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“十三五”，这5年
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ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ທ່ີຕາແສງຮວາທຽນ ນະຄອນຈົງກ່ິງ(Huatian town,

Chongqing City) ຊາວບານແບກຈົກຍາງເທິງຄັນນາຂອງນາຂ້ັນໄດ

5月15日，重庆市花田乡，村民扛着锄头走在梯田田坎上 新华社 图
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①

让中国市场成为世界的市场

 .sh8ts]kf9uodkpgxao8ts]kf0v'3]d

      ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ, ພິທີເປີດງານວາງສະແດງສິນຄານຳ

ເຂ້ົາສາກົນຈີນ ຄ້ັງທີ 3 ໄດຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີນະຄອນຊຽງໄຮ, ທານ ສີ

ຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນໄດກາວຄຳປາໄສສຳຄັນໂດຍຜານ

ທາງອອນລາຍ. ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດຊ້ີອອກວາ, ພະຍາດລະບາດ

ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫປັດໃຈບສະຫງົບ ປັດໃຈບແນນອນທາງ

ເສດຖະກິດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕວາບາດກາວການເປີດປະຕູສູ

ພາຍນອກຂອງຈີນຍັງເລັ່ງກາວໄປໜາ, ທາອຽງໃຫຍທີ່ກາວ

ໄປສູການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ກາວໄປສູການຮວມມືກັນ

ຂອງບັນດາປະເທດຍັງບມີການປຽນແປງ. ບັນດາປະເທດ

11 月 4 日，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行，中国国家主席习近平以视频方式发表

主旨演讲。习近平指出，新冠肺炎疫情使世界经济不稳定不确定因素增多，但中国扩大开放的步伐仍

在加快，各国走向开放、走向合作的大势没有改变。各国要携手致力于推进合作共赢、合作共担、合

作共治的共同开放。中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，让中国市

场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，推动世界经济复苏，为国际社会注入更多正能量。

ຄວນຈັບມືກັນອອກແຮງຮວມກັນເປີດປະຕູສູພາຍນອກເພ່ືອຊກ

ຍູການຮວມມືກັນແບບຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ ແບບ

ຮວມມືກັນຮວມແບກຫາບ  ແບບຮວມມືກັນ ແລະ ຄຸມຄອງນຳ

ກັນ. ປະເທດຈີນຈະຖືມານະຈິດແຫງເປີດປະຕູສູພາຍນອກຮວມ

ໄມຮວມມື ສາມັກຄີ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຍຶດ

ໝັ້ນການເປີດປະຕູສູພາຍນອກຮອບດານຢາງບຄອນແຄນ, 

ເຮັດໃຫຕະຫຼາດຈີນກາຍເປັນຕະຫຼາດຂອງໂລກ ຕະຫຼາດທີ່ຊົມ

ໃຊນຳກັນ ແລະ ຕະຫຼາດຂອງທຸກຄົນ, ຊກຍູການຟ້ືນຟູເສດຖະ

ກິດໂລກ ເທພະລັງທາງບວກເຂ້ົາໃນສັງຄົມສາກົນຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ.
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进博会 3 天他见了 1000 人

 rkp.o # ;ao.o'ko;k'ltcf'luo7hkoeg0qhk
lkdqo9uo ]k;wfhrq[da[ !WWW 7qo

      ໂດຍເປັນຫົວໜາຕົວແທນເຂດປະເທດຈີນ ຂອງບໍລິສັດ
ເຕັກໂນໂລຊີລະບົບຜະລິດນໍ້າດວຍອາກາດ Watergen ປະ
ເທດອິດສະຣາແອນ, ທານອີວານ ໄດເຂົ້າຮວມງານວາງສະ
ແດງສິນຄານຳເຂົ້າສາກົນຈີນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປີແລວນີ້, ຕາມ
ຄວາມຂອງລາວເວົ້າກໍແມນ “ບໄດຄິດວາອິດທິພົນຂອງງານ
ວາງສະແດງສິນຄານຳເຂ້ົາ ຈະໃຫຍຂະໜາດນ້ີ”.
      ການເຂ້ົາຮວມງານວາງສະແດງສິນຄານຳເຂ້ົາສາກົນ
ຈີນ ອີກເທ່ືອໜ່ຶງຂອງປີນ້ີ, ພາຍຫັຼງພິທີເປີດງານໃນ 3 ວັນເມ່ືອ
ນັກຂາວພົບເຫັນລາວ, ລາວໄດຄຳໜາຜາກແລະກາວວາ: “ປີ
ນ້ີຂອຍໄດພົບ 1000 ຄົນພາຍໃນ 3 ວັນ! ເຂົາເຈ້ົາບແມນຄົນ
ທ່ີຍາງເລາະມາຊ່ືໆເທ່ົານ້ັນ, ສວນເປັນຄົນທ່ີໄດແລກປຽນກັນ
ແລະ ປະວິທີການຕິດຕແທຈິງໄວນຳ.”
      ໃນງານວາງສະແດງສິນຄານຳເຂ້ົາສາກົນຈີນຄ້ັງທີ 3,
ແຕລະຄົນທ່ີມາຮອດໂຕະວາງສະແດງຂອງບໍລິສັດ Watergen 

ທັງໄດຮັບນ້ໍາດ່ືມຈອກໜ່ຶງ, ສວນນ້ໍາຈອກນ້ີແມນມາຈາກລະບົບ
ຜະລິດນໍ້າດວຍອາກາດທີ່ດູດນໍ້າຈາກອາກາດ ແລະ ຫັນປຽນ
ເປັນນ້ໍາສະອາດທ່ີດ່ືມໄດ. “ປີນ້ີ, ພວກເຮົາຍັງໄດນຳໂຄງການ
ສະໜາມກະສິກຳແນວຕັ້ງໃນຕົວເມືອງໂດຍນຳໃຊຕູຄອນເທນ
ເນີມາປູກຜັກ, ຈ່ຶງສະໜອງແນວຄິດໃໝໃຫແກການປູກຜັກໃນ
ຕົວເມືອງ.
      “ພຽງແຕມີໂຄງການໃໝ, ກໍຈະເອົາມາສະແດງຢູງານ
ວາງສະແດງສິນຄານຳເຂົ້າສາກົນຈີນກອນແນນອນ.” ທານ
ອີວານ ແນະນຳວາ,ກອນງານວາງສະແດງສິນຄາຄັ້ງທຳອິດ
ຈັດຂ້ຶນ, ມີໝູເພ່ືອນຫຼາຍຄົນໄດສະເໜີເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາຮວມງານ
ນີ້ແລວ, ແຕຍອນວາຜົນຜະລິດຕະພັນຍັງບທັນສຸກງອມ, ບໍລິ

ສັດເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງລໍຖາເປັນໜ່ຶງປີ.
      “1000 ຄົນ, ກໍເປັນ 1000 ໂອກາດ.” ທານອີວານ ໄດເອົາ
ມືຖືອອກມາ,ສະແດງເບີຕິດຕຂອງໝູເພ່ືອນທ່ີລາວໄດເພ່ີມເຂົາ
ຢູໃນງານວາງສະແດງ, ເປີດໄປແຕລະໜາເປັນເວລາດົນເຕີບ.
“ຂອຍຄິດວາມັນມີຜົນດີຫຼາຍສຳລັບການມາເຂ້ົາຮວມງານວາງ
ສະແດງສິນຄານຳເຂ້ົາສາກົນຈີນ. ຫັຼງຈາກເຂ້ົາຮວມຄ້ັງທີສອງ
ແລວ ຂອຍມັກເລົ່າໃຫໝູເພື່ອນຄົນຕາງປະເທດຂອງຂອຍຟັງ
ວາ, ວິສາຫະກິດທີ່ມີກຳລັງແຮງໃດຖາຢາກເຂົ້າຕະຫຼາດຈີນ 
ໃຫເລືອກໄປເຂົ້າຮວມງານວາງສະແດງສິນຄານຳເຂ້ົາສາກົນ
ຈີນຈະບມີຄຳວາຜິດພາດແນນອນ!”
      ກອນທາຍປີນ້ີ, ຫອງການບໍລິສັດ Watergen ທ່ີຕ້ັງຢູສູນ
ການເງິນລູຈາຈຸຍ ຜູຕ່ົງນະຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai Pudong 

Lujiazui) ໃກຈະສຳເລັດການຕົບແຕງແລວ,ທານອີວານ ພໍໃຈ
ຕຫອງການນ້ີທ່ີສາມາດແນມເຫັນເຖິງແມນ້ໍາຮວງຜູ, “ບອນນ້ີ
ບພຽງແຕມີວິວທິວທັດດີເທ່ົານ້ັນ້ີ, ເຈ້ົາເບ່ິງຕຶກຫອງການຫຼາຍ
ຕຶກເຫ່ົຼານ້ີ, ສຳລັບພວກເຮົາແລວ,ບອນນ້ີມີໝູເພ່ືອນທ່ີພວກເຮົາ
ຈະຮູຈັກ ແລະ ໂອກາດທ່ີ ລໍຖາພວກເຮົາໄປຂຸດຄ້ົນອີກດວຍ!”

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຜູຊົມກໍາລັງຊົມເບ່ິງລົດຊບເປີຄາ(supercar) Apollo IE ທ່ີເຮັດ
ດວຍຄາບອນໄຟເບີ(carbon fiber) ຢູໃນງານວາງສະແດງນໍາເຂ້ົາສິນຄາ
ສາກົນຈີນ.
图① 观众在进博会参观全碳纤维超级跑车Apollo IE 新华社 图

ຮູບ ② ③ ຜູຊົມກໍາລັງທັກສະນະຊົມເບ່ິງທ່ີງານວາງສະແດງສິນຄ້ານຳເຂ້ົາ
ສາກົນຈີນ

图② ③ 观众在进博会现场参观 新华社 图
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ຂ່າວ要闻

11月10日晚，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席上海

合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表讲话。习近平强

调，上海合作组织要弘扬“上海精神”，加强抗疫合作、维护安

全稳定、深化务实合作、促进民心相通，携手构建卫生健康共同

体、安全共同体、发展共同体、人文共同体，为推动构建人类命

运共同体作出更多实践探索。新华社 图

ຕອນຄາວັນທີ 10 ພະຈິກ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດເຂ້ົາຮວມ

ກອງປະຊມສະພາປະມຸກລັດຂອງປະເທດສະມາຊິກອົງການຮວມມືຊຽງໄຮ

ຄັ້ງທີ 20 ພອມກາວຄໍາປາໄສທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍຜານທາງອອນລາຍ. ທານ 

11月6日，中国国家主席习近平在人民大会堂为柬埔寨太后莫尼

列举行中华人民共和国“友谊勋章”颁授仪式。习近平强调，这

枚沉甸甸的“友谊勋章”，代表了中国人民对莫尼列太后的崇敬

之情和对柬埔寨人民的深厚情谊，也象征着中柬两国亲密无间的

友好感情。祝愿中柬两国繁荣昌盛、人民幸福安康。祝愿两国人

民友谊地久天长。新华社 图

ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນໄດຈັດພິທີປະດັບ “ຫຼຽນ

ໄຊມິດຕະພາບ” ແຫງສປ ຈີນໃຫແກພະມະຫາກະສັດຕີ ມຸນີນາດ ພະວະລະ

ລາດຊະມານດາແຫງກໍາປູເຈຍ ຢູທ່ີຫໍປະຊມໃຫຍປະຊາຊົນ. ທານ ສີຈ້ິນຜິງ 

ເນ້ັນວາ, “ຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບ” ອັນມີນ້ໍາໜັກນ້ີ ເປັນສັນຍາລັກແຫງຄວາມ

ເຄົາລົບນັບຖືທີ່ປະຊາຊົນຈີນມີຕພະມະຫາກະສັດຕີ ມຸນີນາດ ແລະ ມິດຕະ

ພາບອັນແໜນແຟນທີ່ມີຕປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍ, ເຊິ່ງຍັງເປັນສັນຍາລັກແຫງ

ຄວາມຮັກແພງປອງດອງກັນຢາງສະໜິດແໜນລະຫວາງສອງປະເທດຈີນ-

ກໍາປູເຈຍ. ຂໍອວຍພອນໃຫສອງປະເທດຈີນ-ກໍາປູເຈຍ ຈະເລີນຮຸງເຮືອງ, ປະ

ຊາຊົນຢູເຢັນເປັນສຸກ, ຂໍອວຍພອນໃຫມິດຕະພາບລະຫວາງປະຊາຊົນສອງ

ປະເທດຈ່ົງໝ້ັນຍືນຕະຫຼອດໄປ.

经过8年谈判，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会

议于11月15日举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大

利亚、新西兰共15个国家，签署区域全面经济伙伴关系协定

（RCEP）。这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最

具发展潜力的自由贸易区正式启航。

ໂດຍຜານການເຈລະຈາກັນເປັນເວລາ 8 ປີ, ກອງປະຊມຜູນໍາວາດວຍຂ້ໍຕົກ

ລົງການພົວພັນຄູຮວມມືເສດຖະກິດຮອບດານພາກພ້ືນຄ້ັງທີ 4 ໄດຈັດຂ້ຶນໃນ

ວັນທີ 15 ພະຈິກ, 10 ປະເທດຈາກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຈີນ, ຢ່ີປຸນ, ສ.ເກົາ

ຫີຼ, ອົດສະຕາລີ, ນູແວນເຊລັງ ລວມທັງໝົດ 15 ປະເທດ ໄດລົງນາມໃນສົນ

ທິສັນຍາກຽວກັບສາຍພົວພັນຄູຮວມມືເສດຖະກິດຮອບດານພາກພື້ນ(RCEP)

ເຊ່ິງເປັນຂີດໝາຍວາ ເຂດການຄາເສລີທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຂະໜາດ

ເສດຖະກິດການຄາໃຫຍທ່ີສຸດ, ແລະມີທາແຮງບ່ົມຊອນດານການພັດທະນາ

ທ່ີຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກປັດຈຸບັນນ້ີ ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນຢາງເປັນທາງການ.

交流 ການແລກປຽນ

10月23日，中国公安部向老挝公安部援助执法车辆交接仪式在

老挝首都万象举行。老挝人民革命党中央书记处书记、公安部长

维莱表示，老挝公安部愿同中方进一步拓展执法合作深度和广

度，共同打击跨境犯罪，为保护两国人民生命和财产安全作出不

懈努力。中国驻老挝大使馆供图

ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ພິທີມອບຮັບລົດຮັບໃຊວຽກງານປະຕິບັດກົດໝາຍທ່ີກະຊວງ

ປອງກັນຄວາມສະຫງົບປະເທດຈີນ ຊວຍເຫຼືອກະຊວງປອງກັນຄວາມສະ

ຫງົບປະເທດລາວ ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ. ທານ ວິ

ໄລ ຫຼາຄໍາຟອງ ເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ລັດຖະມົນ

ຕີກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດກາວວາ, ກະຊວງປອງກັນຄວາມສະ

ສີຈ້ິນຜິງ ເນ້ັນວາ, ອົງການຮວມມືຊຽງໄຮຕອງເຊີດຊ “ມູນເຊ້ືອຊຽງໄຮ”, 

ເພ່ີມທະວີການຮວມມືຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ລົງເລິກການຮວມມືຢາງເຮັດແທທຳຈິງ, ຊກຍູການເຊື່ອມ

ໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອຮວມກັນກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາ

ຕາກໍາດານສຸຂະອານະໄມ, ປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາດານຄວາມປອດໄພ, 

ປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາດານການພັດທະນາ, ປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາ

ດານວັດທະນະທຳສັງຄົມມະນຸດ, ແລະດຳເນີນການຊອກຄ້ົນຫາ ແລະ ປະຕິ

ບັດຕົວຈິງໃນການຊກຍູການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາຂອງມະນຸດ.
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ຫງົບ ຍິນດີທີ່ຈະສືບຕເປີດກວາງການຮວມມືກັນປະຕິບັດກົດໝາຍກັບຝາຍ

ຈີນ ທັງລວງເລິກ ແລະລວງກວາງ, ຮວມກັນໂຈມຕີການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ

ແບບຂາມຊາຍແດນ, ສູຊົນພະຍາຍາມເພື່ອປົກປອງຄວາມປອດໄພດານຊີ

ວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທັງສອງປະເທດ.

10月30日，老挝万象，老挝国立大学孔子学院举办“孔子学院

日”活动，庆祝老挝国立大学孔子学院成立10周年。新华社 图

ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ສະຖາບັນຂົງຈື້ ມະ

ຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດໄດຈັດກິດຈະກໍາ “ວັນສະຖາບັນຂົງຈ້ື” ຂ້ຶນ, ເພ່ືອສະ

ເຫີຼມສະຫຼອງການສາງຕ້ັງສະຖາບັນຂົງຈ້ື ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ຄົບ

ຮອບ 10 ປີ.

数字 ຕົວເລກ

726.2 亿美元    72,62 ຕື້ໂດລາ

第三届中国国际进口博览会于11月10日闭幕。在当前特殊背景

下，本届进博会经贸合作成果依然超过前两届，三年经贸合作“成

绩单”步步高升，实现“越办越好”：按一年计，首届累计意向成

交578.3亿美元，第二届为711.3亿美元，第三届达726.2亿美元。

ງານວາງສະແດງສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາສາກົນປະເທດຈີນຄ້ັງທີ 3 ໄດສ້ິນສຸດລົງໃນ
ວັນທີ 10 ເດືອນພະຈິກ. ໂດຍພາຍໃຕສະຖານະພາບອັນພິເສດໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, 
ໝາກຜົນຂອງການຮວມມືດານເສດຖະກິດການຄາຂອງງານວາງສະແດງ
ສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາຄ້ັງນ້ີ ແມນຍັງຖືວາດີກວາ 2 ຄ້ັງກອນ, “ໃບຜົນງານ” ຂອງ
ການຮວມມືເສດຖະກິດການຄາໄລຍະ 3 ປີ ແມນຍົກລະດັບຂ້ຶນເປັນເທ່ືອລະ
ກາວໆ, ບັນລຸເປ້ົາໝາຍ “ຍ່ິງເຮັດຍ່ິງດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ”: ເມ່ືອຄິດໄລຕາມໄລຍະ
ເວລາ 1 ປີ, ງານວາງສະແດງຄ້ັງທີໜ່ຶງມີເຈດຈໍານົງການຄາຂາຍລວມທັງ
ໝົດ 57,83 ຕື້ໂດລາ, ຄັ້ງທີສອງແມນ 71,13 ຕື້ໂດລາ, ຄັ້ງທີສາມບັນລຸ
ເຖິງ 72,620 ຕ້ືໂດລາ.

4982 亿元    498,2 ຕື້ຢວນ

11月12日，在浙江省杭州市未来科技城学术交流中心，大屏幕显

示阿里巴巴旗下天猫“双11”成交额超过4982亿元。新华社 图

ວັນທີ 12 ເດືອນພະຈິກ, ຢູທ່ີສູນແລກປຽນວິຊາການຂອງເມືອງເຕັກໂນໂລຊີອະ

ນາຄົດ ນະຄອນຫາງໂຈວ ແຂວງເຈ້ີຈຽງ, ໜາຈໍໃຫຍໄດສະແດງໃຫເຫັນຍອດ

ມູນຄ່າການຄາຂາຍໃນວັນ “ຄູ 11”(ກໍຄື ວັນທີ 11 ເດືອນ 11) ຂອງທຽນມາວ

(Tmall)ທ່ີຂ້ຶນກັບກຸມບໍລິສັດອາລີບາບາ(Alibaba) ແມນເກີນ 498,2 ຕ້ືຢວນ.

11月26日，云南省人民对外友好协会向老挝卫生部和缅甸仰光

省捐赠新冠肺炎疫情防控物资。其中，向老挝卫生部捐赠一辆巡

回医疗车和一批核酸提取试剂，向缅甸仰光省捐赠一辆巡回医疗

车和一台呼吸机。图为老挝驻昆总领事坎蓬·冯桑迪代表受捐赠

方接收物资。本刊记者 朱海/文 李秋明/图

ວັນທີ 26 ເດືອນພະຈິກ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບພັວພັນຕາງປະເທດປະຊາຊົນ

ແຂວງຢຸຸນນານ ບໍລິຈາກວັດສະດຸປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ

ແກກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະເທດລາວ ແລະ ແຂວງຢາງກຸງປະເທດມຽນ

ມາ. ໃນນ້ັນ, ໄດບໍລິຈາກລົດແພດເຄ່ືອນທ່ີ 1 ຄັນ ແລະ ນ້ໍາຢາກວດໂຄວິດ 1 

ຊດໃຫແກກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ, ບໍລິຈາກລົດແພດເຄື່ອນທີ່ 1 ຄັນ 

ແລະ ເຄ່ືອງຊວຍຫາຍໃຈ 1 ເຄ່ືອງໃຫແກແຂວງຢາງກຸງປະເທດມຽນມາ. 

ທານ ຄໍາພອນ ວົງສັນຕິ ກົງສຸນໃຫຍ ສປປລາວ ປະຈໍານະຄອນຄຸນໝິງ ແລະ 

ທານ ທອງອັງເຈ ກົງສຸນໃຫຍມຽນມາປະຈໍານະຄອນຄຸນໝິງ ໄດເຂ້ົາຮວມພິ

ທີ ພອມເປັນຜູຕາງໜາຮັບເອົາວັດສະດຸບໍລິຈາກ.

2638.7 亿元   263,87 ຕື້ຢວນ

11 月 30 日，第 17 届中国 - 东盟博览会在广西壮族自治区南宁市

闭幕。本届盛会共举办 150 多场线上线下经贸促进活动，签约总

额 2638.7 亿元，东博会框架下举办了多个高层论坛，涵盖自贸

区、卫生、信息港、金融等领域。

ວັນທີ 30 ເດືອນພະຈິກ, ງານວາງສະແດງຈີນ-ອາຊຽນ ຄ້ັງທີ 17 ໄດປິດລົງ
ໃນນະຄອນນານໜິງ(Nanning City) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຈວງ 
ກວາງຊີ(Guangxi Zhuang Autonomous Region). ງານວາງ
ສະແດງຄ້ັງນ້ີໄດຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາສ່ົງເສີມການຄາເສດຖະກິດທາງອອນລາຍ
ແລະ ອັອບລາຍຈໍານວນ 150 ກວາຄ້ັງ, ຍອດລວມການເຊັນສັນຍາ 263,87

ຕື້ຢວນ, ພາຍໃຕຂອບງານວາງສະແດງຈີນ-ອາຊຽນ ແມນໄດຈັດຕັ້ງເວ
ທີປາໄສລະດັບສູງຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງກວມລວມເອົາຂົງເຂດຕາງໆເຊັ່ນ: ເຂດ
ການຄາເສລີ, ສາທາລະນະສຸກ, ທາຂໍ້ມູນ(information port), ທະນາ
ຄານການເງິນ ແລະ ຂົງເຂດອ່ືນໆ.
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生态 ລະບົບນິເວດ

10月29日，无人机航拍江苏省

东台市条子泥景区滩涂湿地长

出的“森林”。这是经过海水

长时间冲刷湿地泥沙后，在大

自然鬼斧神工的巨大作用力下

形成的自然景观。CFP 图

ວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ, ຈາກພາບຖາຍ

ເທິງຟາເຫັນວາ ຢູທີ່ຫາດດິນທາມ

ແຫຼງທອງທຽວ ທຽວຈືນີ(Tiaozini) 

ນະຄອນຕົງທາຍ(Dongtai)ແຂວງ

ຈຽງຊ ໄດມີ “ປາດົງ” ເກີດຂ້ຶນ. ອັນ

ນ້ີແມນພາບທິວທັດທໍາມະຊາດທ່ີເກີດ

ຂຶ້ນຈາກນໍ້າທະເລເຊາະໃສດິນຊາຍ

ຂອງດິນທາມເປັນໄລະຍາວ ຫັຼງຈາກ

ຜານຂະບວນການປຽນແປງອັນມະ

ຫັດສະຈັນຂອງທໍາມະຊາດແລວຈຶ່ງ

ກາຍເປັນພາບດ່ັງກາວນ້ີ.

|   新闻资讯0=h,6o0jk;lko

06



11月10日，在福建省福州市连江县的“海上牧场”，渔民驾船

穿梭在养殖网箱和浮标之间，呈现出一幅海上渔耕的壮美画卷。

新华社 图

ວັນທີ 10 ເດືອນພະຈິກ, ຢູທ່ີ “ຟາມລ້ຽງສັດເທິງທະເລ”ຂອງເມືອງຫຼຽນຈຽງ

(Lianjiang County) ນະຄອນຝູໂຈວ(Fuzhou City) ແຂວງຝູຈຽນ, ຊາວປະ

ມົງຂັບເຮືອແລນຜານໄປມາລະຫວາງຕູຕາຫນາງລຽງປາ ແລະ ລູກລອຍ, 

ເຊ່ິງປະກອບເປັນພາບວາດອັນສະຫງາງາມແຫງການປະມົງເທິງທະເລ.

初冬时节，贵州省贵阳市阿哈湖国家湿地公园色彩斑斓，景色怡

人。新华社 图

ຕ້ົນລະດູໜາວ, ຢູທ່ີສວນສາທາລະນະດິນທາມແຫງຊາດ ໜອງອາຮາ(Aha 

Lake)ເຕັມໄປດວຍສີສັນທ່ີງາມຕາ ແລະ ພາບທິວທັດອັນໜາຫົຼງໄຫຼ.

|   新闻资讯0=h,6o0jk;lko
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铸剑龙泉

      ດາບຫຸຼງສວນ (Longquan Sword) ແມນໜ່ຶງໃນດາບ

ດັ້ງເດີມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຈີນ, ຜະລິດຢູເມືອງຫຼຸງສວນ (Long

quan City) ແຂວງເຈ້ີຈຽງ (Zhejiang Province).

      ເຈ້ີງກົວຣຸງ (Zheng GuoRong) , ເກີດເມ່ືອປີ 1964 

ຢູທີ່ນະຄອນຫຼຸງສວນ ແຂວງເຈີ້ຈຽງ, ມາເຖິງມື້ນີ້ ແມນເປັນ

ເວລາ 30 ປີແລວ ທ່ີໄດພົວພັນເຮັດວຽກກັບດາບທ່ີມີຄຸນຄານ້ີ.

ປີ 1982 ລາວໄດເຂົ້າເຮັດວຽກຢູໂຮງງານດາບນະຄອນຫຼຸງ

■  翁忻旸 / 文

龙泉剑是中国传统名剑之一，产于浙江省龙泉市。

郑国荣，1964 年生于浙江省龙泉市，如今已经跟宝剑

打了 30 多年的交道。1982 年他作为学徒进入龙泉市宝剑厂，

后来成立工作室“古越剑铺”，开始独立的铸剑生涯。

从兵器到精神的象征，郑国荣一直对宝剑持有敬畏之心。

在他的工作室，一把宝剑，从理念形成、图纸设计、备料到

制作整合一般需要两三个月的周期。自剑铺成立以来，他已

带了 20 多个徒弟，如今都成了有名的铸剑师。

“从春秋时期铸剑大师欧冶子在龙泉铸造出第一把剑开

始，龙泉宝剑已经流传了 2500 多年，它的技艺和精神也应

该在这个时代继续传承。”郑国荣说。

ສວນໃນນາມເປັນຜູຝຶກງານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດສາງຕັ້ງຫອງ

ເຮັດວຽກທ່ີເອ້ີນວາ “ກູເຢຈຽນຜູ- ຮານດາບເຢບູຮານ”, ເລ່ີມ

ຕ້ົນຊີວິດແຫງການຜະລິດດາບ.

      ເລ່ີມຈາກອາວຸດຂອງທະຫານຈົນເຖິງສັນຍະລັກທາງຈິດ

ໃຈ, ເຈ້ີງກົວຣຸງ ແມນມີຈິດໃຈແຫງຄວາມເກງຂາມຕດາບປະ

ກາຍສິດນ້ີມາໂດຍຕະຫຼອດ. ໃນຫອງເຮັດວຽກຂອງລາວ, ດາບ

ປະກາຍສິດດວງໜຶ່ງ, ເລີ່ມຈາກແນວຄວາມຄິດທີ່ເກີດຂຶ້ນ- 

vtmy[kpI6[rk[

①

ຮູບ ① ທານ ເຈ້ີງກົວຣຸງ(Zheng Guorong)(ກາງ) ເຮັດວຽກນຳ
ບັນດາລູກສິດທ່ີ “ກູເຢຈຽນຜູ-ຮານດາບບູຮານ”

图① 郑国荣（中）和徒弟们在“古越剑铺”工作 新华社 图

ຮູບ ② ທານ ເຈ້ີງກົວຣຸງ ແລະ ຊາງຝົນດາບ ຖອດຖອນແລກປຽນປະ
ເດັນການຝົນດາບ 

图② 郑国荣（左）和磨剑师交流磨剑细节 新华社 图

ຮູບ ③ ດາບປະກາຍສິດ

图③ 磨制宝剑  新华社 图

ຮູບ ④ ແກະສະຫັຼກລາຍນົກຫົງໃສດາບ

图④ 錾刻凤纹 新华社 图

ຮູບ ⑤ ທານ ເຈ້ີງກົວຣຸງ ແລະ ລູກ ກຳລັງຕີວັດຖດິບເພ່ືອຜະລິດດາບ

图⑤ 郑国荣和儿子对坯料进行锻打 新华社 图
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ການອອກແບບໃນແຜນວາດ- ວັດຖຸທ່ີຈະຜະລິດ ຈົນເຖິງການ

ຜະລິດ ຕາມທໍາມະດາແລວ ແມນຕອງການເວລາຮອບໜຶ່ງ 

ປະມານສອງສາມເດືອນ. ນັບແຕການສາງຕ້ັງຮານດາບເປັນ

ຕ້ົນມາ, ລາວໄດນຳພາລູກສິດ 20 ກວ່າຄົນແລວ, ມາເຖິງມ້ືນ້ີ 

ໄດກາຍເປັນອາຈານຜະລິດດາບທ່ີມີຊ່ືສຽງແລວ.

      ເຈ້ີງກົວຣຸງ ເວ້ົາວາ: “ເລ່ີມຈາກຍຸກສະໄໝຊນຊິວ (ປີ 770 

ເຖິງປີ 476 ກອນ ຄສຈີນ, Spring and Autumn  Period) 

ອາຈານຜະລິດດາບ ໂອເຢຈື (Ou Yezi) ໄດຜະລິດດາບດວງ

ທຳອິດຢູ ນະຄອນຫຼຸງສວນ ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ດາບປະກາຍສິດ

ຫຸຼງສວນ ກໍໄດຮັບການສືບທອດມາເປັນເວລາຜ່ານ2500 ກວ່າ

ປີແລວ, ເຕັກນິກການຜະລິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງມັນ ກໍຄວນຈະ

ສືບຕຖາຍທອດຕໄປໃນຍຸກສະໄໝນ້ີ. ”

② ③ ④

⑤
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中国人的“十三五”

      ລາຍຮັບຈັດສັນໄດຕຫົວຄົນຂອງປະຊາກອນຈີນ ໃນປີ 2019

ແມນ 30733 ຢວນ, ເຊ່ິງໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 39,9% ເມ່ືອທຽບກັບປີ 
2015.

      ລາຍຮັບຕປີ ຂອງ 140 ລານຄອບຄົວຈີນ ໄດ້ບັນລຸ 1-5 
ແສນຢວນ

      ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງຈີນໄດກວມເອົາ 95% ຕົວເມືອງ
ທ່ີມີພົນລະເມືອງ 1 ລານຄົນຂ້ຶນໄປ

      ປະລິມານໃບສ່ັງຈອງລົດຍົນອອນລາຍຕມ້ື ມີປະມານ 21 

ລານໃບ

      ລົດຖີບສາທາລະນະໄດເຂ້ົາສູການນໍາໃຊໃນ 360 ກວາຕົວ
ເມືອງຈີນ, ຈຳນວນທ່ີເຂ້ົາສູການນຳໃຊມີເຖິງ 19,45 ລານຄັນ
      ຈຳນວນກະເປົາຝາກທາງໄປສະນີ ຫືຼ ໂລຈີສຕິກດ່ວນສະ
ເລຍຕຫົວຄົນໃນປີ 2019 ແມນ 45 ອັນ

      ປະລິມານທຸລະກິດໂລຈີສຕິກດວນ ປະຈຳປີ ໄດເພ່ີມຈາກ 
20,7 ຕ້ືລາຍການ ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 80 ຕ້ືລາຍການຂ້ຶນໄປ 
ເມ່ືອປີ 2020

      ຄົນຈີນສາມາດຈາຍເງິນດວຍມືຖື ຢູທຸກແຫງທຸກເວລາ
     ໃນທາຍປີ 2019, ບັນຊີຜູນຳໃຊເນັດ 4G ຂອງຈີນ ໄດ
ກາຍກວາ 1,2 ຕ້ືບັນຊີ

2020 年是中国“十三五”规划的收官之年，五年来，

“十三五”规划里的目标一个个从纸上落到地上。当梦想

照进现实，老百姓的生活也发生着深刻的变化。

      ປີ 2020 ເປັນປີມວນທາຍແຫງ “ແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 
13” ຂອງປະເທດຈີນ, 5 ປີມານີ້ ເປົ້າໝາຍທີ່ຢູໃນແຜນການ 

ຫ້າປີ ໄດອອກຈາກເຈ້ຍສໍມາສູການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເມ່ືອ

ຄວາມຝັນສອງແສງເຂ້ົາມາຫາຄວາມເປັນຈິງ ຊີວິດການເປັນ

ຢູຂອງປະຊາຊົນຈີນ ກໍມີການປຽນແປງຢາງເລິກເຊ່ິງ.
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      ຈົນເຖິງເດືອນຕຸລາ 2020, ລວມທັງໝົດເປີດສະຖານີ 5G

6,9 ແສນແຫງ, ຈຳນວນຊາວເນັດທ່ີເຊ່ືອມໂຍງກັນ ໄດກາຍ
ກວາ 160 ລານບັນຊີ.

      ໃນປີ 2019, ຈຳນວນວັນທ່ີອາກາດດີ ໃນ 337 ຕົວເມືອງ
ໄດຫຼາຍກວາ 82%.

      ເນ້ືອທ່ີສວນສາທາລະນະສີຂຽວສະເລຍຕຫົວຄົນໃນປີ 2019 
ປະມານ 14,4 ຕາແມັດຕຄົນ

      ຂະໜາດລວມນັກສຶກສາທ່ີີກຳລັງຮັບການສຶກສາຊ້ັນສູງ
ປະເພດຕາງໆຂອງຈີນແມນ 40,02 ລານຄົນ, ອັດຕາການ
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນຊ້ັນສູງແມນ 51,6%.

      ຄອບຄົວໃນ 90% ສາມາດຊອກຫາໂຮງໝໍທ່ີຢູໃກທ່ີສຸດ
ພາຍໃນ 15 ນາທີ

      ການປະກັນການແພດຂ້ັນພ້ືນຖານປົກກວມພົນລະເມືອງ 

95% ຂ້ຶນໄປ

      ຈຳນວນມານສາກສາຍຮູບເງົາຂອງຈີນ ລວມມີທັງໝົດ 
69.787 ແຜນ

      ລາຍຮັບຂອງຮານອາຫານທ່ົວປະເທດໃນປີ 2019 ແມນ 
4,7 ພັນຕ້ືຢວນ, ການກິນເຂ້ົາຢູທ່ີຮານອາຫານກາຍເປັນເລ່ືອງ
ທຳມະດາ.

      ຟາມກະສິກຳແບບຄອບຄົວທ່ົວປະເທດຈີນ ກາຍກວາ 1 
ລານແຫງ, ສະຫະກອນຮວມມືກະສິກຳກາຍກວາ 2,2 ລານ
ແຫງ.

      ບານຊົນນະບົດ 95% ຂ້ຶນໄປ ໄດດຳເນີນຂະບວນອະນາ
ໄມ, ໂຄງລາງພ້ືນຖານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະພາບສ່ິງແວດ
ລອມຂອງຊົນນະບົດໄດຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.
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dkoxtfyflhk'.s,j 创新

dkoxtlkolq,mq[dao 协调

dkogxufxt86 开放

c[[lu0P; 绿色

dkoIj;,dao-q,.-h 共享

.o 5 xuouh "czodkoshkxu7ah'mu13"
“十三五”，这 5 年

①
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      ແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 13 ແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ (ເອ້ີນຫຍ້ໍເປັນ ແຜນການຫ້າປີ)ກໍຄືໂຄງຮາງແຜນການ 

ຫ້າປີ ຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ ແລະການພັດທະນາສັງຄົມ

ຈີນ,ຕົ້ນຕໍແມນວາງອອກແຜນການຕາງໆເຊັ່ນ: ໂຄງການກ

ສາງໃຫຍຂອງລັດ ການຈັດວາງກຳລັງການຜະລິດ ແລະການ

ພົວພັນຂອງອັດຕາສວນສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ ເປັນ

ຕ້ົນ, ເພ່ືອກຳນົດເປ້ົາໝາຍ ແລະ ທິດທາງຕວິໄສທັດການພັດ

ທະນາເສດຖະກິດແຫງຊາດ. ປີ 1953, ປະເທດຈີນເລ່ີມຈັດຕ້ັງ

ແລະ ປະຕິບັດ “ແຜນການຫ້າປີ” ຄັ້ງທີໜຶ່ງ. ປີ 2016 ຫາປ ີ
2020, ເປັນໄລຍະ 5 ປີຂອງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຫ້າປີຄັ້ງທີ 13 ຂອງປະເທດ

ຈີນ, ເອ້ີນຫຍ້ໍເປັນ ແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 13.

      ປະເທດໃດໜ່ຶງເລືອກແນວຄິດການພັດທະນາແນວໃດ ມັນ

ກໍມີສະຖານະການພັດທະນາແນວນ້ັນ.

      ການປະດິດສາງໃໝ ການປະສານສົມທົບກັນ ສີຂຽວ ການ

ເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ການຊົມໃຊຮວມກັນ--- ວັນທີ 29 ຕຸລາ 
2015, ກອງປະຊມຄົບຄະນະຄັ້ງທີຫ້າຂອງຄະນະກຳມະການ

一个国家选择什么样的发展理念，就有什么样的发展状态。

创新、协调、绿色、开放、共享——5 年前，中国共产党第十八届中央委

员会第五次全体会议提出五大发展理念，为“十三五”期间推动高质量发展提

供了科学理论指导和行动指南。

2020 年 10 月 22 日，中国国家主席习近平对“十三五”规划实施作出了

总体判断 ：“十三五”规划实施顺利，主要指标总体将如期实现，重大战略任务

和 165 项重大工程项目全面落地见效，规划确定的各项目标任务即将胜利完成。

围绕着五大发展理念，本期杂志为大家捕捉到中国“十三五”发展时期的

一个个精彩瞬间，一起来看吧！

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ປາໄມທ່ີມີສີສັນຊັດແຈງທ່ີພູຊີຈີ（Qizi） ນະຄອນຈ້ີນານແຂວງຊັນຕົງ
(Jinan City,Shandong Province) 

图① 山东省济南市楔子山色彩分明的树林 新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 28 ເມສາ, ຂະບວນລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບ ຈາກນະຄອນຕາໂຈວ
(Dazhou City) ແຂວງເສສວນປະເທດຈີນ ໄປນະຄອນຮຳບວກ(Ham-

burg City)ປະເທດເຢຍລະມັນ ຖຽວທຳອິດ ກໍາລັງອອກເດີນທາງ

图② 4月28日，首趟中国四川达州至德国汉堡的中欧班列发车 
新华社 图

②13

czodkoshkxu7ah'mu !# 本期主题策划——“十三五”



ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ສະໄໝທີ 18 ໄດສະເໜີອອກມະໂນ

ທັດແຫງການພັດທະນາຫ້າປະການດ່ັງກາວ, ເຊ່ິງໄດສະໜອງ

ທິດຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວຊກຍູການພັດທະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ສູງຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ ໃນໄລຍະ “ແຜນການຫ້າປີຄ້ັງ

ທີ 13”.

      ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດ

ຈີນ ໄດດຳເນີນການຕີລາຄາໂດຍລວມຕການວາງແຜນ ແລະ

ການປະຕິບັດ “ແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 13” ວາ: “ແຜນການຫ້າ

ປີຄັ້ງທີ 13” ໄດປະຕິບັດຢາງມີຜົນສຳເລັດ, ດັດຊະນີຕົ້ນຕໍຈະ

ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໂດຍລວມ, ໜາທ່ີຍຸດທະສາດອັນຍ່ິງໃຫຍ 

ແລະ ໂຄງການອັນຍິ່ງໃຫຍຈຳນວນ 165 ໂຄງການ ໄດຈັດ

ຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢາງຮອບດານ, ໜາທ່ີ

ເປົ້າໝາຍແຕລະໂຄງການທີ່ໄດວາງໄວໃນແຜນການ ແມນ

ຈະສຳເລັດຢາງມີໄຊ.

      ເສດຖະກິດມີການເພ່ີມຂ້ຶນຢາງໝ້ັນທຽງ. ໃນປີ 2016, 

ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດຈີນມີເຖິງ 74,4 ພັນຕ້ື

ຢວນ, ໃນປີ 2019 ແມນ 99,1 ພັນຕື້ຢວນ, ກວມເອົາ 16% 

ຂອງອັດຕາສວນເສດຖະກິດໂລກ, ອັດຕາປະກອບສວນຕການ

ເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ມີປະມານ 30%. ຄາດວາຍອດ

ມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດຂອງຈີນໃນທາຍ “ແຜນ

ການຫ້າປີ ຄ້ັງທີ 13” ຈະລ່ືນກາຍ 100 ພັນຕ້ືຢວນ, ມູນຄາຜະ

ລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດສະເລຍຕຫົວຄົນຈະທະລຸ 10.000 ໂດ

ລາສະຫະລັດ.

      ໂຄງລາງພ້ືນຖານນັບມ້ືນັບສົມບູນກວາເກ່ົາ. ປີ 2016,

ໄລຍະທາງທ່ີຈັດເຂ້ົາສູການນຳໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມ

ໄວສູງປະເທດຈີນ ໄດລ່ືນກາຍ 1900 ກິໂລແມັດ, ໄລຍະຂອງ

ທາງດວນແມນ 130 ພັນກິໂລແມັດ; ທາຍປີ 2019, ໄລຍະ

ການບໍລິການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດລື່ນກາຍ 
35 ພັນກິໂລແມັດ, ກວມເອົາ 2 ສວນ 3 ຂ້ຶນໄປຂອງໄລຍະເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງທົ່ວໂລກ, ໄລຍະເສັ້ນທາງດວນ ລື່ນ

ກາຍ 140.000 ກິໂລແມັດ, ຈັດຢູໃນອັນດັບທີໜ່ຶງຂອງໂລກ.

      ໂຄງຮາງຂະແໜງການສືບຕປັບປຸງດີຂ້ຶນ. ປີ 2015 ຫາປີ 
2019, ມູນຄາເພ່ີມສະເລຍຕປີດານເຕັກນິກຂ້ໍມູນຂາວສານລຸນ

ໃໝ ການຜະລິດເຄື່ອງອຸປະກອນລະດັບສູງ ພະລັງງານໃໝ 

ແລະ ຂະແໜງການໃໝອື່ນໆຂອງຈີນ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຕົວຈິງ

ໃນ 10,4%; ໃນປີ 2019, ປະລິມານລວມການລົງທຶນເຂົ້າໃນ

ການຄ້ົນຄວາພັດທະນາຂອງຈີນຈັດຢູໃນອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ;

ການບໍລິໂພກສືບຕເປັນກຳລັງຊກດັນທີໜ່ຶງຂອງເສດຖະກິດຈີນ,

ຂະແໜງຕາງໆເຊ່ັນ: ການບໍລິການຄອມພິວເຕີ ການບໍລິການ

ຊອບແວ ການບໍລິການທຸລະກິດການຄາ ການບໍລິການປະຊາ

ຊົນ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກິລາ ບັນເທີງ ແລະ ຂະແໜງການບໍ

ລິການໃໝອ່ືນໆໄດຮັບການພັດທະນາເພ່ີມຂ້ຶນຢາງໄວວາ.

①
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      ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຈີນ

ໃນປັດຈຸບັນ. ໃນ 5 ປີທ່ີຜານມາ, ຈີນໄດຖືເອົາການກສາງ “ໜ່ຶງ

ແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ເປັນຈຸດສຳຄັນ, ຮວມມືກັບໂລກແບບ

ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊົມໃຊການພັດທະນາ

ຮວມກັນ. ຕາມການສອງແສງຈາກສະຖິຕິຫຼາທີ່ສຸດ, ຈີນໄດ

ເຊັນເອກະສານຮວມມືກຽວກັບຮວມກັນກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງ

ເສັ້ນທາງ” ໃນຈຳນວນ 200 ສະບັບກັບ 138 ປະເທດ ແລະ 
30 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລວ, ຮວມດຳເນີນປະຕິບັດໂຄງ

ການຮວມມື 2000 ກວາລາຍການ; ມູນຄາສະສົມຂອງການ

ຄາສິນຄາລະຫວາງຈີນກັບປະເທດທີ່ລຽບຕາມແລວທາງ ໄດ

ກາຍກວາ 7,8 ພັນຕື້ໂດລາ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຕປະເທດທີ່

ລຽບຕາມແລວທາງ ໄດກາຍກວາ 110 ຕື້ໂດລາ; ພອມທັງ

ໄດຖະແຫຼງການນຳໃຊ ກົດໝາຍວາດວຍການລົງທຶນຕາງປະ

ເທດ ຂະຫຍາຍເຂດທົດລອງການຄາເສລີ, ແລະ ຫຸຼດຜອນພາ

ສີເປັນຕ້ົນ.

      ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດດີຂ້ຶນຢາງຊັດ

ເຈນ. ຜົນງານການຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຈີນໄດເປັນ

ປະຈັກຕາຕໂລກ, ພົນລະເມືອງທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດຈຳນວນ 
55,75 ລານຄົນ ໄດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ; ກຳລັງປອງ

ກັນປັບປຸງມົນລະພິດໄດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ສິ່ງແວດລອມທາງນິ

ເວດໄດປັບປຸງດີຂຶ້ນຢາງຊັດເຈນ; ການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດເຂົ້າ

ໃນຂັ້ນຕອນການຂະຫຍາຍເປັນທົ່ວໄປ, ຕຳແໜງອາຊີບຕົວ

ເມອືງທີເ່ພີມ່ຂຶນ້ໃໝໄດກາຍກວາ 60 ລານຄນົ, ສາງເປນັລະ

ບົບການປະກັນສັງຄົມອັນໃຫຍທ່ີສຸດໃນໂລກປັດຈຸບັນໄດ້ຢາງສຳ

ເລັດ, ການປະກັນສັງຄົມດານການແພດໄດປົກກວມ 1,3  ຕ້ືຄົນ,

ແລະ ການປະກັນໄພດານການເງິນບຳນານຂັ້ນພື້ນຖານໄດ

ປົກກວມເກືອບ 1 ຕ້ືຄົນເປັນຕ້ົນ.

      ໂດຍປ່ິນອອມມະໂນທັດແຫງການພັດທະນາ 5 ປະການ 

ຄື: ການປະດິດສາງໃໝ ການປະສານສົມທົບ ສີຂຽວ ການເປີດ

ປະຕູສູພາຍນອກ ແລະ ການຊົມໃຊຮວມກັນ, ວາລະສານ “ຈຳ

ປາ” ສະບັບເດືອນນ້ີ ຈະສະເໜີທຸກໆຂະນະເວລາໃນໄລຍະການ

ພັດທະນາ “ແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 13” ຂອງປະເທດຈີນ ຕພວກ

ທານ, ເຊີນໄປອານນຳກັນເທາະ!
本刊综合
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ຮູບ① ນັກທອງທຽວຊ້ືເຄ່ືອງທ່ີຮານຄາປອດພາສີສາກົນນະຄອນຊັນຢາ ແຂວງ
ໄຮໜານ(Sanya City,Hainan Province)

图① 游客在海南三亚国际免税城购物 新华社 图

ຮູບ ② ຊາວເມືອງອານໜັງສືທ່ີຫໍສະໝຸດຂອງຊມຊົນບອນໜ່ຶງທ່ີນະຄອນເຊີງ
ຕູແຂວງເສສວນ(Chengdu City,Sichuan Province)

图② 市民在四川省成都市的一家社区图书馆内看书 新华社 图

②
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创新发展篇

2020 年 9 月 24 日，青岛大学附属医院副院长牛海

涛带领手术团队成功跨越 3000 公里的障碍，利用 5G+

国产原研手术机器人远程技术，“隔空”给“躺”在贵州

省安顺市西秀区人民医院手术室内的 71 岁男性膀胱癌患

者成功手术。

   ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020, ທານ ໜິວຫາຍທາວ(Niu haitao)

ຮອງຜູອໍານວຍການໂຮງໝໍສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຕາວ 
ນໍາພາທີມງານຜາຕັດໂດຍລະບົບ 5Gບວກກັບ ເຕັກນິກທາງ
ໄກຫຸນຍົນຜາຕັດທ່ີຄ້ົນຄວາ ແລະ ຜະລິດ ໂດຍປະເທດຈີນເອງ,
ດໍາເນີນການຜາຕັດ “ແບບຢູຄົນລະບອນ”ໃຫຄົນເຈັບມະເຮັງ
ພົກຍຽວເພດຊາຍອາຍຸ 71 ປີທ່ີ “ນອນຢຽດ” ຢູໃນຫອງຜາຕັດ
ຂອງໂຮງໝໍປະຊາຊົນເຂດຊີຊິ້ວນະຄອນອານຊນ ແຂວງກຸຍ
ໂຈວ(Xixiu District Anshun City Guizhou Province) ທ່ີ
ມີອຸປະສັກຍອນຢູຫາງໄກກັນ 3000 ກິໂລແມັດ ໄດຢາງສໍາເລັດ
ຜົນ. ການຜາຕັດທາງໄກຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫເຫັນທາແຮງຂອງ
ເຄືອຂາຍລະບົບ 5G ຢາງເຕັມສວນ ຄື ມີສາຍໄຍແກວຂະໜາດ
ໃຫຍ, ມີຄວາມຄອງແຄວສູງ,ຄວາມໜວງຂອງເວລາຕາ, ແລະ
ມີຄວາມສາມາດເຊ່ືອມຕອັນມະຫາສານ ເປັນຕ້ົນ.

ຂະນະເວລາ  瞬间

16

|   占芭视点95fl5,0v';k]tlko9exk



      ການປະດິດສາງໃໝເປັນກໍາລັງດັນອັນດັບ 1 ສໍາລັບການ
ພັດທະນາ. ຕອງເອົາການປະດິດສາງໃໝຈັດວາງໄວໃນຖາ
ນະທ່ີຕ້ັງເປັນແກນກາງຂອງສະຖານະພາບລວມແຫງການພັດ
ທະນາຂອງຊາດ, ສືບຕຊກຍູການປະດິດສາງໃໝທຸກດານ ຄື
ດານທິດສະດີ, ດານລະບອບ, ດານເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ, ດານ
ວັດທະນະທໍາເປັນຕົ້ນ, ເຮັດໃຫການປະດິດສາງໃໝສອດຫອຍ
ໃນທຸກໆວຽກງານຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ເຮັດໃຫການປະດິດສາງ
ໃໝກາຍເປັນກະແສນິຍົມຂອງທ່ົວສັງຄົມ.
      ----ຄັດຈາກ“ຂ້ໍສະເໜີຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນກຽວ
ກັບການຮາງແຜນການຫາປີຄັ້ງທີ 13 ແຫງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

ໃບໜາ   面孔

      ການລົງທຶນເຂ້ົາໃນດານການຄ້ົນຄວາ ແລະ ພັດທະນາ
ຂອງຈີນ ໄດເພ່ີມຈາກອັດຕາ 2,06% ຂ້ຶນເປັນ 2,23% ແລວ,
ງົບປະມານສໍາລັບການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດພື້ນຖານກໍເພີ່ມ
ຂ້ຶນເກືອບໜ່ຶງເທ່ົາ, ຕາມດັດສະນີການປະດິດສາງໃໝທ່ົວໂລກ
（Global Innovation Index）ທີ່ເຜີຍແຜໂດຍອົງການທີ່
ໜາເຊ່ືອຖືຄື ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ, ມະຫາວິທະຍາ
ໄລໂຄເນັວ(Cornell University), ປະເທດຈີນໄດເລ່ືອນຂ້ຶນ
ຈາກອັນດັບ 29 ເປັນອັນດັບ 14 ແລວ...

      ກອງສອງທາງໄກຄ້ືນວິທະຍຸ (radio telescope) ທ່ີມີ
ເສ້ັນຜາກາງ 500 ແມັດ ຖືກນໍາໃຊຢາງເປັນທາງການ, ຂົງ
ເຂດເຕັກນິກຂ້ໍມູນຂາວສານຄວັນຕ້ໍາ(quantum information

technique), ວັດຖຈັບໄຟທາດເຫັຼກ (superconductor),
ຈຸລັງ(stem cell) ເປັນຕົ້ນ ກໍໄດຮັບໝາກຜົນດານນະວັດຕະ
ກຳໃໝທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ໃຫຍຫຼວງ; ເຮືອບິນພົນລະເຮືອນຂະໜາດ
ໃຫຍລຸນ C919 ບິນຂ້ຶນສູທອງຟາ, ຂົວຂາມທະເລຮົງກົງ-ຈູໄຮ-
ມະກາວ ເປີດການນໍາໃຊຢາງເປັນທາງການ,ລະບົບນໍາທາງ
ເປີຍໂຕ ສໍາເລັດການສາງເປັນຕາໜາງປົກຫຸມທ່ົວໂລກ,ເຄືອ
ຂາຍລະບົບ 5G ກໍາລັງເປັນຕົນເປັນໂຕຂ້ຶນຢາງວອງໄວ, ເສດ
ຖະກິດດີຈີຕອນ ກວມເອົາອັດຕາສວນຂອງ GDP ກາຍ 30% 

ແລວ...ເຊ່ິງການປະດິດສາງໃໝໄດກາຍເປັນກໍາລັງແຮງດັນ
ຕ້ົນຕໍໃນການຄ້ໍາຊການພັດທະນາແບບຄຸນນະພາບສູງຂອງຈີນ
ແລວ.

ການພັດທະນາແບບປະດິດສາງໃໝຄືແນວໃດ?

什么是创新发展？

创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家

发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科

技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一

切工作，让创新在全社会蔚然成风。

——摘自《中共中央关于制定国民经济和社会发展

第十三个五年规划的建议》

      5 ປີມານ້ີ, ການພັດທະນາແບບປະດິດສາງໃໝຂອງ

ຈີນມີກຳລັງແຮງຟົດຟ້ືນ----

5 年来，中国创新发展动力澎湃——

      1. ເວລາ 12:41 ໂມງ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2020, ເຄ່ືອງ

ສໍາຫຼວດ “ທຽນເວ້ີນເລກ 1” ທ່ີມີໜາທ່ີສຳຫລວດດາວອັງຄານ

ຄ້ັງທໍາອິດຂອງຈີນ ເຫາະເຫີນຂ້ຶນສູທອງຟາ, ເຊ່ິງໄດເປີດສາກ

ການສຳຫລວດດາວອັງຄານ. ຮູບພາບປະກອບແມນ ພະນັກ

ງານນັກວິທະຍາສາດອາວະກາດກໍາລັງສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດຢູ

ໃນຫໍຕິດຕາມຄວບຄຸມເຄ່ືອງສໍາຫຼວດ ຢູສະຖານທ່ີສະເພາະຍິງ

ສ່ົງເຄ່ືອງອາວະກາດເຫວີນຊາງປະເທດຈີນ.
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      2. ເວລາ 14:00 ໂມງ ວັນທີ 5 ພຶດສາພາ 2017, ເຮືອບິນ

ພົນລະເຮືອນຂະໜາດໃຫຍແບບອາຍພ່ົນລຸນ C919 ທ່ີປະເທດ

ຈີນຄົ້ນຄວາຜະລິດດວຍຕົນເອງ ແລະ ມີລິຂະສິດທາງປັນຍາ

ດວຍຕົນເອງທັງໝົດນັ້ນ, ໄດບິນຂຶ້ນສູທອງຟາຈາກສະໜາມ

ບິນສາກົນຜູຕ່ົງຊຽງໄຮ. ຮູບພາບປະກອບແມນວັນທີ 9 ກຸມພາ 
2017, ພະນັງງານຊາວໜຸມທີມງານເຕັກນິກວິຊາການໜວຍ

ງານຕິດຕ້ັງລວມ ພະແນກກິດຈະການ C919 ຂອງບໍລິສັດຜະ

ລິດເຮືອບິນຊຽງໄຮຈໍາກັດ ກໍາລັງຖາຍຮູບລວມ.

      3. ປີ 2012, ທານ ຫິຼວຈ້ືຫົງ(Liu zihong) ແລະ ຄູຮວມມື

ໄດສາງຕັ້ງບໍລິສັດເຕັກນິກວິທະຍາສາດໂຢຢີ ຈໍາກັດ, ແລະ 

ເລ່ີມຕ້ົນປະດິດສາງກິດຈະການໃໝຂ້ຶນຢູ ຊີລິຄອນ ວັນເລ (Silicon

Valley)ແລະ ເຊິນເຈ້ິນ ໃນເວລາດຽວກັນ. ນັບແຕສາງຕ້ັງຂ້ຶນ

ຈົນຮອດຊມື້ນີ້, ບໍລິສັດໄດຄົ້ນຄວາຜະລິດໜາຈໍອອນທີ່ມີຄວາມ

ໜາພຽງ 0,01 ມິລິແມັດ ແລະ ສາມາດໂຄງເຂ້ົາເປັນວົງທ່ີມີ

ເຄ່ິງເສ້ັນຜາກາງ 1 ມິລິແມັດ, ເຊ່ິງຄາດວາມີມູນຄາລ່ືນກາຍ
3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ຮູບພາບປະກອບແມນ ທານ ຫຼິວຈື້ຫົງ 

ສະແດງແປນພິມ (Keyboard) ອອນທີ່ນໍາໃຊເຕັກນິກສໍາພັດ
(sensor technology) ໄມອອນແລວ.

      4. ທານ ຫວັງຫຼຽນແຈ(Wang lianjie) ທ່ີມີອາຍຸ 31 ປີ

ໄດປະກອບອາຊີບຂະແໜງການເຄື່ອງຈັກກະສິກໍາເປັນເວລາ
5 ປີແລວ, ອາຍຸສະເລຍຂອງສະມາຊິກທີມງານເພິ່ນພຽງແຕ 
20 ກວາປີ. ປີນ້ີ, ສະຫະກອນເຄ່ືອງຈັກກະສິກໍາຂອ ທານ ຫວັງ

ຫຼຽນແຈ ໄດສັ່ງຊື້ເຄື່ອງເກັບກຽວເຂົ້າແບບອັດສະລິຍະທີ່ທັນ

ສະໄໝ 2 ເຄື່ອງ. ຂ້ັນຕໄປ, ລົດຕັກເຕີບມີຄົນຂັບທ່ີສ່ັງຊ້ືມາໃໝ

ກໍຈະຖືກນໍາໃຊຢາງເປັນທາງການແລວ. ຮູບພາບປະກອບແມນ 

ທານ ຫວັງຫຼຽນແຈ ເຂົ້າຫອງຂັບເຄື່ອງເກັບກຽວກຽມຈະ

ເຮັດວຽກ.

      5.ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017, ຢູຫອງທົດລອງຂອງບໍລິສັດ

ຜະລິດຢາຊີວະພາບຊ້ິນຕາ(ເມືອງຊໂຈ)ຈໍາກັດ, ນັກວິສະວະກອນ

ຜູໜ່ຶງກໍາລັງສັງເກດຮູບລັກສະນະທາງນອກຂອງວັດຖດິບທ່ີເປັນ

ເຄມີເພ່ືອຜະລິດຢາ(Pharmaceutical Intermediate).
本刊综合 本文图片均来自新华社 
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协调发展篇

ຂະນະເວລາ  瞬间
    ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020, ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຝູຊິງໄດແລນ
ຜານອຸໂມງຈູຢອງກວນຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງນະ
ຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ-ເມືອງຈຽງເຈຍໂຂວ ແຂວງເຫີເປີຍ. ເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟສາຍນີ້ເປີດນໍາໃຊໃນປີ 2019, ເປັນເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟຄວາມໄວສູງແບບອັດສະລິຍະສາຍທໍາອິດຂອງຈີນ, ເຊິ່ງ
ໄດສາງຂົວຕອັນໃໝໃນການພັດທະນາແບບປະສານສົມທົບກັນ
ໃນພາກພື້ນ. ລາງລົດໄຟສາຍນີ້ໄດເຊື່ອມຕນະຄອນຫຼວງປັກ
ກ່ິງ ແລະ ເມືອງຈຽງເຈຍໂຂວ ທ່ີເປັນສອງຕົວເມືອງທ່ີຈະຈັດ
ຕັ້ງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ປີ 2022, ເຊິ່ງໄດ
ເປັນການຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການທອງທຽວ
ຂອງຕົວເມືອງຕາງໆທ່ີຢູລຽບຕາມເສ້ັນທາງສາຍນ້ີ, ໄດສາງ
ກຳລັງແຮງອັນໃໝໃຫແກການພັດທະນາແບບປະສານສົມທົບ
ກັນລະຫວາງກ່ິງສິນຈ້ີ  (ໝາຍເຫດ: ກ່ິງສິນຈ້ີກໝາຍເຖິງວົງ
ເສດຖະກິດຕົວເມືອງຂອບເຂດກິ່ງສິນຈີ້, ເຊິ່ງລວມມີນະຄອນ
ຫຼວງປັກກ່ິງ, ນະຄອນທຽນສິນ ແລະ 11 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງ
ເຫີເປີຍ(ແຂວງເຫີເປີຍເອ້ີນຫຍ້ໍວາ ຈ້ີ ).

2020 年 10 月 6 日，一列复兴号高铁列车穿过京张

高铁居庸关隧道。京张高铁于 2019 年开通，是中国第一

条智能高铁，为区域协同发展架起了新的桥梁。它连接着

2022 年北京冬奥会的两大举办地北京市和张家口市，带

动了沿线各地经济和旅游发展。
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      ການປະສານສົມທົບກັນເປັນຄວາມຕອງການພາຍໃນຂອງ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະເຂ້ັມແຂງ. ຕອງກໍາແໜນໂຄງ
ປະກອບການຈັດຕ້ັງລວມຂອງພາລະກິດລະບອບສັງຄົມນິຍົມທ່ີ

ການພັດທະນາແບບປະສານສົມທົບກັນ ຄືແນວໃດ?

什么是协调发展？

协调是持续健康发展的内在要求。必须牢牢把握中

国特色社会主义事业总体布局，正确处理发展中的重大关

系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，

促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，

在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增

强发展整体性。

——摘自《中共中央关于制定国民经济和社会发展

第十三个五年规划的建议》

ມີສີສັນຂອງຈີນ, ແກໄຂການພົວພັນທ່ີສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ
ໃຫຖືກຕອງ, ສຸມໃສການພັດທະນາແບບປະສານສົມທົບກັນຢູ
ໃນຂອບເຂດຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊກຍູການພັດ
ທະນາແບບປະສານສົມທົບກັນດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຊກຍູ
ການພັດທະນາພອມກັນ ໃນດານການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ
ໃໝ, ການຫັນເປັນແບບຂໍ້ມູນຂາວສານ,  ການຫັນເປັນຕົວ
ເມືອງ ແລະ ການຫັນເປັນກະສິກໍາທັນສະໄໝ,ໃນຂະນະເພ່ີມທະ
ວີຄວາມສາມາດດານກຳລັງສວນແຂງຂອງຊາດແລວ, ຍັງ
ຕອງເອົາໃຈໃສຍົກສູງຄວາມສາມາດດານກຳລັງສວນ
ອອນຂອງຊາດອີກດວຍ, ແລະ ສືບຕເພ່ີມພູນຄູນສາງການພັດ
ທະນາແບບສັງລວມຢາງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ.
      ----ຄັດຈາກ“ຂ້ໍສະເໜີຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນກຽວ
ກັບການຮາງແຜນການຫາປີຄັ້ງທີ 13 ແຫງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

      5 ປີຜານມານ້ີ, ການພັດທະນາແບບປະສານສົມທົບກັນ

ຂອງຈີນໄດແຕກດອກອອກໝາກຢູຫຼາຍຈຸດຫຼາຍບອນ----

5 年来，中国协调发展多点开花——

     ຫຼາຍກວາ 1 ຮອຍລານຄົນຫັນຈາກຄົນຊົນນະບົດມາເປັນ
ຊາວເມືອງໃໝ; ທາຍປີ 2019 ອັດຕາສວນການຫັນເປັນຊາວ
ເມືອງຂອງປະຊາກອນທີ່ພັກຢູຕົວເມືອງເປັນເວລານານ ເພີ່ມ
ຂຶ້ນເປັນ 60,6%, ເຊິ່ງທຽບໃສປີ 2015 ແມນສູງຂຶ້ນ 4,5%; 
ເງ່ືອນໄຂການຜະລິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຢູຊົນນະບົດໄດຮັບ
ການປັບປຸງດີຂຶ້ນຢາງຈະແຈງ, ການພັດທະນາແບບປະສານ
ສົມທົບກັນລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໄດປະກົດຕົວມີ
ສະພາບການໃໝ.
      ການສາງຕ້ັງເຂດບໍລິຫານໃໝສົງອານ ແຂວງເຫີເປີຍ

(Xiong'an New District, Hebei), ການຊກຍູການກສາງ
ເຂດອາວໃຫຍກວາງຕຸງ-ຮົງກົງ-ມາກາວ, ການພັດທະນາແບບ
ປະຊາຄົມດຽວກັນຂອງເຂດສາມຫຼຽມປາກແມນ້ໍາຢາງເຊກຽງ,
ການຍົກລະດັບເປັນຍຸດທະສາດແຫງຊາດຂອງການປົກປັກຮັກ
ສາລະບົບນິເວດ ແລະ ການພັດທະນາທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ
ລອງແມນ້ໍາເຫືຼອງ(ຫືຼວາແມນ້ໍາຫວງເຫີ); ການເຂ້ົາຕົວເມືອງ
ເປັນແຮງງານຮັບຈາງ ແລະ ການປະດິດສາງທຸລະກິດຢູບານ
ເກີດ ດໍາເນີນໄປພອມກັນ, ພື້ນຖານໂຄງລາງດານເຄືອຂາຍ
ນ້ໍາ, ໄຟຟາ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໄດ“ເຊ່ືອມຕ
ແບບບມີຮອຍຕ” ລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການ
ເລັ່ງລັດກສາງລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມຫຼາຍລະດັບ ແລະ
ອ່ືນໆ.ການພັດທະນາແບບປະສານສົມທົບກັນກຳລັງເຮັດໃຫທົ່ວ
ປະເທດຈີນໄດມີການພັດທະນາໄປພອມກັນ.

ໃບໜາ   面孔

    1. ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020, ເຂດກວດກາຄົນເຂົ້າອອກ
ເມືອງໃໝຂອງດານເຫີງຊິນ ໄດຈັດພິທີເປີດຂ້ຶນ, ເຊ່ິງເປັນຂີດ
ໝາຍວາ“ທາງຜານຊເປີ(super)(ຊອງທາງຜານຂະໜາດ
ໃຫຍ)” ສາຍໃໝຂອງເຂດອາວໃຫຍກວາງຕຸງຮົງກົງ-ມາກາວ
ຖືກນຳໃຊຢາງເປັນທາງການແລວ. ຕອນບາຍເວລາ 3:00 
ໂມງ, ນາງຢາງຊາວເມືອງມາເກົາ  ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ ຜານ
ເຂດກວດກາຄົນເຂົ້າອອກເມືອງໃໝເພື ່ອເຂົ ້າເມືອງຈູໄຮ 
ໂດຍຜານຊອງທາງກວດກາດວຍຕົນເອງ.
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      2. ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2019,ທ່ີບານຕຽນ ຕາແສງມາເອີຢາງ 
ເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຖາຊຶຄູເອີການຖາຈີເຄີ້ເຂດຊິນຈຽງ
(Die Village, Malyang Township, Taxkorgan Tajik 

Autonomous County, Xinjiang), ທານ ເຢັງຊຽງ ທ່ີມາ
ຈາກນະຄອນກວາງອາງ ເເຂວງເສສວນ(Guang'an City,

Sichuan Province) ກຳລັງຕິດຕັ້ງລ້ໍເລ່ືອນຢູເທິງເສົາທາດ
ເຫັຼກທ່ີສູງ 30 ແມັດ, ກຽມຈະປອຍສາຍເຊືອກ. ທີ່ນີ້ພູສູງເຫວ
ເລິກ, ຫາງໄກຈາກຕົວເມືອງ, ເພື່ອແກໄຂບັນຫາຫຍຸງຍາກ
ດານການໃຊໄຟຟາ, ກຳມະກອນຊາງໄຟຟາຫຼາຍຮອຍຄົນທ່ີມາ
ຈາກທ່ົວປະເທດ,ຜານຜາຄວາມຫຍຸງຍາກດານຄວາມສູງຈາກ
ລະດັບໜານ້ໍາທະເລ, ອຸນຫະພູມຕາ ແລະອ່ືນໆ, ກໍາລັງຂຸນຂຽວ
ເຮັດວຽກຢູຕາມພູຜາປາດົງ.

      3. ທານ ເຟີງຊຽວຢີ(Feng xiaoyu) ຄູສອນປະຈໍາເຂດ
ໂຮງຮຽນສົງອານໂຮງຮຽນປະຖົມເລກສາມບານຈ່ົງກວນຊນ
ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ກຳລັງສົນທະນາກັບເດັກນອຍຢູທ່ີໂຮງຮຽນ
ສາຂາສົງອານ.ເພື່ອເລັ່ງລັດການພັດທະນາແບບປະສານສົມ
ທົບກັນຂອງວົງເສດຖະກິດກ່ິງສິນຈ້ີ(ຄື ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ, ນະ
ຄອນທຽນສິນ, ແລະ ເເຂວງເຫີເບີຍ), ວັນທີ 1 ເມສາ 2017,
 ລັດຖະບານຈີນຕົກລົງສາງຕ້ັງເຂດໃໝສົງອານເຫີເບີຍ.

      4. ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020, ລົດໄຟຂະບວນພິເສດຂອງ
ເເຂວງຫູໜານ(Hunan Province)ອອກເດີນທາງຈາກສະ
ຖານີລົດໄຟສາຍໃຕເມືອງໂຫຼຕີ(Loudi City), ເຊ່ິງແຮງງານ
ຮັບຈາງ ຈໍານວນ 456 ຄົນ ຂ່ີລົດໄຟຖຽວພິເສດ G9628 ມຸງ
ໜາໄປສູໃຈກາງຂະແໜງການຜະລິດຂອງຈີນ ຄືເຂດສາມຫຼຽມ
ປາກແມນ້ໍາຈູຈຽງເພ່ືອກັບໄປຄືນເຮັດວຽກຕາມເດີມ.

      5. ທານ ເສິນໝິງຈ່ົງ ທ່ີເຄີຍໄປເປັນແຮງງານຮັບຈາງ
ຢູເມືອງໃຫຍ, ກັບຄືນບານເກີດ ເພື່ອສາງຕັ້ງຟາມຂອງຄອບ
ຄົວ, ຜານການກສາງເປັນເວລາ 2 ປີ, ຟາມຊີວະພາບຄອຍໆ
ເປັນຕົນເປັນຕົວຂ້ຶນແລວ.

      6. ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2020, ນາງ ວາງຊ້ິວລ້ີ ຜູທ່ີມີສໍາມະໂນ
ຄົວເດີີມຢູເມືອງຫູໂຈວເເຂວງເຈ້ີຈຽງໃຊພຽງແຕເວລາ 3 ນາ
ທີ ກໍສໍາເລັດການຍົກຍາຍສໍາມະໂນຄົວມານະຄອນຊຽງໄຮ
ແລວ, ຕໄປພາຍໜາລາວຈະໄດຊົມໃຊສະຫວັດດີການຕາງໆ
ຂອງຊາວເມືອງຊຽງໄຮ.

本刊综合 本文图片均来自新华社 
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绿色发展篇

      ເດືອນຕຸລາ 2020, ລະບຽງນິເວດໜອງເອີໄຮທີ່ຍາວ

ຕ້ັງ 12 ຫັຼກນ້ັນ ເຂ້ົາສູການທົດລອງເປີດນໍາໃຊ, ຜູຄົນເຂ້ົາທຽວ

ຊົມລະບຽງນ້ີ ສະເລຍຕມ້ື ເກີນ 18,2 ພັນເທ່ືອຄົນ. ທະເລສາບ

ເອີໄຮ ຕັ້ງຢູກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າປາຍ ຕາຫລີ

ເເຂວງຢຸນນານ, ເປັນພາກສວນທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບຊີວິດການ

ເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຕາຫຼີ, ທັງເປັນເເຫຼງທອງທຽວທີ່ສໍາຄັນ

ຂອງຕາຫລີອີກດວຍ.

      ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາສະພາບເເວດລອມນິເວດຂອງທະເລ

ສາບເອີໄຮ, ອໍານາດການປົກຄອງທອງຖ່ິນໄດກສາງລະບຽງ

ນິເວດເອີໄຮຂຶ້ນ. ລະບຽງນິເວດເອີໄຮບພຽງເເຕເປັນ “ເສັ້ນ

ທາງ” ເທ່ົານ້ັນ, ເຊ່ິງພອມກັບລະບົບສະກັດກ້ັນມົນລະພິດອອມ

ຮອບຫນອງນໍ້າ ກາຍເປັນຊາຍແດນລະຫວາງຄົນກັບຫນອງ, 

ແຖບດິນຊມທ່ີປະກອບດວຍຕ້ົນໄມຂຽວໃຫຍແລະຕ້ົນອ້ໍ ກເໝືອນ

ກັບຟອງນ້ໍາ, ເຊ່ິງຈະດູດເອົານ້ໍາຝົນທ່ີໄຫຼອອກຈາກເຂດບານ, 

ທັງເປັນສະຖານທ່ີຍາງຫລ້ິນອອກກໍາລັງກາຍເເຫງໃຫມໃຫເເກ

ປະຊາຊົນຕາຫີຼ.

ຂະນະເວລາ  瞬间

2020 年 10 月，长达 12 千米的洱海生态廊道投入

试运行，进入廊道观光人员日均超过 1.82 万人次。洱海

位于云南省大理白族自治州，是大理人民的“母亲湖”，

也是大理州一张亮丽名片。洱海生态廊道不仅仅是一条

“路”，它还能有效削减入湖污染负荷和改善洱海水质，提

高洱海生物多样性和洱海水生态系统的稳定性。
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ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ ຄືແນວໃດ?

什么是绿色发展？

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求

的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，

坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好

的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，

形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国

建设，为全球生态安全作出新贡献。

——摘自《中共中央关于制定国民经济和社会发展

第十三个五年规划的建议》

ເເຫວງຫາຊີວິດອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນ. ຕອງຍຶດຫມັ້ນນະ
ໂຍບາຍພ້ືນຖານເເຫງຊາດຄືປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ເເລະ ອະ
ນຸລັກສ່ິງເເວດລອມ, ຍຶດຫມ້ັນການພັດທະນາເເບບຍືນຍົງ, ເດັດ
ດຽວກາວເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງການພັດທະນາຄວາມສີວິໄລ
ຄື ການຜະລິດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ, ຊີວິດການເປັນຢູມີຄວາມ
ຮ່ັງມີ ເເລະ ມີສະພາບນິເວດທ່ີດີ, ເລ່ັງລັດກສາງສັງຄົມແບບ
ປະຢັດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມີສະພາບເເວດລອມທີ່ເປັນມິດ, 
ໃຫກາຍເປັນສະຖານະການໃໝແຫງການກສາງແບບທັນສະ
ໄໝເຊ່ິງຄົນແລະທໍາມະຊາດພັດທະນາກັນຢາງກົມກຽວ, ຊກຍູ
ການກສາງປະເທດຈີນທ່ີສວຍງາມ, ເພ່ືອປະກອບສວນເຂ້ົາໃນ
ການຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດານນິເວດຂອງໂລກ.
      ----ຄັດຈາກ“ຂ້ໍສະເໜີຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນກຽວ
ກັບການຮາງແຜນການຫາປີຄັ້ງທີ 13 ແຫງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

    5 ປີຜານມານ້ີ, ການພັດທະນາແບບສີຂຽວຂອງຈີນມີຄວາມ

ຄືບໜາຢາງໜັກແໜນ----

5 年来，中国绿色发展扎实推进——

      ປີ 2019 ການສ້ິນເປືອງພະລັງງານຕຫົວໜວຍ GDP ໄດ

ຫລຸດລົງ13,2% ເມ່ືອທຽບໃສປີ 2015, ເຊ່ິງຈໍານວນວັນເວລາ

ທ່ີມີຄຸນນະພາບອາກາດດີເລີດຢູໃນຕົວເມືອງຂ້ັນນະຄອນຂ້ຶນໄປ
337 ຕົວເມືອງຂອງຈີນ ໄດບັນລຸເຖິງ 82%, ຄຸນນະພາບຂອງ

ນ້ໍາຫນາດິນທ່ີໄດ ຫືຼ ລ່ືນກາຍມາດຕະຖານປະເພດ 3 ນ້ັນແມນ

ບັນລຸເຖິງ 74,9% (ປະເທດຈີນໄດເເບງຄຸນນະພາບນໍ້າອອກ

ເປັນ 5 ປະເພດ, ປະເພດ 1 ແມນດີທ່ີສຸດ, ປະເພດ 5 ແມນຂ້ີ

ຮາຍທ່ີສຸດ)

      ປັບປຸງໂຄງປະກອບຂະແໜງການໃຫດີຂ້ຶນ, ລົງໂທດວິສາ

ຫະກິດທີ່ສາງມົນລະພິດ; ພັດທະນາສິ່ງກສາງອາຄານສີຂຽວ

ແລະ ການຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ; ການຈັດເເຍກປະເພດຂ້ີເຫຍ້ືອ,

ການເດີນທາງດວຍຍານພາຫະນະສາທາລະນະ...ສີຂຽວໄດ

ກາຍເປັນລັກສະນະສໍາຄັນແຫງການພັດທະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ສູງ.

ໃບໜາ   面孔

      1.ທານ ສີປາວອານ ເຄີຍເປັນຊາວປະມົງຕາມເເມນ້ໍາ

ຢາງເຊກຽງ. ພາຍຫລັງຫາມຫາປາຕາມເເມນ້ໍາຢາງເຊກຽງ

ເເລວ, ການປົກຄອງໄດຊວຍເຫລືອຊາວປະມົງຫັນປຽນການ

ຜະລິດແລະການປະກອບອາຊີບ, ທານ ສີປາວອານ  ແລະ ເມຍ

ຂອງເພິ່ນ ໄດມາເຮັດວຽກຢູບໍລິສັດເກີບທີ່ໃກກັບເຮືອນ. ຮູບ

ພາບປະກອບເເມນ ທານ ສີປາວອານ(ເບ້ືອງຂວາແຖວຫນາ)
ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູໃນໂຮງງານປະກອບຂອງບໍລິສັດເກີບ.
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      2.ຢູໃນສນູຈະເລນີພນັແລະບາໍລງຸລຽງປະເພດນກົຂຽນ

ໃນເຂດອະນຸລັກທໍາມະຊາດແຫງຊາດຈາຫຼົງ ເເຂວງເຫີຍຫຼົງ

ຈຽງ, ທານ ນາງ ເຊຍແຢນຮຸຍ ທ່ີມີອາຍຸເກືອບ 50 ປີ ເພ່ິນ

ເຮັດວຽກເພາະລຽງນົກຂຽນນີ້ ເປັນເວລາ 18 ປີເເລວ. ຮູບ

ພາບປະກອບເເມນ ທານ ນາງ ເຊຍແຢນຮຸຍ(Xia yanhui) 

ກໍາລັງກວດກາຂົນຂອງນົກຂຽນຫົວແດງນອຍໂຕຫນ່ຶງ.

      3. ຊມປີມໆ ມານ້ີ, ນະຄອນຊີອານ ເເຂວງສານຊີ ພະຍາ
ຍາມເຜີຍແຜນໍາໃຊລົດເມສາທາລະນະໄຟຟາທີ່ນໍາໃຊພະລັງ
ງານໃຫມ, ປັດຈຸບັນ ຈໍານວນລົດເມໄຟຟາພະລັງງານໃຫມທີ່
ນໍາໃຊເຂົ້າໃນການບໍລິການລວມມີ 3050 ຄັນ, ເຊິ່ງໄດຊກຍູ
ການຄຸມຄອງມົນລະພິດອາກາດ ເເລະ ການປະຢັດພະລັງງານ
ຫລຸດຜອນການລະບາຍອາຍພິດຢູໃນຕົວເມືອງໃຫຍຢາງມີປະ
ສິດທິຜົນ.ຮູບພາບປະກອບເເມນ ຜູຂັບລົດຄົນຫນ່ຶງກໍາລັງກວດ
ກາສະພາບພາຍໃນຂອງລົດເມໄຟຟາພະລັງງານໃຫມສອງ
ຊ້ັນຢູ.

      4. ໂຮງຮຽນປະຖົມຖະໜົນຫົວຊານ ນະຄອນຊິງຕາວ 

ເເຂວງຊັນຕົງ(Qingdao City, Shandong Province)

ໄດເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາໄຈແຍກປະເພດຂ້ີເຫຍ້ືອ, ພາຍໃຕການ

ຊີ້ນໍາຂອງຜູອາສາສະຫມັກ, ພວກເດັກນອຍໄດນໍາເອົາບັດທີ່

ຕາງໜາປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕາງກັນ ປອນໃສຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີຕົງ

ກັນ, ເຮັດໃຫເດັກນອຍທັງຫຼາຍເຂ້ົາໃຈຄວາມຫມາຍແຫງການ

ອະນຸລັກລະບົບນິເວດ,  ເເລະ ຮຽນຮູວິທີການຈັດແຍກຂ້ີເຫຍ້ືອ.

      5. ຢູໃນໂຮງງານບໍາບັດສ່ິງເສດເຫືຼອທາດແຂງໂລຫະແຫງ

ໜຶ່ງທີ່ ນະຄອນຖາງຊານ ເເຂວງເຫີເປີຍ(Tangshan City, 

Hebei Province), ເຊິ່ງແຕລະປີໂຮງງານແຫງນີ້ສາມາດ

ບໍາບັດສ່ິງເສດເຫືຼອທາດແຂງໂລຫະຕ້ັງ 2 ລານໂຕນ, ເຮັດໃຫ

ການບໍາບັດສິ່ງເສດເຫຼືອທາດແຂງໂລຫະແບບປອດສານພິດ

ສັງລວມປະກົດເປັນຈິງ. ຮູບພາບປະກອບແມນພະນັກງານທີ່

ສາທິດການສະກັດທາດວັດຖທ່ີຍັງໃຊໄດອອກຈາກສ່ິງເສດເຫືຼອ

ທາດແຂງໂລຫະ.
本刊综合 本文图片均来自新华社 
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开放发展篇

ຂະນະເວລາ  瞬间

      “ມື້ນີ້, ໃນທີ່ສຸດ ຂາພະເຈົ້າກໍອອກຈາກໂຮງແຮມແຍກ
ປຽວແລວ.”ວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທານ ລອຍ(Roy) ຜູອໍານວຍການ
ໃຫຍຝາຍຄ້ົນຄວາຜະລິດທ່ົວໂລກຂອງບໍລິສັດThelandນູແວນ
ເຊລັງທ່ີມີອາຍຸ 65 ປີ ອອກຈາກໂຮງແຮມໄປຍັງສະຖານທ່ີຈັດ

“今天，我终于离开隔离酒店了。”11 月 5 日，65

岁的新西兰纽仕兰全球研发总经理罗伊离开酒店直接前往

第三届进博会现场，参与纽仕兰一系列新产品发布，并帮

助公司与更多中国企业建立新的合作关系。罗伊表示，他

在 10 月做核酸检测的次数，比他之前几个月做的还要多，

而且入境后还要隔离 14 天，目的都只是为了来中国参加

第三届中国国际进口博览会。

ງານວາງສະແດງສິນຄານໍາເຂ້ົາສາກົນຈີນໂດຍກົງ, ເພ່ືອເຂ້ົາ
ຮວມງານເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝຂອງ Theland , ທັງຊວຍ
ເຫືຼອທາງບໍລິສັດໃຫສາງຕ້ັງສາຍພົວພັນຮວມມືອັນໃໝກັບວິສາ
ຫະກິດຈີນຫຼາຍຂ້ຶນ.
      ທານ ລອຍ ກາວວາ, ໃນເດືອນຕຸລາ ເພ່ິນໄດເຮັດການ
ກວດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຄັ້ງ ທຽບໃສຫຼາຍເດືອນທີ່
ຜານມາ, ຫຼັງຈາກເຂົ້າເມືອງຈີນແລວ, ຍັງຕອງແຍກປຽວ 
14 ມ້ືອີກ, ເຊ່ິງຈຸດປະສົງພຽງແຕແມນເພ່ືອມາເຂ້ົາຮວມງານ
ວາງສະແດງສິນຄານໍາເຂ້ົາສາກົນຈີນຄ້ັງທີສາມນ້ີເອງ.
      ປີນ້ີ, ບໍລິສັດ Theland ແມນມາເຂ້ົາຮວມງານວາງສະ
ແດງສິນຄານໍາເຂ້ົາສາກົນຈີນເປັນຄ້ັງທີສາມແລວ, ພວກເພ່ິນ
ໄດຮັບໝາກຜົນອັນດົກໜາຈາກງານວາງສະແດງສິນຄານໍາ
ເຂ້ົາສາກົນຈີນໃນຄ້ັງທີໜ່ຶງ ແລະ ຄ້ັງທີສອງ. ທານ ລອຍ ກາວ
ວາ: “ຂາພະເຈ້ົາເຊ່ືອໝ້ັນຕະຫຼອດວາ: ທຸລະກິດໃດໆລວນແຕ
ຕອງຕິດພັນກັບລູກຄາຢາງສະໜິດແໜນ, ໃນນ້ັນ ຕະຫຼາດຈີນ
ເປັນຈຸດສໍາຄັນກວາໝູສໍາລັບພວກເຮົາ, ລູກຄາກໍຢູທີ່ນີ້ແລວ. 
ສະນັ້ນ, ການທີ່ຂາພະເຈົ້າມາຮວມງານນີ້ດວຍຕົນເອງ ກໍສະ
ແດງໃຫເຫັນຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ.”
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      ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກເປັນຊອງທາງທີ່ຈໍາເປັນສໍາ
ລັບການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂອງຊາດ. 

ການພັດທະນາແບບເປີດປະຕູ ຄືແນວໃດ?

什么是开放发展？

开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应国家经

济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，

坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引

资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济。

——摘自《中共中央关于制定国民经济和社会发展

第十三个五年规划的建议》

ໃບໜາ   面孔

      1. ນາງ ເອຣີສ(Alice), ເປັນໜ່ຶງໃນຜູຂັບລົດເພດຍິງຊດ
ທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດເກນຢາ(Kenya). ຮູບພາບ
ປະກອບແມນ ນາງ ເອຣີສ(ເບ້ືອງຊາຍຜູທີສອງ) ຖາຍຮູບລວມ
ກັບຜູຂັບລົດແມຍິງອ່ືນໆຢູທ່ີຫອງຂັບລົດໄຟ. ວັນທີ 31ພຶດສະພາ
2017, ທາງລົດໄຟມອມບາຊາ-ໄນໂຣບິ(Mom basa-Nairo

bi)ໄດເປີດນໍາໃຊຢາງເປັນທາງການ. ທາງລົດໄຟມອມບາ
ຊາ-ໄນໂຣບີແມນປະເທດຈີນຊວຍເຫຼືອກສາງ ໂດຍອີງຕາມ
ມາດຕະຖານລະດັບ I ທາງແຫງຊາດ ,ເຊ່ິງເປັນສວນປະກອບ
ຂອງຕາໜາງທາງລົດໄຟອາຟຣິກາພາກຕາເວັນອອກ, ແລະ
ເປັນໂຄງການກສາງພ້ືນຖານໂຄງລາງລາຍໃຫຍທ່ີສຸດ ຕ້ັງແຕ
ເກນຢາເປັນເອກະລາດເປັນຕ້ົນມາ.

      2. ນາງ ເຢດນາຈິນ(Yednachin), ເປັນເດັກນອຍທ່ີເປັນ
ພະຍາດຫົວໃຈແຕກຳເນີດຂອງປະເທດມຽນມາ ຊດທີ 2 ທ່ີໄດ
ຮັບການຊວຍເຫຼືອ ພາຍໃຕຫົວຂໍ້ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ· 
ຮັກແພງກັນເໝືອນພີ່ນອງຮວມທອງ”. ປີ 2017, ສະມາຄົມ
ການກຸສົນຈີນ ໄດເລີ່ມປະຕິບັດການຊວຍເຫຼືອເດັກນອຍທີ່ເປັນ
ພະຍາດຫົວໃຈແຕກຳເນີດ  ພາຍໃຕຫົວຂ້ໍ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ
ທາງ· ຮັກແພງກັນເໝືອນພີ່ນອງຮວມທອງ”. ຮອດເດືອນມັງ
ກອນ ປີ 2020, ເຊ່ິງໄດມີຄົນເຈັບ 3 ຊດ ຈຳນວນ 36 ຄົນ ໄດ
ສໍາເລັດການປິ່ນປົວຢູໂຮງໝໍອານເຈິ່ນ ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ 
ແລະໂຮງໝໍພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຟູວາຍ ແຂວງຢຸນນານ
ແລວ.

ຕອງໂນມອຽງໃຫຖືກຕາມທາອຽງການເຊື່ອມໂຍງຢາງເລິກ
ເຊ່ິງລະຫວາງເສດຖະກິດແຫງຊາດແລະເສດຖະກິດໂລກ, ປະ
ຕິບັດຍຸດທະສາດເປີດປະຕູແບບຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ, 
ຍຶດໝ້ັນນໍາເອົາຄວາມຮຽກຮອງຕອງການພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກປະສານສົມທົບກັນ, ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ ສະໝາສະ
ເໝີກັນ, ການນໍາເຂົ້າມາ ແລະ ການກາວອອກໄປ ມີຄວາມ
ສໍາຄັນເທ່ົາທຽມກັນ, ການນໍາເຂ້ົາທຶນຮອນ, ນໍາເຂ້ົາເຕັກນິກ
ແລະ ນໍາເຂ້ົາສະຕິປັນຍາ ປະຕິບັດໄປພອມກັນ, ເພ່ືອພັດທະນາ
ເສດຖະກິດແບບເປີດປະຕູທ່ີມີລະດັບສູງກວາເກ່ົາ.
    ----ຄັດຈາກ“ຂ້ໍສະເໜີຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນກຽວ
ກັບການຮາງແຜນການຫາປີຄັ້ງທີ 13 ແຫງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”
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      ຍອດມູນຄາການຄາຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ ແມນຢູອັນດັບໜ່ຶງ
ຂອງໂລກ, ຂະໜາດການນໍາໃຊທຶນຕາງປະເທດໃນປີ 2019

ສາງສະຖິຕິສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດອີກຄ້ັງໜ່ຶງ, ເຄ່ືອງອຸປະກອນ,
ເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການບໍລິການຂອງຈີນ ກໍາລັງ 
“ກາວອອກໄປ”ຢາງໝ້ັນທຽງ... ເຊ່ິງໄດເຊັນເອກະສານຮວມ
ມືກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”ທັງໝົດ 200 ສະບັບ ກັບ 138

ປະເທດ ແລະ 30 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ໂຄງການສໍາຄັນ
ແລະໃຫຍຫຼວງຄື ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ(Jakarta)

-ບານດຸງ(Bandung) ອິນໂດເນເຊຍ, ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ,
ທາກາປ່ັນກວາດາ(Gwadar) ປາກິດສະຖານ ເປັນຕ້ົນ ກໍໄດ
ຮັບຄວາມຄືບໜາຢາງຫາວຫັນ, ເຂດທົດລອງການຄາເສລ ີ
21 ແຫງໄດສາງຕັ້ງຂຶ້ນແລວ, ແຂວງໄຮຫຼໍາ ກາຍເປັນທາ

      5 ປີຜານມານ້ີ, ການພັດທະນາແບບເປີດປະຕູນໍາພາກະ

ແສນິຍົມ----

5 年来，开放发展引领潮流——

ການຄາເສລີແຫງທໍາອິດຂອງເຂດພາຍໃນແຜນດິນໃຫຍຈີນ, 
ສະພາບແວດລອມດານດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ົວໂລກເລ່ືອນຂ້ຶນເປັນ
ອັນດັບ 31 ໃນປີ 2019, ລະບອບເສດຖະກິດແບບເປີດປະຕູອັນ
ໃໝຂອງຈີນກໍາລັງເລ່ັງລັດກສາງຢູ.

      3. ທານ ຫວັງກວານກວານ(Wang guanguan), ໜ່ຶງ
ໃນຜູກສາງໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ ສຸເບຼ  ກົດ ດີວົວ(Côte 

d'Ivoire Subre Hydropower Station). ວັນທີ 2 ພະຈິກ 
2017, ເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ ສຸເບຼ ທ່ີຈີນຮັບເໝົານ້ັນ ໄດສຳເລັດ
ການກສາງແລວ. ເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ ສຸເບຼ ເປັນເຂ່ືອນໄຟຟາ
ນ້ໍາຕົກທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍທ່ີສຸດໃນ ກົດ ດີວົວ(Côte d'Ivoire), 
ແລະເປັນໂຄງການຫັຼກຂອງຍຸດທະສາດຄວາມດຸນດຽງທາງດານ
ພະລັງງານແຫງຊາດ ຂອງກົດດີວົວ, ເຊິ່ງໄດປັບບຸງໂຄງປະ
ກອບພະລັງງານໄຟຟາຂອງກົດ ດີວົວທ່ີຖືໄຟຟາຄວາມຮອນເປັນ
ຕ້ົນຕໍ,ສາມາດສະໜອງພະລັງງານສະອາດທ່ີຫລາຍກວາເກ່ົາ.

      4.ທານ ນາງ ຫວາງຊີຢີງ(Wang xiying) ເປັນຄູສອນພິນ
ກູເຈ່ິງ(Chinese Zither)ທ່ີສູນວັດທະນະທຳຈີນ ປະຈໍາ ກົວລາ
ລຳເປີ ປະເທດມາເລເຊຍ. ໂດຍການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ໄດຮັບການຄວບຄຸມເທ່ືອລະກາວ, ສູນວັດທະນະທຳ
ຈີນ ທ່ີຕ້ັງຢູໃຈກາງນະຄອນຫຼວງກົວລາລຳເປີ ໄດຈັດກິດຈະກຳ
ແລກປຽນວັດທະນະທຳຂຶ້ນຢາງເປັນຂະບວນ, ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການແລກປຽນວັດທະນະທຳລະຫວາງຈີນແລະມາເລເຊຍ.

      5.ທານ ຈິນລ້ີຊນ(Jin liqun)ເປັນຜູອໍານວຍການທະນາ
ຄານການລົງທຶນພ້ືນຖານໂຄງລາງອາຊີ(AIIB). ຮອດວັນທີ 29 

ກໍລະກົດ 2020, ທະນາຄານການລົງທຶນພ້ືນຖານໂຄງລາງອາ
ຊີໄດອະນຸມັດທັງໝົດ 87 ໂຄງການ, ເຊ່ິງກວມເອົາປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດ 24 ຫົວໜວຍ, ຍອດມູນຄາການລົງທືນຫຼາຍກວ່າ 
19,6 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ.

本刊综合 本文图片均来自新华社 
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共享发展篇

ຂະນະເວລາ  瞬间
     ເດືອນພະຈິກ ປີ 2020, ທີມງານການແພດທີມໜ່ຶງ ໄດເດີນ

ທາງມາເຖິງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ນຳເອົາການບໍລິການທາງ
ການແພດມາໃຫແກຊາວບານເມືອງຕານຈາຍແຂວງກຸຍໂຈ. 
ເມ່ືອຍາງເຂ້ົາເຮືອນທານຫິຼວຢົງເໜັງ ທ່ີເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກ
ຈົດທະບຽນ, ກໍເຫັນທານໝໍ ຈາງຢູແສ  ໃຊສອງມືໂຊມເອົາ
ທານຫຼິວຢົງ ໃຫຄອຍໆນັ່ງລົງເທິງມານັ່ງ, ທານໝໍທັງໂອລົມ
ທັງກວດສະພາບອາການສວນຂາໃຫລາວ. ຫຼັງຈາກຈົບການ
ກວດອາການພະຍາດແລວ ທານໝໍຄິດວາສະພາບອາການຂອງ
ຫຼິວຢົງເໜັງ ອາວໜັກໜວງ ຈຶ່ງມີແຜນການສົ່ງລາວໄປປິ່ນ
ປົວພະຍາດຢູທີ່ນະຄອນກຸຍຢາງທີ່ເປັນບອນມີເງື່ອນໄຂການ
ແພດຍ່ິງດີກວາ.
      ນັບແຕປີ 2017 ເປັນຕ້ົນມາ, ເມືອງຕານຈາຍລິເລ່ີມການ
ບໍລິການແບບເຊັນສັນຍາວາດວຍ “ທານໝໍປະຈຳຄອບຄົວ”, ມີ
ທານໝໍ 100 ກວາ “ທານໝໍປະຈຳຄອບຄົວ” ອຳນວຍການບໍລິ
ການທາງສຸຂະອະນາໄມຂ້ັນພ້ືນຖານໃຫແກຄົນທຸກຍາກ 57000 
ກວາຄົນໃນທ່ົວເມືອງຢາງເປັນປົກກະຕິ, ຊກຍູສ່ົງເສີມການຫຸຼດ
ຜອນຄວາມທຸກຍາກດວຍສຸຂະພາບຢາງຫາວຫັນ, ເຊິ່ງເຮັດ
ໃຫປະຊາຊົນທຸກຍາກສາມາດຊົມໃຊການບໍລິການທາງການ
ແພດທ່ີຍ່ິງດີກວາ.

2020 年 11 月，一支医疗团队深入农村，给贵州省

丹寨县的村民们送上医疗服务。走进贫困户刘荣能家里，

医生张玉学双手扶着刘荣能慢慢坐在凳子上，一边交流，

一边帮他检查腿部健康。检查完毕后，医生们认为刘荣能

的情况比较严重，计划将他带到医疗条件更好的贵阳市进

行治疗。
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ການພັດທະນາແບບຮວມກັນຊົມໃຊ  ຄືແນວໃດ?

什么是共享发展？

共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发

展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出

更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多

获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方

向稳步前进。

——摘自《中共中央关于制定国民经济和社会发展

第十三个五年规划的建议》

      ການຮວມກັນຊົມໃຊເປັນຄວາມຮຽກຮອງຕອງການພ້ືນ
ຖານຂອງລະບອບສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ. ຕອງ
ຍຶດໝັ້ນການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ແລະ 
ໝາກຜນົການພດັທະນາແມນປະຊາຊນົເປນັຜູຊມົໃຊຮວມກນັ,
ຕອງຈັດຕ້ັງລະບອບໃຫມີປະສິດທິຜົນກວາເກ່ົາ, ເຮັດໃຫປະຊາ
ຊົນທັງຫຼາຍມີຄວາມຮູສຶກທ່ີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວາເກ່ົາ 
ໃນການຮວມກັນກສາງ ແລະ ຮວມກັນຊົມໃຊການພັດທະນາ
ນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີກໍາລັງຊກດັນໃຫແກການພັດທະນາ, ເພີ່ມພູນ
ຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນ, ແລະ ມຸງໜາໄປສູທິດທາງເພື່ອ
ສາງຄວາມຮ່ັງມີຮວມກັນຢາງໝ້ັນທຽງ.
      ----ຄັດຈາກ“ຂ້ໍສະເໜີຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນກຽວ
ກັບການຮາງແຜນການຫາປີຄັ້ງທີ 13 ແຫງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

      5 ປີມານ້ີ, ການພັດທະນາແບບຮວມກັນຊົມໃຊຂອງຈີນ 

ສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ----

5 年来，中国共享发展惠及民生——

      ປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດເກີນ 50 ລານຄົນ ໄດຫຸຼດ
ພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫຄວາມທຸກຍາກທ່ີມີ
ລັກສະນະຂົງເຂດ ໄດຮັບການແກໄຂໂດຍພ້ືນຖານແລວ; ເຊ່ິງ
ໄດເຮັດໃຫການປະກອບອາຊີບເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ ໃນຕົວເມືອງເກີນ

60 ລານຄົນ, ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສືບຕໄດຮັບການປັບ
ປຸງໃຫດີຂ້ຶນ; ລາຍຮັບເບີກຈາຍໄດສະເລຍຕພົນລະເມືອງຈີນປີ 
2019 ເພ່ີມຂ້ຶນ 39,9% ຖາທຽບໃສປີ 2015, ຂະໜາດກຸມຄົນທ່ີ
ມີລາຍຮັບປານກາງສືບຕຂະຫຍາຍກວາງອອກ; ອາຍຸສັງຂານ
ຄາດຄະເນສະເລຍຕຄົນຈີນປີ 2019 ບັນລຸເຖິງ 77,3 ປີແລວ...
ໝາກຜົນແຫງການພັດທະນາຂອງຈີນໄດສາງຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫແກປະຊາຊົນຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາ ແລະ ຍ່ິງຍຸຕິທໍາກວາເກ່ົາ, 
ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງພແມປະຊາຊົນກໍໄດຮັບການ
ຍົກສູງຂ້ຶນຢາງພ້ົນເດ່ັນ.

ໃບໜາ   面孔

      1. ຄອບຄົວ ນາງ ຢາງເຈ່ິນ(Yang zhen) ເປັນຄອບຄົວ

ທຸກຍາກຂ້ຶນທະບຽນຂອງນະຄອນຝູໂຈ ແຂວງຝູຈຽນ. ປີ 2018, 
ອໍານາດການປົກຄອງທອງຖ່ິນໄດເບີກເງິນຊວຍເຫືຼອກິດຈະການ
ຈໍານວນ 10 ພັນຢວນໃຫເພິ່ນ, ແລະ ຊວຍຕິດຕພົວພັນແຫຼງ
ເພາະລຽງແບໃຫ, ເລືອກເອົາແນວພັນແບຄຸນນະພາບດີແລວ
ສົ່ງແບໄປເຖິງບານເຮືອນຂອງເພ່ິນສະເພາະ, ສຸດທາຍ ນາງ 
ຢາງເຈິ່ນ ກໍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໂດຍການລຽງ
ແບ. ຮູບພາບປະກອບແມນ ນາງ ຢາງເຈິ່ນ ກໍາລັງເກືອແບ
ລູກອອນ.
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      5. ເພ່ືອຕານພະຍາດໂຄວິດ-19, ເດືອນຕຸລາ ປີ 2020, 

ນະຄອນຊິງຕາວ ແຂວງຊານຕົ່ງ ດໍາເນີນການກວດຫາເຊື້ອ

ພະຍາດໃຫຊາວເມືອງທຸກຖວນໜາໃນທົ່ວນະຄອນ, ຄາກວດ

ເຊື້ອພະຍາດທັງໝົດແມນອໍານາດການປົກຄອງເປັນຝາຍຮັບ

ຜິດຊອບ. ຮູບພາບປະກອບແມນ ຊາວເມືອງກໍາລັງຮັບການ

ກວດຫາເຊ້ືອພະຍາດຟຣີຢູ.
本刊综合 本文图片均来自新华社 

      2. ຢູກ່ິງແຂວງປົກຄອງເອງຊົນເຜ່ົາຖເຈຍ-ຊົນເຜ່ົາມ້ົງ ຊຽງ

ຊີ ແຂວງຫູນານ(Xiangxi Tujia and Miao Autonomous 

Prefecture, Hunan Province), ອໍານາດການປົກຄອງ

ທອງຖິ່ນໄດກສາງສວນເມດຕາເຢິນອາຍ(ຊື່ຂອງອົງການສະ

ຫວັດດີການ)ຂຶ້ນ. ຢູທີ່ນີ້, ເດັກກາພາກາພອຍ ຈໍານວນ 125

ຄົນທີ່ມາຈາກເຂດພູດອຍ ໄດປະກອບເຂົ້າເປັນຄອບຄົວໃຫຍ

ທ່ີອົບອຸນ. ຮູບພາບປະກອບແມນ ທານ ນາງ ຈາງເວີຍ ຜູອໍາ

ນວຍການສວນເມດຕາເຢິນອາຍກິນເຂ້ົາ ແລະ ລົມກັນກັບເດັກ.

      3. ຢູເມືອງທຽນຈູ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງເອງຊົນເຜ່ົາມ້ົງ-

ຊົນເຜ່ົາຕ້ົງສຽນຕ່ົງໜານ ແຂວງກຸຍໂຈວ, ຄອບຄົວທ່ີບມີເຮືອນ

ຢູ ໄດຮັບເຮືອນໃໝ ໂດຍວິທີຈົກສະຫຼາກ. ເຮືອນໃຫເຊ່ົາສາທາ

ລະນະ ສາມາດແກໄຂບັນຫາເຮືອນຢູຂອງກຸມຄົນທີ່ມີລາຍຮັບ

ຕາກວາລະດັບປານກາງ, ພະນັກງານບມີເຮືອນຢູທ່ີຫາກ່ໍເຂ້ົາ

ປະກອບເຮັດວຽກໃໝໆ ແລະ ແຮງງານຮັບຈາງທີ່ມາຈາກ

ຕາງຖ່ິນ.

      4. ຜູເຖ້ົາອາຍຸ 70 ປີ ກິນເຂ້ົາຢູໂຮງອາຫານສໍາລັບຜູສູງ

ອາຍຸ ທ່ີບານໂຕຊວນເຂດຫິຼນອານ ນະຄອນຫາງໂຈວ ແຂວງເຈ້ີ

ຈຽງ, ອາຫານທຽງທີ່ປະກອບມີຂອງຄາວເຍື່ອງໜຶ່ງແລະຜັກ

ສາມເຍ່ືອງ ລາຄາພຽງ 10 ຢວນ, ຜູເຖ້ົາຈາຍເອງພຽງແຕ 
3 ຢວນ, ເງິນສວນເຫຼືອແລະຄາສົ່ງອາຫານ ແມນຈາຍໂດຍ

ງົບປະມານສະເພາະກິດຂອງພາກສວນຮັບຜິດຊອບກິດຈະການ

ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນ.

30

|   占芭视点95fl5,0v';k]tlko9exk



lt[kpfu vtok7qf
你好，未来

中国未来 5 年和 15 年会是什么样子？《中共中央关于

制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远

景目标的建议》给了答案 ：未来，人民生活更加美好，人的

全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

CFP 图
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      ໃນ "ຂ້ໍສະເໜີ" ໄດສະເໜີອອກເປ້ົາໝາຍວິໄສທັດຈົນເຖິງ
ປີ 2035. ກໍາລັງແຮງທາງດານເສດຖະກິດ ກຳລັງແຮງທາງ
ດານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງປະເທດຈີນ 
ຈະຍົກສູງຂຶ້ນຢາງຂະໜາດໃຫຍ, ປະລິມານເສດຖະກິດ ແລະ 
ລາຍຮັບສະເລຍຕຫົວຄົນຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຈະ
ກາວໄປສູລະດັບໃໝ, ເຕັກໂນໂລຊີໃຈກາງສໍາຄັນຈະບັນລຸການ
ບຸກທະລຸອັນຍິ່ງໃຫຍ ແລະ ກາວເຂົ້າສູແຖວນໍາໜາຂອງປະ
ເທດປະດິດຄິດສາງໃໝ;
      ບັນລຸໂດຍພ້ືນຖານໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາໃໝ ຂ້ໍມູນ
ຂາວສານໃໝ ການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະການຫັນກະສິກໍາ
ໃຫເປັນທັນສະໄໝ, ສາງເປັນລະບົບເສດຖະກິດທັນສະໄໝ;
    ບັນລຸໂດຍພື້ນຖານ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງລະ
ບອບການປົກຄອງແຫງຊາດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປົກ

      ໃນໄລຍະ "ແຜນການຫ້າປີ ຄ້ັງທີ 14", ປະເທດຈີນຈະຍຶດ

ໝ້ັນທ່ີຕ້ັງຕ້ົນຕໍຂອງປະຊາຊົນ, ຍຶດໝ້ັນທິດທາງສາງຄວາມຮ່ັງ

ມີຮວມກັນ, ປະຕິບັດຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍໃນການພັດທະ

ນາເພ່ືອປະຊາຊົນ ອີງໃສປະຊາຊົນ ແລະ ໝາກຜົນການພັດທະ

ນາແມນປະຊາຊົນຊົມໃຊຮວມກັນ. ພາຍໃນພາລະໜາທ່ີອັນສໍາ

ຄັນ 12 ລາຍການທ່ີສະເໜີອອກໂດຍ "ຂ້ໍສະເໜີຂອງສູນກາງພັກ

ກອມມູນິດຈີນກ່ຽວກັບການຮ່າງແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 14 ແຫ່ງ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໄລຍະໄກ

ເຖິງປີ 2035", "ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະ

ຊາຊົນ, ຍົກລະດັບການກສາງສັງຄົມ" ແມນມີເນື້ອໃນຫຼາຍທີ່

ສຸດ, ໄດກຽວພັນເຖິງຫຼາຍຂົງເຂດຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນ

ຕ້ົນແມນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ການປະກອບອາຊີບ ການສຶກ

ສາ ການປະກັນສັງຄົມ ສຸຂະພາບ ການເບິ່ງແຍງຜູສູງອາຍ ຸ

ແລະ ການປົກຄອງສັງຄົມ.

      ໃນໄລຍະ "ແຜນການຫ້າປີຄັ້ງທີ 14", ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດສັງຄົມຈີນ ຈະສືບຕປະຕິບັດຕາມມະໂນທັດການພັດ

ທະນາແບບໃໝ ຄື ການປະດິດຄິດສາງໃໝ ການປະສານສົມ

ທົບກັນ ສີຂຽວ ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ແລະ ການຊົມໃຊ

ຮວມກັນ, ພອມທັງປະຕິບັດການພັດທະນາໄປຕະຫຼອດໄລຍະ ແລະ 

ທຸກຂົງເຂດ, ເພ່ືອສາງຮູບແບບການພັດທະນາແບບໃໝ ແລະ

ຫັນປຽນວິທີການພັດທະນາຢາງແທຈິງ.

      ຈີນຈະຍຶດໝ້ັນບຄອນແຄນໃນການຊກຍູສ່ົງເສີມການປະ

ຕິຮູບ, ຍຶດໝັ້ນບຄອນແຄນໃນການຂະຫຍາຍການເປີດປະຕູສູ

ພາຍນອກ, ເພ່ີມທະວີການກສາງການຫັນເປັນແບບທັນສະໄໝ

ຂອງລະບົບການປົກຄອງຂອງຈີນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ

ປົກຄອງປະເທດຂອງຈີນ, ທໍາລາຍສິ່ງກີດຂວາງທາງລະບົບ

ກົນໄກທີ່ຈໍາກັດການພັດທະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຊີວິດ

ການເປັນຢູທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ.

      ໃນ "ຂ້ໍສະເໜີ" ໄດສະເໜີອອກເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕໍທ່ີຕອງພະ

ຍາຍາມບັນລຸໃຫເປັນຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
5 ປີຕໜາຂອງຈີນ, ເຊ່ິງກຽວພັນເຖິງ 6 ດານເຊ່ັນ: ການພັດ

ທະນາເສດຖະກິດ ການປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູພາຍນອກ

ລະດັບຄວາມສີວິໄລທາງສັງຄົມ ການກສາງຄວາມສີວິໄລດານ

ນິເວດ ຄວາມຢູດີມີສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະມັດຕະພາບໃນ

ການປົກຄອງປະເທດຊາດ.

      ໂດຍປ່ິນອອມແນວທາງຊ້ີນໍາ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕໍການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນໄລຍະ "ແຜນການຫ້າປີ ຄັ້ງທ ີ

14 " ທ່ີ "ຂ້ໍສະເໜີ" ໄດສະເໜີອອກມານ້ັນ, ລັດຖະບານຈີນຈະ

ຮາງລາຍລະອຽດໂຄງຮາງແຜນການຂອງ  "ແຜນການຫ້າປີ 

ຄ້ັງທີ 14 ".

ຄໍາສັບສໍາຄັນ  关键词

 ປະຊາຊົນ  人民 ມະໂນທັດ  理念

ເປ້ົາໝາຍ  目标 ເປ້ົາໝາຍໄລຍະໄກ  远景
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ຄອງ, ສິດທິການເຂົ້າຮວມຢາງສະເໝີພາບຂອງປະຊາຊົນ 
ສິດທິໃນການພັດທະນາຢາງສະເໝີພາບຂອງປະຊາຊົນ ມີການ
ຮັບປະກັນຢາງເຕັມທ່ີ, ສາງສຳເລັດໂດຍພ້ືນຖານໃນການເປັນ
ປະເທດປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ລັດຖະບານບໍລິຫານຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ບໍລິຫານສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ;
      ສາງສຳເລັດເປັນປະເທດຈີນທ່ີເຂ້ັມແຂງດານວັດທະນະ
ທໍາ ປະເທດເຂ້ັມແຂງດານການສຶກສາ ປະເທດເຂ້ັມແຂງດານ
ບຸກຄະລາກອນ ປະເທດເຂັ້ມແຂງດານກິລາ ແລະ ປະເທດທີ່
ເຂ້ັມແຂງທາງດານສຸຂະພາບ, ຄຸນທາດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ລະດັບຄວາມສີວິໄລຂອງສັງຄົມ ບັນລຸເຖິງລະດັບສູງໃໝ, ຊອບ
ພາວເວີ ຫືຼ ກຳລັງແຮງສວນອອນດານວັດທະນະທໍາແຫງຊາດ
ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນຢາງເດ່ັນຊັດ;
      ປະກອບສາງຂ້ຶນຢາງກວ້າງຂວາງເປັນຮູບແບບການດໍາ
ລົງຊີວິດການຜະລິດສີຂຽວ, ຫັຼງຈໍານວນການປອຍກາກໂບນິກ
ເຖິງຈຸດສູງສຸດແລວ ຈະໝ້ັນທຽງແລະມີການຫຸຼດລົງ, ສ່ິງແວດ
ລອມທາງນິເວດມີການຫັນປຽນດີຂຶ້ນ, ເປົ້າໝາຍການສາງ
ປະເທດຈີນໃຫເປັນປະເທດທີ່ສວຍງາມຈະບັນລຸໂດຍພື້ນຖານ; 

ສາງເປັນສະຖານະການໃໝໃນດານການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ, 
ທາແຮງໃໝດານການເຂ້ົາຮວມການຮວມມືເສດຖະກິດສາກົນ
ແລະ ກໍາລັງແຂງຂັນເພ່ີມສູງຂ້ຶນຢາງຈະແຈງ;
      ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລຍຕຫົວຄົນ ບັນລຸ
ເຖິງລະດັບປະເທດພັດທະນາປານກາງ, ກຸມຄົນທີ່ມີລາຍຮັບ
ປານກາງ ຂະຫຍາຍກວາງຂວາງຂ້ຶນຢາງຈະແຈງ, ການບໍລິ
ການສາທາລະນະພ້ືນຖານ ບັນລຸເຖິງຄວາມເທ່ົາທຽມກັນ, ຄວາມ
ແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາລະຫວາງຊົນນະບົດຕົວເມືອງເຂດ
ແຄວ້ນ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ
ຂອງປະຊາຊົນ ຫຸຼດໜອຍລົງຢາງຈະແຈງ;
      ການສາງປະເທດຈີນແຫງສະຫງົບປອດໄພ ບັນລຸເຖິງລະ
ດັບທີ່ຍິ່ງສູງກວາ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາ:ຫັນການປອງກັນປະ
ເທດ ແລະ ກອງທັບໃຫເປັນທັນສະໄໝໂດຍພ້ືນຖານ;
      ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຍ່ິງດີກວາເກ່ົາ, ມະນຸດ
ໄດຮັບການພັດທະນາຮອບດານ ແລະ ປວງຊົນທັງຊາດມີ
ຄວາມຮ່ັງມີຜາສຸກ ໄດມີຄວາມຄືບໜາແທຈິງທ່ີຍ່ິງຈະແຈງຂ້ຶນ.

CFP 图

33

czodkoshkxu7ah'mu !# 本期主题策划——“十三五”



      ບາດກາວທີໜ່ຶງ ແມນປະເມີນໄລຍະກາງຕສະພາບການ
ປະຕິບັດແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 12, ພອມທັງໄດນໍາເອົາການປະ

ເມີນຂອງຝາຍທີສາມເຂ້ົາມານຳ;

      ບາດກາວທີສອງ ແມນການຄ້ົນຄວ້າໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີ
ກວາງຂວາງ ແລະ ລົງເລິກ, ດໍາເນີນການຄ້ົນຄວາທາງດານ
ຄວາມຄິດພ້ືນຖານຕບັນຫາສໍາຄັນໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການວາງ
ແຜນ;

      ບາດກາວທີສາມ ແມນເພ່ືອສາງເປັນ "ແນວຄິດພ້ືນຖານ"
ຂອງແຜນການຫ້າປີ ຄ້ັງທີ 13, ເກັບກຳຂ້ໍສະເໜີໃນດານທ່ີກຽວ

ຂອງຈາກຝາຍຕາງໆ;

      ບາດກາວທີສ່ີ ແມນເພ່ືອສາງເປັນ "ຂ້ໍສະເໜີກຽວກັບແຜນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫ້າປີ ຄ້ັງທີ 13 ຂອງສູນກາງ

ພັກກອມມູນິດຈີນ" (ເອ້ີນຫຍ້ໍແມນ ຂ້ໍສະເໜີ), ໃນໄລຍະດໍາເນີນ
ວຽກງານການຮາງແຜນການ ຍັງໄດເຮັດການຄ້ົນຄວາ ແລະ 
ວຽກການເກັບຂ້ໍສະເໜີຢາງຫຼວງຫຼາຍ;

      ບາດກາວທີຫາ ແມນຜານຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາຕົກ
ລົງຮວມກັນໃນຂ້ັນຕາງໆ, ສຸດທາຍ "ຂ້ໍສະເໜີ" ຜານການຕົກ
ລົງ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊມຄົບຄະນະ ຄ້ັງທີຫ້າຂອງຄະ

ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນສະໄໝທີ 18;

       ບາດກາວທີຫົກ ແມນອົງການ ຄະນະກໍາມະການພັດທະ
ນາ ແລະ ປະຕິຮູບແຫງຊາດຈີນ ແລະ ອົງການອ່ືນໆມາຮາງ
ໂຄງການ "ແຜນການຫ້າປີຄັ້ງທີ 13"(ຮາງ), ພອມທັງປະຕິ

ບັດການຄ້ົນຄວາສະເພາະຫົວຂ້ໍໄປດວຍກັນ;

      ບາດກາວທີເຈັດ ແມນປະຊາຊົນຍົກຂ້ໍສະເໜີອອກ, ປະ
ຊາຊົນສາມາດສະເໜີຄຳເຫັນດວຍຫຼາຍວິທີ ເປັນຕ້ົນແມນ: ສະ
ເໜີຂ້ໍຄວາມໃນທາງເວັບໄຊ ອີເມວ ແລະ ຂ້ໍຄວາມສ້ັນທາງໂທ
ລະສັບ;

       ບາດກາວທີແປດ ແມນປະສານຢ້ັງຢືນ, ແຕລະແຂວງ 
ແລະ ເມືອງປະສານສົມທົບຕໂຄງການທ່ີກຽວພັນ ແລະ ວິທີການ
ປະຕິບັດເຊ່ິງກັນແລະກັນ, ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກ
ການປະສານງານໃນແຕລະປະເພດ ແຕລະລະດັບທ່ີແຕກຕາງ
ກັນໃນແຜນການ, ສາງເປັນກໍາລັງລວມ, ມີຊຽວຊານທ່ີມີເບ້ືອງ
ຫັຼງດານວິຊາການທ່ີແຕກຕາງກັນມາຢ້ັງຢືນຕແຜນການ;

      ບາດກາວທີເກ້ົາ ແມນເພ່ືອສາງເປັນສະບັບເກັບກຳຂ້ໍສະ
ເໜີ, ລິເລ່ີມເກັບກຳຄຳຄິດຄຳເຫັນຢາງກວາງຂວາງ;

      ບາດກາວທີສິບແມນການອະນຸມັດ ແລະ ຖະແຫຼງອອກ
"ໂຄງຮາງແຜນການ", ກອນອື່ນໝົດແມນກອງປະຊມຄະນະ
ປະຈໍາແຫງຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊມຄະນະກໍາມະ
ການປະຈໍາກົມການເມືອງສູນກາງພັກຮັບຟັງບົດລາຍງານ; 
ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາລວງໜາໂດຍຄະນະກໍາມາທິການ
ການເງິນຂອງສະພາຜູແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ, ຈາກນັ້ນ
ຖືກຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາໂດຍກອງປະຊມຄົບຄະນະຂອງຄະນະ
ລັດຖະບານ ແລະ ຍືນໃຫສະພາຜູແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ
ຄົ້ນຄວາພິຈາລະນາ, ໂດຍຜານການອະນຸຍາດຈາກກອງປະ
ຊມຄະນະກໍາມະການປະຈໍາກົມການເມືອງສູນກາງພັກແລວ, 
ສຸດທາຍຈະຍື່ນໃຫກອງປະຊມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ສະໄໝທ ີ
12 ຂອງສະພາຜູແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດ ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງ ໃນເວລາເດືອນມີນາ ປີ 2016.

本刊综合

ອານເພ່ີມຕ່ືມ:   阅读多一点：

ແຜນການຫ້າປີ ແມນສາງອອກມາແນວໃດ ？

5 年规划是怎么制定出来的？

      ແຜນການຫ້າປີ ເປັນ "ເຂັມຊ້ີທິດ" ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຈີນ, ການຮາງແຜນການນ້ີເປັນຂະບວນການ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຄ່ັງຂຶມຫຼາຍ, ມີນັກວິຊາການຢາງຫຼວງຫຼາຍເຂ້ົາຮວມ, ມະຫາຊົນໃນສັງຄົມ ກໍໄດສະເໜີຄຳເຫັນອອກ

ມາຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍຖືເອົາການຮາງແຜນການຫ້າປີ ຄ້ັງທີ 13 ເປັນແບບຢາງ,  ຈ່ຶງໄດລິເລ່ີມຈາກໃນຊວງໄລຍະກາງ

ຂອງການປະຕິບັດແຜນການຫ້າປີຄ້ັງທີ 12, ຜານເວລາ 3 ປີຈ່ິງສໍາເລັດໄດ;
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中国之治｜中国农民探索零碳农业

秋意渐浓，四川省洪雅县大大小小的稻田陆续颗粒归

仓。好味稻水稻专业合作社理事长李相德盘算起一年的收

成，零碳农业新模式带来的效益让他喜上眉梢。

“合作社在洪雅县有 7000 多亩水稻基地。今年我们用

有机肥替代化肥，不打农药，种出来的绿色生态大米在市

场上很受欢迎，价格卖到了 10 元一斤。”李相德说。

随着绿色生态农产品在中国市场上更加畅销，越来越

多的农民从过去单纯注重产量，转为更加注重质量，于是

零碳农业应运而生。

四川省农科院院长牟锦毅说，零碳农业就是通过多种

手段，尽可能减少农业能源消耗和温室气体排放。简单来

说就是“一控两减三利用”，即控水节水，减少化肥、农药

使用，对畜禽粪污、秸秆、农膜资源化利用。

“传统方式种水稻，一亩田有二三百元利润就不错了。”

李相德说，现在，合作社采取零碳农业方式种水稻，再加

工成精米销售，由于价格高，种一亩田能挣 2000 元左右。

■  陈健 / 文

四川省洪雅县田园风光 新华社 图

35

|   中国之窗xjv'1hP,ljv'cl'xtgmf9uo



      ບັນຍາກາດລະດູໃບໄມຫ່ົຼນເຂ້ັມຂຸນຂ້ຶນ, ເມັດເຂ້ົາໃນນາ

ຂອງເມືອງຫົງຢາແຂວງເສສວນ(Hongya County, Si

chuan Province)ຖືກຈັດເຂ້ົາສາງຢາງເປັນລຳດັບ. ທານຫີຼ

ຊຽງເຕີ(Li xiangde) ປະທານສະຫະກອນຮວມມືວິຊາການ

ເຂົ້ານາດີຄິດໄລລາຍຮັບປະຈໍາຂອງປີໜຶ່ງ,ຜົນຜະລິດຂອງກະ

ສິກຳແບບໄຮກາກບອນນິສຮູບແບບໃໝໄດນຳມານ້ັນ ເຮັດໃຫ

ລາວຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍ.

      ທານຫີຼຊຽງເຕີ ເວ້ົາວາ:“ ສະຫະກອນມີຖານຜະລິດນາ

ນໍ້າ ໃນພື້ນທີ່ 7000 ກວາມູ້ຢູຕາແສງຫົງຢາ. ປີນີ້ ພວກເຮົາ

ເອົາຝຸນອິນຊີ ມາໃຊແທນຝຸນເຄມີ, ບໃຊຢາຂາສັດຕູພືດ, ເຂ້ົາ

ສານອິນຊີທີ່ປູກອອກມາ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຢາງຫຼວງຫຼາຍ, 

ລາຄາໄດສູງເຖິງ 10 ຢວນຕຈ່ິນ(ເທ່ົາກັບເຄ່ິງກິໂລ).” 

      ການທ່ີບໃຊຢາຂາສັດຕູພືດ ຄວນປອງກັນສັດຕູພືດແນວ

ໃດ? ນ້ີກໍຍອນຄຸນງານຂອງ“ນັກປອງກັນ” ພິເສດຝູງໜ່ຶງ ນ້ັນ

ກໍຄື: ເປັດ.

      ສະຫະກອນໄດປູກເຂ້ົາແບບ “ເປັດກັບເຂ້ົາດຳລົງຊີວິດ

ນຳກັນ”. ທານຫຼີຊຽງເຕີ ກາວວາ, ເປັດສາມາດກິນສັດຕູພືດ 

ຫຍາປາໃນນາໄດ, ຂີ້ເປັດກໍກາຍເປັນຝຸນໃສນາ, ຍອນແນວ

ນ້ັນຈ່ຶງຈະ “ເບ່ິງແຍງ ແລະ ປອງກັນ” ນາໄດດີ; ສວນນາກໍໄດ

ສະໜອງອາຫານ ແລະ ພື້ນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອັນພຽງພໍໃຫເປັດ, 

ລາຄາ “ເປັດນາ” ທີ່ລຽງອອກມາກໍດີ, ເຊິ່ງໄດເພີ່ມລາຍຮັບ

ໃຫແກຊາວນາ.

      ຄຽງຄູກັບການຈຳໜາຍຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳນິເວດ

ສີຂຽວນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ຊາວນາຍິ່ງຫຼາຍຄົນໄດຫັນປຽນຈາກ

ການເອົາໃຈໃສຕປະລິມານ ມາເປັນການເອົາໃຈໃສຕຄຸນນະ

ພາບຫຼາຍກວ່າ, ສະນ້ັນ ກະສິກຳແບບໄຮກາກບອນນິສຈ່ຶງເກີດ

ອອກມາຕາມຄວາມຕອງການ.

      ທານເໝົາຈິນຢີ (Mou jinyi)ຄະນະບໍດີສະຖາບັນວິທະຍາ

ສາດກະສິກຳແຂວງເສສວນກາວວາ, ກະສິກຳແບບໄຮກາກ

ບອນນິສໝາຍເຖິງໂດຍຜານວິທີຕາງໆມາຫຼຸດຜອນການນຳ

ໃຊພະລັງງານກະສິກຳ ແລະ ການປອຍອາຍພິດເຮືອນແກວ. 

ເວົ້າງາຍໆແລວ ກໍແມນ “ໜຶ່ງຄຸມຄອງ ສອງຫຼຸດຜອນ ສາມ

ນໍາໃຊ” ເຊັ່ນວາ: ການຄຸມຄອງນ້ໍາ ປະຢັດນ້ໍາ ການຫຸຼດຜອນ

ການນໍາໃຊສານເຄມີ ແລະ ຢາຂາສັດຕູພືດ ນໍາໃຊຂ້ີສັດເຟືອງ

ແຜນປລາສະຕິກກະສິກຳ.

      ນອກຈາກເຊີນເອົາ “ເປັດມາປອງກັນ” ແລວ, ຍັງມີວິທີ

ຫຍັງມາປອງກັນສັດຕູພືດອີກ? ທີ່ບານຊິງຜິງຕາແສງຈືເກີ

ເມືອງຫົງຢາ, ສວນຊາ 10 ພັນກວາມູ້ທ່ີຕາໆສູງໆໄດກະແຈກ

ກະຈາຍເປັນລຳດັບ, ຍັງຂຽວອຸມທຸມຢູໃນລະດູໃບໄມຫຼົ່ນ, ຢູ

ເທິງຕ້ົນຊາ ບາງຄ້ັງຄາວ, ຍັງສາມາດເຫັນໂຄມໄຟຈັບແມງ

ໄມທ່ີໂປງໃສ ແລະ ກະດານຈັບແມງໄມທ່ີເປັນສີເຫລືອງ.

      “ນ້ີແມນໂຄມໄຟຈັບແມງໄມທ່ີໃຊພະລັງງານແສງແດດ

ຂອງພວກເຮົາທ່ີນຳໃຊ, ມັນຈະເປ່ັງແສງອອກມາໃນຕອນກາງ

ຄືນ.” ທານຫິຼວເໝົາສິນ ຮອງຫົວໜາສູນຂະແໜງຊາຂອງກົມ

ກະສິກຳຊົນນະບົດເມືອງຫົງຢາ ຊ້ີມືໃສໂຄມໄຟ ແລະ ເວ້ົາວາ, 

ໂຄມໄຟຈັບຂາແມງໄມໂດຍນຳໃຊລັກສະນະມັກແສງຂອງແມງ

ໄມ, ສວນກະດານຈັບສີເຫຼືອງໃນຂະນະທີ່ດຶງດູດແມງດວຍສີ

ສັນນ້ັນ ຍັງສາມາດຕິດແມງໄມເໝືອນກະດານຕິດແມງວັນ.

      ບໃຊສານເຄມີຢູໃນນາ ຄວນໃຊຫຍັງແດ? ພາຍໃນສວນ

ຂະແໜງກະສິກຳທັນສະໄໝໝູນວຽນການປູກກັບການລຽງທີ່

ຕາແສງຂ່ົງເປົາເມືອງຫົງຢາ, ສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນຮວມ

ມືອາຊີບການປູກຝັງ ຢາຈີເລີ(Ya ji le) ຈຳນວນ 50 ຄົນຫາກ

ເກັບກຽວໝາກແຕງ ໝາກເຂືອ ໝາກເຜັດແລະຜັກອື່ນໆໄດ

ຮຽບຮອຍ. ຢູອອມຂາງດິນປູກຜັກໄດຈັດວາງລະບົບທນ້ໍາ, ຖາ

ເປີດປະຕູນ້ໍາ ຈະມີນ້ໍາເມທັນສີດຳພຸງອອກມາຈາກທາງໃນທ.

      “ນ້ໍາເມທັນເປັນຝຸນອິນຊີ, ນ້ີເປັນສ່ິງລ້ໍາຄາທ່ີສາມາດທົດ

ແທນສານເຄມີໄດ.” ທານຫຼໍຊຢົງ ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະ

ກອນຮວມມືກາວວາ, ດິນປູກຜັກໃນພ້ືນທ່ີ 240 ມູ້ຂອງພວກສະ

①

②
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ມາຊິກປູກຜັກນັ້ນ, ເຄືອຂາຍທສົ່ງນໍ້າເມທັນໄດບັນລຸການປົກ

ກວມທັງໝົດ, ສະດວກຕການນຳໃຊຫຼາຍ.

      ແຫຼງກຳເນີດຂອງນ້ໍາເມທັນແມນຟາມລຽງສັດຂອງທ່ົວ

ເມືອງ. ແຕກອນ, ຂີ້ສັດຂອງບາງຟາມລຽງສັດແມນຍາກທີ່

ແກໄຂໄດ, ເຖິງແມນວາພວກຊາວນາຮູຈັກຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ຝຸນອິນຊີກໍຕາມ, ແຕຍອນການຂາດເຂີນແຮງງານ, ຈ່ຶງມີໜອຍ

ຄົນຍອມໄປຫາບຂ້ີສັດມາໃສນາ ພຽງແຕນໍາໃຊສານເຄມີເທ່ົາ

ນ້ັນ.

      ສະນັ້ນອຳນາດການປົກຄອງທອງຖິ່ນລົງທຶນສາງກອງ

ທຶນ, ໂດຍຜານນະວັດຕະກຳໃໝດານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ

ກສາງໂຄງລາງພື້ນຖານ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງນີ້ຈຶ່ງໄດຮັບການແກໄຂ

ໄປແລວ. ຂ້ີສັດໂດຍຜານການໝັກບ່ົມຢູໃນຟາມລຽງສັດ ແລະ

ຫຼັງການແຍກຄວາມປຽກ ແລະ ແຫງແລວ ກາຍເປັນນໍ້າເມ

ທັນ, ຜານຫອງສູບອັດດັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຈຶ່ງຂົນສົ່ງໄປເຖິງດິນ

ນາຜານເຄືອຂາຍທສ່ົງ. ນ້ີຈ່ິງໄດແກໄຂບັນຫາທ່ີແຮງງານບ

ພໍ ຖາຢາກໃຊຝຸນອິນຊີ.

      ສະຖິຕິຈາກຫອງການກະສິກຳຊົນນະບົດຂອງເມືອງຫົງ

ຢາ ໄດສອງແສງໃຫເຫັນວາ, ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ການລົງທຶນ

ທັງໝົດທ່ົວເມືອງໄດ້ກາຍ 60 ລານຢວນ, ຈັດວາງເຄືອຂາຍທ

ສ່ົງນ້ໍາເມທັນ ໃນໄລຍະ 600 ກວາກິໂລແມັດ, ກວມພ້ືນທ່ີການ

ປູກຝັງ 60 ພັນກວາມູ້, ອັດຕາການນຳໃຊຊັບພະຍາກອນຂ້ີສັດ

ຂອງທ່ົວເມືອງແມນ 98% ຂ້ຶນໄປ.

      ຝາຍທ່ີຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍທ່ີສຸດແມນຊາວນາ. ນາງ

ຊຽນຍາ ທ່ີມີອາຍຸ 38 ປີ ເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກຈົດທະບຽນຂອງ

ບານຊິງກາງຜິງ, ໂດຍອີງອາໄສຮູບແບບການປູກຊາແບບ

ກະສິກຳສີຂຽວຂອງບານ, ສວນຊາໃນພື້ນທີ່ໜຶ່ງກວາມູ້ຂອງ

ຄອບຄົວລາວສາມາດສາງລາຍຮັບ 6 ຫາ 7 ພັນຢວນ, ແລະ 

ຄອບຄົວລາວໄດປົດ “ໝວກຄວາມທຸກຍາກ”ອອກໃນປີແລວນ້ີ.

      “ການປູກເຂ້ົາດວຍຮູບແບບດ້ັງເດີມ ຖາກຳໄລໄດຮັບ 2 

ຫາ 3 ຮອຍຢວນຕນາໜຶ່ງມູ ກໍຖືວາເປັນລາຍຮັບທີ່ດີແລວ.” 

ທານຫຼີຊຽງເຕີ ກາວວາ, ໃນປັດຈຸບັນ ສະຫະກອນນໍາໃຊຮູບ

ແບບກະສິກຳແບບສີຂຽວມາເຮັດນາ, ບວກກັບການປຸງແຕງ

ເປັນເຂົ້າຄັດເລືອກແບບປານີດມາຈຳໜາຍ ເນື່ອງຈາກວາ

ລາຄາສູງ ຈ່ຶງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ກຳໄລ 2000 ຢວນໃນ

ໜ່ຶງມູ້ຂອງນາ.
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ຮູບ ① ຊາວສວນປູກຊາ ເດັດຊາລະດູບານໃໝອິນຊີ

图① 茶农采摘生态春茶 CNSphoto

ຮູບ ② ຊາວບານມອບໜໄມເຢັນທ່ີເກັບມາ ໃຫຜູເກັບຊ້ື

图② 村民将采集的冷竹笋交售给采购商 CNSphoto

ຮູບ ③ ອຸປະກອນຂາສັດຕູພືດແບບຟິຊິກໃນສວນຊາ

图③ 茶园里的物理杀虫设施 CNSphoto

③
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他帮助很多老挝孩子改变命运

许顺宏出生于云南省普洱

市，1998 年从云南师范大学

毕业后，回到家乡从事教育工

作。一次，许顺宏被派到老挝

出差，途中遇到很多说着云南

普洱方言的华裔，由于当地教

育条件限制，他们都不识字。

“60 多岁的老人，拉着我的手，

让我教教孩子们。”这对许顺宏

触动很大，他决心在老挝创办

一所华文学校。

■  本刊记者 杨春梅 / 文 受访者供图
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      “ອາຈານຊ , ມ້ືອ່ືນຂອຍໄປຫາອາຈານຢູໂຮງຮຽນ.” ຄື
ກັນກັບສິດເກ່ົາຫຼາຍຄົນ, ທຸກຄ້ັງທ່ີກັບໄປອຸດົມໄຊ, ທາວ ລີໄຊ 
ລາວໂຫຼ ລວນແຕຕອງໄດກັບໄປຢາມໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ
ອຸດົມໄຊເພ່ືອໄປຫາ  ອາຈານ ຊຊນຫົງ(Xu Shunhong)  ແລະ
ລົມເລ່ືອງລາວໃນອະດີດ. 
      “ຖາວາບໄດພົບກັບອາຈານ, ຂອຍກໍບມີມ້ືນ້ີ.” ທານ ລີໄຊ 
ລາວໂຫຼໃຊຄຳວາ “ເດັກຂີ້ດື້ກັບໃຈ” ມາບັນລະຍາຍເຖິງຕົນ
ເອງ. ລາວຜູທ່ີຂ້ີດ້ືມາຕ້ັງແຕຍາມຍັງນອຍ, ພາຍໃຕເງ່ືອນໄຂ
ອັນເຂ້ັມງວດຂອງອາຈານຊ, ໄດເອົາຄວາມດ້ືດາງນ້ັນມາໃຊ
ໃນການຮຽນ, ໂດຍອາໄສຜົນຄະແນນທີ່ໂດດເດັ່ນ,ຈຶ່ງມີໂອ

ກາດໄດຮັບທຶນຮຽນຕຕາງປະເທດໄປຮຽນທ່ີປະເທດຈີນ, ລາວ
ໃນປັດຈຸບັນກໍໄດບັນລຸຄວາມຝັນການກຕັ້ງທຸລະກິດຂອງຕົນທີ ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ. 
      ອາຈານຊ ກໍແມນຊຊນຫົງ ຜູອຳນວຍການໂຮງຮຽນມິດ
ຕະພາບອຸດົມໄຊ. ເພິ່ນມັກນຸງຊດເຄື່ອງແບບຄູລາວ,ສີຜິວດຳ
ແນ, ຮາງກາຍສູງໃຫຍມີກາມ. ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງນັກຮຽນ,
ອາຈານ ຊຊນຫົງ ຄືດ່ັງຜູອາວຸໂສທ່ີໜາເຄົາລົບນັບຖື, ທັງຍັງ
ແມນໝູທ່ີສາມາດລົມກັນໄດທຸກເລ່ືອງ. 
      ມາເປີດໂຮງຮຽນຢູປະເທດລາວ

       到老挝办学校

      ອາຈານ ຊຊນຫົງ ເກີດຢູນະຄອນພູເອີ ແຂວງຢຸນນານ, 
ໃນປີ 1998 ພາຍຫຼັງທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ
ສາງຄູຢຸນນານ, ລາວກັບບານເກີດເພື່ອເຮັດວຽກດານການ
ສຶກສາ. ມີຄ້ັງໜ່ຶງທ່ີ ອາຈານ ຊຊນຫົງ ຖືກມອບໝາຍມາວຽກ
ຢູປະເທດລາວ, ໃນລະຫວາງທາງລາວໄດພົບກັບຄົນເຊ້ືອສາຍ
ຈີນຈຳນວນຫຼາຍທ່ີມີສຳນຽງປາກເວ້ົາແບບພູເອີ, ເນ່ືອງຈາກ
ວາເງື່ອນໄຂການສຶກສາໃນທອງຖິ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດ, ພວກເຂົາ
ລວນແຕບຮູໜັງສື. “ຄົນເຖ້ົາອາຍຸ 60 ປີ ດຶງມືຂອຍ, ໃຫຂອຍ
ສອນພວກເດັກນອຍ.”ອັນນັ້ນ ເຮັດໃຫອາຈານ ຊຊນຫົງຮູສຶກ
ສະເທືອນໃຈຫຼາຍ, ເພິ່ນຈຶ່ງໄດຕັດສິນໃຈສາງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ແຫງໜ່ຶງຢູປະເທດລາວຂ້ຶນມາ. 
      ປີ 2005, ອາຈານ ຊຊນຫົງ ໄດພາພ ແລະ ເມຍທ່ີເປັນຄູ
ຄືກັນ ມາແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ກະ
ກຽມການສາງຕ້ັງໂຮງຮຽນມິດຕະພາບອຸດົມໄຊ. ອາຈານ ຊ
ຊນຫົງ ເວົ້າວາ“ໃນຕອນທຳອິດກໍເຮັດຫອງ ປ 1 ແລະປ 2 

ແນວລະຫອງ, ຮັບສະໝັກອາຈານຄົນລາວສອງຄົນ,ໂຮງຮຽນ
ມີຄູ 5 ຄົນ, ນັກຮຽນ 16 ຄົນ .”
      ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບອຸດົມໄຊໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ໄດພັດທະນາ
ເຕີບໃຫຍຂ້ຶນແລວ. ເຂດໃໝຂອງໂຮງຮຽນກໍໄດເລ່ີມເປີດຮຽນ,
ເຊ່ິງໄດກວມເອົາອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕ້ົນ, ມັດທະຍົມ
ປາຍ ແລະ ການສຶກສາວິຊາຊີບ, ສາມາດຮັບນັກຮຽນໄດ 
2500 ຄົນ. ລານຢາງຫ້ິຼນບານບວງ, ອາຄານຮຽນອະເນກປະ
ສົງ, ຫອງຄອມພິວເຕີ, ຕຶກຫໍພັກທ່ີມີຫອງນ້ໍາແຕລະຫອງ...ຈົນ
ມີຮອດຄອບຄົວທີ່ຢູຫາງໄກທາງສາລະວັນພາກໃຕຂອງປະ
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ເຂດໃໝຂອງໂຮງຮຽນມິດຕະພາບແຂວງອຸດົມໄຊ

中老友谊学校新校区 

39

dkowx,kskl6jdao |   友好往来



ເທດລາວໄດສ່ົງລູກມາຮຽນຢູບອນນ້ີ. 
       ການສຶກສາປຽນແປງໂຊກຊະຕາ

        教育改变命运

      ທຸກຄ້ັງທ່ີກັບມາໂຮງຮຽນ ທາວ ທັງສຸພາ ລາວທັງ ຮູສຶກ
ຕື້ນຕັນໃຈ ທີ່ເຫັນໂຮງຮຽນປຽນແປງໄປຢາງໄວວາ. ລາວ
ເປັນນັກຮຽນຊດທຳອິດຂອງໂຮງຮຽນມິດຕະພາບອຸດົມໄຊ. 
“ຕອນນັ້ນພວກເຮົາຮຽນວິຊາຂຽນທວາຍໃນຫອງຮຽນຫຼັງຄາ
ມຸງຫຍາຄາ, ນອກຫອງຮຽນຝົນຕົກແຮງ, ໃນຫອງກໍມີຝົນຕົກ
ຄອຍໆ, ເມັດຝົນຕົກເປາະໆໃສເທິງປ້ຶມຂອຍ, ຖືກໜອຍໜ່ຶງກໍຊິ
ຂາດແລວ.”ທາວ ທັງສຸພາ ລາວທັງ ຫວນຄືນອະດີດ, ໃນຕອນ
ນ້ັນເຖິງວາເງ່ືອນໄຂລຳບາກຫຼາຍ, ແຕວານັບແຕອາຈານຈົນ
ຮອດນັກຮຽນລວນແຕມີຈິດວິນຍານແຫງຄວາມສູຊົນບຸກບືນ. 
“ໃນຫອງຮຽນ ອາຈານຊ ຕັ້ງເງື່ອນໄຂທີ່ເຂັ້ມງວດຕກັບພວກ
ເຮົາ, ຕອນເລີກຮຽນກໍຄືກັນກັບໝູ, ພາທຸກຄົນລຸກຂ້ຶນມາແລນ 
ຫ້ິຼນບານບວງຕອນ 5 ໂມງເຊ້ົາ, ທັງນັດທຸກຄົນມາຮວມກັນປູ
ພ້ືນໂຮງຮຽນ,ສອມແປງໂຕະຕ່ັງກະດານດຳ, ບອກສອນພວກ
ເຮົາຫັຼກການໃຊຊີວິດການເຮັດວຽກ.”
      “ໄດຊິມລົດຊາດຄວາມລຳບາກຂອງຊີວິດ, ກໍຈະລຳບາກ
ພຽງໄລຍະດຽວ;  ຖາບໄດຊິມລົດຊາດຄວາມລຳບາກຂອງຊີ
ວິດ, ກໍຈະລຳບາກໄປຊ່ົວຊີວິດ”. ຄຳເວ້ົາແລະ ການກະທຳຂອງ
ອາຈານ, ມີອິດທິພົນຢາງເລິກເຊ່ິງຕ ທາວ ທັງສຸພາ ລາວທັງ. 
ຈາກໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ໄປຈົນຮອດການຮຽນຕເນື່ອງປະ
ລິນຍາຕີແລະ ປະລິນຍາໂທທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ,
ລາວຍັງຄົງຈ່ືຈຳປະສົບການທ່ີໂຮງຮຽນມິດຕະພາບສະເໝີມາ

ໃນສັບປະດາແລກປຽນການສຶກສາອາຊຽນ-ຈີນ ປີ 2019, ລາວ
ໄດເຂົ້າຮວມການແຂງຂັນບັນຍາຍພາສາຈີນ ລາງວັນເຈົ້າ
ຍິງສິລິນທອນ ຂອງຂົວພາສາຈີນ ທ່ີຈັດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ
ແພດສາດຈຸນຢີ້(Zunyi Medical University), ເຊິ່ງເປັນການ
ແຂງຂັນສໍາລັບນັກສຶກສາປະເທດອາຊຽນທ່ີຮຽນຢູປະເທດຈີນ 
ແລະ ໄດຮັບລາງວັນອັນດັບທີໜ່ຶງ. 
      ການເຮັດໂຮງຮຽນມາ 15 ປີ, ນັກຮຽນທ່ີຖືກໂຮງຮຽນ
ມິດຕະພາບ ປຽນແປງໂຊກຊະຕາຄືດັ່ງ ລີໄຊ ລາວໂຫຼ ແລະ 
ທັງສຸພາ ລາວທັງ ຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນ, ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນທ່ີພາຍ
ຫຼັງຮຽນຈົບແລວ ກໍໄດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບພາກລັດ, ຫຼື ມີບົດ
ບາດອັນສຳຄັນໃນໂຄງການການຮວມມືລາວ-ຈີນ.
      “ໄດເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງນັກຮຽນ, ແມນເລ່ືອງທ່ີປະສົບ
ຄວາມສຳເລັດທ່ີສຸດຂອງຂອຍ.”ໃນອະນາຄົດ, ອາຈານ ຊຊນ
ຫົງ ຢາກທຸມເທໃນໂຄງການສາທາລະນະປະໂຫຍດໃຫຫຼາຍຍ່ິງ
ຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫເດັກນອຍລາວໄດປຽນແປງໂຊກຊະຕາຂອງຕົນ.  
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ຮູບ ① ທານ ຊຊນຫົງ(Xu Shunhong, ກາງ)ມອບລາງວັນໃຫນັກຮຽນ

图① 徐顺宏（中）给学生颁奖

ຮູບ ② ພະນັກງານ, ຄູອາຈານໂຮງຮຽນມິດຕະພາບອຸດົມໄຊ(ທານ ຊ
ຊນຫົງ ແຖວທີສອງຂວາຫາ)

图② 中老友谊学校教职工合影（第二排右五 许顺宏）

ຮູບ ③ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນມິດຕະພາບອຸດົມໄຊ

图③ 中老友谊学校的学生

①

②

③
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她想成为中老铁路第一位女司机

      “ສະບາຍດີ, ຂອຍຊ່ືວາຊົງເຜິງ(ຊ່ືຈີນ, ຊ່ືລາວແມນ: ສົມ
ແພງ) ມາຈາກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາປະເທດລາວ. ຄວາມຝັນ
ຂອງຂອຍແມນຢາກກາຍເປັນຜູຂັບລົດໄຟເພດຍິງຄົນທຳອິດ
ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟທັນສະ
ໄໝເສ້ັນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ.”
      ເດືອນມິຖນາຂອງປີນີ້, ນັກຮຽນສັນຊາດລາວຈຳນວນ 
233 ຄົນທີ່ເປັນຊດທຳອິດໄດສະໝັກງານພາຍໃນໄລຍະດຳ
ເນີນການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດຮັບຊດຝຶກອົບຮົມ
ເພີ່ມຄວາມສາມາດດານພາສາຈີນໃນໄລຍະ 10 ອາທິດຢູທີ່
ສະຖາບັນຂົງຈ້ື ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ. ນາງ
ສົມແພງ ອາຍຸ 23 ປີ ກໍເປັນໜ່ຶງໃນນ້ັນ.
      “ຂອຍມີຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນຕເສັ້ນທາງລົດໄຟຢູສະ
ເໝີ. ຂະແໜງເສັ້ນທາງລົດໄຟມີຜູຊາຍຫຼາຍກວາ, ແຕຂອຍ
ຄິດວາໃນຍຸກສະໄໝນ້ີ ສ່ິງທ່ີຜູຊາຍເຮັດໄດນ້ັນ ຜູຍິງກໍເຮັດໄດ. 
ຖາເປັນໄປໄດ ຂອຍຄຶດວາຈະເຮັດວຽກຢູຂະແໜງເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟຕະຫຼອດໄປ.” ນາງສົມແພງ ກາວວາ, ແຕກອນລາວ
ເວ້ົາພາສາຈີນໄດໜອຍໜ່ຶງ, ແຕ “ມີຄຳສັບດານເຕັກນິກຫຼາຍ
ຄຳຂອຍບຮູ, ການຝຶກອົບຮົມນ້ີ ຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ
ຂອຍ.”
      ສິນຢຽນຫົງ(Qin yanhong) ອາຈານຂອງສະຖາບັນຂົງ
ຈື້ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ ໄດເຂົ້າຮວມການ
ຝຶກອົບຮົມແກນັກຮຽນລາວ. “ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ ເປັນ
ສາຍເຊ່ືອມຕທ່ີສຳຄັນທ່ີເຊ່ືອມໂຍງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ນັກ

ຮຽນຂອງຊດຝຶກອົບຮົມຂອງຫອງຮຽນເສ້ັນທາງລົດໄຟຄ້ັງນ້ີ 
ເປັນຊດທຳອິດ, ພວກເຮົາຫວັງວາຈະສາມາດເຮັດການລິເລ່ີມ
ນ້ີໃຫໄດດີ.”
      ອາຈານຫິຼວຫິຼວ(Liu liu) ສອນວິຊາການອານພາສາຈີນສຳ
ລັບວິຊາເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫແກພວກນັກຮຽນ. “ເຂົາເຈົ້າມີ
ຄວາມກະຕືລືລ້ົນຕການຮຽນຫຼາຍ ກໍຕ້ັງໃຈຮຽນອ່ີຫີຼ, ທຸກມ້ືມາ
ເຂ້ົາຮຽນແຕເຊ້ົາ ແລະກັບບານຊາ.”
      ໄລຍະໃນການຮຽນພາສາຈີນຢູສະຖາບັນຂົງຈ້ື, ການອຸ
ທິດທ່ີດຸໝ່ັນ ແລະ ການສິດສອນທ່ີຕ້ັງໃຈຂອງອາຈານ ເຮັດໃຫ
ນາງສົມແພງ ຊາບຊ້ຶງໃຈຫຼາຍທ່ີສຸດ. “ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ອານປ້ຶມ
ແບບຮຽນກໍບເຂົ້າໃຈເທື່ອ, ສວນອາຈານຈະສິດສອນຈົນເຮົາ
ເຂ້ົາໃຈ.”
      ຫັຼງຈາກສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມເພ່ີມຄວາມສາມາດດານ
ພາສາຈີນແລວ, ນາງສົມແພງ ກໍາລັງຮຽນທິດສະດີວິຊາການ
ດານເສັ້ນທາງລົດໄຟຮຽນເປັນພາສາຈີນ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ຈະເປີດການບໍລິການແລນລົດເລ່ີມໃນທາຍປີ 2021, 
ນາງສາວລາວຄົນນີ້ກຳລັງຄອຍໆຍາງເຂົ້າໃກກັບຄວາມຝັນ
ຂອງຕົນ.

23 岁的老挝姑娘宋朋（中文名）来自与中国接壤的

老挝北部山区琅南塔省。她的梦想是成为老挝第一条现

代化铁路中老铁路的第一位女火车司机。

“我一直对铁路感到好奇。铁路行业从业者以男性居

多，但我认为在这个时代，男性能做到的事情女性也可

以做到。如果可以，我想一直在铁路部门工作。”宋朋说，

她之前会一些中文，但“有好多技术名词不懂，这个培

训对我来说很重要”。

完成中文强化培训后，宋朋正在用中文学习铁路专

业理论。中老铁路将于 2021 年年底建成通车，这个老

挝姑娘正一步步接近自己的梦想。

■  章建华 / 文
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ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີຖາຍພາບໃນພາກເໜືອ
ຂອງລາວ

7月28日在老挝北部拍摄的中老铁路 新华社 图
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这种虫子让餐厨垃圾变废为宝

      ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕລະທອງຖ່ິນຂອງຈີນ ທັງໄດມີການຮຽກ

ຮອງໃຫປະຢັດອາຫານ ຕຕານການຟູມເຟືອຍ, ການຈັດສັນຂີ້

ເຫຍື້ອອາຫານບໃຫມີຜົນຮາຍ ກໍເປັນສິ່ງທາທາຍອັນໃຫຍໃນ

ນັ້ນ. ສວນວາມີວິທີໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດປຽນຂີ້ເຫຍື້ອອາຫານໃຫ

ກາຍເປັນຝຸນຊີວະພາບອິນຊີທີ່ເປັນສິ່ງລໍ້າຄານັ້ນ, ມັນກໍແມນ 

"ນັກຮົບຮັກສາສ່ິງແວດລອມ"ນ້ັນກໍຄື: ແມງໄມຊະນິດໜ່ຶງທ່ີຄາຍ

ຄືແມງວັນຈ່ຶງໃນພາສາລາວເອ້ີນວາ ແມງວັນລາຍ ແລະ ມີຊ່ື

ພາສາອັງກິດວາ Hermetia illucens.

      ຢູອອມຂາງຫົນທາງນະຄອນຫົງເຫີແຂວງຢຸນນານ(Hong

he County Yunnan Province), ມີເສັ້ນທາງໂຄງພູເສັ້ນໜຶ່ງ

ທີ່ຢຽດຍາວມາເຖິງຕີນພູ, ມີໂຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງໄດປະກົດ

ຕົວຢູໃນປາໄມ. ສະຖານທ່ີນ້ີເປັນພ້ືນຖານການລຽງແມງເຮີຍ

ຊຍເມີງຂອງສູນຄົ້ນຄວາອະນາຄົດຂອງເຂດພູຜາ(Moun-

tain Future)ຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວາພຶກສາສາດຄຸນໝິງຂອງ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ, ທານຈ່ົງຈຽນ(Zhong jian) ຮອງ

ນັກຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດດຳເນີນວຽກງານກຽວກັບແມງວັນ

ລາຍຢູທ່ີນ້ີໃນຕະຫຼອດປີ.

      “ມີຫຼາຍຄົນຄິດວາເອົາຂ້ີເຫຍ້ືອອາຫານໄປລຽງໝູ ບພຽງ

ແຕສາມາດເຮັດໃຫຂີ້ເຫຍື້ອຊີວະພາບອິນຊີນີ້ມີການນຳໃຊໄດ

ດີ, ຍັງສາມາດປະຢັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນພາຍໃນ, ແຕວາການປະ

ພຶດນ້ີມີຄວາມອັນຕະລາຍເຊ່ືອງຊອນຢູໃນນ້ັນຫຼວງຫຼາຍ.” ທານ

ຈົ່ງຈຽນ ອະທິບາຍວາ, ຍອນພາຍໃນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອາ

ຫານອາດຈະປະກອບມີເຊື້ອໂຣກຕາງໆ, ໝູທີ່ກິນອາຫານປະ

ເພດນີ້ ອາດຈະມີອັດຕາການຕິດພະຍາດສູງກວາໝູທີ່ກິນອາ

ຫານທຳມະດາ. ຍັງມີວິທີກຳຈັດຂ້ີເຫຍ້ືອອາຫານແບບດ້ັງເດີມ

ແນວອ່ືນ, ຕົວຢາງວາການຈູດເຜົາ ການຖົມດວຍດິນ ແລະ ວິ

ທີອື່ນໆ, ບພຽງແຕມີມົນລະພິດຕອາກາດນຳໃຊທີ່ດິນ, ນໍ້າຊືມ

ອອກຈາກຂ້ີເຫຍ້ືອກໍຈະມີມົນລະພິດຕດິນ ແລະ ນ້ໍາໃຕດິນ.

■  本刊记者 李吒 / 文
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当前，中国各地都在倡导节约粮食、反对浪费，餐厨

垃圾的无害化处理是一大挑战。然而有一种方法，能让餐

厨垃圾变成有机肥料，这就是养殖“环保卫士”——黑水

虻（英文名 Hermetia illucens）。

“黑水虻的有机消耗模式正逐渐被越来越多人实践。”

在中国科学院昆明植物研究所山地未来研究中心黑水虻养

殖基地，副研究员钟健表示，黑水虻被广泛应用于无害化、

产业化处理畜禽粪便与餐厨垃圾。1 吨鸡粪可以培育 100

千克黑水虻商品虫，产出 200 千克有机肥。黑水虻产出的

有机肥味道很小，适合用于园艺花卉栽培，而黑水虻本身

具有高蛋白，适合用来喂鸡喂鸭，用作三文鱼、鳟鱼等鱼

类饲料的替代品。

      “ຮູບແບບການລະລາຍຂອງແມງວັນລາຍນ້ີ ກຳລັງຖືກ

ຍອມຮັບໄປປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍຄົນຈຳນວນຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ.”  ທານ

ຈ່ົງຈຽນ ກາວວາ, ແມງໄມນ້ີຖືກນໍາໃຊຢາງກວາງຂວາງເຂ້ົາ

ໃນການກຳຈັດຂີ້ສັດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອາຫານແບບບມີສານພິດ 

ຂອງຂະແໜງການຜະລິດ.    

      ຂ້ີໄກໜ່ຶງໂຕນສາມາດເພາະລຽງແມງວັນລາຍໃຫເປັນ

ສິນຄາ 100 ກິໂລ, ຜະລິດຝຸນຊີວະພາບອິນຊີໄດ 200 ກິໂລ. 

ກ່ິນຂອງຝຸນຊີວະພາບອິນຊີທ່ີແມງໄມນ້ີຜະລິດອອກແມນໜອຍ, 

ເໝາະແກການເຮັດສວນແລະປູກດອກໄມ, ສວນແມງໄມນີ້

ເອງກໍມີໂປຣຕີນສູງ, ເໝາະແກການເອົາມາລຽງໄກລຽງເປັດ,

ໃຊແທນອາຫານປາຂອງປາແຊວມອນ ແລະປາປະເພດອ່ືນໆ

ໄດ. “ສາເຫດທ່ີພວກເຮົາສາງສະຖານທ່ີພ້ືນຖານຢູທ່ີນ້ີ ກໍຍອນ

ວາຢູບອນອອມຂາງນ້ີມີໂຮງລຽງໄກແຫງໜ່ຶງ ທ່ີມີໄກປະມານ 

30 ພັນໂຕ.  ແຕວາ, ປະລິມານຂ້ີໄກຂອງໂຮງລຽງໄກ ໄດຜະ

ລິດອອກແຕລະມື້ຍັງບທັນບັນລຸເຖິງແຜນການນໍາໃຊສຳລັບ

ການລຽງແມງໄມນ້ີຂອງພວກເຮົາ.” ທານຈ່ົງຈຽນ ກາວ.

      “ເຄ່ືອງອຸປະກອນທ່ີພວກເຮົາໄດຈອງສະເພາະ ໃກຈະມາ

ຮອດແລວ.” ທານຈົ່ງຈຽນ ໄດນຳພານັກຂາວມາທັດສະນະ

ໂຮງງານໃນພ້ືນທ່ີ 140 ຕາລາງແມັດ. “ດຽວນ້ີສະຖານທ່ີພ້ືນ

ຖານເຮົາມີແຜນການຈະນຳໃຊໄຂແມງໄມທ່ີເມືອງຫົງເຫີ ມາ

ກິນອາຫານໃນ 24 ຊ່ົວໂມງຂອງໝົດມ້ື, ຈຳນວນການລະບາຍ

ຂີ້ເຫຍື້ອອາຫານຂອງທຸກມື້ປະມານ 10 ໂຕນ. ໃນອະນາຄົດ, 

ຖາອວາຍໜາໄປສູການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອາຫານຂອງນະຄອນ

ຄຸນໝິງ, ການລະບາຍຂອງທຸກມ້ືປະມານ 100 ໂຕນ. ຫັຼງຈາກ

ເຄ່ືອງອຸປະກອນມາຮອດແລວ, ພວກເຮົາຈະແບງເຂດບົດບາດ

ໜາທີ່ຕໂຮງງານ, ບອນນີ້ເອົາໄວສຳລັບວາງຮາງເພາະພັນ

ແມງວັນລາຍບອນນັ້ນເອົາໄວສຳລັບເຄື່ອງຈັກນຳນໍ້າມັນອາ

ຫານ…”

      ທານຈົງຈຽນ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈຕການພັດທະນາຂອງອະ

ນາຄົດເຂດພູຜາ, “ປັດຈຸບັນສະຖານທ່ີເຮົາສວນຫຼາຍ ເຮັດການ

ລຽງເພາະພັນເປັນແບບຢາງ, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເສັ້ນ

ທາງພັດທະນາແບບຂະແໜງການຂອງການລຽງແມງວັນ

ລາຍເປັນຂະໜາດໃຫຍເພື່ອເອົາມາກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອາຫານ, 

ຫວັງວາສະຖານທ່ີເຮົາຈະສາມາດພັດທະນາກາຍເປັນສະຖານ

ທີ່ແບບຢາງການລຽງເພາະພັນແມງ ວັນລາຍແບບຂະໜາດ

ໃຫຍ, ແລວຂະຫຍາຍເຕັກນິກນ້ີໃຫກວາງຂວາງ.”

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ນາຂ້ັນໄດຢວນຢາງ(Yuanyang terrace)ທ່ີແຂວງຢຸນນານ

图① 云南省元阳梯田 新华社 图

ຮູບ ② ແມງວັນລາຍ(Hermetia illucens)

图② 黑水虻 李文君 图

ຮູບ ③ ແມງວັນລາຍທ່ີອົບແຫງແລວ

图③ 烘干的黑水虻 李文君 图

② ③
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xjkw,hdqdw7c7,c,jo=hk9yo-k
金沙江边的柳树林

■  念新洪 / 文 赵普凡 / 图

出丽江古城向西，50 多公里，行至云南省丽江市玉龙

县石鼓镇，登高望远，“长江第一湾”赫然就在眼前。与“长

江第一湾”的自然壮观同样令人惊叹的，是江边绵延数百

里的柳林，它们如同一条绿色的飘带，与江水相映成趣。

中国人惯常说“无心插柳柳成荫”，但金沙江边郁郁葱

葱的柳林，却凝聚着几代“有心人”的汗水和心血。

石鼓镇林业工作站站长和朝明，就是“有心人”里的

中坚力量，8 年来，他带领群众在江边种下 10 万余株柳苗，

用一抹抹新绿，为长江上游的生态环境保护“添砖加瓦”。

和朝明的表叔，今年 70 岁的和绍武老人，年轻时也

曾带领村民们在金沙江边种植柳树。老一辈种柳人不屈不

挠的精神，成为和朝明坚持种柳的一大动力，“听我表叔讲，

他们那个时候种柳树，连农具都凑不够，有些人甚至把家

里的饭勺都拿来了，人挖手刨，一天最多种四五棵！我们

现在有这么好的条件，为什么不坚持种下去呢？
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      ຢູທ່ີພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອແຂວງຢຸນນານປະເທດຈີນ,

ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງບູຮານລີ້ຈຽງໄປທິດຕາເວັນຕົກໃນ

ໄລຍະ 50 ກວາກິໂລແມັດ ກໍມາເຖິງຕາແສງສືໂກ ເມືອງຢູຫົຼງ

ນະຄອນລີ ້ຈຽງ ແຂວງຢຸນນານ(Shigu Town Yulong 

County Lijiang City Yunnan Province), ປິນຂ້ຶນສູງເບ່ິງ

ໄປໄກ ກໍຈະເຫັນ “ໂຄງທຳອິດແມນ້ໍາຢາງເຊກຽງ” ປາກົດຕົວ

ອອກມາຕສາຍຕາ. ຍັງມີວິວທິວທັດທຳມະຊາດອີກຢາງໜ່ຶງທ່ີ

ເປັນໜາປະທັບໃຈເໝືອນດ່ັງ “ໂຄງທຳອິດແມນ້ໍາຢາງເຊກຽງ”

ນັ້ນ ກໍຄືປາກົກໄຄທີ່ມີພື້ນທີ່ຍາວໄກແສນໄກ, ມັນເໝືອນສາຍ

ຜາແຜສີຂຽວສາຍໜ່ຶງ ໄດປະສານສົມທົບກັບສາຍນ້ໍາຢາງກົມ

ກຽວ.

      ປາກົກໄຄທ່ີງອກງາມສົດໃສຜືນນ້ີ ໄດເຕ້ົາໂຮມຍາດເຫ່ືອ 

ແລະ ເລືອດເນື້ອຂອງຜູປູກໄມໃນຫຼາຍລຸນຄົນ. ທານເຫີເສົາ

ໝິງ(He chaoming) ຫົວໜາສະຖານີວຽກງານປາໄມຂອງ

ຕາແສງສືໂກ ເປັນກຳລັງແກນກາງໃນກຸມ “ຄົນທ່ີສົນໃຈ”, ໃນ
8 ປີທ່ີຜານມາ, ລາວໄດນຳພາປະຊາຊົນປູກເບຍກົກໄຄ 1 ແສນ

ກວາຕ້ົນຢູແຄມແມນ້ໍາ.

      ທານເຫີເສົາໝິງ ອາຍຸ 40 ປີທ່ີເປັນຄົນເຜ່ົານາຊີ ເປັນ

ຄົນຕາແສງສືໂກທອງຖິ່ນແທຈິງ, ໜາທີ່ວຽກງານຂອງລາວ

vtmy[kpI6[rk[

ພາບຖາຍຈາກມູມສູງ, ປາກົກໄຄໃນທະເລຊາຍທ່ີຂຽວອຸມທຸມ

航拍视角下，沙地里一片郁郁葱葱的柳林 
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ແມນປອງກັນໄຟໄໝ ແລະ ຮັກສາປາໄມ. ໃນປີ 2012, ລາວ

ໄດຈັດສັນສະມາຊິກພັກຂອງລະບົບປາໄມໄປປູກເບຍກົກໄຄ

ຈຳນວນ 100 ກວາຕ້ົນ ຢູແຄມແມນ້ໍາຈິນຊາ(Jinsha River)

ເຊິ່ງອັດຕາການລອດຊີວິດກໍດີ. ໃນປີຕມາ, ລາວເລີ່ມຮຽກ

ຮອງລັດຖະກອນສະມາຊິກພັກ ນັກປອງກັນປາໄມ ຊາວບານ 

ແລະ ນັກຮຽນເປັນຕົ້ນ ມາປູກຝັງກົກໄຄຢູແຄມແມນໍ້າຈິນ

ຊາຢາງຂະໜາດໃຫຍ, ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນລວມໄດ 8 ປີແລວ,

“ໜາທ່ີວຽກງານຂອງຂອຍແມນປອງກັນໄຟໄໝ ແລະ ຮັກສາ

ປາໄມ, ສວນນຳໃຊເວລາຫວາງໄປປູກຕົ້ນໄມຢູແຄມແມນໍ້າ 

ທັງກຽວພັນກັບຕົ້ນໄມເຊັ່ນກັນທັງເປັນການຮັກສາສິ່ງແວດ

ລອມພອມ.”

      ແມນ້ໍາຈິນຊາໄດໄຫຼຜານຫຼາຍບອນຫຼາຍຕາແສງພາຍ

ໃນເຂດແດນເມືອງຢູຫົຼງ, ຕ້ັງແຕທົດສະວັດທີ 5 ທີ 6 ຂອງສະ

ຕະວັດທີ 20, ເພ່ືອຮັກສາດິນນາ ພວກຊາວນາເລ່ີມສາງຝາຍ

ກັນນໍ້າ ປູກກົກໄຄຢູແຄມນໍ້າ. ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງທານເຫີ

ເສົາໝິງ, ບານຂອງລາວມີມູນເຊ້ືອປະເພນີການປູກກົກໄຄໃນ

ຕະຫຼອດເວລາທ່ີຜານມາ, ເມ່ືອລາວຍັງເປັນເດັກນອຍ ລາວກໍ

ໄດໄປປູກກົກໄຄຢູແຄມແມນ້ໍາຕາມຜູໃຫຍແລວ, ເວລານ້ັນພຽງ

ແຕຮູສຶກວາເປັນສິ່ງມວນຊື່ນຊື່ໆ ຍັງບທັນເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ

ໝາຍຂອງມັນ. ຈົນເຖິງໄພນໍ້າຖວມໃນປີ1998, “ນາຖືກນໍ້າ

ຖວມລົ້ນໄປໝົດ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວກໍຂາດໄປໝົດ, ເວລາ

ນ້ັນຂອຍກັບອາຍກຳລັງຮຽນຢູໃນເມືອງ, ພແມທຸກຍາກຈົນຄາ

ຮຽນຂອງພວກເຮົາກໍບມີ, ຕອງໄປຢືມເງິນກັບຫຼາຍຄົນ.” ປະ

ສົບການທຸກຍາກຕອນນັ້ນ ເຮັດໃຫທານເຫີເສົາໝິງ ເຂົ້າໃຈ

ເຖິງຈິດໃຈການປູກກົກໄຄຂອງຄົນລຸນກອນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫລາວ

ແບກຫາບໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບການປູກກົກໄຄຢາງໝັ້ນໃຈ ຫຼັງ

ກັບມາເຮັດວຽກຢູຕາແສງສືໂກ.

      ການປູກກົກໄຄແມນຢູໃນລະດູໃບໄມປ່ົງ, ແຕວຽກການ

ກະກຽມຕອງສຳເລັດຮຽບຮອຍເມື່ອລະດູໜາວ. ເພື່ອປະຢັດ

ຕ້ົນທຶນ ປະມານໃນເດືອນມັງກອນຂອງແຕລະປີ, ທານເຫີເສົາ

ໝິງ ຈະຕັດເອົາເບຍກົກໄຄຈາກຕົ້ນແກຢູໃນບານ, ເອົາໄປ

ແຊຢູໃນແມນ້ໍາ ເພ່ືອເຮັດໃຫມັນສາມາດດູດເອົານ້ໍາ ແລະ ປ່ົງ

ຮາກອອກມາ.

      ການປູກກົກໄຄຢູແຄມແມນ້ໍາ ຕອງການກຳລັງແຮງງານ

ຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ແຕລະຄ້ັງ ຖາທານເຫີເສົາໝິງ ມີຄວາມຮຽກ

ຮອງ, ບັນດາຊາວບານທີ່ມີເວລາຫວາງຍາມບຕອງເຮັດໄຮ

ເຮັດນານັ້ນ ສວນຫຼາຍລວນແຕມາເຂົ້າຮວມໝົດ. “ການປູກ

ກົກໄຄເປັນພາລະໜາທີ່ເທົ່ານັ້ນ ບມີຄາອອກແຮງງານ, ແຕ

ພວກຊາວບານກໍມັກເຂົ້າຮວມຢາງຫາວຫັນ! ເພາະວາການ

ປູກໄປແລວ ສິ່ງທີ່ຖືກຮັກສານັ້ນກໍຄືດິນນາຂອງປວງຊົນ, ສິ່ງ

ທ່ີຖືກຕົບແຕງສວຍງາມນ້ັນກໍຄືສ່ິງແວດລອມຂອງປວງຊົນ.”

      ສະຖານທີ່ປູກກົກໄຄຂອງທານເຫີເສົາໝິງເລືອກ ເປັນ

①
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ບອນດິນຊາຍຜືນໜຶ່ງທີ່ຫາງແຄມແມນໍ້າ 900 ແມັດ, ຍາງບ

ທັນຈັກບາດ ເກີບຂອງຄົນຍາງກໍເຕັມໄປດວຍດິນຊາຍ, ເມ່ືອມີ

ລົມພັດມາ ດິນຊາຍກໍປິວຕາມລົມ ຈົນບສາມາດມືນຕາໄດ. 

ທານເຫີເສົາໝິງ ບອກໃຫຮູວາ:“ດຽວນີ້ມີຕົ້ນກົກໄຄປົກຫຸມ

ຢູອອມມັນ ສະພາບການໄດດີຂ້ຶນແລວ.      

      ໃນຊມປີກອນເມ່ືອເຮົາປູກຕ້ົນໄມ ພໍແຕມີລົມພັດມາ ກໍມີ

ດິນຊາຍປິວໄປທົ່ວທອງຟາ, ເມື່ອສິ້ນສຸດການປູກຝັງຫູ ແລະ

ຜົມຂອງພວກເຮົາແມນເຕັມໄປດວຍດິນຊາຍໝົດ.” 

      ທານເຫີເສົາໝິງ ໄດບອກໃຫນັກຂາວຕ່ືມວາ, ໃນບເທ່ົາ

ໃດປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນປູກກົກໄຄນັ້ນ, ອັດຕາຕົ້ນເບຍກົກໄຄ

ຖືກນ້ໍາເຊາະທ່ັງໄປແມນສູງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2014, 

ກົກໄຄຫຼາຍພັນກວາຕົ້ນບມີຊີວິດລອດ, ເຮັດໃຫລາວຮູສຶກທັງ

ເສຍດາຍທັງເຈັບໃຈ. ດີທີ່ໄດຍຶດໝັ້ນສືບຕກັນມາຫຼາຍປີ ສະ

ພາບການຈ່ຶງໄດມີການປຽນແປງດີຂ້ຶນ, “ເບຍກົກໄຄທ່ີປູກໃນ

ຊມປີແຕກອນໄດຂະຫຍາຍເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດສົ່ງເສີມບົດ

ບາດການປອງກັນລົມ ແລະ ສະກັດກັ້ນນໍ້າ, ເຊິ່ງອັດຕາການ

ລອດເປັນຂອງເບຍກົກໄຄທ່ີປູກພາຍຫັຼງກໍສູງຂ້ຶນ.”

      ອາວຂອງທານເຫີເສົາໝິງ ທ່ີເປັນຄົນແກມີອາຍຸ 70 ປີ ກໍ

ຄືທານເຫີເສ້ົາອູ, ຍາມລາວຍັງເປັນຄົນໜຸມກໍເຄີຍນຳພາພວກ

ຊາວບານ ໄປປູກກົກໄຄຢູແຄມແມນ້ໍາຈິນຊາເຊ່ັນກັນ. ຈິດໃຈ

ບຍອມຈຳນົນຂອງຄົນປູກກົກໄຄລຸນກອນ ໄດກາຍເປັນກຳລັງ

ຊກດັນຢາງໃຫຍຫຼວງໃຫແກທານເຫີເສົາໝິງ ຍຶດໝັ້ນປູກກົກ

ໄຄ. “ໄດຍິນອາວຂອງຂອຍເຄີຍບອກວາ, ຕອນສະໄໝພວກ

ເຂົາໄປປູກໄມ, ເຄ່ືອງມືການປູກຝັງກໍບພຽງພໍ, ມີບາງຄົນໄດ

ນຳບວງຈອງຂອງຕົນມາຊວຍປູກ, ຂຸດດວຍມືຄົນໝົດ, ການ

ປູກໄມຫຼາຍທ່ີສຸດຂອງມ້ືໜ່ຶງໄດພຽງແຕ 4 ຕ້ົນ 5 ຕ້ົນເທ່ົານ້ັນ! 

ດຽວນ້ີພວກເຮົາປະກອບມີເງ່ືອນໄຂທ່ີດີແລວ, ເປັນຫຍັງຈ່ັງບ

ຍຶດໝ້ັນປູກໄມຕໄປນະ?”
稿件来源：新华网
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ຮູບ① ທ່ີຕາແສງສືກູ(Shigu Town)ແມນ້ໍາຈິນຊາທ່ີຖາຍພາບດວຍຍົນເຮ
ລິກົບແຕ ຢູຝ່ັງນ້ໍາມີຄວາມຂຽວອຸມທຸມໄປດວຍປາຕ້ົນກົກໄຄ 

图① 在石鼓镇航拍的金沙江，江边绿柳成林 

ຮູບ ② ປາກົກໄຄຄືແນວປອງກັນແຜນໜ່ຶງ ເຊ່ິງໄດປອງກັນທ່ົງນາ

图② 柳林如同一道屏障，保护着农田 

ຮູບ ③ ຊາວບານປູກຕ້ົນກົກໄຄທ່ີແຄມແມນ້ໍາ

图③ 村民们在江边种植柳树 

ຮູບ④ ທານ ເຫີເສົາໝິງ(He Chaoming) ພາລູກສາວປູກຕ້ົນກົກໄຄນຳ
ກັນ

图④ 和朝明（左）带着女儿一起种植柳树 

②

③

④
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 "0=g-uo;q'fqofu 8772 0bho,kgmy'g;mu"
“有请 8772 乐队登场！”

世界以“痛”吻我，我却报之

以“歌”。这句话，是 8772 乐队最

生动的注脚。

8772 乐 队 是 一 支 由 罕 见 病、

残障人士组成的乐队，乐队名字来

自 " 病痛挑战 " 中文拼音首字母缩

写 "BTTZ" 的变形。

想要加入 8772 乐队的条件不

是音乐水平、乐理知识、技能特长。

唯一的条件是“有病”，队员需要是

罕见病、残障伙伴本人或家属。乐

队想通过音乐表达 ：病痛只是一种

状态，人人生而平等、人人都有尊严。

成立 5 年多来，8772 乐队已

经举办过几十场演出，拥有十几首

原创歌曲。他们说，音乐让他们看

到了人生的另一种可能，每一个成

员虽然都在咀嚼着各自生活中的艰

难，可大家一起在做着开心的事。

他们要用音乐向人们展示罕见病患

者的真实状态，把病友的故事用歌

声表现出来，为罕见病发声。
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      ໂລກຈູບຂອຍດວຍ “ຄວາມເຈັບປວດ” , ແຕຂອຍຕອບ

ກັບດວຍ “ເພງ”.ປະໂຫຍກນ້ີເປັນຄໍາບັນລະຍາຍທ່ີມີຊີວິດຊີວາ

ທ່ີສຸດຂອງວົງດົນຕີ 8772.

      ວົງດົນຕີ 8772 ເປັນວົງດົນຕີທ່ີປະກອບດວຍສະມາຊິກວົງ

ດົນຕີ ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຫາຍາກ ຄົນພິການແລະຄົນປັນຍາ

ອອນ, ຊື່ຂອງວົງນີ້ມາຈາກຕົວຫຍໍ້ພິນຍິນ(Pinyin)ພາສາຈີນ 

"BTTZ" ທ່ີຫຍ້ໍມາຈາກ"BingTongTiaoZhan "( 病痛挑战 ") 

ໝາຍຄວາມວາ ຕສູທາທາຍກັບຄວາມເຈັບປວຍ.

      ເງ່ືອນໄຂໃນການເຂ້ົາຮວມວົງດົນຕີ 8772 ບແມນລະດັບ

ຄວາມສາມາດທາງດານດົນຕີ, ຄວາມຮູທິດສະດີດົນຕີ,ຄວາມ

ຊຳນິຊຳນານດານທັກສະພິເສດ. ມີເງື່ອນໄຂດຽວຄື “ມີໂຣກ

ເຈັບປວຍ” , ສະມາຊິກໃນທີມຕອງເປັນຄົນທ່ີເປັນໂຣກຫາຍາກ,

ມີຄວາມພິການເອງ ຫືຼ ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

ໂດຍຜານດົນຕີ ວົງດົນຕີ ຢາກສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ: ຄວາມ

ເຈັບປວຍເປັນພຽງພາວະໜຶ່ງຂອງຄົນ, ທຸກຄົນເກີດມາເທົ່າ

ທຽມກັນ 

ແລະ ທຸກຄົນມີກຽດສັກສີ.

      ການສາງຕ້ັງ

   成立

      ນາງ ຊຍຍິງ(Cui Ying) ນັກຮອງນໍາ ແລະ ມືກີຕາເປັນ

ຜູລິເລ່ີມຂອງວົງດົນຕີ 8772.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ① ນາງຊຍຍິງ(Cuiying), ອາຍຸ 30 ປີ, ເປັນຄົນທົນທຸກທໍລະມານຈາກ
ຄວາມບສົມບູນຂອງໂຄງສາງກະດູກ(osteogenesis imperfecta)

图① 崔莹，30岁，成骨不全症患者 新华社 图

ຮູບ ②③④⑤ ວົງດົນຕີ 8772 ສະແດງໃນຄອນເສີດ

图②③④⑤ 8772乐队在演唱会上表演 新华社 图

②

④

③

⑤
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      ປີ 2014, ນາງ ຊຍຍິງ ໄດເຂ້ົາຮວມໂຄງການຊີວິດອາ

ໄສຕົນເອງສໍາລັບເຍົາວະຊົນທ່ີມີໂຣກຫາຍາກ ແລະ ຄວາມພິ

ການໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິງ, ໃນຕອນທາຍຂອງໂຄງການຈໍາ

ເປັນຕອງມີຜົນງານທ່ີສໍາເລັດການສຶກສາ, ນາງ ແລະ ໝູເພ່ືອນ

ຮວມງານອີກຄົນໜ່ຶງຊວຍກັນຂຽນເພງ “ການເຕີບໃຫຍ”.

      ນາງ ຊຍຍິງ ທົນທຸກທໍລະມານຈາກຄວາມບສົມບູນຂອງ

ໂຄງສາງກະດູກ(osteogenesis imperfecta), ໂຣກນ້ີ ເປັນ

ໂຣກກະດູກທາງກໍາມະພັນທ່ີຫາຍາກ, ໂດຍມີອັດຕາການເກີດ
1 ໃນ 15.000 ເຖິງ 1 ໃນ 20.000. ກອນອາຍຸ 6 ປີ ຊຍຍິງ

ເຄີຍມີກະດູກຫັກມາແລວຫຼາຍກວາ 20 ຄ້ັງ. ຕອນທ່ີຮຽນຢູອະ

ນຸບານ ຊຍຍິງ ລົ້ມລົງລະຫວາງການຕີກັນຍາມນອຍ ແລະ 

ເປັນເຫດເຮັດໃຫກະດູກຫັກ.         

      ນາງເລ່ົາເຖິງຄວາມເຈັບປວດວາ “ຖາວາຫົວໃຈກໍເຮັດ

ດວຍ ກະດູກ, ກໍຄາຍຄືວາຫົວໃຈກໍຄົງຈະແຕກສະລາຍໄປເຊ່ັນ

ກັນ.” ເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 20 ປີແລວ ທ່ີຄວາມເຈັບປວດແບບ

ນ້ີ ຕິດຕົວນາງມາຢາງຊັດເຈນ.

      ຫັຼງຈາກທ່ີໄດຂ້ຶນສະແດງຮອງເພງໃນງານຈົບແລວ, ນາງ

ໄດສ່ົງຄໍາເຊ້ືອເຊີນເຖິງທຸກຄົນ, ໂດຍຢາກໃຫເພ່ືອນທ່ີເປັນໂຣກ

ຫາຍາກ ແລະ ເພ່ືອນທ່ີເປັນຄົນພິການມາສາງວົງດົນຕີນຳກັນ.

ຢູລຸມເວທີ, ນາງ ຫວັງຢ່ີໂອ （Wang Yiou） ຊ່ຶງທົນທຸກທໍລະ

ມານກັບຄວາມບສົມບູນຂອງກະດູກເຊ່ັນດຽວກັນ ກໍໄດເປັນຄົນ

ທໍາອິດທ່ີຍົກມືເຂ້ົາຮວມ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຊຍຍິງ ແລະ ຫວັງຢ່ີໂອ 

ກໄດດຶງເອົາເພື່ອນທີ່ປວຍເປັນໂຣກຄືກັນບາງຄົນທີ່ພວກເຂົາ

ຮູຈັກວາມັກດົນຕີ ເຂ້ົາມາໃນກຸມວີແຊັດ(wechat) ແລະ ເລ່ີມ

ປຶກສາກັນຢາງຈິງຈັງກຽວກັບຊື່, ຮູບແບບ, ແນວຄວາມຄິດ

ມະໂນທັດຂອງວົງດົນຕີ. ໂດຍຜານດົນຕີ ວົງດົນຕີ ຢາກສະ

ແດງໃຫເຫັນເຖິງ: ຄວາມເຈັບປວຍເປັນພຽງພາວະໜ່ຶງຂອງ

ຄົນ, ທຸກຄົນເກີດມາສະເໝີພາບກັນ ແລະ ທຸກຄົນມີກຽດສັກສີ.

        ດ່ັງນ້ັນວົງດົນຕີ 8872 ຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນມາ.

      ຫົວໜາທິມ ຫວັງຢ່ີໂອ, ເປັນໂຣກໂຄງສາງກະດູກບສົມ

ບູນ, ເປັນຄົນຮາງນອຍ. ກຕັ້ງສູນຮັກສາຜູປວຍໂຣກຫາຍາກ 

ຊື່ວ່າຕຸກກະຕາດິນເຜົາ(China-Dolls ເມື່ອ 10)ກວາປີກອນ,

ປັດຈຸບັນເປັນເລຂາທິການມູນນິທິຕສູທາທາຍກັບຄວາມເຈັບປວຍ
(The lllness Challenge Foundation ຕົວຫຍ້ໍ ICF); 

      ນາງ ຊຍຍິງ ນັກຮອງນຳ ແລະ ມືກີຕາຜູປວຍທ່ີມີພາວະ

ກະດູກບສົມບູນ, ຈະຕອງນ່ັງເກ້ົາອ້ີລ້ໍໄປນໍາຕະຫຼອດ; 

      ເຊິງລ້ີທີງ(Cheng Liting) ນັກກີຕານໍາຜູປວຍໂຣກໂປລິ

ໂອ, ໃນຊີວິດຂອງລາວບມີຄວາມຊົງຈໍາກຽວກັບການຍາງ

50

|   人物故事g]njv']k;0v'[5d7qo



ດວຍຕົນເອງເລີຍ; 

      ຫວັງຍາວ(Wang Yao) ມືກີຕາເບດສ, ເຖິງແມນວາ

ລາວຈະມີລວງສູງ 1,8 ແມັດ, ແຕກໍປວຍເປັນໂຣກ ຮີໂມຟີເລຍ
(hemophilia);  

      ເຊຍຮັງເຊິງ(Xie Hangcheng) ມືກີຕາຈັງຫວະ ຜູປວຍ

ທີ່ມີພາວະເຜືອກ(Albinism) ໂຣກຜິວຂາວ, ມີການເບິ່ງເຫັນ

ຕາມເກີດ ໜອຍກວາ 0,05; 

      ຢວນຊຽວ(Yan Xiao) ມືກອງ ໄດຮັບການກວດວາເປັນ

ໂຣກກາມເນ້ືອອອນເພຍ(Myasthenia gravis) ເມ່ືອອາຍຸ 19

 ປີ, ຕອງໃຊຄວາມກາຫານຫຼາຍໃນການຈັບໄມຕີກອງຂ້ຶນມາ;

      ຊຽວເອັມ(M) ມືຄີບອດ, ມີຄວາມພິການທາງຮາງກາຍ. 

ໂດຍບມີພ້ືນຖານທາງດົນຕີ, ນາງເລ່ີມຕ້ົນຈາກສູນ ແລະ ກາວ

ໜາຢາງໄວ.

      ແຕກດອກ

    绽放

      ຜານການຝຶກຊອມໜັກເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ວົງດົນຕີ 8772

ເປີດຕົວໃນໄລຍະເວລາທີ່ເປັ່ງປະກາຍໃນລະດູຮອນປີແລວນີ້. 

ຕອນຄາຂອງວັນທ່ີ 14  ສິງຫາປີ 2019, ວົງດົນຕີ 8772 ໄດ

ຈັດງານເປີດຕົວອາລະບໍ້າແລກ “ບເຄີຍຫາຍາກ” ຂອງພວກ

ເຂົາທີ່ OMNI SPACE ຈຽງຈິນເຈວປັກກິ່ງ. ໃນຄາຄືນນັ້ນ,

ພວກເຂົາຮອງເພງຕ້ົນສະບັບທັງໝົດ 11 ເພງ, ເພງຂຽນໂດຍ

ສະມາຊິກໃນວົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍເພ່ືອນຜູປວຍ, ພວກ

ເຂົາທັງໝົດເລ່ົາເລ່ືອງລາວກຽວກັບຜູປວຍທ່ີເປັນໂຣກຫາຍາກ. 

      ເທິງເວທີ, ເມ່ືອ ຊຍຍິງ ດີດກີຕາ, ເກ້ົາອ້ີລ້ໍຂອງນາງກໍສ່ັນ

ໄປມາເລັກນອຍ; ຫວັງຢີ່ໂອ ຕີກອງຢາງສຸດອົກສຸດໃຈ; ເຊິງ

ລີ້ທີງ ຊື່ມຊັບໄປກັບສຽງກີຕາໄຟຟາ;ເຊຍຮັງເຊິງ ມືກີຕາຈັງ

ຫວະ ແກວ່ງຜົມສີຂາວໄປມາ; ມືກີຕາເບດສ ຊຈຽງຢິວ ລືມ

ໄປເລີຍວາເຄີຍມີຄວາມເຈັບປວດໃນເວລານ້ັນ.

      ໃນນາມທ່ີເປັນຜູປວຍໂຣກຫາຍາກນ້ີ, ສ່ິງທ່ີ ເຊີງລ້ີທີງ ໄດ

ຍິນຫຼາຍທີ່ສຸດຄື “ເຮັດເລື່ອງນີ້ແມ່ນບໍ່ງ່າຍ” ແຕລາວກໍຍາກ

ໃຫຄົນອ່ືນເບ່ິງກຸມຂອງພວກເຂົາແບບຖືກຕອງຫຼາຍກວາ. “ພວກ

ເຮົາບໄດຂໍຄວາມເຫັນໃຈ ແລະ ຄວາມສົງສານ, ພວກເຮົາຮັບ

ຮູເຖິງຄວາມແຕກຕາງຈາກຄົນທົ່ວໄປ, ແຕພວກເຮົາຕອງ

ການສະແດງໃຫສາທາລະນະຊົນໄດເຫັນຮູບລັກສະນະທ່ີແທຈິງ.”

ຈາກຂ້ໍມູນການແນະນໍາຂອງ ເຊີງລ້ີທີງ, ຄືຫົວທີການສາງວົງ

ດົນຕີ: “ໃຫຜູປວຍ ແລະ ເພື່ອນຜູພິການໄດຮັບສຽງສະທອນ 

ແລະ ຄວາມເຂ້ັມແຂງຈາກດົນຕີຫຼາຍຂ້ຶນ.”

      ຫົວໜາທີມ ຫວັງຢ່ີໂອ ໄດເວ້ົາວາ, ຄ້ັງໜ່ຶງຫັຼງການສະ

ແດງ, ຄໍາເວົ້າຂອງເພື່ອນຜູປວຍເຮັດໃຫລາວຊາບຊຶ້ງ. “ຄົນ

ແບບພວກເຮົາມີຕົວຕົນເມື່ອຫຼາຍປີກອນ, ແຕເບິ່ງແລວບໄດ

ມີຮອງຮອຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນໂລກເລີຍບ. ມື້ນີ້ຫຼັງຈາກ

ໄດຟັງເພງຂອງພວກເຈ້ົາແລວ, ຂອຍຮູສຶກວາຊີວິດແບບນ້ີໄດ

ມີຊີວິດຢາງແທຈິງ.” 

      ຢູນອກເວທີ, ພວກເຂົາຍັງຄອຍໆສາງຄວາມປຽນແປງ.

    ປັດຈຸບັນ, ອູຄູເລເລ (Ukulele)ທີ່ຫາກະເຂົ້າມາເລີ່ມຕົ້ນ 

ຖືກແທນທ່ີໂດຍຊຍຍິງ ດວຍກີຕາຂະໜາດ 36 ນ້ີວໃນຝັນຂອງ

ລາວ, ຕໄປນີ້ລາວບຢານແລວວາຮາງກາຍທີ່ອອນແອຂອງ

ລາວຈະບສາມາດຈັບເຄ່ືອງດົນຕີນ້ີໄດອີກຕໄປ. 

      ເຊີງລ້ີທີງ ໄດເລ່ີມລອງຫ້ິຼນກີຕາໄຟຟາ, ເຊ່ິງຊວຍໃຫສະ

ແດງອອກເຖິງດົນຕີທີ່ຊັບຊອນໄດງາຍຂຶ້ນ, ລາວລອງເຮັດ

ລາຍການທີ່ໜາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງລາວເຊັ່ນການ

ໂດດຈອງ ແລະ ແສງເອົາບັດດໍານ້ໍາ. 

      ຫັຼງຈາກ ເຊຍຮັງເຊີງ ມາເຖິງປັກກ່ິງແລວ, ລາວກບເຄີຍ

ຍອມຜົມອີກເລີຍ.ຕາມຖະໜົນຄົນຍາງ, ບາງຄ້ັງສາຍຕາຂອງ

ຄົນອ່ືນກຫັນມາ, ແຕລາວຢືນຢັນທ່ີຈະບຫັນຫັຼງກັບ. 

      ນັບຕ້ັງແຕມ້ືກຕ້ັງເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 5 ປີທ່ີຜານມາ, 

ວົງດົນຕີ 8772 ໄດຈັດການສະແດງມາແລວຫຼາຍກວາ 10 
ຄ້ັງ, ມີເພງຕ້ົນສະບັບຫຼາຍກວາ 10 ປາຍເພງ. ພວກເຂົາໄດ
ເວົ້າວາ, ດົນຕີເຮັດໃຫພວກເຂົາເບິ່ງເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ
ອີກຢາງໜຶ່ງ, ໃນຊີວິດເຖິງແມນວາສະມາຊິກທຸກຄົນຈະຕອງ
ປະເຊີນໜາກັບຄວາມຍາກລໍາບາກໃນຊີວິດ, ແຕທຸກຄົນກໍເຮັດ
ສ່ິງທ່ີມີຄວາມສຸກນໍາກັນ. ພວກເຂົາຕອງການໃຊດົນຕີເພ່ືອສະ
ແດງໃຫຜູຄົນເຫັນເຖິງສະຖານະການທີ່ແທຈິງຂອງຜູປວຍທີ່
ເປັນໂຣກຫາຍາກ, ເພື່ອສະແດງເລື່ອງລາວຂອງຜູປວຍໂດຍ
ຜານການຮອງເພງ,  ເປ່ັງສຽງເພ່ືອພະຍາດຫາຍາກ.

本刊综合
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ວົງດົນຕີ 8772 ສະແດງໃນຄອນເສີດ

8772乐队在演唱会上表演 新华社 图
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卷在饵块里的

      ເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍ(er kuai)ຢຸນນານ ເປັນອາຫານເຮັດ
ດ້ວຍເຂ້ົາເຍ່ືອງໜ່ຶງ ທ່ີແຂວງຢຸນນານມີສະເພາະ, ຂ້ັນຕອນການ
ຜະລິດຂອງມັນຄື:  ລາງເຂ້ົາ ໝາເຂ້ົາ ໜ້ຶງເຂ້ົາ ຕໍາມຸນ ແລະ 
ບີບຄ້ໍາເປັນຮູບຕາງໆ. ສວນເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍໃນຮູບກົມມົນທ່ີປ້ິງ
ຢູເທິງຖານຫືຼເຕົາໄຟນ້ັນ ເປັນໜ່ຶງໃນອາຫານເຊ້ົາ ທ່ີຄົນຄຸນໝິງ
ມັກກິນທ່ີສຸດ. ໂດຍສະເພາະແມນຊມຊົນທ່ີເລ່ັງເວລາເຂ້ົາການ,
ພຽງຕອງການລໍຖາບຈັກນາທີ ກໍສາມາດຮັບໄດອາຫານເຊົ້າທີ່
ທັງກິນອ່ິມທັງມີລົດຊາດດີ ແລະ ທັງຍາງທັງຖືໄປກິນນໍາໄດ.
      ຮານຂາຍເຂົ້າໜົມເອີຄວາຍຂອງຄຸນໝິງມີຂະໜາດທີ່
ແຕກຕາງກັນ, ທຸກຖະໜົນຫົນທາງລວນແຕສາມາດຊອກເຫັນ
ມັນໄດ. ບາງຮານເປັນຮານທ່ີປານີດ, ບາງຮານງາຍດາຍຈົນ
ພຽງແຕຕອງການລົດສາມລໍ້ຄັນໜຶ່ງທີ່ຖີບດວຍຄົນເທົ່ານັ້ນ. 
ພາຍໃຕຜົນຜະລິດຕະພັນເຂົ້າເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ຄືກັນ ແລະ ງາຍດາຍ
ໝົດນ້ີ, ໄດພັນເຂ້ົາລົດຊາດໃຈກາງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງແຕລະຮານ
ຂາຍເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍຂອງໃຜຂອງມັນ.

      ໃນຕອນເຊ້ົາ 6 ໂມງ, ທ່ີປາກຮອມບອນທຳມະດາແຫງໜ່ຶງ
ຂອງຖະໜົນທີ່ນະຄອນຄຸນໝິງ, ທານຈົ່ງຈາວສຽນ(Zhong 

zhaoxian) ອາຍຸ 53 ປີ ໄດເປີດປະຕູ “ຮານຂາຍເຂ້ົາໜົມເອີ
ຄວາຍຂອງຄົນຄຸນໝິງທອງຖ່ິນ”, ລິເລ່ີມກະກຽມສວນປະກອບ
ອາຫານຂອງການປ້ິງເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍ. ຮານນ້ີເປັນຮານໜ່ຶງ
ທ່ີມີພ້ືນທ່ີບເຖິງ 3 ຕາແມັດ, ແຕເຄີຍອຳນວຍຄວາມອົບອຸນໃຫ
ແກຄົນຄຸນໝິງຈຳນວນນັບບຖວນໃນແຕລະຕອນເຊົ້າໃນ 8 ປີ
ທ່ີຜານມາ.
      ກອນອ່ືນໝົດ, ທານຈ່ົງຈາວສຽນ ກະກຽມເສ້ັນມັນຝຣັງ
ປ້ິງ ໄຂຈືດ ແລະ ໝາກຖ່ົວເຫືຼອງທ່ີເອົາມາແຕງນ້ໍາຖ່ົວໃຫຮຽບ
ຮອຍຢູເຮືອນກອນ ຈຶ່ງເປີດຮານ. ຕົ້ມນໍ້າ ວາງວັດຖອາຫານ 
ເປີດເຕົາໄຟ ປ້ິງເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍ, ພາຍໃນຮານນອຍໆນ້ີ ທານ
ຈົ່ງຈາວສຽນ ເຮັດວຽກຢາງມີລຳດັບ. ເມື່ອຂັ້ນຕອນການຜະ
ລິດເຂົ້າໜົມເອີຄວາຍ, ລູກຄາທີ່ເດີນທາງມາແຕເຊົ້າໃນຕົວ
ເມືອງ ໄດລໍຖາຢູເບ້ືອງເຕົາໄຟອັນອົບອຸນແລວ, ເພ່ືອລໍຖາອາ

饵块，一种云南特有的米制食品，其制作过程是将大

米淘洗、浸泡、蒸熟、冲捣、揉制成各种形状。而放在炭

火或电炉上烤制的圆形片状的烧饵块，是昆明人早餐最钟

情的食物之一。尤其是赶路上班的人们，稍等几分钟便可

获得一份即可饱腹又不失滋味，更可握在手中边吃边走的

早餐。

昆明的饵块店大小不一，任意一条街巷都能找到它们

的身影。精致的可以是一家门店，简单的只需一辆人力三

轮车。在看似千篇一律又简单乏味的大米制品下，卷着每

一家饵块店五花八门的核心风味。

■  陈露 / 文
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ຫານເຍື່ອງໜຶ່ງທີ່ປະກອບມີສວນປະກອບອັນອຸດົມສົມບູນມາ
ລຽງກະເພາະຂອງຕົນ.
      ຂ້ໍສຳຄັນຂອງການປ້ິງເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍຢູເທິງໄຟ, ໄຟ
ແຮງເກີນໄປມັນຈະຜຸ, ໄຟອອນເກີນໄປຈະບສຸກ. ພາຍໃນການ
ປ້ິງເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍ ຕອງປ່ິນໄປປ່ິນມາຢູສະເໝີ, ເພ່ືອຮັບປະ
ກັນທົ່ວແຜນຮັບຄວາມຮອນຢາງເທົ່າທຽມກັນ. ຫຼັງຈາກໜາ
ແຜນເຂ້ົາໜົມປັດກົດມີສີເຫືຼອງອອນໆ ແລະ ໃຫຍຂ້ຶນຍອນຄວາມ
ຮອນແລວ, ການປ້ິງກໍສຳເລັດແລວ, ສວນຄວາມລັບຂອງລົດ
ຊາດອັນແຊບໆຂອງເຂ້ົາໜົມເອີຄວາຍຍັງຢູທາງຫັຼງ.
      “ເອົາແຈວຫວານ ແຈວເຄັມ ຫືຼແຈວທັງຫວານທັງເຄັມ? 
ເອົາໝາກເຜັດບໍ? ຕອງການເພີ່ມເຂົ້າໜົມຄູ ໄສກອກ ຫຼືໄຂ
ໄກບໍ?” ເຂົ້າໜົມເອີຄວາຍເຍື່ອງໜຶ່ງ ຈະມີລົດຊາດທີ່ແຕກ
ຕາງກັນຍອນແຈວທ່ີທາໃສ ແລະໃສຜັກເພ່ີມທ່ີບຄືກັນ. ແຕລະ
ຮານຂາຍເຂົ້າໜົມເອີຄວາຍທັງມີແຈວ ແລະ ຜັກເພີ່ມອັນພິ
ເສດຂອງຕົນ ເພ່ືອສົມທົບກັບລົດຊາດທ່ີມັກຂອງແຕລະຄົນ.

      ຜັກເພ່ີມຂອງທານຈ່ົງຈາວສຽນ ແມນເຮັດດວຍລາວເອງ
ໝົດ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວສາມາດແບງເປັນສອງປະເພດ. ແຈວ
ຫວານມີຄື: ແຈວໝາກຖ່ົວດິນ ແຈວໝາກງາ ແຈວເຫັດຫອມ; 
ແຈວເຄັມມີຄື: ແຈວເຜັດເມີຍ, ແຈວເຜັດຫອມ ແລະເຕົ້າຮູ
ເນ່ົາ, ນອກນ້ີຍັງມີເຫັດຫອມ ເສ້ັນມັນຝຣັງເປັນຕ້ົນ,ລົດຊາດທ່ີ
ງາຍດາຍ ແລະ ປະກອບມີຈິດໃຈເຫຼົ່ານີ້ ໄດຮັບຄວາມສົນໃຈ
ຂອງນັກຊິມອາຫານບໜອຍ. ເຂົ້າໜົມເອີຄວາຍອັນຮອນໆທີ່
ໄດທາແຈວບາງໆຊັ້ນໜຶ່ງ, ມວນພັບຜັກເຂົ້າໃສເພີ່ມບາງຊະ
ນິດຕາມໃຈ, ຈ່ຶງຈະໄດ “ອາຫານເຊ້ົາສະເພາະຄົນ” ທ່ີຂ້ຶນກັບ
ລົດຊາດສວນຕົວຂອງໃຜລາວ ກໍສໍາເລັດຮຽບຮອຍແລວ. ເມ່ືອ
ກັດຄໍາໜຶ່ງ ເຂົ້າໜົມເອີຄວາຍໄດສົ່ງກິ່ນຫອມຂອງເຂົ້າອອກ
ມາ, ແລະໄດປະສານເຊ່ືອມໂຍງກັບລົດຊາດຂອງຜັກເພ່ີມ ແລະ
ແຈວເປັນສວນປະກອບໜ່ຶງດຽວກັນ.
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电竞陪练，是一份正经工作

      ເດືອນກໍລະກົດປີນ້ີ, ຄົນທ່ີມີຊ່ືຢູໃນອິນເຕີເນັດວາ “ປູຢູ” ອາ

ຍຸ 22 ປີ ໄດຮັບໃບຢັ້ງຢືນຊັ້ນກາງດານຄູຝຶກສອນການແຂງ

ຂັນເກມອອນລາຍປະເທດຈີນ. ຄູຝຶກສອນການແຂງຂັນເກມ

ອອນລາຍ ຫລື E-sports , ເອ້ີນຫຍ້ໍວາຄູສອນເກມອອນລາຍ, 

ຕຳແໜງນ້ີ ບໄດຮັບການຍອມຮັບຈາກປວງຊົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ.

      “ພຽງແຕຫ້ິຼນເກມນຳຄົນອ່ືນ, ອັນນ້ີກໍສາມາດສາງລາຍ

ຮັບໄດບໍ?” ໃນປີ 2019, ເມ່ືອທາວ “ປູຢູ” ອະທິບາຍຕຳແໜງ

ວຽກງານຂອງຕົນໃຫແກຄອບຄົວຟັງນ້ັນ, ລາວໄດຮັບຄຳຕອບ

ທ່ີສອດຄອງກັບຄວາມຄິດຂອງຕົນ.

      ໃນປັດຈຸບັນ, ທາວ “ປູຢູ” ເຂ້ົາສູລະບົບເກມ “ນັກຮົບເພ່ືອ

ສັນຕິພາບ”(Game for peace)ຕາມເວລາທຸກໆມື້, ເວລາທີ່ຢູ

今年 7 月，22 岁的“不与”（网名）拿到中国电子

竞技陪练师中级证书。电子竞技陪练师，简称电竞陪练，

这个职业一开始并没有得到大众认可。

“就是陪人打游戏，这也能赚钱？”2019 年，当“不

与”向家人描述他的新工作时，得到了意料之中的反馈。

如今，“不与”每天会准时登录“和平精英”游戏，

日均上线 8-10 小时，每周根据情况给自己放一天假 ；父

母看到儿子有了一份稳定且不错的收入，也逐渐开始认同

这份工作。

“官方认定提升了这份职业的存在感和认同度”。“不

与”的感慨，是中国电竞行业从无序走向有序、从稚嫩走

向成熟的一个生动写照。

■  姚勤毅 / 文
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ອອນລາຍຕມ້ື ແມນ 8-10 ຊ່ົວໂມງ, ແລະໃຫຕົນເອງພັກຜອນອາ

ທິດລະມ້ືໜ່ຶງ ຕາມສະພາບຕົວຈິງ; ເມ່ືອເຫັນລູກຊາຍຕົນມີຕໍາ

ແໜງວຽກງານໜ່ຶງທ່ີໝ້ັນຄົງ ແລະ ໄດລາຍຮັບດີ ພແມຂອງ

ທາວ “ປູຢູ” ກໍຄອຍໆເຫັນດີນຳວຽກງານນ້ີ.

      “ການຮອງຮັບທາງການໄດຍົກສູງຄວາມຮູສຶກການມີຕົວ

ຕົນ ແລະ ລະດັບການຍອມຮັບຂອງຕຳແໜງງານນ້ີໃຫສູງຂ້ຶນ”. 

ທາວ “ປູຢູ” ອຸທານອອກມາ, ເປັນຮູບພາບອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງ

ຂະແໜງການແຂງຂັນເກມທາງອອນລາຍຂອງຈີນ ຈາກສະ

ພາບການທີ່ບມີລະບຽບເຖິງການມີລະບຽບການ ແລະ ຈາກ

ໄວອອນນອຍເຖິງໄວໃຫຍ່.

      ຖານການສອນການແຂງຂັນເກມອອນໄລທ່ີຊ່ືວາ “ປີຊິນ” 

ຂອງທາວ “ປູຢູ” ເປັນຖານນຳໜາໃນຂະແໜງການສອນການ

ແຂງຂັນເກມອອນລາຍ, ໃນ 6 ປີທ່ີຜານມາ ໄດເຕ້ົາໂຮມຜູນຳ

ໃຊ 45 ລານຄົນແລວ. ຕາມສະຖິຕິຂອງຖານ, ໃນປີ 2019 ສະ

ເລຍເງິນເດືອນຂອງນັກສອນເກມໃນອາຊີບເຕັມເວລາ ມີປະ

ມານ 7800 ຢວນ. ສຳລັບທາວ “ປູຢູ” ແລວ, ລາຍຮັບຂະໜາດ

ນ້ີເປັນລາຍຮັບທ່ີດີແລວ.

      ແທຈິງແລວ, ໂດຍເປັນໜ່ຶງໃນຂ້ັນຕອນຂອງການແຂງ

ຂັນເກມອອນລາຍ, ຖານການສອນເກມອອນລາຍທັງສາມາດ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການການບັນເທິງຂອງນັກຫຼິ້ນ ທັງ

ສາມາດອຳນວຍຕຳແໜງວຽກງານອີກດວຍ, ຍັງສາມາດ

ເປີດຊອງທາງໃຫແກຄົນດີເລີດເພ່ືອກາວສູການແຂງຂັນແບບ

ມືອາຊີບ. ໃນປີ 2020, ຖານດ່ັງກາວນ້ີບັນລຸການຮວມມືກັບທິມ

ສູຮົບການແຂງຂັນເກມອອນລາຍແບບມືອາຊີບ 17 ທິມພາຍໃນ

ປະເທດ, ຮວມກສາງລະບົບການຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸມໃຫແກ 

ການແຂງຂັນກິລາທາງອິນເຕີເນັດ, ໄດມີນັກຫ້ິຼນເກມອອນລາຍ

ທ່ີຖືກສະໂມສອນຊອກເຫັນໂດຍຜານຖານເວທີ ແລະ ພັດທະນາ

ກາຍເປັນນັກແຂງຂັນມືອາຊີບແລວ.

      ຮູບແບບການສາງກຳໄລຂອງຖານການສອນຝຶກແຂງ

ຂັນເກມອອນລາຍບສັບສົນເທ່ືອ—ນັກຫ້ິຼນເກມອອນໄລສຳເລັດ

ການສັ່ງຈອງທາງອອນໄລກັບ “ນັກສອນຝຶກເກມອອນລາຍ”

ໂດຍຜານທາງຖານເວທີ, ສວນຖານເວທີເລືອກເອົາພາກສວນ

ໜ່ຶງຂອງມູນຄາການສ່ັງຈອງດ່ັງກາວ(ໂດຍທ່ົວໄປແມນ 10% 

ຫາ20%) ເພ່ືອເອົາເປັນລາຍຮັບຂອງຝາຍຖານເວທີ.

      ໃນປີ 2019, ສະມາຄົມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມ

ຈີນ ໄດຖະແຫຼງອອກ “ມາດຖານສຳລັບຄູຝຶກສອນການແຂງ

ຂັນເກມອອນໄລຈີນ”, ເຊ່ິງໄດແບງລະດັບຄູຝຶກສອນການແຂງ

ຂັນເກມອອນໄລເປັນສາມລະດັບກໍຄື ລະດັບຕົ້ນ ລະດັບກາງ 

ແລະ ລະດັບສູງ, ກຳນົດແຈງຂອບເຂດໃນດານຕາງໆເຊັ່ນ 

ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການດານວຽກງານ ແລະສະພາບທົ່ວ

ໄປກຽວກັບອາຊີບຂອງຄູຝຶກສອນແຂງຂັນເກມອອນລາຍ, “ຖານ

ເວທີຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນຝຶກແຂງຂັນເກມອອນ

ລາຍ” ແລວກໍສາມາດນຳໃຊໄດໂລດ. ໂດຍຜານການສຳຫຼວດ

ຄວາມຮູທິດສະດີດານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມສາມາດປະຕິບັດ

ຕົວຈິງ, ຄູສອນຝຶກແຂງຂັນເກມອອນໄລທຸກຄົນໄດຮັບ “ໃບຢ້ັງ

ຢືນຄູສອນຝຶກແຂງຂັນເກມອອນລາຍ” ໂດຍເປັນການຢັ້ງຢືນ

ເຕັກນິກແບບມືອາຊີບຂອງທາງການ.

      ອີງຕາມສະຖິຕິແລວ, ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມິຖນາ 2020, 

ລວມທັງໝົດມີ 15 ພັນຄົນໄດສຳເລັດການສຳຫຼວດກວດກາ

ທຸກຂ້ັນຕອນ ແລະ ຮັບໃບຢ້ັງຢືນຄຸນສົມບັດຄູຝຶກສອນແຂງຂັນ

      ເກມອອນລາຍລະດັບຕົ້ນ(ຊັ້ນຕົ້ນ)ແລວ. ມີຄູຝຶກສອນ

ຫຼາຍຄົນໄດກາວວາ, ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດສັງເກດເຫັນຈາກໃນ

ໃບຢ້ັງຢືນນ້ີ ແມນຄຸນສົມບັດຂອງກຸມອາຊີບການສອນຝຶກແຂງ

ຂັນເກມອອນລາຍໄດຍົກສູງຂຶ້ນໂດຍລວມ ພ້ອມທັງທ່າອ່ຽງທີ່

ດີຂອງອາຊີບທ່ີເກີດໃໝ່ນ້ີ.
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②

ຮູບ ① ຜູຊົມ ເບ່ິງການແຂງຂັນເກມອອນລາຍ ຫືຼ E-sports

图① 观众在观看电竞游戏比赛 CFP 图

ຮູບ ② ເກມມືຖື Game for peace
图② 和平精英手机游戏 陈创业 图 
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瓷器“中国白”

      ຕາແສງເຕີຮວາ (Dehua County) ແຂວງຝູຈຽນ (Fu

jian Province) ແມນສາມສູນກາງໃຫຍຜະລິດເຄ່ືອງປ້ັນດິນ
ເຜົາບູຮານຂອງຈີນ. ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາຂາວທ່ີຜະລິດຢູແຫງນ້ີ 
ເລີ່ມຈາກລາຊະວົງຊົ້ງ (ປີ 960—1279, Song Dynasty)

ແມນໄດເລີ້ມສົ່ງໄປຈຳໜາຍສູເອີຣົບແລວ, ໃນລາຊະວົງໝິງ
(ປີ 1368 --1644, Ming Dynasty) ໄດຮັບສົມຍານາມຈາກ
ຄົນຝລ່ັງວາເປັນ “ສີຂາວແບບຈີນ” ທ່ີມີຊ່ືສຽງໂດງດັງໄປທ່ົວ
ພິພົບ.
      ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາເຕີຮວາ ມີຈຸດພິເສດໃນດານຕາງໆ ເຊ່ັນ 
ລະດັບຄວາມເຫຼື້ອມງາມສູງ, ຄວາມໝັ້ນທຽງຕຄວາມຮອນ
ສູງ, ທົນຕອຸນນະພູມ, ທົນຕການກົດທັບ, ທົນຕການສຽດສີ ແລະ 
ທົນຕການລຸຍຫຽນ, ອີກທັງມີຄວາມບໍລິສຸດທາງສີສັນ ແລະ ມີ
ຈຸດພິເສດທາງວັດຖຸເຄມີອື່ນອີກເຊັ່ນ ລະດັບແສງສອງຊອດດ ີ
ເປັນຕ້ົນ.
      ຊຈິນປາວ (Xu Jinbao) ທ່ີມີອາຍຸ 30 ກວາປີ ມາເຖິງ
ມ້ືນ້ີ ໄດເປັນຊາງຫັດຖະກຳປ້ັນດິນເຜົາທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງເຕີຮວາ.
ລາວຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະທາງດານວັດສະດຸ ຂອງມະຫາວິ
ທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມຊຽງໄຮ (Shanghai Jiaotong 

University), ກັບບານເກີດເມືອງນອນໄປເຄົາລົບຄູບາອາຈານ

ຂໍຮາຮຽນວິຊາອາຊີບ, ໂດຍເອົາຄວາມຮູວິຊາສະເພາະທາງ
ດານວັດສະດຸທ່ີໄດຮຽນມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ປະສານສົມ
ທົບ ກັບວິທີເຮັດເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາແບບບູຮານ, ສາງຕ້ັງບໍລິສັດ
ເຕັກນິກວິຊາການເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ, ນອກຈາກອອກແບບພັດ
ທະນາຜະລິດພັນຫັດຖະກຳ ແລະ ຊດຊາດິນເຜົາຂາວແລວ ຍັງ
ບຢຸດເຊົາໃນການທົດລອງສະເໜີອອກເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແບບ
ໃໝທີ່ມີຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ. ປີ 2020 ໝໍ້ນໍ້າດິນເຜົາ
ຂາວທ່ີສາມາດໃຊໄດໂດຍກົງກັບເຕົາໄຟຟາ ແລະ ເຕົາໄຟ ທ່ີ
ຄົ້ນຄວ້າຜະລິດໂດຍລາວເອງນັ້ນ ແມນໄດເຂົ້າສູຕະຫຼາດຈຳ
ໜາຍ, ໃສກອງນ້ໍາແບບເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາເພ່ືອກອງນ້ໍາສະອາດ
ກໍພວມຈະເຂ້ົາສູຕະຫຼາດຈຳໜາຍ.
      ນອກຈາກການພັດທະນາປະດິດສາງທາງດານການຜະ
ລິດຫັດຖະກຳແລວ, ຢູເຕີຮວາ ນັບມ້ືນັບມີວິສາຫະກິດເຄ່ືອງປ້ັນ
ດິນເຜົາທີ່ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ທີ່ໄດຍົກລະດັບທາງດານເຕັກນິກວິຊາ
ການຂຶ້ນ, ໄດເປີດກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນທາງດານປະເພດຜະລິດຕະ
ພັນ, ປະຕິບັດເປັນຈິງການຜະລິດທ່ີຫັນເປັນກົນຈັກ ແລະ ທັນສະ
ໄໝ, ດວຍເຫດນ້ີ ຈ່ຶງໄດຮັບໃບສ່ັງຊ້ືຈາກຕາງປະເທດຫຼາຍຂ້ຶນ.

本刊综合

福建省德化县，是中国三大古瓷

制造中心。这里所产的白瓷从宋代起

开始销往欧洲，在明代被法国人称为

“中国白”而享誉四海。德化白瓷具有

光泽度高、热稳定性强、耐温、耐压、

耐磨耐腐蚀等特点，另具有釉色纯净，

透光度好等理化特色。
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ຊດຊາດິນເຜົາຂາວທ່ີເຮັດດວຍຊຈິນປາວ(Xu Jinbao)

徐金宝制作的白瓷茶具 新华社 图
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■  本刊记者 陈创业 / 文
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手机逛故宫，一样很过瘾

背景：紫禁城宫殿，建成于明朝永

乐十八年（1420年），是中国明清两

代的皇家宫殿，乜是世界上现存规模

最大、保存最 完整的木质结构古建筑之

。1925年10月10日，故宫搏物院成

立。2020年是紫禁城建成600周年，故

宫搏物院成立95周年。老挝留学生达

伦妮非常想去故宫看 看，她向中国

同学琳 解故宫的情况。

ສາກຫຼັງ: ພະລາຊະວັງຕອງຫາມ (The Forbidden city,

ພະລາຊະວັງເກົ່າກໍວາ) , ສາງຂຶ້ນໃນສະໄໝຮອງເຕຢົງເລີ ້
(Yongle) ປີທີສິບແປດ ລາຊະວົງໝິງ (ປີ 1420), ເປັນພະລາ

ຊະວັງຂອງຮອງເຕສອງລາຊະວົງຈີນ ຄື ລາຊະວົງໝິງ (Ming

Dynasty) ແລະ ລາຊະວົງຊິງ (Qing Dynasty), ທັງເປັນ

ໜ່ຶງໃນບູຮານສະຖານໂຄງສາງໄມທ່ີຖືກຮັກສາໄວໄດສົມບູນທ່ີ

ສຸດ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍທ່ີສຸດທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນ. ວັນທີ 10 ຕຸລາ
1925, ຫໍພິພິທະພັນພະລາຊະວັງເກ່ົາໄດຖືກສາງຂ້ຶນ. ປີ 2020 

ເປັນປີ ທ່ີພະລາຊະວັງເກ່ົາສາງຂ້ຶນມາຄົບຮອບ 600 ປີ, ຫໍພິພິ

ທະພັນພະລາຊະວັງເກ່ົາສາງຂ້ຶນມາຄົບຮອບ 95 ປີ. ນາງ ດາ

ລຸນນີ ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຢູຈີນຢາກໄປເບິ່ງພະລາຊະວັງ

ຕອງຫາມຫຼາຍ,  ລາວຈ່ຶງຖາມຫິຼນ (Lin) ໝູຄົນຈີນເພ່ືອໃຫເຂ້ົາ

ໃຈສະພາບ ຂອງພະລາຊະວັງຕອງຫາມ.

达伦妮：琳，你去过故宫吗？

ດາລຸນນີ: ຫິຼນ, ເຈ້ົາເຄີຍໄປພະລາຊະວັງເກ່ົາບໍ?

琳：去过 次。是我高考后，爸爸妈妈带

我去的。

ຫິຼນ: ເຄີຍໄປເທ່ືອໜ່ຶງ. ແມນຫັຼງຈາກທ່ີສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິ

ທະຍາໄລແລວ, ພແມພາຂອຍໄປ. 

达伦 妮：快和我说 说，故宫是什 么样

的？

ດາລຸນນີ: ວາວ! ເລ່ົາສູຂອຍຟັງໄວໆ, ພະລາຊະວັງເກ່ົາເປັນ

ແນວໃດ?

琳：故宫南北长961米、东西宽753米，

现存宫殿980余座、房屋8728间，是世

界上 现 存规模最大、保 存最为 完 整 的

古代宫殿建筑群。而故宫搏物院 共

收藏着多达180余万件藏品，代表了当

时最高的审美与工艺水平，是中国传

统文化与民族精神气质最生动、最直观

的记录者。如果要问我自己的感受，就是

非常大，非常壮观，有非常多的文

物，感觉 辈子都逛不完、看不完。

ຫິຼນ:  ພະລາຊະວັງເກ່ົາ ທິດເໜືອຫາໃຕຍາວ 961 ແມັດ, ທິດຕາ

ເວັນອອກຫາທິດຕົກເວັນຕົກກວາງ 753 ແມັດ, ອາຄານພະລາ

ຊະວັງທ່ີມີຢູມີ 980 ກວາຫັຼງ, ມີຫອງ 8728 ຫອງ, ເປັນກຸມອາ

ຄານພະລາຊະວັງບູຮານທ່ີຖືກບົວລະບັດຮັກສາໄວສົມບູນທ່ີສຸດ 
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ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍສຸດໃນໂລກທ່ີມີຢູໃນປັດຈຸບັນ. ສວນພິພິທະ

ພັນໄດເກັບຮັກສາສົມບັດໄວທັງໝົດ 1,8 ລານກວ່າຢາງ, ເປັນ

ຕົວແທນຂອງລະດັບຝີມືຫັດຖະກຳ ແລະ ຄວາມງົດງາມທີ່ສູງ

ທີ່ສຸດໃນຍຸກສະໄໝນັ້ນ, ເປັນຜູບັນທຶກວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອຈີນ 

ແລະ ລັກສະນະຂອງຈິດວິນຍານຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາທ່ີມີ

ຊີວິດຊີວາ ແລະ ຊ່ືກົງທ່ີສຸດ. ຖາວາຖາມເຖິງຄວາມຮູສຶກຂອງ

ໂຕຂອຍເອງ, ແມນວາໃຫຍຫຼາຍ, ອະລັງການທີ່ສຸດ, ວັດຖບູ

ຮານມີຢູຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ຄວາມຮູສຶກຄືວາຊີວິດນີ້ຄືຊິເລາະບ

ໝົດ, ເບ່ິງບໝົດ. 

达伦妮：听了你的描述，我更想去看 看

故宫了。我在网上看过故宫的文章，

她的秋景和雪景特别美。

ດາລຸນນີ: ຫັຼງຟັງການບັນລະຍາຍຂອງເຈ້ົາ, ຂອຍແຮງຢາກໄປ

ເບິ່ງພະລາຊະວັງເກົ່າ. ຂອຍເຄີຍໄດເຂົ້າໄປອານບົດຄວາມ

ໃນອິນເຕີເນັດ, ພາບວິວທິວທັດໃນລະດູໃບໄມຫຼົ່ນ ແລະ ລະດູ

ໜາວຂອງພະລາຊະວັງແມນງາມເປັນພິເສດ. 

琳：凭你的中文水平可以在中国的城

市随便旅游，故宫的门票乜狠 宜，你

可以去的。

ຫຼິນ: ເອົາຕາມລະດັບພາສາຈີນຂອງເຈົ້າແມນສາມາດທອງ

ທຽວຕາມຕົວເມືອງຂອງຈີນໄດຢາງສະບາຍ, ລາຄາປີ້ເຂົ້າ

ພະລາຊະວັງເກ່ົາກໍຖືກຫຼາຍ, ເຈ້ົາກໍສາມາດໄປໄດ. 

达伦妮：琳，你不知道，我在双“十一”

的时候没有忍住，网购了太多东西，准备

寒 时带回家。我现在穷得都快要“吃

土”了。

ດາລຸນນີ: ຫິຼນ, ເຈ້ົາບຮູ,  ຂອຍອົດໃຈບໄດໃນມ້ືຄູສິບເອັດ 11.11 

( ວັນຄົນໂສດ ແລະ ເປັນເທດສະການຫຸຼດລາຄາສິນຄາ), ຊ້ືສິນ

ຄາທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍໂພດ, ກຽມເອົາກັບບານໃນຍາມພັກ

ໜາວ. ຂອຍຕອນນ້ີທຸກຫຼາຍຈົນຊິ“ກິນແກບ”ແລວ.
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琳：原来是这样。那我向你推荐 款叫

作“数字故宫”的手机小程序。“数字

故宫”利用先进的数字枝术手段将文化

遗产转化 数字资源，通过5G枝术、云

计算等数字网络平台，可以供人们直接

通过手机游览故宫。

ຫຼິນ: ທີ່ແທກໍເປັນແບບນີ້ໆເດ. ຊັ້ນຂອຍແນະນຳແອັບໃນມືຖື

ໜຶ່ງທີ່ຊື່ວາ “ພະລາຊະວັງເກົ່າດິຈິຕອນ” (Digital Palace

Museum)ໃຫ້ເຈ້ົາ. “ພະລາຊະວັງເກ່ົາດິຈິຕອນ” ໄດນຳໃຊ ວິ

ທີການເຕັກນິກດິຈິຕອນອັນທັນສະໄໝນຳເອົາມໍລະດົກທາງວັດ

ທະນະທຳຫັນປຽນເປັນ ແຫຼງຂ້ໍມູນດິຈິຕອນ,ຜານເຕັກນິກ 5G, 

ການຄິດໄລເທິງເມກ (Cloud computing) ແລະ ເວັບໄຊ

ອິນເຕີເນັດດິຈິຕອນເປັນຕ້ົນ, ສາມາດສະໜອງໃຫຜູຄົນເບ່ິງພະ

ລາຊະວັງເກ່ົາຜານມືຖືໄດໂດຍກົງ. 

达伦妮：太棒了！快点 我怎么使用。

ດາລຸນນີ: ສຸດຍອດອ່ີຫີຼ! ຮີບມາສອນຂອຍໄວໆວາໃຊຈ່ັງໃດ. 

琳：你 在微信小 程序上 搜 索“数字故

宫”就有了。除了首页的导览，还有“故

宫名画记”“数字文物库”“数字多宝

阁”“故宫展览”等分类，以及狠多故

宫的展览介绍和故宫文章。你可以通

过手机“游览”故宫，乜可以欣赏故宫

的珍贵收藏、并 解这些文物的历吏文

化。

ຫິຼນ: ເຈ້ົາຄ້ົນຫາແອັບໃນວີແຊັດທ່ີມີຊ່ືວາ “ພະລາຊະວັງເກ່ົາດິ

ຈິຕອນ”ກໍໄດແລວ. ນອກຈາກການນຳທຽວຊົມໃນໜາຫັຼກ, ຍັງ

ມີການແບງປະເພດອີກຫຼາຍຢາງເຊ່ັນ: “ບັນທຶກພາບມີຊ່ືສຽງ

ພະລາຊະວັງເກົ່າ” “ຄັງວັດຖບູຮານດິຈິຕອນ”“ຫໍຫຼາຍສົມບັດ”

“ງານວາງສະແດງພະລາຊະວັງເກົ່າ” ເປັນຕົ້ນ, ແລະ ຍັງມີ

ການແນະນຳການວາງສະແດງຂອງພະລາຊະວັງເກົ່າແລະ 

ບົດຄວາມຢາງຫຼວງຫຼາຍກຽວກັບພະລາຊະວັງເກ່ົາອີກ. ເຈົ້າ

ສາມາດ“ທຽວຊົມ”ພະລາຊະວັງເກ່ົາຜານມືຖື, ທັງຍັງສາມາດ

ຊ່ືນຊົມວັດຖອັນລ້ໍາຄາຂອງພະລາຊະວັງເກ່ົາ, ທັງຍັງສາມາດ

ຮຽນຮູເຂ້ົາໃຈວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດຂອງວັດຖເຫ່ົຼານ້ີ.

达伦妮：这正是我需要的。琳，太谢谢你

了！

ດາລຸນນີ:  ນ້ີພໍດີແມນສ່ິງທ່ີຂອຍຕອງການ. ຫິຼນ, ຂອບໃຈເຈ້ົາ

ຫຼາຍໆເດີ ！

琳： 客气。“数字故宫”里有狠多功

能，你可以慢慢研究。

ຫິຼນ: ບເປັນຫຍັງ, ໃນ “ພະລາຊະວັງເກ່ົາດິຈິຕອນ” ຍັງມີອີກຫຼາຍ

ຄຸນລັກສະນະບົດບາດ, ເຈ້ົາຄອຍໆຄ້ົນຄວາເອົາເດີ. 
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说新词 ：打工人

      ຫວາງມໆ ນ້ີ, “ຄົນຮັບຈາງ” ໄດກາຍເປັນຄຳສັບນິຍົມຈາກ
ທາງອອນລາຍໃນປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງໄດທົດແທນຄຳສັບ “ບາວ
ຫາເງິນ” “ພະນັກງານຫອງການ” ແລະ ກາຍເປັນຄຳເວົ້າ
ເອີ້ນຕົນເອງແບບໃໝຂອງຊາວໜຸມຈີນຈຳນວນບໜອຍຢູໃນ
ອິນເຕີເນັດຍຸກໃໝຂອງຈີນ.
      ພາຍໃຕສະຖານະການພາສາແບບດັ້ງເດີມ, “ພະນັກ
ງານຫອງການ” ໝາຍເຖິງກຸມຄົນທີ່ມີສະຖານະການອາຊີບທີ່
ໝັ້ນຄົງ, ສາມາດຮັບເງິນເດືອນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີສະຖານທີ່
ເຕີບໃຫຍ; “ບາວຫາເງິນ” ສວນຫຼາຍໝາຍເຖິງຊາວໜຸມທ່ີມາ
ຈາກຊົນນະບົດທີ່ມາທຳມາຫາກິນຢູໃນຕົວເມືອງ, ລາຍຮັບ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາບສູງ, ວຽກງານກໍບໝ້ັນຄົງ ພອມທັງໜັກໜວງ.
      ສວນຄຳສັບ “ຄົນຮັບຈາງ” ໄດກວມລວມເນ້ືອໃນຄວາມ
ໝາຍຂອງສາມຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ໝົດ, ເອີ້ນອາຊີບທີ່ຕົນເອງເຮັດ
ນັ້ນເປັນ “ຮັບຈາງ” ໂດຍລວມ, ເຊິ່ງປະກອບຄວາມໝາຍໃນ
ການຄາດຫວັງ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການເວ້ົາຈ່ົມຕລາຍ
ຮັບ ຄວາມໜັກໜວງຂອງວຽກງານ ແລະ ໂອກາດຍົກລະດັບ
ຕຳແໜງວຽກງານ. ເນື່ອງຈາກວາ “ຄົນຮັບຈາງ” ໄດເຮັດ
ໃຫປະເພດຂອງອາຊີບປົນເປໄປໝົດແລວ,  ພຽງແຕວາໄປ
ເຂ້ົາການ  ມີເຖ້ົາແກ ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ນ້ັນກໍຖືວາເປັນ“ຄົນ
ຮັບຈາງ” ໝົດ,  ສະນ້ັນຄໍາສັບນ້ີ ຈ່ິງໄດຮັບການຍອມຮັບຈາກ
ຄົນທ່ົວໄປ.
      ໃນປັດຈຸບັນ, ຢູໃນອິນເຕີເນັດສ່ືສັງຄົມຂອງຈີນ ມີຊາວໜຸມ
ທ່ີເລ່ີມເອ້ີນຕົນເອງເປັນ “ຄົນຮັບຈາງ” ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. ໃຫກຳ
ລັງໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນດວຍປະໂຫຍກໜຶ່ງທີ່ວາ “ສູໆ, ຄົນຮັບ
ຈາງ!” ໄດກາຍເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດທີ່ຜອນຄາຍ
ຄວາມກົດດັນທາງວຽກງານຂອງຊາວໜຸມຈີນ ໂດຍໃຊການ
ຕະຫົຼກຊວນຫົວເມ່ືອຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸງຍາກໃນວຽກງານ.

■  本刊记者 陈创业 / 文

最近，“打工人”成为网络热词，取代

了“打工仔”“上班族”，成为不少中国当

代网络青年的新自称。

传统语境下，“上班族”多指拥有安

稳的职业状态的人群，能从工作中收获稳

定且有增长空间的薪资 ；“打工仔”则多指

由农村走向城市务工的年轻人，收入不高，

工作不稳定且繁重。

而“打工人”一词巧妙地兼具了两者

内涵，将自己从事的职业统称为“打工”，

带着对薪酬、工作强度和晋升机会的期望、

努力和抱怨。因为“打工人”模糊了职业

类别，只要在上班、有老板、压力大，那

就都是打工人，所以很快引起人们的情感

共鸣。

如今，在中国的社交网络上，越来越

多的年轻人开始以“打工人”自称。互相

鼓励一句“努力吧！打工人”，也成为中国

年轻人面对工作压力，通过幽默进行自我

消解的一种生活方式。

60

|   快乐汉语rklk9uoc[[,j;oM



ot7vo75os,y'4ndg]nvdgxaog,nv'
lu;yw]mqj;xtgmf9uo7ah'mu 6

中老驿站·昆明｜昆明市入选第六届中国文明城市

      ວັນທີ 10 ເດືອນພະຈິກ, ຫອງການອະລິຍະທຳສູນກາງ 
ແຫງສປຈີນ ຖະແຫຼງວານະຄອນຄຸນໝິງ (Kunming City) 
ຖືກຈັດເຂົ້າລາຍຊື່ຕົວເມືອງສີວິໄລໃນຖານະເປັນນະຄອນເອກ
ຂອງແຂວງທ່ົວປະເທດຈີນ ຄ້ັງທີ 6.
      ນະຄອນຄຸນໝິງ ຖືເອົາເສ້ັນທາງ 62 ສາຍ ເປັນຈຸດສຳ
ຄັນໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບ, ລົງເລິກດຳເນີນການວຽກງານ
ຍົກລະດັບທິວທັດສີຂຽວຂອງສວນ ແລະ ປາໄມ, ອີງໃສເປົ້າ
ໝາຍການອອກແບບທ່ີວາ “ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ ໜ່ຶງທິວທັດ ໜ່ຶງຈຸດ
ພິເສດ”, ເພື່ອສາງເປັນ “ຖະໜົນສວຍງາມ”, ເພື່ອສະແດງ
ອອກເຖິງເອກະລັກພິເສດທາງຊີວະນາໆພັນ.
      ຕະຫຼາດການຄາກະສິກໍາ ແມນປອງຢຽມແຫງສັນຍະລັກ
ອະລິຍະທຳຂອງຕົວເມືອງ, ນະຄອນຄຸນໝິງ ອອກແຮງດຳ
ເນີນໂຄງການຍົກລະດັບທາງດານສິ່ງແວດລອມສາທາລະນະ
ສຸກ, ໄດຮັບຜົນສຳເລັດຢາງເດັ່ນຊັດ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຕະ
ຫຼາດການຄາກະສິກຳໃຫຍທຸກບອນ ກາຍເປັນປອງຢຽມທີ່ສະ
ແດງອອກທາງດານອະລິຍະທຳ, ທັງເປີດກວ້າງຕຊາວເມືອງ 
ທ່ີມີບອນສຳຜັດການຊ້ືເຄ່ືອງຂອງແບບໃໝທັງໝົດ.
      ເພ່ີມທະວີການປັບປຸງລົດລ້ໍທ່ີບມີເຄ່ືອງຈັກ ແລະ ການຈອດ
ລົດຍົນທ່ີລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ດຳເນີນປະຕິບັດການ “ມາ
ລະຍາດການປອຍທາງມາລາຍທາງຄົນຍາງ”, ເໜັ້ນໜັກຄຸມ
ຄອງສຶກສາອົບຮົມການລະເມີດລະບຽບຫັຼກການສັນຈອນຂອງ
ຄົນຍາງ, ເພ່ີມທະວີການໂຄສະນາແນະນຳດານການຄົມມະນາ

ຄົມທີ່ມີອະລິຍະທຳ, ແນະນຳຊາວເມືອງຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ
ຢາງມີອະລິຍະທຳ ແລະ ການເດີນທາງທ່ີມີອະລິຍະທຳ. ຄວາມ
ປອດໄພ ມີລະບຽບ ມີອະລິຍະທຳ ຄວາມປອງດອງ ແມນໄດ
ກາຍເປັນ “ເຄື່ອງໝາຍ” ຂອງແວດລອມການຄົມມະນາຄົມ
ຕາມເສັ້ນທາງຂອງນະຄອນຄຸນໝິງແລວ, ການຄົມມະນາຄົມ
ອະລິຍະທຳ ໄດຫຼອມລວມຕົວເຂ້ົາກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວ
ເມືອງແລວ.
      ນະຄອນຄຸນໝິງ ເປີດກວ້າງເວທີບໍລິການຜູອາສາສະໝັກ,
ສາງຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງສາງຖັນແຖວຜູອາສາສະໝັກວິຊາສະ
ເພາະ ທາງດານວັດທະນະທຳ ສາທາລະນະສຸກປ່ິນປົວພະຍາດ 
ກົດໝາຍ ອະນຸລັກສ່ິງແວດລອມ ແລະ ການກູໄພ, ດໍາເນີນການ
ເຄ່ືອນໄຫວບໍລິການອາສາສະໝັກປະຊາຄົມໃນດານຕາງໆ ເຊ່ັນ 
ການສະແດງທາງວັດທະນະທຳເພື່ອປະຊາຊົນ ການກວດກາ
ປອງກັນພະຍາດ ການໃຫຄຳປຶກສາທາງກົດໝາຍ ການແຍກ
ປະເພດຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະ ການຝຶກຊອມປອງກັນອັກຄີໄພ ເປັນຕ້ົນ.  
      ເຄ່ິງປີຕ້ົນຂອງປີ 2020, ຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເທດສະ
ບານຫັຼກນະຄອນຄຸນໝິງ ມີລະດັບດີເລີດ 75 ມ້ື, ລະດັບດີ 107 

ມ້ື, ອັດຕາຄວາມດີເລີດຂອງຄຸນນະພາບອາກາດ ແມນ100%. 
ຄວາມເຂັ້ມຂຸນຂອງສິ່ງທີ່ມີມົນລະພິດທຸກຢາງ ລວນແຕບັນລຸ
ໄດຕາມລະດັບມາດຕະຖານ ( ດີ ) ຂ້ັນ 2 ຂອງຊາດ.

昆明市政府新闻办公室 韩枫

11 月 10 日，中央文明办公布昆明市入选第六届中国文明城市省会城市名单。

昆明市委、市政府始终坚持以人民为中心的发展思想和“创建永远在路上”

的工作理念，把为民惠民利民作为创建全国文明城市的出发点和落脚点，进一步

巩固提升创建成果，确保 “六个不滑坡” “六个持续提升”，推动创建工作常态长

效，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。
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走进玉溪｜通海杞麓湖 ：湖青岸绿湿地美

      ທະເລສາບຊີລູ (Qilu Lake) ຕ້ັງຢູພາຍໃນເຂດແດນຂອງ
ເມືອງທົງໄຮ (Tonghai County) ນະຄອນຢູຊີ (Yuxi City),

ເປັນໜຶ່ງໃນທະເລສາບພູພຽງໃຫຍເກົ້າແຫງຂອງແຂວງຢຸນ
ນານ (Yunnan Province). ທະເລສາບນີ້ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
37,26 ກິໂລຕາແມັດ, ບໍລິມາດຂອງທະເລສາບມີ 180 ລານ
ແມັດກອນ, ເນ່ືອງຈາກຕິດຈອດກັບພູຊີລູ (Qilu Mountain) 
ຈ່ຶງໄດຊ່ືນ້ີມາ.
      ເດືອນທັນວາ ປີ 2014, ໂດຍຜານການອະນຸມັດຂອງກົມ
ໃຫຍປາໄມແຫງຊາດຈີນ ໃຫທະເລສາບຊີລູ ດຳເນີນການກ
ສາງ (ຈຸດທົດລອງ) ສວນສາທາລະນະດິນທາມແຫງຊາດ. 
ພາຍຫຼັງອະນຸມັດກສາງຈຸດທົດລອງເປັນຕົ້ນມາ, ຕາແສງທົງ

ໄຮໄດປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ໃຫດີຂ້ຶນຢາງບຢຸດເຊົາ, ດຳເນີນຢາງຈິງຈັງໂຄງການກສາງ
ການປັບປຸງປົກປັກຮັກສາ ການຟື້ນຟູນິເວດ ແລະ ການເປັນ
ກຳແພງບັງທາງນິເວດທຳມະຊາດຂອງທະເລສາບຊີລູ, ປະຕິ
ບັດ16 ໂຄງການມາດຕະການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການສະກັດ
ກ້ັນມົນລະພິດອອມຮອບທະເລສາບ, ເຮັດໃຫລະບົບນິເວດທຳມະ
ຊາດທະເລສາບຊີລູ ໄດຮັບການປົກປັກຮັກສາຢາງມີປະສິດທິ
ຜົນ, ຄຸນນະພາບນ້ໍາໄດຮັບການປົວແປງໃຫດີຂ້ຶນ. ປີ 2019 ສວນ
ສາທາລະນະດິນທາມແຫງຊາດທະເລສາບຊີລູ ໄດຜານການ
ກວດຮັບຈາກປະເທດຈີນ, ກາຍເປັນສະຖານທ່ີສຳຄັນທ່ີຈັດເປັນ
ລະບົບດຽວກັນ ໃນການສຳຜັດກັບການປົກປັກຮັກສາດິນທາມ 
ການໂຄສະນາສຶກສາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດການທອງທຽວ
ຊົມວິວທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳນິເວດທຳມະຊາດ, ກາຍ
ເປັນຕົວແບບທ່ີປະສານສົມທົບກັນລະຫວາງການພັດທະນາຕົວ
ເມືອງກັບ ການປົກປັກຮັກສາດິນທາມ.
      ມາເຖິງປັດຈຸບັນນ້ີ, ທະເລສາບຊີລູ ມີຄ້ືນນ້ໍາສົດໃສງົດງາມ,
ປາຫຍາພຸມໄມດິນທາມສີຂຽວອຸມທຸມ, ພາບທະເລສາບ ແລະ
ພູເຊ່ືອມສະທອນເຂ້ົາກັນ, ສວຍງາມປານຮູບແຕມວິຈິດສິນ. “ທະ
ເລສາບມານດາ” ຂອງຄົນທົງໄຮ ສົ່ງແສງລັດສະໝີອອກມາ
ຢາງມີຊີວິດຊີວາ.                          玉溪市委宣传部供稿

杞麓湖位于玉溪市通海县境内，是云南省九大高原湖

泊之一。湖泊总面积 37.26 平方公里，湖容 1.8 亿立方米，

因与杞麓山紧密相连而得名。

2014 年 12 月，杞麓湖经中国国家林业局批准开展

国家湿地公园（试点）建设。2019 年，杞麓湖国家湿地

公园通过国家验收，成为集湿地保护、科普宣教、旅游观

光和生态文化体验为一体的重要基地，成为城市发展和湿

地保护结合的典范。

如今，杞麓湖碧波荡漾，湿地草木葱郁，湖山相映，

秀美如画。通海人的“母亲湖”焕发出勃勃生机。

 卢贵谦/图
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遇见安宁｜安宁的文明图景

      ໃນມ້ືມໆ ມານ້ີ, ນະຄອນອານໜິງ (Anning City) ແຂວງ
ຢຸນນານ (Yunnan province) ໄດຮັບນາມມະຍົດເປັນ “ຕົວ
ເມືອງສີວິໄລປະເທດຈີນ”ທ່ີມີຜົນຄະແນນໂດດເດ່ັນມາຢາງລຽນ
ຕິດອີກຄ້ັງ, ທັງໄດຮັບການຍອງຍໍຈາກປະເທດຊາດ. 
      ໂຕເມືອງແຫງໜ່ຶງ, ຄວນຈະມີພ້ືນສີຮູບເປັນແນວໃດ, ຈ່ຶງ
ຈະສາມາດສະທອນຮູບພາບແຫງສີວິໄລອັນມີສີສັນນ້ີໄດ?
      “ທຸກມ້ືໄດຂ່ີລົດເມທຽວໄປທຽວມາຍາມເຂ້ົາການ ແລະ 
ເລີກການ, ສາມາດເຫັນໄດວາເມືອງແຫງນ້ີດີຂ້ຶນໃນແຕລະມ້ື,
ສະພາບແວດລອມຍິ່ງງາມ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍກໍ
ດີ...” ຈາງຟາງ (Zhang Fang) ທ່ີເປັນຊາວເມືອງ ເວ້ົາວາ, 
ລາວຮູວາເບ້ືອງຫລັງຂອງການປຽນແປງທ່ີເຫັນໄດເຫ່ົຼານ້ີ, ມີ
ການອອກແຮງແບບງຽບໆຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ, ນອກຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ພະນັກງານຮັກສາ
ສິ່ງແວດລອມ, ຄົນເຮັດວຽກເຂດຊມຊົນທີ່ປະຈຳໜາທີ່ຂອງ
ຕົນ, ຍັງມີການມີສວນຮວມ ແລະ ການອອກແຮງຂອງອາສາ
ສະໝັກ, ຊາວເມືອງຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ທຸກໆຄົນ ເປັນຕ້ົນ. 
      ໃນປັດຈຸບັນ, ມາລະຍາດການຫີຼກທາງໃຫຄົນຍາງໄດກາຍ
ເປັນສ່ິງທ່ີຄົນຂັບລົດໃນອານໜິງຕ່ືນຕົວເອງ, ຄົນຍາງນຳທາງ
ຈຳນວນບໜອຍທີ່ເມື່ອເວລາຂາມທາງໄດກົ້ມຫົວຂອບໃຈແກ
ຜູຂັບຂີ່; ແຄມໜອງຢື້ເຢ (Riyue Lake) ຊມຊົນສຽວທາງ 
(Xiaotang) ຖະໜົນຈິນຟາງ (Jinfang) ນະຄອນອານໜິງ, 

ຜູ້ເຖ້ົາຈາງ (Lao Zhang) ຜູຢູອາໄສໃນຊມຊົນເຄີຍຂຽນຄວາມ
ຫວັງຢາກເຮັດບັດປະຈຳຕົວໃໝລົງໃສຕ້ົນໄມແຫງຄວາມຫວັງ
ຕົ້ນໜຶ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວບພຽງແຕໄດເຮັດບັດປະຈຳຕົວ
ໃໝ,  ຍັງມີເບຍລຽງ, ຫອງເຊ່ົາສາທາລະນະ, ເງິນຊວຍເຫືຼອ
ຊົ່ວຄາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມາອີກ, ລາວໄດເຂົ້າຮວມໃນຖັນແຖວ
ຜູບໍລິການອາສາສະໝັກຊມຊົນ; ແຕເຊ້ົາໆ, ສ່ືລ້ີຜິງ (Shi Liping)

ຊາວບານ ບານປາຍຖາ (Baita Village) ກຳລັງຫົດນ້ໍາຕ້ົນ
ໄມໃບຫຍາໃນເດີ່ນບານ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບເມື່ອກອນ, ປັດຈຸ
ບັນແມນຄືກັນກັບ “ໃຊຊີວິດໃນສວນດອກໄມ”; ຜູເຖ້ົາ ຫິຼວເຈ້ິງ
ຈາງ (Liu Zheng zhang)  ອາຍຸ 64 ປີ, ທຸກມ້ືເພີດເພີນກັບ
ອາຫານທຽງ ແລະ ອາຫານແລງຢູສູນພັກຄົນຊະລາຂອງຊມ
ຊົນ; “ພວກເຮົາໄດຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງສາງຄວາມຮັ່ງມີຢູອານ
ໜິງ, ບານທ່ີຢູຫາງໄກກາຍເປັນບານເກີດ.” ຫີຼຈາຍຊຽນ ທ່ີອົບ
ພະຍົບມາຈາກບອນອື່ນມາຢູອານໜິງ, ກຳລັງຫຍຸງວຽກໃນ
ເຮືອນຮ່ົມປູກດອກໄມ. 
      ຢູນະຄອນອານໜິງ, ນັບຕ້ັງແຕພາກສວນອຳນາດການ
ປົກຄອງຈົນຮອດປະຊາຊົນຜູຢູອາໄສທ່ົວໄປ, ນັບແຕໜວຍງານ
ວິສາຫະກິດໄປຈົນເຖິງເຂດຖະໜົນຊມຊົນ, ທຸກໆຈຸລັງຂອງສັງ
ຄົມ ກຳລັງນຳໃຊວິທີຂອງຕົນເອງ ມາອະທິບາຍຄວາມຄິດຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈຕ “ສີວິໄລ”.

安宁市委宣传部供稿供图

如今，礼让行人已成为安宁司机的自觉，不少行人过

马路时也会对驾驶员点头致意 ；在安宁市金方街道晓塘社

区日月湖畔，社区居民老张曾在一棵愿望树上写下想补办

身份证的愿望，后来，他不仅补回了身份证，还有了低保、

公租房、临时救助金，再后来，他加入了社区志愿服务者

行列 ；清晨，白塔村村民施丽萍为家中庭院里的花草浇水，

比起以前，现在就像“生活在花园里”；64 岁的刘正章老人，

每天在社区养老中心享用午餐和晚餐 ；“我们在安宁找到了

致富路，他乡成为故乡。”从外地移民来到安宁的李再现，

正在花卉大棚基地忙碌着……在安宁，从政府部门到普通

居民，从企事业单位到街道社区，一个个社会细胞用各自

的方式诠释着对“文明”的理解。
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读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 / 整理

沙耶武里省计划投资厅职员梦缘 ：金达，你好！十

多年前，我曾在中国留学，现在已经回老挝发展，但一直

关注着《占芭》杂志。最近，我在《占芭》11 月刊上看

到了介绍中国全面建成小康社会的系列文章，对中国减贫

取得的成就表示赞叹。我非常关注产业扶贫这一举措，你

能再多介绍一点吗？

      ທາວ ບຸນມາ ທ, ນັກວິຊາການ ພະແນກແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນແຂວງໄຊຍະບູລີ: ສະບາຍດີ! ຈິນດາ. ສິບປາຍປີ

ກອນນີ້ ຂອຍເຄີຍໄປຮຽນຢູຈີນ, ດຽວນີ້ຂອຍໄດກັບມາ ແລະ 

ເຮັດວຽກຢູລາວແລວ. ແຕຂອຍກໍຍັງໄດຕິດຕາມວາລະສານ 

“ຈຳປາ” ຕະຫຼອດມາ. ຊວງມໆ ນ້ີ, ຂອຍໄດອານບົດຄວາມຫຼາຍ

ບົດທ່ີແນະນໍາກຽວກັບການສາງສັງຄົມຢູດີກິນດີຢາງຮອບດານ

ຂອງຈີນໃນວາລະສານ “ຈຳປາ” ສະບັບເດືອນພະຈິກ, ຂອຍຮູ

ສຶກປະທັບໃຈຫຼາຍ ຕໝາກຜົນທ່ີຍາດໄດໃນການຫຸຼດຜອນຄວາມ

ທຸກຍາກຂອງຈີນ. ຂອຍມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕວິທີການຊວຍ

ເຫຼືອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກດວຍຂະແໜງການຜະລິດ, ເຈົ້າ

ແນະນຳເນ້ືອໃນກຽວກັບດານນ້ີໃຫຫຼາຍຕ່ືມອີກໄດບໍ?

金达 ：梦缘，你好！产业扶贫是指以市场为导向，以

经济效益为中心，以产业发展为杠杆的扶贫开发过程。其

中，农林产业扶贫、电商扶贫、资产收益扶贫、科技扶贫

等是产业扶贫的重要内容。不同的地方有不同的资源和优

势，发展的产业也不同，比如四川省大凉山引进风力发电

及风电装备制造企业，当地农民可以从风电收益中受利 ；

云南省元阳县有着丰富的梯田景观资源，当地引进旅游公

司打造梯田民宿和梯田文化体验项目，当地农民可以拿到

旅游分红。

      ຈິນດາ: ສະບາຍດີ! ບຸນມາ ທ.ການຊວຍເຫືຼອລົບລາງ

ຄວາມທຸກຍາກດວຍຂະແໜງການຜະລິດແມນຂະບວນການ

ການຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກໂດຍຖືເອົາຕະຫຼາດເປັນ

ແກນນໍາ, ຖືເອົາປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ ແລະ 

ຖືເອົາການພັດທະນາຂະແໜງການຜະລິດເປັນໄມງັດ. ໃນນ້ັນ,

ການຊວຍເຫຼືອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກໃນດານຂະແໜງກະສິ

ກຳ-ປາໄມ, ດານການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ, ດານລາຍຮັບທາງ

ຊັບສິນສົມບັດ, ດານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ດານ

ອື່ນໆ ແມນເປັນເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການຊວຍເຫຼືອລົບລາງ

ຄວາມທຸກຍາກດວຍຂະແໜງການຜະລິດ. ແຕລະຂົງເຂດມີ

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທາແຮງທ່ີແຕກຕາງກັນ, ຂະແໜງການ

ທ່ີຈະພັດທະນາກໍແຕກຕາງກັນ, ຍົກຕົວຢາງວາ ເຂດພູຕາຫຼຽງ
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ຊັນແຂວງເສສວນ(Daliangshan District, Sichuan Pro-

vince)ໄດນຳເຂົ້າການຜະລິດໄຟຟາດວຍພະລັງລົມ ແລະ

 ວິສາຫະກິດຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟາພະລັງລົມເຂ້ົາມາ,ປະຊາຊົນ

ທອງຖິ່ນສາມາດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະແໜງໄຟຟາພະລັງ

ງານລົມ; ເມືອງຢວນຢັງແຂວງຢຸນນານອຸດົມສົມບູນໄປດວຍ

ທິວທັດທຳມະຊາດນາຂ້ັນໄດ, ທອງຖ່ິນເຂດນ້ີກໍນຳເຂ້ົາບໍລິສັດ

ທອງທຽວ ມາສາງໂຄງການສໍາພັດການພັກຢູເຮືອນປະຊາຊົນ

ນາຂ້ັນໄດ ແລະ ສໍາຜັດກັບວັດທະນະທຳນາຂ້ັນໄດ, ຊາວນາທອງ

ຖ່ິນສາມາດຮັບສວນແບງຜົນກຳໄລໄດຈາກການທອງທຽວ.

梦缘：在《中国扶贫专家带来扶贫智慧》这篇文章中，

我看到了中国减贫方案在老挝的实施过程，我对象龙村和

版索村的改变非常高兴，感谢中国扶贫专家的付出。

ບຸນມາ ທ: ໃນບົດຄວາມ “ຊຽວຊານຊວຍເຫືຼອຫຸຼດຜອນຄວາມ

ທຸກຍາກຈີນນຳປັນຍາການຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກສູປະເທດ

ລາວ”ນັ້ນ ຂອຍຍັງໄດເຫັນເຖິງ ຊຽວຊານຊວຍເຫຼືອການຫຼຸດ

ຜອນຄວາມທຸກຍາກຈີນ ນຳແຜນການມາດຳເນີນປະຕິບັດຢູ

ລາວ, ຂອຍຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍຕການປຽນແປງຂອງບານຊຽງລອມ

ແລະ ບານຊ້ໍ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕການອອກເຫ່ືອເທແຮງ

ຂອງຊຽວຊານຊວຍເຫືຼອຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຈີນ.

金达：中国和老挝是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，

互相帮助是应该的！

ຈິນດາ: ປະເທດລາວ ແລະ ຈີນເປັນປະເທດບານໃກເຮືອນ

ຄຽງທ່ີດີ, ເພ່ືອນມິດທ່ີດີ, ສະຫາຍທ່ີດີ, ເປັນຄູຮວມມືທ່ີດີ ຄວນ

ຊວຍເຫືຼອເຊ່ີງກັນ ແລະ ກັນຢູແລວ.

刀文燕 ：金达，你好！我是老挝乌多姆赛省的华裔。

最近，我一直在关注老中高速即将开通的消息，并对老

中铁路明年开通满怀期待。从 12 月起，中国将对老挝

97% 税目产品实施零关税，我打算抓住这个机遇，利用

物流优势做进出口生意。听说，现在可以在线上办理减免

税业务。金达，可以请你介绍一下减免税业务线上办理流

程吗？

ນາງ ດາວເວີນຢວນ: ສະບາຍດີ! ຈິນດາ. ຂອຍແມນຄົນລາວ

ເຊ້ືອສາຍຈີນທ່ີມາຈາກແຂວງອຸດົມໄຊປະເທດລາວ. ຊວງມໆ

ນີ້ ຂອຍໄດຕິດຕາມຂາວທາງດວນລາວ-ຈີນຈະເປີດບໍລິການ

ນຳໃຊໃນໄວໆນ້ີ, ແລະ ມີຄວາມຄອງຄອຍຫຼາຍຕເສ້ັນທາງລົດ

ໄຟລາວ-ຈີນທ່ີຈະເປີດບໍລິການນຳໃຊໃນປີໜາ. ນັບຕ້ັງແຕເດືອນ

ທັນວາເປັນຕົ້ນໄປ, ປະເທດຈີນຈະປະຕິບັດມາດຕະການຍົກ

ເວັ້ນພາສີ ລາຍການສິນຄາ 97%, ຂອຍວາງແຜນຈະຖືເອົາ

ໂອກາດດ່ັງກາວ ແລະ ນຳໃຊທາແຮງດານໂລຈິກສຕິມາເຮັດ

ທຸລະກິດຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ. ຂອຍໄດຍິນວາ ປັດຈຸບັນນ້ີ ສາມາດ

ດຳເນີນທຸລະການຫຸຼດຜອນ ແລະ ຍົກເວ້ັນພາສີໂດຍຜານທາງ

ອອນລາຍແລວ. ຈິນດາ, ກະລຸນາແນະນຳຂັ້ນຕອນການເຮັດ

ທຸລະການຫຼຸດຜອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີໂດຍຜານທາງອອນ

ລາຍໃຫແດ.

金达 ：你好！首先，减免税申请人在货物申报进出

口前，登录“互联网 + 海关”一体化网上办事平台（http://

online.customs.gov.cn），点击“税费业务——减免税

业务”向中国海关递交申请表及随附单证资料。中国海关

收到申请后给予受理，符合政策规定的将出具《中华人民

共和国海关进出口货物征免税证明》（简称征免税证明）。

然后，申请人通过“互联网 + 海关”门户网站查看申请

结果和《征免税证明》申领即可。填报过程若有疑问，还

可以拨打 12360 中国海关服务热线求助。

      ຈິນດາ: ສະບາຍດີ! ທໍາອິດ, ກອນທ່ີຈະແຈງສິນຄານຳ

ເຂົ້າ ໃຫຜູຮອງຂໍຫຼຸດຜອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ ເຂົ້າເວັບໄຊ

ການທຳງານອອນລາຍ “ອິນເຕີເນັດ+ດານພາສີ” ຄື http://

online.customs.gov.cn, ແລວກົດ “ລາຍການຄາພາສີ--

ລາຍການຫຼຸດຜອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ” ສົ່ງເອກະສານກຽວ

ຂອງ ແລະ ໃບຮອງຂໍໃຫກົມພາສີຈີນ. ຫຼັງຈາກກົມພາສາຈີນ

ໄດຮັບໃບຮອງຂໍ ກໍຈະໃຫກວດສອບເອກະສານ, ຫາກວາສອດ

ຄອງກັບນະໂຍບາຍ ແມນຈະອອກໃບຢ້ັງຢືນເກັບຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ 

ຍົກເວັ້ນພາສີສິນຄາຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງກົມພາສີ ສປ ຈີນ 

ເຊິ່ງເອີ້ນຫຍໍ້ວາ ໃໃບຢ້ັງຢືນເກັບຫຸຼດຜ່ອນແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ.

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຜູຮອງຂໍກໍເຂ້ົາເວັບໄຊ http://online.customs.

gov.cn ເຊັກເບ່ິງຜົນການຮອງຂໍ ແລະ ຮັບເອົາໃບຢ້ັງຢືນຍົກ

ເວ້ັນພາສີ. ຫາກວາໃນຂ້ັນຕອນຂຽນຟອມມີຫຍັງບເຂ້ົາໃຈ, ຍັງ

ສາມາດໂທຫາເບີໂທບໍລິການຂອງກົມພາສາຈີນ 12360 ເພ່ືອ

ຂໍຄວາມຊວຍເຫືຼອ.
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