
180

中国经济特区
为什么行？

gxaospa'g0fglf4tdyfryglf
0v'xtgmf9uorafmtokwfhfu?

dkoIj;,,nc,jo=hk]hko-hk'-c,jo=hk0v'
wfhgxufxts;aflkfsohk.s,j

Ij;,daod=jlhk' Ij;,dao-q,.-h xtgmf9uocsj'l50trk[fu

澜湄合作启新篇

共建共享健康中国

10/2020



Contents

主管：中华人民共和国国务院新闻办公室          

主办：云南省人民政府新闻办公室

承办：云南日报报业集团

编辑出版：《占芭》杂志社

编辑指导委员会成员

主任：蔡祥荣  何祖坤

副主任：彭斌  谭晶纯

总编辑：谭晶纯

常务副总编辑：熊燕

执行主编：张若谷

编辑部主任：陈创业

编辑部副主任：曹云波

老挝文译审：海贤   潘大伟·布达拉（老籍）    

                      刘仁和

中文编辑：陈创业

老挝文编辑：覃雪丹  杨春梅

翻译团队：黄慕霞  黄胜　罗文艺（老籍）  

　　　　　金娜（老籍）　唐雄华（老籍）  

第一读者：嘎代·马诺萨（老籍）                    

设计：武瑞

发行：张俊宏

发行范围：国内外公开发行

出版日期：每月5日

邮发代号：64-36

中国标准连续出版物号

ISSN 1673-3266
CN 53-1200/D

地址：中国云南省昆明市西山区日新中路516

号云报传媒广场A座9楼

编辑部电话：86-871-64112975

发行部电话：86-871-64101727

办公室电话：86-871-64101644

传真：86-871-64112975

邮编：650034

邮箱：ynzhanba@163.com

广告代理商：老挝月亮城传媒公司

地址：万象市赛色塔县蓬帕瑙村

电话：00856-020-28037569

广告经营许可证号：5300004000052

印刷：云南日报印务中心

定价：10元/12000基普

g]njv']k;0v'[5d7qo 人物故事

34 lu9y'75o da[8aoginvc0ofP;
独臂船长徐京坤

中国之窗xjv'1hP,ljv'cl'xtgmf9uo

28  g]njv']k;dkoxqd7v'0v'9uo ｜Ij;,daod=jlhk' Ij;,dao-q,.-hxtgmf9uocsj'l50t
     rk[fu

中国之治｜共建共享健康中国

15ookomujl5f'k, 最美云南

50  vjko8k,8q;g]d｜dkolhk'8ah'g0fmqf]v'dko7hkgl]u9uo(15ooko)7q[Iv[sobj'xuc]h;
数读 | 中国（云南）自贸试验区一岁了

占芭视点95fl5,0vC;k]tlko9exk

10  gxaospa'g0fglf4tdyfryglf0v'xtgmf9uorafmtokwfhfu?
中国经济特区为什么行？

14   g]njv']k;ot7vog-uog9uho｜0hvpg[yj'gsaovtok7qf16jmujouh
深圳故事｜“我在这里看到未来”

17  g]njv']k;ot7vo96wI｜gsy'lyo "[a'g]'" gr'.s,j0v'dkogxufxt86l6jrkpovd 
珠海故事｜横琴“奏”响开放新曲

20  g]njv']k;0v'-ko34;｜ [hkogduf-k;9uo8jk'fhk;wfh,udkoxjPocx'vao.spjs];'
汕头故事｜和美侨乡变化大

23  g]njv']k;ot7vog-hpgs,uo｜g0fglf4tdyfryglfmuj,u75ootrk[l6' c]t 3l,sohk
     'k,, 9aj'c,jofus]kp!

厦门故事｜高素质高颜值的特区，真棒

声音lP'

02  Ij;,dao-5dp6hlqj'glu,.shdko7hkmk'dko[=]ydkomqj;3]dwfhrafmtok1jk'I5j'gInv'
共同促进全球服务贸易发展繁荣

友好往来dkowx,kskl6jdao

38  dkoIj;,,nc,jo=hk]hko-hk'-c,jo=hk0v'wfhgxufxts;aflkfsohk.s,j
澜湄合作启新篇

文化生活-u;yffhko;afmtotme

54  0t[;odko "dyovksko.shdhP'9ko" gxaodtcllkdqo-toyfsobj'
“光盘”行动是一种国际潮流

56  vk]q,9yf8=jf;'gfnvo
月亮情结

快乐汉语rklk9uoc[[,j;oM



g9qhk|hkmuj75h,7vC3fp  shvCdko0jk;7tot]af4t[ko lx 9uo

9afme3fp  shvCdko0jk;veokfdkoxqd7vCc0;C15ooko

Ia[9af3fp  d5j,dyf9tdkosoaClnry,]kp;ao15ooko

IP[IPCry,9e|jkp  leoadry,;k]tlko <9exk<

lt,k-yd7tot-uhoe[aookmydko

sq;sohk:  mDw-lP'1q'    mD gsu9675o  

IvCsq;sohk:  mD zq'xyjo  oDmko9ujog-uo

[aookmydko.spj:  oDmko9ujog-uo   

IvC[aookmydko.spjz6hxt9edko:  oD-vC1hPo   

[aookmydko[=]ysko:  mD9k'3i3d

sq;sohkrtcod[aookmydko:  mDgluo-;'g1u

Iv'sq;sohkrtcod[aookmydko:  oDlk;15ox=

z6hd;fcdhrklk]k;:  mD7ecdh;     mDrvomt;u [5ffk]kX ]k;?  
                         mD]u;g1uogsu

[aookmydkorklk9uo:  mDgluo-;'g1u

[aookmydkorklk]k;:  oD[q;.l       oD;y,qo

z6hcxrklk]k;:  oDry]q,]ad ;yw]X ]k;?     oD;yrkrvo [5ffk]kX ]k;?   
                           mDma'l5rk ]k;ma'X ]k;?     oD]aflts,u    mD85hp s;'g-yh'   

z6hvjkoz6hmusobj':  mDdt8jkp ,kd3o-kX ]k;? 
dkovvdc[[:  mDv6i5p

c9d9jkp:  mD9kC95oIvC 

ry,9esojkpgxufgzup: rkp.o c]t 8jk'xtgmf
vvd9esojkp: ;aomu 5 m5dgfnvo
]tsaf;k]tlko,kf4koxtgmf9yo:
ISSN 1673-3266
CN53-1200/D

lt4komuj:-aho 9 8bd A ltsok,lnj,;o-qog]dmu  515 4tsoqo
             1n-yodk'g0f-u-koot7vo75os,y'c0;'15ooko lx 9uo
3[3mrtcod9=ksojkp:86-871-64101727
g[u3mshv'dko[=]ysko:64101644
g[u3mshv'dko[aookmydko:86-871-64112975
c2d:86-871-64112975
]tsafwxltou:650034
Email:ynzhanba@163.com

/jkp37ltok9afdkocmo:[=]ylafg,nv'f;'gfnvo
muj1:[hko3rortgoqkg,nv'w-glf4kot7vos];';P'9ao
g[u3m:00856-020-28037569
g]d.[xk8a'm5]tdyf37ltok:5300004000052
ry,:l6odk'ry,0v'd5j,dyf9tdkosoa'lnry,]kp;ao15ooko
]k7k:10 1;o/12000 du[

ທິວທັດຍາມກາງຄືນຂອງນະຄອນເຊ້ຍເໝີນ

厦门城市夜景 CFP 图

P28

P33

P52



Ij;,dao-5dp6hlqj'glu,.shdko7hkmk'dko[=]ydko
mqj;3]dwfhrafmtok1jk'I5j'gInv'

共同促进全球服务贸易发展繁荣

      ໃນຕອນຄາ ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ກອງປະຊມສຸດຍອດການ
ຄາທາງການບໍລິການທ່ົວໂລກຂອງງານວາງສະແດງການຄາ
ທາງການບໍລິການສາກົນປະເທດຈີນປະຈຳປີ 2020 (China

International Fair For Trade In Service)(ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ 
ງານວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການ)ໄດຈັດຂ້ຶນ, ທານ 
ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນໄດສະເໜີຂ້ໍລິເລ່ີມ 3 ຂ້ໍອອກໃນເວ
ລາກາວຄຳປາໄສທາງອອນລາຍ.

9 月 4 日晚，2020 年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会举行，中国国家主席习近平在发

表视频致辞时提出了 3 点倡议 ：第一，共同营造开放包容的合作环境 ；第二，共同激活创新引领的合

作动能 ；第三，共同开创互利共赢的合作局面。

      ອັນທີໜ່ຶງ, ຮວມກັນສາງສະພາບແວດລອມການຮວມມືທ່ີ
ເປີດກວາງເຜື່ອແຜຕກັນ. ປະເທດຈີນຈະສືບຕຍຶດໝັ້ນນະໂຍ
ບາຍທີ່ຂະຫຍາຍການເປີດປະຕູສູພາຍນອກຢາງໝັ້ນແກນ,ກ
ສາງລະບອບການບໍລິຫານບັນຊີທາງລົບ(Negative List)

ກຽວກັບການຄາທາງການບໍລິການຂາມຊາດໃຫສົມບູນ, ຊກ
ຍູກສາງຖານເວທີການເປີດປະຕູສູພາຍນອກເພື່ອເປັນຈຸດທົດ
ລອງການພັດທະນາການປະດິດສາງໃໝການຄາທາງການບໍ
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ວັນທີ 8 ກັນຍາ, ຜູຊົມຢ້ຽມຊົມຢູເຂດສະເພາະຕານພະຍາດລະບາດສາທາ
ລະນະສຸກໃນງານວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການ

9月8日，观众在服贸会公共卫生防疫专区参观 新华社 图

ລິການ, ສືບຕຜອນຄາຍການເຂົ້າສູຕະຫຼາດຂະແໜງການບໍລິ
ການ, ຂະຫຍາຍການນຳເຂ້ົາການບໍລິການທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ
ຢາງເປນັເຈົາ້ການ. ປະເທດຈນີຈະສະໜອງຄວາມຕອງການ
ຕົວຈິງໃນການພັດທະນາການຄາການບໍລິການຢາງຫາວຫັນ, 
ຊກຍູປະສົມປະສານລະບຽບການການບໍລິການໃນດານເຊັ່ນ
ວາ ລະດັບຫຼາຍພາຄີ ແລະ ພາກພ້ືນ, ປັບປຸງການບໍລິຫານເສດ
ຖະກິດທ່ົວໂລກຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ເພ່ືອສ່ົງເສີມການເຕີບໃຫຍຂ້ຶນໃນ
ລັກສະນະຜອນຜັນໃຫແກກັນຂອງເສດຖະກິດໂລກ.
      ອັນທີສອງ, ຮວມກັນກະຕຸນກຳລັງການຮວມມືທີ່ຊັກນຳ
ໂດຍການປະດິດສາງໃໝ. ພວກເຮົາຕອງດໍາເນີນໄປຕາມທາ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ການຫັນເປັນເຄືອ
ຂາຍອອນລາຍ ແລະ ການຫັນເປັນອັດສະລິຍະ(ຫຼືຫັນເປັນທັນ
ສະໄໝ), ແລະເຮັດວຽກຮວມກັນເພື່ອກຳຈັດ "ການແຍກຕົວ
ອອກຈາກກັນທາງດິຈິຕອນ", ສົ່ງເສີມຂະບວນການຫັນເປັນດິ
ຈິຕອນຂອງການຄາທາງການບໍລິການ. ຈີນຈະຂະຫຍາຍຖານ
ການສ່ົງອອກການບໍລິການທ່ີມີລັກສະນະສະເພາະ,  ພັດທະນາ
ຮູບແບບໃໝຂອງທຸລະກິດການຄາທາງການບໍລິການ. ຈີນຍິນ
ດີຮວມກັບປະເທດອ່ືນໆ ເພ່ີມທະວີການປະສານສົມທົບດານນະ
ໂຍບາຍມະຫາພາກ, ເລັ່ງລັດການຮວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດດິ
ຈິຕອນ, ເພ່ີມທະວີການປົກປອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ແລະຫ້າວ
ຫັນຊກຍູການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງຕເສດຖະກິດດິຈິຕອນ 
ແລະ ເສດຖະກິດແບງປັນ, ເພ່ືອເປັນການຊກຍູເສດຖະກິດໂລກ
ໃຫມີກຳລັງຊີວິດຊີວາຢາງຕເນ່ືອງ.
      ອັນທີສາມ, ສາງສາຖານະການຮວມມືທ່ີຕາງຝາຍຕາງ
ມີຜົນປະໂຫຍດຮວມກັນ. ພາຍໃຕເບື້ອງຫຼັງຂອງໂລກາພິວັດ
ດານເສດຖະກິດ, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕາງໆແມນເພ່ິງພາ
ອາໄສເຊ່ິງກັນແລະກັນ, ຜົນປະໂຫຍດໄດເຊ່ືອມໂຍງແໜນແຟນ
ບເຄີຍມີມາກອນ, ການປະຕິບັດຕກັນດວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ
ການແບງປັນເອ້ືອອຳນວຍຕກັນແມນການຕັດສິນໃຈທ່ີເປັນພ້ືນ
ຖານນຳກັນ. ຈີນຈະນຳໃຊເວທີຕາງໆຢາງເຕັມທີ່ເຊັ່ນ: ງານ
ວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການສາກົນປະເທດຈີນ 
ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄານຳເຂ້ົາສາກົນ ສປ ຈີນ(CIIE)

ເພ່ືອສ່ົງເສີມການແລກປຽນດານນະໂຍບາຍ ແລະ ດານປະສົບ
ການ, ສາງຕ້ັງ ແລະ ບໍາລຸງສາງສາຍພົວພັນຄູຮວມມືແບບມີ
ຫຼາຍຮູບແບບລະຫວາງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, 
ສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ສະໜັບສະໜູນການສາງ
ຕ້ັງພັນທະມິດການຄາການທາງບໍລິການທ່ົວໂລກ, ສືບຕປະດິດ
ສາງໝາກຜົນການຮວມມືຕົວຈິງໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ, ເພ່ືອໃຫປະຊາຊົນ
ທຸກປະເທດສາມາດແບງປັນໝາກຜົນຂອງການເຕີບໃຫຍໃນ
ການຄາການບໍລິການຮວມກັນ.

ມາຮັບຮູງານວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການ

ນຳກັນ

一起了解服贸会

      WTO ກຳນົດ 12 ຂົງເຂດໃຫຍຂອງການຄາທາງການບໍ
ລິການ ມີຄື: ການບໍລິການດານທຸລະກິດ, ດານໂທລະຄົມມະນາ
ຄົມ, ດານເຄຫາສະຖານ ແລະ ວິສະວະກຳທ່ີກຽວຂອງ, ດານ
ການເງິນທະນາຄານ, ດານການທອງທຽວ ແລະບໍລິການທີ່
ກຽວຂອງ, ດານວັດທະນະທຳບັນເທີງ ແລະ ກິລາ, ດານການ
ຂົນສ່ົງ, ດານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມ, ດານການສຶກສາ, ດານ
ການແຈກຢາຍຈຳໜາຍ, ດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ການບໍລິ
ການອ່ືນໆ.
      ປີ 2012, ງານວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການ
ສາກົນຈີນ (ປັກກ່ິງ) ໄດຈັດຂ້ຶນໂດຍກະຊວງການຄາຈີນ ແລະ 
ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ(ເອ້ີນຫຍ້ໍເປັນ ງານ
ວາງສະແດງການຄາປັກກ່ິງ), ຈົນເຖິງປີ 2018, ງານວາງສະ
ແດງການຄາປັກກິ່ງໄດສືບຕຈັດຂຶ້ນຢາງສຳເລັດຜົນເປັນເວ
ລາ 5 ຄ້ັງແລວ. ປີ 2019, ງານວາງສະແດງການຄາປັກກ່ິງ
ໄດປຽນຊ່ືເປັນ ງານວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການ
ສາກົນປະເທດຈີນ.
      ງານວາງສະແດງການຄາທາງການບໍລິການສາກົນປະ
ເທດຈີນປະຈຳປີ 2020 ເປັນກິດຈະກຳດານເສດຖະກິດການ
ຄາສາກົນຂະໜາດໃຫຍທີ່ສາງຕັ້ງໂດຍທາງອອບລາຍ ແລະ
ທາງອອນລາຍຄ້ັງທຳອິດ ພາຍຫັຼງການເກີດພະຍາດ ລະບາດ
ໂຄວິດ-19. ອີງຕາມການລາຍງານ, ລວມມີທັງບໍລິສັດ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງຈຳນວນ 22,000 ແຫງ ທ່ີມາຈາກ 148 ປະເທດ
ແລະ ເຂດແຄວນ ໄດເຂ້ົາຮວມງານວາງສະແດງຄ້ັງນ້ີ ໂດຍ
ທາງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ, ໄດຈັດກອງປະຊມສົນທະນາ 
ແລະ ການເຈລະຈາ 190 ຄ້ັງ, ໄດຮັບຜົນສຳເລັດດານປະເພດ
ການພິມເຜີຍແຜທີ່ໜາເຊື່ອຖືໄດ 97 ລາຍການ, ຜົນສຳເລັດ
ດານເວທີການເປັນພັນທະມິດ 19 ລາຍການ ແລະ ຜົນສຳເລັດ
ການປະດິດສາງຄ້ັງທຳອິດ 99 ລາຍການ. ບັນດານັກທຸລະກິດ
ໃນກອງປະຊມ ຕາງກໍກາວວາ ງານວາງສະແດງການຄາ
ທາງການບໍລິການສາກົນປະເທດຈີນ ໄດຈັດຂຶ້ນມາຢາງສຳ
ເລັດຜົນ ພາຍຫຼັງການຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, 
ເຊ່ິງໄດນຳເອົາກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນເຂ້ົາສູການຟ້ືນຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດໂລກ.
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交流 ການແລກປຽນ

ເວລາມໆ ມານ້ີ, ໂດຍຮັບການມອບໝາຍຈາກທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານ

ປະເທດລາວ, ທານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບແຮ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ໄດ

ປະດັບ “ຫຼຽນໄຊແຮງງານແຫງຊາດ” ແລະ ໃບຍອງຍໍທ່ີເຊັນໂດຍທານ ທອງ

ລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໃຫແກເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ ນ້ໍາງ່ືມ 5, ເພ່ືອ

ເປັນການຍອງຍໍສັນລະເສີນຜົນງານການປະກອບສວນອັນດີເດ່ັນໃນການພັດ

ທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປະເທດລາວ ແລະ ນີ້ກໍເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໂຄງການ

ລົງທຶນເຂ່ືອນໄຟຟາຂອງວິສາຫະກິດຈີນ ທ່ີລົງທຶນຢູປະເທດລາວ ໄດຮັບຫລຽນ

ກຽດຕິຍົດດ່ັງກາວ.
日前，受老挝国家主席本扬委托，老挝中央委员、能矿部部长、

老中友好协会主席坎玛尼为南俄 5水电站颁发老挝“国家劳动奖

ໄລຍະເວລາມໆມານີ້, ບໍລິສັດຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ(CSG) ແລະ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟາລາວ ໄດເຊັນສັນຍາຮວມຫຸນ ຢູທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ ປະເທດລາວ, ໂດຍແມນບໍລິສັດຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ ແລະ ລັດວິ

ສາຫະກິດໄຟຟາລາວຮວມກັນລົງທຶນກຕ້ັງ ບໍລິສັດສາຍສ່ົງໄຟຟາແຫງຊາດ

ລາວ. ອີງຕາມສັນຍາດ່ັງກາວ, ບໍລິສັດສາຍສ່ົງໄຟຟາແຫງຊາດລາວ ແມນ

ຢູພາຍໃຕການຕິດຕາມຄຸມຄອງຂອງລັດຖະບານລາວ, ໂດຍອາໄສທາແຮງ

ດານເງິນທຶນ ແລະ ປະສົບການອັນຫຼາກຫຼາຍໃນການກສາງ, ການບໍລິຫານ

ດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ, ເລັ່ງລັດການລົງທຶນ

ກສາງສາຍສົ່ງໄຟຟາຫຼັກແບບລວມສູນທີ່ປົກຫຸມທົ່ວປະເທດລາວ, ເພື່ອສະ

ໜອງການບໍລິການສ່ົງໄຟຟາທ່ີປອດໄພ, ໝ້ັນຄົງ, ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມີ

ຄວາມຍືນຍົງໃຫແກປະເທດລາວ, ຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມປະ

ເທດລາວ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ.
日前，中国南方电网公司与老挝国家电力公司在老挝首都万象签

署股东协议，由中国南方电网公司和老挝国家电力公司共同出

资组建老挝国家输电网公司。根据这一协议，老挝国家输电网公

司将在老挝政府监管下，借助中国南方电网公司的资金优势和成

熟的电网建设、运营管理经验，加快投资建设覆盖老挝全国的一

体化骨干输电网，为老挝提供安全、稳定、高效和可持续的输电

服务，助力老挝经济社会发展和人民生活水平提升。

ວັນທີ 3 ກັນຍາ, ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ແລະ ທານ ວະລາດີ

ເມຍປູຕິນ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ໄດສ່ົງໂທລະເລກອວຍພອນເຊ່ິງກັນແລະ

ກັນ ໃນໂອກາດການສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະຕສົງຄາມຕານຟາດຊິດທ່ົວ

ໂລກຄົບຮອບ 75 ປີ. ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເນ້ັນໜັກວາ, ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດ

ຣັດເຊຍ ຕາງກໍເປັນປະເທດສະມາຊິກປະຈຳສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການ

ສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊ່ິງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນສໍາຄັນໃນພາລະກິດການພັດ

ທະນາແລະສັນຕິພາບຂອງໂລກ. ຂາພະເຈົ້າຍິນດີສືບຕພະຍາຍາມຮວມກັນ

ກັບທານ, ໂດຍຖືເອົາໂອກາດລະລຶກວັນຄົບຮອບໄຊຊະນະຕສົງຄາມຕານ

ຟາດຊິດທ່ົວໂລກ 75 ປີ, ເພ່ືອນໍາເອົາສອງປະເທດຈີນ-ຣັດເຊຍ ເຂ້ົາສູລວງ

ເລິກແຫງການປະສານງານດານຍຸດທະສາດຢາງຮອບດານ, ພອມພຽງຮຽງ

ຂາງກັບສັງຄົມສາກົນ, ຍຶດໝັ້ນໃນການປົກປອງໝາກຜົນແຫງໄຊຊະນະຕ

ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາຂອງສາກົນ, 

ຕັ້ງໜາປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປະຕິບັດລັດທິພະຫຸພາຄີ(multilateralism),

ຊກຍູການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດ, ສາງໂລກທີ່ມີ

ສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ, ມີຄວາມປອດໄພແບບທ່ົວເຖິງ, ມີຄວາມຈະເລີນຮຸງ

ເຮືອງຮວມກັນໃຫແກລູກຫຼານຮຸນຕໄປ.

9月3日，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京互致贺电，庆祝

世界反法西斯战争胜利75周年。习近平强调，中俄同为联合国安

理会常任理事国，对世界和平发展事业负有重要责任。我愿继续

同你共同努力，以纪念世界反法西斯战争胜利75周年为契机，引

领中俄两国深化全面战略协作，同国际社会一道，坚定捍卫二战

胜利成果和国际公平正义，积极维护和践行多边主义，推动构建

人类命运共同体，让子孙后代享有持久和平、普遍安全、共同繁

荣的世界。图为小朋友向抗战英烈敬献鲜花 新华社 图

章”及老挝总理通伦签发的奖状，以表彰其为老挝社会经济发展

作出的突出贡献，这也是中资企业在老电力投资项目首次获得该

荣誉。中国电建供图
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数字 ຕົວເລກ

ອັນດັບທີ14 第 14 位

ເມື ່ອມໆນີ ້, “ບົດລາຍງານດັດຊະນີນະວັດຕະກໍາໃໝທົ ່ວໂລກປະຈຳປ ີ

2020(GII)”ທ່ີອົງການສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກປະກາດນ້ັນ ໄດສະແດງ

ໃຫເຫັນວາ, ຢູໃນພາກສວນເສດຖະກິດຈຳນວນ 131 ພາກສວນຂອງໂລກ, 

ໃນປີນ້ີ ປະເທດຈີນ ແມນໄດຮັກສາອັນດັບທີ 14 ໃນອັນດັບດັດຊະນີນະວັດຕະ

ກໍາໃໝຂອງໂລກ, ເຊ່ິງເທ່ົາກັນກັບປີແລວນ້ີ. ສ່ິງທ່ີໜາສົນໃຈກໍຄື ປະເທດຈີນ

ມີ 17 ກຸມລວມເຕັກໂນໂລຊີໄດຖືກຈັດເຂ້ົາໃນ 100 ກຸມລວມເຕັກໂນໂລຊີທ່ີ

ເຂ້ັມແຂງຂອງທ່ົວໂລກ, ເປັນອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ.

近日，世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数（GII）

报告》显示，在全球131个经济体中，中国今年保持在全球创新

指数榜单第14名，与去年持平。值得注意的是，中国有17个科

技集群进入全球科技集群百强，排在世界第2位。图为观众参观

小米透明电视 新华社 图

30 ຕື້ຢວນ 300 亿元

ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ຍົກລະດັບຄວາມເຊື່ອ

ໝ້ັນດານການບໍລິໂພກຂອງຊາວເມືອງ, ກະຕຸນສັກກະຍະພາບຂອງຕະຫຼາດ

ການບໍລິໂພກ, ນັບຕ້ັງແຕເດືອນມີນາເປັນຕ້ົນໄປ, ຢູແຕລະເຂດຂອງປະເທດ

ຈີນແມນຈະລິເລ່ີມການແຈກຢາຍບັດບໍລິໂພກໃນຂະໜາດໃຫຍ, ຈົນເຖິງເດືອນ

ກັນຍາ, ຍອດມູນຄາຂອງບັດບໍລິໂພກແມນເກີນ 30 ຕ້ືຢວນ. ອີງຕາມການ

ຄໍານວນຂອງຄະນະບໍລິຫານກວາງຮົວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລປັກກ່ິງ(Peking

Universitys Guanghua School of Management) ໃຫຮູວາ, 

ທຸກໆເງິນອຸດໜູນ 1 ຢວນ ຈາກລັດຖະບານ ແມນສາມາດຊັກຈູງການບໍລິ

ໂພກເພີ່ມໃໝໃນຈຳນວນ 3,5 ຢວນເຖິງ 5,8 ຢວນ, ປະກົດການໄມງັດ

(leverage effect) ບັນລຸເຖິງ 3,5 ເທ່ົາຂ້ຶນໄປ.

为应对新冠肺炎疫情造成的冲击，提振居民消费信心、激活消费

市场潜力，自3月份起，中国各地开始大规模发放消费券，截至9

月，消费券总额超过300亿元。据北京大学光华管理学院测算，

每1元钱的政府补贴能带动3.5元至5.8元的新增消费，杠杆效应

达到3.5倍以上。图为贵州省旅游消费券 新华社 图

50 ຕື້ກອງ 500 亿件

ວັນທີ 10 ເດືອນກັນຍາ, ຂໍ້ມູນກວດວັດໃນເວລາຕົວຈິງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນ

ກົມໄປສະນີແຫງຊາດຈີນສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຂະແໜງການຂົນສ່ົງພັດສະດຸ

ປະເທດຈີນໃນປີ 2020 ແມນໄດຂົນສ່ົງອອກໄປຈໍານວນ 50 ຕ້ືກອງພັດສະດຸ

ແລວ. ອັນນ້ີໝາຍຄວາມວາ ຈຳນວນປະຊາກອນຈີນເກືອບ 1.4 ຕ້ືຄົນ ສະເລຍ

ແຕລະຄົນແມນໄດຮັບສ່ົງພັດສະດຸຈໍານວນ 35 ກອງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 8

 ເດືອນປາຍ.

科技 ວິທະຍາສາດ- ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດຈີນໄດສໍາເລັດການສົ່ງຍານອະວະກາດທີ່ສາມາດນຳໃຊຄືນ ຢູ

ທີ່ສູນສົ່ງດາວທຽມຈິວຊວນ(Jiuquan Satellite Launch Center), 

ຫັຼງຈາກບິນໂຄຈອນໃນເສ້ັນໂຄຈອນ 2 ວັນແລວ ໄດກັບຄືນສູສະໜາມຈອດ

ຍານ ທ່ີກໍານົດໄວຢາງສໍາເລັດຜົນ ໃນວັນທີ 6 ເດືອນກັນຍາ. ອັນນ້ີເປັນຫັຼກ

ໝາຍທີ່ສະແດງເຖິງການຄົ້ນຄວາເຕັກນິກຍານອະວະກາດທີ່ສາມາດນຳໃຊ

ຄືນຂອງປະເທດຈີນໄດມີບາດກາວບຸກທະລຸອັນສໍາຄັນ, ໃນອະນາຄົດຕໜາ 

ແມນສາມາດສະໜອງວິທີການໄປກັບ ທ່ີສະດວກກວາ ແລະ ລາຄາຖືກກວາ

ໃຫແກການນໍາໃຊອະວະກາດຢາງສັນຕິ.

中国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器，在轨飞

行2天后，于9月6日成功返回预定着陆场。这标志着中国可重复

使用航天器技术研究取得重要突破，后续可为和平利用太空提供

更加便捷、廉价的往返方式。

9月10日，中国国家邮政局信息系统实时监测数据显示，2020年

中国快递业已经“递”出了500亿件快件。这意味着中国近14亿人

口，在8个多月的时间里平均每个人收发了35件快件。新华社 图
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ວັດທະນະທຳ文化

ເວລາມໆນີ້, ຮູບເງົາກາຕູນຈີນທີ່ມີຊື່ວາ “ໝີຈອມກວນ: ສະໄໝດຶກດໍາ

ບັນ”(Boonie Bears: Blast into the past) ໄດເປີດສາຍຢາງເປັນ

ທາງການ ຢູໃນໂຮງຮູບເງົາຂອງຫຼາຍປະເທດຂອງທະວີບເອີລົບ ເຊ່ັນ: ເຢຍ

ລະມັນ, ໂອຕຣິດ, ສະວິດ, ລຸກຊໍາບວກ, ລິດເຕັນສະແຕນ ແລະ ອ່ືນໆ, ເຊ່ິງ

ໄດຂ້ຶນສາຍຢູໜາຈໍຮູບເງົາເກີນ 420 ແຜນຢາງຍ່ິງໃຫຍ. ໜັງເລ່ືອງດ່ັງກາວ 

ໄດຮັບຄວາມສົນໃຈຢາງຫຼວງຫຼາຍ ໃນສ່ືສັງຄົມຂອງທອງຖ່ິນ ເນ່ືອງຈາກມີ

ເນ້ືອໃນເລ່ືອງເລ່ົາທ່ີທັງໜາສົນໃຈທັງໜາຊ້ຶງໃຈ ແລະ ພາບພົດຕົວລະຄອນ

ທ່ີເຕັມໄປດວຍມົນສະເໜ.

近日，中国动画电影《熊出没·原始时代》正式登录德国、奥地

利、瑞士、卢森堡、列支敦士登等欧洲多地院线，在共计超420

块银幕大面积上映。该片凭借有趣又感人的故事内容，充满魅力

的角色形象，在当地社交媒体上收获了大量关注。

旅游 ການທອງທຽວ

ໃນໄລຍະເວລາຕົ້ນລະດູໃບໄມຫຼົ່ນ, ກະແສນິຍົມການທອງທຽວຂອງໜອງ

ນ້ໍາເຄັມ ຊາຄາ(Chaka salt lake) ແມນບໄດຫຸຼດໜອຍຖອຍລົງ, ທັດສະ

ນີຍະພາບນິເວດຂອງໜອງນໍ້າເຄັມອັນໂດດເດັ່ນພິເສດ ໄດດຶງດູດເອົານັກ

ທອງທຽວຈາກແຕລະບອນມາທຽວຊົມ. ໜອງນໍ້າເຄັມ ຊາຄາ ເປັນໜອງ

ນ້ໍາເຄັມມະນີແບບທໍາມະຊາດ ເຊ່ິງຕ້ັງຢູຕາແສງຊາຄາ(Chaka Town) 

ເມືອງອູລານ(Wulan County) ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າມົງ

ໂກນ ຊົນເຜ່ົາຕິເບດ ຮາຍຊີ(Haixi Mongol and Tibetan Autono-

mous Prefecture) ແຂວງຊິງໄຫ(Qinghai Province), ລະດັບໜາ

ນ້ໍາແມນ 3100 ແມັດ ສູງກວ່າລະດັບໜານ້ໍາທະເລ, ເນ້ືອທ່ີລວມແມນ 105 

ກິໂລຕາແມັດ, ໂດຍມີຊ່ືເອ້ີນທ່ີງົດງາມວາ “ດິນແດນແຫງເມືອງສະຫວັນ”.

初秋时节，茶卡盐湖旅游热度不减，别具一格的盐湖生态景观吸

引了各地游客前来观光。茶卡盐湖是位于青海省海西蒙古族藏族

自治州乌兰县茶卡镇的天然结晶盐湖，湖面海拔3100米，总面

积105平方千米，有着“天空之境”的美誉。新华社 图

ລະບົບນິເວດ生态

ກອງປະຊມຝາຍພາຄີສົນທິສັນຍາຄັ້ງທີ 15 ຂອງ“ສົນທິສັນຍາວາດວຍ

ຊີວະພາບນາໆພັນ” (COP15) ໄດຈັດຂ້ຶນ ທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ 

ໃນລະຫວາງວັນທີ 17-30 ພຶດສະພາ ປີ 2021, ໃນຫົວຂ້ໍ “ຄວາມສີວິໄລດານ

ນິເວດ: ຮວມກັນກສາງປະຊາຄົມຮວມຊີວິດແຫງໜວຍໂລກ”. ຫົວຂ້ໍດ່ັງກາວ

ແມນມີຈຸດປະສົງລິເລ່ີມສ່ົງເສີມການກສາງຄວາມສີວິໄລດານນິເວດຂອງໂລກ, 

ເນັ້ນໜັກເຖິງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດແມນປະຊາຄົມຮວມຊີວິດກັນ, ເນັ້ນ

ໜັກເຖິງການເຄົາລົບທໍາມະຊາດ, ຄອຍຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ອະນຸລັກທໍາ

ມະຊາດ, ພະຍາຍາມໃຫບັນລຸຕາມເນ້ືອໃນທ່ີໄດສະເໜີອອກໃນສົນທິສັນຍາກໍ

ຄື ຮອດປີ 2050 ໃຫບັນລຸການນໍາໃຊແບບຍືນຍົງ ແລະ ການແບງປັນຜົນປະ

ໂຫຍດດານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ, ບັນລຸວິໄສທັດອັນສວຍງາມທີ ່

“ມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດຢູຮວມກັນຢາງສະໜົມກົມກຽວ”.

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）确定于

2021年5月17日至30日在云南省昆明市举办，主题为“生态文

明：共建地球生命共同体”。这一主题旨在倡导推进全球生态

文明建设，强调人与自然是生命共同体，强调尊重自然、顺应

自然和保护自然，努力达成公约提出的到2050年实现生物多样

性可持续利用和惠益分享，实现“人与自然和谐共生”的美好

愿景。图为云南滇金丝猴 陈创业 图
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蓝色的梦

26 岁的四川姑娘陈燃大学毕业后迷上

了蓝染工艺，为了实现这个“蓝色的梦”，

她前往位于贵州省丹寨县山村的古法染坊

向当地手艺人学习。2017 年，陈燃在丈夫

的老家安徽省黟县建立了自己的蓝染工坊。

蓝染是一种古老的印染工艺，用蓝染

植物发酵后制作成染液，通过绑扎、浸泡、

氧化和晾晒，让布料拥有独一无二的蓝色。

“学习蓝染需要很大的耐心，要不断调整染

料的配比，染缸的状态决定了成品的效果。”

陈燃说。经过无数次试验，陈燃熟练掌握

了传统的蓝染技艺，并继续探索创新。

2018 年，陈燃开始应顾客要求定制

蓝染产品，从衣服逐渐扩展到门帘、床单、

抱枕、餐垫等家居用品。设计方面，在保

留传统特色的同时，陈燃对传统图案和样

式进行了改良，更加注重产品的实用性、

简约性。

创业 3 年多以来，陈燃坚持开设蓝染

体验课程，为游客示范、讲解蓝染技艺，

接待游客超过十万人次。
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③

④

⑤

ຮູບ ①② ນາງ ເສິນຣານ ຜະລິດເຄ່ືອງຫັດຖະກຳຍອມສີຟາ

图①② 陈燃制作蓝染作品 新华社 图

ຮູບ ③④ ນາງເສີິນຣານ ມັດຜາແພ

图③④ 陈燃绑扎布料 新华社 图

ຮູບ ⑤ ນາງເສີິນຣານ ຜະລິດນ້ໍາຍອມສີິ

图⑤ 陈燃制作染料 新华社 图

      ຄວາມໄຝຝັນສີຟານາງເສີນຣານ(Chen ran) ນາງສາວ
ແຂວງເສສວນອາຍຸ 26 ປີ ໄດຮັກໄຄໃຝຫານຳຫັດຖະກຳຍອມ
ສີຟາ ພາຍຫັຼງຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ, ເພ່ືອສາງ“ຄວາມ
ໄຝຝັນສີຟາ” ນີ້ໃຫເປັນຈິງ, ລາວເດີນທາງໄປເຖິງໂຮງຍອມ
ສີແບບດັ້ງເດີມຢູບານຊົນນະບົດ ເມືອງຕານຈາຍ ແຂວງກຸຍ
ໂຈວ(Danzhai County, Guizhou Province) ເພື່ອຮາ
ຮຽນນຳຊາງຫັດຖະກຳທອງຖ່ິນ. ໃນປີ 2017, ນາງເສີນຣານ
ໄດສາງໂຮງງານຍອມສີຟາຂອງຕົນ ຢູທ່ີບານເກີດຂອງຜົວ ກໍ
ຄືເມືອງຢ່ີ ແຂວງອານຮຸຍ(Yi County, Anhui Province).

      ການຍອມສີຟາ ເປັນຫັດຖະກຳການຍອມສີແບບດ້ັງເດີມ
ຊະນິດໜຶ່ງ, ນຳໃຊພືດທີ່ສາມາດໃຫສີຟາໄດໝັກແລວ ຜະລິດ
ເປັນນ້ໍາຍອມສີ, ຜານຫຼາຍຂ້ັນຕອນເຊ່ັນ: ການຜູກມັດ ການແຊ
ນ້ໍາ ການປອຍອົກຊີເຢັນ ແລະ ການຕາກແສງແດດ, ເຮັດໃຫ
ແຜນແພປະກອບມີສີຟາທ່ີເປັນເອກະລັກ. ນາງເສີນຣານ ບອກ
ໃຫຮູວາ:“ ການຮຽນການຍອມສີຟາ ຕອງມີຄວາມອົດທົນຫຼາຍ, 
ຕອງປັບປຸງອັດຕາຂອງວັດຖຍອມສີເລ້ືອຍໆ,ສະຖານະການຂອງ
ໄຫຍອມ ແມນຕັດສິນຜົນງານຂອງຜະລິດຕະພັນ.” ໂດຍຜານ
ການທົດລອງຕທາດວັດຖຍອມສີ ແລະ ແຜນແພຫຼາຍຄ້ັງທ່ີນັບບ
ຖວນ, ນາງເສີນຣານ ກຳໄດຫັດຖະກຳຍອມສີຟາແບບດ້ັງເດີມ
ຢາງຊຳນິຊຳນານ, ແລະ ສືບຕຄົ້ນຄວາປະດິດສາງໃໝຕໄປ
ອີກ.

        ເລ່ີມແຕປີ 2018 ເປັນຕ້ົນມາ, ນາງເສີນຣານ ໄດຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຜູບໍລິໂພກເພື່ອເຮັດຜະລິດຕະ
ພັນຍອມສີຟາຕາມການສ່ັງຈອງ, ເຊ່ິງເລ່ີມຈາກເສ້ືອຜາເຄ່ືອງ
ນຸງຂະຫຍາຍໄປເຖິງຜາຫອຍປະຕູ ຜາປູຕຽງ ຜາຊົບໝອນ 
ຜາປູໂຕະອາຫານ ແລະເຄື່ອງໃຊໃນຄອບຄົວອື່ນໆ. ໃນດານ
ການອອກແບບ, ໃນຂະນະທ່ີຮັກສາເອກະລັກສີສັນແບບດ້ັງເດີມ
ໄວແລວ, ນາງເສີນຣານ ໄດເຮັດການປັບປຸງໃນດານຮູບພາບ 
ແລະ ຮູບແບບຂອງແບບດັ້ງເດີມ, ຊຶ່ງຈະຍິ່ງເອົາໃຈໃສຕລັກ
ສະນະການນໍາໃຊຕົວຈິງ ແລະ ລັກສະນະແບບງາຍດາຍທ່ົວໄປ.
      ໃນການບຸກເບີກທຸລະກິດໃໝ 3 ກວາປີທ່ີຜານມາ, ນາງ
ເສີນຣານ ຍຶດໝັ້ນການເປີດຫຼັກສູດທົດລອງສຳຜັດການຍອມ
ສີຟາ, ເພື່ອສາທິດ ແລະ ອະທິບາຍຫັດຖະກຳການຍອມສີຟາ
ໃຫແກນັກທອງທຽວ, ໄດຕອນຮັບນັກທອງທຽວຫຼາຍກວາໜ່ຶງ
ແສນເທ່ືອຄົນ.
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中国经济特区为什么行？

1978 年，中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议确立了要把全党工作的

重心转到以经济建设为中心，吹响了中国改革开放的号角。1980 年，深圳、珠海、汕头、

厦门成为新中国第一批经济特区，成为中国改革开放的“先行者”和“排头兵”。

2020 年是中国首批经济特区成立 40 周年。40 年来，4 个经济特区经济增速高出

全国平均水平近一倍，经济特区在推动中国国家治理体系和治理能力现代化方面发挥了

先行者的作用。本期杂志，我们一起关注中国经济特区。
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      ໃນປີ 1978, ກອງປະຊມຄົບຄະນະຄ້ັງທີ 3 ສະໄໝທີ 11 

ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນໄດກຳນົດວາຈະຫັນຈຸດໜັກວຽກງານ

ຂອງທ່ົວພັກເຂ້ົາສູການກສາງເສດຖະກິດ, ເຊ່ິງໄດສ່ົງສັນຍານ

ຂອງການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກຂອງຈີນອອກມາ. ປີ 1980,

ນະຄອນຈຳນວນ 4 ຕົວເມືອງເຊ່ັນ: ເຊີນເຈ້ີນ(Shenzhen City)

ຈູໄຮ(Zhuhai City) ຊານໂຖ(Shantou City) ແລະ ເຊຍ

ເໝີນ(Xiamen City)ໄດກາຍເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຊດ

ທຳອິດຂອງປະເທດຈີນ, ໄດກາຍເປັນ “ຜູເດີນທາງແຖວໜາ” 

ແລະ “ນັກຮົບແນວໜາ” ຂອງການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ. 

      ປີ 2020 ແມນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຈີນງວດທຳອິດ

ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນຄົບຮອບ 40 ປີ. ໃນ 40 ປີທ່ີຜານມາ, ຄວາມໄວ

ການເພ່ີມຂ້ຶນດານເສດຖະກິດຂອງເຂດເສດຖະກິດ 4 ຕົວເມືອງ

ດັ່ງກາວນີ້ໄດສູງກວາເກືອບ 1 ເທົ່າຖາປຽບທຽບກັບລະດັບ

ສະເລຍຂອງທ່ົວປະເທດ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໄດສ່ົງເສີມບົດ

ບາດທີ່ເປັນຜູດຳເນີນແນວໜາໃນດານການຊກຍູສົ່ງເສີມປະ

ເທດຈີນສາງສາລະບົບການປົກຄອງຂອງຈີນແລະຄວາມສາ

ມາດໃນການປົກຄອງປະເທດໃຫເປັນທັນສະໄໝ. ວາລະສານ

ສະບັບເດືອນນີ້, ພວກເຮົາໄປເບິ່ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈີນ

ນຳກັນເນາະ.

ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍທີ່ໄດຮັບໃນ 40 ປີ

40 年获得巨大成就

      ເຂດເສດຖະກິດພິເສດດຳເນີນການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍ

ນອກກອນໝູ, ໄດຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງໃຫແກການພັດທະນາເສດ

ຖະກິດສັງຄົມຈີນ, ເຊ່ິງກໍໄດຮັບຜົນສຳເລັດອັນຍ່ິງໃຫຍ.

      ໃນ 40 ປີທ່ີຜານມາ, ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນຂອງເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດສັງລວມໄດເພ່ີມຂ້ຶນເກືອບ 60 ເທ່ົາເມ່ືອປຽບ

ທຽບກັບ 40 ປີກອນ, ອັນນ້ີແມນສູງກວາລະດັບທ່ົວປະເທດຈີນ

ພໍສົມຄວນ. ເລີ່ມຈາກການຂາອອກການຄາເຖິງການຜະລິດ,

ຈາກການບໍລິການການເງິນເຖິງການປະດິດສາງໃໝ, ຈາກ

vtmy[kpI6[rk[

ທິວທັດຍາມກາງຄືນຂອງນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ

深圳城市夜景 CFP 图
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ການປະດິດສາງໃໝທຸລະກິດໃໝເຖິງການປະດິດສາງໃໝການ
ຜະລິດໃໝ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໄດເປັນຂອດສຳຄັນຂອດ
ໜ່ຶງໃນແຜນທ່ີເສດຖະກິດຂອງຈີນຕະຫຼອດມາ.
      40 ປີກອນ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈີນ
ລວນແຕເປັນຕາແສງນອຍໜຶ່ງຂອງຊົນນະບົດແບບດັ້ງເດີມ
ຂອງປະເທດຈີນ, ສາມາດເວ້ົາໄດວາບປະກອບມີບົດບາດຂອງ
ຕົວເມືອງຈັກໜອຍ. ຫັຼງຈາກ 40 ປີຜານໄປ, ພົນລະເມືອງຕົວ
ເມືອງ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳເລັດການກສາງຂອງເຂດເສດຖະກິດພິ
ເສດທັງໄດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍສິບເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍຮອຍກວາເທົ່ານັ້ນ, 
ໄດກາຍເປັນຕົວເມືອງລັກສະນະສາກົນຂະໜາດໃຫຍທີ່ເປັນສີ
ຂຽວ ແລະ ໜາຢູ, ທັງຍັງກາຍເປັນສະຖານທ່ີເຕ້ົາໂຮມບຸກຄະ
ລາກອນ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຕັກນິກຂອງທ່ົວປະເທດຈີນ ຫືຼ
ທ່ົວໂລກ.
      ໃນ 40 ປີທ່ີຜານມາ, ເລ່ີມຈາກການປະຕິຮູບທາງລະບອບ
ເສດຖະກິດ ເຖິງການປະຕິຮູບທາງລະບອບການບໍລິຫານ, ຈາກ
ການປັບປຸງສະພາບແວດລອມດານການເຮັດທຸລະກິດເຖິງການ
ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ, ໃນທຸກຂ້ັນຕອນ ທຸກ
ຂົງເຂດຂອງການຄ້ົນຫາການຫັນລະບົບການປົກຄອງຂອງຈີນ
ແລະຄວາມສາມາດໃນການປົກຄອງປະເທດ ເຂດເສດຖະກິດພິ
ເສດບເຄີຍຂາດການເຂ້ົາຮວມ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຊກຍູສ່ົງ
ເສີມການປະດິດສາງໃໝຂອງລະບົບລະບອບ ຄ້ົນຫາລະບົບການ
ປັບປຸງຕົວເມືອງທັນສະໄໝ ແລະ ໄດສ່ົງເສີມບົດບາດທ່ີເປັນຜູ
ດຳເນີນແນວໜາ ແລະ ຜູຄ້ົນຫາເສ້ັນທາງໃນການຊກຍູສ່ົງເສີມ
ປະເທດຈີນສາງສາລະບົບການປົກຄອງຂອງຈີນແລະຄວາມສາ

ມາດໃນການປົກຄອງປະເທດໃຫເປັນທັນສະໄໝ, ກໍໄດນຳພາ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຍາງເດີນຢູໃນແຖວໜາຂອງປະເທດຈີນ.

ສະສົມປະສົບການອັນລໍ້າຄາໃນ 40 ປີ

40 年积累宝贵经验

      ການກສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນ 40 ປີທ່ີຜານມາ ໄດ
ສະສົມຄວາມຮູ ແລະ ປະສົບການກຽວກັບທຸກດານໃນການປະ
ຕິຮູບ ການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ ແລະ ການພັດທະນາ, 
ໄດກາຍເປັນຊັບສິນອັນລ້ໍາຄາຂອງປະເທດຈີນໃນການລົງເລິກ
ການປະຕິຮູບອີກກາວໜຶ່ງ ໃນການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ 
ແລະ ການຊກຍູການພັດທະນາທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ.
      ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນເປັນພ້ືນຖານຂອງຜົນ
ສຳເລັດໃນການກສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈີນ. ການປະຕິ
ຮູບຫຼາຍຢາງຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສວນຫຼາຍເປັນການ
ປະຕິຮູບທີ່ມີລັກສະນະທົດລອງ ລັກສະນະບຸກເບີກ, ແຕບເຄີຍ
ຫາງໄກກັບທິດທາງສັງຄົມນິຍົມຈັກເທື່ອ. ຍອນແນວນີ້, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດຈ່ຶງສາມາດແກໄຂສາຍພົວພັນລະຫວາງການ
ປະຕິຮູບ ການປະດິດສາງໃໝ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢາງມີປະ
ສິດທິພາບ.
      ການສາງຄວາມຜາສຸກໃຫແກປະຊາຊົນເປັນຈຸດປະສົງ
ຂອງການສາງຕ້ັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ຈິດໃຈເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ
ປະເທດຈີນສາງຕ້ັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແມນເພ່ືອຍົກລະດັບ
ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂ້ຶນ, ໃນຂ້ັນຕອນການກ

ສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ປະຊາຊົນເປັນຜູເຂ້ົາຮວມຫັຼກໃນ

①

12

|   占芭视点95fl5,0v';k]tlko9exk



ການກສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເມ່ືອເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໄດພັດທະນາຂ້ຶນມາແລວ ຜົນສຳເລັດແມນຊົມໃຊໂດຍປະຊາຊົນ.

      ການລົງເລິກການປະຕິຮູບເປັນກຳລັງຊກດັນຂອງການ

ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ໃນ 40 ປີທີ່ຜານມາ, ມາດ

ຕະການກຽວກັບການປະຕິຮູບທ່ີເກີດຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ແລະ ເຜີຍແຜໄປເຖິງທົ່ວປະເທດຈີນນັ້ນ ແມນຫຼາຍຈົນນັບບ

ຖວນ. ການທ່ີໄດຮັບຄວາມກາວໜາຢາງບຢຸດຢ້ັງຂອງສັງຄົມ

ຈີນ, ລະບົບການປົກຄອງຂອງຈີນແລະຄວາມສາມາດໃນການ

ປົກຄອງປະເທດທ່ີສືບຕຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ທັງແມນອີງຕາມຜູ

ດຳເນີນແນວໜາທ່ີເໝືອນດ່ັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແບບນ້ີໄປ

ສືບຕທົດລອງ ປັບປຸງ ແລະ ແກໄຂ, ຈຶ່ງສາມາດຢັ້ງຢືນເສັ້ນ

ທາງເດີນໃຫຊັດເຈນ ແລະ ເຜີຍແຜຂະຫຍາຍໄປເຖິງທົ່ວປະ

ເທດຈີນ.

      ການເປີດກວາງຕພາຍນອກເປັນທິດທາງໃນການລົງເລິກ

ການກສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດເປີດ

ປະຕູສູກອງທຶນ ເຕັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຕາງປະ

ເທດ, ອັນນີ້ເປັນບາດກາວທຳອິດຂອງການເປີດປະຕູສູພາຍ

ນອກ. ພໍດີແມນມີການປະຕິບັດທີ່ໄດຮັບຜົນສຳເລັດຂອງເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດ ຈ່ັງມີຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ “ການຜະລິດ

ຂອງຈີນ”, ປະເທດຈີນຈຶ່ງຂະຫຍາຍການປະຕິຮູບສູພາຍນອກ

ຢາງໝັ້ນໃຈ, ແລະກາຍເປັນສະມາຊິກໜຶ່ງໃນການເຂົ້າຮວມ

ຢາງເລິກເຊ່ິງ ແລະ ຊກຍູເສດຖະກິດໂລກ.

      ການຍຶດໝ້ັນການພັດທະນາແບບປະດິດສາງໃໝເປັນເສ້ັນ

ທາງຂອງການເສີມຂະຫຍາຍທາແຮງຂອງເຂດເສດຖະກິດພິ

ເສດ. ການປະດິດສາງໃໝເປັນດວງວິນຍານຂອງເຂດເສດ

ຖະກິດພິເສດ, ໂອກາດໃນທຸກດານໃນການພັດທະນາເສດຖະ

ກິດ ການປະດິດສາງໃໝດານເຕັກນິກ ການກສາງຕົວເມືອງ 

ນະໂຍບາຍທາງຊີວິດການເປັນຢູ ການປັບປຸງສັງຄົມ ແລະ

ດານອ່ືນໆ, ແລະ ບັນຫາທ່ີພົບພ້ໍນ້ັນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ

ຕອງໄດປະເຊີນໜາໄວກວາທອງຖິ່ນອື່ນໆຂອງປະເທດຈີນ, 

ທັງຂາດເຂີນປະສົບການທີ່ຈະຮາຮຽນນຳໄດມາກອນ. ສວນ

ລັກສະນະການກາທົດລອງ ການສືບຕປະດິດສາງໃໝ ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມກະຕືລືລ້ົນຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດນ້ັນ, ບ

ພຽງແຕໄດແກໄຂຄວາມຫຍຸງຍາກຕາງໆທ່ີໄດພົບພ້ໍ, ຍ່ິງເຮັດ

ໃຫການປະດິດສາງໃໝກາຍເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ກຳລັງແຂງ

ຂັນຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

      ນ້ີແມນເລ່ືອງເລ່ົາຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນ 40 ປີ, 

ກໍເປັນເລື່ອງເລົ່າປະເທດຈີນໃນການພັດທະນາແບບເປີດປະຕູ

ສູພາຍນອກ ແລະ ຄົ້ນຫາການປະດິດສາງໃໝ. ຕໄປ, ພວກ

ເຮົາຍາງເຂົ້າສູຕົວເມືອງ 4 ແຫງນີ້, ເພື່ອມາເບິ່ງວາພວກ

ເພ່ິນໄດເດີນຕາມເສ້ັນທາງແຫງການພັດທະນາຄືແນວໃດ ນຳ

ກັນ.                                                       本刊综合

②
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ຮູບ ① ທິວທັດຕາເວັນຕົກດິນທ່ີຂົວແຊສື ນະຄອນຊານໂຖວ

图① 汕头礐石大桥日落 CFP 图

ຮູບ ② ທິວທັດຍາມກາງຄືນຂອງທາງດວນແຄມນ້ໍາເຊີນເຈ້ີນ

图② 深圳沿江高速夜景 CFP 图
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深圳故事｜“我在这里看到未来”

翟留伟创立的深圳市帝迈生物技术

有限公司是一家专注于血液领域体外诊

断设备的科技企业。随着公司规模的不

断扩大，缺少低价的办公和厂房空间成

为制约发展的因素之一。

为了更好地支撑优质企业发展，深

圳通过设定产业发展导向、产业项目

类型等修正系数，给予产业地价优惠。

2020 年 6 月，帝迈生物与另一家企业

通过联合竞买方式在深圳市光明区，以

市场价的 30%，获得一块产业用地。翟

留伟说，“在深圳创业的感受是，我们尽

心尽力去做一件事时，即便碰到问题，

也会有人伸出手帮我们。”

从一个小渔村变成一座现代化都

市，从几乎没有企业到拥有华为、腾讯、

比亚迪、大疆等一批科技型企业，从只

能靠卖鱼谋生到成为经济总量次于上海、

北京的中国第三大城市，深圳的经历，

也是中国经济发展的一个缩影。

ເຄຫາສະຖານສັນຍາລັກນະຄອນເຊີນເຈີ້ນ—ຕຶກອາຄານສຳນັກງານ
“ເຊີນເຈີ້ນຜິງອານ(ໝາຍຄວາມວາ ປອດໄພເຊີນເຈີ້ນ)” ໃນໄລຍະ
ຄວາມສູງ 600 ແມັດ

深圳地标建筑——600米高的“深圳平安”写字楼 新华社 图
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      ເມ່ືອຫວນຄືນຄວາມກາວໜາທ່ີໄດຮັບຕ້ັງແຕການເລ່ີມຕ້ົນ

ເຮັດທຸລະກິດມາ,ທານໄຈຫີຼວເວີຍ(Zhai Liuwei)ເຊ່ືອວາ:"ຄວາມ

ສາມາດຂອງຕົນເອງກວມເອົາ 50% ແລະ ເງ່ືອນໄຂພາຍນອກ

ກວມເອົາ 50%."

      ລາວກາວວາ: “ນະຄອນເຊີນເຈ້ີນມີເງ່ືອນໄຂພາຍນອກຄື

ແນວນ້ີ, ອຳນວຍເວທີໃຫເຈ້ົາໄປເຮັດຢາງເຕັມທ່ີ, ທະແນມວາ

ຍິນດີເຮັດ ກໍຈະມີໂອກາດເຮັດສຳເລັດໄດ.”

      ບໍລິສັດເຕັກນິກຊີວະວິທະຍາ ດີໄຫມ ນະຄອນເຊີນເຈ້ີນຈຳ

ກັດ(DYMIND BIOTECH) ທີ່ທານ ໄຈຫຼີວເວີຍ ສາງຕັ້ງນັ້ນ 

ເປັນວິສາຫະກິດເຕັກນິກແຫງໜ່ຶງທ່ີສຸມໃສເລ່ືອງອຸຸປະກອນການ

ວິນິດໄສທາງນອກໃນຂົງເຂດເລືອດ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດສືບຕ

ຂະຫຍາຍຕົວທາງດານຂະໜາດ, ການຂາດພື້ນທີ່ໂຮງງານ 

ແລະ ຫອງການທ່ີລາຄາຕາ ໄດກາຍເປັນໜ່ຶງໃນປັດໃຈຈຳກັດ

ການພັດທະນາ.

      ເພ່ືອເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫແກການພັດທະນາວິສາ

ຫະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຊີນເຈີ້ນໄດສະໜອງລາຄາທີ່ດິນ

ອຸດສາຫະກຳເປັນບູລິມະສິດໂດຍກຳນົດອັດຕາດັດແປງຕາງໆ

ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້ງທິດທາງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປະ

ເພດໂຄງການອຸດສາຫະກຳ. ໃນເດືອນມິຖນາ ປີ 2020, ບໍລິ

ສັດຊີວະວິທະຍາ ດີໄໝ ແລະ ອີກບໍລິສັດໜ່ຶງໄດຮັບທ່ີດິນອຸດສາ

ຫະກຳຕອນໜ່ຶງທ່ີຕ້ັງຢູເຂດກວາງໝິງ(Guangming District)

ນະຄອນເຊີນເຈີ້ນໃນລາຄາ 30% ຂອງລາຄາຕະຫຼາດ ໂດຍ

ຜານວິທີການປະມູນຮວມກັນ.

      ທານ ໄຈຫີຼວເວີຍ ບອກວາ, “ຄວາມຮູສຶກໃນການສາງທຸ

ລະກິດໃໝຢູນະຄອນເຊີນເຈີ້ນກໍຄື ເມື່ອພວກເຮົາພະຍາຍາມ

ໄປເຮັດເລື່ອງໃດໜຶ່ງ, ເຖິງແມນວາອາດຈະພົບກັບບັນຫາ, 

ແຕກໍມີຄົນມາຊວຍເຫືຼອພວກເຮົາ.”

      ມີຫຼາຍນັກສາງທຸລະກິດໃໝຢູເຊີນເຈ້ີນ ລວນແຕມີຄວາມ

ຮູສຶກເໝືອນກັນກັບທານ ໄຈຫີຼວເວີຍ. ທານ ຫວັງຈູເສິງ(Wang 

zhucheng) ທີ່ສຸມໃສຂົງເຂດຄວາມຖີ່ສົ່ງຈຳແນກ(RFID)ໄດ

ກາວວາ: “ສັງເກດຕາມທັດສະນະຂອງຜູສາງທຸລະກິດໃໝແລວ,

ນະຄອນເຊີນເຈີ້ນມີໂອກາດຫຼາຍສຳລັບຜູໄປເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ

ໃໝຈາກຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ.”

      ເພ່ືອທຳລາຍສະພາບການຜູກຂາດການຜະລິດຊິບ(micro-

chip/coreplate)ຂອງຕາງປະເທດ, ໃນຖານະເປັນຜູສາງ

ຕັ້ງບໍລິສັດເຕັກນິກຊິບ ກໍຊິນໂອຫຼຽນ ນະຄອນເຊີນເຈີ້ນຈຳກັດ
(NATION RFID), ທານ ຫວັງຈູເສິງ ໄດປັບປຸງທ່ີສຳຄັນໃຫແກ

ທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດໃນປີ 2017, ຈາກການຈຳ

ໜາຍອຸປະກອນຄວາມຖີ່ສົງຈຳແນກຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ຫັນມາສູການຄົ້ນ

ຄວາຊິບອຸປະກອນຄວາມຖ່ີສ່ົງຈຳແນກດວຍຕົນເອງ.

      ໃນຂະບວນການຄ້ົນຄວາຊິບ, ບໍລິສັດນ້ີໂດຍຜານສູນບໍລິ

ຫານຖານອອກແບບວົງຈອນໄຟຟາອິນເຕີເກຼດອຸດສາຫະກຳ

ນະຄອນເຊີນເຈິ້ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການປະດິດສາງເຕັກ

ນິກນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ ໄດປະສານພົວພັນກັບຝາຍຜະລິດຊິບຢາງ

ໄວວາ ຈ່ຶງໄດບັນລຸການຜະລິດຊິບ, ແລະ ຍັງໄດຮັບເງິນອຸດໜູນ

ຄາທຳນຽມ 30% ທ່ີສະໜອງໂດຍສູນນ້ີ.

      ນອກຈາກການສະໜັບສະໜູນດານນະໂຍບາຍແລວ, ບັນ

ຍາກາດການລະດົມເງິນກອງທຶນທີ່ຟົດຟື້ນຢູນະຄອນເຊີນເຈີ້ນ

ກໍໄດຊກຍູວິສາຫະກິດເຕັກນິກໃຫພັດທະນາເຕີບໃຫຍຕະຫຼອດ

ມາ. ຕັ້ງແຕທານ ຫວັງຈູເສິງ ໄດສາງຕັ້ງທິມງານການຄົ້ນ

ຄວາໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດລາວໄດດຶງດູດຄວາມ

ສນົໃຈຈາກການລງົທຶນຄວາມສຽງຢາງໄວວາ. “ອງົການລງົ

ທຶນຄວາມສຽງແນວໜາຂອງນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ, ບວາຈະເປັນ

ເອກະຊົນ ຫຼືລັດ ລວນແຕເຄີຍມາຕິດຕພົວພັນກັບພວກເຮົາ.” 
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ລາວເວົ້າວາ, “ໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງປີນີ້ ພວກເຮົາໄດສຳ

ເລັດການລະດົມເງິນທຶນຊດ B.”

      “ສ່ິງແວດລອມສັງຄົມທ່ີສ່ົງເສີມການປະດິດສາງໃຫມການ

ເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ ແລະ ການເອື້ອອຳນວຍຂອງນະ

ຄອນເຊີນເຈີ້ນ, ພາໃຫຂອຍໄດສຳຜັດເຖິງຄວາມຫອມຫວານ

ຂອງການສາງທຸລະກິດໃໝ, ເພາະວາຢູທ່ີນ້ີ, ຂອຍເບ່ິງເຫັນອະ

ນາຄົດຂອງຂອຍ.” ທານ ຫວັງຈູເສິງ ກາວ.

      ທານໄຈຫີຼວເວີຍ ທານຫວັງຈູເສິງ ເປັນຮູບຫຍ້ໍຂອງນັກ

ສາງທຸລະກິດໃໝ ນະຄອນເຊີນເຈີ້ນຫຼາຍແສນຄົນ. ເລີ່ມຈາກ

ບານຊາວປະມົງນອຍໆພັດທະນາມາເປັນຕົວເມືອງທັນສະໄໝ,

ເລ່ີມຈາກເກືອບວາບມີວິສາຫະກິດພັດທະນາມາເປັນຕົວເມືອງ

ທີ່ປະກອບມີວິສາຫະກິດເຕັກນິກຂະໜາດໃຫຍເປັນຊດໆ ເຊັ່ນ: 

ຮວາເວີຍ ເຕງິຊນ ປີຢາດ ີຕາຈຽງເປັນຕົ້ນ, ເລີມ່ຈາກການ

ທຳມາຫາກິນດວຍການຕຶກປາພັດທະນາມາເປັນຕົວເມືອງຂະ

ໜາດໃຫຍທີສອງຂອງປະເທດຈີນ ທ່ີເປັນຮອງພຽງແຕນະຄອນ

ຊຽງໄຮ, ປະສົບການຂອງນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ ກໍເປັນຮູບຫຍ້ໍຂອງ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດຈີນຄືກັນ.

       

ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ

      ຍອດມູນຄາ GDP: ເມ່ືອປີ 1979 ແມນ 196 ລານຢວນ, 

ເມ່ືອປີ 2019 ແມນ 2692,709 ຕ້ືຢວນ
      GDPສະເລຍຕຫົວຄົນ: ເມ່ືອປີ 1979 ແມນ 606 ຢວນ,

ເມ່ືອປີ 2019 ແມນ 203489 ຢວນ

ຈຳນວນພົນລະເມືອງຖາວອນ
      ເລ່ີມຈາກ 314,1 ພັນຄົນ ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 13,4388 ລ້ານຄົນ

ໃນປີ 2019 

ຈຳນວນວິສາຫະກິດ
      ຈຳນວນວິສາຫະກິດເລ່ີມຈາກ 501 ແຫງ ໃນປີ 1979 ມາ

ເປັນ 1974650 ແຫງໃນປີ 2018 ຈຳນວນ 500 ວິສາຫະກິດ

ແຖວໜາຂອງໂລກ ທ່ີປະກອບມີ 2 ແຫງ ໃນປີ 2010 ເພ່ີມຂ້ຶນ

ເປັນ 7 ແຫງ ໃນປີ 2019

ມູນຄາລວມຂາເຂ້ົາຂາອອກ
      ເລ່ີມຈາກ 116 ລານຢວນ ໃນປີ 1979 ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 2977,4

ຕ້ືຢວນໃນປີ 2019

ຈຳນວນສິດທິບັດ(ໃບອະນຸຍາດ)

      ເລ່ີມຈາກ 160 ລາຍການ ໃນປີ 1991 ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 166,6

ພັນລາຍການໃນປີ 2019

本刊综合

ສັງເກດເຊີນເຈິ້ນຕາມຕົວເລກ
数读深圳

ຕຶກອາຄານປ່ິນໄຮຂອງບໍລິສັດ Tencent

(Tencent Building of Binhai) ທ່ີນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ

深圳，腾讯滨海大厦 CFP 图

      ໃນ 40 ປີທ່ີຜານມາ, ນະຄອນເຊີນເຈ້ີນໄດຫັນຈາກເຂດ

ເສດຖະກິດພິເສດພັດທະນາມາເປັນເຂດທົດລອງການຄາເສລີ

ແລະໄປອີກເຖິງຂ້ັນເປັນເຂດຕົວແບບນຳໜາຂອງສັງຄົມນິຍົມ

ທີ່ມີສີສັນພິເສດປະເທດຈີນ, ໄດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຕົວເມືອງໃຈ

ກາງຂອງເຂດອາວຕາວັນລະຫວາງແຂວງກວາງຕຸງ ມາກາວ

ຮົງກົງ. ພວກເຮົາມາເປັນສັກຂີພິຍານເສັ້ນທາງການພັດທະ

ນາໃນ 40 ປີຂອງນະຄອນເຊີນເຈ້ີນດວຍຂ້ໍມູນຕົວເລກຊດໜ່ຶງ

ດ່ັງລຸມນ້ີ.
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珠海故事｜横琴“奏”响开放新曲

      ໃນເວລາ 15 ໂມງ ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020, ເຂດກວດ

ກາການທອງທຽວໃໝທີ່ດານເຫີງສິນ ຈູໄຮ (Zhuhai Heng

qin Port), ທ່ີຫາກເປີດການນຳໃຊ, ທານຫີຼວ ຍາງກາວເຂ້ົາ

ຫອງໂຖງລໍຖາອອກຈາກດານຂອງນັກທອງທຽວ ແລະ ຍົກ

ເຄ່ືອງສະແກນ ຄິວອາຣ code ສຳລັບກວດກາສະພາບການ

ສຸຂະພາບແຂວງກວາງຕຸງໃຫແກພະນັກງານກວດກາພະຍາດ

ລະບາດສຸຂະອະນາໄມດານພາສີ, ຫຼັງຈາກສຽງ “ຕີດ” ນີ້ດັງ

ຂຶ້ນ, ທານຫຼີວກໍຜານການກວດກາສຸຂະພາບຂອງດານພາສີ

ຢາງສະດວກວອງໄວ, ເຊິງ່ໄດກາຍເປນັນັກທອງທຽວຄນົທຳ

ອິດທີ່ຜານດານເຫີງສິນໃນຂົງເຂດກວດການັກທອງທຽວໃໝ

ພາຍໃຕຮູບແບບ “ຮວມມືກວດກາ ປອຍນັກທອງທຽວຄ້ັງດຽວ

ເລີຍ”.

      “ຖາປຽບທຽບກັບຮູບແບບ ‘ການກວດກາສອງຄັ້ງໃນ

ສອງແຫງ’(ໝາຍເຖິງສຳເລັດຂ້ັນຕອນການກວດກາເຂ້ົາອອກ

ເມືອງ ແລະ ຂ້ັນຕອນກວດກາພະຍາດລະບາດທ່ີແຫງທີສອງ),

ຂັ້ນຕອນໃນປັດຈຸບັນໄດຕັດຫຍໍ້ຫຼາຍກວາເກົ່າ.” ເຮືອນຂອງ

ທານຫີຼວ ຕ້ັງຢູເຂດມາກາວ ແຕລາວເຮັດທຸລະກິດຢູເຂດເມືອງ

ໃໝເຫີງສິນນະຄອນຈູໄຮ, ລາວຈຶ່ງມັກຜານດານເຫິງສິນໄປ

2020 年 8 月 18 日 15 时，刚刚开通的珠海横琴口岸

新旅检区域，刘先生快步迈入旅客出境大厅，向海关卫生

检疫工作人员出示粤康码，“滴”的一声，顺利通过了海关

健康申报验核，成为首个通过横琴口岸新旅检区域“合作

查验、一次放行”模式通关的旅客。

“跟过去‘两地两检’相比，通关环节简化了不少。”

刘先生家住澳门，在珠海市横琴新区经商，经常经横琴口

岸往返两地，原来经过口岸乘车跨越莲花大桥到澳门大约

要 15 分钟，而现在经新旅检区域到澳门，仅需 1 分钟。

珠海横琴口岸被誉为“超级口岸”，是中国“一国两制”

下粤港澳大湾区基础设施互联互通的标志性项目，有望成

为继拱北口岸之后粤港澳大湾区的又一“超级通道”。

以深化珠澳合作带动发展全局，横琴，正在“奏”响

一首开放合作的新曲。

ດານເຫິງສິນ(Hengqin Port)ຂອງນະຄອນຈູໄຮ

珠海横琴口岸 新华社 图 17
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ມາຫາລະຫວາງສອງສະຖານທ່ີນ້ີເລ້ືອຍໆ, ແຕກອນການຜານ

ດານຂ່ີລົດຂາມຂົວຫຼຽນຮວາ(ໝາຍເຖິງດອກບົວ)ໄປເຖິງເຂດ

ມາກາວຕອງການເວລາປະມານ 15 ນາທີ, ສວນດຽວນ້ີຕອງ

ການພຽງແຕ 1 ນາທີເທ່ົານ້ັນ.

      ດານເຫີງສິນຈູໄຮຖືກເອ້ີນເປັນ “ດານຊບເປີ”, ເປັນໂຄງ

ການລັກສະນະສັນຍາລັກໃນການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດໂຄງ

ລາງພ້ືນຖານໃນເຂດອາວທະເລຕາວັນລະຫວາງແຂວງກວາງ

ຕຸງ ເຂດຮົງກົງ ແລະ ເຂດມາກາວ(Guangdong-Hong 

Kong-Macau Greater Bay Area), ເຊິ່ງມີຄວາມຫວັງ

ຈະກາຍເປັນ “ຊອງທາງຊບເປີໃໝ” ອີກແຫງໜຶ່ງຂອງເຂດ

ອາວທະເລຕາວັນ ຖັກຈາກດານກົງເປີຍ(Gongbei Port).

      ໃນປີ 2019, ຈຳນວນການກວດການັກທອງທຽວອອກ

ດານຂອງດານກົງເປີຍ(Gongbei Port)ຂອງນະຄອນຈູໄຮ 

ກໍມີເຖິງ 145 ລານເທ່ືອຄົນ, ລຽນຕິດເປັນ 8 ປີ ຖືກຈັດຢູໃນອັນ

ດັບທີໜ່ຶງຂອງປະເທດຈີນ. ໂດຍເປັນ “ຊອງທາງຊບເປີ” ໃໝ, 

ລະດັບພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງດານເຫີງສິນແມນພັດທະນາ

ກາວໜາ, ພື້ນທີ່ເຄຫາສະຖານລວມຂອງຕຶກຜານແດນກວດ

ກາຮວມກັນ ແລະ ສະຖານທ່ີຄົມມະນາຄົມ ມີເຖິງ 450 ພັນຕາ

ແມັດ, ຈຳນວນການຜານແດນຕມ້ືຕາມການອອກແບບມີເຖິງ 
222 ພັນເທ່ືອຄົນ, ຈຳນວນຜານແດນຕປີ ມີເຖິງ 80 ລານເທ່ືອ

ຄົນ, ຫັຼງຈາກເຂ້ົາສູການນຳໃຊແລວ, ມັນຈະສາມາດຫຸຼດຜອນ

ຄວາມກົດດັນຂອງດານກົງເປີຍລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

      ນອກຈາກການປັບປຸງດີຂ້ຶນທາງດານ “ພ້ືນຖານໂຄງລາງ

ໄມແຂງຫຼືເອີ້ນວາພາກສວນຮາດແວ” ແລວ, “ພື້ນຖານໂຄງ

ລາງໄມອອນ ຫືຼເອ້ີນວາ ຊອບແວ” ຂອງດານເຫີງສິນກໍໄດຖືກ

ຍົກສູງຂ້ຶນ. ຮູບແບບການຜານແດນທ່ີ “ຮວມມືກວດກາ ປອຍ

ນັກທອງທຽວໃນຄ້ັງດຽວ” ສາມາດເຮັດໃຫນັກທອງທຽວພຽງ

ແຕຕອງລຽນຖຽວເທື່ອໜຶ່ງ ກໍສາມາດສຳເລັດຂັ້ນຕອນການ

ເຂົ້າອອກດານໄດແລວ, ເວລາຜານດານໄດຕັດຫຍໍ້ຈາກໃນ

ເວລາປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງມາເປັນ 5 ວິນາທີ ເມື່ອໄວທີ່ສຸດ. 

ໃນອະນາຄົດຮູບແບບນ້ີ ຍັງຈະນຳໃຊເຂ້ົາໃນການກວດກາຂອງ

ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດໂດຍສານ.

      ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ທານ ເສີນທຽນລານ(Chen tianlan) 

ປະລິນຍາເອກຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມາກາວ ໄດນຳພາ

ທີມງານການສາງທຸລະກິດໃໝຂອງຕົນ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູສະຖາ

ບັນຄ້ົນຄວາເຕັກນິກມະຫາວິທະຍາໄລມະກາວຈູໄຮທ່ີຕ້ັງຢູເຂດ

ເມືອງໃໝເຫິງສິນ. ທານ ເສີນລານທຽນກາວວາ:“ ສະຖາບັນ

ຄ້ົນຄວາອຳນວຍສະຖານທ່ີສຳນັກງານຂອງວິສາຫະກິດສາງທຸ

ລະກິດໃໝຕອນເລ່ີມຕ້ົນຂອງພວກເຮົາ, ຍັງມີເງິນອຸດໜູນທາງ

ບຸກຄະລາກອນອີກດວຍ, ເຊ່ິງນ້ີໄດແກໄຂບັນຫາອັນໃຫຍຫຼວງ

ຂອງພວກເຮົາ.” 

      ເຂດເມືອງໃໝຈູໄຮເຫິງສິນ ນະຄອນຈູໄຮ ເປັນໜ່ຶງໃນ

ສາມເຂດການຄາເສລີຂອງແຂວງກວາງຕຸງ. ໃນປັດຈຸບັນ, 

ນອກຈາກສະຖານທີ່ຕົວແບບດານການຜະລິດ ການສຶກສາ 

ແລະ ການຄ້ົນຄວາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລມາກາວ ແລະ ມະ

ຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກມາກາວໄດລົງຫຼັກປັກຖານຢູເຫິງສິນ

ແລວ, ຫອງທົດລອງສຳຄັນແຫງຊາດຈຳນວນ 4 ແຫງ ກໍໄດ

ຈັດຕັ້ງສຳນັກງານສາຂາຢູເຫິງສິນ. ຊາວໜຸມມາກາວທີ່ເປັນ

ຊດໆ ໄດມາເຖິງບອນນ້ີ ເພ່ືອສາງທຸລະກິດໃໝ ການຝຶກງານ

ແລະ ຊອກຫາໂອກາດການປະກອບອາຊີບ, ບວກກັບການປັບ

ປຸງການຜານແດນ ສ່ິງແວດລອມການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ສາງ

ໂຄງລາງພື້ນຖານຕົວເມືອງໃຫເຂັ້ມແຂງກວາເກົ່າ, ກຳລັງ

ການດຶງດູດຂອງເຂດອາວຕາວັນຕຊາວໜຸມເຂດຮົງກົງ ເຂດ

ມາກາວໄດຍົກສູງຂ້ຶນຢາງວອງໄວ. ໃນຫົກເດືອນຕ້ົນປີຂອງປີ

ນີ້, ລາຍການປະດິດສາງທຸລະກິດມາກາວທີ່ລົງທະບຽນໃໝຢູ

ເຫິງສິນ ກໍມີເຖິງ 37 ລາຍການ, ໃນນ້ັນ ອັດຕາວິສາຫະກິດປະ

ເພດປະດິດສາງໃໝດານເຕັກນິກເກືອບເຖິງ 60 %.
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ທິວທັດຍາມກາງຄືນໃນເຂດຫາດທອງທຽວມາເກົາ ຈູໄຮ ແລະ ເຫິງສິນ

澳门旅游塔和珠海、横琴一带的夜景 新华社 图

ການສາງສາເສດຖະກິດ

      ໃນ 40 ປີກອນນ້ີ, ຍອດຜະລິດຕະພັນຂອງເຂດຈູໄຮ ມີພຽງ

ແຕ 200 ລານຢວນ, ພົນລະເມືອງມີພຽງແຕ 360 ພັນຄົນ.

      ໂດຍຜານຄວາມພະຍາຍາມໃນ 40 ປີ, ຂະໜາດເສດຖະ

ກິດຂອງຈູໄຮ ເພ່ີມຂ້ຶນກາຍ 1700 ກວາເທ່ົາ, ຍອດຜະລິດຕະ

ພັນຂອງເຂດ ໃນປີ 2019 ມີເຖິງ 3435,89 ຮ້ອຍລ້ານຢວນ; 

ພົນລະເມືອງຖາວອນຂອງປີ 2019 ມີເຖິງ 2,0237 ລານຄົນ.

ການປະດິດສາງໃໝດານເຕັກນິກ

      ຫອງທົດລອງສຳຄັນແຫງຊາດຈຳນວນ 4 ແຫງ ຂອງ

ເຂດມາກາວໄດຕັ້ງຫຼັກປັກຖານສາຂາຢູເຫິງສິນ; ຈຳນວນວິ

ສາຫະກິດເຕັກນິກໃໝສູງລວມຂອງປີ 2019 ມິເຖິງ 2203 ແຫງ,

ກອງທຶນການຄົ້ນຄວາພັດທະນາທົ່ວສັງຄົມກວມເອົາ 2,86% 

ຂອງ GDP.

ການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກ

      ມູນຄາລວມຂາເຂ້ົາຂາອອກຕາງປະເທດ ໄດເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ
14,530 ລານຢວນ ໃນປີ 1979 ມາເປັນ 41,072 ຕ້ືຢວນໃນປີ
2019, ຈຳນວນສະສົມໃນການສາງສາຍພົວພັນການຄາກັບປະ

ເທດ ແລະ ເຂດແຄວນມີເຖິງ 220 ກວ່າແຫງ, ມູນຄາລວມ

ຂາເຂ້ົາຂາອອກຕປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນທ່ີລຽບຕາມ “ໜ່ຶງ

ສັງເກດຈູໄຮຕາມຕົວເລກ
数读珠海

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ມີເຖິງ 97,5 ຕ້ືຢວນ, ຈຳນວນສະສົມການ

ສາງຕ້ັງວິສາຫະກິດທ່ີລົງທຶນໂດຍຕາງປະເທດ 20248 ແຫງ, 
500 ບໍລິສັດໃຫຍແຖວໜາຂອງໂລກ 42 ແຫງ ໄດສາງຕັ້ງວິ

ສາຫະກິດທ່ີລົງທຶນໂດຍຕາງປະເທດມີ 74 ແຫງຢູ ນະຄອນຈູໄຮ.

ສີສັນເອກະລັກຂອງຕົວເມືອງ

      ບໍລິເວນການສາງສາຂົງເຂດໃຈກາງເມືອງຂອງຈູໄຮ 

ໄດພັດທະນາຈາກພື້ນທີ່ 6,81 ກິໂລແມັດມົນທົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ 

ມາເປັນ 425 ກິໂລແມັດມົນທົນ ໃນປີ 2019; ປະລິມານສະສົມ

ນັກທອງທຽວທີ່ໄປມາຫາສູກັນໃນປີໜຶ່ງຂອງຂົວໃຫຍຮົງກົງ-

ຈູໄຮ-ມາກາວແມນ 24,4345 ລ້ານເທ່ືອຄົນ, ສຳລັບລົດຍົນແມນ
1537,2 ພັນເທື່ອຄັນ; ຕົວເມືອງທີ່ມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄປ

ເຖິງແມນ 64 ຕົວເມືອງ.

ຄວາມສຸກຂອງປະຊາຊົນ

      ໃນປີ 2019, ອັດຕາສວນຂອງລາຍຈາຍດານຊີວິດການ

ເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນນະຄອນຈູໄຮ ໄດກາຍກວາ 70%, ລາຍ

ໄດສະເລຍຕຫົວຄົນຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດທ່ີຄຸມຄອງໄດມີ

ເຖິງ 29 ພັນຢວນ; ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດສາງເປັນສວນສາທາ

ລະນະຕົວເມືອງຈຳນວນ 708 ແຫງ, ພ້ືນທ່ີສີຂຽວສະເລຍຕຫົວ

ຄົນໃນຕົວເມືອງມີເຖິງ 21,23 ຕາແມັດ.              本刊综合
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汕头故事｜和美侨乡变化大

      ວັນທີ 6 ກັນຍາ 1981,  ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ (Li Guixiong) 

ທ່ີເກີດຢູເມືອງຊານໂຖວ (Shantou city), ແຂວງກວາງຕຸງ
(Guangdong Province) ໄດຂີ່ເຮືອບິນຈາກສະໜາມບິນ

ປາຍຢຸນ (Baiyun) ກວາງໂຈ (Guangzhou) ມາປະເທດ

ໄທ, ຕິດຕາມລຸງທີ່ເຮັດທຸລະກິດອັນຍະມະນີຢູໄທເພື່ອຮໍ່າຮຽນ

ຄວາມຮູ ແລະ ການຕີລາຄາເພັດພອຍ. ຕອນອາຍຸ 17 ປີ, ລາວ

ອຳລາຈາກບານເກີດດ້ວຍຄວາມອາໄລອາວອນ, ມາເລ່ີມການ

ໃຊຊີວິດ 39 ປີຢູຕາງປະເທດ. 

      “ຕອນຍັງນອຍຢູບານເກີດທຸກຫຼາຍ, ແຕຍອນລຸງຂອຍແມນ

ຄົນຈີນຕາງດາວສັນຊາດໄທ, ບານຂອຍນັບວາເປັນ ‘ຄອບຄົວ

ຄົນຈີນຕາງດາວ’, ຊີວິດການເປັນຢູຈ່ຶງດີກວາຄົນອ່ືນໜອຍໜ່ຶງ.”

ທານ ຫຼີກຸຍສຸງ ເວົ້າວາ, “ໃນຕອນທີ່ປະເທດຈີນຫາກ່ໍປະຕິຮູບ

ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ, ເຂດພິເສດຊານໂຖວ ຫາກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາ

ໃໝໆ, ວັດຖສິ່ງຂອງທີ່ມາຈາກຮົງກົງ (Hong Kong), ໄຕ

ຫວັນ (Taiwan) ເຊັ່ນ ເຄື່ອງນຸງ, ເຄື່ອງໃຊໄຟຟາໃນບານ

ເຮືອນເປັນຕົ້ນ ລວນແຕຂາດແຄນຫາຍາກຫຼາຍ, ພວກເຮົາ

ຄິດວາມັນເປັນສ່ິງໃຫມຫຼາຍ ແລະ ໄຝຫາຫຼາຍ.”

      ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ ຫວນຄືນ, ໃນເວລານ້ັນປະເທດໄທ ເປັນ

1981 年 9 月 6 日，出生于广东省汕

头市的李桂雄从广州白云机场坐飞机来到

泰国，跟随在泰经营宝石生意的叔叔学习

珠宝知识和评鉴。

李桂雄回忆，当时泰国是“亚洲四小虎”

之一，马路上已经到处是汽车，与家乡汕

头的差别非常大。“几十年过去了，现在家

乡已经非常发达了。”李桂雄说。

“近 20 年来，我几乎每个月都会回中

国，每年都要回去汕头两三次。”李桂雄说。

从萌芽起步到蓬勃发展，汕头新经济新业

态蒸蒸日上。

如今的李桂雄已经荣任中国和平统一

促进会理事、中华海外联谊会理事、中国

侨联委员，致力于为中泰两国和平发展、

家乡汕头的建设献力。 李桂雄说 ：“目前

汕头经济发展趋势良好，环境优美，人民

幸福，老百姓的生活水平不断提高，海内

外侨胞乡亲、企业家对汕头的未来发展信

心满满！”

①
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ໜຶ່ງໃນ “ສີ່ເສືອໂຕນອຍຂອງອາຊີ”, ຢູເທິງຖະໜົນທຸກໆບອນ

ແມນລົດ, ມີຄວາມແຕກຕາງຢາງຫຼວງຫຼາຍກັບບານເກີດຊານ

ໂຖວ. “ຜານໄປຫຼາຍສິບປີ, ຕອນນີ້ບານເກີດແມນພັດທະນາ

ໄປຫຼາຍແລວ. ” ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ ເວ້ົາດວຍຄວາມພາກພູມໃຈ. 

      ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ ເວ້ົາວາ “ເກືອບ 20 ປີມານ້ີ, ຂອຍເກືອບ

ວາ ທຸກເດືອນໄດກັບປະເທດຈີນ, ທຸກປີລວນແຕຕອງໄດກັບ 

ຊານໂຖວ ສອງສາມເທື່ອ.” ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການແຕກ

ໜຈົນມາຮອດການພັດທະນາທ່ີຈະເລີນງອກງາມ, ເສດຖະກິດ

ໃໝ ຮູບແບບຂະແໜງການໃໝຂອງ ຊານໂຖວ ໄດນັບມ້ືຈະເລີນ

ຮຸງເຮືອງຂ້ຶນ: ຊານໂຖວ ໄດຮັບການອະນຸຍາດໃຫສາງຕ້ັງ ເຂດ

ທົດລອງສັງລວມການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມແດນລະດັບ

ຊາດ, ຈຳນວນຂອງຕາແສງຖາວປາວ (Taobao) ແລະ

ບານຖາວປາວແບງເປັນ 13 ແຫງ ແລະ 94 ແຫງ, ຈັດຢູໃນ

ອັນດັບ 5 ຂອງແຂວງກວາງຕຸງ; ໃນປີ 2019 ຊານໂຖວ ໄດມີ

ມູນຄາເພ່ີມ 5298 ລ້ານຢວນ ໃນຂະແໜງການຈໍລະຈອນຂົນສ່ົງ

ສິນຄາທັນສະໄໝ, ປະລິມານຂະແໜງການຂົນສ່ົງຈັດຢູໃນອັນ

ດັບ 16 ຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ອັນດັບທີ 5 ຂອງແຂວງກວາງຕຸງ. 

      ໃນປີ 2014,  ຄະນະລັດຖະບານແຫງປະເທດຈີນໄດອະນຸ

ມັດ ການສາງຕ້ັງເຂດທົດລອງການຮວມມືເສດຖະກິດ-ວັດທະ

ນະທຳຈີນຕາງດາວ, ຊານໂຖວ  ກາຍເປັນເວທີປະດິດສາງໃໝ

ປະຕິຮູບລະດັບຊາດທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ຈີນຕາງດາວ” ໜຶ່ງດຽວໃນປະ

ເທດຈີນ. 40 ປີທ່ີຜານມາ, ຊານໂຖວ ໄດດຶງດູດນັກທຸລະກິດຕາງ

ປະເທດມາລົງທຶນທຸລະກິດສະສົມ 5000 ແຫງ,  ການນຳໃຊ

ເງິນທຶນຕາງປະເທດຕົວຈິງສະສົມຢູທ່ີ 9380 ລ້ານໂດລາ, ໃນນ້ັນ

ເກືອບເກ້ົາສວນແມນກາຍເປັນເງິນລົງທຶນຂອງຄົນຕາງດາວ. 

      “ການກສາງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຂດພິເສດຊານ

ໂຖວ 40 ປີມານີ້, ແມນປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນຢາງ

ແຂງແຮງຂອງຄົນຈີນຕາງດາວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ

ເທດບໄດ ” ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ ເວ້ົາວາ “ຂອຍຍັງຈ່ືໄດຈະແຈງວາ 

ໃນປີ 2017  ບັນຍາກາດການຂຶ້ນປາຍຢາງສຳເລັດຜົນຂອງ 

ເຂດສູນລວມຂະແໜງການທຸລະກິດຕາງດາວສຽວເມິ້ງຢວນ 

(Qiaomengyuan) ຢູຊານໂຖວ, ການກສາງຊານໂຖວ

ຕອງການການເຂົ້າຮວມຢາງພອມໃຈຂອງເພື່ອນຮວມຊາດ 

ຄົນຈີນຕາງດາວ ກັບ ວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ

ເທດ”.

      ໃນປັດຈຸບັນ ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ ໄດຮັບກຽດໃຫດຳລົງຕຳແໜງ

ກຳມະການ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມເອກະພາບ-ສັນຕິພາບແຫງປະ

ເທດຈີນ,  ສະມາຄົມມິດຕະພາບຈີນຢູຕາງປະເທດ ແລະ ສະ

ຫະພັນຈີນຕາງດາວແຫງປະເທດຈີນ, ປະກອບສວນເຫ່ືອແຮງ

ເຂ້ົາໃນການກສາງພັດທະນາສັນຕິພາບຂອງສອງປະເທດຈີນ-

ໄທ ແລະ ບານເກີດຊານໂຖວ. ທານ ຫີຼກຸຍສຸງ ເວ້ົາວາ:“ ໃນ

ປັດຈຸບັນ ຊານໂຖວ ມີທາອຽງການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ດີ, 

ສະພາບແວດລອມສວຍງາມ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສຸກ, ລະດັບ

ຊີວິດການເປັນຢູຂອງພແມປະຊາຊົນໄດຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ

ຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ເພ່ືອນພ່ີນອງຊາວຈີນຕາງດາວຮວມຊາດ ແລະ

ຜູປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ແມນມີຄວາມ

ໝ້ັນໃຈຢາງເຕັມປຽມຕກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ!”

②
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ຮູບ ① ຕອນຄາວັນທີ 5 ກັນຍາ, ປະຊາຊົນຊົມການແດງລະຄອນທອງຖ່ິນເສົາ
ຊານ(ນະຄອນເສົາໂຈກັບນະຄອນຊານໂຖວ)ທ່ີສາລາລຶກຈ່ົງຊານໃນສວນສາ
ທາລະນະຊານໂຖວ

图① 9月5日晚，人们在汕头小公园中山纪念亭观看潮剧表演 

新华社 图

ຮູບ ② ທິວທັດຍາມກາງຄືນຂອງນະຄອນຊານໂຖວ

图② 汕头市夜景 新华社 图
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      ໃນປີ 1980,  GDP ຂອງເຂດຊານໂຖວມີພຽງແຕ 1,079

ຕ້ືຢວນ,  GDP ສະເລຍຕຫົວຄົນມີພຽງແຕ 366 ຢວນ. 
     
 ໃນປີ 2019, GDP ຂອງເຂດຊານໂຖວມີ 269,41 ຕ້ືຢວນ; 

GDP ສະເລຍຕຫົວຄົນ 47669 ຢວນ. 

  ປີ 2019, ທາງຫຼວງຂອງຊານໂຖວທີ່ເປີດໃຫສັນຈອນມີ
ຄວາມຍາວ 3920,75 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນ ໄລຍະທາງຂອງ
ເສ້ັນທາງດວນທ່ີເປີດໃຫສັນຈອນມີ 132,20 ກິໂລແມັດ; ຄວາມ
ຍາວທັງໝົດຂອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຂອງລົດເມສາທາລະ
ນະມີ 3580 ກິໂລແມັດ; ປະລິມານການຮອງຮັບຕູຄອນເທນເນີ
ທີ່ທາເຮືອຊານໂຖວ ມີ 1350,4 ພັນ TEU,  ໄດຖືກບັນຈຸເຂົ້າ
ໃນໜຶ່ງຮອຍທາເຮືອແຂງທີ່ມີປະລິມານການຮອງຮັບຕູຄອນ
ເທນເນີໃນທ່ົວໂລກ.

      ອີງຕາມຂ້ໍມູນທ່ີຍັງບສົມບູນ, ໃນປັດຈຸບັນ ເພ່ືອນຮວມຊາດ
ທີ່ເປັນຊາວຈີນຕາງດາວພົ້ນທະເລ, ຊາວຈີນສັນຊາດຕາງປະ
ເທດ ແລະ ຄົນຈີນຈາກ ມາກາວຈີນ, ຮົງກົງຈີນ ແລະ ໄຕຫວັນ
ຈີນທີ່ມາຈາກຊານໂຖວມີ 5 ລານກວາຄົນ, ເພື່ອນຮວມຊາດ
ຊາວຈີນຕາງດາວທ່ີກັບຄືນປະເທດ ແລະ ຄອບຄົວຄົນຈີນຕາງ
ດາວຂອງຊານໂຖວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຄົນມາກາວຈີນ, ຮົງ

ກົງຈີນ ແລະ ໄຕຫວັນຈີນ ມີຫຼາຍກວາ 2 ລານຄົນ. ມາຮອດປີ 
2018,ໂຄງການການລົງທຶນຂອງຊາວຈີນຕາງດາວໃນຊານ
ໂຖວ ມີ 5673 ໂຄງການ.

      ໃຫຄຳຕອບພາຍໃນ 24 ຊ່ົວໂມງ, ແກໄຂສຳເລັດພາຍໃນ 
24 ຊ່ົວໂມງ: ໃນປີ 1987, ຊານໂຖວ ໄດກຳນົດຢາງຈະແຈງ, 
ບັນດາໜວຍງານຕາງໆຕອງໃຫຄຳຕອບຕບັນຫາການສອບ
ຖາມຂອງນັກທຸລະກິດຕາງປະເທດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ນັບ
ແຕ 2018, ຊານໂຖວໄດດຳເນີນການ “ແກໄຂພາຍໃນ 24 

ຊ່ົວໂມງ” ຕກັບ ລາຍການໃບອະນຸຍາດຂອງອົງການປົກຄອງ 
ຜານການດຳເນີນການໝູນວຽນຂອງລະບົບຂອງຂໍ້ມູນຕກັບ
ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາອະນຸມັດ, ໄດຫຼຸດຂັ້ນຕອນລະຫວາງ
ກາງລົງ ແລະ ຫຍ້ໍເວລາອະນຸມັດໃຫສ້ັນລົງ.

      ໃນປີ 2019, ຊານໂຖວ ໄດຮັບການອະນຸມັດສິດທິບັດເພ່ີມ
ຂ້ຶນໃໝ 14,8 ພັນລາຍການ, ເພ່ີມຂ້ຶນ 125,0% ເມ່ືອທຽບກັບ
ປີ 2012; ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີໃໝຂັ້ນສູງມີຮອດ 715 

ແຫງ, ເພ່ີມຂ້ຶນ 587 ແຫງເມ່ືອທຽບກັບປີ 2012; ມູນຄາເພ່ິມ
ຂອງວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີໃໝຂ້ັນສູງ ທ່ີມີຂະໜາດລາຍຮັບ 
20 ລານຢວນຂຶ້ນໄປ ມີ 22,65 ຕື້ຢວນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,8% ເມື່ອ
ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນ.                                 本刊综合

ສັງເກດຊານໂຖວຕາມຕົວເລກ
数读汕头

ເສ້ັນທາງດວນວົງແຫວນເສົາຊານ(ນະຄອນເສົາໂຈຫາ
ນະຄອນຊານໂຖ)

潮汕环线高速公路 新华社 图
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厦门故事｜高素质高颜值的特区，真棒

      ຢູເທິງຖະໜົນອອມເກາະຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ(Xiamen

City), ລົມທະເລພັດມາຢາງສົດຊ່ືນສະບາຍໃຈ. ທານ ອູເຫວີຍ

ຫົງ(Wu weihong)ຄອຍໆປັບແວນລົດລົງ ແລະ ແນມເບ່ິງ

ທະເລທ່ີກວາງໃຫຍໄພສານຢູທາງຫນາ, ຫາຍໃຈເອົາອາກາດ

ທ່ີສົດຊ່ືນ, ເໝືອນປະກົດມີຮູບພາບອອກມາຕໜາໃນຄາວ 30 ປີ

ກອນທ່ີຕົນເຄີຍຂ່ີລົດຈັກຢາງສະບາຍໃຈຢູບອນນ້ີ.

      ທານ ອູເຫວີຍຫົງ ອາຍຸ 48 ປີ ເປັນຄົນທອງຖ່ິນນະຄອນ

ເຊຍເໝີນແທໆ, ລາວເຮັດວຽກການອອກແບບຫອງເຮືອນ

ພາຍໃນໄດເກືອບ 30 ປີແລວ. “ໃນຕ້ົນຊມປີ 90, ຫົນທາງອອມ

ເກາະດອນຍັງເປັນເສ້ັນທາງໜ່ຶງທ່ີງົດອຽວຄັບແຄບ.” ທານ ອູ

ເຫວີຍຫົງ ໄດຫວນຄືນ ແລະ ກາວຄືດັ່ງກາວນີ້. ໃນປັດຈຸບັນ, 

ຫົນທາງອອມເກາະດອນໄດມີການປຽນແປງອັນໃຫຍຫຼວງ, 

ແລະ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນເສັ້ນທາງຫຼັກດານການທອງທຽວທິວ

ທັດອອມທະເລຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ.

      ເມ່ືອຍາມຍັງນອຍ, ທານອູເຫວີຍຫົງ ດຳລົງຊີວິດຢູໃນຕຶກ

ເຮືອນສາມຊ້ັນທ່ີສາງຂ້ຶນໃນປີ 1958, ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບ 8 

今年 48 岁的吴伟宏是土生土长的厦门人，从事室

内设计已近 30 年。小时候，吴伟宏住在一幢 1958 年

建的三层楼房里，与 8 户人家合住，共用厨房和洗手

间。“因为局促，当时我只能住在单独辟出来的小阁楼

里。”吴伟宏说，“特区成立时，我还是个小学二年级的

小孩。我清楚地记得四年级时，我们全家搬到了故宫路

和湖滨南路交界的一幢宿舍楼，有了自家独立的厨房和

卫生间。”

刚刚成立的厦门特区，凭着闯劲，从金融体制改革

入手，率先探索举外债搞基建，向科威特政府贷款修建

高崎国际机场，其后又筹借款项完成码头、自来水等工

程，逐步完善空港、渔港、通信、供电、供水等基础设施。

“那时候的故宫路全都是石块，湖滨南路还是沙土铺成

的，记忆中，到处都在建高楼。”吴伟宏说。

40 年过去，厦门迎来巨变，从一座一穷二白的海

边小城，成为高素质高颜值的现代化国际化城市。

ຊາວເມືອງມີຄວາມສຸກຍາມວັນພັກທ່ີໜອງຢູນຕາງນະຄອນເຊຍເໝີນ

市民在厦门筼筜湖享受周末 CFP 图

23

40 xucsj'g0fglf4tdyfryglfxtgmf9uo 本期主题策划——特区 40年



ຄອບຄົວ, ຫອງແຕງກິນ ແລະ ຫອງນ້ໍາເປັນບອນໃຊຮວມກັນ. 

“ເນ່ືອງຈາກວາພ້ືນທ່ີແມນຄັບແຄບຫຼາຍ, ຂອຍຈ່ຶງຕອງອາໄສ

ຢູໃນຫອງເຮືອນພັກເທິງຕຶກທ່ີແບງອອກມາດວຍຕົນເອງ.” ທານ

ອູເຫວີຍຫົງ ເວ້ົາວາ, “ເມ່ືອນະຄອນເຊຍເໝີນຖືກຈັດສາງເປັນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນັ້ນ ຂອຍເປັນພຽງແຕເດັກນອຍຜູໜຶ່ງ

ທ່ີກຳລັງຮຽນຢູຫອງປ 2. ຂອຍຍັງຈ່ືຈຳຢາງຈະແຈງວາ ເມ່ຶອ

ຂອຍຮຽນຢູຫອງປ 4, ຄອບຄົວຂອຍໄດຍາຍເຮືອນໄປຢູຫໍພັກ

ຕຶກໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູເຂດທາງຄົບກັນລະຫວາງຖະໜົນກູກົງ ແລະ 

ຖະໜົນໂຫປິ່ນໜານ, ຈຶ່ງໄດມີຫອງແຕງກິນ ແລະ ຫອງນໍ້າ

ສວນຕົວຂອງຄອບຄົວ.”

      ເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຊຍເໝີນທ່ີຫາກສາງຂ້ຶນມານ້ັນ, 

ລິເລ່ີມການກສາງຈາກການປະຕິຮູບລະບົບການເງິນ, ຄ້ົນຫາ

ເງິນສິນເຊ່ືອຕາງປະເທດກອນກວາໝູເພ່ືອມາສາງສາພ້ືນຖານ

ໂຄງລາງ, ໄດກູຢືມເງິນກັບລັດຖະບານກູເວດ(The State of 

Kuwait)ມາກສາງສະໜາມບິນສາກົນກາວສີ, ຕມາຍັງໄດກູ

ຢືມເງິນມາສຳເລັດການກສາງໂຄງການຕາງໆເຊັ່ນ: ໂຄງ

ການທາເຮືອ ໂຄງການນໍ້າປະປາເປັນຕົ້ນ, ຄອຍໆປັບປຸງພື້ນ

ຖານໂຄງລາງດານທາງອາກາດ ທາເຮືອ ການໂທລະຄົມມະ

ນາຄົມ ການສະໜອງໄຟຟາ ການສະໜອງນ້ໍາ ແລະດານອ່ືນໆ

ໃຫສົມບູນກວາເກົ່າ. “ຖະໜົນກູກົງໃນເວລານັ້ນ ປູດວຍຫີນ, 

ຖະໜົນໂຫປິ່ນນານ ແມນປູດວຍດິນຊາຍ, ໃນຄວາມຊົງຈຳ

ຂອງຂອຍ ໃນເວລານ້ັນ ແມນກສາງຕຶກສູງຢູທຸກແຫງ.” ທານ 

ອູເຫວີຍຫົງ ເວ້ົາແບບນ້ີ.

      40 ປີຜານໄປ, ນະຄອນເຊຍເໝີນໄດຕອນຮັບການປຽນ

ແປງອັນຍິ່ງໃຫຍມາເຖິງ, ຈາກຕົວເມືອງແຄມທະເລອັນທຸກ

ຍາກກາຍມາເປັນຕົວເມືອງສາກົນທັນສະໄໝທ່ີຄຸນນະພາບສູງ 

ແລະ ສະອາດງາມຕາ.

      ທານ ອູເຫວີຍຫົງ ເວ້ົາວາ, ຍາມນອຍພຂອງລາວມັກພາ

ລາວໄປໂຮງງານກໍຄື ໂຮງງານສະທອນແສງ ທ່ີພຕົນເອງເຮັດ

ວຽກຢູນ້ັນເລ້ືອຍໆ, ໄປຮຽນລາງຮູບຂາວດຳຢູທ່ີນ້ັນ, ສະຖານ

ທີ່ນັ້ນເຄີຍເປັນຕຶກອາຄານສູງທີ່ສຸດຂອງເຊຍເໝີນໃນເວລາ

ນ້ັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຕຶກທາດຄູຕຶກການຄາຊອງແຄບທະເລເຊຍ

ເໝີນ ມີຄວາມສູງເຖິງ 300 ແມັດ, ສາມາດແນມເຫັນດອນ

ໂກລາງຢູ(Kulangsu)ຢູໄກໆ ແລະ ກາຍເປັນສະຖານທ່ີສັນຍາ

ລັກສູງທ່ີສຸດຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນໃນປັດຈຸບັນ.

      ການປຽນແປງຫຼາຍໆເທ່ືອຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ, ການ

ປະຕິບັດຕົວຈິງທາງດານນິເວດເປັນພາກສວນສຳຄັນໃນນ້ັນ. 

      ແມນ້ໍາສົດໃສງາມດີ ດິນແດນເປັນສີຂຽວ ມີນົກຍາງຂາວ

ບິນໄປມາຢູສະເໝີ,  ນີ້ເປັນທິວທັດໜຶ່ງຂອງໜອງຢວນຕາງ, 

ເຊ່ິງມີນາມມະຍົດເປັນ “ຫອງຮັບແຂກ” ຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ.

ໃນປີ 1988, ຂະບວນການປັບປຸງສັງລວມຂອງໜອງຢວນຕາງ

ທີ່ເປັນຂະບວນອັນຫຍຸງຍາກຄ້ັງທຳອິດໃນການປັບປຸງສ່ິງແວດ
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      ໃນປີ 1980, GDP ຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ ມີພຽງແຕ 
640 ລານຢວນ, ສວນປີ 2019 ແມນ 599,504 ຕ້ືຢວນ.

      ໃນປີ 2019, ລາຍຮັບທອງຖິ່ນຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ

ໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 738 ເທ່ົາເມ່ືອປຽບທຽບກັບປີ 1980, ຍອດມູນຄາ

ການຄາຂາເຂ້ົາຂາອອກໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 4548 ເທ່ົາ, ລາຍໄດສະ

ເລຍຕຫົວຄົນຂອງປະຊາຊົນທ່ີຄຸມຄອງໄດ ເພ່ີມຂ້ຶນ 137 ເທ່ົາ.

      ໃນປີ 2019, ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນທອງຖ່ິນສະເລຍຕຫົວ

ຄົນຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ ໄດທະລຸ 20 ພັນໂດລາສະຫະລັດ, 

ພ້ືນທ່ີຕົວເມືອງທ່ີສຳເລັດການກສາງຂະຫຍາຍ 8 ເທ່ົາຂ້ຶນໄປ.

      ຕ້ັງແຕໄດຫອຍປາຍເຂດເສດຖະກິດການຄາເສລີນະຄອນ

ເຊຍເໝີນໃນເວລາ 5 ປີທີ່ຜານມາ, ຈຳນວນສະສົມທີ່ໄດສະ

ເໜີອອກມາດຕະການກຽວກັບການປະດິດສາງໃໝມີ 416 ລາຍ

ການ, ໃນນ້ັນມິ 82 ລາຍການ ເປັນການປະດິດສາງໃໝຂອງ

ຈີນ, ປະສົບການຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນຈຳນວນ 27 ລາຍ

ການ ໄດເຜີຍແຜຂະຫຍາຍໄປທ່ົວປະເທດ.

      ໃນປັດຈຸບັນ ນະຄອນເຊຍເໝີນລວມມີສະຖານທ່ີສາງທຸລະ

ກິດໃໝສຳລັບຊາວໜຸມສອງຝ່ັງທະເລ ຈຳນວນ 30 ແຫງ, ຄະ

ນະທ່ີໄປຕ້ັງຫັຼກປັກຖານຢູເຂດໃຕຫວັນ ລວມມີ 500 ແຫງ.

      40 ປີຜານມາ, ການເພ່ີມຂ້ຶນສະເລຍຕປີການຄາທາງສິນ

ຄາຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນ ແມນ 18,1%, “ການຜະລິດຢູປະ

ເທດຈີນ” ໄດຜານນະຄອນເຊຍເໝີນ ແລະ ຈຳໜາຍໄປເຖິງ 
20 ກວາປະເທດ ແລະເຂດແຄວນ.

      ຈົນເຖິງທາຍປີ 2019, ຈຳນວນສະສົມ ມີວິສາຫະກິດ 63 

ແຫງທີ່ເປັນບໍລິສັດເຂັ້ມແຂງແຖວໜາ 500 ບໍລິສັດຂອງໂລກ 

ມາລົງທຶນໃນ 114 ໂຄງການ ຢູທ່ີນະຄອນເຊຍເໝີນ.
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ທິວທັດອັນສວຍງາມຂອງໜອງຢູນຕາງນະຄອນເຊຍເໝີນ

环境优美的厦门筼筜湖 CFP 图

ລອມຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນໄດລິເລ່ີມຂ້ຶນ. ຕນ້ັນມາ, ໂດຍຜານ

ການປັບປຸງສັງລວມຂະໜາດໃຫຍໃນເວລາ 4 ໄລຍະ ຈ່ຶງໄດມີ

ໜອງນ້ໍາອັນສົດໃສໃນປັດຈຸບັນ. “ເມ່ືອພວກເຮົາຫາກຍາຍເຮືອນ

ມາຢູຖະໜົນໂຫປ່ິນໜານ, ກ່ິນເໝັນຂອງໜອງຢວນຕາງເໝັນ

ຈົນພວກເຮົາບກາເປີດປອງຢຽມໃນຍາມແລງ.” ທານ ອູເຫວີຍ

ຫົງ ເວ້ົາວາ, “ຍາມນ້ັນ ສະຕິການອະນຸລັກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ

ບແຂງແຮງເທ່ົາໃນປັດຈຸບັນ, ນ້ໍາເສດເຫືຼອຂອງໂຮງງານຫຼາຍ

ແຫງໄດປອຍອອກມາໂດຍກົງເລີຍ, ໂດຍຜານການປັບປຸງໃນ

ຫຼາຍສິບກວາປີນີ້, ໜອງຢວນຕາງໄດກາຍເປັນສະຖານທີ່ດີ

ຂອງປະຊາຊົນໄປພັກຜອນຢອນອາລົມແລວ.”

      “ເອກະລັກຂອງນະຄອນເຊຍເໝີນແມນໂອບເອ້ືອອາລີ ມີ

ບັນຍາກາດ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລ້ົນ.” ທານ ອູເຫວີຍຫົງ ກາວ

ວາ, “ຂອຍໄດໄປເຖິງຫຼາຍບອນໃນປະເທດຈີນ ແລະ ໃນໂລກ,

ແຕເມື່ອກັບຄືນມາເຖິງເຊຍເໝີນໃນແຕລະເທື່ອ, ຫາຍໃຈອາ

ກາດຄ້ັງທຳອິດ ທັງເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກວາໃກຊິດ ແລະ ອົບອຸນ.

ສັງເກດເຊຍເໝີນຕາມຕົວເລກ

数读厦门

25

40 xucsj'g0fglf4tdyfryglfxtgmf9uo 本期主题策划——特区 40年



dkoxt8yI6[g0fglf4tdyfryglf 
"lhk'zqoxt3spf" cdjs]kpsqomk'
经济特区改革“营养”惠四方

      ເດືອນກໍລະກົດປີນ້ີ, ງານດຶງດູດການລົງທຶນທາງອອນລາຍ
ທ່ີແຕກຕາງກັບງານທ່ົວໄປ ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຕາຫຼຽນ ແຂວງ
ຫຼຽວນິງ(Dalian City, Liaoning Provience), ໂດຍຜານ
ກອງໄລຟສົດ, ມີຊາວເນັດຈຳນວນບໜອຍໄດຮັບຮູເຂ້ົາໃຈກຽວ
ກັບເຂດຮວມມືນະວັດຕະກໍາໃໝ ທາຍຜິງຫວັນ(Taiping Bay 

Cooperative Innovation Zone) ຂອງນະຄອນຕາຫຼຽນ
ຈາກຫຼາຍມິຕິ. ເຂດດ່ັງກາວແມນຮວມມືບຸກເບີກກສາງໂດຍນະ
ຄອນຕາຫຼຽນ ແຂວງຫຼຽວນິງ ກັບ ກຸມບໍລິສັດດຶງດູດການລົງ
ທຶນແຫງປະເທດຈີນ(CHINA MERCHNANTS GROUP),

ເຊ່ິງໄດອີງໃສ “ຮູບແບບເສີໂຂ”(Shekou mode)ຂອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ(Shenzhen City).

      ບພຽງແຕຢູນະຄອນຕາຫຼຽນ, ນະຄອນຈາງໂຈວ(Zhang

zhou City) ແລະ ຕົວເມືອງອ່ືນໆຂອງປະເທດຈີນ, ຢູທ່ີປະເທດ
ເບລາຣຸດຊີ （Belarus） “ຮູບແບບເສີໂຂ” ກໍໄດສະແດງໃຫເຫັນ
ເຖິງພາວະກໍາລັງທາງດານລະບົບຢາງເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດ.

今年 7 月，一场不同寻常的线上招商引资推荐会在

辽宁省大连市举行，伴随直播镜头，不少网友从多个维度

了解大连太平湾合作创新区。这是由辽宁省、大连市与招

商局集团合作开发建设，参照的正是深圳经济特区“蛇口

模式”，意欲打造融“港产城创”于一体的东北亚“新蛇口”。

不仅是大连、漳州等中国城市，在白俄罗斯的“蛇

口模式”也展示了极强的制度生命力。

“时间就是金钱、效率就是生命。”这个从深圳蛇口

走出的著名宣传语，如今矗立在白俄罗斯明斯克东郊的中

白工业园，这里有“‘一带一路’明珠项目”之称。借鉴

深圳的开发建设经验，园区办公、研发大楼拔地而起。截

至目前，园区共引进投资项目 60 个，协议投资额 11.7

亿美元。

分配制度改革、住房改革……蛇口工业区是中国改

革开放的缩影。从经济特区出发，中国在探索中找寻规律。

40 年，特区经验不断推广，先行先试成为了中国的发展

经验，更成为中国的时代精神。

②
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      “ເວລາກໍຄືເງິນຄຳ, ປະສິດທິພາບກໍຄືຊີວິດ.” ຄໍາຂວັນໂຄ
ສະນາທີ່ອອກຈາກເສີໂຂນະຄອນເຊີນເຈີ້ນ ໄດເປັນທີ່ຮັບຮູກັນ
ໂດຍທ່ົວໄປ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ກໍໄດປັກຫັຼກຢູໃນເຂດນິຄົມຈີນ-ເບລາ
ຣຸດຊີ ທີ່ຕັ້ງຢູພາກຕາເວັນອອກຂອງເຂດຊານເມືອງນະຄອນ
ມິນ(Minsk) ປະເທດເບລາຣຸດຊີ . ໂດຍຖອດຖອນປະສົບການ
ຈາກການພັດທະນາກສາງຂອງນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ, ອາຄານສັງ
ລວມ ແລະ ອາຄານສຳລັບການຄົ້ນຄວາຜະລິດໄດຖືກກສາງ
ຂ້ຶນມາ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ເຂດນິຄົມໄດດຶຶງດູດໂຄງການລົງ
ທຶນຈຳນວນ 60 ໂຄງການ, ມູນຄາການລົງທຶນຂອງສັນຍາ
ແມນ 1,17 ຕ້ືໂດລາ.
      ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2018, ຂະນະທ່ີທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະ
ເທດຈີນ ລົງຢຽມຢາມສໍາຫຼວດເຂດເສີໂຂທີ່ເຂດຊຽນໄຮ
(Qianhai area)ຂອງນະຄອນເຊີນເຈ້ີິນ ໄດເວ້ົາວາ: ການທ່ີ
ເຂດດັ່ງກາວມີການພັດທະນາວອງໄວຂະໜາດນີ້ ມັນພິສູດໃຫ
ເຫັນວາຮູບແບບການພັດທະນາຂອງເຂດຊຽນໄຮແມນມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ, ພວກເຮົາຕອງຄົ້ນຄວາຕົວແບບປະສົບການຈຳ
ນວນໜ່ຶງທ່ີສາມາດຮຽນແບບ ແລະ ແຜຂະຫຍາຍໄດ ເພ່ືອແຜ
ໄປທ່ົວປະເທດ.
      ທ່ີຈິງແລວ, ນອກຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 4 ແຫງທ່ີ
ໄດສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປີ 1980, ໂດຍຄຽງຄູກັບບາດກາວແຫງ
ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກນັບມ້ືນັບວອງໄວຂ້ຶນ, ປະເທດຈີນໄດ
ສາງຕ້ັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 7  ແຫງຂ້ຶນ ທ່ີນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ, 
ນະຄອນຈູໄຮ(Zhuhai city), ນະຄອນເຊຍເໝິນ(Xiamen 

city), ນະຄອນຊານໂຖ(Shantou city), ແຂວງໄຫຫໍຼາ (Hai

nan Provience), ນະຄອນຮໍກົສ(Horgos city), ແລະ ນະ
ຄອນ ກາຊກາ(Kashgar city); ແລະ ໄດສາງຕັ້ງ ເຂດທົດ
ລອງການຄາເສລີ 18 ແຫງຢູທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai 

city), ນະຄອນກວາງໂຈ(Guangzhou city),ນະຄອນທຽນ
ຈິ່ນ(Tianjin city) ແລະ ອື່ນໆ. ພອມທັງມອບສິດເອກະລາດ
ໃນການປະຕິຮູບໃຫເຂດທົດລອງການຄາເສລີຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອ

ຄົ້ນຫາກສາງທາເຮືອການຄາເສລີ; ເຂດທົດລອງການພັດທະ
ນາເປີດກວາງທີ່ສຳຄັນລະດັບຊາດ 8 ແຫງ ເຊັ່ນຣຸຍລ້ີແຂວງ
ຢຸນນານ(Ruili City, Yunnan Provience),  ປາຍເຊີແຂວງ
ກວາງຊີ(Baise City, Guangxi Provience) ແລະອ່ືນໆ.
      ເລ່ີມຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະເທດຈີນກຳລັງຄ້ົນຫາ
ກົດເກນແຫງການພັດທະນາ. ໃນໄລຍະ 40 ປີ, ປະສົບການ
ຂອງເຂດເສດຖະກິດແມນໄດຖືກເຜີຍແຜອອກຢາງບຢຸດຢັ້ງ,
ການທົດລອງກອນ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດກອນ ໄດກາຍເປັນບົດ
ຮຽນອັນລໍ້າຄາໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ໄດ
ກາຍເປັນຈິດໃຈແຫງຍຸກສະໄໝຂອງປະເທດຈີນ.

本刊综合

      ຮູບແບບເສີໂຂໝາຍເຖິງ ການໃຫວິສາຫະກິດໃດໜ່ຶງມາ

ພັດທະນາ, ກສາງ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄຸມຄອງຂົງເຂດສະເພາະ

ແຫງໜ່ຶງ,  ພອມທັງດຳເນີນການປະຕິຮູບຢາງຮອບດານ ຕລະ

ບົບເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານປົກຄອງ.
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ອະທິບາຍຄຳສັບ:

③

ຮູບ ① ສະໜາມເວລາທ່ີເຂດອຸດສາຫະກຳເສີໂຂນະຄອນເຊີນເຈ້ີນ

图① 深圳市蛇口工业区的时间广场 新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018, ຂະບວນລົດຊອງທາງເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມ
ຈອດກັນລະຫວາງຈີນ-ສິງກະໂປທາງໃຕ(ຕອນຄຸນໝິງ-ຊິນໂຈ)ໄດອອກເດີນ
ທາງຈາກສະຖານີໂຖຮວານະຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ

图② 2018年5月18日，中新互联互通南向通道班列（昆明—钦

州港）从云南昆明桃花村站始发 新华社 图

ຮູບ③ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020, ພິທີເປີດທາງອອນລາຍ “ຖານເວທີດຽວ” 
ສຳລັບການລົງທຶນສາກົນການຄາເສລີເກາະໄຮໜານ(Hainan Province)

ໄດຈັດຂ້ຶນຢູນະຄອນໄຮໂຂແຂວງໄຮໜານ

图③ 2020年8月13日，海南自贸港国际投资“单一窗口”上线

仪式在海南海口举行 CFP 图
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      ປະເທດຈີນແຫງສຸຂະພາບດີ ແມນປະກອບດວຍສຸຂະພາບ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງແຂງແຮງຂອງຄົນຈີນທຸກຄົນ. ສົ່ງເສີມການເຜີຍ
ແຜລະບົບການແບງອາຫານເປັນສວນຂອງໃຜຂອງລາວ ນໍາ
ໃຊໄມຖກາງຢູເທິງໂຕະອາຫານ ເວ້ັນໄລຍະຫາງກັນ 1 ແມັດ 
ນັດໝາຍລວງໜາເພື່ອກວດພະຍາດ ອອກຈາກເຮືອນໃຫໃສ
ຜາອັດປາກ ລາງມືເປັນປະຈຳ ທົ່ວປວງຊົນໄປອອກກຳລັງ
ກາຍ…ການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19,ພາ
ໃຫເກີດຄວາມຊິນເຄີຍໃນການດຳລົງຊີວິດທ່ີສີວິໄລ ມີສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມກັນຂອງປະຊາຊົນຈີນ.

ລະບົບແບງອາຫານເປັນສວນຂອງໃຜຂອງລາວ:ຮູບ

ແບບການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ

分餐制 ：健康的生活方式

      ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19,
ນາງຢາງ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ບ
ເຄີຍໄປກິນເຂົ້າຢູຮານອາຫານຈັກເທື່ອ. ຄຽງຄູກັບທາອຽງ
ການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດຂອງປະເທດຈີນ ຄອຍໆ
ດີຂ້ຶນ, ຂະແໜງການອາຫານການກິນກໍຄອຍໆຟ້ືນຟູຂ້ຶນ.
      ຫວາງມໆ ມານ້ີ, ນາງຢາງ ໄດອອກໄປກິນເຂ້ົາກັບໝູເພ່ືອນ
ທີ່ຮານອາຫານແຫງໜຶ່ງໃນສູນການຄາ ສືຈີ້ຈິນຢວນ ປັກກິ່ງ
(Century Golden Resources Shopping Mall). ເມ່ືອສ່ັງອາຫານ, 
ຜູບໍລິການກໍຈັດວາງຖວຍບວງຢູເທິງໂຕະອາຫານ, ນາງຢາງ
ສັງເກດເຫັນວາ, ຢູຕໜາຂອງທຸກຄົນ ລວນແລວແຕໄດຈັດ
ວາງໄມຖສອງຄູໄວ, ຄູໜຶ່ງເປັນສີດຳ ອີກຄູໜຶ່ງເປັນສີຂາວ. 
ຕອັນນີ້ ຜູບໍລິການໄດອະທິບາຍວາ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມ

近日，小杨和朋友来到北京世纪金源购物中心的一

家饭店。在点餐的时候，服务员将餐具摆上餐桌，小杨惊

奇地发现，每个人面前摆了两双筷子，一双黑色，一双白

色。对此，服务员解释道，现在响应号召，也为了顾客的

身体健康，以后实行公筷制，为每一位顾客提供公筷。“我

很支持推行分餐制和公筷制，因为这是健康的生活方式。”

小杨说。小杨的看法也道出了推行分餐制和公筷制的核心

目的 ：健康。

“过去，宜春健身场所数量少，想要找到一家功能完

善的游泳馆不大容易 ;2004 年第五届中国农民运动会在

宜春举办之后，宜春全民健身事业上了一个台阶，功能齐

全的综合体育馆拔地而起。”如今，62 岁的健身达人蔡庄

荣，对开放式运动游园所带来的健身便利有着最真切的感

受 ：宜春中心城区内，只要你想健身，15 分钟之内定能

找到一个面向公众开放、不收费的开放式运动游园。

疫情期间，家住上海市的张女士养成了很多好习惯 ：

勤洗手、外出必戴口罩、自带帆布袋、回家后马上换洗衣

服、家里定期消毒、常通风等。每隔几天，她都会到附近

一家超市采购。测完体温进店后，张女士会先到顾客较少

的货架选购。“尽量不扎堆，能降低自身感染风险，也是

对别人负责。”

健康中国的美丽画卷，是由每一个健康的中国人共

同拼成的。推广分餐制、餐桌用公筷、保持一米线、看病

先预约、出门戴口罩、平时勤洗手、全民健身……新冠肺

炎疫情防控，增强了中国民众的健康文明生活习惯，也检

验了健康中国行动的成果。

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ① ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ເດັກນອຍຫ້ິຼນຢູ່ໃນສວນສາທາລະນະກິລາແຫ່ງທ່ີນະ
ຄອນຈົງກ່ິງ

图① 8月26日，小朋友在重庆市北碚区正码头广场的体育运动公

园内游玩 新华社 图

ຮູບ ② ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ, ທີ່ສວນສາທາລະນະໜອງຕົ່ງຫູນະຄອນອູຮັ້ນ
ແຂວງຫູເປີຍ, ຜູມັກລົດຖີບຄົນໜ່ຶງກຳລັງຖີບລົດໂດດເຂ້ົາໃນໜອງ

图② 8月22日，湖北省武汉市东湖公园，一名小轮车爱好者骑车

跳入东湖 新华社 图

ຮູບ ③ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ, ພວກເດັກນອຍຝຶກອົບຮົມບານເຕະໃນສະໜາມກິ
ລາແຫ່ງທ່ີນະຄອນຢີຊນ

图③ 8月4日，孩子们在宜春市靖安三中运动场进行足球训练 

新华社 图
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ຄຳຮຽກຮອງໃນປັດຈຸບັນ ກໍທັງເພ່ືອສຸຂະພາບທ່ີດີຂອງລູກຄາ, 
ໃນຕໄປຈະປະຕິບັດລະບອບການໃຊໄມຖກາງ, ສະໜອງໄມຖ
ກາງຄູໜ່ຶງໃຫແກລູກຄາ ທັງໄດແຍກສີສັນຂອງມັນໃຫຕາງກັນ. 
      “ຂອຍເຫັນດີນຳຫຼາຍ ຕການປະຕິບັດລະບົບການແບງອາ
ຫານອອກເປັນສວນຂອງໃຜຂອງລາວ ແລະ ລະບົບການໃຊ
ໄມ້ຖກາງ, ຍອນວານ້ີເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດເພ່ືອສຸຂະ
ພາບທີ່ດີ.” ນາງຢາງ ກາວ. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ນາງຢາງ 
ກໍໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຈຸດປະສົງໃຈກາງຂອງການເຜີຍແຜ
ລະບົບການແບງອາຫານເປັນສວນຂອງໃຜຂອງລາວ ແລະ
ລະບົບການໃຊໄມຖກາງ ນ້ັນກໍຄື ເພ່ືອສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ.
      ທ່ີນະຄອນເສິນຕູ ແຂວງເສສວນ, ຊ້ີນຈຸມທ່ີນັກກິນດ່ືມທັງ
ຫຼາຍນິຍົມນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າກໍເລີ່ມປະຕິບັດການແບງອາຫານຄື
ກັນ, ທຸກຄົນລວນແລວແຕຈັດສັນໃຫມີໄມຖສອງຄູ, ຄູໜ່ຶງເປັນ
ໄມຖກາງເພື່ອຄີບອາຫານລວມ, ອີກຄູໜຶ່ງໃຊສຳລັບສວນຕົວ
ບຸກຄົນ; ບພຽງແຕຢູຕົວເມືອງ, ໃນຮານອາຫານຊົນນະບົດທີ່
ແຂວງເຈີ້ຈຽງຫຼາຍແຫງ ກໍສະເໜີປະຕິບັດລະບົບການແບງ
ອາຫານ, ບາງບອນແມນແບງອາຫານລວງໜາໄວໃຫແກ
ລູກຄາ, ບາງບອນປະຕິບັດຮູບແບບບໍລິການດວຍຕົນເອງ…
ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ທຸກ
ທອງຖິ່ນຂອງປະເທດຈີນກຳລັງເລັ່ງເຜີຍແຜປະຕິບັດລະບົບ
ການແບງອາຫານ ແລະ ລະບົບໃຊໄມຖກາງ. ນ້ີຄື ການສອງ
ແສງອອກເຖິງກະແສໃໝແຫງຄວາມສີວິໄລ, ທັງຊວຍສາງ
ຄວາມຊິນເຄີຍໃນການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີຂອງສວນບຸກ

ຄົນອີກດວຍ.

“ລັດສະໝີແຫງຄວາມສຸກ” ຂອງການອອກກຳລັງກາຍ

ທົ່ວປວງຊົນ

全民健身的“幸福半径”

      ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ພໍຕາເວັນຕົກດິນ ຄວາມມືດໄດມາ
ເຖິງ, ບັນຍາກາດສວນສະໜຸກອອກກຳລັງກາຍທ່ີເປີດສູສາທາ
ລະນະກະຈາຍຢູພາຍໃນຕົວເມືອງ ໃຈກາງນະຄອນຢີຊນ ແຂວງ
ຈຽງຊີ(Yichun City, Jiangxi Province) ຄອຍໆຟົດຟ້ືນຂ້ຶນ. ເລ່ີມ
ແຕເວລາ 18 ໂມງ, ຊາວເມືອງທີ່ມັກຮັກເຕັ້ນລຳຢູສະໜາມ 
ໄດນັດກັບໝູເພ່ືອນຢູໃນສະໜາມເຟິງເສິງ ແລະ ເຕ້ັນໄປຕາມ
ຈັງຫວະທຳນອງດົນຕີ, ຢູບອນບໄກນ້ັນ ການແຂງຂັນພາຍໃນ
ເດີ່ນເຕະບານແມນຟົດຟື້ນຫຼາຍ, ສວນເທິງທາງຍາງອັດສະລິ
ຍະນອກເດີ່ນ ພວກເດັກນອຍກຳລັງຫຼິ້ນຢາງເສລີສະບາຍໃຈ; 
ເວລາ 21 ໂມງ, ແສງໂຄມໄຟຟາຂອງເດີ່ນບານບວງພາຍ
ໃນເຂດຊມຊົນລ້ີຈິງປ້ິນຈຽງ ຖະໜົນພາກຕາເວັນອອກຊ້ີວຈຽງ 
ຍັງແຈງສະຫວາງຢູ, ຊາວເມືອງສາມາດຊອກໄດບອນໃດໜ່ຶງ
ສຳລັບການອອກກຳລັງກາຍຢາງສະບາຍຢູສະເໝີ.
      ທ່ີນະຄອນຢີຊນ, ນິຍາມຂອງສວນສະໜຸກອອກກຳລັງກາຍ
ເປີດສູພາຍນອກກໍຄືສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍທີ່ກສາງໂດຍ
ອຳນາດການປົກຄອງ ບມີປະຕູບມີຮ້ົວກ້ັນໄວ ແລະ ເປີດໃຫຊາວ
ເມືອງໃຊແບບບຕອງເສຍເງິນ.
      “ແຕກອນ, ຈຳນວນສະຖານທ່ີອອກກຳລັງກາຍຂອງນະ

①

②

③
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ຄອນຢີຊນແມນໜອຍຫຼາຍ, ການຊອກຫາຫໍສະລອຍນ້ໍາທ່ີມີບົດ
ບາດຄົບຖວນບເປັນສິ່ງທີ່ງາຍດາຍ; ພາຍຫຼັງງານແຂງຂັນ
ກິລາຊາວນາແຫງຊາດຈີນ ຄັ້ງທີ 5 ປີ 2004 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູນະ
ຄອນຢີຊນເປັນຕົ້ນມາ, ພາລະກິດການອອກກຳລັງກາຍທົ່ວ
ປວງຊົນຂອງນະຄອນຢີຊນໄດກາວເຂົ້າສູລະດັບໃໝ, ຫໍກິລາ
ແບບສັງລວມທ່ີມີບົດບາດສົມບູນໄດເກີດຂ້ຶນມາຢາງຫຼວງຫຼາຍ.” 
ໃນປັດຈຸບັນ, ທານ ໄສຈວງຢົງ(Cai zhuangrong) ອາຍຸ 62 ປີ 
ທີ່ເປັນຄົນອອກກຳລັງກາຍເກັ່ງ ມີຄວາມຮູສຶກສຳຜັດອັນເລິກ
ເຊິ່ງທີ່ສຸດ ຕຄວາມສະດວກໃນດານການອອກກຳລັງກາຍທີ່
ສວນສະໜຸກອອກກຳລັງກາຍແບບເປີດສູສາທາລະນະໄດນຳ
ມາ: ພາຍໃນໃຈກາງຕົວເມືອງ, ຖາເຈ້ົາຢາກອອກກຳລັງກາຍ
ພາຍໃນ 15 ນາທີ ກໍຈະສາມາດຊອກຫາສວນສະໜຸກອອກກຳ
ລັງກາຍແບບເປີດສູພາຍນອກແຫງໜ່ຶງ ທ່ີເປີດສູສາທາລະນະ 
ແລະ ບເສຍເງິນໄດຢາງແນນອນ.
      ສວນສະໜຸກອອກກຳລັງກາຍແບບເປີດສູພາຍນອກຂອງ
ນະຄອນຢີຊນ ເປັນຮູບພາບຫຍໍ້ຮູບໜຶ່ງຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ສົ່ງ
ເສີມລະດົມປວງຊົນອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການເຜີຍແຜສະ
ຖານທ່ີອອກກຳລັງກາຍໃຫທ່ົວເຖິງທຸກແຫງໃນປັດຈຸບັນ. ເລ່ີມ
ຄວາມເອົາໃຈໃສຕ “ການພັກຜອນຍາມຕາເວັນຕົກດິນ”, ຈົນ
ເຖິງມັກໄປສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍຍາມເລີກການ, ການ
ອອກກຳລັງກາຍໄດກາຍເປັນທາງເລືອກຍາມເວລາຫວາງ
ຂອງປະຊາຊົນຈີນຈຳນວນຫຼາຍ. ສວນສະຖານທີ່ອອກກຳລັງ
ກາຍທ່ີສາງຂ້ຶນມາໃໝໃນແຕລະທອງຖ່ິນໃນປະເທດຈີນນ້ັນ, ກໍ
ຖືກປະຊາຊົນເອ້ີນເປັນ “ລັດສະໝີແຫງຄວາມສຸກ” ຂອງການ
ອອກກຳລັງກາຍທ່ົວປວງຊົນ.

ເປັນຜູຮັບຜິດຊອບຜູທຳອິດຕສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຕົນເອງ

做自己健康的第一责任人

      ພາຍໃນໄລຍະເວລາພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ນາງ
ຈາງ ທ່ີດຳລົງຊີວິດຢູນະຄອນຊຽງໄຮ ໄດສາງຄວາມຊິນເຄີຍ
ທີ່ດີຫຼາຍຢາງເຊັ່ນ: ລາງມືເລື້ອຍໆ ຕອງໃສຜາອັດປາກເມື່ອ
ອອກໄປທາງນອກ ຖືຖົງຜາໄປເອງ ປຽນເຄື່ອງນຸງພາຍຫຼັງ
ກັບຄືນເຮືອນ ຕັ້ງເວລາຂາເຊື້ອໃນເຮືອນ ແລະລະບາຍອາ
ກາດຢູສະເໝີ . ທຸກໆສອງສາມມ້ື ລາວຕອງໄປຊ້ືເຄ່ືອງຢູຮານ
ຊບເປີມາເກັດທີ່ຢູເຂດໃກຄຽງ. ຫຼັງຈາກວັດແທກອຸນຫະພູມ 
ແລະເຂ້ົາຮານແລວ, ນາງຈາງ ຈະໄປເລືອກຊ້ືເຄ່ືອງຢູທ່ີຖານ
ສິນຄາທີ່ມີຄົນໜອຍນັ້ນກອນ. “ບໄປບອນທ່ີມີຄົນແຫຍກັນຫຼາຍ 
ຈະສາມາດຫຸຼດຜອນຄວາມສຽງຕິດພະຍາດຂອງຕົນ, ທັງແມນ
ຮັບຜິດຊອບຕຄົນອ່ືືນນຳ.”

      ທາຍອາທິດໜ່ຶງ, ຢູເທິງສະໜາມຈູເສິງທ່ີນະຄອນກຸຍຢາງ 
ແຂວງກຸຍໂຈ(Guiyang City, Guizhou Province), ຊາວເມືອງ
ຈຳນວນບໜອຍພັກຜອນຢອນອາລົມຢູໃຕຮ່ົມເຢັນຂອງຕ້ົນໄມ, 
ບາງຄົນກຳລັງຍາງ. ເມ່ືອນາງເສີນທ່ີເປັນຊາວເມືອງຜູໜ່ຶງ ໄອ
ອອກມາບາດໜຶ່ງ, ແລວກໍເອົາທິດຊອອກມາ,ຖົ່ມນໍ້າລາຍໃສ
ທິດຊ ແລະ ຫພັນເຂົ້າດີຮຽບຮອຍແລວ ກໍຖິ້ມລົງໃສກະຕາຂີ້
ເຫຍ້ືອ. “ຂາກຂ້ີເທ່ີ ລົງດິນຊະຊາຍເປັນການປະພຶດທ່ີບສີວິໄລ, 
ໂດຍສະເພາະ ພາຍໃນໄລຍະປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ 
ຍ່ິງງາຍຕການລະບາດຂອງໄວຣັດ, ຍ່ິງຕອງເອົາໃຈໃສຕການ
ຮັກສາອະນາໄມສວນຕົວ ແລະ ຮັກສາອະນາໄມສ່ິງແວດລອມ.”
      ໃນເວລາກອນໜານ້ີ, ປະເທດຈີນໄດອອກເອກະສານ “ຄຳ
ແນະນຳຂອງຄະນະລັດຖະບານຈີນ ກຽວກັບການດຳເນີນການ
ເຄ່ືອນໄຫວສຳລັບປະເທດຈີນແຫງສຸຂະພາບດີ” ແລະ“ປະຕິບັດ
ການດານປະເທດຈີນແຫງສຸຂະພາບດີ (2019-2030)” ຕາມ
ລໍາດັບ, ສະເໜີດໍາເນີນປະຕິບັດແຜນເຄື່ອນໄຫວກຽວກັບປະ
ເທດຈີນແຫງສຸຂະພາບດີ, ເພ່ືອຍົກລະດັບສຸຂະພາບຂອງປວງ
ຊົນໃຫສູງຂຶ້ນ, ລິເລີ່ມແນວຄິດ “ທຸກຄົນເປັນຜູຮັບຜິດຊອບທຳ
ອິດຕສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ”.
      ປະເທດຈີນແຫງສຸຂະພາບດີ, ຄວນປະກອບສາງດວຍສຸຂະ
ພາບທີ່ດີຂອງຄົນຈີນທຸກຄົນ. ທຸກຄົນສາມາດບຳລຸງສາງຮູບ
ແບບວິຖີການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີໄດ, ຈຶ່ງຈະສາມາດ
ຍົກລະດັບສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທົ່ວສັງຄົມໄດ, ແລະກໍຈຶ່ງຈະສາ
ມາດຄໍ້າຊປະເທດຈີນແຫງສຸຂະພາບດີໃຫເຂ້ັມແຂງມີກຳລັງວັງ
ຊາຂ້ຶນ.

本刊综合

ຮູບ ① ພຄົວແບງອາຫານເປັນສວນໃຫແກນັກແຂກ

图① 厨师为食客分餐装盘 新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 8 ມິຖນາ, ພວກເດັກນອຍຂອງອະນຸບານແຫ່ງໜ່ຶງຂອງນະຄອນ
ຊີອັນ ລາງມ້ືຫັຼງຈາກກິນເຂ້ົາເຊ້ົາ

图② 6月8日，西安市新城区朝阳幼儿园的学生吃过早饭后按步

骤洗手 新华社 图

ຮູບ ③ ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ນັກສຶກສາມາໃໝຊ້ັນປະຖົມປີ 1 ຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງ
ໜຶ່ງທີ່ນະຄອນຈົງກິ່ງຮັບການວັດແທກອຸນຫະພູມຕັວຄັ້ງທີສອງຢາງເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮອຍ

图③ 9月1日，重庆市两江新区金渝学校一年级新生在教室门口

有序接受二次体温检测 新华社 图
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脱贫攻坚｜小山村办起“骑行俱乐部”

■  齐雷杰 李继伟 / 文

今年 33 岁的蔡浒，从小生活在河北省迁安市城区。他

喜欢骑自行车探险，2004 年曾从市区翻山越岭，骑行路过

迁安市五重安乡万宝沟村。“道路太难走了，很多路段要扛

着车子。”最后，他放弃了自行车，才从村子里脱困走出来。

万宝沟村地处明代长城脚下，风景宜人，但四面环山、

交通闭塞，发展一直没有太大起色。2013 年，为了发展旅

游，迁安市投资 1.3 亿元修建了长达 45 公里的“长城山野

绿道”。这条绿道顺着明代长城的走势蜿蜒穿行，串起了长

城沿线 4 个乡镇 20 多个村庄。

道路畅通了，村庄迎来了发展契机。万宝沟村着力打

造具有长城特色的美丽乡村 ：村里种植了花草树木 ；村内

重新铺设了柏油路，通到家家户户门口 ；借鉴长城城墙建

筑风格，村民的院墙、道路、路灯、广场进行了统一规划，

整个村庄充满了长城元素。游客慕名而来，村民们的粉条、

板栗、核桃等山货有了更好的销路。

再次回到万宝沟村，蔡浒嗅到了商机。2019 年，他和

朋友投资 30 多万元，在万宝沟村打造乡村骑行俱乐部，吸

引数千名来自北京、天津、唐山、秦皇岛、承德等地的骑友，

到这里补给、食宿、交流。

万宝沟村一些村民经营起餐厅，专门为骑友和游客制

作农家饭菜，提供短期休憩之地。村民王更新家的“老山

沟农家院”里，饭菜主打绿色健康农家餐，受到游客欢迎。

近年来，万宝沟村附近举办了国际山地越野马拉松、

自行车越野赛、万人徒步大会、观花节、采摘节等上百场

活动，给村庄带来了发展商机。

如今，村里还投资建起了游客中心，计划发展更多旅

游项目。村民们说，未来，他们的就业渠道将越来越宽，

日子会更红火。

①
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      ທາວ ໄຊຫູ້(Cai hu) ອາຍຸ 33 ປີ ໄດດຳລົງຊີວິດຢູໃນ
ຕົວເມືອງ ນະຄອນຊຽນອັນ ແຂວງເຫີເປີຍ(Qian'an City, He-

bei Province) ຕ້ັງແຕນອຍມາ. ລາວມັກຂ່ີລົດຖີບໄປພະຈົນໄພ, 
ເມ່ືອປີ 2004 ລາວເຄີຍຂ່ີລົດຖີບເລ່ີມຈາກຕົວເມືອງ ແລະ ເລາະ
ຕາມພູຜາ, ໄປເຖິງບານວັນເປົາກໍຕາແສງວັນສົງນະຄອນຊຽນ
ອັນ(Wanbaogou Village, Wuzhong'an Township,  Qian'an 

City). “ສະພາບເສ້ັນທາງແມນລຳບາກຫຼາຍ, ມີຫຼາຍຕອນຕອງ
ແບກລົດຖີບຈິ່ງຜານໄປໄດ.” ສຸດທາຍ, ລາວຍອມຖິ້ມລົດຖີບ
ໄປ ຈ່ຶງສາມາດຍາງອອກຈາກຄວາມລໍາບາກຂອງບານນ້ັນໄດ. 
      ບານວັນເປົາກໍ ຕັ້ງຢູຕີນພູກຳແພງຍັກຂອງລາຊະວົງ
ໝິງ(ປີ 1368 ຫາ ປີ1644)ເຊ່ິງມີທິວທັດອັນສວຍສົດງົດງາມ, 
ແຕວາທຸກດານແມນອອມຮອບດວຍພູຜາ ແລະ ການຄົມມະ
ນາຄົມບສະດວກ, ການພັດທະນາຈຶ່ງບມີຄວາມກາວໜາຫຼາຍ
ປານໃດໃນເວລາທ່ີຜານມາ. ປີ 2013, ເພ່ືອພັດທະນາການທອງ
ທຽວ, ນະຄອນຊຽນອນັໄດລງົທນຶ 130 ລານຢວນ ເພືອ່ສາງ
“ເສ້ັນທາງປາຂຽວຕາມພູກຳແພງຍັກ” ໃນໄລຍະຍາວໄກເຖິງ
45 ກິໂລແມັດ. ເສ້ັນທາງປາຂຽວສາຍນ້ີ ໄດຄົດລຽວລຽບໄປ
ຕາມສະພາບຄົດລຽວຂອງກຳແພງຍັກລາຊະວົງໝິງ, ໄດສອດ
ຫອຍເອົາຕາແສງ 4 ແຫງ ລວມ 20 ກວາບານທີ່ຢູລຽບຕາມ
ແຄມກຳແພງຍັກສາຍນ້ັນ.
      ເສ້ັນທາງໄດທະລຸໂລງດີ, ໝູບານໄດຮັບໂອກາດການພັດ
ທະນາ. ບານວັນເປົາກໍສຸມໃສການສາງບານຊົນນະບົດອັນສວຍ
ງາມທີ່ມີເອກະລັກກຳແພງຍັກ ເຊັ່ນ: ໄດປູກຕົ້ນໄມຕົ້ນຫຍາ
ດອກໄມຕາມບານ; ຖະໜົນໄດປູຢາງຄືນໃໝ ໄປເຖິງແຕລະ
ເຮືອນ; ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງກຳແພງ
ຍັກ, ຝາເດີ່ນເຮືອນ ເສັ້ນທາງ ໂຄມໄຟທາງ ເດີ່ນສະໜາມ
ຂອງບານ ລວນແຕຖືກວາງແຜນຢາງເປັນເອກະພາບກັນ, 
ທ່ົວບານຈ່ຶງເຕັມໄປດວຍສີສັນຂອງກຳແພງຍັກ. ນັກທອງທຽວ
ມາຕາມສຽງຊາລື, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ ເສ້ັນເຝີ ໝາກກ ໝາກສະໝອງ
ແລະອ່ືນໆທ່ີເປັນສິິນຄາຊົນນະບົດທອງຖ່ິນຂອງບານ ໄດມີເສ້ັນ
ທາງການຈຳໜາຍທ່ີດີຂ້ຶນ.

      ເມ່ືອກັບຄືນບານວັນເປົາກໍອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ທາວໄຊຫູ້ໄດສັງ
ເກດເຫັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ. ປີ 2019, ລາວກັັບໝູໄດລົງ
ທຶນຈໍານວນ 3 ແສນກວາຢວນ, ສາງສະໂມສອນຂ່ີລົດຖີບຊົນ
ນະບົດຢູບານວັນເປົາກໍຂຶ້ນ, ຈຶ່ງໄດດຶງດູດຜູມັກຂີ່ລົດຖີບທີ່ມາ
ຈາກປັກກ່ິງ ທ່ຽນຈ່ິນ ຖັງຊານ ສິນຮວງເຕົາ ເສິງເຕີ ແລະ ບອນ
ອ່ືນໆ ມາສະຖານທ່ີນ້ີ ເພ່ືອເພ່ີມເຕີມແກກັນ ພັກເຊົາຢູກິນ ແລະ 
ແລກປຽນນຳກັນ.
      ຊາວບານຈຳນວນໜ່ຶງຂອງບານວັນເປົາກໍ ໄດສາງຮານ
ອາຫານຂຶ້ນ, ເພື່ອແຕງອາຫານການກິນໃຫແກນັກຂີ່ລົດຖີບ
ແລະ ນັກທອງທຽວສະເພາະ, ແລະ ສະໜອງທ່ີພັກຜອນຊ່ົວຄາວ
ໃຫເຂົາເຈົ້າ. ສຳລັບຮານອາຫານຊົນນະບົດຂອງຊາວບານ
ທານ ຫວັງເກ່ິງຊິນ ທ່ີມີຊ່ືວາ “ຮານອາຫານຊົນນະບົດໃນບານ
ຮອມພູ” ແມນເອົາໃຈໃສຕໍ່ອາຫານຊົນນະບົດສີຂຽວເພື່ອສຸຂະ
ພາບທ່ີດີ, ຈ່ຶງໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທອງທຽວ.
      ເຂດໃກຄຽງບານວັນເປົາກ່ໍໄດຈັດງານແລນມາລາທອນ
ຂາມພູສາກົນ ການແຂງຂັນຂີ່ລົດຖີບຂາມພູງານການຍາງ
ໝ່ືນຄົນ ງານຊົມດອກໄມ ງານເກັບກຽວ ແລະ ກິດຈະກຳອ່ືນໆ
ເປັນຮອຍກວາຄັ້ງ, ໄດນຳເອົາໂອກາດການພັດທະນາທາງ
ການທຸລະກິດມາຍັງບານນ້ີ.
      ປັດຈຸບັນ, ໃນບານ ຍັງໄດລົງທຶນກສາງສູນນັກທອງທຽວ
ອີກ, ມີແຜນວາຈະພັດທະນາລາຍການທອງທຽວຍິ່ງຫຼາຍ
ກວາເກ່ົາ. ພວກຊາວບານກາວວາ, ໃນອະນາຄົດ ຊອງທາງ
ການປະກອບອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າຈະນັບມື້ກວາງຂວາງກວ່າ
ຊີວິດການເປັນຢູກໍຈະຈະເລີນກວາເກ່ົາ.

② ③
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ຮູບ ① ທິວທັດຂອງບານວັນເປົາກໍ

图① 万宝沟村风光 新华社 图

ຮູບ ②③ ຜູມັກຂ່ີລົດຖີບເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳການຂ່ີລົດຖີບຢູບານວັນເປົາກໍ

图②③ 骑行爱好者在万宝沟村参加骑行活动 新华社 图
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独臂船长徐京坤

lu9y'75o da[8aoginvc0ofP;

■  叶子 / 文

2017 年 6 月，来自中国山东省青岛市的徐京坤和妻

子一起驾驶“青岛梦想号”双体帆船从土耳其起航，穿过

地中海、大西洋、加勒比海，经巴拿马运河，跨越太平洋、

印度洋，绕过非洲好望角，于 2020 年 6 月 4 日回到北大

西洋大航海之路的起点葡萄牙，完成了环球航行的人生梦

想。这趟 3.4 万海里的旅程，他们用了 3 年完成。

至此，徐京坤已累计航行 11 万海里。新华社称他是“世

界上航行最远的独臂船长”，世界帆船联合会技术官员也曾

称赞 ：他的成功不仅是中国人的骄傲，更是世界航海运动

的奇迹。
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      ເດືອນມິຖນາ ປີ 2017, ທານ ສີຈິງຄຸນ(Xu Jingkun)ຈາກ

ເມືອງຊິງຕາວ ແຂວງຊານຕົງ(Qiangdao City, Shandong

Provience)ປະເທດຈີນພອມດວຍພັນລະຍາຂອງລາວ ໄດຂັບ

ເຮືອໃບຄູ(ເຮືອຄາຕາມາລັນ) ຊື່“ຄວາມຝັນແຫງຊິງຕາວ” 

ອອກເດີນທາງຈາກປະເທດຕວກກີ, ຂາມທະເລເມດິແຕລາ

ເນ, ມະຫາສະຫມຸດອັດລັງຕິກ, ທະເລກາລິບບຽນ, ຜານຄອງ

ປານາມາ, ຂາມມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະຫມຸດ

ອິນເດຍ, ແລະອອມຜານແຫຼມກູດໂຮບໃນອາຟລິກາ, ແລະໃນ

ວັນທີ 4 ເດືອນມິຖນາ ປີ 2020 ໄດເດີນທາງກັບປອກຕຸຍການ, 

ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນທາງມະຫາສະຫມຸດອັດລັງຕິກ

ເຫນືອ, ໄດສຳເລັດການເຕີມເຕັມຄວາມຝັນໃນຊີວິດການຂັບ

ເຮືອຮອບໂລກ. ການເດີນທາງ 34.000 ໄມທະເລຄັ້ງນີ ້, 

ພວກເພ່ິນໄດໃຊເວລາ 3 ປີຈ່ຶງສໍາເລັດ.

      ຈົນເຖິງຂະນະນ້ີ, ສີຈິງຄຸນ ໄດຂັບເຮືອລວມໄລຍະທາງມີ 
110.000 ໄມທະເລ. ສຳນັກຂາວຊິນຮວາ ຮຽກລາວວາ: “ກັບຕັນ

ແຂນດຽວທ່ີມີໄລະທາງເດີນເຮືອທ່ີໄກທ່ີສຸດໃນໂລກ”, ເຈ້ົາຫນາ

ທີ່ດານເຕັກນິກຂອງສະຫະພັນເຮືອໃບໂລກຍັງກາວຊື່ນຊົມ

ວາ:“ຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວບພຽງແຕເປັນຄວາມພາກພູມ

ໃຈຂອງຊາວຈີນເທ່ົານ້ັນ, ແຕຍັງເປັນຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ

ກິລາເຮືອໃບຂອງໂລກອີກດວຍ”.

ແລນເຂົ້າໃນທີມເຮືອໃບ

跑进帆船队

      ສີຈິງຄຸນ ອາໃສຢູໃນເມືອງຊິງຕາວເປັນເມືອງຊາຍຝ່ັງ

ທະເລທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນປະເທດຈີນ. ຕອນອາຍຸ 12 ປີ ອຸບັດຕິເຫດ

ຄັ້ງໜຶ່ງເຮັດໃຫລາວເສຍແຂນເບື້ອງຊາຍໄປ. ການປິ່ນປົວ

ດວຍຢາເປັນເວລາດົນນານ, ເຮັດໃຫຮາງກາຍຂອງລາວເປັນ

ບວມບເຊົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ສີຈິງຄຸນ ຈຶ່ງເລີ່ມແລນ. ເຊັ່ນດຽວກັບ
Forrest Gump ຕົວລະຄອນໃນຮູບເງົາຊື່ດັງອາເມລິກາເລື່ອງ
“Forrest Gump”, ບວາຈະໄປສະຖານທ່ີໃດ, ຄົນອ່ືນຂ່ີລົດ, ລາວ

ມັກຈະແລນໄປ.

      ສີຈິງຄຸນເວ້ົາວາ: “ໃນໂລກຂອງຄົນອ່ືນ, ຂອຍເສຍແຂນ

ໄປເຄ່ິງໜ່ຶງຕະຫຼອດການ, ແຕຢູໃນສະໜາມແຂງແລນ, ຂອຍ

ກະມີສອງຂາຄືກັນກັບຄົນອ່ືນໆ.”      

      ການແລນເຮັດໃຫສະມັດຕະພາບທາງກາຍຂອງລາວດີ

ຂ້ຶນ, ເພາະສະນ້ັນ ສີຈິງຄຸນ ຈ່ຶງກາຍເປັນນັກກິລາແລນໄລຍະ

ສັ້ນ (ສະປິນເຕີ) ຂອງທີມແລນແລະລານແຂວງຊານຕົງ. ປ ີ 
2006, ຊິງຕາວກາຍເປັນເມືອງເຈົ້າພາບຮວມຂອງກິລາໂອ

ລິມປິກປີ 2008. ຈັດການແຂງຂັນກິລາທາງນໍ້າ, ສີຈິງຄຸນ 

ໄດຖືກເລືອກຈາກທີມເຮືອໃບຄົນພິການຂອງຈີນ.

      ກິລາແຂງເຮືອໃບແມນຕອງອາໃສການປະສານສົມທົບ

vtmy[kpI6[rk[

ທານ ສີຈິງຄຸນ ຂັບເຮືອໃບຄູ

徐京坤驾驶帆船 受访者供图
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ກັນຂອງທັງສອງມື, ບແມນເລື່ອງງາຍສໍາລັບສີຈິງຄຸນເລີຍ. 

ຕອນຝຶກຊອມ, ລາວມັກໃຊທັງມື ແລະ ປາກ, ດ່ັງນ້ັນ ຫັຼງການ

ຝຶກຊອມແລວ ລາວບພຽງແຕມີແຜໃນມືຂາງດຽວ, ແຕຍັງມີຮີມ

ປາກແຕກ ແລະຮາກແຂວຂອງລາວກເຈັບບວມໄປນໍາ. 

      ເຖິງຈະມີຄວາມລໍາບາກ, ສີຈິງຄຸນຍັງຄົງສູຊົນຢູເທິງສະ

ໜາມກິລາພາລາລິມປິກເກມ ໃນປີ 2008 ໄດຢາງສຳເລັດ,

“ເດັກນອຍທີ່ແລນໄດແລນດີ”ໃນສາຍຕາຂອງເພື່ອນມິດໃກ

ຄຽງໄດກາຍເປັນນັກກິລາທາທາຍທາງທະເລ.

ນັກເດີນເຮືອມືອາຊີບ

职业航海人

      ງານມະຫາກໍາກິລາໂອລິມປິກ ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ໄດ

ສ້ິນສຸດລົງ, ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2012, ສີຈິງຄຸນໄດເລ່ີມການເດີນ

ທາງຄົນດຽວຮອບທະເລເຫລືອງຂອງຈີນ, ທະເລຈີນຕາເວັນ

ອອກ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ, ນ້ີເປັນການເດີນທາງຄ້ັງທຳອິດຂອງ

ລາວ. ເມ່ືອລາວຂັບເຮືອໃບອອກຈາກທາເຮືອ, ເບ່ິງພາບທ່ີເພ່ືອນ

ຂອງລາວເທິງຝັ່ງກວັກມືເອີ້ນລາວ ຄອຍໆມົວໄປ, ຕົວເມືອງ

ຢູຫາງອອກຈາກລາວໄປ, ແຜນດິນກໍຫາຍໄປຊາໆ, ລາວຈົມ

ດິ່ງເຂົ້າສູທະເລທີ່ບມີເຂດສິ້ນສຸດ. ຄວາມຮູສຶກຢານກົວ ແລະ

ເຮັດຫຍັງກະບຖືກ ໄດທັ່ງເທເຂົ້າມາຢາງຮຸນແຮງ. ປະເຊີນ

ໜາກັບໂລກທ່ີບຮູຈັກ, ທຸກຢາງຕອງແກໄຂດວຍຕົວເອງ, ນ້ີຄື

ການປະຈົນໄພທ່ີສຸດຂີດ.

      ສີຈິງຄຸນເວ້ົາວາ, ຫາກບມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຈະອໍາລາຂອບ

ຟາຂອງບານເກີດ, ກໍຈະບມີຕົວຕົນຂອງຕົນເອງທ່ີຂາມມະຫາ

ສະໝຸດໃນພາຍຫັຼງໄດ.  “ການເດີນເຮືອສອນໃຫຂອຍຮູວາ ເຖິງ

ແມນຈະຮູວາ ການປະເຊີນໜາກັບສ່ິງທ່ີບຮູຈັກ ຈະພາໃຫເກີດ

ຄວາມຢານກົວ, ຂອຍກໍຍັງຢາກຈະສໍາຫຼວດຂີດຈໍາກັດຂອງ

ຕົນເອງ.”      

      ຫັຼງຈາກການເດີນເຮືອຄ້ັງນ້ັນ, ປີ 2015, ສີຈິງຄຸນ ອອກ

ເດີນທາງຄົນດຽວຂາມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ. ນີ້ຄື MINI 

TRANSAT (ການແຂງຂັນທີ່ທາທາຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດຝຣັ່ງ 

ມິນິຂາມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ ) ທີ່ເອີ້ນວາເປັນໜຶ່ງໃນກິດ

ຈະກໍາການເດີນເຮືອທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຕະຫຼອດການແຂງ

ຂັນແມນຫາມໃຊອຸປະກອນເຕັກນິກການເດີນທະເລທີ່ທັນສະ

ໄໝ ເຊັ່ນ:ພະລັງທາງກົນຈັກຂອງເຄື່ອງຈັກໃດໆ ແລະໂທລະ

ສັບດາວທຽມ ເປັນຕົ້ນ, ໃຫອາໃສພຽງແຕການຟັງຈາກວິທະ

ຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະການກຳນົດທ່ີຕ້ັງດວຍແຜນທ່ີທະເລແບບ

ປະຖົມປະຖານ...ໃນຄັ້ງນີ້, ສີຈິງຄຸນ ປະສົບກັບໄລຍະເວລາທີ່

①
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ໃກກັບຄວາມຕາຍຫລາຍທ່ີສຸດ.

      ຕອນເຊ້ົາມ້ືໜ່ຶງຂັບເຮືອໄປໃນນານນ້ໍາອາຟິຼກາເໜືອ, ສີ

ຈິງຄຸນຖືກຄື້ນທະເລຄື້ນໃຫຍຊັດຕົກໄປໃນນໍ້າ, ດີທີ່ລາວໄດຮັດ

ສາຍນີລະໄພໄວ, ໃນທ່ີສຸດກປີນກັບໄປທ່ີເຮືອ ຫັຼງຈາກຖືກລາກ

ຈູງເປັນໄລຍະທາງໄກ, ກັບໄປທີ່ເຮືອ, ລາວພົບວາແຂນຂົວ

ຂອງລາວຖືກປາດເປັນບາດແຜດວຍຊອງເປີດຍາວ 8 cm, 

ແຕແຂນຊາຍບສາມາດຫຍິບ ແລະ ປິ່ນປົວບາດແຜທີ່ແຂນ

ຂວາໄດ. ສີຈິງຄຸນ ຄິດອອກວາ, ເມືອປົວບາດແຜບໄດ, ລາວ

ຈໍາຕອງຂັບເຮືອເຂ້ົາຝ່ັງເພ່ືອອອກຈາກການແຂງຂັນ. ສຸດທາຍ, 

ລາວໃຫຢາປົວຕົນເອງດວຍປາກ.

      ເວລາຜານໄປ 30 ວັນ 3 ຊ່ົວໂມງ 54 ນາທີ 52 ວິນາທີ, 
4020,7 ໄມທະເລ, ຈົບການແຂງຂັນ ສີຈິງຄຸນ ຖືກຈັດອັນດັບ

ຮວມ ຢູໃນອັນດັບທີ 36.

ເລົ່າເລື່ອງຈີນ

讲中国故事

      ສາມປີຂອງການເດີນທາງຮອບໂລກມານ້ີ, ມີນັກເດີນທາງ

ຈໍານວນນັບບຖວນຈາກທະວີບເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະອົດສະ

ຕາລີ ທ່ີໄດພົບພ້ໍລະຫວາງທາງ, ເມ່ືອເຫັນ ສີຈິງຄຸນ, ພວກເຂົາ

ມັກຈະເວ້ົາວາ: ເຈ້ົາເປັນຄົນຈີນຄົນທໍາອິດທ່ີຂອຍພົບເຫັນ. 

      ໃນລະຫວາງການເດີນທາງຮອບໂລກເປັນເວລາສາມປີ

ນີ້, “ຄວາມຝັນແຫງຊິງຕາວ” ໄປຢຽມຊົມຫຼາຍກວາ 40 ປະ

ເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ເມື່ອໄປຮອດແຕລະທາເຮືອ, ສີຈິງ

ຄຸນ ຈະຢູກັບຄົນໄວໜຸມໃນທອງຖິ່ນ, ພວກທີ່ມັກຂັບຂີ່ເຮືອໃບ, 

ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມພົນລະເຮືອນ ເພື່ອ

ດໍາເນີນການແລກປຽນວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິດຈະກໍາປະສົບ

ການການເດີນເຮືອທາງທະເລ. 

      “ຫອງຄົວຂອງກັບຕັນເຮືອ” ຂອງ ສີຈິງຄຸນ ຍ່ິງໄດຮັບຄວາມ

ນິຍົມຫຼາຍຂ້ຶນ. ລະຫວາງທາງ ລາວມັກໃຊວິທີການປຸງອາຫານ

ທະເລແບບຈີນ ແລະ ເຊີນຊວນໝູເພື່ອນທຸກປະເທດມາຊິມ,

ເຮັດກຽວນ້ໍາຈີນຮວມກັນກັບລູກເຮືອຈາກຫຼາຍປະເທດ... 

      ຫັຼງຈາກສຳເລັດການເດີນເຮືອຮອບໂລກ, ໃນການໃຫສໍາ

ພາດກັບວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດປອກຕຸຍການ, ສີຈິງຄຸນ ໄດເນ້ັນ 

ໜັກວາ: “ມີຄົນມັກເວ້ົາສະເໝີວາຄວາມຝັນຂອງຂອຍທ່ີຈະຂັບ

ເຮືອໄປຮອບໂລກນ້ັນ ເປັນໄປບໄດ, ເຈ້ົາມີພຽງແຕມືຂາງດຽວ, 

ເຊິ່ງມັນຍາກເກີນໄປ. ແຕສຳລັບຂອຍ, ຫາກເຈົ້າມີຄວາມ

ໄຝຝັນ ຕອງນໍາໄປປະຕິບັດໃຫໄດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີບສ້ິນ

ສຸດຢູຂາງໜາສະເໝີ.” ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງແຜນການໃນອະນາຄົດ, 

ສີຈິງຄຸນ ຮູສຶກຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍ:“ ຂອຍຍັງຢາກທາທາຍດວຍການ

ເດີນທະເລຮອບໂລກຜູດຽວແບບຕເນ່ືອງບຢຸດພັກ!”

vtmy[kpI6[rk[

②

③ ④

ຮູບ ①③④ ທານ ສີຈິງຄຸນ ຂັບເຮືອໃບຄູ

图①③④ 徐京坤驾驶帆船 受访者供图

ຮູບ② ເມ່ືອການຂັບເຮືອຮອບໂລກ, ທານ ສີຈິງຄຸນ ຖາຍຮູບລວມກັບພວກເດັກ
ນອຍໃນຍາມຈອດເຮືອຂ້ຶນຝ່ັງ

图② 环球航行时，徐京坤在停岸期间和当地孩子们合影 

受访者供图
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澜湄合作启新篇

      ວັນ ທີ 24 ສິງ ຫາ , ກອງ ປະ ຊມ ຜູ ນຳ ການ ຮວມ ມືແມ ນ້ໍາ 

ລານ ຊາງ-ແມ ນໍ້າ ຂອງ ຄັ້ງ ທີ 3 ໄດຈັດຂຶ້ນໂດຍຜານທາງວິດີ

ໂອ.ທານ ຫີຼ ເຄ້ີ ສຽງ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ຈີນ ແລະ ທານ  ທອງ ລຸນ

ສີ ສຸ ລິດ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ລາວ ຮວມກັນເປັນປະທານ ແລະ ມີ 

ທານ ຮຸນ ແຊນ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກຳ ປູ ເຈຍ, ທານ ວິນ ມິນ ປະ 

ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ມຽນ ມາ, ທານ ປ ຣະ ຢຸດ ຈັນ ໂອ ຊາ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ 

ມົນ ຕີ ໄທ ແລະ ທານ  ຫງວຽນຊວນ ຟຸກ  ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ຫວຽດ

 ນາມ  ເຂ້ົາ ຮວມ.

      ຂ້ໍລິເລ່ີມການຮວມມືທ່ີສຳຄັນຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີຝາຍຈີນໄດສະ

ເໜີອອກມາໃນກອງປະຊມຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນວາ: ແບງປັນຂໍ້ມູນທາງ

ອຸທົກກະສາດໝົດປີຂອງແມນ້ໍາລານຊາງກັບບັນດາປະເທດແມ

ນ້ໍາຂອງ, ສາງຕ້ັງກອງທຶນສະເພາະກິດທາງສາທາລະນະສຸກ, 

8 月 24 日， 澜 沧 江 — 湄 公 河 合

作第三次领导人会议以视频方式举行。

中国国务院总理李克强同老挝总理通

伦共同主持，柬埔寨首相洪森、缅甸

总统温敏、泰国总理巴育、越南总理

阮春福出席。

与湄公河国家分享澜沧江全年水文

信息、设立公共卫生专项资金、推动澜

湄合作同“国际陆海贸易新通道”对接

……中方在此次会议上提出一系列重要

合作倡议，并得到与会国家高度评价和

积极响应。值得注意的是，中方在会议

上再度对新冠疫苗作出承诺，提出新冠

疫苗研制完成并投入使用后，将优先向

湄公河国家提供，得到各方广泛好评。

■  黄钰钦 / 文

ຊກຍູການເຊື່ອມຈອດກັນລະຫວາງການຮວມມືແມນໍ້າລານ

ຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ ກັບ “ຊອງທາງໃໝຂອງການຄາທາງບົກ

ແລະ ທາງທະເລສາກົນ”(New International Land-Sea 

Trade Corridor)……ໄດຮັບການຕີລາຄາສູງ ແລະ ມີການ

ຕອບຮັບຢາງຕ້ັງໜາຈາກປະເທດທ່ີເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມ.

      ການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ເກີດອອກມາ

ກໍເນື່ອງຈາກນໍ້າ. ພາຍໃນເວລາກອງປະຊມ, ຝາຍຈີນໄດຖະ

ແຫຼງອອກວາ ເລີ່ມແຕປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະແບງປັນຂໍ້ມູນທາງ

ອຸທົກກະສາດຕະຫຼອດປີຂອງແມນ້ໍາລານຊາງກັບບັນດາປະເທດ

ລອງແມນ້ໍາຂອງ, ຮວມກັນກສາງຖານຂ້ໍມູນການຮວມມືດານ

ຊັບພະຍາກອນແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ເພ່ືອຮັບມືກັບໄພ

ນ້ໍາຖວມ-ໄພແຫງແລງໃຫດີກວາເກ່ົາ.

      ການຮວມມືທາງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາເປັນຈຸດໜັກໃນກົນໄກ

ການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງໃນຕະຫຼອດເວລາທ່ີ

ຜານມາ. ກອງປະຊມຜູນໍາການຮວມມືແມນໍ້າລານຊາງ-ແມ

ນ້ໍາຂອງຄ້ັງທຳອິດໃນປີ 2016 ໄດສາງ “ຂອບການຮວມມື3+5” 

ຂ້ຶນ, ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຈ່ຶງເປັນໜ່ຶງໃນຫາທິດທາງການຮວມມື

ບູລິມະສິດ. ປີ 2018 ຝາຍຈີນໄດສະເໜີການຈັດສາງ “ແຜນ

ເຄ່ືອນໄຫວ 5 ປີຂອງການຮວມມືທາງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ”(ຈຸດ

ປະສົງແມນເພ່ືອຊກຍູສ່ົງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຂອງບັນດາປະເທດລອງແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ເພ່ີມ

ຄວາມສຸກໃຫແກປະຊາຊົນໃນບັນດາປະເທດ, ຫຸຼດຜອນຄວາມ

ແຕກຕາງຂອງການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ, ກສາງປະຊາຄົມ

ຮວມຊາຕາກຳປະເທດແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງທ່ີອວາຍ

ໜາສູສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ), ເຊິ່ງໄດເນັ້ນຮູບ

ແຜນເສັ້ນທາງໃຫຈະແຈງຍິ່ງຂຶ້ນ. ປະເທດຈີນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ທາງອຸທົກກະສາດໝົດປີຂອງແມນ້ໍາລານຊາງຕບັນດາປະເທດ

ລອງແມນ້ໍາຂອງ, ເປັນບາດກາວອັນສຳຄັນບາດກາວໜ່ຶງ ທ່ີ

ໄດກາວເດີນບົນພ້ືນຖານການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທາງອຸທົກກະສາດ

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີຖາຍຢູພາກເໜືອ
ຂອງລາວ

图① 5月31日在老挝北部拍摄的中老铁路 新华社 图

ຮູບ② ວັນທີ 24 ມີນາ 2018, ກິດຈະກຳສັບປະດາແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາ
ຂອງຄ້ັງທຳອິດໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ

图② 2018年3月24日，首届澜湄活动周在老挝首都万象举行 

新华社 图
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ໃນໄລຍະນ້ໍາຂ້ຶນ.

      ທານ ຫູຼກວາງເຊ້ິງ(Lu guangsheng)ຄະນະບໍດີສະຖາ

ບັນຄ້ົນຄວາການພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ

ໄດຊີ້ອອກວາ, ຝາຍຈີນໄດຕອບສະໜອງຄວາມໃສໃຈ ແລະ 

ຄວາມປາຖະໜາໃນການເພີ່ມທະວີການຮວມມືຈາກປະເທດ

ລອງແມນໍ້າຂອງຢາງຫາວຫັນ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າ

ໃນການປອງກັນ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພແຫງແລງ ໄພນ້ໍາຖວມ

ຮວມກັນສຳລັບບັນດາປະເທດແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ, 

ແລະ ຈະມີປະສິດທິພາບສູງກວາເກ່ົາໃນການນຳໃຊຊັບພະຍາ

ກອນນ້ໍາ.

      ໂດຍການຮັບຮູວາ, 6 ປະເທດແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາ

ຂອງໄດເລ່ີມປະຕິບັດໂຄງການຮວມມືຕົວຈິງຈຳນວນ 20 ລາຍ

ການເຊ່ັນ: ໂຄງການກຽວກັບການປະເຊີນການປຽນແປງດິນ

ຟາອາກາດ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນໄຟຟາ ຄວາມປອດໄພ

ທາງນ້ໍາດ່ືມ ການບໍລິຫານໄພນ້ໍາຖວມ-ແຫງແລງ ແລະ ໂຄງ

ການອື່ນໆ. ທານ ກໍຢຽນຈຸນ(Guo yanjun) ຫົວໜາສະຖາ

ບັນຄ້ົນຄວາທະວີບອາຊີ ຂອງວິທະຍາໄລທາງການຕາງປະເທດ
(China Foreign Affairs University)ວິເຄາະວາ, ຂ້ໍລິເລ່ີມ

ກຽວກັບການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບທາງການຮວມມືດານຊັບ

ພະຍາກອນນ້ໍາຂອງຝາຍຈີນໄດສະເໜີອອກມານ້ັນ ໄດສະແດງ

ໃຫເຫັນເຖິງທາທີອັນເປີດກວ້າງ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈໃນການພັດ

ທະນາຮວມກັນຢາງແທຈິງ, ຈະມີຜົນປະໂຫຍດແກປະເທດຈີນ 

ແລະ ປະເທດທີ່ກຽວຂອງເພີ່ມທະວີຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ 

ແລະ ຫຸຼດຜອນຄວາມສົງໄສຕກັນ.

      ພາຍໃຕເບື້ອງຫຼັງທີ່ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ແຜລະ

ບາດນັ້ນ, ການເພີ່ມທະວີການຮວມມືທາງສາທາລະນະສຸກໄດ

ກາຍເປັນຂອດສຳຄັນທີ່ຂາດບໄດໃນການຮວມມືແມນໍ້າລານ

ຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ.

      ຕ້ັງແຕພະຍາດລະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດເກີດມາ, ປະເທດ

ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ແມນ້ໍາຂອງໄດເບ່ິງແຍງດູແລເຊ່ິງ

ກັນ ແລະ ກັນ, ໄດສະໜອງການສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ 

ກັນ, ຊຶ່ງໄດສະກັດກັ້ນຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ

ຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ບວາບັນດາປະເທດລອງແມນໍ້າຂອງໄດ

ສະແດງການສະໜັບສະໜູນການຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ

ປະເທດຈີນໃນຮູບແບບຕາງກັນ, ຫືຼວາຝາຍຈີນໄດແຕງຕ້ັງຄະ

ນະຊຽວຊານ ແລະ ການແພດໄປປະເທດລອງແມນໍ້າຂອງ

ເພ່ືອຊວຍເຫືຼອ ແລະ ແບງປັນປະສົບການນຳກັນນ້ັນ, ທັງເຫັນ

ໄດວາການຮວມມືທາງສາທາລະນະສຸກລະຫວາງ 6 ປະເທດ

ແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ບເຄີຍມີການຢຸດເຊົາຈັກເທ່ືອ.

      ບົນພ້ືນຖານດ່ັງກາວນ້ີ, ຝາຍຈີນໄດຖະແຫຼງອອກວາ ຈະ

ຈັດຕັ້ງກອງທຶນສະເພາະກິດວາດວຍສາທາລະນະສຸກພາຍໃຕ

ຂອບກອງທຶນສະເພາະກິດການຮວມມືແມນໍ້າລານຊາງ-ແມ

ນ້ໍາຂອງ, ຈະສະໜອງວັດຖສ່ິງຂອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ

ທາງເຕັກນິກໃຫແກປະເທດລອງແມນໍ້າຂອງຕາມຄວາມສາ

ມາດຂອງຝາຍຈີນທີ່ເທົ່າຈະເຮັດໄດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ ຈະມີຜົນປະ

ໂຫຍດເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວການຮວມມືທາງສາທາລະນະ

ສຸກລະຫວາງປະເທດແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງໃຫກາຍ

ເປັນກົນໄກ.

      “6 ປະເທດແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງມີພົນລະເມືອງ

ອັນໜາແໜນ ແລະ ເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ,

ບາງປະເທດຍັງມີຈຸດບອບບາງດານລະດັບສາທາລະນະສຸກ 

ແລະ ຄວາມສາມາດປອງກັນພະຍາດລະບາດ, ເຊ່ິງການເພ່ີມ

ທະວີການຮວມມືດານສາທາລະນະສຸກຈຶ ່ງມີຄວາມສຳຄັນ

ຫຼາຍ.” ທານ ຫີຼວຊີງ(Liu qing) ຫົວໜາຫອງການຄ້ົນຄວາອາ

ຊີ-ປາຊີຟິກຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວາບັນຫາສາກົນແຫງຊາດຈີນ

ໄດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວາ, ປະເທດແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມ

ນ້ໍາຂອງມີພ້ືນຖານການຮວມມືທ່ີດີໃນການປອງກັນຄຸມຄອງພະ

ຍາດຂາມຊາດກໍຄື ພະຍາດໄຂຫວັດສັດປີກ ແລະ ພະຍາດໄຂ

ເລືອດອອກເປັນຕົ້ນ, ໂດຍຜານຈັດຕັ້ງກອງທຶນສະເພາະກິດ

ດານສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫການຮວມມືດານສາທາລະ

ນະສຸກປະຕິບັດໃຫກາຍເປັນຈິງດວຍຮູບແບບກົນໄກ, ເພື່ອປະ

ເຊີນກັບເຫດການສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກແບບກະທັນຫັນ.

      ສ່ິງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສນ້ັນແມນຝາຍຈີນໄດກາວຄຳໝນສັນ

ຍາກຽວກັບຢາວັກຊິນພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ

ວາ, ຫັຼງຈາກຢາວັກຊິນສໍາລັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ສຳ

ເລັດການຄົ້ນຄວາ ແລະ ເຂົ້າສູການນໍາໃຊແລວ, ຈະສະ

ໜອງໃຫແກປະເທດລອງແມນໍ້າຂອງເປັນບູລິມະສິດ. ສຳລັບ

ອັນນ້ີ, ທານ ຫູຼກວາງເຊ້ິງ ຊ້ີອອກວາ, ຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງຝາຍ

ຈີນປະກອບມີບົດບາດອັນສຳຄັນແກບັນດາປະເທດລອງແມນ້ໍາ

ຂອງໃນການຕານພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ທັງສະແດງໃຫ

ເຫັນເຖິງຝາຍຈີນແມນເອົາໃຈໃສເປັນຢາງສູງຕກັບການຮວມ

ມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ແລະ ຈັດວາງຢູໃນຖານະບູ
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ລິມະສິດໃນການພົວພັນທາງການທູດກັບປະເທດໃນຂົງເຂດອອມ

ຂາງ, ທັງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງທາທີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ

ທາທີການເປີດກວ້າງໃນການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ

ໂຄວິດ-19 ເຊ່ັນດຽວກັນ.

      ການຂະຫຍາຍການຄາ ແລະ ການຮວມມືເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມ

ຕກັນ ເປັນອີກຈຸດສຳຄັນໜ່ຶງໃນການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-

ແມນ້ໍາຂອງ, ຝາຍຈີນສະເໜີເອົາການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-

ແມນໍ້າຂອງ ມາເຊື່ອມໂຍງກັບ “ຊອງທາງການຄາໃໝທາງ

ບົກ ແລະ ທະເລສາກົນ”, ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ກຽວຂອງໄດຖືກຂຽນໄວ

ຢູໃນ “ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ”.

      ສັງເກດຕາມທາງພູມສາດແລວ, ປະເທດແມນໍ້າລານ

ຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງມີທາແຮງທຳມະຊາດໃນການພັດທະນາການ

ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຕກັນ,  ພາຍໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດໂຄ

ວິດ-19 ເສດຖະກິດການຄາ ປະລິມານການລົງທຶນທີ່ປະເທດ

ຈີນມີກັບປະເທດແມນ້ໍາລອງແມນ້ໍາຂອງ ໄດປະກົດມີການເພ່ີມ

ຂ້ຶນແບບສວນທາງກັບສະຖານະການ. ມີການວິເຄາະໄດຊ້ີອອກ

ໃຫເຫັນວາ, ປັດໃຈດັ່ງກາວນີ້ ເຮັດໃຫບັນດາປະເທດແມນໍ້າ

ຂອງ ຍິ່ງຄາດຫວັງຕຊອງທາງການຄາທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ

ກັນຂ້ຶນ, ລະດົມກຳລັງຈາກພາກຕາເວັນຕົກ  ພາກຕາເວັນຕົກ

ສຽງໃຕຂອງຈີນ ແລະ ກຳລັງຈາກປະເທດອາຊຽນ, ຮວມກັນ

ຊກຍູສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງພາກພື້ນນີ້

ໃຫເປັນປົກກະຕິອີກເທ່ືອໜ່ຶງ.

      ທານ ກໍຢຽນຈຸນ ກາວວາ, “ຊອງທາງການຄາໃໝທາງ

ບົກ ແລະ ທະເລສາກົນ” ເປັນການແກຍາວອອກໄປແບບທຳ

ມະຊາດສູທິດເໜືອຂອງການຮວມມືແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າ

ຂອງ, ການປະສົມປະສານທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ ຜົນກະ

ທົບການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນພົ້ນເດັ່ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ

ສອງຝາຍດ່ັງກາວນ້ີ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດກະຕຸນປະສານການພັດ

ທະນາພາຍໃນປະເທດແມນ້ໍາຂອງ, ພອມທັງອຳນວຍໂອກາດ

ທ່ີດີເດ່ັນໃຫແກການພັດທະນາຂອງພາກຕາເວັນຕົກປະເທດຈີນ,

ຊກຍູຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕອງໂສການຜະລິດ ຕອງໂສ

ການສະໜອງ, ໃຫການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ ເຂົ້າໃນການກສາງ 

“ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”.

      ບພຽງແຕເທ່ົານ້ີ, ຝາຍຈີນຍັງຫາວຫັນຊກຍູສ່ົງເສີມການ

ຮວມມືເສດຖະກິດອະນຸພາກພ້ືນແມນ້ໍາຂອງລະຫວາງການຮວມ

ມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ຊກຍູສ່ົງເສີມການແລກປຽນ

ຮວມມືລະຫວາງກົນໄກຕາງໆກໍຄື ກົນໄກເຂດນໍ້າສາມສາຍ 

ແລະ ກົນໄກຄະນະກຳມະການແມນ້ໍາຂອງເປັນຕ້ົນ.

      ທານ ຫຼີວຊິງ ໄດວິເຄາະວາ, ທາທີການຮວມມືທີ່ເປີດ

ກວ້າງຂອງຝາຍຈີນ ໄດຮັການຮັບຈາກປະເທດພາກພື້ນ ຈະ
ເກີດມີຜົນກະທົບທ່ີແຜກະຈາຍອອກສູເຂດອອມຂາງ, ຊກຍູສ່ົງ
ເສີມບັນດາປະເທດພາຍໃນຂອບເຂດແມນ້ໍາ ເພ່ີມທະວີຫັນເປັນ
ພາກພ້ືນດຽວກັນຂອງ “ຍຸກສະໄໝຫັຼງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-
19”, ຮວມກັນຮັບມືກັບສິ່ງທາທາຍທີ່ມີລັກສະນະສາກົນໂດຍ
ພາຍໃຕໂຄງສາງຂອງລັດທິຫຼາຍຝາຍ.
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① ②

ຮູບ ① ວັນທີ 11 ເມສາ, ພະນັກງານກວດກາຕົວຢາງສາລະພັດສັບປົນຂອງ
ວັກຊິນພະຍາດໂຄວິດ-19

图① 4月11日，工作人员在对新冠病毒灭活疫苗样品进行杂质检

测 新华社 图

ຮູບ ② ນັກສຶກສາລາວຈຳນວນ 12 ຄົນທ່ີມາຮຽນຢູຈີນຮຽນຫັຼກສູດວິຊາວິສະ
ວະກຳເສ້ັນທາງລົດໄຟທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີນໍາໃຊຕົວຈິງຊຽງໄຮ

图② 在上海应用技术大学学习铁道工程专业课程的12名老挝留

学生 新华社 图
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      ທານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາ

ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ກາວວາ: “ພີ່ນອງທີ່ຢູ

ຫາງໄກ  ບດີເທ່ົາກັບຄົນທ່ີຢູບານໃກເຮືອນຄຽງກັນ.” ໂດຍເປັນ

ຄູຮວມມືທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະເທດຈີນເປີດເຜີຍແບງປັນ

ຂ້ໍມູນອຸທົກກະສາດຂອງແມນ້ໍາລານຊາງກັບບັນດາປະເທດລອງ

ແມນ້ໍາຂອງຢາງໂປງໃສ, ດຳເນີນການຮວມມືສຸກເສີນເພ່ືອຮັບ

ມືກັບໄພນ້ໍາຖວມ-ແຫງແລງ. ປີ 2016 ຫາປີ 2019, ປະເທດ

ລອງແມນໍ້າຂອງໄດປະສົບໄພແຫງແລງຢາງຮຸນແຮງ, ປະ

ເທດຈີນດັດປັບຢາງມີວິທະຍາສາດຕອາງແມນໍ້າລານຊາງ,

ຈ່ຶງໄດບັນເທົາສະພາບໄພແຫງແລງຢາງມີປະສິດທິພາບ, ໄດ

ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກສັງຄົມສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານລອງ

ແມນໍ້າຂອງທີ່ລວມທັງປະເທດລາວ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ

ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມປະເທດລາວຈະພະຍາຍາມ

ກັບອົງການທ່ີກຽວຂອງຂອງອີກ 5 ປະເທດຮວມກັນຕ້ັງໜາປະ

ຕິບັດໃຫເປັນຈິງຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມກັນອັນໃໝຂອງກອງ

ປະຊມຜູນຳຄ້ັງນ້ີ ທ່ີກຽວກັບການຮວມມືທາງຊັບພະຍາກອນແມ

ນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ອອກແຮງກສາງແລວພັດທະນາ

ເສດຖະກິດເຂດລອງແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ເພ່ືອເພີ່ມ

ກຳລັງຊກດັນອັນແຂງແຮງເຂ້ົາໃນພາລະກິດສັນຕິພາບ ແລະ 

ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂອງພາກພ້ືນ.

      ທານໂລຍຕາວີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕາງປະ

ເທດຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍກາວວາ, ກົນໄກຂອງການຮວມມື

ແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງໄດຮັບການພັດທະນາອັນວອງ

ໄວ, ໄດກາຍເປັນໜ່ຶງໃນຖານເວທີອັນສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນການຮວມ

ກັນຊກຍູສັນຕິພາບ ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາແບບ

ຍືນຍົງລະຫວາງຫົກປະເທດ. ຂໍ້ສະເໜີທີ່ກອງປະຊມໄດສະເໜີ

ອອກມາ ກໍຄື ຊກຍູການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ

ເຊື່ອມຕກັບ "ຊອງທາງໃໝການຄາທາງບົກທາງ ທະເລສາ

ກົນ", ຊກດັນກໍາລັງກສາງແລວການພັດທະນາເສດຖະກິດຂົງ

ເຂດແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ຈະຊວຍເຫືຼອສ່ົງເສີມຜົນ

ຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດແມນ້ໍາຂອງເຂ້ົາສູຕະຫຼາດໃຫຍພາກ

ກາງແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນ, ຈົນເຖິງການຂົນ

ສ່ົງເຂ້ົາສູຕະຫຼາດອາຊີກາງ ແລະ ທະວີບເອີຣົບ. ພາຍໃຕເບ້ືອງ

ຫັຼງທ່ີພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດມີຜົນກະທົບຕເສດຖະກິດ

ທົ່ວໂລກຢາງຮຸນແຮງທີ່ບເຄີຍມີມາກອນນີ້, ການກສາງແລວ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດເຂດແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ
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ຈະກາຍເປັນເຄ່ືອງຈັກຊກດັນທາງດານເສດຖະກິດໃຫແກພາກ

ພ້ືນໃໝ.

      ທານ ຊິວເວີຍກົງ ປະທານຄະນະກໍາມະການການຄາໄທ-

ຈີນກາວວາ, ພາຍໃຕເບ້ືອງຫັຼງໃຫຍທ່ີພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19

ເກີດຜົນກະທົບຕເສດຖະກິດໂລກນ້ີ, ກອງປະຊມຄ້ັງນ້ີຈະສ່ົງເສີມ

ບົດບາດອັນສໍາຄັນໃຫແກການຮວມມືພາກພ້ືນ ແລະ ການພັດ

ທະນາຮວມກັນ. ໃນ 10 ກວາປີທ່ີຜານມາ ອັດຕາການເພ່ີມຂ້ຶນ

ຂອງເສດຖະກິດຂົງເຂດແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ໄດຮັກ

ສາຢູໃນອັດຕາທ່ີສູງພໍສົມຄວນ, ໄດກາຍເປັນໜ່ຶງໃນຂົງເຂດທ່ີ

ເສດຖະກິດໄດເພີ່ມໄວທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ມັນຍັງປະກອບມີທາ

ແຮງໃນດານສະຖານທີ່ຕັ້ງອັນພິເສດ ດານຄົມມະນາຄົມການ

ຂົນສ່ົງ ແລະ ດານການເຊ່ືອມຕຫາກັນທາງດານວັດທະນະທໍາ.

ພາຍໃຕກົນໄກການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ລັດ

ຖະບານຂອງແຕລະປະເທດໄດອໍານວຍນະໂຍບາຍພິເສດທ່ີເປັນ

ລະບົບສະໜອງມາດຕະການເອ້ືອອຳນວຍຕາງໃຫແກກັນທາງ

ດານພາສີ ການຮວມມືທາງດານການຜະລິດ ແລະ ການຄາ

ຂາມແດນ, ການຮວມມືຂອງຂົງເຂດດັ່ງກາວ ຈະກາຍເປັນ

ຕົວແບບດານການຮວມມືພັດທະນາພາກພ້ືນໃນທ່ົວໂລກ.

      ທານ ຄິງມາວຫິຼນ ເລຂາທິການໃຫຍຮວມກັນຂອງສະຖາ

ບັນຄົ້ນຄວາບັນຫາສາກົນ ແລະຍຸດທະສາດຂອງປະເທດມຽນ

ມາ ກາວວາ, ໃນເບື້ອງຫຼັງຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, 

ການຮວມມືແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ ຄວນລົງເລິກກວາ

ເກົ່າອີກກາວໜຶ່ງ. ການພັດທະນາດານກະສິກໍາ ມີຄວາມສໍາ

ຄັນອັນຍິ່ງໃຫຍຕການພັດທະນາຂອງທຸກປະເທດແມນໍ້າລານ

ຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ທຸກປະເທດຕອງເພ່ີມທະວີການຮວມມືດານ

ເຕັກໂນໂລຊີກະສິກໍາ ດານການຂົນສ່ົງໂລຈິສະຕິກ ແລະ ດານ

ການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ເພິ່ນສະແດງຄວາມຍິນດີ

ຕກັບການຕັດສິນຂອງປະເທດຈີນທ່ີຈະຈັດຕ້ັງກອງທຶນສະເພາະ

ກິດດານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕຝາຍຈີນທ່ີຈະສືບ

ຕສະໜອງວັດຖອຸປະກອນການຕານພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 

ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດານເຕັກນິກໂລຊີ.

      ທານ ຮວງກໍຢົງ ກໍາມະການຂອງຄະນະກໍາມະການເຄ່ືອນ

ໄຫວສະມາຄົມຮັກສາທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມປະເທດ

ຫວຽດນາມ ຍອງຍໍຊົມເຊີຍທີ່ຝາຍຈີນແບງປັນຂໍ້ມູນອຸທົກກະ

ສາດໝົດປີຂອງແມນ້ໍາລານຊາງ, ເພ່ິນຄິດວາ ການກະທຳດ່ັງ

ກາວນີ້ຈະຊກຍູສົ່ງເສີມເຂດເກາະດອນສາມຫຼຽມແມນໍ້າຂອງ

ໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງເຊັ່ນການທັ່ງເຊາະເຂົ້າມາຂອງ

ນ້ໍາທະເລໃນລະດູແຫງແລງໃຫໄດດີກວາເກ່ົາ, ທັງຈະສ່ົງເສີມ

ຮູບແບບການຜະລິດດານກະສິກໍາຂອງຊາວກະສິກອນທອງຖ່ິນ

ສາມາດຫັນປຽນຮູບແບບທ່ີຍົກລະດັບໄດ.
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ຮູບ ① ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີພວມຢູ່ໃນການກສາງ

图① 建设中的中老铁路 新华社  图

ຮູບ ② ທານ ສົມມາດ ພົນເສນາ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມປະເທດລາວ

图② 老挝自然资源与环境部部长宋玛·奔舍那 中国水利网供图
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      ຢູມູມໜຶ່ງຂອງຊມຊົນປານຈູຊຍຢວນ(Banzhucuiyuan 

Community)ໜວຍທີ 9 ຖະໜົນຫົງຊານຕາເວັນອອກ ນະຄອນ

ຄຸນໝິງ, ມີຮານຄານອຍໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວາ “ປານໂພ ເບີ 9. ອາກາດ

ໃນຕອນບາຍຂອງຕ້ົນລະດູໃບໄມຫ່ົຼນກຳລັງຮອນ, ມີຄົນຈຳນວນ

ບໜອຍມາຮານນອຍໆນ້ີ, ເພ່ືອມາຊິມລົດຊາດຕ້ົນຕຳລັບຂອງ

ກາເຟເຢັນປະເທດລາວ.

      “3 ປີກອນ ຂອຍໄດມາທອງທຽວຢູປະເທດລາວ, ເປັນຄ້ັງ

ທຳອິດທ່ີໄດດ່ືມກາເຟລາວ, ລົດຊາດດີແທໆ , ເຊ່ິງໄດສາງຄວາມ

ປະທັບໃຈອັນເລິກເຊ່ິງໃຫແກຂອຍ. ໃນເວລານ້ັນ ຂອຍຄິດຢາກ

ເອົາມັນກັບປະເທດຈີນໃຫບັນດາຄອບຄົວ ແລະໝູເພ່ືອນໄດຊິມລົດ

ຊາດ.” ທານ ເສິນທາວ (Shen Tao) ຜູເປັນເຈ້ົາຂອງຮານປານ

ໂພ ເບີ 9, ຍອນວາມັກກາເຟເຢັນຂອງປະເທດລາວ, ລາວໄດ 

ຮຽນວິທີເຮັດຢູທອງຖິ່ນໂດຍກົງ, ຫຼັງຈາກກັບປະເທດ, ກໍໄດ 

ນັດກັບໝູເພື່ອນຮວມກັນ ກຕັ້ງທຸລະກິດ, ກໍໄດມີຮານນອຍທີ່ຢູ

ທາງໜານ້ີແຫຼະ. 

      ທານ ເສິນທາວ ເວ້ົາວາ, ເພ່ືອເຮັດໃຫລູກຄາເມ່ືອເຂ້ົາ

ມາໃນຮານກໍສາມາດຮູສຶກໄດເຖິງບັນຍາກາດການດື່ມກາເຟ

ເຢັນລາວ, ໃນຕອນທ່ີປະດັບຕົບແຕງ ລາວໄດຂໍຄຳແນະນຳນຳ

ໝູເພ່ືອນຄົນລາວ, ຕົບແຕງໝົດຮານໃຫເປັນສະໄຕລຂອງອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.ຊາງ,ຜາຂາວມາ, ຖົງກາເຟທີ່ເປັນຮູບ

ແບບຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ...“ພວກເຮົາຢາກພະຍາ

ຍາມຢາງເຕັມທ່ີເພ່ືອສາງໃຫທຸກຄົນຮູສຶກຄືໄປຢູບອນນ້ັນແທໆ .”

      ຈາກທັດສະນະຂອງ ທານ ເສິນທາວ, ເມ່ືອປຽບທຽບກາ

ເຟລາວກັບກາເຟສວນໃຫຍຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ, 

ລົດຊາດຈະມີຄວາມສົດຊື່ນກວາ, ທັງຍັງນຸມນວນ ແລະຫອມ

ດົນ. ພວກເຮົາໄດເລືອກໃຊເມັດກາເຟທ່ີບົດດວຍມື ແລະຂ້ົວຢູ

ໃນລາວ, ເຊິ່ງໄດເກັບຮັກສາກິ່ນຫອມອັນເຂັ້ມຂຸນຕາມທຳມະ

ຊາດຂອງກາເຟ, ກັບສູດທ່ີເຮັດອອກມາໃຫລົດຊາດສົດຊ່ືນ, ແບບ

ນ້ີ ຍ່ິງມີຄວາມເໝາະສົມກັບລົດຊາດຂອງຄົນຈີນ.”

      ອີງຕາມຂ້ໍມູນ, ປະຫວັດສາດການປູກກາເຟຂອງປະເທດ

ລາວສາມາດຍອນຍຸກໄປເຖິງຕ້ົນສະຕະວັດທີ 20. ພູພຽງບໍລະ

ເວນທີ່ຢູພາກໃຕຂອງປະເທດລາວ, ແມນບອນປູກກາເຟລາວ

ທີ່ມີປະຫວັດສາດຍາວນານທີ່ສຸດ, ທັງແມນເຂດທີ່ມີເນື້ອທີ່ປູກ

ກາເຟກວາງຂວາງທ່ີສຸດ ແລະ ປະລິມານຜົນຜະລິດຫຼາຍທ່ີສຸດ. 

ດິນໃນທອງຖ່ິນອຸດົມໄປດວຍດິນແຮພູເຂົາໄຟ, ບວກກັບນ້ຳຝົນ

ແລະ ການສາດສອງຂອງແສງແດດໃນທອງຖ່ິນທ່ີມີຢາງເຕັມ

ປຽມ, ເມັດກາເຟອາຣາບິກາ (Arabica)ແລະໂຣບັສຕາ(Ro-

busta)ທີ່ຜະລິດຈາກພູພຽງບໍລະເວນຈຶ່ງ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມ

ຢາງກວາງຂວາງໃນຕະຫຼາດສາກົນ.

      ຄຽງຄູກັບນັກທອງທຽວຈີນ ໄປທຽວຢູລາວເພີ່ມຂຶ້ນໃນ

ຊມປີຜານມາ, ເມັດກາເຟລາວທ່ີມີລົດຊາດເຂ້ັມຂຸນລະອຽດອອນ

ທ່ີຜານການເຮັດສູດເຢັນເປັນກາເຟເຢັນປະເທດລາວ ໄດໂດງ

ດັງຢູຈີນຢາງວອງໄວ.

      ການຊົງກາເຟ, ການຖອກກາເຟ, ເພ່ີມນົມຂຸນ ແລະນ້ຳ

ນມົ, ຝມີກືານເຮດັກາເຟເຢນັລາວຂອງ ທານ ເສນິທາວ ນັບ

ມ້ືນັບຊຳນານ. ເຖິງແມນວາເປີດຮານບໄດຮອດເຄ່ິງປີ, ຮານ

ປານໂພເບີ 9 ກໍໄດດຶງດູດບລັອກເກີ (blogger)ອາຫານຈຳ

ນວນບໜອຍມາເຊັກອິນຢູນ້ີ. ນາງ ສຽວຖານ ກໍແມນຖືກບລັອກ

ເກີອາຫານແນະນຳມາ. “ຂອຍເຄີຍຮຽນຢູປະເທດລາວ, ມັກດ່ືມ

ກາເຟເຢັນລາວຫຼາຍ, ໃນປັດຈຸບັນຢູຄຸນໝິງກໍສາມາດດ່ືມກາເຟ

ລົດຊາດດຽວກັນນ້ີໄດ, ທັງມີຄວາມຄິດຮອດ ແລະ ຄວາມດີໃຈ.”

在云南省昆明市虹山东路 9 号版筑翠园一隅，有一

家叫半坡 9 號的小店。“3 年前我到老挝旅游，第一次喝

到老挝冰咖啡，口感非常好，给我留下了非常深刻的印象。”

沈涛是半坡 9 號的店主，因为喜欢老挝冰咖啡，他干脆

在当地学习了制作方法，回国后，约上朋友一起创业，便

有了眼前的这家小店。

在沈涛看来，老挝咖啡与东南亚其他国家咖啡相比，

口味更加清新，并且温和绵长。“我们选用的是老挝炭烧、

手工打磨的咖啡豆，保留了咖啡天然的香浓，在配方上做

到清爽，这样更适合中国人的口味。”

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ① ຮານຂາຍກາເຟລາວປານໂພເບີ 9

图① 半坡九號咖啡店 受访者供图

ຮູບ ② ທານ ເສິນທາວ ກຳລັງປຸງແຕງກາເຟ

图② 沈涛在调制咖啡 李晓芬 图
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未来 5 年云南现代化产业这样发展
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■  本刊记者 谭晶纯 段毅 / 文 

近日，云南省《关于加快构建现代化产业体系的决定》正式出台，为云

南产业发展构建未来 15 年的总体规划。云南现代化产业会呈现怎样的前景，

本刊用一组数字为您呈现。

      ໃນໄລຍະມໆ ນ້ີ, ແຂວງຢຸນນານໄດອອກ "ຂ້ໍຕົກລົງວາດວຍການເລ່ັງລັດກສາງ
ລະບົບອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝ" ຢາງເປັນທາງການ, ເຊ່ິງໄດສາງແຜນແມບົດຂອງ
ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາແຂວງຢຸນນານ ໃນ 15 ປີຕໜາ. ອະນາຄົດຂອງອຸດສາ
ຫະກໍາທັນສະໄໝແຂວງຢຸຸນນານຈະປາກົດເປັນພາບແນວໃດ, ວາລະສານສະບັບນີ້
ຈະໃຫຄຳຕອບແກທານດວຍຕົວເລກຈຳນວນຫນ່ຶງ.
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ກສາງອຸດສາຫະກໍາເສົາຄ້ໍາລະດັບພັນຕ້ື 5 ຂະແໜງ
打造 5 个万亿级支柱产业

ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດແບບທັນສະໄໝ

先进制造业

      ແຂວງຢຸນນານໄດສາງກຸມອຸດສາຫະກໍາທ່ີມີລັກສະນະພິ
ເສດຕາງໆ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດວັດສະດຸອາລູມີນຽມສີຂຽວ, ວັດ
ສະດຸຊິລິຄອນສີຂຽວ, ການຢາຊີວະພາບ, ຂ້ໍມູນເອເລັກໂຕຼນິກ 
ແລະ ອ່ືນໆເປັນເທ່ືອລະກາວ; ແຂວງຢຸນນານຈະດຳເນີນວິສະ
ວະກໍາການກສາງແບບອັດສະລິຍະ, ເລ່ັງລັດກສາງໂຮງງານ
ສາທິດດານການຜະລິດແບບອັດສະລິຍະຈຳນວນໜ່ຶງ, ເພ່ືອໃຫ
ບຸກທະລຸຢາງວອງໄວໃນຂົງເຂດເຄ່ືອງບໍລິໂພກ ເຊ່ັນ: ລົດຍົນ
ອັດສະລິຍະ, ຜະລິດຕະພັນອັດສະລິຍະທ່ີສາມາດນຸງຖືໄດ, ເຄ່ືອງ
ໃຊໄຟຟາໃນຄອບຄົວແບບອັດສະລິຍະອື່ນໆ ແລະ ໃນຂົງເຂດ
ຮາດແວ(Hardware)ອັດສະລິຍະແບບໃໝ, ຂົງເຂດຊອບແວ
(Software)ຂອງລະບົບ ແລະ ອ່ືນໆອີກດວຍ.
      ຮອດປີ 2025, ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການດຳເນີນຕ້ົນຕໍບັນ
ລຸເຖິງ 1500 ຕ້ືຢວນ
      ຮອດປີ 2030, ບັນລຸເຖິງ 2900 ຕ້ືຢວນ, ອຸດສາຫະກໍາ

ການຜະລິດແບບທັນສະໄໝກວມເອົາ 15% ຂອງອັດຕາສວນ
GDP.

      ຮອດປີ 2035, ລະດັບອຸປະກອນປະກອບຂອງອຸດສາຫະກໍາ
ການຜະລິດບັນລຸລະດັບທັນສະໄໝຂອງທົ່ວປະເທດ, ສາງເປັນ
ກຸມອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດທັນສະໄໝລະດັບຊາດຈຳນວນໜ່ຶງ.

ອຸດສາຫະກໍາການທອງທຽວວັດທະນະທຳ

旅游文化业

      ແຂວງຢຸນນານຈະສືບຕຊກຍູການກສາງ “ທຽວຢຸນນານມື
ຖືໜວຍດຽວ”, ໃຫນັກທອງທຽວທຸກຄົນສາມາດສຳຜັດເຖິງການ
ບໍລິການແບບອັດສະລິຍະຕະຫຼອດເວລາທີ່ຢູແຂວງຢຸນນານ; 
ປັບປຸງສະພາບແວດລອມການທອງທຽວໃຫດີຂຶ້ນ, ຊກດັນໃຫ
ໂຄງລາງ ແລະ ການບໍລິການດານການທອງທຽວຂອງຢຸນ
ນານເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ; ຊກຍູການພັດທະນາຮວມກັນລະ
ຫວາງຂະແໜງການທອງທຽວ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກຽວ
ຂອງອື່ນໆ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສການຫຼອມລວມກັນລະຫວາງວັດ
ທະນະທໍາ ແລະ ການທອງທຽວ, ການຮັກສາສຸຂະພາບແບບ
ນິເວດວິທະຍາ, ກິລາກາງແຈງ ແລະ ການທອງທຽວຊາຍ
ແດນ-ຂາມຊາຍແດນ ແລະ ອ່ືນໆ; ກສາງເສ້ັນທາງການທອງ
ທຽວແຂວງຢຸນນານພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ດານການທອງທຽວລັກສະນະພາກພ້ືນອ່ືນໆ; ລົງເລິກການແລກ
ປຽນຮວມມືກັນໃນດານການທອງທຽວວັດທະນະທໍາລະຫວາງ
ແຂວງຢຸນນານກັບບັນດາປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນອອມຂາງ.

      ຮອດປີ 2025, ຍອດລາຍຮັບຈາກຂະແໜງການທອງທຽວ
ວັດທະນະທໍາບັນລຸເຖິງ 2000 ຕ້ືຢວນ
      ຮອດປີ 2030, ບັນລຸເຖິງ 3500 ຕ້ືຢວນ, ຂະແໜງການ
ທອງທຽວວັດທະນະທໍາກວມເອົາ 12% ຂອງອັດຕາສວນ GDP

      ຮອດປີ 2035, ກາຍເປັນແຂວງນໍາໜາດານການພັດທະນາ
ຂະແໜງການທອງທຽວວັດທະນະທໍາໃນທ່ົວປະເທດ, ເປັນຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງດານການທອງທຽວວັດທະນະທໍາທ່ີສຳຄັນຂອງ
ໂລກ

ທ່ີກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາປາຍ ຕາຫີຼແຂວງຢຸນນານ, ຖານການຜະ
ລິດລົດຍົນພະລັງງານໃໝ ສືຈຸນ ຕາຫີຼ

云南省大理白族自治州，大理时骏新能源汽车产业基地 杨峥 图

ທ່ີກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາໄທລ້ືເຜ່ົາກິງພໍ ເຕີຫົງແຂວງຢຸນນານ, ສາວ
ງາມນ່ັງຢູເທິງລົດດອກໄມ
云南省德宏傣族景颇族自治州，泼水节上的花车美女 陈创业 图
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ຂະແໜງກະສິກໍາທັນສະໄໝ ທີ່ມີສີສັນພູພຽງຢຸນນານ

高原特色现代农业

     ໂດຍປິ່ນອອມຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນ ມີເອກະລັກພິເສດ 
ແລະ ມີທາແຮງ ເຊ່ັນ: ໃບຊາ, ດອກໄມ, ພືດຜັກ, ໝາກໄມ, 
ໝາກໄມເປືອກແຂງ, ກາເຟ, ຢາພ້ືນເມືອງຈີນ, ໝູເປັນ ແລະ
ອ່ືນໆ, ເພ່ືອຊກຍູການກສາງຈຸດສາທິດ “ໜ່ຶງເມືອງ ໜ່ຶງອຸດສາ
ຫະກໍາ”, ຊກດັນການກສາງຖານອຸດສະຫະກໍາ“ອາຫານສີຂຽວ”
ແບບແບງລະດັບ, ກສາງກຸມບານ-ຕາແສງ “ໜຶ່ງບານ ໜຶ່ງ
ຜະລິດຕະພັນ” ສະເພາະທາງຈໍານວນໜ່ຶງ, ສາງໃຫເປັນລະບົບ
ຂະແໜງກະສິກໍາທ່ີທັນສະໄໝ.
      ຮອດປີ 2025, ຍອດມູນຄາຜະລິດຂະແໜງກະສິກຳປາໄມ, 
ຂະແໜງລຽງສັດການປະມົງ ແລະ ມູນຄາຜະລິດຂອງຂະແໜງ
ການປຸງແຕງທ່ົວແຂວງບັນລຸເຖິງ 2000 ຕ້ືຢວນ.
      ຮອດປີ 2030, ບັນລຸເຖິງ 3000 ຕ້ືຢວນ, ຂະແໜງກະສິ
ກໍາທັນສະໄໝລັກສະນະພິເສດພູພຽງກວມເອົາ 10% ຂອງອັດ

ຕາສວນ GDP

      ຮອດປີ 2035, ກາຍເປັນຖານຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາສີຂຽວ
ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນໃຈກາງແຜລັດສະໝີດານນະວັດຕະ
ກໍາພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາເອກະລັກພິເສດທີ່ອວາຍໜາສູ
ອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີອາຄະເນ

ຂະແໜງການຂົນສົ່ງໂລຈິສະຕິກແບບທັນສະໄໝ

现代物流业

      ວາງແຜນຂະຫຍາຍເຄືອຂາຍການຂົນສ່ົງໂລຈິສະຕິກຂາມ
ພາກພື້ນທີ່ອວາຍໜາສູວົງເສດຖະກິດອອມຮອບມະຫາສະໝຸດ
ອິນເດຍ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບແລວເສດຖະກິດແມນ້ໍາຢາງເຊ
ກຽງ, ເຂດອາວກວງຕຸງ ຮົງກົງ ມາເກົາ, ປັກກ່ິງ ທຽນຈ່ິນເຫີ
ເປີຍ, ເຂດສາມລຽມປາກແມນ້ໍາຢາງຊີກຽງ ແລະ ວົງເສດຖະ
ກິດເສິງຕູຈົງກ່ິງ; ດໍາເນີນໂຄງການແກໄຂຂ້ໍບົກພອງດານໂຄງ
ລາງລະບົບຂົນສ່ົງຕອງໂສເຢັນ(Cold Chain Logistics), ປັບ
ປຸງເຄືອຂາຍການຂົນສົ່ງລະດັບ III ຂອງກຸມບານຕາແສງໃນ
ທ່ົວເມືອງໃຫສົມບູນ, ສາງເຄືອຂາຍຈັດສ່ົງຂອງຕົວເມືອງ ແລະ 
ຕາແສງທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງ; ສາງຕ້ັງສະຫະພັນພັດທະນາຕອງ
ໂສການສະໜອງທົ່ວໂລກທີ່ອວາຍໜາສູອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີ
ອາຄະເນ, ສາງຕັ້ງລະບົບການຂົນສົ່ງຕອງໂສການສະໜອງ
ແບບອັດສະລິຍະ.
      ຮອດປີ 2025, ຍອດລາຍຮັບຈາກຂະແໜງການຂົນສ່ົງ
ທ່ົວແຂວງບັນລຸເຖິງ 1000 ຕ້ືຢວນ
      ຮອດປີ 2030, ບັນລຸເຖິງ 2000 ຕ້ືຢວນ, ຂະແໜງການ
ຂົນສ່ົງໂລຈິສະຕິກແບບທັນສະໄໝ ກວມເອົາ 10% ຂອງອັດຕາ
ສວນ GDP

      ຮອດປີ 2035, ສາງໃຫເປັນທາງຜານໃຫຍດານການຂົນ
ສ່ົງສາກົນທ່ີເຊ່ືອມໂຍງກັບແຜນດິນໃຫຍປະເທດຈີນ ແລະ ອວາຍ
ໜາສູອາຊີໃຕ-ອາຊີອາຄະເນ ແລະ ວົງເສດຖະກິດອອມຮອບ
ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ກາຍເປັນຈຸດຄໍ້າຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນ
ຂອງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ແລະ ສູນດານການຂົນສ່ົງ.

ຂະແໜງກະສິກຳທັນສະໄໝທ່ີມີສີສັນພູພຽງຢຸນນານ

云南高原特色现代农业 杨峥 图

ດອກໄມຢຸນນານຂົນສ່ົງໄປເຖິງປະເທດອາຄະເນ
ໂດຍຜານໂຕ່ງໂສ້ຮັກສາຄວາມເຢັນ

云南鲜花通过冷链运输发往东南亚国家 新华社 图
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      ແຂວງຢຸນນານຍັງຈະສຸມໃສພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທ່ີມີມູນ
ຄາການຜະລິດຕປີເກີນຮອຍຕ້ືຢວນຈໍານວນ 8 ຂະແໜງ ເຊ່ັນ: 
ພະລັງງານສີຂຽວ, ການອະນຸລັກສ່ິງແວດລອມ, ເສດຖະກິດດິ
ຈິຕອນ, ການບໍລິການທະນາຄານການເງິນ, ການຢາຊີວະ
ພາບ, ວັດສະດຸໃໝ ແລະ ອ່ືນໆ. ຮອດປີ 2030, ແຕລະອຸດສາ
ຫະກໍາທາແຮງລະດັບຮອຍຕ້ື ແມນຕອງສູຊົນໃຫເດີນຕາມເສ້ັນ

ຂະແໜງການບໍລິການສຸຂະພາບ

健康服务业

      ສະໜັບສະໜູນການກສາງເຂດສາທິດຂະແໜງການສຸຂະ
ພາບໃຫຍນະຄອນຄຸນໝິງຢາງເຕັມທີ່, ສຸມໃສການສະໜັບສະ
ໜູນກສາງເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາວັກຊິນ, ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະ
ກໍາຈຸລັງ; ຫຼອມລວມເຂົ້າເຂດທົດລອງການຄາເສລີຢາງເລິກ
ເຊິ່ງ, ຕັ້ງໜານໍາເຂົ້າຊັບພະຍາກອນບໍລິການດານການແພດ
ທ່ີມີລະດັບສູງຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ວາງແຜນກສາງ
ໂຄງສາງສັງລວມຂະແໜງການສຸຂະພາບທີ່ປະກອບມີ “ການ
ປິ່ນປົວ, ການຢາ, ການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ,
ກາຍຍະບຳບັດ, ການພັກຜອນຟ້ືນຟູ, ການທອງທຽວ.”  
      ຮອດປີ 2025, ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການດໍາເນີນຕ້ົນຕໍຂອງ
ຂະແໜງການບໍລິການສຸຂະພາບບັນລຸເຖິງ 500 ຕ້ືຢວນ.
      ຮອດປີ 2030 ບຸກທະລຸ 1100 ຕ້ືຢວນ, ຂະແໜງການບໍລິ
ການສຸຂະພາບກວມເອົາ 8% ຂອງອັດຕາສວນ GDP.

      ຮອດປີ 2035, ກາຍເປັນເຂດເຕ້ົາໂຮມຂະແໜງການບໍ
ລິການສຸຂະພາບທ່ີຮັບໃຊແກທ່ົວປະເທດ, ເຊ່ິງອວາຍໜາສູອາ
ຊີໃຕ-ອາຊີອາຄະເນ ແລະ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການດຳລົງ
ຊີວິດທ່ີມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທ່ີເປັນລະດັບຊ້ັນໜ່ຶງຂອງໂລກ.

ບໍາລຸງສາງອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີທາແຮງລະດັບຮອຍຕື້ 8 ຂະແໜງ
培育 8 个千亿级优势产业

ທາງແຫງການພັດທະນາທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ແລະ ມີລະດັບ
ສູງ, ສູຊົນໃຫບັນລຸເຖິງ 3% ໃນຍອດປະລິມານເສດຖະກິດ. ຮອດ
ປີ 2035, ໃຫສາງເປັນການວາງແຜນຕອງໂສອຸດສາຫະກໍາໃນ
ທ່ົວໂລກທ່ີມີການເປີດກວາງຮວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ມີການຮວມ
ປະສານກັນທັງພາຍໃນພາຍນອກ ແລະ ຕ້ັງຫັຼກປັກຖານຢູທ່ີຢຸນ
ນານ.

ງານວາງສະແດງຂະແໜງອະນຸຮັກສາສຸຂະພາບສາກົນຄຸນໝິງໄດດຶງດູດ
ຫຼາຍຜູຊົມຈຳນວນຫຼາຍ

昆明国际养生养老产业博览会吸引众多观众 杨峥 图

ໂຄງການກສາງພະລັງງານລົມຢຸນນານ

云南风电建设 杨峥 图
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数读 | 中国（云南）自贸试验区一岁了

2019 年 8 月，云南等 6 个省份获批

设立自由贸易试验区。8 月 30 日，作为中

国首批沿边自由贸易试验区之一的中国（云

南）自由贸易试验区挂牌成立，标志着云

南改革开放高质量跨越发展进入新的时代。

这一年，云南自贸试验区外贸进出口

总值 131.05 亿元人民币 ；每天 160 户

市场主体在自贸试验区诞生，每 4 天 1 户

外资企业在此落地 ；2020 年上半年银行

跨境人民币结算 108.4 亿元……这些数

据诠释了云南自贸试验区改革的活力、开

放的动力。

vtmy[kpI6[rk[

ສະໜາມບິນສາງສຸຍນະຄອນຄຸນໝິງ

昆明长水国际机场 新华社 图

13902 ແຫງ

13902 户

      ເຂດທົດລອງການຄາເສລີຢຸນນານ ໄດວາງນະໂຍບາຍ

ດຶງດູດການລົງທຶນຫຼາຍຢາງ, ຈັດງານດຶງດູດການລົງທຶນຂອງ

ເຂດທົດລອງການຄາເສລີຜານທາງອອນລາຍຫຼາຍຄ້ັງ, ເຊ່ິງ

ໄດເຊັນສັນຍາໂຄງການຮວມມືຈຳນວນ 27 ໂຄງການ ພາຍ

ໃນເຂດໂດຍຜານການເຊັນສັນຍາທາງອອນລາຍ ແລະ ວິທີ

ການອ່ືນໆ, ມູນຄາການລົງທຶນປະມານ 26,3 ຕ້ືຢວນ(ປະມານ 
4 ຕ້ືໂດລາ).

      ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ເຂດທົດລອງການຄາເສລີ 3 ເຂດມີ

ວິສາຫະກິດຂ້ຶນທະບຽນໃໝທັງໝົດ 13902 ແຫງ, ໃນນ້ັນ ວິສາ

ຫະກິດພາຍໃນປະເທດ 13838 ແຫງ, ທຶນຈົດທະບຽນ 95,445 

ຕ້ືຢວນ(ປະມານ 14,7 ຕ້ືໂດລາ); ວິສາຫະກິດຕາງປະເທດ 64 

ແຫງ, ທຶນຈົດທະບຽນ 7,27 ຕ້ືຢວນ (ປະມານ 1,1 ຕ້ືໂດລາ).

13,105 ຕ້ືຢວນ

131.05 亿元

      ໃນປີນ້ີ,  ມູນຄາການຄານໍາເຂ້ົາສ່ົງອອກຂອງເຂດທົດລອງ

ການຄາເສລີຢຸນນານແມນ 13,105 ຕ້ືຢວນ(ປະມານ 2 ຕ້ືໂດ

ລາ).

      ແຕລະມ້ືມີ 160 ຫົວໜວຍທຸລະກິດໄດເກີດຂ້ຶນຢູທ່ີເຂດທົດ

ລອງການຄາເສລີ, ທຸກໆ 4 ມ້ືຈະມີວິສາຫະກິດຕາງປະເທດ 1 

ແຫງ ໄດຕ້ັງຫັຼກປັກຖານຢູທ່ີນ້ີ.

      ໄລຍະເຄ່ິງປີຕ້ົນຂອງປີ 2020 ມູນຄາການຊໍາລະສະສາງ

ເງິນຢວນຂາມຊາຍແດນຂອງທະນາຄານແມນ 10,84 ຕ້ືຢວນ

(ປະມານ 1,7 ຕ້ືໂດລາ).
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ວິສາຫະກິດ 1 ໝ່ືນກວາແຫງ

1 万余家企业

      ຂົງເຂດດຳເນີນການຂອງເຂດທົດລອງການຄາເສລີຢຸນ

ນານ-ເຂດຄຸນໝິງທັງໝົດ 76  ຕາລາງກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງເປັນ

ເຂດທ່ີຂອບເຂດດໍາເນີນການໃຫຍທ່ີສຸດໃນ 3 ເຂດນ້ັນ. ປີໜ່ຶງ

ທ່ີຜານມາ ເຂດຄຸນໝິງໄດດຶງດູດການລົງທຶຶນເກີນ 86 ຕ້ືຢວນ

(ປະມານ 13,2 ຕ້ືໂດລາ), ດຶງດູດວິສາຫະກິດ 1 ໝ່ືນກວາແຫງ

ເຂ້ົາມາຈົດທະບຽນ.

273,5 ພັນລາຍການ 

27.35 万件

      2,735 ແສນລາຍການ ແມນປະລິມານລາຍການບໍລິການ

ດານວຽກງານລັດຖະບານທ່ີເຂດທົດລອງການຄາເສລີຢຸນນານ-

ເຂດກ່ິງແຂວງຫົງເຫີ(Honghe autonomous prefecture)

ໄດສໍາເລັດໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜານມາ. ເພື່ອໃຫວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າມາ

ລົງທຶນສາມາດສໍາຜັດເຖິງຄວາມສະດວກວອງໄວ ແລະ ຄວາມ

ອົບອຸນເໝືອນກັບຢູໃນ “ຄອບຄົວ” ຢາງເຕັມທ່ີ, ເຂດກ່ິງແຂວງ

ຫົງເຫີຍັງໄດສາງຕັ້ງລະບົບຄະນະສະເພາະດານວຽກງານ, 

ປັດຈຸບັນໄດຊກຍູການເຊັນສັນຍາໂຄງການສໍາຄັນທັງໝົດຈຳ

ນວນ 35 ໂຄງການ ຍອດມູນຄາການລົງທຶນປະມານ 34,613

ຕ້ືຢວນ, ໄດສໍາເລັດວຽກງານການຈົດທະບຽນບໍລິສັດການຈົດ

ທະບຽນອາກອນ ແລະ ວຽກງານອ່ືນໆຂອງ 26 ໂຄງການ.

      ຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ: ເຂດທົດລອງການຄາເສລີໝາຍເຖິງ ເຂດ

ການຄາທ່ີມີນະໂຍບາຍດານການຄາ, ການລົງທຶນ ແລະ ດານ

ອື່ນໆທີ່ດີຍິ່ງກວາລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງຂອງອົງການການ

ຄາໂລກ, ຢູໃນຂອບເຂດດານພາສີຂອງປະເທດອໍານາດອະທິ

ປະໄຕ ຫືຼ ພາກພ້ືນ ຈັດແບງຂົງເຂດສະເພາະອອກມາ ເພ່ືອອະ

ນຸມັດການປອດພາສີສໍາລັບສິນຄາຕາງປະເທດ ແລະ ສາມາດ

ນໍາເຂ້ົາສ່ົງອອກຢາງເສລີ.             数据来源 ：《云南日报》

      ເດືອນສິງຫາ ປີ 2019, ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ອີກ 5 ແຂວງ

ຂອງປະເທດຈີນ ໄດຮັບການອະນຸມັດ ສາງຕັ້ງເຂດທົດລອງ

ການຄາເສລີ. ວັນທີ 30 ເດືອນສິງຫາ ເຂດທົດລອງການຄາ

ເສລີຈີນ(ຢຸນນານ)ໃນຖານະເປັນໜ່ຶງໃນເຂດທົດລອງການຄາ

ເສລີທ່ີລຽບຕາມຊາຍແດນຂອງຈີນຊດທໍາອິດ ແມນໄດຕິດປາຍ

ເປັນທາງການ, ເຊິ່ງໄດເປັນຫຼັກໝາຍສະແດງໃຫເຫັນວາ 

ການພັດທະນາແບບກາວກະໂດດທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຂອງການ

ເປີດກວາງການປະຕິຮູບຂອງແຂວງຢຸນນານ ແມນໄດເຂົ້າສູ

ຍຸກສະໄໝໃໝ.

      ໃນປີໜ່ຶງທ່ີຜານມາ, ເຂດທົດລອງການຄາເສລີຢຸນນານ

ໄດສາງຜົນງານແນວໃດແດ? ໃຫພວກເຮົາມາເບິ່ງຕາມຕົວ

ເລກດ່ັງລຸມນ້ີ, ມາເບ່ິງຜົນງານໃນຮອບໜ່ຶງປີຂອງເຂດທົດລອງ

ການຄາເສລີຢຸນນານນຳກັນ.

2,17 ລານ ລາຍການ

217 万票

      ໃນດານການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ. ເຂດທົດລອງການຄາເສ

ລີຢຸນນານ-ເຂດກິ່ງແຂວງເຕີຫົງ(Dehong autonomous 

prefecture) ໄດສາງ ລະບົບຕອງໂສຂະແໜງການຄາເອ

ເລັກໂຕຼນິກຢາງຮອບດານເປັນເທື່ອລະບາດກາວ, ເວທີ “ສົ່ງ

ເສີມການຄາອອນລາຍລະຫວາງມຽນມາ-ຈີນ” ທ່ີຖືເອົາການ

ສ່ົງອອກເປັນທິດນໍານ້ັນ, ນັບແຕເປີດໃຊບໍລິການທ່ີມຽນມາເປັນ

ຕ້ົນມາ ມີໃບສ່ັງຊ້ືືທັງໝົດ 2,17 ລານລາຍການ,  ບັນລຸຍອດຄາ

ຂາຍເຖິງ 580 ລານຢວນ(ປະມານ 89  ລານໂດລາ); ໃນໄລ

ຍະພະຍາດລະບາດ, ລະດັບຄວາມນິຍົມຂອງແຕລະຖານເວທີ

ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກແບບໄລຟສົດທ່ີຖືເອົາການນຳເຂ້ົາເປັນ

ທິດນໍາ ບໄດຫຸຼດໜອຍຖອຍລົງ, ລະຫວາງເດືອນ 1-6 ປີນ້ີ ໄດ

ບັນລຸມູນຄາການຄາຂາຍຢົກຜານທາງອອນລາຍ 3,66 ຕ້ືຢວນ

(ປະມານ 560 ລານໂດລາ).
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      ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງ ຊົນເຜ່ົາປາຍ ຕາຫີຼ (Dali Bai 

Autonomous Prefecture) ທ່ີຢູພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ

ຂອງແຂວງຢຸນນານ (Yunnan province), ມີທະເລສາບ

ພູພຽງທ່ີໃຫຍອັນດັບສອງຂອງແຂວງຢຸນນານ ກໍຄື ທະເລສາບ

ເອີໄຮ (Erhai lake). ນັບແຕບູຮານເປັນຕົ້ນມາ, ປະຊາຊົນ 

ຊົນເຜົ່າປາຍ ທີ່ອາໄສຢູອອມຂາງທະເລສາບເອີໄຮ ບພຽງ

ແຕມັກກິນປາເທົ່ານັ້ນ, ຍັງມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການປຸງ

ແຕງປາອີກ. ໃນນ້ັນ, ຈຸມປາໝ້ໍດິນ ຕາຫີຼ ຕອງນັບວາເປັນອາ

ຫານທ່ີມີລົດຊາດເປັນເອກະລັກສະເພາະ. 

      ຈຸມປາໝໍ້ດິນ, ເປັນອາຫານໜຶ່ງທີ່ເຮັດແບບງາຍກໍໄດ 

ແລະ ເຮັດແບບຍາກກໍໄດ. ຢູຕາຫີຼ, ເກືອບວາທຸກຄອບຄົວລວນ

ແຕສາມາດເຮັດຈຸມປາໝໍ້ດິນເປັນ, ແຕເນື່ອງຈາກວາ ການ

ເລືອກວັດຖດິບທ່ີແຕກຕາງກັນ, ກໍເລີຍເຮັດໃຫຈຸມປາໝ້ໍດິນນ້ັນ 

ເກີດມີລົດຊາດແຊບນົວໄປຫຼາຍໝ່ືນຫຼາຍພັນແບບ. ວິທີເຮັດທ່ີ

洱海的馈赠——大理砂锅鱼

在云南省西北部的大理白族自治州，有

云南第二大高原湖泊——洱海。自古以来，

洱海周围的白族居民们不仅喜食鱼，更擅长

烹饪鱼。其中，极具风味特色的要数大理砂

锅鱼。

砂锅鱼，是一道可简可繁的菜品。在大

理，几乎每家每户都会烹饪砂锅鱼，但因选

料不同，做出的砂锅鱼也就有了万千滋味。

■  本刊记者 姚程程 / 文

①
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ງາຍທ່ີສຸດ ກໍຄືເອົາປາເອີໄຮ ທ່ີສົດໆ, ເຕ້ົາຮູ ແລະ ຜັກສົດ ລົງ

ໃນໝ້ໍດິນຕ້ົມໃສກັນຈົນສຸກກໍໄດແລວ. 

      ເພ່ືອເຮັດໃຫຈຸມປາໝ້ໍດິນມີລົດຊາດຫຼາຍຂ້ຶນ, ທານ ຈາວ

ຈຸນເລ (Zhao Junlei) ຫົວໜາສະມາຄົມທຸລະກິດອາຫານ

ເຄ່ືອງດ່ືມ ແລະ ອາຫານແຊບຕາຫີຼ ໄດດຳເນີນການປັບປຸງ ແລະ 

ປະດິດສາງໃໝ. ນອກຈາກໄດຕ້ັງອົກຕ້ັງໃຈເປັນພິເສດໃນການ

ເລືອກໝ້ໍດິນ ທ່ີມາຈາກ ເມືອງສຽງຢຸນ (Xiangyun County) 

ຕາຫຼີແລວ, ແລະ ພອມດຽວກັບການເລືອກວັດຖດິບທີ່ຍັງຄົງ

ຮັກສາໄວລົດຊາດດັ້ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າປາຍ ເພີ່ນຍັງໄດພິ

ຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມທາງໂພຊະນາການອີກດວຍ. 

      ທານ ຈາວຈຸນເລ ແນະນຳວາ,  ຄວາມສາມາດການຮັກ

ສາອຸນຫະພູມຂອງ ໝ້ໍດິນ ເມືອງສຽງຢຸນ ນ້ັນດີຫຼາຍ,  ແບບນ້ີ

ຈ່ຶງສາມາດຮັກສາອາຍຮອນທ່ີຟົດປຸດໆຂອງປາໝ້ໍດິນແຕຫອງ

ເຮືອນຄົວມາຮອດໂຕະອາຫານໄດ, ຮອນຟົດປຸດໆບຢຸດ. ປາດີ

ທີ່ສຸດແມນຕອງເລືອກປາເກັດເຫຼືອງທີ່ຢູໃນທະເລສາບເອີໄຮ.

ປາເກັດເຫືຼອງແມນປະເພດປາທ່ີເປັນ ເອກະລັກພິເສດຂອງທະ

ເລສາບເອີໄຮ, ຮູບຮາງຄາຍປາໄນ, ມີຈຸດພິເສດເຊັ່ນ ມີຊ້ີນ

ຫຼາຍ,ກາງໜອຍເປັນຕົ້ນ. ໃນການເລືອກເຄື່ອງປຸງເຄື່ອງຂົ້ວ

ນັ້ນ,ວັດຖດິບທີ່ຂາດບໄດກໍຄື ໝູແຮມນົ້ວເຕິ້ງ (Nuodeng), 

ເອັນສັດ, ຊ້ີນສັນໃນ, ລູກຊ້ີນ, ຊ້ີນໄກ, ກະດູກຂ້າງໝູ,  ກຽວ

ກຸງ, ຊ້ີນກອບ, ກຸງແຫງ, ປິງທະເລ, ເຕ້ົາຮູສົດ, ເຫັດຫູໜູ, ໜ

ໄມ, ເຫັດຫອມ, ຫົວກາລົດ ແລະ ອ່ືນໆ

      ແນນອນວາ, ການຢາກຄ້ົນຫາ “ລະຫັດລົດຊາດແຊບ” 

ຂອງຈຸມປາໝໍ້ດິນ, ນອກຈາກສວນປະສົມວັດຖດິບທີ່ອຸດົມສົມ

ບູນແລວ, ການເຮັດນ້ໍາແກງ, ຊ້ີນປາ ແລະ ເຕ້ົາຮູ ກໍລວນແຕ

ແມນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ. ການເຮັດນໍ້າແກງ ຕອງໄດຕຸນໄກ, 

ເປັດ, ກະດູກໝູໄວ 4 ຊ່ົວໂມງ. ເວລາຈັດການກັບປານ້ັນ ໃຫ

ວາງປາໃຫລຽບແລວເອົາລົງໝໍ້, ໃຊນໍ້າໃສຕົ້ມຈົນຟົດແລວ

ຕັກອອກມາກຽມໄວ. ຢາກໃຫເຕົ້າຮູສົດ ແລະ ນຸມ, ຕອງໄດ

ໃຊນ້ໍາບຮອນຕ້ົມເຕ້ົາຮູ, ໃຊໄຟຕ່ໍາຫາກາງ ຕ້ົມ 20 ນາທີເພ່ືອ

ໃຫພໍດີ, ໃນຂັ້ນຕອນການຕົ້ມນັ້ນ ຕື່ມເຫຼົ້າຂາວລົງໄປຈຳນວນ

ໜ່ຶງ, ນ້ີບພຽງກຳຈັດຄວາມສ້ົມຂອງເຕ້ົາຮູ, ຍັງສາມາດເຮັດ

ໃຫເຕ້ົາຮູອອນນຸມຂ້ຶນອີກ. 

      ນ້ໍາແກງ, ຊ້ີນປາ, ເຕ້ົາຮູ ຍັງມີສວນປະສົມວັດຖດິບອ່ືນທ່ີ

ກະກຽມແລວໆ, ໝໍ້ດິນສະອາດທີ່ເອົາອອກມາ, ກໍໃສສວນປະ

ສົມລົງໄປຕາມລຳດັບ, ໃສນໍ້າແກງລົງໄປຕົ້ມ 40 ນາທີ, ຖາ

ໃຫອາຫານທຸກຢາງຕົ້ມສຸກໝົດແລວ, ປາໝໍ້ດິນໝໍ້ໜຶ່ງທີ່ມີລົດ

ຊາດສົດໃໝແຊບຊອຍກໍເຮັດແລວໆ.

      ໃນຂະນະເປີດຝາໝ້ໍ, ກ່ິນຫອມລອຍມາເຂ້ົາດັງ,  ນ້ໍາແກງ

ສີຂາວຄືນ້ໍານົມນັ້ນ ສາມາດເຫັນຕອນໝູແຮມໄດຢາງເລືອນ

ລາງ, ໄຂມວນເປັນສີທອງເຫຼືອງ, ຜັກກາດສີຂຽວສົດ ແລະ

ເຕ້ົາຮູສີຂາວຫິມະ. ຕັກປາເຂ້ົາປາກຕອນໜ່ຶງ, ຊ້ີນມ່ືນນຸມ ແລະ 

ກິ່ນຫອມ, ຕັກຊິມແກງປາບວງໜຶ່ງ, ລົດຊາດຫອມຫວານສົດ

ຊ່ືນຫຼາຍ. 
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ຮູບ ①② ຈຸມປາໝ້ໍດິນຕາຫີຼ ຮານທຽນໂຫຼງເກີຕາຫີຼ

图①② 大理砂锅鱼 大理天龙阁食府 供图
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“光盘”行动是一种国际潮流       ຂະບວນການ “ກິນອາຫານໃຫກຽງຈານ” ກໍແມນການ

ຊັກນຳໃຫປວງຊົນຖະໜຸຖະໜອມສະບຽງອາຫານ ແລະ ກິນ

ອາຫານໃນຈານໃຫໝົດ. ການປະຕິບັດການປະຢັດ, ບພຽງແຕ

ໄດສືບທອດກັນມາຢູໃນວັດທະນະທຳອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງຈີນ

ແຕດົນນານມາແລວເທົ່ານັ້ນ, ຢູໃນປະເທດລຽບຕາມແມນໍ້າ

ຂອງ ກໍເປັນຄານິຍົມທ່ີເຜີຍແຜໄປທ່ົວສັງຄົມຄືກັນ. ຫວາງມໆ

ມານີ້, ນັກຂາວພວກເຮົາໄດເຊື້ອເຊີນໝູເພື່ອນຕາງປະເທດ

ບາງຄົນມາເລ່ົາເລ່ືອງກຽວກັບການປະຢັດອາຫານຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາສູກັນຟັງ.

      ນາງເສີນ ທ່ີເປັນຊາວເມືອງຄຸນໝິງ: ເມ່ືອໄປກິນເຂ້ົາຢູ

ທາງນອກ ຈະບສ່ັງອາຫານຫຼາຍ

0t[;odko "dyovksko.shdhP'9ko" 
gxaodtcllkdqo-toyfsobj'

“光盘”行动，就是带动大家珍惜粮食、吃

光盘子中的食物。厉行节俭，不仅在中国传统

文化中由来已久，在湄公河流域国家，同样是

全社会认可的价值观。近日，记者邀请到国内

外的朋友一起聊了聊各自的“光盘”心得。

■  本刊记者 冯雅昕 陈灿霞 张若谷 

      覃雪丹 曹云波 李吒 / 文

① ③

②

④

⑤
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      ຂອຍ ແລະ ຜົວຂອຍ ມັກພາລູກໄປຫ້ິຼນທາງນອກເມ່ືອວັນ

ພັກໃນແຕລະອາທິດ. ແຕກອນເມ່ືອໄປກິນເຂ້ົາຢູທາງນອກ ພວກ

ເຮົາມັກສັ່ງອາຫານຫຼາຍເຍື່ອງເກີນໄປ, ສຸດທາຍກໍກິນບໝົດ 

ຈ່ຶງເກີດການຟຸມເຟືອຍທ່ີບຈຳເປັນ. ສວນໃນປັດຈຸບັນ ເມ່ືອໄປ

ກິນເຂ້ົາຢູທາງນອກໃນແຕລະເທ່ືອ, ພວກເຮົາຈະຕັກເຕືອນຕົນ

ເອງວາຢາສັ່ງອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ ຄວນສັ່ງຕາມສະພາບ

ຄວາມຕອງການທ່ີແຫຈິງ. ເມ່ືອບດົນມານ້ີ ເມ່ືອກິນເຂ້ົາກັບໝູ

ເພື່ອນ, ພວກເຮົາທັງເວົ້າວາຢາງສັ່ງອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ, 

ຖາບພໍກໍສັ່ງອີກ. ການກິນເຂົ້າເທື່ອນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດສັ່ງອາ

ຫານເພ່ີມອີກສອງເທ່ືອ ແຕສຸດທາຍກໍໄດກິນຈົນໝົດ, ສວນນ້ໍາ

ແກງ ກໍເກືອບວາໄດຊົດກິນໃຫໝົດຄືກັນ.

      ສາວລາວ ນາງອາຄົມ: ລົດຊາດແຊບ ການປະຢັດ ຢ່າງ

ໃດກໍບ່ໍຖ້ິມ

      ຂອຍມັກໜ້ຶງເຂ້ົາໜຽວ. ຫັຼງຈາກເຂ້ົາໜຽວໜ້ຶງສຸກແລວ 

ຂອຍຈະເອົາໃສໄວຢູໃນຕິບເຂົ້າໄມໄຜທີ່ມີຜາປົກ, ໃນນາມທີ່

ເປັນອາຫານຫັຼກເຢ່ືອງໜ່ຶງ, ຄົນໝົດຄອບຄົວມາກິນນຳກັນ.

      ເມ່ືອໜ້ຶງເຂ້ົາໜຽວ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ຂອຍຈະຄິດໄລອັດ

ຕາສວນຂອງເຂ້ົາ ແລະ ນ້ໍາໃຫເໝາະສົມ ໂດຍອີງຕາມຈຳນວນ

ຄົນທ່ີຈະກິນ, ເພ່ືອໃຫເຂ້ົາໜຽວທ່ີໜ້ຶງອອກມາພໍດີກິນ. ເຮັດແນວ

ນ້ີ ດານໜ່ຶງແມນເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມສົດໃໝຂອງເຂ້ົາໜຽວ, 

ອີກດານໜ່ຶງແມນຫີຼກເວ້ັນການຟຸມເຟືອຍ.

      ນາງຝັນ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍປະເທດໄທ: ກິນເທ່ົາໃດ ເຮັດ

ເທ່ົານ້ັນ

      ຂອຍມັກແຕງອາຫານຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະນັບແຕການ

ເກີດພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ມານ້ີ, ອາຫານການກິນຂອງ

ຄອບຄົວຂອຍສວນຫຼາຍແມນຂອຍແຕງໝົດ. ຂອຍຈະແຕງ 

2-3 ເຍື່ອງໂດຍອີງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຈະກິນເຂົ້າ. ຈຳນວນ

ຂອງແຕລະເຍື່ອງກໍກຽມມາຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ກິນເຂົ້າຄືກັນ, 

ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ແມນສາມາດກິນຈົນໝົດໄດ.

      ຕ້ັງແຕພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂ້ຶນມານ້ີ, ການ

ສະໜອງຜັກຂອງປະເທດໄທແມນບພໍ, ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫຄອບ

ຄົວມີຜັກສົດກິນ, ຂອຍໄດປູກຜັກຫຼາຍຊະນິດຢູໃນເດ່ີນບານ, ກິນ

ເທ່ົາໃດ ກໍເດັດມາເທ່ົານ້ັນ.

      ລັດຕະນາ ນັກສຶກສາຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ : “ການກິນ

ອາຫານໃຫກຽງຈານ” ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຂອຍຫຼາຍ

      ໃນແຕລະຕອນທຽງ, ຂອຍມັກເອົາອາຫານທ່ີເຮັດໂດຍ

ຕົນເອງມາກິນຢູໂຮງຮຽນ, ບວາຈຳນວນ ຫືຼວາລົດຊາດ ລວນ

ແຕເໝາະສົມກັບຂອຍ. “ການກິນອາຫານໃຫກຽງຈານ” ເປັນ

ເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຂອຍ. ຄອບຄົວຂອງ

ຂອຍແມນເຮັດນາປູກເຂ້ົາມາຕະຫຼອດ, ຂອຍຈ່ຶງຮູດີເຖິງຄວາມ

ລຳບາກ ແລະ ການໄດມາທີ່ບງາຍດາຍໃນການປູກສະບຽງ

ອາຫານ, ຈ່ຶງໄດສາງເປັນຄວາມຊິນເຄີຍໃນການຮັກສາ ແລະ 

ປະຢັດວັດຖສ່ິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແບບບຮູສຶກຕົວ.

      ຕາມຂາວເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ປີນ້ີໃນທ່ົວໂລກ ຢາງໜອຍຈະ

ມີ 25 ປະເທດມີຄວາມສຽງທ່ີຈະເກີດໄພອຶດຫິວຢາງຮຸນແຮງ. 

ການປະຢັດອາຫານ ໄດກາຍເປັນໜາທ່ີໜ່ຶງທ່ີລໍຖາບໄດແລວ,

ອັນນີ້ ກໍເປັນພາລະໜາທີ່ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ

ເຮົາທຸກຄົນຕອງໄດເຮັດ.

      ທານ ບາອູ ບັນນາທິການໃຫຍຂອງເວັບໄຊປາວປໍມຽນ

ມາ: ມັກກິນ, ແຕກໍເອົາໃຈໃສຕການກິນ

      ຄົນມຽນມາມັກກິນ ກໍເອົາໃຈໃສຕການກິນ. ປະເທດມຽນ

ມາເຮົາມີຄຳສຸພາສິດໜ່ຶງວາ: “ກາວເດີນບາດໜ່ຶງທ່ີບໝ້ັນຄົງ 

ຈະເຮັດໃຫເກີດມີບັນຫາ, ຖາກິນຄຳໜ່ຶງບດີ ກໍຄົງຈະເກີດມີບັນ

ຫາຄືກັນ.” ສະນັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາກິນອາຫານ ຈະຄິດໄປເຖິງ

ຈຳນວນການກິນ. ແນນອນແລວ, ພາຍໃນນີ້ ກໍມີປັດໃຈທີ່ຄົນ

ມຽນມານັບຖືການປະຢັດ.

      ໃນປີ 2020, ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພພິບັດ

ທຳມະຊາດອື່ນໆເຮັດໃຫຫຼາຍປະເທດ ຫຼາຍຂະແໜງການໄດ

ຮັບຜົນກະທົບຢາງຮຸນແຮງ, ສະບຽງອາຫານຂອງຫຼາຍບອນ

ແມນຢູໃນສະພາບເຄ່ັງຕຶງ, ພາຍໃຕສະພາບການແນວນ້ີ, ພວກ

ເຮົາຍ່ິງຄວນປະຢັດອາຫານ, ຈະກິນເທ່ົາໃດ ກໍເຮັດເທ່ົານ້ັນ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ເຂ້ົາໜ້ຶງຂອງລາວ

图① 老挝蒸米饭 受访者供图

ຮູບ ② ກິນອາຫານທ່ີເອົາມາໂດຍເອງ ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການຟູມເຟືອຍ

图② 自带便当，避免浪费 受访者供图

ຮູບ ③ ຝັນ ນາງສາວໄທ

图③ 泰国姑娘芬 受访者供图

ຮູບ ④ ຍົກນ້ິວໂປຕການກິນອາຫານໃຫກຽງຈານ

图④ 为光盘点赞 受访者供图

ຮູບ ⑤ ທານ ບາອູ ບັນນາທິການໃຫຍຂອງເວັບໄຊປາວປໍມຽນມາ

图⑤ 缅甸胞波网总编辑巴乌  受访者供图
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背景：2020年10月1日是中国国庆日，乜

是中国的传统佳节——中秋节。临近

佳节，老挝留学生达伦妮收到了中国同

学琳送的礼物——月饼。在老挝乃至狠

多东南亚国家乜过中秋节（月福节），老

挝男女老少乜有在中秋节赏月的习俗。

ເບ້ືອງຫັຼງ: ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2020 ເປັນວັນຊາດຈີນ, ທັງເປັນບຸນ

ປະເພນີ ກໍຄື ບຸນໄຫວພະຈັນຂອງຈີນ. ໃນເວລາທ່ີວັນບຸນລືກງາມ

ຍາມດີໃກຈະມາເຖິງນີ້, ນາງດາລຸນນີ ນັກສຶກສາລາວທີ່ມາ

ຮຽນຢູຈີນໄດຮັບຂອງຂວັນຢາງໜຶ່ງຈາກນາງຫຼີນ ທີ່ເປັນໝູ

ເພ່ືອນຮວມຫອງຄົນຈີນ—ເຂ້ົາໜົມໄຫວພະຈັນ. ຢູປະເທດລາວ 

ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕກໍມີ

ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງເຮັດບຸນໄຫວພະຈັນຄືກັນ, ຍິງຊາຍນອຍໃຫຍ

ຂອງປະເທດລາວ ກໍມີປະເພນີໄຫວພະຈັນຍາມບຸນໄຫວພະຈັນ.

达伦妮：琳，谢谢你的月饼。在中国，我

感受到中秋节的节日氛围狠浓厚，这让

我想起了和家人 起赏月的情景。

vk]q,9yf8=jf;'gfnvo
月亮情结

■  本刊记者 陈创业 / 文
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ດາລຸນນີ: ຫຼີນ, ຂອບໃຈຕເຂົ້າໜົມໄຫວພະຈັນຂອງເຈົ້າເດີ. 

ຢູຈີນ, ຂອຍໄດສຳຜັດຮູສຶກເຖິງບັນຍາກາດຂອງບຸນໄຫວພະ

ຈັນອັນເຂ້ັມຂຸນ, ອັນນ້ີໄດພາໃຫຂອຍຫວນຄືນເຖິງຍາມຊົມດວງ

ຈັນກັບຄອບຄົວຂອງຕົນ.

琳：但 愿人长久，仟里共 婵娟。你 的

家人在中秋节赏月时， 定乜会想着

你，彼此的心意可以通过月亮传递到对

方心中。

ຫຼີນ: ບວາເຮົາຈະຢູຫາງໄກຄອບຄົວປານໃດ, ແຕເຮົາພຽງ

ຫວັງຢາກໃຫເຂົາເຈ້ົາຢູສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ຊົມດວງຈັນອັນ

ສວຍສົດງົດງາມນີ້ຮວມກັນ. ເມື່ອຄອບຄົວເຈົ້າຊົມດວງຈັນນີ ້

ເຂົາເຈົ້າກໍຄິດເຖິງເຈົ້າແນນອນ, ຄວາມຄິດເຖິງຂອງສອງ

ຝາຍສາມາດສ່ົງໄປເຖິງຈິດໃຈຂອງກັນໂດຍຜານດວງຈັນ.

达 伦 妮：谢 谢 你 的 安 慰。学 习 中 文 以

来，我发现中国人对月亮有 种特殊

的情结。

ດາລຸນນີ: ຂອບໃຈຄຳອວຍພອນຂອງເຈ້ົາ, ຫີຼນ. ຕ້ັງແຕໄດຮຽນ

ພາສາຈີນເປັນຕົ້ນມາ, ຂອຍໄດສັງເກດເຫັນວາຄົນຈີນມີອາ

ລົມຈິດພິເສດຕດວງຈັນ. 

琳：达伦 妮，你 的 观 察 狠 敏锐。自 古 以

来，中国人就对月亮情有独钟。 是月

亮是离 球最近的天体，它有规律的形状

变化引起中国古人的 奇和崇拜；二是

月光清和、明亮的特点，苻合中国人

善良、平和、含蓄的性格；三是中国古

代文人，常常为了事业背井离乡，特别

向往“园”的事物，象征着园满与平

安，于是以月寄情，抒发感情。

ຫີຼນ: ດາລຸນນີ, ການສັງເກດຂອງເຈ້ົາແມນຄົມຫຼາຍ. ຕ້ັງແຕ

ບູຮານນະການເປັນຕ້ົນມາ, ຄົນຈີນກໍມີອາລົມຈິດພິເສດຕດວງ

ຈັນແລວ. ອັນທີໜຶ່ງແມນ ດວງຈັນເປັນດວງດາລາທີ່ໃກທີ່ສຸດ

ກັບໜວຍໂລກ, ການປຽນແປງຮູບຊົງທ່ີມີກົດເກນຂອງມັນ ໄດ

ເຮັດໃຫຄົນບູຮານຈີນເກີດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມເຫຼື້ອມ

ໃສ; ອັນທີສອງແມນ ເອກະລັກທ່ີແຈມໃສ ແລະ ສະຫວາງຂອງ

ແສງຈັນນ້ັນ, ເໝາະສົມກັບນິດໄສຄົນໃຈດີ ສະຫງົບ ແລະ ສຸຂຸມ

ຂອງຄົນຈີນ; ອັນທີສາມແມນ ນັກວັນນະຄະດີຂອງຄົນບູຮານ

ຈີນ, ສວນຫຼາຍແມນເດີນທາງໄປບອນຫາງໄກເພ່ືອພາລະກິດ

ຂອງຕົນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງປາຖະໜາຕສິ່ງທີ່ “ກົມມົນ”, ມັນມີສັນ

ຍາລັກເຖິງການເຕ້ົາໂຮມຢູຮວມກັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ, ຊ່ຶງມັກຈະສ່ົງຄວາມຄິດເຖິງໄປຫາດວງຈັນ ເພ່ືອລະ

ບາຍ ຫືຼ ບັນລະຍາຍອາລົມອອກມາ.

达伦妮：我对中国古代诗人把情感寄托
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在月 亮 上 作 出 的 诗 句印 象 深刻，比如

唐代诗人李白《静夜思》中所写的“举头

望明月，低头思故乡”，把月亮和故乡

联系在 起，把思乡的感情寄托在月亮

上。

ດາລຸນນີ: ຂອຍມີຄວາມຊົງຈຳຢາງເລິກຕບົດກະວີຂອງນັກກະ

ວີບູຮານຈີນທີ່ໄດເອົາອາລົມຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໄວກັບດວງ

ຈັນ ແລະແຕງບົດກະວີອອກມາ, ຕົວຢາງວາບົດກະວີຂອງນັກ

ກະວີ ຫີຼປາຍ ທ່ີເປັນນັກກະວີໃນລາຊະວົງຖັງ ກອນທ່ີຊ່ືວາ “ຈ້ິງ

ແຢຊ່ື” (ມີຄວາມໝາຍວາ:ຄຶດຄຳນຶງໃນຍາມຄາຄືນ) ໄດຂຽນ

ວາ “ເງີຍໜາມອງດວງຈັນ, ກ້ົມໜາຄິດຮອດບານ”, ເຊ່ິງໄດ

ຜູກຄວາມສຳພັນລະຫວາງດວງຈັນ ແລະ ບານເກີດເມືອງນອນ, 

ແລະ ໄດເອົາອາລົມຈິດທີ່ຄິດເຖິງບານເກີດເມືອງນອນປະໄວ

ຢູເທິງດວງຈັນ.

琳：因为月亮的永恒、美丽、亲近，所以

中国古代诗人常常通过月亮抒发乡

情、亲情、友情和爱情。李白是特别喜欢

写月亮的诗人，据统计，在他流传下来的

丸佰多首诗中，有三佰二十多首与月亮

有关。这对于我们后人来说，是 笔永

恒的文学遗产和精神财富。

ຫີຼນ: ດາລຸນນີ, ພາສາຈີນຂອງເຈ້ົາແມນດີເດ່ັນອ່ີຫີຼແລວ! ຍອນ

ວາດວງຈັນມີລັກສະນະທ່ີອຳມະຕະ ສວຍງາມ ໃກຊິດ, ສະນ້ັນ 

ນັກກະວີບູຮານຈີນ ຈຶ່ງມັກປອຍອາລົມຈິດແຫງຄວາມຊົງຈຳ

ຕບານເກີດ ຄວາມອາໄລຮັກຄຶດເຖິງຄອບຄົວ ຄວາມຮັກແພງ

ຕມິດຕະພາບ ແລະ ຕກັບຄວາມຮັກ ໂດຍອາໄສດວງຈັນ. ນັກ

ກະວີ ຫີຼປາຍ ເປັນນັກກະວີຜູໜ່ຶງທ່ີມັກຮັກການຂຽນບົດກະວີກຽວ

ກັບດວງຈັນຫຼາຍ, ໂດຍສະຖິຕິແລວ, ພາຍໃນບົດກະວີ 900 ກວາ

ບົດ ທ່ີລາວໄດສືບທອດມານ້ັນ ມີ 320 ກວາບົດ ແມນກຽວກັບ

ດວງຈັນ. ອັນນ້ີ ຕກັບຄົນລຸນຫັຼງຄືພວກເຮົາແລວ, ເປັນມໍລະດົກ

ທາງດານວັນນະຄະດີ ແລະ ຂຸມຊັບທາງຈິດໃຈອັນອຳມະຕະ

ຢາງໜ່ຶງ.

达伦妮：哇，那所有中国古代诗人写月

亮的诗加起来，简直数 胜数了。

ດາລຸນນີ: ວາວ, ສະນ້ັນ ບົດກະວີກຽວກັບດວງຈັນ ທ່ີນັກກະວີບູ

ຮານຈີນຂຽນນ້ັນ, ຈ່ັງແມນຫຼາຍຈົນນັບບຖວນເນາະ. 

琳：没错。在咏月诗词中，狠多是和中

秋节有关的。中秋节是中国农历的八月

十五日，从科学的角度看，这 天月亮与

球的距离最近，人们觉得这 天的月亮

是 年中最园满和最明亮的。于是，中

秋节乜有了追求“团园”的意义，成为中

国人的“团园节”。

ຫີຼນ: ແມນແລວ. ພາຍໃນບົດກະວີທ່ີອວຍພອນດວງຈັນ,ມີຫຼາຍ

ບົດແມນກຽວກັບບຸນໄຫວພະຈັນ. ບຸນໄຫວພະຈັນ ແມນມື້ 15 

ຄາ ເດືອນ 8 ເພັງ ຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຈີນ, ເບ່ິງຕາມແງ

ວິທະຍາສາດແລວ, ມື້ນັ້ນເປັນມື້ທີ່ດວງຈັນຢູໃກກັບໜວຍໂລກ

ທ່ີສຸດ, ຄົນເຮົາຄິດວາດວງຈັນຂອງມ້ືນ້ັນ ເປັນມ້ືທ່ີກົມມົນ ແລະ

ມີແສງແຈງສະຫວາງທ່ີສຸດ. ສະນ້ັນ, ບຸນໄຫວພະຈັນ ຈ່ຶງເກີດ

ມຄີວາມໝາຍໃນການປາຖະໜາຕສິງ່ “ກມົມນົ”, ແລະ ກາຍ

ເປັນ “ບຸນເຕ້ົາໂຮມ” ຂອງຄົນຈີນ.

达伦妮：琳，谢谢你的讲解。我对中秋节

的 解更深了，乜明白了中国人对月亮

的特别感情。

ດາລຸນນີ: ຫີຼນ, ຂອບໃຈຕການອະທິບາຍຂອງເຈ້ົາ. ຂອຍເກີດ

ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕບຸນໄຫວພະຈັນຍິ່ງເລິກເຊິ່ງກວາເກົ່າແລວ, 

ແລະກໍເຂ້ົາໃຈແລວວາເປັນຫຍັງຄົນຈີນຈ່ຶງມີອາລົມຈິດອັນພິເສດ

ຕດວງຈັນ.
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      “ຂ່ີລົມຜາຄ້ືນ” ຫືຼ ຂຽນໃນພາສາຈີນວາ  “乘风破浪 ” 

(chengfengpolang, ອານວາ ເສິງເຟິງໂພລາງ), ເປັນ

ຄຳສຸພາສິດຈີນ, ໝາຍເຖິງເຮືອທ່ີຂ່ີໄປຕາມແຮງລົມ ແລະ ຜ່າ

ຄື້ນນໍ້າໄປທາງໜາ. ໃຊບັນລະຍາຍເຖິງ ການເດີນເຮືອ (ຫຼ ື

ການກະທຳໃດໜຶ່ງ) ທີ່ເດີນແລນແມນສະດວກ, ການພັດທະ

ນາທ່ີເປັນໄປຢາງວອງໄວ, ທັງມີຄວາມໝາຍທ່ີປຽບເຖິງຄວາມ

ຕ້ັງໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ ແລະ ການກາວໄປທາງໜາຢາງກາຫານ.  

      ເບ້ືອງຫັຼງຄວາມໂດງດັງທ່ົວອິນເຕີເນັດຂອງສຸພາສິດນ້ີ, 

ກໍມາຈາກ ລາຍການສິລະປະບັນເທີງກຽວກັບການເຕີບໃຫຍ

ຂອງກຸມສິລະປິນຍິງ (girl group) ທ່ີຊ່ືວາ “ເອ້ືອຍຜູຂ່ີລົມຜາ

ຄ້ືນ”ທ່ີອອກອາກາດໃນເດືອນມິຖນາ ຂອງປີນ້ີ ທາງຊອງໂທລະ

ພາບແມງໂກທີວີ (Mango TV). ລາຍການດ່ັງກາວໄດຮວບ

ຮວມເອົາສິລະປິນຍິງທ່ີເກີດກອນປີ 1990 ມາ 30 ຄົນ, ຜານ

ການຝຶກແອບ ແລະ ທົດສອບ, ໃນຕອນສຸດທາຍໄດເລືອກເອົາ 

ສະມາຊິກພຽງ 5 ຄົນ ມາປະກອບກັນເປັນກຸມສິລະປິນຍິງ. ຜູ

ຊົມໄດເຫັນ “ເອ້ືອຍໆ” 30 ຄົນ ທ່ີຕສູແບບສວນທາງກັບອາຍຸ, 

ໄດເຫັນສະພາບອັນແທຈິງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ທັດສະນະຊີ

ວິດຕກັບການແຕງງານ ແລະ ອາຊີບ, ໄດສ່ົງຕສັນຍານແຫງ

ຄວາມຫາວຫັນ ກໍຄື “ບວາຈະຢູໃນໄລຍະເວລາໃດຂອງຊີວິດ, 

ລວນແລວແຕສາມາດອອກເດີນທາງໄດຢາງກາຫານຄືບັນ

ດາເອ້ືອຍໆນ້ີແຫຼະ. ”

      ຄຽງຄູກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການ, ຄຳວາ “ຂ່ີ

ລົມຜາຄື້ນ” ກໍໂດງດັງເທິງອິນເຕີເນັດຢາງວອງໄວ. ໂດຍສະ

ເພາະແມນພາຍໃຕສາກຫຼັງຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19, ຄໍາວາ “ຂີ່ລົມຜາຄື້ນ” ໄດສົ່ງຕພະລັງບວກແຫງ

ການບຢານກົວຕຄວາມຫຍຸງຍາກ ແລະ ກາຫານໃນການກາວ

ໄປທາງໜາ, ເຊິ່ງໄດນຳເອົາກຳລັງໃຈມາສູຜູຄົນໃນທຸກອາ

ຊີບທຸກວົງການ. 

g]qjkg]njv'7ela[.s,j ：
0uj]q,zjk7nho

说新词 ：乘风破浪

■  本刊记者 陈创业 / 文

乘风破浪，汉语成语，意思指船只乘着风势破浪前进。

形容一帆风顺，发展迅猛，也比喻志趣远大，勇往直前。

这个成语火爆网络的背后，来自芒果 TV 在今年 6

月推出的女团成长综艺节目《乘风破浪的姐姐》。该节目

召集了 30 位 1990 年之前出生的女艺人，通过训练和考

核，最终选出 5 位成员组成女团。观众透过 30 位“姐姐”

的逆龄奋斗，看到她们的真实状态，和面对婚姻、事业的

人生态度，传递出“不论处在任何人生阶段，都可以像姐

姐一样勇敢出发”的积极信号。

随着节目的播出，“乘风破浪”一词迅速在网络上走

红。特别是在新冠肺炎疫情的背景下，乘风破浪一词中传

递出的不畏艰难、勇往直前的正能量，给各行各业的人们

带来一份鼓励。
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中老驿站·昆明｜中国（云南）自由贸易试验区昆明片区

交出一周年“成绩单”

      ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019, ເຂດທົດລອງການຄາເສລີ (ຢຸນ
ນານ) ປະເທດຈີນ China （yunnan） Pilot Free Trade 

Zone ໄດຂຶ້ນປາຍຢາງເປັນທາງການ. ເຂດຄຸນໝິງ (Kun-

ming area) ທີ່ເປັນສວນປະກອບສຳຄັນຂອງ ເຂດທົດລອງ
ການຄາເສລີ (ຢຸນນານ) ປະເທດຈີນ, ສາງຕັ້ງຮວມກັບເຂດ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຄຸນໝິງ, ຂອບເຂດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທັງໝົດ 76 ກິໂລຕາແມັດ, ເປັນເຂດທີ່ມີຂະໜາດເສດຖະກິດ
ໃຫຍທ່ີສຸດ ເນ້ືອທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດ ແລະ ຂອບເຂດກວາງທ່ີສຸດ ຂອງ
ສາມເຂດທົດລອງການຄາເສລີ (ຢຸນນານ) ປະເທດຈີນ, ເປັນ
ຈຸດເຊ່ືອມຕ ແລະ ເຂດໃຈກາງຂອງສາມກຸມຈຸດສຸມໃຫຍ ເຂດ
ເສດຖະກິດດານອາກາດ, ເຂດເມືອງໃໝ ແລະ ຕົວເມືອງຕ້ົນ
ຕໍຂອງຄຸນໝິງ.
      ຂ້ຶນປາຍໜ່ຶງປີມານ້ີ, ການຂ້ຶນທະບຽນວິສາຫະກິດເຂດຄຸນ
ໝິງໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນໃໝ 13157 ຫົວໜວຍ, ວິສາຫະກິດເພ່ີມຂ້ຶນໃໝ
ບັນລຸການເກັບພາສີອາກອນລາຍໄດ 0,368 ຕື້ຢວນ; ດຶງດູດ
ເງິນທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກເມືອງໄດ 27,8 ຕ້ືຢວນ, ເງິນ
ທຶນຕາງປະເທດນຳໃຊຕົວຈິງມີ 0,26 ຕື້ໂດລາ, ຍອດມູນຄາ
ການນຳເຂ້ົາສ່ົງອອກ 0,46 ຕ້ືຢວນ,ສະໜັບສະໜຸນຢາງແຂງ

ແຮງຕການກສາງເວທີການຄົ້ນຄວາ ແລະ ເວທີຮັບໃຊການ
ກຕັ້ງທຸລະກິດປະດິດສາງໃໝ, ມີສະຖານີບອນເຮັດວຽກຂອງ
ບັນດິດວິຊາສະເພາະ (AcademicianExpert Workstation)

ທັງໝົດ 22 ແຫງ, ສູນບໍລິການສ່ົງເສີມການສ້າງວິສາຫະກິດ
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີປະເພດນະວັດຕະກຳ (Innovation

Center) 9 ແຫງ,  ພ້ືນທ່ີປະດິດສາງຂອງປວງຊົນ (Maker 

Space)  17 ແຫງ; ໄດຮວມລົງນາມສັນຍາຮວມມືຍຸດທະສາດ
ກັບ ເຂດແມນ້ໍາແດງ ແລະ ເຕີຫົງ (Dehong Area), ຊກຍູ
ການກສາງແລວທາງເສດຖະກິດຈີນ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ-
ມຽນມາ, ຮວມກັນກຕ້ັງ “ເຄືອຂາຍສາມມິຕິ” ທ່ີເປີດກວາງຕ
ພາຍນອກ. 
      ບາດກາວຕໄປ, ເຂດຄຸນໝິງ ຈະຍົກລະດັບການບໍລິການ
ໃຫດີຂ້ຶນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍມີການກສາງ “ການບໍລິ
ຫານອັດສະລິຍະ” ເປັນຈຸດສຳຄັນ,  ກົນໄກການຄຸມຄອງທ່ີໜາ
ເຊ່ືອຖືຄົບຖວນສົມບູນ, ຊກຍູການກສາງລະບົບ “ອິນເຕີເນັດ+
ກວດກາຄຸມຄອງ”, ຊກຍູການຮວມເກັບກຳ ແລະ ຮວມແບງ
ປັນຂ້ໍມູນທ່ີກຽວກັບວິສາຫະກິດ.

昆明市政府新闻办 韩枫

2019 年 8 月 30 日，中国（云

南）自由贸易试验区正式挂牌。昆

明片区作为中国（云南）自由贸易

试验区的重要组成部分，挂牌一年

来，实现新增注册企业 13157 户，

新增企业实现税收收入 3.68 亿元；

引进市外内资 278 亿元，实际利

用外资 2.6 亿美元，进出口总额 4.6

亿美元 ；大力支持研发平台建设和

创新创业服务平台建设，共有院士

专家工作站 22 个、科技企业孵化

器 9 家、众创空间 17 家；与红河、

德宏片区签订战略合作协议，推进

中越、中缅经济走廊建设，共同组

成对外开放“立体网络”。
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走进玉溪｜红河第一湾 ：滇中大地上的壮美图画

      ໃນນາມທ່ີເປັນແມນ້ໍາສາກົນທ່ີສຳຄັນຂອງອາຊີຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ, ແມນ້ໍາແດງ (Red River) ຫັຼງຈາກທ່ີອອກຈາກ

ຕົ້ນກຳເນີດຈາກ ຕາແສງເວີຍຊານ (Weishan County) 

ກິ່ງແຂວງຕາຫຼີ  (Dali prefecture), ໄຫຼທະລຸຜານພູຜາທີ່

ຂວາງກັ້ນເປັນຊັ້ນໆ, ໄຫຼລົງແມນໍ້າຢວນຈຽງ (Yuanjiang

River), ເຂ້ົາສູແມນ້ໍາແດງ, ອອກໄປສູປາກແມນ້ໍາ, ເຂ້ົາໄປ

ສູຫວຽດນາມ, ສຸດທາຍໄຫຼລົງທະເລຈີນໃຕ. ຕາແສງຊິ່ນຜິງ 

(Xinping County) ເປັນຕາແສງທຳອິດທີ່ແມນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ

ເມື່ອເຂົ້າມາ ນະຄອນຢູຊີ (Yuxi City), ຢູທີ່ນີ້, ເປັນບອນບັນ

ຈບົຄບົກນັຂອງແມນໍາ້ແດງ ແລະ ແມນໍາ້ລູຈື ່ (Luzhi River) 

ກັບ ແມນ້ໍາຕາຊນ (Dachun River), ຮອງທາງນ້ໍາປຽນກວາງ

ອອກຍິ່ງຂຶ້ນ, ກະແສນໍ້າໄຫຼແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ, ຮອມພູຄອຍໆເປີດ

ກວາງອອກ, ໃນບອນທີ່ຄືຈະເປັນດິນພຽງທີ່ກວາງອອກ, ແຕ

ຍອນ ໄລຍະຫາງຂອງຮອມພູສອງແຫງຄື ພູອາຍລາວ(Ailao)

ພູອ່ີຊ (Yiqu) ເຮັດໃຫນໍ້າໄຫຼຊາລົງ,   ອອມຮອບ ພູອີ່ຊ ທີ່ຕັ້ງ

ຢາງສະຫງາຜາເຜີຍຄືຮູບປີລະມິດນ້ັນ ໄດແຕມໂຄງໃຫຍອອກ

ມາທ່ີເປັນຮູບຮາງຄືໂຕອັກສອນໜ່ຶງກໍຄື “Ω”.

      ໂຄງທຳອິດຂອງແມນ້ໍາແດງຕ້ັງຢູ ຕາໂວຖາງ (Dawo

tang) ເມືອງຊຍທາງ (Shuitang Town) ຢູສວນຕົ້ນຂອງ

ແມນໍ້າເຈຍຊາ (Jiasa River) ທີ່ຢູໃນເຂດແດນຕາແສງຊິ່ນ

ຜິງ, ເພື່ອໃຫນັກທອງທຽວໄດຊື່ນຊົມກັບທັດສະນີຍະພາບອັນ

ແປກຕານ້ີໃຫດີຍ່ິງຂ້ຶນ, ຕາແສງຊ່ິນຜິງ ໄດອີງໃສໝ້ໍດິນທ່ີເປັນ

ພາຊະນະທີ່ໃຊໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ ຊົນເຜົ່າໄທລື້ຮົ່ວຢາວ

ແອວລາຍ (Huayao dai,ຊົນເຜ່ົາຍອຍໜ່ຶງຂອງຊົນເຜ່ົາໄທ

ລ້ື) ມາອອກແບບກສາງເປັນສະຖານທ່ີຊົມວິວ. ເມ່ືອຢືນຢູເທິງ

ບອນຊົມວິວ ແລະ ແນມໄກອອກໄປ,  ພູຜາ ແລະ ສາຍນ້ໍາສະ

ທອນເງົາໃສກັນ, ໝອກບາງໆລອງລອຍອອມຮອບ, ທັດສະນີ

ຍະພາບອັນສວຍງາມຂອງໂຄງທຳອິດຂອງແມນໍ້າແດງໄດ

ເຂົາ້ມາສູສາຍຕາທງັໝົດ. ໂດຍສະເພາະແມນໄລຍະລະດຕູົ້ນ

ງິ້ວເບັ່ງບານ, ໂຄງທຳອິດຂອງແມນໍ້າແດງນັ້ນຍິ່ງເບິ່ງຄືກັບ 

“ຜູສາວ” ໄທລື້ຮົ່ວຢາວ ທີ່ນຸງກະໂປງຫຼາຍສີສັນ, ສະທອນຈຸດ

ເດັ່ນຄວາມງາມອັນເປັນເອກະລັກຂອງຜືນແຜນດິນໃນແຂວງ

ຢຸນນານ
玉溪市委宣传部供稿供图

dhk;g0qhkl6j16h-u|   37h'mevyf0v'c,jo=hkcf'

红河第一湾位于新平县境内戛洒江上段的水塘镇大窝

塘，为了让游客能更好地欣赏这奇绝的景观，新平县依照

花腰傣日常生活器皿土锅设计建起了一座观景台。站在观

景台上远眺，山水相映，薄雾萦绕，红河第一湾的美景尽

收眼底。尤其在攀枝花盛开的时节，红河第一湾更像身穿

彩裙的花腰傣“卜少”，映衬出滇中大地独特的美。
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遇见安宁｜安宁红梨 ：从商标走向文化

      ໝາກຈອງແດງອານໜິງ (Anning Red Pear) ແມນ 
ເຄື່ອງໝາຍການຄາທີ່ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນສັນຍະລັກພູມສາດ
ແຫງຊາດຈີນ. ໝາກຈອງແດງອານໜິງ ມີຕ້ົນພພັນເປັນ “ໝາກ
ຈອງທວນໄຟ” ທີ່ເປັນພືດເກີດຢູແຂວງຢຸນນານ (Yunnan 

Province) ແລະ ຕ້ົນແມພັນເປັນ “ໝາກຈອງຊ້ິງສຸຍ” (Xing

shui) ຂອງຍີ່ປຸນ, ຜານການປະສົມພັນ ແລະ ຄັດເລືອກຢູປະ
ເທດນິວຊີແລນອອກມາເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝຂອງໝາກຈອງ, 
ມີຈຸດພິເສດເຊ່ັນ ໝາກໃຫຍ ແລະ ຮູບຊົງດີ, ລົດສ້ົມຫວານຖືກ
ປາກ, ນ້ໍາຫຼາຍລົດຊາດເຂ້ັມຂຸນ, ເປືອກບາງເນ້ືອໜາເປັນຕ້ົນ,  
ບວາຈະແມນສີສັນ ແລະ ຄວາມມັນວາວ, ຮູບຊົງພາຍນອກ 
ຫືຼ ຄຸນນະພາບຕາງກໍໄດຮັບຄວາມມັກຮັກຈາກຜູບໍລິໂພກຢາງ
ກວາງຂວາງ. ໃນນາມທ່ີເປັນຖານການປູກໝາກຈອງແດງທ່ີ
ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງແຂວງຢຸນນານ, ນະຄອນອານໜິງ (Anning

City) ມີສົມຍານາມເປັນ “ບານເກີດຂອງໝາກຈອງແດງປະ
ເທດຈີນ.”  
    ເພ່ືອເປັນການສາງຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍົກລະດັບຍ່ີຫ້ໍ 
“ບານເກີດຂອງໝາກຈອງແດງປະເທດຈີນ”, ປີມໆ ມານ້ີ ນະ
ຄອນອານໜິງ ໄດເພີ່ມລະດັບຄວາມແຂງແຮງໃນການເຜີຍ
ແຜວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກສາງສາງເຢັນ 170

ແຫງ, ນຳໃຊວິທີການ ແລະ ມາດຕະການເຊ່ັນ: ສະໜັບສະໜູນ
ມອບລາງວັນໃຫຕະຫຼາດລາຍໃຫຍ, ການຮັບຊ້ື ແລະ ປຸງແຕງ
ແປຮູບໝາກໄມທ່ີມີລະດັບຄຸນນະພາບຮອງລົງມາເປັນຕ້ົນ, ອັດ
ຕາສິນຄາ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດຂອງໝາກຈອງແດງ

ໄດຮັບການຍົກລະດັບຂ້ຶນອີກກາວໜ່ຶງ. ໃນປີນ້ີ, ເນ້ືອທ່ີການປູກ
ໝາກຈອງແດງຂອງ ນະຄອນອານໜິງ ມີປະມານ 1,31 ໝ່ືນ
ມູ (ປະມານ 875 ກວາເຮັກຕາ), ປະລິມານການຜະລິດກາຍ 
1,5 ໝ່ືນໂຕນ, ມູນຄາຜະລິດກາຍ 50 ລານຢວນ. 
      ໃນລະດູທີ່ໝາກໄມສົ່ງກິ່ນຫອມທີ່ສືບຕກັນປະມານສອງ
ເດືອນ, ເທດສະການສິລະປະແຜນດິນຄ້ັງທີສອງ ແລະ ເທດສະ
ການໝາກຈອງແດງທາດຫານຟາຢຽນຖາ (Yanta) ຂອງ
ເມືອງຊຽນເຈ (Xianjie Town) ນະຄອນອານໜິງ ປີ 2020 

ຈະຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະດຽວກັນ, ໂດຍຖືເອົາການເຜີຍແຜໝາກ
ຈອງແດງ ແລະ ການທອງທຽວວັດທະນະທຳທອງຖິ່ນເຊື່ອມ
ປະສານກັນ, ໂດຍຜານກິດຈະກຳເຊ່ັນ ການຖາຍທອດສົດໝາກ
ຈອງແດງ ແລະ ການວາງສະແດງສິລະປະການຖາຍຮູບສວນ
ໝາກຈອງເປັນຕ້ົນ, ເຊີນນັກທອງທຽວກາວເຂ້ົາສູສວນໝາກ
ຈອງ, ຮູສຶກເຖິງຄວາມເບີກບານໃຈໃນການເກັບກຽວ,ບັນທຶກ
ປະເພນີທອງຖ່ິນຂອງອານໜິງ.
      ຍາງທຽວໃນສວນໝາກຈອງ, ທານນາງ ຫວັງ (Wang) 

ນັກທອງທຽວກາວຂຶ້ນວາ “ນີ້ແມນຄວາມຮູສຶກໜຶ່ງທີ່ບໄດສຳ
ຜັດເມື່ອຢູໃນເມືອງມາດົນ, ຂອບໃຈເທດສະການໝາກຈອງ
ແດງທ່ີເຮັດໃຫຂອຍໄດເອ້ີນຄວາມປາຖະໜາທຳອິດຕຊີວິດກັບ
ຄືນມາ, ເທດສະການໝາກຈອງແດງປີໜາ, ຂອຍຍັງຈະພາ
ຄອບຄົວ ແລະ ໝູເພ່ືອນມາ, ນ້ີແມນຄຳສັນຍາຂອງຂອຍ ແລະ
ໝາກຈອງແດງ!”                    安宁市委宣传部供稿供图

rq[daomujvjkosoy'| 
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安宁红梨是中国国家地理标志证明商标。

安宁红梨是以云南原产的“火把梨”为父本和

日本“幸水梨”为母本，通过在新西兰杂交后

选育出的梨果新品，有着果大型正、酸甜适口、

汁多味浓、皮薄肉厚等特点，无论色泽、外观

还是品质均受到广大消费者喜爱。作为云南省

最大的红梨种植基地，安宁市有着“中国红梨

之乡”美誉。
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(feedback)

读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 / 整理

朱黎明 ：金达，你好。我在云南师范大学任老挝语

教师，也是《占芭》杂志的粉丝。我对中国文化的老挝语

表达非常感兴趣，比如中国的二十四节气，你可以给我介

绍一下吗？

ນາງ ຈູລີມີງ:ສະບາຍດີ ຈິນດາ. ຂອຍແມນອາຈານສອນພາ

ສາລາວຢູທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ, ແລະເປັນແຟນ

ຂອງວາລະສານ“ຈຳປາ”. ຂອຍມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດຕ

ວັດທະນະທຳຈີນ ທີ່ບັນລະຍາຍດວຍພາສາລາວເຊັ່ນວາ 24 

ລະດູການຕາມປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິຂອງຈີນ, ຂໍໃຫເຈ້ົາແນະນຳ

ເນ້ືອໃນດ່ັງກາວໃຫຂອຍແດໄດບໍ?

金达 ：好的。中国二十四节气分别为 ：立春、雨水、

惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满 、芒种、夏至、小暑、

大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小

雪、大雪、冬至、小寒、大寒。其中，从立春到谷雨为春

季，从立夏到大暑为夏季，从立秋到霜降为秋季，从立冬

到大寒为冬季。

ຈິນດາ: ໄດແທ. 24 ລະດູການຕາມປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິຂອງ

ຈີນ ແບງອອກເປັນ: ລະດູລ້ີຊນ（the Beginning of Spring ）, 

ລະດູຢູຊວຍ（Rain Water ）, ລະດູຈ່ິງເຈີ（the Waking of In-

sects ）, ລະດູຊົນຝ່ົນ（the Spring Equinox ）, ລະດູເຊັງເມ້ັງ

（Pure Brightness ）, ລະດູກູຢູ（Grain Rain ）, ລະດູລ້ີເຊຍ（the 

Beginning of Summer）, ລະດູສຽວໝ້ັນ（Grain Full ）, ລະດູ

ມາງຈ້ົງ（Grain in Ear ）, ລະດູເຊຍຈ້ື（the Summer Solstice）

ລະດູຮອນນອຍ（ Slight Heat ）, ລະດູຮອນໃຫຍ（Great Heat）, 

ລະດູລີ້ຊຽວ（the Beginning of Autumn ）, ລະດູຊສູ（the 

Limit of Heat ）, ລະດູປາຍລູ（White Dew ）, ລະດູຊຽວຝ່ົນ

（the Autumnal Equinox）, ລະດູຫານລູ（ Cold Dew ）, ລະ

ດູຈຽງຊວງ（Frost's descent）, ລະດູລີ້ຕົ່ງ（the Beginning 

of Winter ）, ລະດູຫິມະນອຍ（Slight Snow）, ລະດູຫິມະໃຫຍ

（Great Snow ）, ລະດູຕ່ົງຈ້ື（the Winter Solstice ）, ລະດູໜາວ

ນອຍ（Slight Cold ）, ລະດູໜາວໃຫຍ（Great Cold ）. ໃນນັ້ນ

ຈາກລະດູລີ້ຊນຮອດລະດູກູຢູເປັນລະດູໃບໄມປົ່ງ, ຈາກລະດູ

ລີ້ເຊ້ຍຮອດລະດູລະດູຮອນໃຫຍ່ເປັນລະດູຮອນ, ຈາກລີ້ຊຽວ

ຮອດລະດູຈຽງຊວງເປັນລະດູໃບໄມ ຫ່ົຼນ, ຈາກລະດູລ້ີຕ່ົງຮອດ

ລະດູໜາວໃຫຍເປັນລະດູໜາວ.

朱黎明 ：谢谢你的介绍。《占芭》杂志受众较广，据

我了解，很多老挝朋友都在阅读，我希望《占芭》能多刊

登一些介绍中老传统文化的文章，让学汉语的老挝人和学

老挝语的中国人加深对彼此文化的了解和认同。

ນາງ ຈູລີມີງ: ຂອບໃຈທ່ີໃຫການແນະນຳ. ວາລະສານ“ຈຳປາ

”ມີຜູອານຢາງກວາງຂວາງ, ຕາມທ່ີຂອຍຮູວາ ມີໝູເພ່ືອນຄົນ

ລາວຫຼາຍຄົນກໍໄດອານວາລະສານດ່ັງກາວ, ຂອຍຫວັງວາວາ

ລະສານ“ຈຳປາ”ຈະສາມາດອອກບົດທີ່ກຽວກັບປະເພນີວັດທະ
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ນະທຳລາວ-ຈີນໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ, ເພ່ືອໃຫຄົນລາວທ່ີຮຽນພາສາຈີນ 

ແລະ ຄົນຈີນທີ່ຮຽນພາສາລາວ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີ

ຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມຕວັດທະນະທຳກັນ.

金达 ：谢谢您的建议。文化相通是民心相通的基础，

《占芭》一直在努力介绍中老两国的传统文化，帮助两国

读者增进互相了解。

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕຄຳເຫັນຂອງທານ. ການຕິດຕສື່ສານທາງ

ດານວັດທະນະທຳແມນພື້ນຖານຂອງການຕິດຕສື່ສານທາງ

ດານຈິດໃຈປະຊາຊົນ, ວາລະສານ“ຈຳປາ”ໄດໃສໃຈພະຍາ

ຍາມໃນການແນະນຳວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງ

ປະເທດລາວ-ຈີນຢາງສະເໝີມາ, ເພື່ອຊວຍເຫຼືອຜູອານສອງ

ປະເທດໃນການເພ່ີມທະວີຄວາມເຂ້ົາໃຈເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ.

最近，金达还收到了老挝驻昆明总领馆教育与文化

领事玛尼苏·江西苏拉女士的来信，一起来看看吧——

ມ້ືມໆ ນ້ີ, ຈິນດາຍັງໄດຮັບຈົດໝາຍສະບັບໜ່ຶງຈາກ ທານນາງ

ຈຽງສີສຸລາ ມະນີສຸກ ກົງສຸນ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດານວັດ

ທະນະທຳ ແລະ ການ ສຶກສາ, ພວກເຮົາມາເບ່ິງນຳກັນເນາະ.

《占芭》杂志的发行遍及老挝各个部委、高校。杂志

及时报道了中老两国在经贸、教育、文化等的多个领域的

合作内容，介绍了两国的风土人情，记录了两国民间友好

往来的感人故事，可读性非常强。  

      ວາລະສານ“ຈຳປາ” ມີການແຈກຢາຍໄປທ່ົວເຖິງບັນດາ

ກະຊວງທະບວງກົມແລະມະຫາວິທະຍາໄລຕາງໆໃນປະເທດ

ລາວ. ວາລະສານໄດລາຍງານຢາງທັນການເນ້ືອໃນການຮວມ

ມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊ່ັນວາ ເສດຖະກິດການຄາ, ການສຶກສາ 

ແລະວັດທະນະທຳ ຂອງລາວ-ຈີນ, ແລະ ໄດແນະນຳຮີດຄອງ

ປະເພນີຂອງສອງປະເທດ, ໄດບັນທຶກເລ່ືອງລາວທ່ີຊາບຊ້ືງໃຈ

ໃນດານການໄປມາຫາສູກັນຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ, ຄວາມ

ເປັນໜາອານ ແມນສູງຫຼາຍ.

去年，我到昆明工作，也更加关注《占芭》杂志。它

帮助我快速了解中国，特别是山美水美、民族风情浓郁的

云南。

      ປີກາຍນ້ີ ຂາພະເຈ້ົາມາເຮັດວຽກທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງ, ກໍ

ຍ່ິງໄດໃຫຄວາມສົນໃຈຕວາລະສານ“ຈຳປາ”. ໂດຍຜານການ

ອານວາລະສານ“ຈຳປາ” ເຮັດໃຫຂາພະເຈ້ົາ ຮັບຮູເຂ້ົາໃຈປະ

ເທດຈີນຫຼາຍພາຍໃນເວລາສ້ັນໆ, ໂດຍສະເພາະ ແມນແຂວງ

ຢຸນນານທີ່ມີພູຜາສາຍນ້ຳທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີເອກະລັກຫຼາຍ

ຊົນເຜ່ົາທ່ີເຂ້ັມຂຸນ.

最近，我刚看完 9 月期刊的主题策划——“滇老经

济合作之花盛开”。今年是中老两国建立全面战略合作伙

伴关系 10 周年，也是中国云南—老挝北部合作工作组成

立 15 周年，杂志聚焦中老合作项目建设情况，讲述滇老

合作中的企业故事和人物故事，这些内容对我的工作也非

常有帮助。

      ມໆ ນ້ີ ຂາພະເຈ້ົາ ຫາກອານສຳເລັດວາລະສານສະບັບ

ເດືອນກັນຍາ, ເຊິ່ງມີຄໍລຳສະເພາະວາ-- “ການຮວມມືດານ

ເສດຖະກິດ ລະຫວາງລາວ ແລະແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ແຕກ

ດອກອອກຜົນ”. ປີນ້ີ ແມນປີທ່ີການສາງຕ້ັງຄູຮວມມືຍຸດທະສາດ

ຮອບດານລະຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 10 ປີ, 

ປີນີ້ ກໍເປັນປີທີ່ຄະນະປະສານງານຮວມ ມື ພາກເໜືອ ສປປ 

ລາວ ກັບ  ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ໄດສາງຕັ້ງຂຶ້ນຄົບຮອບ 

15 ປີ. ວາລະສານສະບັບນ້ີໄດສຸມໃສຄວາມຄືບໜາການກສາງ

ໂຄງການການຮວມມືລາວ-ຈີນ, ແນະນຳຄວາມຄືບໜາຂອງ

ວຽກງານການກສາງໂຄງການຮວມມື ລາວ-ຈີນ, ເພື່ອເລົ່າ

ເລື່ອງວິສາຫະກິດ ແລະ ເລື່ອງບຸກຄົນໃນຂະບວນການຮວມມື

ລະຫວາງປະເທດລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານ, ເນ້ືອໃນດ່ັງກາວ

ກໍມີຜົນປະໂຫຍດຕວຽກງານຂອງຂາພະເຈ້ົາຫຼາຍ.

9 月刊中，我最喜欢《仙人洞村的蝶变》这篇文章。

我非常关注中国的减贫工作，仙人洞村通过发展特色农村

旅游摆脱贫困的案例，值得学习借鉴。

      ສຳລັບວາລະສານສະບັບເດືອນກັນຍາ, ບົດທ່ີຂາພະເຈ້ົາ

ມັກທ່ີສຸດກໍຄື “ການປຽນແປງຂອງບານຖ້ຳຊຽນເຣິນຕ້ົງ”(ຖ້ຳ

ເທວະດາ). ຂາພະເຈົ້າໄດໃຫຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕວຽກງານ

ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງຈີນ. ຕົວແບບຂອງບານ

ຖ້ຳຊຽນເຣິນຕົ້ງນັ້ນຄື ອີງໃສການພັດທະນາການທອງທຽວທີ່

ມີເອກະລັກຂອງຊົນນະບົດມາແກໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ບົດຮຽນ

ນ້ີຄວນຄາແກການຮາຮຽນ.

最后，希望《占芭》杂志多刊登一些老中双语文章，

这对于学习中文的老挝学生来说，是很好的学习资料。 

      ທາຍສຸດນ້ີ, ຫວັງວາວາລະສານ“ຈຳປາ”ຈະລົງບົດເລ່ືອງ

ທີ່ເປັນທັງສອງພາສາລາວ-ຈີນໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ, ອັນນີ້ ສຳລັບນັກ

ສຶກສາລາວທີ່ຮຽນພາສາຈີນແລວ ມັນຈະແມນຂໍ້ມູນສຳລັບ

ການຮາຮຽນທ່ີດີຫຼາຍ.
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