.”

      ໝູເພ່ືອນຊາວເນັດພາກັນເດົາວາ, ວິດີໂອເຫ່ົຼານ້ີແມນກຳ

ລັງຮຽນແບບຮູບແຕມ ແລະ ຮູບແຕມແຂວນຝາຊ່ືດັງໃນ ສະ

ໄໝລາຊະວົງຖາງ (ຄ.ສ 618 - ຄ.ສ 907),  ທານ ຖາງປ່ິນ 

ເວົ້າວາ ພວກເຂົາກໍບໄດຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນແບບປານນັ້ນ. 

“ການອີງໃສຮູບບູຮານມາສະແດງທັງໝົດນັ້ນ, ການເລືອກ

ເຄື່ອງດົນຕີແມນມີຂໍ້ຈຳກັດ, ການຈັດວາງແບບໃນຮູບ ແລະ 

ເຄື່ອງເຮືອນເຟີນີເຈີພວກເຮົາກໍບມີ, ແຕວາເຄື່ອງນຸງພວກ

ເຮົາແມນບູຮານຍອນຍຸກທັງໝົດ, ວິດີໂອໜ່ຶງສະແດງເຖິງຍຸກ

ສະໄໝລາຊະວົງໜ່ຶງ” ເພ່ິນແນະນຳວາ ສະມາຄົມຂິມໄດຮວມ

ມື ກັບ ຄະນະຄົ້ນຄວາເຄື່ອງນຸງບູຮານຈີນຄະນະໜຶ່ງໂດຍສະ

ເພາະ, ຮູບແບບ ແລະ ສີສັນລວດລາຍຂອງເຄ່ືອງນຸງລວນແຕ

ມີທ່ີໄປທ່ີມາຢາງຮອບຄອບ, ດວຍເຫດນ້ັນ ຜົນທ່ີໄດຮັບທາງວິ

ໄສທັດແມນມີການປະສານກັນເປັນຢາງດີທ່ີສຸດ. 

      ທານ ຖາງປ່ິນ ເວ້ົາວາ “ແທຈິງແລວ ໃນການຖາຍວິດີ

ໂອເອງ ກໍບໄດມີຄວາມສັບສົນ, ພວກເຮົາບໄດຖາຍມູມກອງ

ດຽວໃຫກັບທຸກເຄື່ອງດົນຕີເມື່ອເວລາບັນເລງດຽວ, ແຕວາ

ແມນການຖາຍມຸມກອງດຽວທັງໝົດ, ບາງເທື່ອກໍແມນຍອນ

ແນວນີ້ທີ່ເຮັດໃຫປາກົດຜົນອອກມາຢາງມີເອກະລັກຄືກັບຮູບ

ບູຮານ.” “ການຖາຍວິດີໂອໃຊເວລາໜຶ່ງມື້ສອງມື້ ກໍສາມາດ

ສຳເລັດແລວ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລວ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫເສຍເວ

ລາທີ່ສຸດກໍແມນການປະພັນເພງ ແລະ ປັບປຸງເພງໃນໄລຍະ

ກອນໜາ, ຖາວາໃຊເວລາສັ້ນກໍແມນສິບຊາວມື້, ຫຼາຍແນກໍ

ແມນໃຊເວລາສອງສາມເດືອນ.”

①
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ເທຄວາມມີຊີວິດຊີວາເຂົ້າວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມ

为传统文化注入活力

      “ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຂິມບູຮານ, ຄຳສັບທຳອິດທ່ີຫຼາຍຄົນຄາດ
ຄິດເຖິງນ້ັນກໍຄົງແມນຄວາມໂດດດຽວ ຫືຼ ຄວາມເຫງົາ, ເບ່ິງ
ຄືວາພວກຄົນທ່ີດີດຂິມບູຮານເຫ່ົຼານ້ີຄວນຈະແຍກໂຕຫາງຈາກ
ໂລກ, ສ່ົງຄວາມຮູສຶກໄປກັບພູຜາສາຍນ້ຳມວນຊ່ືນກັບຕົນເອງ. 
ແທຈິງແລວ ມີຄົນໄວໜຸມຂອງຈີນຈຳນວນຫຼາຍໄດພະຍາຍາມ
ຢາງສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອຂິມບູຮານໃນຍຸກປັດຈຸບັນທ່ີມີການ
ພັດທະນາຢາງໃຫຍຫຼວງ.”  ທານ ຖາງປ່ິນ ເວ້ົາວາ, ຕົນເອງ
ຄົ້ນຄວາຂິມບູຮານມາໄດສິບກວາປີແລວ, ປີກາຍນີ້ລາວໄດ
ເລີ່ມເຊີນເພື່ອນຮວມອາຊີບ ແລະ “ການຊວຍເຫຼືອຈາກພາຍ
ນອກ” —— ເພ່ືອທົດລອງປະສົມປະສານເຄ່ືອງດົນຕີພ້ືນເມືອງ
ດ້ັງເດີມ ແລະ ເຄ່ືອງນຸງບູຮານ, ເອົາເພງປະກອບຮູບເງົາໂທ
ລະພາບ ແລະ ເກມ ກັບ ເພງທ່ີເປັນທ່ີນິຍົມອ່ືນໆ ມາປັບປຸງເປັນ
ດົນຕີແບບບູຮານ, ພາຍຫັຼງບັນທຶກວິດີໂອການສະແດງແລວກໍ
ອັບໂຫຼດ (upload) ລົງເນັດ. 
      ວິດີໂອສ້ັນດົນຕີບູຮານເພງທຳອິດຂອງ ສະມາຄົມຂິມຈ້ືເຕີ 
ໄດບັນທຶກມີຊ່ືວາ “ພາສານົກໃນພູອັນເປ່ົາຫວາງ” ໄດໂດງດັງ
ຂຶ້ນມາຢາງໄວວາ, “ບົດເພງເພີ້ຝັນສິບສອງຍາມທີ່ສາງອັ່ນ” 
ຍິ່ງໄດເຮັດໃຫ ທານ ຈາວລຽງສີ (Zhao Liangqi) ນັກປະພັນ
ເພງຂອງຈີນອຸທານດວຍຄວາມຊື່ນຊົມ, ເຮັດໃຫທານ ມາໂປ
ຢົງ(Ma Boyong) ນັກຂຽນນິຍາຍ ຍອງຍໍວາ “ມວນແທໆ , ບັນ
ຍາກາດກໍເຕັມປຽມ...” ປັດຈຸບັນ, ແຟນໆ (Fans) ຈຳນວນບ 
ໜອຍໄດມີການສົນທະນາໃນບອນສະແດງຄຳຄິດເຫັນວາມໆ
ນີ້ມີບົດເພງໃດແດທີ່ຟັງມວນ, ຫວັງວາຈະໄດຟັງສະບັບປະພັນ
ຄູ ກັບ ດົນຕີພ້ືນເມືອງ ແລະ ການບັນເລງຂິມບູຮານ; ຂໍພຽງ

ແຕວາລາຍການເພງມີຄວາມເໝາະສົມ, ທາງກຸມກໍຈະພິຈາ
ລະນາການປັບປຸງດັດແກຕບົດເພງນ້ັນ. 
      “ຄົນໄວໜຸມມັກການປະດິດສາງໃໝ, ແຕບແມນການປະ
ຖິ້ມສິ່ງເກົ່າໆເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃຊວິທີເກົ່າຮວມກັບການເຮັດສິ່ງໃໝ
ໃຫດີ, ກໍແມນການເຜີຍແຜ ແລະ ຖາຍທອດສືບສານເຄ່ືອງດົນ
ຕີພື້ນເມືອງຈີນ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ດີທີ່ສຸດ.” ທານ ຖາງປິ່ນ 
ກາວວາ, ລາວມີຄວາມຫວັງເປັນພິເສດວາ ຜານຄວາມຮອນ
ແຮງຂອງວິດີໂອສັ້ນ, ຈະນຳພາຜູຊົມລຶ້ງເຄີຍ ກັບ ຂິມບູຮານ
ເຄ່ືອງດົນຕີທ່ີຂ້ອນຂາງ “ສູງສັກ ແລະ ເຢືອກເຢັນ” ນ້ີ: ເນ່ືອງ
ຈາກວາທວງທຳນອງຂອງເຄື່ອງດົນຕີ,  ລາຍການບົດເພງ
ທ່ີອຳມະຕະ, ການສະແດງອອກຂອງຫົວຂ້ໍຕ້ົນຕໍ ກັບ ຄົນຈີນໃນ
ຍຸກສະໄໝປັດຈຸບັນຂອນຂາງທີ່ຈະມີໄລຍະຫາງ, ຄົນຈຳນວນ
ບໜອຍຄິດວາຂິມບູຮານມີຄວາມຄຸມເຄືອ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຍາກ. 
ຖາຫາກວາປະຊາຊົນມັກຮັກທຳນອງແບບຍຸກສະໄໝປັດຈຸບັນ
ທ່ີບັນເລງໂດຍຂິມບູຮານແລວ, ເມ່ືອໄປຟັງລາຍການບົດເພງ
ອຳມະຕະຂອງສະໄໝກອນນ້ັນ, ເຂົາຈະມີຄວາມລ້ຶງເຄີຍ ແລະ 
ເຂ້ົາໃຈເພ່ີມຂ້ຶນອີກສວນໜ່ຶງ. 

本刊综合
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ຮູບ ①  ຮູບຖາຍລວມຂອງ ສະມາຊິກຕ້ົນຕໍຂອງສະມາຄົມຂິມ ຈ້ິືເຕີ 

图① 自得琴社主要成员合影 供图

ຮູບ ②  ສະມາຄົມຂິມ ຈ້ິືເຕີ ຂ້ຶນເວທີສະແດງ
图② 自得琴社登台表演 供图

ຮູບ ③ ນັກສະແດງແຕງໜາກອນຂ້ຶນເວທີສະແດງ
图③ 演员登台前化妆 供图
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努 萨 迪 1986 年 出 生 于 老 挝 中 部 万 象 省 欣 合 县。

2009 年，凭借扎实的会计专业基础和良好的英语沟通能

力，她从众多应聘者中脱颖而出，成为中国电建老挝水泥

公司的员工。

谈起公司的“狮牌”水泥产品，努萨迪充满自豪。“我

们是老挝最早的水泥生产企业之一。”她说，“从老挝南北

许多水电站到首都宽阔的 450 周年大道、宏伟的老挝国

家会议中心，就连我家乡的很多房屋都是用‘狮牌’水泥

建成的。”

十年里，努萨迪不仅见证了水泥公司的发展，也组

建了自己的家庭。现在，努萨迪和女儿共同生活在公司提

供的宿舍里。2019 年底，她还被评为中国电建集团海外

投资有限公司的优秀外籍员工。

在老挝疫情最紧张的时候，包括努萨迪在内的 230

名老挝员工和 60 名中国员工坚定地在一起奋斗。努萨迪

说，疫情期间，“每天都有中国同事为我和女儿送来一日

三餐，这让我终生难忘。现在，老挝的疫情阴霾日渐散去，

又一个新的十年开启。我会倍加珍惜，爱女儿、爱生活、

爱工作”。

      10 ປີ ທ່ີຜານໄປນ້ັນ,  ສາວລາວ ນາງ ນົກສະດີ ເພອຸທອງ

(ແປຕາມສຽງ) ໄດຈັບມືກາວໄປທາງໜານຳ ບໍລິສັດ POWER 

CHINA. ຜານການຝຶກຝົນຫຼຫຼອມ 10 ປີ, ໄດເຮັດໃຫ ນາງ ນົກ

ສະດີ ເຕີບໃຫຍກາຍເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ 

ໄວເນ້ືອເຊ່ືອໃຈໄດ.

      ນາງ ນົກສະດີ ເກີດໃນປີ 1986 ທ່ີເມືອງຫິນເຫີບ ແຂວງ

ວຽງຈັນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູພາກກາງຂອງປະເທດລາວ. ປີ 2009, 

ໂດຍໄດອາໄສພ້ືນຖານວິຊາບັນຊີທ່ີດີເດ່ັນ ແລະ ການເວ້ົາພາ

ສາອັງກິດອັນດີເລີດ, ລາວໄດມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນອອກມາຈາກ

ຜູສະໝັກງານຫຼາຍຄົນ ແລະ ໄດກາຍເປັນພະນັກງານຂອງ

ບໍລິສັດຊີມັງລາວ ທ່ີຂ້ຶນກັບບໍລິສັດ POWER CHINA.

     ຫັຼງຈາກເຂ້ົາເຮັດວຽກຢາງເປັນທາງການ, ນາງ ນົກສະ

ດີ ໄດເຮັດວຽກງານຢາງພົ້ນເດັ່ນໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງ

ຕົນ, ທຸກເດືອນລາວໄດເຮັດວຽກ ການຊຳລະເງິນ ແລະ ເສຍ

ພາສີເກືອບ 200 ຄ້ັງ ໃຫບໍລິສັດຂົນສ່ົງທ່ີຢູຂ້ັນລຸມຫຼາຍກວາ 50 

一个老挝女孩在中国企业的十年成长史
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ແຫງ, ວຽກງານດ່ັງກາວ ທັງເຮັດໃຫທັນເວລາ ແລະ ຄິດໄລ

ໃຫຖືກຕອງ. ເນ່ືອງຈາກວາເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊຊີວິດ ກັບ ເພ່ືອນ

ຮວມງານຄົນຈີນຕະຫຼອດ ເຮັດໃຫສາຍພົວພັນລະຫວາງພວກ

ເຂົາແຮງແໜນແຟນຂຶ້ນ, ໜູຈີນເລີຍເອີ້ນຊື່ຂອງລາວຢາງ

ເປັນກັນເອງວາ ນົກ, ເຊິ່ງມາຈາກການອອກສຽງ ອັນທີໜຶ່ງ

ຂອງຊ່ືລາວ.

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ນົກສະດີ ສາມາດໃຊພາສາຈີນ ມາສະແດງ

ຄວາມຮູສຶກອັນເລິກເຊ່ິງບາງຢາງແລວ. POWER  CHINA ເຂ້ົາ

ສູຕະຫຼາດຂອງປະເທດລາວ ໄດ 20 ປາຍປີແລວ, ເມື່ອເວົ້າ

ເຖິງຜະລິດຕະພັນຊີມັງ“ກາສິງ” ຂອງບໍລິສັດຕົນເອງ, ໜາຕາ

ຂອງ ນາງ ນົກສະດີ ເຕັມໄປດວຍຄວາມພາກພູມໃຈ. “ພວກ

ເຮົາແມນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຜະລິດຊີມັງທີ່ມີມາກອນໝູທີ່ສຸດໃນປະ

ເທດລາວ” ລາວເວົ້າວາ “ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟາແຕເໜືອຮອດ

ໃຕ ຈົນໄປເຖິງ  ທາງຫຼວງ 450 ປີ ອັນກວາງຂວາງ ທ່ີຢູນະ

ຄອນຫຼວງ, ຫໍປະຊມແຫງຊາດອັນສະຫງາຜາເຜີຍ, ແມນແຕ

ເຮືອນໃໝໆໃນບານເກີດຂອງຂອຍ ລວນແຕໃຊຊີມັງກາສິງ

ສາງຂ້ຶນ.” 

      ປີ 2017, ບໍລິສັດຊີມັງ ຂອງ POWER CHINA ກາຍເປັນ

ຝາຍສະໜອງຊີມັງໃຫແກໂຄງການສຳຄັນ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງ

ເສ້ັນທາງ” ກໍຄືເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ນາງ ນົກສະດີ ເມ່ືອ

ເຫັນລົດຂົນສ່ົງຊີມັງຂົນສ່ົງໄປຍັງພາກສະໜາມໂຄງການເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕໆກັນ,  ຕົນເອງ ຄືດັ່ງເຫັນປະເທດ

ລາວທີ່ບມີທາງອອກສູທະເລພຽງແຕປະເທດດຽວໃນປະເທດ

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ  ກຳລັງກາຍເປັນໃຈກາງເຊື່ອມ

ໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະການຄົມມະນາຄົມສັນຈອນ

ຂອງແຫຼມອິນດູຈີນ.

      ເມ່ືອຄິດເຖິງເລ່ືອງເຫ່ົຼານ້ີ ນາງ ນົກສະດີ ເຮັດວຽກຍ່ິງມີ

ແຮງຫຼາຍ, ທຸກມື້ລາວຫຍຸງວຽກກວດບັນຊີ, ກວດກາໃບບິນ

ສະໜອງຊີມັງໃຫແກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໄປຂໍນະ

ໂຍບາຍພິເສດທ່ີກຽວຂອງນຳກົມພາສີປະເທດລາວ, ພະຍາຍາມ

ເຮັດໃຫການຂົນສ່ົງຊີມັງແລນໄປໄດຢາງສະດວກວອງໄວ.

      ໃນເວລາ 10 ປີ, ນາງ ນົກສະດີ ບພຽງແຕເປັນສັກຂີພິ

ຍານ ຂອງການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດຊີມັງ, ນາງກໍໄດສາງ

ຄອບຄົວຂອງຕົນ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ນາງ ນົກສະດີ ກັບ ລູກສາວ ອາ

ໄສຮວມກັນຢູຫໍພັກທ່ີບໍລິສັດສະໜອງໃຫ. ໃນທາຍປີ 2019, ລາວ

ໄດຮັບການຍອງຍໍໃຫເປັນພະນັກງານຕາງປະເທດດີເດ່ັນຂອງ

ບໍລິສັດລົງທຶນຕາງປະເທດຈຳກັດ ທ່ີຂ້ຶນກັບ POWER  CHINA.

      ໃນໄລຍະທ່ີສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 

ຢູປະເທດລາວ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ສຸດ, ພະນັກງານ ຄົນລາວ
230 ຄົນ ລວມທັງ ນາງ ນົກສະດີ ກັບ ພະນັກງານຄົນຈີນ 60 

ຄົນ ຍຶດໝ້ັນສູຊົນນຳກັນ. ນາງ ນົກສະດີ  ເວ້ົາວາ “ໃນໄລຍະ

ການລະບາດ, ທຸກມື້ ລວນແຕມີພະນັກງານຈີນ ເອົາເຂົ້າມາ

ສ່ົງໃຫຂອຍ ກັບ ລູກສາວ ມ້ືໜ່ຶງສາມຄາບ, ອັນນ້ີເຮັດໃຫຂອຍ

ຍາກທີ່ຈະລືມໄດ. ປັດຈຸບັນນີ້, ສະພາບການລະບາດຂອງພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດລາວ ຄອຍໆສະຫຼາຍໄປ, ທົດສະ

ວັດໃໝເລ່ີມຕ້ົນອີກຄ້ັງ. ຂອຍຈະຖະໜອມຫອມຮັກຊີວິດໃຫຫຼາຍ

ກວາເກ່ົາ, ຮັກລູກ ຮັກຊີວິດ ແລະ ຮັກວຽກງານ. ”

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ①② ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ນາງ ນົກສະດີ ເພອຸທອງ (ແປຕາມສຽງ)ເຮັດ
ວຽກຢູຫອງການຂອງບໍລິສັດ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

图①② 7月14日，努萨迪·佩乌通在位于万象的公司办公室工作 
新华社 图
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老挝小姐姐 ：我有许多云南粉

Khongkhuan 来自老挝华潘省，曾经在广西民

族大学学习，毕业后回国从事国际贸易相关的工作。

2019 年 3 月，Khongkhuan 发现不少中国朋友通过

抖音发布短视频。身为一名资深“吃货”，她也想“显摆”

一下自己的厨艺，于是就把自家“老挝舂木瓜”的制

作过程搬上了抖音。“抖音首秀，视频做得很粗糙，但

没想到获得了许多网友的点赞和分享，这给了我很大

鼓舞。” Khongkhuan 觉得，自己的视频让中国网友

看到了老挝真实的样子。

从那以后，Khongkhuan 把业余时间都用来做短

视频。老挝傍晚的天空、夜市、田间地头、风景名胜，

在她的镜头下一一呈现。

虽然只有一个人，但 Khongkhuan 靠着诚意满

满的内容和“东南亚味”的温柔普通话，吸引了近 12

万的粉丝。有网友说 ：“她的视频并不完美，但就是会

让人觉得，这是个多么热爱生活的女孩。

■  本刊记者 覃雪丹 / 文
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     “ລະດູໃບໄມຫ່ົຼນໄດມາເຖິງແລວ! ມາກິນຊ້ີນຈຸມຢາງສະ

ບາຍຈັກບາດ. ຕໍາໝາກຖົ່ວດິນ ຕໍາໝາກງາ, ເພີ່ມສວນປະ

ກອບອາຫານອື່ນໆ ແລວຂົ້ວຈັກໜອຍ, ແຈວທີ່ຫອມໆກໍເຮັດ

ຢາງຮຽບຮອຍແລວ! ແລວລາງຜັກ ເປີດໝ້ໍ…" ຍາມຕາເວັນ

ຕົກດິນ ກຸມເດັກນອຍຄົນລາວຈໍານວນໜຶ່ງກໍາລັງນັ່ງອອມໝໍ້

ຮອນທ່ີຕ້ັງຢູເທິງເຕົາໄຟ, ກິນອາຫານທ່ີໄດປຸງແຕງສົດໆອອກ

ມາຢາງດີໃຈ. ສຽງປາກເວ້ົາຢູຂາງໆແມນສຽງຂອງສາວຄົນ

ໜຶ່ງທີ່ເວົ້າພາສາຈີນຢາງອອນໂຍນ ແຕສຽງບຄືຄົນຈີນຫຼາຍ

ປານໃດ, ທາມກາງບັນຍາກາດສຽງເພງລາວ ຈ່ຶງເຮັດໃຫຄົນ

ຮູສຶກວາອົບອຸນ ແລະ ສະບາຍໃຈຫຼາຍ.

      ວິດີໂອຕອນນ້ີມາຈາກບັນຊີຕິກຕອກໜ່ຶງທ່ີ ຊ່ືວາ “ສາວ

ລາວ khuan khuan”. ຫຼັງຈາກວິດີໂອນີ້ໄດເຜີຍແຜອອກມາ

ເວລາບດົນ, ກໍໄດຮັບຍອດໄລຄ (Like) ຈໍານວນ 3000 ກວາ

ໄລຄແລວ. ມີໝູເພ່ືອນຊາວເນັດຍອງຍໍວາ:" ແຈວນ້ີເບ່ິງແລວ 

ນ້ໍາລາຍໄຫລ!"

      ກໍມີບາງຄົນ ຫັຼງຈາກໄດຮູຄວາມຮູສະເພາະແລວອຸທານ

ວາ:" ໂອ ຄົນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕກໍໃຊໄມຖເນາະ

ບາງຄົນທີ່ເປັນແຟນໆຕິດຕາມມາດົນນານ ກໍບລືມທີ່ຈະຢອກ

ວາ: "ພາສາຈີນເທ່ືອນ້ີຖືກຕອງຍ່ິງກວາເກ່ົາແລວ"ຊ່ືຂອງ “ສາວ

ລາວ” ຜູນ້ີຊ່ືວາ Khongkhuan, ໝາຍຄວາມວາ “ຂອງຂວັນ”. 

ແຟນເນັດຂອງລາວສວນຫຼາຍແມນຄົນຈີນ, ທຸກຄົນມັກຊ່ືຂອງ

ລາວຫຼາຍ: ເໝືອນດັ່ງຂອງຂວັນທີ່ມາຈາກປະເທດລາວ, ນຳ

ຄວາມສຸກ ແລະ ສຽງຫົວມາຍັງພວກເຮົາ.

      ນາງ ຂອງຂວັນ ມາຈາກແຂວງຫົວພັນ ປະເທດລາວ,

ເຄີຍຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜ່ົາກວາງຊີ, ແລະ ຫັຼງຈາກ

ຮຽນຈົບແລວ ກໍກັບຄືນປະເທດລາວເຮັດວຽກດານການຄາ

ສາກົນ. ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2019, ນາງ ຂອງຂວັນໄດສັງເກດ

ເຫັນວາມີໝູເພື່ອນຄົນຈີນຫຼາຍຄົນມັກເຜີຍແຜວິດີໂອສັ້ນດວຍ

ແອັບຕິກຕອກ, ໃນນາມທ່ີຕົນເອງເປັນຜູທ່ີມີຄວາມອາວຸໂສດານ

“ການກິນອາຫານ” ຄົນໜ່ຶງ, ລາວກໍຢາກສະແດງຝີມືການແຕງ

ອາຫານຂອງຕົນຄືກັນ, ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງໄດເຜີຍແຜຂັ້ນຕອນ

ການເຮັດ “ຕຳໝາກຫຸງລາວ” ຂອງຕົນຢູໃນແອັບຕິກຕອກ. 

      “ວິດີໂອການສະແດງຄ້ັງທຳອິດຢູໃນຕິກຕອກ ແມນບລະ

ອຽດດີ, ແຕຄິດບເຖິງວາຈະໄດຮັບການກົດໄລຄ ແລະ ການ

ແຊຈາກພວກໝູເພື່ອນຊາວເນັດຫຼາຍຄົນ, ອັນນີ້ໄດໃຫກຳລັງ

ໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍແກຂອຍ.” ນາງ ຂອງຂວັນ ຄິດວາ, ຄວາມຮັບ

ຮູຂອງຊາວເນັດຈີນທ່ີມີຕປະເທດລາວແມນໜອຍຫຼາຍ, ວິດີໂອ

ຂອງຕົນເຮັດໃຫເຂົາເຈົ້າໄດຮູຈັກຊີວິດອັນແທຈິງບາງດານ

ຂອງປະເທດລາວ. 

      ຫັຼງຈາກນ້ັນມາ, ນາງ ຂອງຂວັນ ໄດເອົາເວລາວາງທັງ

ໝົດຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຖາຍວິດີໂອ. ທອງຟາຍາມຕາເວັນ

ຕົກດິນ ຕະຫຼາດກາງຄືນທົ່ງໄຮທົ່ງນາ ແຫຼງທອງທຽວຂອງ

ປະເທດລາວ, ລວນແຕໄດປະກົດຕົວອອກມາດວຍກອງຖາຍ

ຮູບຂອງລາວ.

      ຫັຼງຈາກຖາຍວິດີໂອຕາມສະບາຍໃນໄລຍະໜ່ຶງແລວ, ນາງ 

ຂອງຂວັນ ຮູສຶກວາມັນບເປັນສິ່ງງາຍດາຍ ຖາຢາກຖາຍວິດີ

ໂອໃຫໄດດີ. ຕອງຂຽນບົດແຜນການຖາຍທຳໃຫຮຽບຮອຍລວງ

ໜາກອນ ຕອງເລືອກມູມກອງຖາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການຕັດ

ຕວິດີໂອພາຍຫຼັງສຳເລັດການຖາຍແລວ, ຖາລາວຕອງອອກ

ກອງດວຍຕົນເອງ, ຍັງຕອງແຕງຕົວໃຫງາມໆ. ສວນສິ່ງທັງ

ໝົດເຫ່ົຼານ້ີ, ນອກຈາກມີການຊວຍເຫືຼອຈາກຄອບຄົວ ແລະ ໝູ

ເພື່ອນເປັນບາງຄັ້ງຄາວແລວ, ສວນຫຼາຍແມນລາວຮັບຜິດ

ຊອບເອງໝົດ. ເຖິງແມນວາເປັນທິມທ່ີມີສະມາຊິກພຽງຜູດຽວ, 

ແຕໂດຍອີງອາໄສເນື້ອໃນທີ່ເຕັມໄປດວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ

ການເວົ້າພາສາຈີນທີ່ມີ “ກິ່ນອາຊີອາຄະເນ” ອັນອອນໂຍນ, 

ນາງໄດດຶງດູດແຟນໆຈຳນວນເກືອບ 120 ພັນຄົນໃນທາງຕິກ

ຕອກ. ມີໝູທາງເນັດເວົ້າວາ: “ວິດີໂອຂອງລາວບສາມາດ

ເວົ້າໄດວາສຸດຍອດ, ແຕພັດເຮັດໃຫຄົນຮູສຶກວາ ສາວນີ້ເປັນ

ຄົນທ່ີຮັກຫອມຊີວິດແທໆ .”

      ນາງ ຂອງຂວັນ ຍັງມັກສົນທະນາກັບແຟນໆຂອງລາວ, 

ໃນການແລກປຽນລາວໄດສັງເກດເຫັນວາ, ແຟນໆຂອງລາວ

ສວນຫຼາຍມາຈາກແຂວງຢຸນນານປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງເປັນແຂວງ

ທ່ີໃກກັບປະເທດລາວ.  “ມາຫ້ິຼນທ່ີສິບສອງພັນນາແດ, ຂອຍຈະ

ຕອນຮັບເຈ້ົາ!” “ແຂວງຢຸນນານຂອງເຮົາດີຫຼາຍ, ເຈ້ົາຈະມັກ

ແນນອນ.”  ຫັຼງຈາກໄດເຫັນຂ້ໍຄວາມເຫ່ົຼານ້ີ, ນາງ ຂອງຂວັນ 

ດີໃຈຫຼາຍ: “ຖາມີໂອກາດໄປປະເທດຈີນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນອະນາ

ຄົດ, ຂອຍຫວັງວາຈະໄປແຂວງຢຸນນານ.” ນາງຄິດບຶດໜຶ່ງ 

ແລວເວ້ົາຕ່ືມວາ: “ມ້ືນ້ັນໃກຈະມາເຖິງແລວ! ເພາະວາແຂວງ

ຢຸນນານແມນໃກກັບປະເທດລາວ, ແລະ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ ກໍໃກຈະເປີດແລນລົດແລວ!”

vtmy[kpI6[rk[

ສາວລາວ  ນາງ ຂອງຂວັນ 

老挝小姐姐Khongkhuan 受访者供图
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区块链“+”出新生活

[]vdg-o "T" gduf-u;yf.s,j0bho 

     ປັດຈຸບັນນີ້, ເຕັກໂນໂລຊີ ບຼອກເຊນ (Blockchain)ມີ
ການພັດທະນາຢາງວອງໄວ, ບັນດາປະເທດໃນໂລກນີ້ ລວນ
ແຕເລັ່ງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີບຼອກເຊນ, ເຊິ່ງປະເທດ
ຈີນກໍບຕາງຫຍັງເລີຍ, ກໍາລັງນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ບຼອກເຊນ 
ເຊ່ືອມເຂ້ົາໃນທຸກໆດານຂອງການດໍາລົງຊີວິດ.
      ສໍາລັບທາດແທຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ບຼອກເຊນ,  ເຊ່ິງເປັນ
ເຕັກໂນໂລຊີຖານຂ້ໍມູນ(data base) ຢາງໜ່ຶງ. ແຕລະບຼອກ
(block) ກໍເໝືອນດ່ັງ ຮາດດິກ (Hard Disk) ອັນໜ່ຶງ, ເຊ່ິງ
ໄດສະສມົຂໍມ້ນູທງັໝດົ ແລະ ຮກັສາໄວ, ແລວເພີມ່ທະວກີານ
ປອງກັນ(Encryption) ໂດຍຜານເຕັກໂນໂລຊີດານວິທະ
ຍາລະຫັດລັບ.

ຖານສະສົມຮັກສາຂໍ້ມູນສາງຕັ້ງລະບົບຄວາມຊື່ສັດຂອງ

ສັງຄົມ

数据存证建立社会诚信体系

      ວັນທີ 23 ມິຖນາ, ຖານເວທີຮັບໃຊ ບຼອກເຊນ  ຄາຂາຍ
ຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະນະຄອນຄຸນໝິງ ຄື “ຄຸນຢີ້ລຽນ” 
ໄດເປີດຕົວດໍາເນີນງານຢາງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງເປັນຖານ
ໃຫການປະມູນ-ຮັບການປະມູນທີ່ປະສານສົມທົບເອົາສິ່ງແວດ
ລອມການຄາຂາຍລະຫວາງເຕັກໂນໂລຊີ ບຼອກເຊນ  ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນສາທາລະນະ (ຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະໝາຍ
ເຖິງ ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທີ່ບເປັນຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດ
ຕັ້ງໃດໆ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍພາຍໃນຂອບເຂດປະເທດ ຫຼ ື

ພາກພ້ືນ) ແຫງທໍາອິດຂອງປະເທດຈີນ.  
      ຖານຂ້ໍມູນນ້ີ ດໍາເນີນການສະສົມຮັກສາຫັຼກຖານ ແລະ ແບງ
ປັນຜົນງານ, ຄວາມຊ່ືສັດ, ການກະທໍາບສົມຄວນຂອງວິສາຫະ
ກິດ, ເພື່ອບັນລຸການປອງກັນ ແລະ ນໍາໃຊຂໍ້ມູນຄາຂາຍຮວມ
ກັນແບບຂາມພາກສວນ ແລະ ຂາມຂອບເຂດວຽກງານ, ບ
ວາຈະແມນພາກສວນຕິດຕາມຄຸມຄອງ, ຫຼືວາທຸກຫົວໜວຍ
ຕົ້ນຕໍທີ່ເຂົ້າຮວມການຄາຂາຍ, ຫຼືວາມະຫາຊົນ, ລວນແຕສາ
ມາດຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນ ໂດຍຜານຖານເວທີ“ຄຸນຢີ້ລຽນ”,ເຊິ່ງໄດ
ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງກວມລວມເອົາທັງຫຼາຍຝາຍທີ່ມີພາກ
ສວນ, ຂະແໜງການ ແລະ ສັງຄົມ ຕິດຕາມກວດການໍາກັນ.
      ນັບແຕວັນທີ 25 ເມສາ ປີນ້ີ ທ່ີເລ່ີມເປີດຕົວດໍາເນີນງານ
ເປັນຕົ້ນມາ, ຖານເວທີ “ຄຸນຢີ້ລຽນ” ໄດສໍາເລັດການສະສົມ
ກສາງ ບຼອກເຊນ ທ່ີມີຂ້ໍມູນທາງການ 6,6 ແສນກວາຂ້ໍແລວ, 
ເຊ່ິງຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ັນກໍໄດມີການອັບເດດຢາງເປັນປະຈໍາ.

ວຽກງານຄຸມຄອງສວຍສາອາກອນໄດຫັນປຽນຮູບແບບ 
ແລະ ຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ

税务管理转型升级  

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໃບບິນເອເລັກໂຕຼນິກ ບຼອກເຊນ ກໍໄດຮັບການ
ສົ່ງເສີມກວາງອອກໄປທົ່ວ 16 ກິ່ງແຂວງ (ນະຄອນ) ຂອງ
ແຂວງຢຸນນານແລວ, ເຊິ່ງໄດເປີດນໍາໃຊໃນແຫຼງທອງທຽວ
ຕາງໆເຊ່ັນ ແຫຼງທອງທຽວພູຫິມະຢູຫົຼງນະຄອນລ້ີຈຽງ, ແຫຼງ
ທອງທຽວປາຫີນ, ຕາແສງດີຈີຕອນລ້ີຈຽງ, ຕະຫຼອດຮອດຂົງ
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ເຂດເດີນທາງຄົມມະນາຄົມ ຄື ລົດໄຟໃຕດິນຄຸນໝິງເປັນຕົ້ນ. 
ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖນາ, ແຂວງຢຸນນານໄດອອກໃບບິນເອ
ເລັກໂຕຼນິກ ບຼອກເຊນ  ທັງໝົດ 1,5 ແສນໃບ, ມີມູນຄາທັງໝົດ
65 ລານກວາຢວນ.
      “ໃບບິນເອເລັກໂຕຼນິກ ບຼອກເຊນແຕລະໃບ ລວນແຕສາ
ມາດກວດເຊັກໄດ, ໜາເຊ່ືອຖື ແລະ ສາມາດຊອກໄດແຫຼງທ່ີ
ມາ, ເຊ່ິງສ່ິງທ່ີນໍາມາບພຽງແຕແມນການປຽນແປງໃໝຂອງ
ການນໍາໃຊ ແລະ ຮູບແບບຄຸມຄອງໃບບິນ, ແຮງເປັນການຂັບ
ເຄ່ືອນການປັບປຸງຍົກລະດັບຂອງຂະແໜງການອີກດວຍ, ແລະ
ເຮັດໃຫຜູເສຍອາກອນໄດສໍາຜັດກັບຄວາມສະດວກວອງໄວ, 
ຄວາມອັດສະລິຍະ(smart) ແລະ ຄວາມໄວວາງໃຈໄດ.” ເຈ້ົາ
ໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບທ່ີກຽວຂອງຂອງຫອງການສວຍສາອາກອນ
ແຂວງຢຸນນານກາວ. 

ການນໍາໃຊອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫການດໍາລົງຊີວິດແຮງເປັນ

ໜາໄວວາງໃຈໄດກວາເກົ່າ

互联网运用让生活更放心

     ບໍລິສັດອິນເຕີເນັດຈີນ ຄື Alibaba, Tencent, JD ເປັນ
ຕົນ້ ກພໍາກນັເລີ່ມຂະຫຍາຍກິດຈະການ ບອຼກເຊນຂອງຕນົໃຫ
ກວາງອອກກວາເກ່ົາ.
      ກິດຈະການບຼອກເຊນຂອງ Alibaba Group ຕ້ົນຕໍແມນກຸມ
ບໍລິສັດເຕັກນິກວິທະຍາສາດໝາຢີ(Ant Group) ແລະ Alipay 

ທ່ີເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດເອງເປັນຜູພັດທະນາ ແລະ ນໍາ

6 月 23 日，昆明公共资源交易区块链服务平台“昆易

链”正式启动，这是中国首个将区块链技术与公共资源交

易场景全融合的招投标平台。

该平台通过对企业业绩、信用、不良行为等进行存证、

共享，实现交易数据跨部门、跨区域共同维护和利用，无

论是监管部门、交易主体还是社会各界，都可以通过“昆

易链”查询信息，形成部门、行业和社会共同监督的多方

合力。

当前，全球各国都在加快区块链技术的发展，中国也

不例外，正将区块链技术融入到生活的方方面面。

ໃຊ. ໃນປີ 2015, ບໍລິສັດເຕັກນິກວິທະຍາສາດໝາຢີ ກໍໄດສາງ
ຕັ້ງຈຸງານ ບຼອກເຊນ ຂຶ້ນແລວ, ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດນໍາເອົາເຕັກ
ໂນໂລຊີ ບຼອກເຊນ ນໍາໃຊເຂົ້າໃນໂຄງການສາທາລະນະປະ
ໂຫຍດ + ການປະກັນໄພ, ການຊໍາລະຂາມຊາຍແດນ(Cross-

border Payment), ການກວດເຊັກແຫຼງຜະລິດຂອງນົມຜົງ, 
ຕະຫຼອດຮອດຕອງໂສຂົນສ່ົງສິນຄານໍາເຂ້ົາ, ເພ່ືອຕິດຕາມທຸກ
ຂ້ັນຕອນຂອງຜະລິດຕະພັນ ຄືຈາກຜູຜະລິດເຖິງຜູບໍລິໂພກ.
      ບຼອກເຊນ ໝາຢີ ທ່ີເປັນຂອງບໍລິສັດເຕັກນິກວິທະຍາສາດ
ໝາຢີ ຍັງໄດເປີດປະຕູຢາງຮອບດານຕວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນອຍ ແລະ ກາງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ເຮັດໃຫຜູຜະລິດຂອງວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດຜະລິດການນໍາໃຊ 
ບຼອກເຊນ ເໝືອນດ່ັງການຫ້ິຼນ building blocks ຂອງເດັກນອຍ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບຼອກເຊນ ໝາຢີ ກໍໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນໃໝຕ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງ ອັນໄດແກ ການບໍລິການ
ສັນຍາບຼອກເຊນ, ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາແລວ ກໍບສາມາດລັກ
ລອບດັດແປງເນ້ືອໃນໄດ ແລະ ກໍບອາດຕົກເຮຍເສຍຫາຍໄປ
ໄດແລວ. ທານ ໝາຢຸນ（Jack Ma/ເເຈັກມາ） ເຄີຍກາວໃນ
ປີ 2018 ວາ, ໃນ 20 ປີຂາງໜາ ເຕັກໂນໂລຊີ ບຼອກເຊນ ແລະ
ອິນເຕີເນັດ ຈະສາງລະບົບການເງິນທະນາຄານໂລກຄືນໃໝ .
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脱贫攻坚｜仙人洞村的蝶变       ບານຖ້ໍາເທວະດາຊຽນເຣິນຕ້ົງ(Xianrendong Village)

ຕ້ັງຢູຕາແສງຊວງລົງອີງ(Shuanglongying Town) ເມຶອງ
ສ່ິວເປີຍ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາມ້ົງ ເວີນຊານແຂວງ
ຢຸນນານ(Qiubei County, Wenshan Zhuang and 

Miao Autonomous Prefecture, Yunnan Province),
ເຊ່ິງອອມຂາງຕິດກັບພູຜາ ແລະ ແມນ້ໍາ, ມີພູມສັນຖານແບບ
ກາສເຕີ໊(karstlandform)ທີ່ເປັນເອກກະລັກ ແລະ ມີທິວທັດ
ທຳມະຊາດທ່ີສວຍງາມ. 
      ແຕປີ 2012 ເປັນຕ້ົນມາ ການທອງທຽວຕາມບານຊົນນະ
ບົດ ໄດຮັບການພັດທະນາໃນທຸກແຫງຂອງປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫປະຊາຊົນທອງຖິ່ນມີຄວາມຄິດຢາກຈະສາງເຮືອນພັກ
ຊົນນະບົດຂຶ້ນມາ. ເນື່ອງຈາກຂາດແຄນແບບແຜນທີ່ມີລະບົບ 
ເຮັດໃຫປະຊາຊົນສອມແປງປັບປຸງ ແລະ ຕເຕີມບານເຮືອນຢູ
ສະເໝີ, ເຊ່ິງສາງຄວາມເສຍຫາຍດານພາບພົດຂອງບານສ່ົງ
ຜົນກະທົບເຮັດໃຫເຮືອນພັກຊົນນະບົດຂາດຄວາມເປັນເອກະ
ລັກ. ໃນໄລຍະປີດຽວກັນ ທາວ ຟານເສີງຢຽນ(Fan Cheng

yuan) ທີ່ເຮັດວຽກຢູຕາງເເຂວງໄດກັບຄືນສູບານເກີດຂອງ
ຕົນ, ເຊິ່ງລາວໄດຖືກຄັດເລືອກເປັນຫົວໜາໜວຍຂອງບານ 

仙人洞村，位于云南省文山壮族苗族自

治州丘北县双龙营镇。村庄依山傍水，有着

独特的喀斯特地貌，自然环境优美。

2012 年起，乡村旅游在中国各地兴起，

当地村民同样萌发了做民宿的想法。由于缺

少规划，村民不停改造房屋、加盖楼层，破

坏了整体村貌，导致民宿失去特色。同年，

一直在省外打工的范成元回到家乡，他竞选

村民小组长，第一个带头推倒自家三层小洋

房，重新设计建造彝族传统民居……如今，

仙人洞村民宿风格统一，具有独特的民族特

色，吸引着大量游客前来观光旅游。

■  本刊记者 李晓芬 / 文

[5dmt]5vvd9kd7;k,m5dpkd |
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ແລະ ເປັນບຸກຄົນທຳອິດທີ່ນຳພາໃຫຮືື້ຖອນບານເຮືອນທີ່ເຮັດ
ເອງຕາມໃຈ ເພ່ືອສາງເປັນເຮືອນເເບບດ່ັງເດີມຂອງຊົນເຜ່ົາ
ຢີ(The Yi nationality) . ມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ເຮືອນພັກພັກຊົນ
ນະບດົຂອງບານຖຳ້ເທວະດາຊຽນເຣນິຕົງ້ ທີມ່ຮີບູເເບບດຽວ
ກັນ, ເຊ່ິງມີຄວາມເປັນເອກະລັກດານຊົນເຜ່ົາ ເເລະ ສາມາດ
ດຶງດູດນັກທອງທຽວຈໍານວນຫຼາຍເຂ້ົາມາທຽວຊົມ.
ສາງເຮືອນພັກຊົນນະບົດໃຫກາຍເປັນແມສື່ວັດທະນະທໍາຂອງ
ບານ

让民宿成为乡村文化的载体

      “ຂາພະເຈ້ົາໃຫຄໍາໝ້ັນສັນຍາກັບປະຊາຊົນໃນບານວາ: 
ຈະເຮັດໃຫເຮືອນພັກຊົນນະບົດຂອງບານຖ້ຳເທວະດາຊຽນເຣິນ
ຕ້ົງໄດຮັບການພັດທະນາ”, ເເລະ ນ້ີເປັນຄໍາໝ້ັນສັນຍາທ່ີ ທາວ
ຟານເສີງຢຽນ ໄດໃຫກັບປະຊາຊົນ ໃນເວລາຖືກຄັດເລືອກເປັນ
ຫົວໜາໜວຍຂອງບານ.
      ໜາວຽກທໍາອິດຂອງການຮັບຕໍາເເໜງ ນ້ັນກໍຄື: ທາວ
ຟານເສີງຢຽນ ໄດນໍາພາຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນໃນບານ ໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ ກຽວກັບເຮືອນພັກພັກຊົນນະບົດທີ່ເປັນເອກະ
ລັກໃນເເຕລະເຂດຂອງປະເທດຈີນ, ຫັຼງຈາກທ່ີທັດສະນະສຶກສາ
ເເລວ ປະຊາຊົນໄດມີຄວາມຄິດເຫັນເປັນເອກະພາບກັນຄື: ເຮືອນ
ພັກຊົນນະບົດທີ່ຈະເຮັດໃຫຄົນຢາກມາພັກນັ້ນ ຈະຕອງມີຮູບ
ແບບເອກະລັກເປັນຂອງຕົນເອງ. “ເອກະລັກຂອງບານເຮົາ 
ເເມນຫຍັງ? ເເມນວັດທະນາທໍາເອກະລັກຂອງຄົນຊົນເຜົ່າຢີ
ຊານີ(ເຜົ່ານອຍເຜົ່າໜຶ່ງໃນຊົນເຜົ່າຢີ ທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສວນ
ນອຍຂອງປະເທດຈີນ).
      ສ່ິງທໍາອິດທ່ີ ທາວ ຟານເສີງຢຽນ ໄດເຮັດ ກຄືການຮ້ືຖອນ
ເຮືອນຂອງຕົນ,  ໄດຈາງນັກວິສະວະກອນກສາງທ່ີມີຄວາມຊໍາ
ນານໃນການກສາງເຮືອນພັກທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງຄົນຊົນເຜ່ົາ
ຢຊານີ ດໍາເນີນການອອກເເບບ ເເລະ ສາງທ່ີເຮືອນຂ້ຶນໃໝ, ຫັຼງ
ຈາກນັ້ນ ກໍໄປຢາມປະຊາຊົນເເຕລະເຮືອນ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ
ຊາວບານປັບປຸງ ເເລະ ສາງເຮືອນໃໝ. ໃນປີ 2016, ບານຖ້ໍາ
ເທວະດາຊຽນເຣິນຕ້ົງໃນທ່ີສຸດໄດສໍາເລັດການປັບປຸງທັງໝົດ .
      “ປັດຈຸບັນ ອາຄານບານເຮືອນໃນບານ ລວນແຕເເມນ
ເປັນອາຄານສອງຊ້ັນ ເເລະ ກສາງເປັນອາຄານທ່ີມີເອກະລັກ
ຂອງຊົນເຜ່ົາ, ການຕົບເເຕງພາຍໃນ ເເມນປະສົມປະສານໄປ
ດວຍເອກະລັກຂອງຊົນເຜ່ົາຢີ ເເລະ ຄວາມຕອງການໃນຊີວິດ
ປະຈໍາວັນຂອງຄົນໃນສະໄໝໃໝ.” ເຖິງວາຫອງພັກ ຈະມີຈໍາ
ນວນໜອຍເເຕຄຸນນະພາບຂອງຫອງພັກ ໄດຮັບການຍົກສູງ
ຂຶ້ນ, ບວກກັບການເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟດວນຂອງເມືອງສີ່ວ

ເປີຍ, ນັັກທອງທຽວໄປມາບຂາດສາຍ, ເຮັດໃຫບານຖ້ໍາເທວະ
ດາຊຽນເຣິນຕົ້ງ ກາຍເປັນບານທອງທຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຕທັງໃກ
ແລະ ໄກ, ປະຊາຊົນໄດອາໃສການດໍາເນີນທຸລະກິດດານການ
ທອງທຽວ ແລະ ບໍລິການເຮືອນພັກຊົນນະບົດເພ່ືອຫຸຼດພ້ົນອອກ
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ ກາວໄປສູຄວາມຮ່ັງມີ.
ສາງບານຊົນນະບົດໃຫກາຍເປັນພິພິຕະພັນປະເພນີທ່ີມີຊີວິດຊີວາ

把乡村打造成活的民俗博物馆

      "ເຮືອນພັກຊົນນະບົດມີເເລວ, ຕໄປເເມນນຳເອົາວັດທະ
ນະທໍາປະເພນີຊົນເຜ່ົາສະເໜີຕນັກທອງທຽວ". ກອນທ່ີຈະເກີດ 
“ພະຍາດໂຄວິດ-19”  ທາວ ຟານເສີງຢຽນ ໄດຕິດຕກັບທີມງາ
ນສິລະປະທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ເເລະ ຫວັງວາຜານການຮວມມືດ່ັງກາວ 
ຈະສາມາດຊກຍູວັດທະນະທໍາດັ້ງເດີມຂອງຊາວຊົນເຜົ່າຢີຊາ
ນີ ໃຫໄດຮັບການພັດທະນາ, ສາງບົດເພັງບົດຟອນທ່ີເປັນຂອງ
ຕົນເອງ ເພ່ືອຂະຫຍາຍຖານະບົດບາດຂອງບານຖ້ໍາເທວະດາ
ຊຽນເລີນຕ້ົງ, ພອມກັນນ້ັນ ທາວ ຟານເສີງຢຽນ ເເລະ ປະຊາ
ຊົນໃນບານໄດລະດົມກສາງ ບໍລິສັດ ວັດທະນະທໍາການທອງ
ທຽວ ຂ້ຶນ, ນໍາເອົາຮູບເເບບການບໍລິຫານຄຸມຄອງທ່ີທັນສະໄໝ
ເຂົ້າມາ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸມຄອງເຮືອນພັກຊົນນະບົດໃນບານ
ຢາງມີແບບແຜນຕ່ືມກາວໜ່ຶງ.
      ຫັຼງຈາກບານຖ້ຳເທວະດາຊຽນເຣິນຕ້ົງ ມີຊ່ືສຽງຂ້ຶນມາ
ເເລວ,  ນັກລົງທຶນຈາກພາຍນອກ ກໍນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ເເຕໃນ
ຄວາມຄິດຂອງ ທາວ ຟານເສີງຢຽນນ້ັນ ເຫັນວາ “ມີພຽງເເຕ
ພວກເຮົາຍຶດໝ້ັນຕວັດທະນະທໍາຂອງຕົນເອງ, ຈ່ຶງຈະສາມາດ
ເດີນຕາມເສ້ັນທາງການທອງທຽວທ່ີມີການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງໄດ”.
      ສາງບານຖ້ໍາເທວະດາຊຽນເຣິນຕ້ົງ ໃຫກາຍເປັນພິພິຕະ
ພັນປະເພນີທ່ີມີຊີວິດຊີວານ້ີ ເເມນຄວາມຕ້ັງໃຈທໍາອິດຂອງ ທາວ 
ຟານເສີງຢຽນ ເເລະ ນ້ີກໍເປັນທິດທາງການທອງທຽວບານຊົນ
ນະບົດ ທີ່ລາວໄດພັດທະນາມາຫຼາຍປີ.  “ຂາພະເຈົ້າຢາກໃຫ
ນັກທອງທຽວ ພຽງແຕເຂ້ົາມາພັກຢູໃນບານນ້ີ,  ກໍຈະສາມາດ
ເຫັນເດັກນອຍພວມຫ້ິຼນຢູ, ຜູຍິງແມເຮືອນພວມເເຕງກິນຢູ ເເລະ
ຜູຊາຍທີ່ເປັນຜົວພວມຕອນຮັບເເຂກຢູ, ເຊິ່ງສໍາຜັດເຖິງການ
ດໍາລົງຊີວິດແບບກິນແຊບນຸງງາມທ່ີເປັນຈິງຂອງປະຊາຊົນໃນ
ບານນ້ີ”.

vtmy[kpI6[rk[

ນັກທອງທຽວຖາຍຮູບທ່ີເຮືອນພັກຊົນນະບົດແຫງໜ່ຶງຂອງບານຖ້ຳເທວະດາ
ຊຽນເຣິນຕ້ົງ
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当云南杨梅遇上莫吉托

      "ກະລຸນາເອົາເຄ່ືອງດ່ືມໂມຈີໂຕ (Mojito) ໃຫຄົນຮັກຂອງ

ຂອຍຈອກໜຶ່ງແດ, ຂອຍມັກເບິ່ງດວງຕາຂອງນາງໃນເວລາ

ທ່ີກຳລັງຫວານເຊືອບໆຢູ, ແລະ ກາເຟຂອງຂອຍບຕອງໃສນ້ໍາ

ຕານຫລາຍ, ຍອນວາໃນໂລກນີ້ ມີຄວາມຫວານຂອງນາງຢູ

ເຕັມໄປໝົດແລວ..." ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ເພງໃໝ  "Mojito" ທ່ີ

ຮອງໂດຍ  ໂຈເຈລຸນ(Jay Zhou ) ນັກຮອງຂອງໄຕຫວັນ 

ປະເທດຈີນ ໄດໂດງດັງໄປທ່ົວທຸກຫົນແຫງໃນປະເທດຈີນ.

      Mojito--ຄັອກເທວ (cocktail) ຂອງປະເທດກູຍບາທ່ີຢູ

ໃນເນ້ືອເພງນ້ັນ, ໄດກາຍເປັນເຄ່ືອງດ່ືມຍອດນິຍົມໃນລະດູຮອນ,

ເພາະມີລົດຊາດສົດຊື່ນ ແລະ ເຕັມໄປດວຍຮີດຄອງປະເພນີ

ແບບຕາງຊາດ. ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ສາດສະດາຈານ ທຽນນາງ

ຝູຣົງ (Tian Furong), ຫົວໜາຄະນະບໍດີຄະນະການທອງທຽວ

ມະຫາວິທະຍາໄລຄຸນໝິງ ໄດຄົ້ນຄວາ ແລະ ປະດິດ Mojito

ໝາກງາມທີ່ບມີທາດເຫຼົ້າ, ໂດຍໃຊໝາກງາມ (ໝາກຢາງ

ເໝີຍ ເບເບີຣີແດງ Red Bayberry) ຈາກເມືອງຝູມິນແຂວງ

ຢຸນນານ ທ່ີເປັນ "ບານເກີດຂອງໝາກງາມໃນປະເທດຈີນ".

      ທານນາງ ທຽນຝູຣົງ ເລືອກໃຊໝາກງາມ, ມັນແມນໜ່ຶງ

ໃນໝາກໄມ ທ່ີເປັນຜະລິດຕະພັນພິເສດຂອງເມືອງຝູມິນ. ເນ່ືອງ

ຈາກສະພາບແວດລອມດານພູມສາດທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດ,

ໝາກງາມຂອງເມືອງຝູມິນແມນເປັນສີແດງແກ ຫລື ສີມວງອົມ

ດຳ. ເນ້ືອຂອງໝາກງາມແມນກອບນຸມ, ແລະ ມີນ້ໍາຫຼາຍ, ມັນ

ມີລະດັບຄວາມຫວານສູງ ແລະ ລະດັບຄວາມສ້ົມຕາ, ເຊ່ິງໄດ

ຮັບຄວາມມັກຮັກຈາກຜູບໍລິໂພກ ແລະ ມີຊ່ືສຽງໃນປະເທດຈີນ. 

      ຢູເທິງຫນາຂອງໂຕະປະສົມຄັອກເທວ, ສາມາດເຫັນໄດ

ວາ ສາດສະດາຈານ ທຽນຝູລອງ  ຕັດໝາກນາວເປັນຫຼາຍ

ປຽງ ແລະ ວາງລຽງປູຢູພ້ືນຈອກແກວຄອຍໆ, ແລວເອົາໃບ

ຜັກຫອມການກ່ຳສົດຈັກສອງສາມໃບອອກມາ  ຕົບຄອຍໆດວຍ

ມື ແລະ ລໍຖາໃຫກ່ິນຫອມອອກມາຈາກຜັກຫອມການກ່ຳ, ແລວ

ເອົາ ໝາກມວງກັບໝາກນັດທ່ີຕັດເປັນກອນນອຍໆ ແລະ ໝາກ

ງາມສອງສາມໜວຍທີ່ຕົ້ມຮວມກັນໃສໃນຈອກ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 

ສາດສະດາຈານ ທຽນຝູຣົງ ໄດປະສົມນໍ້າໝາກງາມກັບນໍ້າ

ໝາກນາວສົດທີ່ໄດກຽມກອນໜານີ້ແລວ ສັ່ນຖອກໃສຈອກ, 

ສຸດທາຍຕື່ມນໍ້າກອນ, ຖອກນ້ຳໂຊດາໃສ, ບີບນໍ້າໝາກນາວ

ໃສໜອຍໜ່ຶງ, ເອົາໃບຜັກຫອມການກ່ຳໃສ, Mojito ໜ່ຶງຈອກ

ທ່ີມີລົດຊາດແບບຢຸນນານ ກໍສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລວ.

      Mojito ໝາກງາມທ່ີເຮັດສຳເລັດແລວໆ, ເຄ່ືອງດ່ືມຈອກ

■  本刊记者 姚程程 / 文
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在调酒台前，只见田芙蓉将柠檬

切成瓣，轻轻铺在玻璃杯底部，然后

拿出几片新鲜的薄荷叶用手拍打，待

薄荷香味散发出来后，与切好的芒果

丁、菠萝丁和几颗煮过的杨梅一起放

入杯中。之后，田芙蓉把提前做好的

杨梅汁与新鲜青柠汁混合摇匀倒入杯

子里，加入冰块、倒入苏打水，挤上

一点柠檬汁，放上一片薄荷叶，一杯

云南风味的 mojito 就制作完成了。

田芙蓉是昆明学院旅游学院的院

长，她选用的杨梅产自云南省富民县，

是当地的特产水果之一。当酸甜可口、

汁液丰富的富民杨梅遇上莫吉托，也

变得时尚起来。

ນ້ີມີສີແດງຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີສີຂຽວແຊມໜອຍໜ່ຶງ. ລົດຊາດ

ປະສົມກັບກິ່ນຫອມຂອງໝາກນາວສີຂຽວ, ມີຄວາມສົ້ມຂອງ

ໝາກງາມ, ແລະ ມີຄວາມຫວານຂອງໝາກມວງ. ທານນາງ 

ທຽນຝູຣົງ  ໄດແນະນຳວາ, ນອກຈາກ Mojito ໝາກງາມ

ແລວ, ນາງ ແລະ ທີມງານຂອງນາງກໍໄດຄ້ົນຄວາ ແລະ ປະ

ດິດສາງຄັອກເທວທ່ີບມີເຫ້ົຼາຫຼາຍຊະນິດ ທ່ີເຮັດດວຍໝາກໄມ,

ໂດຍຜານການທົດລອງ ແລະ  ຄ້ົນຄວາເອກະສານທັງພາຍໃນ

ແລະ ຕາງປະເທດ.

      ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນທ່ີພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີໃໝໃນການກິນ

ໝາກງາມຄືດັ່ງ ທານນາງ ທຽນຝູລອງ. ທານ ຫວາງຢົງ 
(Wang Yong) ສາດສະດາຈານຈາກຄະນະການທອງທຽວ

ວິທະຍາໄລຄຸນໝິງໄດເຮັດກະແລັມໝາກງາມ ທ່ີມີຊ່ືວາ "ເຊຍ

ລືຢານຢານ"(ໝາຍຄວາມວາ:ແສງແດດກາຮອນເອົ້າຍາມ

ລະດູຮອນ). ຢູເທິງຈານສີຂາວ, ຊ້ັນໜ່ຶງແມນໝາກໄມເປືອກ

ແຂງທ່ີບົດມຸນ, ຊ້ັນໜ່ຶງແມນເມັດມຸນຂອງກະແລັມໝາກງາມ, 

ແລະ ອີກຊັ້ນໜຶ່ງແມນເຄັກມຸນ, ກະແລັມໝາກງາມຮູບແບບ

ຄືໝາກກອກ ປະສົມກັບ ໝາກງາມ ທີ່ສົດ ແລະ "ແຄບຊນ" 

ໝາກງາມ, ໂຮຍດວຍໃຍໝາກນາວຂຽວ ແລະ ໃບກະເພົາຢູ

ເທິງຈານ, ຖອກໃສນ້ຳໝາກງາມທ່ີໄດປະສົມເຂ້ົາກັນດີແລວ,

"ເຊຍລືຢານຢານ" ກໍໄດສຳເລັດແລວ.

      ໃນນ້ັນ, ກະແລັມໝາກງາມ ແມນ ໄດມາຈາກການຕ່ືມ

ນໍ້າໝາກງາມໃສນໍ້າມັນເບີ ແລວຄົນໃຫສະໝໍ່າສະເໝີແລວ

ແຊແຂງ. ເມັດມຸນຂອງກະແລັມໝາກຢາງເໝີຍ ແມນ ຖອກ

ໄນໂຕເຈັນແຫຼວລົງພື້ນຖານຂອງກະແລັມ, ແລວຄົນກະແລັມ

ຈົນເປັນນ້ຳກອນທີ່ມຸນ. ແຄບຊນໝາກງາມ ແມນປະສົມດວຍ

ວັດຖດິບສວນປະກອບຕາງໆເຊ່ັນ: ນ້ໍາໝາກງາມ ແລະ ທາດ

ແອວຈີນິກສຳລັບໃຊໃນອາຫານ (Alginate) ເປັນຕ້ົນ. ຄອຍໆ

ກັດຜານ-ຊ້ັນຢາງທ່ີໂປງໃສຢູເທິງໜາ, ແລະ ນ້ຳໝາກງາມທ່ີ

ມີລົດຫວານສ້ົມຈະ ເປ່ັງກະຈາຍ ຢູ່ໃນປາກຂອງທ່ານ.

vtmy[kpI6[rk[

②

③

ຮູບ ① Mojito ໝາກງາມ

图① 杨梅莫吉托 李文君 图

ຮູບ ②③ ນາງ ທຽນຝູຣົງ(ຊາຍໜ່ຶງ)ປຸງແຕງ Mojito ໝາກງາມ

图②③ 田芙蓉（左一）制作杨梅莫吉托 李文君 图
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中国多丹霞
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ສວນສາທາລະນະທໍລະນີສາດແຫງໂລກຈາງແຢ       
张掖丹霞国家地质公园 新华社 图
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      ຄຳສັບ “ຕານເຊຍ”(Danxia Landform) ເປັນຄຳນາມ

ໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນອ່ີຫີຼໃນດານພູມສາດ. ມັນເປັນການເວ້ົາລວມຂອງ

ປະກົດການກໍຄື ຫີນຊາຍສີແດງຖືກລົມປອກເປືອກ ແລະ ການ

ເຊາະເຈ່ືອນຂອງນ້ໍາໄຫລເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານຈ່ຶງກາຍ

ເປັນຍອດພູທ່ີໂດດດຽວ ແລະ ຫີນທ່ີມີຮູບແປກປະຫຼາດຕາງໆ.

      ທໍລະນີສັນຖານ ຕານເຊຍ ສວນຫຼາຍກະຈາຍຢູປະເທດຈີນ 

ພາກຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາ ພາກກາງຂອງທະວີບເອີລົບ 

ປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ເຂດອ່ືນໆ, ໃນນ້ັນການກະຈາຍຢູປະ

ເທດຈີນແມນກວາງຂວາງທີ່ສຸດ. ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ມັງກອນ 
2008, ປະເທດຈີນໄດຊອກເຫັນທໍລະນີສັນຖານຕານເຊຍໃນ

ຈຳນວນ 790 ແຫງ, ຕາງກໍໄດກະແຈກກະຈາຍຢູ 26 ແຂວງ 

ແລະ ຂົງເຂດ.

      ໃນກອງປະຊມກົມບໍລິຫານຂອງອົງການຢູເນສໂກ(UNESCO)

ທ່ີຈັດຂ້ຶນຢູນະຄອນຫຼວງປາຣີ ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ສວນສາທາ

ລະນະທລໍະນສີາດສອງແຫງຄຂືງົເຂດພາກຕາເວນັຕກົແຂວງ

ຫູໜານ ນະຄອນຈາງແຢແຂວງການຊທີ່ປະເທດຈີນ ໄດສະ

ເໜີໄປສະໝັກຂໍຂຶ້ນທະບຽນ ແລະໄດຮັບການອະນຸຍາດຈາກ

ອົງການຢູເນສໂກ ໃຫຮັບນາມມະຍົດກາຍເປັນສວນສາທາລະ

ນະທໍລະນີສາດໂລກຢາງເປັນທາງການ. ໃນນ້ັນ, ສວນສາທາ

ລະນະທໍລະນີສາດແຫງໂລກຈາງແຢ ແຂວງການຊ ກໍເປັນ

ໜ່ຶງໃນຕົວແບບຂອງທໍລະນີສັນຖານຕານເຊຍຂອງປະເທດຈີນ.

      ສວນສາທາລະນະທໍລະນີສາດແຫງໂລກຈາງແຢ ຕ້ັງຢູ

ນະຄອນຈາງແຢແຂວງການຊ(Zhangye City, Gansu

Province, ຢູພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອປະເທດຈີນ). ລັກສະ

ນະອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງສວນສາທາລະນະທໍລະນີສາດນີ້ແມນ

ເນີນພູທີ່ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍທີ່ປະກອບດວຍຫີນຫຼາກຫຼາຍ, ພອມ

ດຽວກັນນັ້ນຍັງປະກອບມີທໍລະນີສັນຖານ ຕານເຊຍ ຫຼາຍປະ

ເພດທີ່ຖືກກຕົວຂຶ້ນຢູເທິງຍອດພູຍອນການເຊາະເຈື່ອນຈາກ

ທຳມະຊາດ, ຄວາມໝາຍທາງທລໍະນີສັນຖານສາກົນຂອງມັນ

ຖືກນັກທໍລະນີສາດຈຳນວນຫຼາຍສົນໃຈຕ່ໍ.

      ວາລະສານ “ພູມສາດແຫງຊາດຈີນ”(Chinese National 

Geography) ເຄິີຍນຳສະເໜີ “ທໍລະນີສັນຖານ ຕານເຊຍ ທີ່

ສວຍງາມທີ່ສຸດ 7 ແຫງຂອງຈີນ” ອອກມາ, ໃນນັ້ນຂອງນະ

ຄອນຈາງແຢແມນຈັດຢູໃນອັນດັບທີ 6.

      ຄວາມສວຍງາມຂອງທໍລະນີສັນຖານ ຕານເຊຍ ເປັນ

ຄວາມສວຍງາມທຳມະຊາດແບບໜຶ່ງທີ່ບຕອງການປະດັບຕົບ

ແຕງສະເພາະ. ທໍລະນີສັນຖານ ຕານສາ ຂອງປະເທດຈີນສວນ

ຫຼາຍສະແດງອອກຢູໃນໂຄງສາງທີ່ມີລະດັບຊັ້ນທາງສາຍຕາ. 

ພູຜາຂອງມັນ, ເຫັນຈາກທາງໄກເໝືອນເມກຍາມຕອນບາຍ

ທີ່ເປັນສີແດງ, ເມື່ອເຫັນຈາກບອນໃກ ສີສັນຂອງຍອດພູຈະມີ

ການປຽນແປງເລ້ືອຍໆຕາມການປຽນແປງຂອງເວລາ ແລະ

ດິນຟາອາກາດ. ພາຍໃນໜ່ຶງວັນ ຫືຼ ພາຍໃນສ່ີລະດູຂອງໜ່ຶງປີ, 

ລວນແຕ ມີທິວທັດທ່ີແຕກຕາງກັນອຳນວຍໃຫແກນັກທອງທຽວ

ຊ່ືນຊົມ.

      ປະເທດຈີນມີເຂດທອງທຽວທໍລະນີສັນຖານ ຕານເຊຍ ຢາງ

ຫຼວງຫຼາຍ, ຖາຢາກສຳຜັດຄວາມສວຍງາມທຳມະຊາດຂອງ

ມັນຢາງແທຈິງ, ຄືບລອງມາທຽວຈີນເບ່ິງຈັກເທ່ືອ.
本刊综合

丹霞之美是一种无需雕饰的自然美。中国丹霞地貌

主要表现为峰林结构，群峰林立、组合有序，富有韵律感

和层次感。它的山崖，远看似染红霞，近看则色彩斑斓，

景色相当奇丽。崖壁上受流水作用或有机质沉淀，被染成

片片黛青色、暗褐色、丹红色……山峰随着时间、天气的

变化，色彩景色也在不断变换，层次分明。一日之中，一

年四季，无论晴雨早晚，都有不同的景色供游人观赏。

中国多丹霞。无论用多么美丽的词汇，都难以描述

丹霞地貌的种种神奇，无论怎样的神奇都难以表达第一眼

看到丹霞地貌时的那种感受。
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电影院，我来了！

      ຫັຼງຈາກຫາງກັນເກືອບ 180 ວັນ, ໃນທ່ີສຸດ ໂຮງຮູບເງົາ

ກໍໄດກັບມາຢູຄຽງຂາງຜູຊົມຊາວຈີນແລວ. ໃນວັນທີ 24 ກໍລະ

ກົດ ເປັນມ້ືກັບມາເປີດສາຍຮູບເງົາມ້ືທໍາອິດ ຂອງໂຮງຮູບເງົາ

ທ່ີປັກກ່ິງ ລວມມີໂຮງຮູບເງົາໂສຕູ (Shoudu) ສາຂາສ່ີຕານ
(Xidan) ໂຮງຮູບເງົາໂປລີສາກົນ(POLY INTERNATIONAL

CINEMA) ສາຂາຖຽນອັນເໝິນ(tian an men)  ໂຮງຮູບ

ເງົາຫວັນຕະ(WANDA CINEMA) ສາຂາ CBD ແລະ ໂຮງ

ຮູບເງົາອີກຫຼາຍແຫງ ລວນແຕກັບມາເປີດກິດຈະການຄືນອີກ

ຄັ້ງ ແລະ ໄດຕອນຮັບບັນດາຜູຊົມກຸມທຳອິດ. ມີຜູໃຊເວີຍປໍ
(MicroBlog)ຜູໜ່ຶງ ຂຽນຄໍາເວ້ົາໜ່ຶງວາ: “ໂຮງຮູບເງົາ, ຂອຍ

ມາແລວ!” ລາວຍັງເວ້ົາເພ່ີມເຕີມວາ “ເຂ້ົາໃຈແລະ ສະຫນັບ

ສະໜູນໂຮງຮູບເງົາທີ່ໄດດໍາເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ 

ປອງກັນພະຍາດລະບາດ”.

ຜູຊົມ: ປະຕິບັດມາດຕະການປອງກັນໃຫດີ ແລະ ໄວວາງໃຈ

ໂຮງຮູບເງົາ    

观众 ：做好防护，信任影院   

      ກອນປິດກິດຈະການ, ໂຮງຮູບເງົາໂສຕູສາຂາສ່ີຕານເຄີຍ

分别将近 180 天后，影院终于回到了中

国观众身边。

7 月 24 日上午 10 时 30 分，首都电影院

北京西单店 7 号厅场灯渐灭，放映正式开始。

这是北京影院复工后的第一场放映。11 时 58

分，放映结束，观众席间掌声响起。

在观众李先生看来，影院复工对他而言意

味着终于恢复了正常的生活秩序，“希望这种

状态能够一直持续下去。”

复工后前 3 天来首都电影院的观众，散场

时都将获赠一袋爆米花，这叫作“把影院的味

道带回家”。该影院值班经理马佳伟说，给观

众发放爆米花时，有位观众小声对他说了一句

“复工愉快”，让他险些泪奔。

■  袁云儿 / 文

ເປັນໂຮງຮູບເງົາແຫງໜ່ຶງ ທ່ີຊາວປັກກ່ິງນິຍົມຫຼາຍ, ຫັຼງຈາກ

ປິດໂຮງຮູບເງົາເກືອບເຄິ່ງປີ ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ19 

ສຸດທາຍ ເລ່ືອງຮູບເງົາ ແລະ ຜູຊົມກໍນັດກັນກັບມາແລວ.

      ສໍາຫັຼບຜູຊົມທ່ີມາເບ່ິງຮູບເງົາຢູໂຮງຮູບເງົາແຫງນ້ີ ໃນ

ມ້ືທຳອິດ  ທ່ີເປີດໃຫບໍລິການ ກໍຈະໄດຮັບໂປສະເຕ້ີທ່ີລະນຶກໜ່ຶງ

ແຜນຈາກໂຮງຮູບເງົາ ແລະ ຫຼຽນກາທ່ີລະນຶກທ່ີ ພະນັກງານ

ຈະຈ້ໍາວັນເວລາ ແລະ ກາທ່ີລະນຶກ, ເຊ່ິງມີເນ້ືອໃນວາ "ພະຍາ

ຍາມເຕັມທ່ີ ເພ່ືອທານຜູມັກຮັກຮູບເງົາ".

      ຜູຊົມທ່ີມີຊ່ືວາ ທານຫວັງ ຫາກໍ່ໄດປ້ີຮູບເງົາ ກໍຖືກອອມ

ຮອບໄປດວຍນັກຂາວ, ລາວຈ່ິງຮູໂຕວາ ປ້ີຮູບເງົາແຖວ 7 ຕ່ັງ

ເບີ 7 ທ່ີລາວຖືຢູນ້ັນ ແມນປ້ີໃບທຳອິດທ່ີໂຮງຮູບເງົາປັກກ່ິງ ຂາຍ

ເປັນໃບທໍາອິດ. “ເຄິ່ງປີມານີ້ ມີຄວາມຮູສຶກຄິດຮອດໂຮງຮູບ

ເງົາ, ວາງບເທ່ົາໃດມ້ືກອນໜານ້ີ ເມ່ືອໄດເບ່ິງຂາວ ໃນຂາວ

ບອກວາໂຮງຮູບເງົາຈະກັບມາເປີດຄືນແລວ ຂອຍກເລີຍເປີດ

ແອັບຊື້ປີ້ຮູບເງົາຂຶ້ນມາ ກໍເຫັນວາສາມາດຊື້ປີ້ຮູບເງົາໄດແທ 

ຂອຍກເລີຍມາ.” ລາວຍັງໄດຮັບຂອງຂັວນສົມມະນາບຸນຄຸນ

ຈາກທາງໂຮງຮູບເງົາ ເປັນບັດສະມາຊິກພິເສດທີ່ສາມາດ

①

50

|   文化生活-u;yffhko;afmtotme



 

ເບ່ິງຮູບເງົາຟຣີ ພາຍໃນປີໜ່ຶງ.

      ເຮັດການສະແກນລະຫັດສຸຂະພາບເພ່ືອລົງທະບຽນ ແລະ 

ວັດແທກອຸນຫະພູມຮາງກາຍກອນເຂ້ົາໂຮງຮູບເງົາ, ເຂ້ົາໂຮງ

ຮູບເງົາກວດປ້ີ ໂດຍບມີການສໍາຜັດ ນ່ັງເບ່ິງໜັງແບບເວ້ັນໄລ

ຍະຫາງ ແລະ ຕອງໄດໃສຜາອັດປາກຕະຫຼອດເວລາທີ່ເບິ່ງ, 

ນອກນ້ີ ຍັງມີພະນັກງານທ່ີຖາ ຕິດຕາມເບ່ິງສະຖານະການນໍາ

ອີກ…ມີຫຼາຍມາດຕະການເພ່ືອປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມທຸກລະ

ດັບ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາຜູຊົມສາມາດເບິ່ງຮູບເງົາໄດຢາງສະ

ບາຍໃຈ.

ພະນັກງານໂຮງຮູບເງົາ: ໝົດຄືນກອນເປີດໂຮງຮູບເງົາ ຮູ

ສຶກຕ່ືນເຕ້ັນຈົນນອນບຫັຼບ

影院员工 ：复工前一晚兴奋到失眠

      ເວລາ 10 ໂມງ 30 ນາທີ  ຂອງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ໄຟ

ໃນຫອງເບີ 7 ຂອງໂຮງຮູບເງົາໂສຕູສາຂາສີ່ຕານ ຄອຍໆ

ດັບລົງ ແລະ ການສາຍຮູບເງົາໄດເລ່ີມຕ້ົນຢາງເປັນທາງການ.

ນີ້ແມນການສາຍຮູບເງົາຮອບທຳອິດ ຫຼັງຈາກໂຮງຮູບເງົາ

ປັກກ່ິງເປີດ. ເວລາ 11:58 ໂມງ ການສາຍຮູບເງົາສ້ິນສຸດລົງ

ແລະ ສຽງຕົບມືຈາກຜູຊົມກດັງຂ້ຶນ.

      ໃນສາຍຕາຂອງທານລີ ທ່ີເປັນຜູຊົມ ຕກັບລາວເອງ ການ

ທ່ີໂຮງຮູບເງົາກັບມາເປີດຄືນ ໜາຍຄວາມວາຊີວິດຈະກັບມາ

ສູສະພາບປົກກະຕິແລວ, “ຫວັງວາສະພາບປົກກະຕິແບບນີ້ຈະ

ຄົງຢູຕະຫຼອດໄປ.”

      ຜູຊົມທ່ີມາໂຮງຮູບເງົາໂສຕູ ໃນສາມມ້ືທຳອິດ ຫັຼງຈາກ

ເລີ່ມເປີດຄືນ ເມື່ອຮູບເງົາຈົບລົງ  ຜູຊົມຈະໄດຮັບປອບຄອນ

ໜ່ຶງຖົງ ນ້ັນໜາຍເຖິງ“ການນໍາເອົາລົດຊາດຂອງໂຮງຮູບເງົາ

ກັບບານເຮືອນ”. ທານມາເຈັຍເຫວີຍ (Ma Jiawei) ຜູຈັດການ

ຝາຍເວນຍາມກາວວາ ໃນຍາມທ່ີແຈກປອບຄອນໃຫຜູຊົມຢູນ້ັນ

ໄດມີຜູຊົມທານໜ່ຶງ ໄດເວ້ົາຕລາວວາ "ສຸກສັນວັນກັບມາເຮັດ

ວຽກອີກຄ້ັງໜ່ຶງ", ເຊ່ິງເຮັດໃຫລາວມີນ້ໍາຕາຊຶມອອກມາ.

     "ບຄິດເລີຍວາໃນມ້ືທໍາອິດ ຈະມີຜູຊົມຫຼາຍປານນ້ີເຂ້ົາມາ

ໂຮງຮູບເງົາ ເຊ່ືອໝ້ັນໃນຕົວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໃຫການສະ

ນັບສະໜູນແກພວກເຮົາຫຼາຍປານນ້ີ! ຄວາມຮູສຶກໃນການທ່ີໄດ

ກັບມາເຮັດວຽກອີກຄ້ັງໜ່ຶງ ເປັນຄວາມຮູສຶກທ່ີດີຫຼາຍ." ຕອນ

ຄາຂອງມື້ກອນໂຮງຮູບເງົາເປີດໜຶ່ງມື້, ເພື່ອເອົາໂປສະເຕີ້

ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆເຂົ້າມຽນໃນໂຮງຮູບເງົາ ລາວຕອງຢູ

ຮອດ 11 ໂມງ ເດິກ ຈ່ັງໄດເລີກການ. ເພ່ືອນຮວມງານຂອງ

ລາວຊ່ືເຈ້ີງປໍ(zhengbo) ໃນຄາຄືນນ້ັນ ຕ່ືນເຕ້ັນຈົນນອນບຫັຼບ,

ເຖິງຈະຮູສຶກເມື່ອຍ, ແຕພໍຄິດເຖິງການທີ່ຈະສາມາດກັບໄປ

ເຮັດວຽກອີກຄ້ັງໜ່ຶງນ້ັນ ກມີຄວາມຮູສຶກຄືດ່ັງ “ກອນມ້ືໄປທຽວ

ຫ້ິຼນໃນຍາມລະດູບານໃໝຕອນສະໄໝຍັງນອຍ”.

②

③

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ,ຜູຊົມ ຊົມຮູບເງົາໃນໂຮງຮູບເງົາແຫງໜ່ຶງທ່ີນະ
ຄອນອູຮ້ັນ ແຂວງຫູເປີຍ

图① 7月20日，观众在湖北省武汉市一家影院内观影 新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຜູຊົມສະແກນ ຄິວອາໂຄດ QR Code ສຳລັບ
ການແຈງສຸຂະພາບທ່ີປະຕູເຂ້ົາໂຮງຮູບເງົາແຫງໜ່ຶງ ທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງ
ຢຸນນານ
图② 7 月 20 日，观众在云南省昆明市一家影院入口处扫健康码 
新华社 图

ຮູບ ③ ພະນັກງານໂຮງຮູບເງົາສີດຢາຂາເຊ້ືອພະຍາດຫັຼງຮູບເງົາສ້ິນສຸດລົງ

图③ 影院工作人员在观众散场后进行消杀工作 新华社 图
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中国结

背景：七月末，学校放 ，老挝留学生

达伦 妮 和 中 国 学 生琳 迎来了 期生

活。两人讨论着做点什么，让 期变得

允实有趣。琳提议一起学习编中国结，

等到开学时送给老师和同学，还可以送

给家人，表达祝福。

ເບື້ອງຫຼັງ: ໃນທາຍເດືອນ ກໍລະກົດ, ໂຮງຮຽນໄດພັກລະ

ດູຮອນ, ນາງ ດາລຸນນີ ນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຢູຈີນ ແລະ ນາງ

ຫີຼນ ນັກສຶກສາຈີນ ໄດຕອນຮັບການມາເຖິງຂອງໄລຍະພັກຮອນ.

ທັງສອງຄົນນີ້ປຶກສາຫາລືກັນວາຄວນເຮັດຫຍັງຍາມພັກ ເພື່ອ

ເຮັດໃຫໄລຍະການພັກຮອນເກີດມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມ

ສະໜຸກ. ນາງຫຼີນ ສະເໜີອອກວາຮຽນສານຂອດຈີນນໍາກັນ, 

ຫຼັງຈາກໄຂພາກຮຽນໃໝແລວກໍມອບໃຫຄູ ແລະ ໝູເພື່ອນ, 

ຍັງສາມາດມອບໃຫຄອບຄົວອີກດວຍ, ເພື່ອສະແດງຄວາມ

ອວຍພອນ ແລະ ຄວາມເປັນສິລິມຸງຄຸນ.

达伦妮：琳，你可以先给我介绍 下中国

结吗？

ດາລຸນນີ: ຫຼີນ, ຂໍໃຫເຈົ້າອະທິບາຍຂອດຈີນໃຫຂອຍຟັງກອນ

ໄດບໍ?

琳：没问题。中国结是一种中国特有的

手工编织工艺品，它以独特的东方神

韵、丰富多彩的变化，允分体现了中国

■  本刊记者 陈创业 / 文
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的文化底蕴。中国结最大的特点之 ，就

是从头到尾都是用一根丝线编结而成。

ຫຼີນ: ໄດ. ຂອດຈີນເປັນສິລະປະກຳທາງຫັດຖະກໍາຢາງໜຶ່ງທີ່

ສານດວຍມືທີ່ມີເອກະລັກຂອງປະເທດຈີນ, ມັນໄດສອງແສງ

ພ້ືນຖານວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດຈີນດວຍສະເໜພາກຕາເວັນ

ອອກອັນພິເສດ ແລະ ການປຽນແປງອັນຫຼາກຫຼາຍຢາງເຕັມ

ທ່ີ. ໜ່ຶງໃນລັກສະນະອັນໃຫຍທ່ີສຸດຂອງຂອດຈີນ ກໍຄື ເລ່ີມຈາກ

ຕອນຕົ້ນຈົນເຖິງຕອນປາຍຂອງມັນ ແມນສານດວຍເສັ້ນໄໝ

ພຽງແຕເສ້ັນດຽວ.

达伦妮：听起来就觉得狠有意思。我平时

见过吗？

ດາລຸນນີ: ຟັງແລວຮູສຶກວາເປັນໜາສົນໃຈເນາະ. ຂອຍເຄີຍ

ເຫັນຂອດຈີນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນບໍ?

琳：你肯 定见 过。狠 多中 国人喜欢在

自己的车子里桂 个中国结，寓意平平安

安。

ຫຼີນ: ເຈົ້າເຄີຍເຫັນແນນອນເລີຍ. ຕົວຢາງທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ກໍຄື

ຄົນຈີນຫຼາຍຄົນມັກຫອຍຂອດຈີນໜວຍໜຶ່ງຢູໃນລົດຍົນຂອງ

ຕົນ, ມັນໝາຍເຖິງການຂໍໃຫມີຄວາມປອດໄພ.

达伦妮：啊，原来这就是中国结！以前看

到过，只是觉得这样的饰品精致好看，一

直不知道它们就是中国结。

ດາລຸນນີ: ໂອ, ນ້ັນແມນຂອດຈີນເນາະ! ເມ່ືອເຫັນໃນແຕກອນ,

ພຽງຮູສຶກວາເຄ່ືອງປະດັບແບບນ້ີປານີດສວຍງາມ, ແຕບເຄີຍ
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ຮູມາກອນວາພວກມັນກໍແມນຂອດຈີນ.

琳：最 有 代 表 性 的，就 是在 北 京 申 办

2008年奥运会的过程中，中国结作为

申奥标志，受 到了世界 各国 朋 友 的喜

爱。

ຫຼີນ: ອັນມີລັກສະນະຕົວແບບທີ່ສຸດ, ກໍແມນໃນໄລຍະທີ່ປັກກິ່ງ

ສະໝັກຈັດງານການແຂງຂັນໂອລິມປິກໃນປີ 2008, ໂດຍເປັນ

ຫັຼກໝາຍການສະໝັກຈັດງານໂອລິມປິກ ຂອດຈີນໄດຮັບຄວາມ

ນິຍົມຊົມຊອບຈາກໝູເພ່ືອນຕາງປະເທດຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

达伦妮：没错！我想起来了，当时还有北

京奥运会中国结邮票。中国结有狠多

种类吗？

ດາລຸນນີ: ແມນແລວ! ຂອຍຈ່ືແລວ, ໃນຂະນະນ້ັນ ຍັງມີສະແຕມ

ຂອດຈີນຂອງໂອລິມປິກອີກດວຍ. ຂອດຈີນມີຫຼາຍຊະນິດບໍ?

琳：是的。根据不同的编法和形状，以及

谐音寓意，中国结又细分许多类别，适用

于不同 的 场合。比如桂在车里的，一般

为“方胜结”或“平安结”，寓意 路平

安、如意平安；爱人间相互赠送的是“同

心结”，寓意恩爱情深、永结同心；给老

人送祝福则选择“寿字结”，寓意人寿年

丰。

ຫີຼນ: ແມນແລວ. ອີງຕາມວິທີການສານ ແລະ ຮູບແບບທ່ີແຕກ

ຕາງກັນ, ພອມທັງຄວາມໝາຍຂອງສຽງທ່ີຄາຍຄືກັນລະຫວາງ

ຕົວໜັງສືຈີນ, ຂອດຈີນຍັງແບງອອກເປັນຫຼາຍຊະນິດຢາງລະ

ອຽດ, ແລະ ກໍໃຊຢູໃນສະຖານະການທ່ີແຕກຕາງກັນ. ຕົວຢາງ

ວາຂອດທີ່ຫອຍຢູໃນລົດຍົນ, ສວນຫຼາຍແມນ "ຂອດຟາງເຊິ້ງ

(ຮູບສີ່ຫລຽມ)" ຫຼື "ຂອດຄວາມປອດໄພ", ໝາຍຄວາມວາ

ເດີນທາງປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນສິລິມຸງຄຸນ; ຂອດທ່ີຄູຮັກ

ມັກມອບເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນກໍຄື "ຂອດໃຈດຽວກັນ", ໝາຍຄວາມ

ວາຮັກດຽວໃຈດຽວ ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ; ການອວຍພອນໃຫແກ

ຜູເຖ້ົາ ສວນຫຼາຍແມນ "ຂອດຕົວໜັງສື ຊາວ(ພາສາຈີນອານ

ວາ shou)" , ໝາຍຄວາມວາມີອາຍຸຍືນຍາວ.

达伦妮：没想到，小小的中国结里，竟

然有着这么丰富的寓意。

ດາລຸນນີ: ບເຄີຍຄາດຄິດເຖິງວາ, ພາຍໃນຂອດຈີນອັນນອຍໆ

ນ້ີ ຈ່ັງຝັງເອົາຄວາມໝາຍອັນອຸດົມສົມບູນໄວໃນແບບນ້ີ. 

琳：中国结不仅寓意美好，还有着悠久的

历吏。如今，在中国，大到城市景观，

小到衣服装饰，处处都有中国结的元

素。中国结就像中国的书画、雕刻、陶

瓷、菜肴 样，狠容易被辨认出来，是中

华古老文明的代表之 。

ຫຼີນ: ຂອດຈີນບພຽງແຕມີຄວາມໝາຍທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ, ຍັງມີປະ

ຫວັດສາດອັນຍາວນານອີກດວຍ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຢູທີ່ປະເທດ

ຈີນ, ຂະໜາດທ່ີໃຫຍທ່ີເປັນເຖິງທັດສະນີຍະພາບຂອງຕົວເມືອງ, 

ຂະໜາດທີ່ນອຍທີ່ເປັນເຖິງເຄື່ອງປະດັບເຄື່ອງນຸງ, ລວນແຕ

ເຕັມໄປດວຍຂອດຈີນໝົດ. ຂອດຈີນກໍເໝືອນດັ່ງຮູບແຕມຈີນ 

ການແກະສະຫັຼກຈີນ ເຄ່ືອງດິນເຜົາຈີນ ແລະ ອາຫານຈີນ, ຖືກ

ຈໍາແນກອອກມາໄດງາຍ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຕົວແທນຂອງ

ຄວາມສີວິໄລອັນດ້ັງເດີມຂອງຊົນຊາດຈີນ.

达伦妮：琳，谢谢你，让我学到了关于中

国结的知识。你的提议非常棒，我想亲

手尝试编 个中国结。

ດາລຸນນີ: ຫີຼນ, ຂອບໃຈຫຼາຍໆທ່ີໃຫຂອຍໄດຮຽນຮູເຖິງຄວາມ

ຮູກຽວກັບຂອດຈີນ. ການສະເໜີຂອງເຈົ້າດີຫຼາຍ, ຂອຍຢາກ

ລອງສານຂອດຈີນໜວຍໜ່ຶງດວຍຕົນເອງລະ.
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      ປາໄນຄໍາ ( 锦鲤 Jinli ອານວາ ຈ໋ິນລີ), ແມນປາປະ

ເພດໜຶ່ງທີ່ສູງສົ່ງໜາຊື່ນຊົມ, ມີມູນຄາການຊື່ນຊົມອັນສູງຄາ

ແລະ ໄດຮັບຄວາມມັກຮັກຈາກຜູຄົນຢາງເລິກເຊ່ິງ. 

      ໃນໄລຍະບຸນວັນຊາດຈີນ ປີ 2018, ເວີຍປໍ (Weibo)ທາງ

ການຂອງ ອາລິເພ(Alipay)ໄດຈັດກິດຈະກໍາຈົກສະຫຼາກຊິງ

ໂຊກໜຶ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍໃຫຄົນຫຼິ້ນ ເວີຍປໍ ສົ່ງຕໂພສ (Post) ດັ່ງ

ກາວເພື່ອຫາຜູໂຊກດີ, ຜູໂຊກດີຈະໄດເປັນ “ປາໄນຄຳຈີນ”,  

说新词 ：锦鲤

g]qjkg]njv'7ela[.s,jG "xkwo7e" 

锦鲤，本是一种高档观赏鱼，极富观赏价值，

深受人们喜爱。

2018 年中国国庆节期间，支付宝（Alipay）官方

微博开展了一个抽奖活动，从转发此条抽奖微博者中抽

奖，中奖者就是“中国锦鲤”，共吸引了 300 多万次转发。

2018 年 10 月 7 日，支付宝揭晓了抽奖结果，幸运的“中

国锦鲤”获得了“中国锦鲤全球免单大礼包”。

于是，“锦鲤”一词迅速走红，网络上掀起了转发配有“锦

鲤转运”“锦鲤祈愿”“锦鲤保佑”“锦鲤还愿”等文字的锦鲤图像

的热潮。

现在，“锦鲤”成为“好运”的象征。随着热度增长，“锦鲤”开始

泛指在小概率事件中运气极佳的人。“锦鲤”的走红及其意义的泛化，隐含

了人们对美好生活的向往。

ກິດຈະກໍາໄດດຶງດູດຜູຄົນເຂ້ົາຮວມການສ່ົງຕໂພສເຖິງ 3 ລານ

ກວາຄ້ັງ. ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ປີ 2018, ອາລິເພ ໄດປະກາດຜົນ 

ການຈົກສະຫຼາກຢາງເປັນທາງການ, ຜູໂຊກດີ “ປາໄນຄໍາຈີນ” 

ໄດຮັບ  “ຊດຂອງຂວັນປາໄນຄຳຈີນຟຣີທ່ົວໂລກ”.

      ດວຍເຫດນ້ັນ, “ປາໄນຄຳ” ຄຳສັບນ້ີ ກໍໄດຮັບຄວາມນິຍົມ

ຢາງວອງໄວ, ໃນອິນເຕີເນັດ ມີການສົ່ງຕຢາງຫຼວງຫຼາຍໃນ

ໂພສທີ່ປະກອບມີຄຳວາ “ປາໄນຄຳສົ່ງຕຄວາມໂຊກດີ” “ປາ

ໄນຄຳຂໍພອນ” “ປາໄນຄຳຄຸມຄອງຮັກສາ” “ປາໄນຄຳຕອບ

ບຸນແທນຄຸນພະພຸດທະເຈ້ົາ”  ແລະ ໂຕໜັງສືຮູບພາບປາໄນຄຳ

ຕາງໆທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມ.

       ໃນປັດຈຸບັນ, “ປາໄນຄຳ” ໄດກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງ 

“ຄວາມໂຊກດີ”. ຄຽງຄູກັບຄວາມນິຍົມທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຢາງຕເນ່ືອງ, 

“ປາໄນຄຳ” ເລີ່ມຫມາຍເຖິງຄົນທີ່ໂຊກດີເປັນທີ່ສຸດໃນເລື່ອງ

ທ່ີມີອັດຕາຄວາມເປັນໄປໄດຫນອຍ. ຄວາມນິຍົມ ແລະ ຄວາມ

ຫມາຍອັນກວາງຂວາງຂອງ “ປາໄນຄຳ”, ໄດແຝງຄວາມໝາຍ

ທ່ີຜູຄົນໄຝຝັນຫາຊີວິດການເປັນຢູທ່ີມີຄວາມສຸກ.
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最近一段时间，“双循环”成为了中国经济的热词。什

么是“双循环”？它主要是指中国要逐步形成以国内大循

环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

以国内大循环为主体，意味着着力打通国内生产、分

配、流通、消费的各个环节，发挥中国超大规模市场优势，

以满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点。

而国内国际双循环相互促进，强调以国内经济循环为

主绝非“自我封闭”。这样做的目的是通过发挥内需潜力，

使国内市场和国际市场更好地联通，实现更加强劲、可持

续的发展。

所以，以国内大循环为主体绝不意味着中国开始趋向

闭关自守。

扩大内需不等于放弃外贸，形成国内大市场更不等于

放弃国际竞争。对中国来说，扩大内需和扩大开放并不矛盾，

国内大循环越顺畅，越有利于构建开放新格局，越有利于

形成参与国际合作和竞争的新优势。

疫情以来，中国在扩大内需的同时，并没有放慢开放

的步伐。今年以来，外商投资法落地实施、《海南自由贸易

港建设总体方案》公布、外商投资准入负面清单再次“瘦身”

等等，一项项政策部署宣示着中国以开放促改革促发展的

决心。

毋庸置疑，中国的发展离不开世界，世界的发展也需

要中国。未来，中国的国门只会越开越大，和全世界分享

她的巨大市场机遇。

rkmjkoI6h9ad7ela[le7aovao.s,jdjP;da[
glf4tdyf9uoG dkos,6o;Poc[[76j;q'9vo

带你了解中国经济新关键词 ：双循环

①
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      ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊມຄະນະກຳມະການປະຈຳ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ສະເໜີອອກວາ “ຄວນ

ຊກຍູສົ່ງເສີມທາແຮງດານຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍມະຫາສານ 

ແລະ ທາແຮງບົ່ມຊອນດານຄວາມຕອງການພາຍໃນປະເທດ

ຂອງຈີນ, ເພື່ອສາງສະຖານະການພັດທະນາອັນໃໝພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ໃນສາກົນ ເປັນການໝູນວຽນແບບຄູວົງຈອນ

ແລະ ຊກຍູສ່ົງເສີມເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ.”

      ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ໃນກອງປະຊມສຳມະນານັກວິສາຫະ

ກິດໂດຍການເປັນປະທານຂອງທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດ

ຈີນ ແລະ ເພ່ິນໄດເນ້ັນໜັກວາ, ຄວນສາງເປັນ “ສະຖານະການ

ພັດທະນາອັນໃໝທີ່ ຖືເອົາການໝູນວຽນໃຫຍພາຍໃນປະເທດ

ເປັນຕົວຕ້ົນຕໍ, ເອົາການໝູນວຽນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຊກຍູ

ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນເທ່ືອລະກາວ”;

      ຊວງໄລຍະເວລາມໆ ມານ້ີ, ຄຳສັບ “ຄູວົງຈອນ” ໄດກາຍ

ເປັນຄຳສັບຍອດນິຍົມທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນ.

“ຄູວົງຈອນ” ໝາຍຄວາມວາຫຍັງ ？

什么是“双循环”？

      “ຄູວົງຈອນ”, ເວ້ົາລວມແລວໝາຍເຖິງ ປະເທດຈີນຈະ

ຄອຍໆສາງເປັນສະຖານະການພັດທະນາອັນໃໝທີີ່ຖືເອົາການ

ໝູນວຽນໃຫຍພາຍໃນປະເທດເປັນຕົວສຳຄັນ, ຖືເອົາການໝູນ

ວຽນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃຫຊກຍູເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ.

      ການຖືການໝູນວຽນໃຫຍພາຍໃນປະເທດເປັນຕົວຕ້ົນຕໍ, 

ໝາຍຄວາມວາຈະສຸມກຳລັງເປີດທຸກຂ້ັນຕອນ ເຊ່ັນ: ການຜະ

ລິດ ການຈັດສັນ ການຈະລາຈອນ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງ

ພາຍໃນປະເທດ, ສົ່ງເສີມທາແຮງດານຕະຫຼາດຂະໜາດມະ

ຫາສານຂອງປະເທດຈີນໃຫເຊື່ອມຕກັນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອງການພາຍໃນປະເທດໃຫກາຍເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ ແລະ

ຈຸດສາຍປາຍທາງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

      ສວນສຳລັບການໝູນວຽນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຊກຍູເຊ່ິງ

ກັນ ແລະ ກັນ, ແມນເນ້ັນໜັກຕການຖືການໝູນວຽນເສດຖະກິດ

ພາຍໃນປະເທດເປັນຕົ້ນຕໍ, ແຕບໝາຍຄວາມວາປະເທດຈີນ 

ຈະ “ປິດປະ”. ຈຸດປະສົງຂອງພຶດຕິກຳດ່ັງກາວນ້ີ ແມນເຮັດໃຫ

vtmy[kpI6[rk[
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ຮູບ①  ວັນທີ 21 ມີນາ, ຂະບວນລົດຈີນ-ເອີຣົບ(ຢ້ີອຸຫາເອີຣົບ) ແຖວຢ້ີອຸຊິນ
ຈ່ຽງ-ເອີຣົບ ທີ່ບັນທຸກວັດຖຸປ້ອງການພະຍາດລະບາດທີ່ປະເທດຈີນມອບໃຫ ້
ປະເທດແອດສະປາຍ ກຳລັງແລ່ນອອກຈາກສະຖານີພາກຕາເວັນຕົກຢ້ີອຸໄປ
ຍັງນະຄອນມາດິຼດ

图① 3月21日，载着捐赠西班牙抗疫物资的“义新欧”中欧班列
（义乌—马德里）从义乌铁路西站发车，前往马德里 新华社 图

ຮູບ ② ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງເປີດລະດູການບໍລິໂພກຄືນ  ເຮັດໃຫ “ເສດຖະກິດ
ກາງຄືນ” ຈະເລີນຮຸງເຮືອງ 

图②北京重启消费季，繁荣“夜经济” 新华社 图
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ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດສາກົນສາມາດເຊ່ືອມຕກັນໃຫ

ດີກວາເກ່ົາ ໂດຍຜານການສ່ົງເສີມແຮງບ່ົມຊອນຂອງຄວາມ

ຕອງການພາຍໃນ, ຈຶ່ງບັນລຸການພັດທະນາໃຫເຂັ້ມແຂງ ຍືນ

ຍົງກວາເກ່ົາ.

      ທານ ປາຍຈິງໝິງ(Bai jing ming)ຮອງຫົວໜາສະຖາ

ບັນຄ້ົນຄວາການເງິນວິທະຍາສາດແຫງຊາດຈີນ ເຫັນວາ, ນ້ີ

ແມນນະໂຍບາຍອັນສຳຄັນໜຶ່ງທີ່ປະເທດຈີນກຳນົດອອກມາ

ບົນພ້ືນຖານສະພາບການເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ,

ມັນຈະກາຍເປັນຫົວເລື່ອງໃໝຂອງເສດຖະກິດປະເທດຈີນໃນ

ໄລຍະແຕນ້ີຕໄປ.

ຍອນຫຍັງຄຳສັບ “ຄູວົງຈອນ” ຈຶ່ງກາຍເປັນຫົວເລື່ອງ

ໃໝ່ ？

“双循环”缘何成为新命题？

      ວິກິດການພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກິີດຂຶນ້ຢາງກະ

ທັນຫັນ, ເສດຖະກິດໂລກປະສົບຄວາມຫຍຸງຍາກຢາງໜັກໜວງ,

ຄວາມຕອງການຕະຫຼາດທ່ົວໂລກຫຸຼດຜອນລົງ, ສະຖານະການ

ສາກົນປະກົດມີສະພາບການອັນສັບສົນທ່ີບເຄີຍມີມາກອນ. ໂດຍ

ອີງຕາມ “ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນເສດຖະກິດໂລກ” ທ່ີອົງ

ການກອງທຶນການເງິນສາກົນ(IMF) ໄດຖະແຫຼງອອກມາ ເມ່ືອ

ບດົນມານ້ີ ໄດຄາດຄະເນວາ, ເສດຖະກິດທ່ົວໂລກໃນປີ 2020 

ຈະຫຸຼດລົງ 4,9%, ໃນນ້ັນ ພາກສວນເສດຖະກິດປະເທດພັດທະນາ 

ຈະຫຸຼດລົງ 8%, ເສດຖະກິດພາກສວນຕະຫຼາດຈະເລີນໃໝ ແລະ 

ພາກສວນເສດຖະກິດປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຈະຫຸຼດລົງ 3%.

      ໃນປັດຈຸບັນ, ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນເສດຖະກິດຂອງ

ປະເທດຈີນ ແມນໃຫຍຫຼວງຢູແລວ, ໄດກາຍເປັນພາກສວນ

ເສດຖະກິດປະເທດໃຫຍ ທ່ີມີຜົນກະທົບຮ່ົວໄຫຼອອກສູເສດຖະກິດ

ໂລກຢາງຈະແຈງ. ພາຍໃຕເບື້ອງຫຼັງພາຍນອກແບບນີ້, ຖາ

ສືບຕພຽງອາໄສການເຂົ້າຮວມຂອງວົງຈອນເສດຖະກິດສາ

ກົນແບບງາຍໆເທ່ົານ້ັນ, ຈະບສາມາດສືບຕສະໜັບສະໜູນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວນານຕໄປໄດ.

      ນອກຈາກນ້ີແລວ, ສັງເກດຕາມກົດເກນການເຕີບໃຫຍ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດຂອງປະເທດໃຫຍ ເຊ່ັນ: 

ປະເທດຍ່ີປຸນ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ, ແລະ ອັງກິດເປັນຕ້ົນ,ຖາ

ການພັດທະນາດຳເນີນຮອດຂ້ັນຕອນໃດໜ່ຶງແລວ, ຈະຕອງກາຍ

ເປັນຮູບແບບການພັດທະນາໜ່ຶງ ທ່ີທັງຕອງການເອົາໃຈໃສຕທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕທັງພາຍນອກ ໄປພອມໆກັນຢາງແນນອນ.

ຄວນເຂົ້າໃຈຕການໝູນວຽນໃຫຍທີ່ຖືປະເທດຈີນພາຍໃນ

ເປັນຕົ້ນຕໍ ຄືແນວໃດ ？

以中国国内大循环为主体如何理解？

      ປະເທດຈີນປະກອບມີລະບົບອຸດສາຫະກຳອັນຄົບຖວນ ແລະ 

ຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດ, ປະກອບມີຄວາມສາມາດການຈັດສັນອັນ

ສົມບູນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປະກອບມີວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສວນ

ເສດຖະກິດທ່ີເຂ້ົາຮວມການຕະຫຼາດອ່ືນໆໃນຈຳນວນ 100 ລານ

ກວາແຫງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ່ີໄດຮັບການສຶກສາລະດັບສູງ

ຫຼື ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີເຕັກນິກສະເພາະໃນດານຕາງໆໃນຈຳ

ນວນ 170 ລານກວາຄົນ, ຍັງລວມທັງຕະຫຼາດຄວາມຕອງ

ການພາຍໃນອັນຂະໜາດໃຫຍມະຫາສານທ່ີມີກຸມຄົນມີລາຍຮັບ

ລະດັບກາງ ໃນຈຳນວນ 400 ລານກວາຄົນ ຂອງພົນລະເມືອງ

ຈຳນວນ 1,4 ຕ້ືຄົນ…

      ສັງເກດໂດຍລວມແລວ, ໃນເຄ່ິງປີກອນນ້ີ ປະເທດຈີນໄດ

ຄອຍໆແກໄຂປັດໃຈທາງລົບຕາງໆ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫເສດຖະກິດ

ໄດປະກົດມີທາອຽງຟື້ນຕົວຂຶ້ນຢາງໝັ້ນຄົງ. ກົມສະຖິຕິແຫງ

ຊາດຈີນ ໄດຖະແຫຼງອອກ ໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ ວາ, ໃນໄຕ

ມາດທີສອງ ເສດຖະກິດປະເທດຈີນໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 3,2% ເມ່ືອປຽບ

ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ, ຕົວເລກນ້ີ ເຄີຍຫຸຼດລົງ 6,8% ໃນໄຕ

ມາດທີໜ່ຶງ ເມ່ືອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ.

      ການປຽນແປງທ່ີຕ້ັງໜາຂອງຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ີ, ໄດສອງແສງ

ເຖິງລັກສະນະຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ກຳລັງແຮງບ່ົມຊອນອັນ

ແໜນໜາຂອງເສດຖະກິດຈີນ. ປະເທດຈີນ ມີແຜນວາຈະສືບ

ຕຖືການຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການພາຍໃນ ໃຫເປັນຈຸດເລ່ີມ

①
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ຕ້ົນ ແລະ ຈຸດສາຍປາຍທາງໃນການພັດທະນາ, ເລ່ັງສາງສາລະ

ບົບຄວາມຕອງການພາຍໃນອັນຄົບຖວນ, ຂະຫຍາຍຄວາມຕອງ

ການພາຍໃນ, ແລະ ກາຍເປັນກຳລັງຊກດັນທ່ີທັງໝ້ັນຍືນ ທັງ

ແຂງແຮງ ໃນການຊກຍູສ່ົງເສີມເພ່ີມທະວີການເຕີບໃຫຍຂອງ

ເສດຖະກິດ.

      ທານ ຢຽນອີຫົຼງ(Yan Yilong)ຮອງຫົວໜາຂອງສະຖະ

ບັນຄ້ົນຄວາສະພາບການປະເທດ ຮອງສາສະດາຈານດອກເຕີ

ຂອງຄະນະບໍລິຫານສາທາລະນະຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊິງ

ຮວາ(Tsing Hua University)ກາວວາ:“ໜາທີ່ອັນເລັ່ງລັດທີ່

ສຸດໃນການໝູນວຽນໃຫຍພາຍໃນປະເທດ ແມນຂະຫຍາຍຕົວ

ຄວາມຕອງການພາຍໃນ ໃຫກວາງຂວາງກວາເກົ່າ, ປັບປຸງ

ຂອດຂະແໜງການໃຫໝ້ັນຄົງ ແລະ ດີກວາເກ່ົາ.” 

“ຄູວົງຈອນ” ຊກຍູການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ ເຂ້ົາ

ສູໄລຍະໃໝ

 “双循环”推动中国开放进入新阶段

      ການຖືວົງຈອນໃຫຍພາຍໃນປະເທດເປັນຫັຼກສຳຄັນ ບໝາຍ

ຄວາມວາປະເທດຈີນຈະເລ່ີມເຂ້ົາສູທາອຽງທ່ີປິດລອມຕົນເອງ.

      ການສາງຕະຫຼາດໃຫຍພາຍໃນປະເທດ ບເທ່ົາກັບວາຈະ

ປະຖ້ິມການແຂງຂັນໃນສາກົນ. ສຳລັບປະເທດຈີນ, ການເປີດກວ້າງ

ຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ

ຈະບຂັດແຍງກັນ, ວົງຈອນພາຍໃນປະເທດຍ່ິງດຳເນີນສະດວກ

ດີ, ຈະຍ່ິງມີຜົນປະໂຫຍດຕການສາງສາສະຖານະການໃໝຂອງ

ການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ, ຈະຍິ່ງມີຜົນປະໂຫຍດຕການ

ເຂ້ົາຮວມການຮວມມືສາກົນ.

     ຕ້ັງແຕພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດເກີດຂ້ຶນມາ, ໃນຂະ

ນະທ່ີເປີດກວ້າງຄວາມຕອງການພາຍໃນ, ປະເທດຈີນກໍບເຄີຍ

ເຮັດໃຫບາດກາວຂອງການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກຊາລົງ.

ປີນ້ີເປັນຕ້ົນມາ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການເກີດມີຜົນສັກສິດຂອງ

ກົດໝາຍວາດວຍການລົງທຶນຕາງປະເທດ, ການຖະແຫຼງ “ແຜນ

ແມບົດສັງລວມວາດວຍການກສາງທາເຮືອການຄາເສລີໄຮ

ໜານ”  “ການຫຸຼດນ້ໍາໜັກ” ຂອງບັນຊີລາຍຊ່ືທາງລົບໃນການ

ອະນຸຍາດການລົງທຶນຕາງປະເທດ ແລະອ່ືນໆ, ການຈັດສັນນະ

ໂຍບາຍຕາງໆນ້ີໄດປະກາດໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ

ປະເທດຈີນ ໃນການຊກຍູການປະຕິຮູບ ແລະ ການພັດທະນາ.

      ສ່ິງທ່ີບຕອງສົງໄສກໍຄື ການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນຈະ

ຫີຼກອອກຈາກໂລກແມນບໄດ, ການພັດທະນາຂອງໂລກ ກໍຕອງ

ການປະເທດຈີນເຊ່ັນດຽວກັນ. ໃນອະນາຄົດ, ປະຕູແຫງຊາດ

ຈີນ ຈະເປີດໃຫນັບມື້ນັບກວາງອອກ, ແລະ ແບງປັນໂອກາດ

ທາງຕະຫຼາດອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງຕົນໃຫກັບທ່ົວໂລກ.
稿件来源：新华网

② ③
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ຮູບ ①  ເຂດວາຍກາວຊຽວ ນະຄອນຊຽງໄຮ (Shanghai Waigaoqiao 

Port Area) ຮູບທ່ີຖາຍໃນວັນທີ 19 ມີນາ

图① 3月19日拍摄的上海外高桥港区 新华社 图

ຮູບ② ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ,ຊາວເມືອງດ່ືມນ້ຳຊາທ່ີຮານອາຫານຮານໜ່ຶງທ່ີນະ
ຄອນຊືເຈຍຈວງ ແຂວງເຫີເປີຍ(Shijiazhuang City,  Hebei  Provience)

图② 7月21日，市民在河北省石家庄市一家餐厅里喝茶 

新华社 图

ຮູບ ③ ຕະຫຼາດໜານຊຽງ ນະຄອນຄຸນໝິງ ເປີດຮູບແບບ “ເສດຖະກິດກາງ
ຄືນ” ເພ່ືອຊກຍູການບໍລິໂພກ

图③ 昆明南强集市开启“夜经济”模式促消费 陈创业 图
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      ຫວາງມໆ ນ້ີ, ຖະໜົນການຄາໜານຜິງເຈ(Nanping Street)

ນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າໃນໂຄງ

ການທົດລອງປັບປຸງຍົກລະດັບຖະໜົນການຄາຍາງເລາະ ຊດ

ທີສອງຂອງປະເທດຈີນ. ຕໄປ, ເຂດເມືອງອູຮວາ ນະຄອນຄຸນ

ໝິງ ຈະສຸມກໍາລັງພະຍາຍາມພັດທະນາຖະໜົນໜານຜິງເຈໃຫ

ກາຍເປັນປອງຢຽມວາງສະແດງອັນລວມສູນທີ່ສຸດໃນການ

ວາງສະແດງວັດທະນະທໍາໃນຮອຍກວາປີຂອງແຂວງຢຸນນານ

ທ່ີດີເດ່ັນທ່ີ ອວ່າຍໜາສູອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີອາຄະເນ, ກາຍເປັນ

ປອງຢຽມພັດທະນາວັດທະນະທໍາມະນຸດຂອງເມືອງປະຫວັດ

ສາດວັດທະນະທໍາສາກົນ ແລະ ກາຍເປັນຖະໜົນການຄາຍາງ

ເລາະໃນລັກສະນະສັງລວມທ່ີມີເອກະລັກວັດທະນະທໍາທ່ີສຸດ.

      ໃນປັດຈຸບັນ, ພ້ືນທ່ີການຄາຂອງຖະໜົນການຄາໜານຜິງ

ເຈ ມີຫຼາຍກວາ 500 ພັນຕາລາງແມັດ, ມັນທັງເປັນສະຖານ

ທີ່ອັນສົດໃສຍາມຕອນກາງຄືນ, ກໍເປັນສະຖານທີ່ທອງທຽວທີ່

ມີຊ່ືສຽງຂອງນະຄອນຄຸນໝິງອີກດວຍ. ຈົນເຖິງປີ 2019, ປະລິ
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ມານແຂກຄົນຕປີຂອງຖະໜົນ ໄດກາຍກວາ 144 ລານເທື່ອ

ຄົນ, ຍອດມູນຄາການຄາທຸລະກິດແບບສັງລວມຕປີ 165,55 

ຮອຍລານຢວນ(ປະມານ 238 ລານໂດລາ).

      ໂດຍສົມທົບປະຫວັດສາດການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບ

ການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນຂອງຖະໜົນການຄາໜານຜິງເຈ, 

ເຂດເມືອງອູຮວາ ສະເໜີອອກວາຈະປະຕິບັດວຽກງານປັບ

ປຸງຍົກລະດັບໜານຜິງເຈຕາມຫັຼກການທ່ີສະແດງລັກສະນະສາ

ກົນ ລັກສະນະສີສັນຫຼາຍຊົນເຜົ່າແຂວງຢຸນນານ, ພະຍາຍາມ

ສາງຖະໜົນການຄາໜານຜິງເຈໃຫກາຍເປັນຖະໜົນທ່ີສືບທອດ

ວັດທະນະທໍາປະຫວັດສາດ ແລະ ເປັນຕົວເມືອງໃຈກາງສາກົນ

ທ່ີມີບົດບາດສາກົນ, ໃຫມັນກາຍເປັນປອງຢຽມທ່ີສັງລວມທ່ີສຸດ

ທີ່ສາມາດສົນທະນາກັບທົ່ວໂລກ ແລະ ສະແດງວັດທະນະທໍາ

ແຂວງຢຸນນານທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ອວາຍໜາສູອາຊີໃຕ ແລະ  ອາຊີ

ອາຄະເນ.
昆明市政府新闻办公室 韩枫

中老驿站·昆明 | 南屏街，向世界展示昆明文化

近日，云南省昆明市南屏街

入选中国第二批步行街改造提升试

点。今后，昆明市五华区将力争把

南屏步行街打造成为面向南亚、东

南亚百年滇萃文化最集中展示窗

口、国际历史文化名城人文发展窗

口和最具人文特色商业步行综合型

街区。

目前，南屏街街区商业面积超

过 50 万平方米，既是流光溢彩的

都市夜景地，也是昆明著名观光游

览地。截至 2019 年，街区年客流

量超过 1.44 亿人次，综合型商业

年营业额 165.55 亿元。

陈创业 图
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华宁陶，又称“宁州陶”，有华夏古陶“活化石”之美誉。

因历史悠久、工艺精湛、器质细腻、釉色斑斓，留下了“宁

州陶器烧得绿”的民谚，是中国西南地区彩釉陶的重要代表。

华宁陶产品以云南省玉溪市华宁县特有的优质白胶泥

为原料，烧制出的陶器质地细腻、造型美观、色泽鲜艳，

其釉色黄如纯金、绿如翡翠、白如羊脂、兰如宝石、青如

松烟，具有温暖、滋润的性格，是在温暖的风土人情孕育

下产生的器物。

      ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາຫົວໜິງ (Huaning), ຍັງມີຊ່ືເອ້ີນອີກ

ຊື່ໜຶ່ງວາ “ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໜິງໂຈ” (Ningzhou), ມີນາມ

ມະຍົດເປັນ “ຊາກຫີນທີ່ມີຊີວິດ” ຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຈີນບູ

ຮານ. ຍອນວາມີປະຫວັດສາດຍາວນານ, ຝີມືຫັດຖະກຳທີ່ປາ

ນີດເລິກເຊ່ິງ, ຄຸນນະພາບວັດຖທ່ີມີຄວາມລະອຽດ, ລວດລາຍ

ສີເຄືອບແວວວາວ, ຍັງມີສຸພາສິດຕົກທອດທີ່ກາວວາ “ເຄື່ອງ

ປັ້ນດິນເຜົາໜິງໂຈທີ່ເຜົາຈົນຂຽວ”, ເປັນສັນຍະລັກອັນສຳຄັນ

ຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄືອບສີຂອງເຂດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ

ຂອງປະເທດຈີນ.

      ຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາຫົວໜິງ ແມນອີງໃສ ດິນ

ໜຽວຂາວ (White clay) ຄຸນນະພາບດີເລີດທີ່ມີຢູສະເພາະ 

ຕາແສງຫົວໜິງ (Huaning County) ເມືອງຢູຊີ (Yuxi City) 

走进玉溪｜华宁陶 ：华夏古陶“活化石”
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ແຂວງຢຸນນານ (Yunnan Province) ເປັນວັດຖດິບຕົ້ນຕໍ,  

ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທີ່ເຜົາອອກມາມີຄຸນນະພາບທີ່ລະອຽດ, ປັ້ນ

ອອກມາມີຮູບຮາງງາມຕາ, ມີສີສັນເຫ້ືຼອມງາມ, ສວນສີເຄືອບ

ນ້ັນ ສີເຫືຼອງກໍເຫືຼອງຄືຄຳບໍລິສຸດ, ສີຂຽວກໍຂຽວຄືມໍລະກົດ, ສີ

ຂາວກໍຂາວຄືຢົກຂາວ, ສີມວງກໍມວງຄືອັນຍະມະນີ, ສີດຳກໍດຳ

ຄືຄວັນຈູດໄມແປກ, ມີລັກສະນະຊມຊ່ືນ ແລະ ອົບອຸນ, ເປັນວັດ

ຖພັນທ່ີກຳເນີດຂ້ຶນໃນປະເພນີວັດທະນະທຳອັນອົບອຸນ. 

      ຫັຼງຈາກທ່ີເຂ້ົາສູສະຕະວັດທີ 21, ຄຽງຄູກັບຊ່ືສຽງຂອງ

ເຕົາເຜົາເມືອງຢູຊີ ທີ່ໂດງດັງໄປໄກ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຫົວ

ໜິງ ໄດເລ່ີມເຂ້ົາສູການເກັບຮັກສາຂອງນັກສະສົມ ແລະ ຂົງ

ເຂດການຄ້ົນຄວາ. ໃນສາຍຕາຂອງນັກສະສົມ, ສີຂຽວທ່ີອອນ

ໂຍນຂອງມັນ, ສີເຄືອບສີຂາວ ແລະ ຄວາມສະຫງາງາມ ກັບ 

ຄວາມລຽບງາຍຂອງລວດລາຍສະຫັຼກທ່ີບຍ່ິງໃຫຍໄດກາຍເປັນ

ຜົນງານທີ່ມີຄຸນຄາເຊັ່ນນີ້. ໃນນາມທີ່ເປັນຜູຊວຍ ແລະ ສິ່ງທີ່

ຄຽງຄູອັນປາສະຈາກບໄດຕກັບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນແຂວງຢຸນ

ນານ, ການນຳໃຊເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາຫົວໜິງ, ຄວາມທຳມະດາ

ສາມັນ ແລະ ຄວາມແວວວາວນ້ີ ໄດປະກອບເປັນຄວາມງາມ

ຂອງການນອບນອມ ແລະ ຄວາມອົບອຸນ. 
玉溪市委宣传部供稿供图
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      ຍາງຫ້ິຼນ, ອອກກຳລັງກາຍ, ຊົມວີວ, ຊົມນົກ... ຢູນະຄອນ
ອານໜິງ (Anning City) ແຂວງຢຸນນານ(Yunnan Province), 
ສວນສາທາລະນະໜິງຫູ (Ninghu Park) ໄດກາຍເປັນສະຖານ
ທ່ີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການໄປພັກຜອນ, ອອກກຳລັງກາຍຂອງຊາວເມືອງ, 
ທຸກມ້ືມີຄົນປະມານ 2 ໝ່ືນເທ່ືອຄົນໄປ “ເຊັກອິນ” (Check-in) ຢູ
ສວນສາທາລະນະ, ເພື່ອເກັບກຽວເອົາຮາງກາຍ ກັບ ຈິດໃຈ
ທ່ີແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຮູສຶກຂອງຄວາມສຸກຢາງເຕັມປຽມ. 
      ສວນສາທາລະນະໜິງຫູ ແບງອອກເປັນສອງຝ່ັງຄື: ຝ່ັງ
ຕາເວັນອອກ ແລະ ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ. ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຕົ້ນຕໍມີ
ສວນພືດທີ່ເປັນປະເພດສະເພາະເຈັດແຫງກໍຄື ສວນຕົ້ນແປະ
ກວຍ(Ginkgo), ສວນໄຜ, ສວນຕ້ົນສົນຢຸນນານ (Yunnan incense 

cedar), ສວນດອກໂຣໂດເລຍ (Rhodoleia championii), ສວນ
ຕ້ົນໂຟທິເນຍ (Photinia), ສວນດອກເໝີຍ ແລະ ສວນດອກຊາ
ກຸລະ, ທັງຍັງມີການຈັດຕັ້ງຫໍວາງສະແດງສັງລວມ, ສູນບໍລິ
ການນັກທອງທຽວ, ສາລາ, ລະບຽງທາງຍາງ, ນ້ຳພຸ, ສວນ
ປະດັບນອຍ, ຫອງນ້ຳສາທາລະນະ, ສະໜາມພັກຜອນ ແລະ 
ອ່ືນໆ; ທັດສະນີຍະພາບຝ່ັງຕາເວັນອອກ ແມນອີງໃສຕ້ົນແປກ
ແຂວງຢຸນນານ(Pinus yunnanensis) ແລະ ພືດອື່ນໆຂອງທອງ
ຖິ່ນ ກັບ ດອກຊາກຸລະ ມາເປັນພືດຕົ້ນຕໍ ໃນການປະດັບພາບ
ວິວທິວທັດ, ສະທອນໃຫເຫັນແສງສະທອນຂອງພາບວິວໃນລະ

ດູຮອນ ແລະ ລະດູບານໃໝ. 
      ຢູສວນສາທາລະນະໜິງຫູ, ຄົນ ແລະ ທຳມະຊາດ ຢູຮວມ
ກັນຢາງສາມັກຄີກົມກຽວ. ນົກຍາງສີຂາວ (egret), ນົກຍາງ
ສີເທົາ (grey Heron), ນົກຕາເວັນ(sunbird), ໄກນ້ຳສີດຳ (The 

common moorhen) ແລະ ນົກອ່ືນໆອີກ 300 ກວາປະເພດ ມາ
ຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູທ່ີນ້ີ, ມາເພ່ີມຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງຊີວິດທ່ີສວນ
ສາທາລະນະ. ເວລາພັກຜອນຫັຼງຈາກກິນເຂ້ົາດ່ືມຊາແລວ, ຢູ
ທາງຍາງອອມໜອງນ້ັນ ຊາວເມືອງທັງກຳລັງຍາງ, ທັງເບ່ິງ
ທາທາງຂອງນົກນາໆຊະນິດທີ່ບິນຫຼິ້ນ, ບິນວອນໄປມາ ແລະ
ຫາອາຫານຢາງມີອິດສະຫຼະ.

ບົດອານເພີ່ມເຕີມ:

延伸阅读 ：

      ຕົວເມືອງສີວິໄລລະດັບຊາດ, ແມນໜຶ່ງໃນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີອິດທິ
ພົນຄອນຂາງສູງໃນຍ່ີຫ້ໍຕົວເມືອງທັງໝົດຂອງຈີນແຜນດິນໃຫຍ, 
ແມນການຂະໜານນາມມະຍົດສັງລວມທ່ີສະທອນລະດັບຄວາມ
ສີວິໄລທັງໝົດຂອງຕົວເມືອງ, ແມນຍ່ີຫ້ໍຕົວເມືອງຂອງປະເທດ
ຈີນທ່ີມີຄຸນຄາທ່ີສຸດ. ໃນປີ 2017, ນະຄອນອານໜິງໄດ ຖືກມອບ
ລາງວັນເປັນ ຕົວເມືອງສີວິໄລລະດັບຊາດ. 

安宁市委宣传部供稿供图

散步、健身、观光、赏鸟……在云南省安宁市，宁

湖公园已成为市民休闲、健身的最佳去处，每天约有 2

万人次到公园“打卡”，收获健康体魄和满满的幸福感。

在宁湖公园，人与自然和谐共处。白鹭、苍鹭、太

阳鸟、黑水鸡等 300 多个品种的鸟类在此定居，为公

园增添了生机活力。茶余饭后，市民在环湖人行步道上

一边散步，一边观赏各种鸟类自由觅食、飞翔、嬉戏的

姿态。
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读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 / 整理

金达 ：各位读者朋友，大家好！本期，金达邀请到

两位读者朋友一起交流讨论。他们分别是来自云南建投国

际工程部老挝区域经理部的副经理蒲洋和昆明学院老挝留

学生王伟。

ຈີນດາ: ບັນດາໝູເພ່ືອນຜູອານ ສະບາຍດີ! ວາລະສານສະບັບ

ເດືອນນີ້ ຈີນດາໄດເຊື້ອເຊີນຜູອານສອງຄົນມາແລກປຽນຄໍາ

ຄິດຄໍາເຫັນນຳກັນ. ໃນນ້ັນ ຄົນໜ່ຶງຊ່ືວາທານພູຢາງ(Pu Yang)

ຮອງຜູອໍານວຍການພະແນກສາກົນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກສາງ-ລົງ

ທຶນ ແລະ ຖືກຫຸ້ນແຂວງຢຸນນານຈຳກັດ, ອີກຄົນໜ່ຶງຊ່ືວານາງ 

ວັນນະພອນ ຄໍາພິລົມ ທ່ີເປັນນັກສຶກສາລາວມາຮຽນຢູວິທະຍາ

ໄລຄຸນໝິງ.

王伟 ：金达，你好。我是从近几期开始关注《占芭》

杂志的。我刚来中国留学不久，一方面在努力提升中文水

平，一方面又急需增加对中国的了解，《占芭》作为中国

唯一一本用老挝语出版的杂志，成为我了解中国的一个重

要途径。

ນາງ ວັນນະພອນ: ສະບາຍດີ ຈີນດາ. ຂອຍເລີ່ມຕິດຕາມວາ

ລະສານ "ຈໍາປາ" ຈາກໃນຊວງເວລາກອນນີ້. ຂອຍຫາກມາ

ຮຽນຢູຈີນບດົນມານ້ີ, ໃນດານໜ່ຶງແມນກໍາລັງພະຍາຍາມຍົກ

ລະດັບພາສາຈີນຂອງຕົນ, ອີກດານໜຶ່ງແມນຕອງການເລັ່ງ

ເພີ່ມຄວາມຮູກຽວກັບປະເທດຈີນຂອງຕົນ, ໂດຍເປັນວາລະ

ສານສະບັບດຽວຂອງຈີນທີ່ພິມຈໍາໜາຍເປັນພາສາລາວ, ວາ

ລະສານ  "ຈໍາປາ"  ໄດກາຍເປັນຊອງທາງອັນສໍາຄັນໜຶ່ງທີ່

ສາມາດເຮັດໃຫຂອຍຮັບຮູເຂ້ົາໃຈປະເທດຈີນໄດດີ.

金达 ：很高兴能帮到你。你最关注杂志的哪些栏目

或者文章呢？

ຈີນດາ: ດີໃຈຫຼາຍທີ່ສາມາດຊວຍເຫຼືອເຈົ້າໄດ. ເຈົ້າສົນໃຈຄໍ

ລໍາໃດ ຫືຼ ບົດເລ່ືອງໃດທ່ີສຸດຂອງວາລະສານນ້ີ?

王伟 ：我刚看完 8 月期刊的主题策划——“点亮夜

经济”，从重庆洪崖洞到西安大唐不夜城，从青岛灯光秀

到昆明南强集市，展示了中国充满活力的夜间消费场景。

ນາງ ວັນນະພອນ: ຂອຍຫາກອານຈົບຄໍລໍາຈຸດສຸມຂອງວາລະ

ສານສະບັບເດືອນ ສິງຫາ ເລື່ອງ "ໃຕແສງສະຫວາງໃຫເສດ

ຖະກິດກາງຄືນ", ຈາກສູນການຄາຖ້ໍາຮົງຢາຂອງນະຄອນຈ່ົງ

ກິ່ງ ເຖິງ ເມືອງຕາຖັງ ເມືອງທີ່ບເຄີຍມີກາງຄືນຂອງນະ

ຄອນຊີອານ, ຈາກງານສະແດງໄຟແສງສີນະຄອນຊິງຕາວ 

ເຖິງ ຕະຫຼາດໜານສຽງຄຸນໝິງ, ທັງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ

ປະກົດການບໍລິໂພກກາງຄືນທີ່ເຕັມໄປດວຍກໍາລັງຊີວິດຊີວາ

ຂອງຈີນ.

金达 ：“夜经济”复苏，同样代表着中国有效控制住

新冠肺炎疫情，人们开始恢复正常生活。

ຈີນດາ: ການຟ້ືນຟູຂອງ "ເສດຖະກິດກາງຄືນ", ທັງໄດສະແດງ

ໃຫເຫັນວາການຄຸມຄອງປອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງປະ

ເທດຈີນ ໄດຮັບຜົນສໍາເລັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ, ປະຊາຊົນເລ່ີມ

ຟ້ືນຟູຊີວິດການເປັນຢູຢາງເປັນປົກກະຕິ.

王伟 ：8 月刊中，我最喜欢《飞吧！帕米尔雄鹰》这

篇文章。它配图精美，内容简洁易懂，读起来很舒服。

ນາງ ວັນນະພອນ: ພາຍໃນສະບັບເດືອນ ສິງຫາ, ບົດເລ່ືອງທ່ີ

ຂອຍມັກທ່ີສຸດແມນບົດ "ບິນເລີຍ! ນົກອິນຊີປາເມຍ". ຮູບພາບ

ຂອງມັນແມນສວຍງາມ ເນ້ືອໃນກະທັດຮັດເຂ້ົາໃຈງາຍ, ອານ

ແລວສະບາຍໃຈຫຼາຍ.

金达 ：谢谢你的分享。可以向《占芭》提些意见和

建议吗？

ຈີນດາ: ຂອບໃຈທີ່ເຈົ້າສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕົນໃຫພວກ

ເຮົາຟັງ. ຂໍໃຫສະເໜີບາງຄຳເຫັນ ແລະຂ້ໍສະເໜີແກວາລະສານ 

"ຈໍາປາ" ແດໄດບໍ?

王伟 ：我希望《占芭》杂志多刊登一些简单易读的

文章，特别希望图片更丰富一些。

ນາງ ວັນນະພອນ: ຂອຍຫວັງວາວາລະສານ"ຈໍາປາ" ຈະລົງ

ບົດເລ່ືອງທ່ີທຳມະດາ ແລະ ເຂ້ົາໃຈງາຍຕ່ືມຈຳນວນໜ່ຶງ,ໂດຍ
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比如说 8 月刊的主题策划“点亮夜经济”，里面有一

篇文章还专门提到了湄公河夜市。我也逛过老挝的夜市，

很迷人。我喜欢在夜市上欣赏老挝人画风景画，还经常挑

选一些老挝手工艺品带回国送给亲友。

ຕົວຢາງວາຫົວຂໍ້ສະເພາະຂອງວາລະສານໃນ ສະບັບເດືອນ

ສິງຫາ ແມນ "ເສດຖະກິດກາງຄືນ", ໃນນ້ັນ ມີບົດໜ່ຶງໄດພັນລະ

ນາເຖິງຕະຫຼາດກາງຄືນແມນໍ້າຂອງສະເພາະ. ຂອຍກໍເຄີຍ

ໄປຍາງເລາະຢູຕະຫຼາດກາງຄືນແມນໍ້າຂອງປະເທດລາວ, 

ມັນເປັນຕາມວນຫຼາຍ. ຂອຍມັກຊົມຮູບແຕມທິວທັດຂອງຄົນ

ລາວທ່ີແຕມດວຍຕົນເອງ, ຍັງມັກເລືອກຊ້ືເຄ່ືອງຫັດຖະກໍາອັນ

ເປັນມູນເຊ້ືອຂອງປະເທດລາວສ່ົງໃຫແກໝູເພ່ືອນຈີນຢູສະເໝີ.

金达 ：是的。《湄公河夜市》是我们的原创文章，里

面提到了一些关于老挝发展夜经济的建议。最后，可以给

《占芭》杂志提一些意见或建议吗？

ຈີນດາ: ແມນແລວ. ບົດເລ່ືອງ "ຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງ" 

ເປັນບົດເລ່ືອງທ່ີຂຽນໂດຍນັກຂາວເຮົາເອງ, ໃນນ້ັນ ຍັງໄດມີ

ບາງຂໍ້ສະເໜີກຽວກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດກາງຄືນຂອງ

ລາວ. ສຸດທາຍນ້ີ, ຂໍໃຫມີບາງຄຳເຫັນ ແລະບາງຂ້ໍສະເໜີໃຫ

ແກວາລະສານ "ຈໍາປາ" ແດໄດບໍ?

蒲洋：好的。我觉得《占芭》杂志可以适当增加经济、

文化旅游方面的内容，增加杂志的趣味性，以吸引更多读

者的关注。

ທານ ພູຢາງ: ໄດ. ຂອຍຄິດວາວາລະສານ "ຈໍາປາ" ຈະສາ

ມາດເພ່ີມເນ້ືອໃນກຽວກັບເສດຖະກິດ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການ

ທອງທຽວໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມສະໜຸກເປັນຕາອານຂອງ

ວາລະສານຕ່ືມ, ເພ່ືອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູອານຍ່ິງຫຼາຍ

ຂ້ຶນ.

金达 ：感谢你们的建议，我们会认真讨论和改进，努

力把杂志做得更好。下期再见！

ຈີນດາ: ຂອບໃຈຕການສະເໜີຂອງພວກເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະ

ພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງວາລະສານໃຫດີຂຶ້ນກວາເກົ່າ. ພົບ

ກັນໃໝໃນສະບັບເດືອນໜາເດີ!

ສະເພາະຫວັງວາຮູບພາບຈະສາມາດອຸດົມສົມບູນກວາເກ່ົາ.

金达：感谢你的建议。接下来，有请另一位读者蒲洋。

ຈີນດາ: ຂອບໃຈຕການສະເໜີຂອງເຈົ້າ. ຕໄປ, ເຊີນຜູອານ

ອີກຄົນໜ່ຶງ ຄືທານ ພູຢາງ.

蒲洋 ：金达，你好。2017 年 11 月左右，我第一次

接触《占芭》杂志，翻阅后发现这是一本很不错的读物。

只要有空，我便时不时地翻开看看，它给我的生活带来了

不少乐趣，也让我了解到许多中老友好交流故事。

ທານ ພູຢາງ: ສະບາຍດີ ຈີນດາ. ປະມານເດືອນ ພະຈິກ ຂອງປີ 
2017, ຂອຍໄດສໍາຜັດວາລະສານ "ຈໍາປາ" ເທ່ືອທຳອິດ, ຫັຼງ

ຈາກເປີດອານເບິ່ງແລວຮູສຶກວານີ້ເປັນວາລະສານທີ່ດີສະບັບ

ໜ່ຶງ. ຖາມີເວລາວາງ, ຂອຍມັກເປີດອານຢູສະເໝີ, ມັນໄດນໍາ

ຄວາມສະໜຸກມວນໃຈບໜອຍມາໃຫ້ຂອຍ, ກໍເຮັດໃຫຂອຍໄດ

ຮັບຮູເຖິງເລື່ອງລາວການແລກປຽນມິດຕະພາບລະຫວາງປະ

ເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

金达 ：谢谢。《占芭》杂志一直致力于搭建促进中老

友好交往的桥梁，让我们一起努力。

ຈີນດາ: ຂອບໃຈ. ວາລະສານ "ຈໍາປາ " ໄດສຸມໃສການສາງ

ສາຂົວຕຂອງການໄປມາຫາສູກັນຢາງເປັນມິດຕະພາບລະຫວາງ

ຈີນ ແລະ ລາວ ໃນຕະຫຼອດມາ, ພວກເຮົາມາສືບຕພະຍາຍາມ

ໄປດວຍກັນເນາະ.

蒲洋：我对“占芭视点”栏目的主题策划非常感兴趣。

这些策划内容全面、细节丰富，可以帮助老挝读者更全面、

更深入地了解中国正在发生的事情，帮助老挝朋友了解当

下的中国。当我看完这些策划，我也可以转述给老挝的朋

友。

ທານ ພູຢາງ: ຂອຍສົນໃຈຫຼາຍຕຫົວຂ້ໍສະເພາະ ຂອງຄໍລໍາ "ຈຸດ

ສຸມຂອງວາລະສານຈໍາປາ". ຫົວຂໍ້ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ ມີເນື້ອໃນ

ທີ່ຮອບດານ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສາມາດຊວຍ

ເຫຼືອຜູອານປະເທດລາວຮັບຮູເຂົ້າໃຈເລື່ອງທີ່ກໍາລັງເກີດໃນ

ປະເທດຈີນຍິ່ງຮອບດານ ຍິ່ງລົງເລິກກວາ, ຊວຍເຫຼືອເຂົາ

ເຈົ້າຮັບຮູເຂົ້າໃຈປະເທດຈີນໃນປັດຈຸບັນ. ເມື່ອຂອຍອານບົດ

ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ແລວ, ຂອຍກໍມັກສົ່ງມັນຕໃຫໝູເພື່ອນຄົນລາວ

ຄືກັນ.
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