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      ປີ 2020 ແມນ ປີ ໜ່ຶງ ທ່ີ ບ� ່ທຳ ມະ ດາ. ເມ່ືອປະ ເຊີນ ໜາ ກັບ
ສະພາບການ ແຜ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ຢາງ ກະ ທັນ ຫັນ, ພວກ ເຮົາ ໄດ ຍຶດ ໝັ້ນໃນ ການ ຖືເອົາປະ ຊາ ຊົນ
 ສຳ ຄັນ ກວາ ໝູ ແລະ  ຖືເອົາຊີ ວິດ ສຳ ຄັນ ກວາ ໝູ, ເຊ່ິງ ສະ ແດງ 
ໃຫ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ ຮັກ ຄວາມ ມີເມດ ຕາ ອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ ໃນ ໂລກ ມະ 
ນຸດ, ແລະ  ໄດ ກາຍເປັນ ມະ ຫາ  ປະ ຫວັດ ສາດ ແຫງການ ຕານ 
ກັບ ພະ ຍາດ ດວຍ ການຮວມ ແຮງ ຮວມ ໃຈ ກັນ ແລະ   ມີຈິດ ໃຈ ສູ 
ຊົນ ດວຍ ຄວາມ ອົດ ທົນຢາງ ສູງ. ພວກ ເຮົາ ໄດ ຜານ ຜາ ຜົນ ກະ 

ທົບ ຈາກ ການ ແຜ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ ໂຄວິດ-19,  ການ ປອງ
 ກັນ ຄວບ ຄຸມ ພະ ຍາດ  ສົມ ທົບກັບການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ- ສັງ
 ຄົມ   ໄດ ຮັບ ໝາກ ຜົນ ຢາງ ໃຫຍຫຼວງ.
      ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ສັງ ຄົມ ແຫງ ຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງ ທີ 13

ໄດ ບັນ ລຸຜົນ ສຳ ເລັດ ຢາງ ຈົບ ງາມ, ແຜນ  ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ 
ສັງ ຄົມ ແຫງ ຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງ ທີ 14 ໄດ ວາງ ແຜນ ແມ ບົດ ຢາງ ຮອບ
 ດານ. ການ ສາງ ສັງ ຄົມ ຢູດີກິນດີ ຮອບ ດານ ໄດ ຮັບ ຜົນ ສຳ ເລັດ  
ເປັນຄັ້ງ ປະ ຫວັດ ສາດ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ, ບັ້ນ ທະລຸແຫງການລົບລາງ
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ຍານອາວະກາດ ສາງເອີ 5 ກັບບານ

嫦娥五号回家

ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020, ຍານອາວະກາດສາງເອີ 5 (Chang'e 5)ຂອງຈີນໄດຍິງສ່ົງຂ້ຶນເທິງທອງຟາ, ເພ່ືອປະຕິ

ບັດພາລະໜາທ່ີເກັບກ�າເອົາຕົວຢາງວັດຖຢູນອກໜວຍໂລກກັບຄືນມາສູໜວຍໂລກຄ້ັງທ�າອິດຂອງຈີນ. ພາຍໃນໄລ

ຍະເວລາປະຕິບັດໜາທ່ີທ່ີຍາວກວ່າ 20 ມ້ື, ເຄ່ືອງສ�າຫຼວດສາງເອີ 5 ຈະປະຕິບັດໜາທ່ີຕາງໆຕາມຂ້ັນຕອນຢາງສ�າ

ເລັດຜົນ, ແລະ ນ�າເອົາດິນພ້ືນຜິວດວງຈັນກັບຄືນມາຍັງໜວຍໂລກ.

2020年11月24日，中国嫦娥五号任务实施发射，开启中国首次地外天体采样返回之旅。在长达

20多天的任务周期内，嫦娥五号探测器顺利完成各个环节任务，携带月壤返回地球。新华社 图

ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ໄດ ຮັບ ໄຊ ຊະ ນະ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ຕັດ ສິນ ຊີ້ ຂາດ. 
ການ ປະ ຕິ ຮູບ ແລະ  ເປີດ ປະ ຕູ ສູ ພາຍນອກ ໄດ ສາງ ສິ່ງ ມະ ຫັດ ສະ
 ຈັນ ດານການ ພັດ ທະ ນາ, ໃນ ຕ�່ ໜາ ນີ້ ຍັງ ຕອງ ໃຊ ຄວາມ ກາ ຫານ
ຫຼາຍກວາ ເກົ່າ ເພື່ອ ລົງ ເລິກ ການ ປະ ຕິ ຮູບ  ແລະ  ເປີດກວາງ 
ການ ເປີດ ປະ ຕູ ສູ ພາຍນອກ, ສືບ ຕ�່ ສາງ “ເລື່ອງ ລາວ  ໃນ ລະ ດ ູ
ບານ ໃໝ” ໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ.
      ຜູມີຄຸນນະທ�າຈະບ�ຕົ່ກໃນສະພາບໂດດດຽວ,ທ່ົວ ໂລກ ແມນ
 ວົງ ຄະ ນາ ຍາດດຽວ ກັນ. ເມື່ອ ຜານ ຟາ ຝົນ ລົມ ແດງ ໃນໜຶ່ງປີ ທີ ່
ຜານ ມາ, ພວກ ເຮົາ ມີ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ເລິກ ເຊິ່ງກວາ ເວ ລາ ໃດ 
ໝົດ ກຽວ ກັບ  ຄວາມ ໝາຍ ຂອງຄຳ ວາປະ ຊາ ຄົມ ຮວມ ຊາ ຕາ ກຳ 
ຂອງມວນ ມະ ນຸດ. ຂາ ພະ ເຈົ້າ ໄດ ສົນ ທະ ນາທາງ ໂທ ລະ ສັບ ກັບ 
ເພື່ອນ ມິດ ເກົ່າ ແລະ  ເພື່ອນ ມິດ ໃໝ ໃນ ສາ ກົນ ມາຫຼາຍ ເທື່ອ,ໄດ 
ເຂົ້າ ຮວມ “ກອງ ປະ ຊມ ທາງ ອິນ ເຕີ ເນັດ” ຫຼາຍ ຄັ້ງ, ສິ່ງ ທີ່ ເວົ້າ
 ເຖິງຫຼາຍ ທີ່ ສຸດກ� ແມນ ການ ຮວມ ແຮງ ຮວມ ໃຈ ກັນ ແລະ  ສາ 

ມັກ ຄີ ກັນເພ່ືອ ຕານ  ພະ ຍາດ.
      ປີ 2021 ແມນ ປີ ທ່ີ ພັກ ກອມ ມູ ນິດ ຈີນ ສາງ ຕ້ັງ ຂ້ຶນ ຄົບ ຮອບ 
100 ປີ. ໃນ100 ປີທີ່ຜານມາ ພວກ ເຮົາ ໄດປະ ຕິ ບັດ ຕາມຫຼັກ 
ການ ທ່ີ ຖື ເອົາ ປະ ຊ າ ຊົນ ເປັນ ໃຈ ກາງ, ຮັກ ສາ ອຸ ດົມ ການ ແຕ ຫົວ
 ທີ ຢາງ ສະ ເໝີ ຕ້ົນ ສ ະ ເໝີ ປາຍ,  ຈ່ື ຈຳ ພາ ລະ ກຳ ຢາງ ໜັກ ແໜນ, 
ຜານ ຜາ ຟາ ຝົນ ລົມ ແດງ,  ອອກເດີນ  ທາງໄກ ຢາງ ກາ ຫານ, ສະ
ນັ້ນ ເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວາເຮົາສາ ມາດ ບັນ ລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ແຫງການ
 ຟື້ນ ຟູ ຄວາມ ຈະ ເລີນ ຮຸງ ເຮືອງ ຄືນໃໝອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ ຂອງ ປະ ຊ າ
 ຊາດ ຈີນ ໄດ ຢາງ ແນນອນ.
      ເນ່ືອງ ໃນ ໂອ ກາດ ປີ ໃໝ  ຈະ ໝູນວຽນ ມາ ເຖິງ ນ້ີ, ຂ� ໃຫພູ ຜາ 
ປາ ໄມ  ແລະ  ແມ ນ�າ້ ລຳ ເຊ  ຈ່ົງ ສວຍ ສົດງົດງາມ, ປະ ເທດຊາດ
 ມີ ຄວາມ ໝ້ັນ ຄົງ ແລະ ປະ ຊາ ຊົນ ຢູ ເຢັນ ເປັນ ສຸກ! ຂ� ອວຍ ພອນ
ໄຊ ໃຫ  ມີ ຄວາມ ປອງ ດອງກົມກຽວ ສິລິ ມຸງຄຸນ , ຮ່ັງມີສີສຸກ  ສົມ
ໃຈດ່ັງຫວັງ! （摘自中国国家主席习近平2021年新年贺词）
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ວັດຖບູຮານ ຫົວມາ ກັບບານ

文物马首回家

ວັນທີ 1 ທັນວາ 2020, ຮູບປ້ັນທອງ ຫົວມາ ຂອງສວນຢວນໝິງຢວນ(ສວນເຊ້ືອວົງກະສັດລາຊາວົງຊິງ,The 

Summer Palace) ທ່ີຜານການຊັດເຊພະເນຈອນເປັນເວລາ 160 ປີ ກັບຄືນ “ບານເກີດເມືອງນອນ”. ຮູບ

ປ້ັນທອງ ຫົວມາ ອະດີດແມນໜ່ຶງໃນສວນປະກອບຕ້ົນຕ�ຂອງນ�າ້ພຸຫົວສັດສິບສອງລາສີ ນອກຫ�ຫາຍແຢນຖາງ

ທີ່ສວນຢວນໝິງຢວນ ລາຊະວົງຊິງ. ປີ 1860, ກອງທັບອັງກິດ-ຝຣັ່ງ ເຂົ້າຮຸກຮານເມືອງປັກກິ່ງ, ຮູບປັ້ນ

ທອງຫົວມາແລະຮູບປັ້ນທອງຫົວສັດອື່ນໆອີກ 11 ຫົວ ຫາຍຕົວໄປຕາງປະເທດ. ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ຮູບປັ້ນ

ທອງຫົວສັດ 12 ຫົວຂອງສວນຢວນໝິງຢວນ ມີ 7 ຫົວກັບຄືນປະເທດຈີນແລວ, ເຊ່ິງລວມມີຫົວງົວ, ຫົວລີງ, 

ຫົວເສືອ, ຫົວໝູ, ຫົວໜູ,ຫົວກະຕາຍ ແລະ ຫົວມາ. ສວນຮູບປ້ັນທອງຫົວສັດອີກ 5 ຫົວ ຍັງບທັນຮູວາຫາຍຕົວ

ໄປຢູໃສຊ�າ້.

2020年12日1日，历经160年漂泊的圆明园马首铜像回归“故里”。马首铜像原为清代圆

明园海晏堂外十二生肖兽首喷泉主要构件之一。1860年，英法联军侵入北京，马首铜像与

其他11尊兽首铜像流失海外。截至目前，圆明园12尊兽首铜像中已有7尊回归中国，包括牛

首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首和马首。其余5尊仍下落不明。新华社 图
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ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020,ຢູທ່ີໃນຕົວເມືອງນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈັນຂອງປະເທດລາວ, ຊາວເມືອງກ�າ

ລັງຖາຍຮູບສວນປະຕູໄຊທາມກາງແສງໄຟອັນ

ສວຍສົດງົດງາມ. ໂຄງການແສງສະຫວາງ

ເຂດໃຈກາງເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມນ

ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງພິ

ທີເປີດໄຟທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນແມນເປັນຂອງຂວັນ 

ເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍການສະຖາປະນາສາທາ

ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຄົບ

ຮອບ 45 ປີ.

2020年11月27日，老挝首都万象市中

心，市民在拍摄亮灯后的凯旋门广场。

万象市中心城区点亮工程项目由中国援

助建设，当天举办的启动仪式也是为向

老挝人民民主共和国成立45周年献礼。 

新华社 图

ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ຢູນະຄອນທຽນສິນ

(Tianjin City)ຂອງປະເທດຈີນ,(ຕຶກຫ�ຄອຍ

ໂທລະພາບ) ທີວີທາວເວີ້ (TV tower) ທຽນ

ສິນຈັດກິດຈະກ�າໂຊແສງໄຟ ເພື ່ອສະແດງ

ຄວາມອາໄລຫານັກກິລາບານເຕະຜູຍິ ່ງໃຫຍ 

ມາຣາໂດນາ (Maradona).

2020年11月26日，中国天津市，天津

电视塔举行灯光秀缅怀球王马拉多纳。 

CFP 图

ກຸມໜວຍພູໄຟສາຮາເອີຕັ້ງຢູພາກ

ກາງເຂດປົກຄອງເອງມົງໂກນໃນ 

ສປ ຈີນ, ພູໄຟ 30 ກວາໜວຍນັ້ນ 

ເໝືອນດັ່ງຮອຍໄຂມຸກ ແຈກຢາຍ

ຢູ ຕາມທົ ່ງຫຍາທີ ່ກວາງສຸດສາຍ

ຕາ.

察哈尔火山群位于中国内蒙古

自治区中部，30多座火山犹如

串珠状分布在辽阔的草原上。 

新华社 图

①

②

1 2 3
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ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020, ຢູຕາແສງຕ�້ຂານ

ເມືອງທຽນເຕິງເຂດປົກຄອງເອງຊົນເຜົ ່າ

ຈວງກວາງຊີ(  Guangxi Zhuang Au-

tonomous Region) ສປ ຈີນ, ພະນັກງານ

ບ�ລິສັດປະກັນໄພກ�າລັງສະແກນໃບໜາໂຕ

ງົວເພ່ືອເຮັດປະກັນໄພໃຫມັນ.

2020年11月26日，在中国广西壮族自

治区天等县驮堪乡，保险公司工作人员

为一头牛进行面部识别，准备办理保

险。 新华社 图

ຫວາງມໆນີ້, ລົດອາຫານເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງສາມາດ

ຄວບຄຸມການເດີນທາງຈາກທາງໄກແລະ ຂາຍ

ອາຫານດວຍຕົນເອງ ໄດສະເໜີຕົວຢູເມືອງວິ

ທະຍາສາດ(Science City)ຈາງຈຽງນະຄອນ

ຊຽງໄຮ, ເພື່ອບ�ລິການຂາຍອາຫານແບບສະ

ດວກວອງໄວໃຫແກກຸມຄົນເຮັດວຽກຢູທ່ີນ້ັນ.

近日，一种可以远程控制行驶并自主卖

餐的移动无人餐车亮相上海张江科学

城，为上班族提供快捷的用餐服务。 

新华社 图

ຫວາງມໆນີ້, ຂະບວນການແລກປຽນວັດທະນະ

ທ�າ “ຄວາມສວຍງາມຂອງແຂວງຢຸນນານ· 

ຊຽງເກີລີລາ(Shangri-la)”ກາວເຂົ້າສູປະເທດ

ຝຣັ່ງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການວາງສະແດງທັງທາງ

ອອນລາຍ ແລະ ອັອບລາຍ. ການວາງສະແດງ

ຄ້ັງນ້ີ,ເຮັດໃຫຊາວຝຣ່ັງໄດຮູຈັກກັບຄວາມສວຍ

ງາມດານທ�າມະຊາດ, ດານວັດທະນະທ�າຊົນ

ເຜົ່າ ແລະດານຄວາມປອງດອງກົມກຽວໃນ

ສັງຄົມຂອງເມືອງຊຽງເກີລີລາແຂວງຢຸນນານ.

近日， “美丽云南·香格里拉”系列

文化交流活动走进法国开展线上线下展

览。此次展览，让法国民众了解到云南

香格里拉的自然生态之美、民族文化之

美、社会和谐之美。本刊记者 刘子语

⑤

⑥③

④

54 6
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ທາວ ຕິງເຈິນ(Ding Zhen) 丁真 新华社 图
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短视频时代p5dltws,csj';yfu3vlaho

短视频时代 ：顶流的诞生

p5dltws,csj';yfu3vlahoG 
dkodegouf0v'dtclpvfoypq,

翠湖sov'-5hps6

r;dgIqklhk'shv'mqf]v';yg7kt37;yf{!_ 

.shcdjxtgmf]k;wfhleg]afc]h;

“我们在老挝建核酸实验室”

2020 年 11 月，生活在中国四川省甘孜藏族自治州

理塘县的藏族小伙子丁真，凭一条 7 秒短视频走红微博。

他能火爆到什么程度？

在微博热搜榜上，与他相关的关键词热度力压众多

娱乐明星 ；

新华社、人民日报、中央电视台等媒体争相进行报道；

中国外交部新闻司司长华春莹连发三条推特，向全

世界介绍这位小伙子 ；

不足一个月时间，围绕“丁真”的话题流量轻松超

过百亿，这个数字超过了地球人口总数。

CONTENTS

■ 本刊记者 
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      ເດືອນພະຈິກ ປີ 2020, ທາວ ຕິງເຈິນ(Ding Zhen) ໄວໜຸມ
ຊົນເຜົ່າຕິເບດທີ່ອາໄສຢູເມືອງລີຖາງ(Litang County) ກິ່ງ
ແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຕິເບດ ການຈື(Ganzi Tibetan 

Autonomous Prefecture) ແຂວງເສສວນ ປະເທດຈີນ, ພຽງ
ແຕຍອນວິດີໂອສັ້ນ 7 ວິນາທີ ໄດເຮັດໃຫລາວດັງໄປທົ່ວໄມ
ໂຄຼບັຼອກ(MicroBlog ແອັບໂຊຊຽວໃຫຍຂອງຊາວຈີນ).
      ລາວສາມາດດັງໄປເຖິງລະດັບໃດ?
    ຢູໃນອັນດັບຍອດນິຍົມການຄົ້ນຫາຂອງໄມໂຄຼບຼັອກ, ລະ
ດັບຄວາມນິຍົມຂອງຄ�າສັບທ່ີກຽວກັບລາວ ແມນຫຼາຍກວາບັນ
ດາດາລາວົງການບັນເທິງຫຼາຍຄົນ;
     ສ�ານັກຂາວຊິນຮວາ, ໜັງສືພິມລາຍວັນປະຊາຊົນ, ສະ
ຖານີໂທລະພາບສູນກາງ ແລະ ສື່ມວນຊົນອື່ນໆຕາງກ�ພາກັນ
ລາຍງານຂາວ;
      ທານນາງ ຮວາຊນຢິງ(Hua Chunying) ໂຄສົກກະຊວງ
ການຕາງປະເທດຈີນ ໄດໂພສ(Post)ຂ�ຄ້ວາມ 3 ຄ້ັງລົງໃນທະ
ວິດເຕີ(Twitter)ຢາງລຽນຕິດ, ເພື່ອແນະນ�າໄວໜຸມຄົນນີ້ໃຫ
ແກທ່ົວໂລກໄດຮູຈັກ;
      ບຮອດເວລາ 1 ເດືອນ, ກະແສຫົວຂ�ທ່ີ້ກຽວກັບ “ຕິງເຈິນ”
ໄດທະລຸ 10 ຕື້ຢາງງາຍດາຍ, ຕົວເລກດັ່ງກາວແມນຫຼາຍ
ກວາຈ�ານວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນທ່ົວໂລກ.
      ການທ່ີ ທາວ ຕິງເຈິນ ມີຊ່ືສຽງໂດງດັງຂ້ຶນນ້ັນ ບພຽງແຕ

ໄດຊກຍູໃຫການທອງທຽວແຂວງເສສວນໄດຮັບຄວາມນິຍົມ,
ຍັງໄດເຮັດໃຫປະລິມານການຄົ້ນຫາບານເກີດຂອງລາວກ�ຄື
ເມືອງລີຖາງນັ້ນ ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 620% ໃນອາທິດສຸດທາຍຂອງ
ເດືອນພະຈິກ, ເປັນຈ�ານວນ 4 ເທົ່າຂອງປະລິມານການຄົ້ນ
ຫາກຽວກັບວັນພັກວັນຊາດຈີນ. ມຸມມອງຂອງຜູຄົນຊາວເນັດ
ກ�ໄດຫັນຈາກຄວາມສົນໃຈຕບຸກຄົນມາເປັນຄວາມສົນໃຈຕເລ່ືອງ
ລາວ ແລະ ການທອງທຽວຢາງກະທັນຫັນໂດຍບຮູສຶກຕົວ,ເຮັດ
ໃຫກະແສຍອດນິຍົມໃໝນີ້ກາຍເປັນກະແສນິຍົມຫຼັກຢາງສົມ
ເຫດສົມຜົນ, ເປັນນັກສະແດງນ�າຂອງວິດີໂອໂຄສະນາການ
ທອງທຽວວັດທະນະທ�າອັນທ�າອິດຂອງກິ່ງແຂວງການຈື ທີ່ມີ
ຊ່ືວາ “ໂລກຂອງຕິງເຈິນ”, ກາຍເປັນທູດແຫງການທອງທຽວ
ຂອງເມືອງລີຖາງ.
      ວິດີໂອສັ້ນ 7 ວິນາທີປຽບສະເໝືອນເປັນສາຍສະນວນ, 
ບວກໃສການໂຄສະນາຂອງບັນດາສ່ືມວນຊົນທາງການ,ສ່ືມວນ
ຊົນສວນບຸກຄົນຕາງໆ ແລະ ການເຂົ້າຮວມຂອງຊາວເນັດ, 

vtmy[kpI6[rk[

ເມືອງລີຖາງ(Litang County) ບານເກີດຂອງ ທາວ ຕິງເຈິນ(Ding 

Zhen) ທຸກປີກ�ໄດຈັດງານການແຂງຂັນຂ່ີມາທ່ີໜາປະທັບໃຈ.

丁真的家乡理塘每年都举办精彩的赛马节 新华社 图
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ການຖາຍທ�າ ແລະ ໂພສວິດີໂອສັ້ນອັນໜຶ່ງແມນເຮັດແນວໃດ?

如何制作、发布一条短视频？ 

      ແຕລະຄົນຕາງກ�ສາມາດເປັນຜູປະດິດສາງວິດີໂອສ້ັນໄດ,
ແລວພວກເຮົາຄວນຖາຍທ�າ ແລະ ໂພສວິດີໂອສ້ັນອັນໜ່ຶງນ້ັນ
ແນວໃດ?
      1.ການເລືອກເນ້ືອໃນ. ສົມທົບກັບຊັບພະຍາກອນ, ລົດຊະ
ນິຍົມ, ການຜະລິດອອກ, ການສາງລາຍໄດ ແລະ ທັດສະນະ
ມຸມມອງອື່ນໆຂອງຕົນເອງ ເພື່ອມາເລືອກເຟັ້ນເອົາເນື້ອໃນ
ຂອງວິດີໂອ.
      2.ການສາງທີມງານ. ໂດຍປົກກະຕິແລວ ຂ້ັນຕອນຂອງ
ວິດີໂອສັ້ນອັນໜຶ່ງແມນຕອງມີຜູກ�າກັບວາງແຜນ, ຖາຍທ�າ, 
ເກັບສຽງ, ແສງໄຟ, ການຕັດຕໄລຍະຫັຼງ, ການໂຄສະນາປະ
ກາດ, ການດ�າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຂ້ັນຕອນອ່ືນໆ, ການສາງ
ທີມງານແນນອນຕອງສົມທົບຈັດສັນຕາມຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີ.
      3.ການວາງແຜນ. ຫົວຂ�ຫັຼ້ກ, ຮູບແບບລັກສະນະ, ເນ້ືອ

ໃນ, ຄວາມຍາວວິດີໂອ, ບົດລະຄອນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນ
ຈິດວິນຍານທິດທາງທ່ີຕັດສິນວິດີໂອສ້ັນໄດ.
      4.ການຖາຍທ�າ ແລະ ຕັດຕ. ຖາຍທ�າແນວໃດ, ຕັດຕແນວ
ໃດ, ມັກຈະເປັນການຕັດສິນໂຊກຊະຕາຂອງວິດີໂອສ້ັນອັນໜ່ຶງ, 
ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍບ�ລິສັດໄດເປີດຕົວແອັບ(App)ມືຖືທີ່ສະດວກໃນ
ການຕັດຕ.
      5.ການໂພສ ແລະ ດ�າເນີນທຸລະກິດ. ເມ່ືອສ�າເລັດການ
ປະດິດສາງວິດີໂອ, ທານຕອງການໂພສລົງໃນແຕລະຊອງ
ທາງເວທີ, ເພ່ືອຈະສາມາດເຂ້ົາເຖິງກຸມຄົນໄດຫຼາຍຂ້ຶນ. ສາງ
ຊມຊົນຜູຕິດຕາມທີ່ມີບັນຍາກາດໃນການຕອບໂຕກັນຢາງສູງ, 
ອັນນີ້ເປັນພື້ນຖານຂອງທານໃນການສືບຕຍົກລະດັບການປະ
ດິດສາງ IP ແລະ ການສາງຄຸນຄາສະເພາະທາງອອກມາ.

ອານເຂົ້າໃຈວິດີໂອສັ້ນຈາກຕົວເລກ

从数字中读懂短视频

818 ລານ

8.18 亿

      ວັນທີ 12 ຕຸລາ ປີ 2020, ສະມາຄົມບ�ລິການລາຍການວິດີ
ໂອອິນເຕີເນັດປະເທດຈີນໄດເຜີຍແຜ “ບົດລາຍງານການຄົ້ນ
ຄວາການພັດທະນາຂອງວິດີໂອອິນເຕີເນັດປະເທດຈີນປະຈ�າ
ປີ 2020”(ຕໄປເອ້ີນຫຍ�ວ້າ“ບົດລາຍງານ”). “ບົດລາຍງານ” 
ສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຈົນຮອດເດືອນມິຖນາ ປີ 2020, ຂະໜາດ
ຜູຊົມໃຊວິດີໂອອິນເຕີເນັດປະເທດຈີນ ບັນລຸເຖິງ 901 ລານຄົນ,
ຂະໜາດຂະແໜງການວິດີໂອອິນເຕີເນັດໃນປີ 2019 ບັນລຸ
ເຖິງ 454,13 ລານຢວນ. ຢູໃນແຕລະຂົງເຂດຍອຍ, ອັດຕາ
ການນ�າໃຊຂອງວິດີໂອສ້ັນແມນສູງທ່ີສຸດ ບັນລຸເຖິງ 87%, ຂະ
ໜາດຜູຊົມໃຊແມນ 818 ລານ.

110 ນາທີ

110 分钟

       “ບົດລາຍງານ” ສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຈົນຮອດເດືອນມິ

ຖນາ ປີ 2020, ໄລຍະເວລາການນ�າໃຊວິດີໂອສັ້ນສະເລຍຕ

ຄົນຕວັນແມນ 110 ນາທີ ເຊ່ິງຫຼາຍກວາໄລຍະເວລາການນ�າ

ໃຊຂອງການສ່ືສານທັນທີ(Instant messaging), ກາຍເປັນ

ແອັບມືຖືປະເພດຂາວສານທີ່ຜູຊົມໃຊນ�າໃຊເປັນເວລາຍາວ

ນານທີ່ສຸດ. ຢູໃນຂະແໜງການວິດີໂອອິນເຕີເນັດ, ວິດີໂອສັ້ນ

ໄດກວມເອົາອັດຕາສວນສູງທີ່ສຸດຂອງຂະໜາດຕະຫຼາດ, ບັນ

ລຸເຖິງ 130,24 ຕ້ືຢວນ, ເພ່ີມຂ້ຶນ 178,8% ເມ່ືອທຽບກັບໄລຍະ

ດຽວໃນປີຜານມາ.

ທາວ ຕິງເຈິນ ໄດສາງປະກົດການກະແສຍອດນິຍົມລະດັບ 10

ຕື້ພາຍໃນເວລາບຮອດ 1 ເດືອນ, ເຊິ່ງອາດຈະເກີນກະແສນິ
ຍົມຂອງດາລາຜູໜຶ່ງນັບແຕໄລຍະຫາກ່�ເລີ່ມມີຊື່ສຽງຈົນຮອດ

ໄລຍະທີ່ໂດງດັງທີ່ສຸດ, ເກີນກະແສນິຍົມຂອງຜົນງານຮູບເງົາ
ຍອດນິຍົມເລື່ອງໜຶ່ງ——ນີ້ເປັນຍຸກສະໄໝແຫງວິດີໂອສັ້ນທີ່
ເຮັດໃຫຜູຄົນ “ເປັນບາ” ໄດ.
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短视频“黄金三角”

"lk,s]jP,7e" 0v';yfu3vlaho 

运营一年时间，仇佩佩的抖音号“灰姑娘的裁缝铺”

粉丝数突破一千万。网友“桔子”是这间“裁缝铺”的忠

实粉丝，从事服装设计的她喜欢在这里寻找灵感。

对内容生产者进行标签分类，使内容精准投放到目

标用户，成为以抖音和快手为代表的短视频平台的致胜法

宝。对于内容生产者“仇佩佩”和短视频用户“桔子”来

说，他们的自我定位越精准，平台在推荐时，越容易把两

者联系到一起，从而形成一个稳固的“黄金三角”。

CFP 图
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      ຕະຫຼາດວິດີໂອສ້ັນທ່ີມີຂະໜາດຕະຫຼາດເກີນກວ່າຮອຍຕ້ື
ຢວນ ແມນຫຼີກອອກຈາກ “ສາມຫຼຽມຄຳ” ຂອງມັນບໄດ,ນີ້ກ�
ຄື: ຖານເວທີວິດີໂອສັ້ນ ຜູຜະລິດເນື້ອໃນ ແລະ ບັນຊີຜູໃຊວິດີ
ໂອສ້ັນ.
      ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນເວລາຄົບຮອບໜ່ຶງປີມານ້ີ, ແຟນຂອງ
ບັນຊີ TikTok ຊ່ື “ຮານຕັດຫຍິບຂອງນາງຂ້ີເຖ່ົາ” ໄດທະລຸສິບ
ລານຄົນ. “ນາງຂ້ີເຖ່ົາ” ຜູນ້ີມີຊ່ືວາ ສິວເປີຍເປີຍ(Qiu peipei)

ເປັນນັກສະແດງລະຄອນຄົນໜຶ່ງ, ລາວຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິ
ທະຍາໄລສິລະປະລະຄອນຈີນ(National Academy of Chinese 

Theatre Arts) ເຄີຍສະແດງລະຄອນທາງເນັດ ແລະ ຮູບເງົາ.
      ຜົນງານທາງວິດີໂອສ້ັນຂອງນາງສິວເປີຍເປີຍ, ແຕລະ
ຕອນ ກ�ລວນແຕເປັນລະຄອນສ້ັນເລ່ືອງໜ່ຶງ. ພາຍໃນສະຖານະ
ການຮານຕັດຫຍິບນອຍໆ, ຜູຊົມສາມາດເຫັນໄດເຖິງສະພາບ
ການຕາງໆຂອງໂລກ ໂດຍຜານເລື່ອງເລົ່າສັ້ນໆຂອງລາວ.
ນາງຕຸຍທີ່ບເຊື່ອໝັ້ນຕຮູບຮາງຂອງຕົນ ໄດຊອກເຫັນຄວາມ
ໝັ້ນໃຈຕຕົນເອງຍອນສິ້ນກະໂປງຜືນໜຶ່ງທີ່ເບິ່ງແລວຄືຈອຍ
ລົງ; ນາງທີ່ອົກຫັກເສຍຄົນຮັກຄົນໜຶ່ງ ໄປຕັດ “ເຄື່ອງນຸງຢາ
ຮາງກັນ” ຊດໜ່ຶງ ເພ່ືອຄາດຫວັງວາຈະເລ່ີມຕ້ົນຊີວິດໃໝ, ເສຍ
ດາຍແຕນາງບສາມາດວາງຄວາມຮັກນ້ີລົງໄປໄດ; ກຳມະກອນ
ທ່ີມາຈາກຊົນນະບົດທ່ີທຸກຍາກ ຂ�ໃຫນາງສິວເປີຍເປີຍ ເຊ່ືອງລາ
ຄາຂອງເຄື່ອງນຸງໄວ ໃນເມື່ອສັ່ງຈອງຕັດເຄື່ອງໃໝຊດໜຶ່ງ
ໃຫເມຍ ເພ່ືອຢາກໃຫເມຍດີໃຈ…
      ຊາວເນັດທ່ີຊ່ືວາ “ໝາກກຽງ” ເປັນແຟນພັນແທຂອງ“ຮານ
ຕັດຫຍິບ” ຮານນ້ີ, ລາວມັກຊອກຫາແຮງບັນດານໃຈຢູທ່ີນ້ີໂດຍ
ເປັນຜູເຮັດວຽກກຽວກັບການອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງ, “ເລື່ອງ
ລາວພາຍໃນວິດີໂອ ບາງເທື່ອອາດຈະບເປັນເລື່ອງຈິງ, ແຕ
ສາຍພົວພັນລະຫວາງເຄື່ອງນຸງກັບຄົນຢູເບື້ອງຫຼັງ ພັດເປັນ
ຈິງ, ຂອຍສາມາດຊອກເຫັນແຮງບັນດານໃຈຂອງການປະດິດ
ສາງຢູໃນນ້ັນ”. ເມ່ືອຊອກເຫັນແຮງບັນດານໃຈ, “ໝາກກຽງ”
ມັກໃຫລາງວັນຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ຊ�້າບໜຳຍັງຂຽນຄຳຂອບໃຈ
ຂອງຕົນໄວຢູໃນເຂດຂຽນຄຳເຫັນ.
      ບັນຊີວິດີໂອສ້ັນທ່ີເໝືອນດ່ັງ “ໝາກກຽງ” ຄືແນວນ້ີ, ມີ
ຈຳນວນກາຍກວາ 800 ລານບັນຊີ. ເບ່ິງ TikTok ໃນເວລາໄປເຂ້ົາ
ການຫຼືເລີກການ ເບິ່ງແອັບ “ຄວາຍໂສ” ໃນເມື່ອເວລາລ�ຖາ
ລົດໄຟໃຕດິນ ໃຊດົນຕີເບ້ືອງຫັຼງອັນທັນສະໄໝ (BGM) ມາຖາຍ
ທຳວິດີໂອສ້ັນທ່ີສວຍງາມ…ສະຖານະການດ່ັງກາວນ້ີ ໄດກາຍ
ເປັນສະພາບປົກກະຕິໃນຊີວິດທົ່ວໄປຂອງຫຼາຍຄົນແລວ. ເນື້ອ
ໃນໃນ 10 ກວາວິນາທີ ຫືຼ ບເທ່ົາໃດນາທີນ້ີ, ສາມາດແນມເບ່ິງ
ທອງຟາທີ່ເຕັມໄປດວຍດວງດາວ ແລະກ�ສາມາດເບິ່ງຈາກ

ເທິງລົງລຸມເຫັນດອກໄຟແສງສີໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຕົວ
ເມືອງ; ສາມາດສຸມໃສສົນໃຈຂາວສານສັງຄົມ ແລະ ກ�ສາມາດ
ຮູຈັກລະຄອນທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມຢູໃນປັດຈຸບັນນ້ີ.
      ໃນຍຸກສະໄໝວິດີໂອສ້ັນ, ພາຍໃນມືຖືຂອງຄົນຜູໜ່ຶງ ອາດ
ໄດດາວໂຫລດສີ່ຫາຫາ ຫຼືສີບກວາແອັບທີ່ໃຊກັບວິດີໂອສັ້ນ, 
ການເລືອກແຕລະເທື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອາດຈະຕັດສິນຊາຕາ
ກຳຂອງຖານເວທີວິດີໂອສ້ັນນ້ັນ ຈະສາມາດຫັນປຽນ ໂຊກຊາ
ຕາຂອງຕົນໄດຫຼືບ, ຊັກດຶງອາລົມດີໃຈເສຍໃຈຂອງແຕລະຄະ
ນະທິມງານການຜະລິດເນ້ືອໃນຢາງຫຼວງຫຼາຍ.
      ດຳເນີນການຈັດປະເພດຕຜູຜະລິດເນ້ືອໃນ, ເຜີຍແຜເນ້ືອ
ໃນໄປເຖິງບັນຊີເປ້ົາໝາຍຢາງຖືກຕອງໂດຍຜານການຄິດໄລ, 
ໄດກາຍເປັນເຄັດວິທີຍາດຊິງໄຊຊະນະຂອງຖານເວທີວິດີໂອ
ສ້ັນທ່ີມີ ຖານເວທີ TikTok ແລະ ຄວ້າຍໂສ ເປັນຕົວແທນ. ສຳ
ລັບຜູຜະລິດເນື້ອໃນ ນາງສິວເປີຍເປີຍ ແລະ ບັນຊີວິດີໂອສັ້ນ 
“ໝາກກຽງ” ແລວ, ຖາການເລືອກຈຸດຢຶນຂອງເຂົາເຈົ້າຍິ່ງ
ຖືກຕອງ ຖານເວທີຍ່ິງຈະດຶງສອງຄົນເຂ້ົາໃກກັນໄດງາຍກວາ 
ໃນເມື່ອສະເໜີເນື້ອໃນ, ຈຶ່ງປະກອບເປັນ “ສາມຫຼຽມຄຳ” ທີ່
ໝ້ັນຄົງຂອງວິດີໂອສ້ັນ.

本刊综合
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短视频 +

;yfu3vlaho+

除了提供各类资讯之外，

短视频还向电商、直播、教育、

旅游、政务、扶贫等多元领域

不断渗透，影响力持续深入。

“短视频不再只是娱乐，已经

与各领域叠加、渗透，不仅对

整个视听行业，甚至对国民经

济都将产生影响。”中国网络

视听节目服务协会常务副秘书

长周结表示。

      ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ນອກຈາກສາມາດສະໜອງຂ�ມູ້ນຂາວສານ

ແຕລະປະເພດແລວ, ວິດີໂອສັ້ນຍັງໄດຄອຍໆແຊກຊອນເຂົ້າ

ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊ່ັນ: ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ,ການຖາຍທອດ

ສົດ, ການສຶກສາ, ການທອງທຽວ, ວຽກງານລັດຖະບານ, ການ

ຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອ່ືນໆ, ເຊ່ິງມີບົດບາດ

ນັບມ້ືນັບເລິກເຊ່ິງຂ້ຶນ. “ວິດີໂອສ້ັນບໄດເປັນພຽງການບັນເທິງ

ເທົ່ານັ້ນ, ແຕຍັງໄດມີການແຊກຊອນປະສານເຂົ້າກັບແຕລະ

ຂົງເຂດ, ບພຽງແຕສ�າລັບຂະແໜງການວິດີໂອທັງໝົດ ມັນ

ຍັງຈະມີຜົນກະທົບຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດແຫງຊາດອີກດວຍ.” 

ທານ ໂຈເຈ(Zhou Jie) ຮອງເລຂາທິການໃຫຍຜູປະຈ�າການ

ຂອງສະມາຄົມບ�ລິການລາຍການວິດີໂອອິນເຕີເນັດປະເທດ

ຈີນ ໄດກາວແນວນ້ີ.
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      ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸມທ່ີຖືຄ�າຂວັນ“ໃກຊິດກັບຄົນໄວໜຸມ

ຫຼາຍຂຶ້ນ” ເປັນໜຶ່ງໃນໜວຍງານລັດຖະບານທີ່ສ�າຜັດກັບເວທີ

ວິດີໂອສ້ັນກອນໝູຂອງປະເທດຈີນ. ວັນທີ 2 ມັງກອນ ປີ 2017, 

“ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸມ” ໄດປະກາດຢູບັນຊີທາງການວີແຊັດ
(Wechat Official Account) ວາເຂ້ົາປະຈ�າຢູເວັບໄຊ B, “ຂ�

ພຽງແຕເປັນບອນທ່ີມີຊາວໜຸມຜູດີເດ່ັນຂອງປະເທດຈີນຢູ, ‘ທວນ

ທວນ’(ຊ່ືຫ້ິຼນທ່ີເອ້ີນແທນສູນກາງຄະນະຊາວໜຸມ) ກ�ຈະໄປເບ່ິງ

ວິດີໂອ, ໄປສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນວິດີໂອ, ໄປແຈກຫຼຽນ

ໃຫ, ໄປຕິດຕາມ, ໄປມີຄຳເຫັນຄອມເມັນ”... ເຊິ່ງໄດສາງ

ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕບັນດາຊາວເນັດ.

      ເວັບໄຊ B ມີຊ່ືເຕັມວາ “bilibili”, ເຊ່ິງໄດພັດທະນາເປັນ 

      ທານ ເຊິນຢຸຍ(Chen Rui) ດັອກເຕີສັດຕະວະສາດຂອງ

ສູນຄົ້ນຄວາສັດຕະວະສາດ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫງປະ

ເທດຈີນ ແມນເປັນຜູຮັບຜິດຊອບຂອງທີມງານບັນທຶກການສ�າ

ຫຼວດວິທະຍາສາດ(Paleo-diary)ປະເທດຈີນ, ຢູໃນບັນຊີຕິ໋ກ

ຕອກ“ດັອກເຕີສັດຕະວະສາດ” ຂອງເພ່ິນ, ໄດບັນທຶກຮອງຮອຍ

ແຫງການສ�າຫຼວດວິທະຍາສາດໃນທົ່ວໂລກຂອງເພິ່ນ ແລະ 

ທີມງານ.

      ຢູໃນປາອາເມຊອນ, ທານ ເຊິນຢຸຍ ໄດຖາຍເຫັນພາບ

ຂອງແມງກະເບື້ອ Diaethria dodone, ແມງກະເບື້ອຊະນິດ

ນີ້ແມນມີຮູບພາບຕົວເລກ “88” ຢູເທິງປີກຕາມທ�າມະຊາດ, 

ພ�ແຕວິດີໂອປອຍອອກມາ ກ�ໄດຮັບຍອດການອານ 5 ລານ

ກວາຄັ້ງ ແລະ ຍອດກົດໄລ 1 ແສນກວາຄັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, 

ແມງມຸມໃຫຍທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ກິນນົກນອຍເປັນເຫຍື່ອທີ່ອາໄສ

ຢູໃນຮູຕົ້ນໄມໃນປາທະວີບອາເມລິກາໃຕ, ມີແມງກະເບື້ອ 

ເວັບໄຊວິດີໂອສ້ັນທ່ີກວມລວມຫຼາຍຢາງ ເຊ່ັນ: ດົນຕີ, ຊີວິດປະ

ຈ�າວັນ, ການບັນເທິງ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ແຟຊັນ, ການເຕ້ັນລ�າ, 

ເກມ ແລະ ສ່ິງອ່ືນໆທ່ີກຽວຂອງ. ບວກໃສກັບວັດທະນະທ�າການ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນວິດີໂອທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງມັນ, ເລີຍ

ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຸດເຕົ້າໂຮມກັນຂອງຊາວເນັດໄວໜຸມຂອງ

ຈີນ. ຢູທີ່ນີ້, “ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸມ” ໄດ “ຫຼິ້ນ” ນ�າກັນກັບ

ຄົນໄວໜຸມ. ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸມໄດປະກາດວິດີໂອສັ້ນຈ�າ

ນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຍອດວິວຕາງກ�ເກີນ 1 ລານຄັ້ງ, ຜົນງານທີ່ມີ

ຍອດວິວຫຼາຍທີ່ສຸດແມນມີເຖິງລະດັບ 10 ລານຄັ້ງ, ມີແຟນ
7,4 ລານກວາຄົນ.

Trogonoptera brookiana ທີ່ເປັນແມງກະເບື້ອທີ່ງາມທີ່ສຸດ

ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ມີມົດ Paraponera ທີ່ເປັນມົດທີ່ໃຫຍ

ທ່ີສຸດ ແລະ ມີພິດຮາຍແຮງທ່ີສຸດໃນໂລກ...ບັນດາສັດທ່ີມະຫັດ

ສະຈັນ ແລະ ຫາເຫັນໄດຍາກໃນທ່ົວໂລກໄດເຮັດໃຫຊາວເນັດ

ເປີດຫູເປີດຕາ, ຊາວເນັດຫລາຍຄົນໄດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

ວາ: “ທ່ີຈິງແລວ ເທິງໂລກໜວຍນ້ີ ຍັງມີສັດທ່ີມະຫັດສະຈັນປານ

ນ້ີດຳລົງຊີວິດຢູແທໆ ເນາະ.”

      ທານ ເຊິນຢຸຍ ເວ້ົາວາ, ຂົງເຂດ ແລະ ພ້ືນທ່ີໃນການເຜີຍ

ແຜຄວາມຮູວິທະຍາສາດແມນກວາງຂວາງຫຼາຍ, ຄວນປະ

ດິດຄິດສາງໃໝ ແລະ ນ�າໃຊເວທີເຜີຍແຜແຕລະປະເພດໃຫດີ, 

ເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢາງຖືກຕອງຕກັບວິທະຍາ

ສາດທ�າມະຊາດ, ຊວຍໃຫປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທ�າມະ

ຊາດ ແລະ ເຄົາລົບທ�າມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບແມນຈະຢຶດ

ຕິດແຕຢູໃນຄວາມຄິດເກ່ົາໆທ່ີຕາຍຕົວ.

ວິດີໂອສັ້ນ + ວຽກງານລັດຖະບານ

短视频 + 政务

ໃກຊິດກັບຄົນໄວໜຸມຫຼາຍຂຶ້ນ

与年轻人走的更近

ວິດີໂອສັ້ນ + ຄວາມຮູວິທະຍາສາດ

短视频 + 科谱

ເຮັດໃຫຄວາມຮູທີ່ໜາເບື່ອມີຄວາມໜາສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

让高冷的知识更好玩
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      ທາວ ຊຽນເຊິງຕົງ(Qian Shengdong) ໄວໜຸມນະຄອນ

ຊຽງໄຮເປັນບຼັອກເກີ(Blogger) ວິດີໂອຄົນໜຶ່ງ, ລາວໄດໃຊຊື່

ເນັດ “G ເຊິງຕົງ” ປອຍວິດີໂອທອງທຽວຊຽງໄຮຕາງໆ, ໂດຍ

ຜານສາຍຕາຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອສະແດງໃຫເຫັນວັດທະນະທ�າ 

ປະຫວັດສາດ, ປະເພນີພື້ນເມືອງຂອງຊຽງໄຮ, ໄດນ�າເອົາ

ຄວາມຮູສຶກໃນການທອງທຽວຊຽງໄຮແບບດ້ັງເດີມໄປສູຊາວ

ເນັດ. ຊາວເນັດຫຼາຍຄົນ ຫຼັງຈາກເບິ່ງວິດີໂອຂອງລາວແລວ 

ໄດໄປທຽວນະຄອນຊຽງໄຮຕາມເສັ້ນທາງຂອງລາວ, ລາວ

ເອງກ�ຖືກຊາວເນັດຮຽກນາມວາ “ພິເຊັນເຕີພື້ນເມືອງຂອງ

ການທອງທຽວຊຽງໄຮ”.

      ຢູທ່ີນະຄອນຈົງກ່ິງ ເຂດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງປະເທດ

ຈີນ, ຢູລຸມລາງລົດໄຟສະຖານີລີຈືປາ(Liziba)ເສ້ັນເລກ 2 ຂອງ

ລົດໄຟຟານະຄອນຈົງກ່ິງ, ມີຄົນສອງສາມຮອຍຄົນກ�າລັງເຮັດ

ທາທີດຽວກັນ——ເງີຍຫົວຂ້ຶນ, ຈັບມືຖືຂ້ຶນມາ ກຽມຖາຍພາບ

      “ວິດີໂອທ່ີເປັນຫົວຂ�ກ້ຽວກັບຊົນນະບົດ ທ່ີຈິງແລວແມນໄດ

ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ.” ທານ ຈົງຊິງຊຽນ(Zhong Xingxian)ພະ

ນັກງານຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງສະຖານີວິທະຍຸ

ໂທລະພາບແຂວງກວາງຕຸງ, ໄດເລີ່ມເປີດນ�າໃຊບັນຊີວິດີໂອ  

ວີແຊັດ(ເປັນເວທີບັນທຶກເນ້ືອໃນ ແລະ ປະດິດຄິດແຕງທ່ີອາໄສ

ແອັບວີແຊັດ) ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2020, ພາຍໃນໄລຍະເວ

ລາ 3 ເດືອນໄດພັດທະນາຈາກ “ມືໃໝ” ຂອງບັນຊີວິດີໂອມາ

ເປັນ “ເນັດໄອດ�ນອຍ” ທ່ີມີຍອດວິວວິດີໂອໜ່ຶງເກີນ 6 ໝ່ືນຄ້ັງ.

ວິດີໂອສັ້ນທີ່ເພິ່ນຖາຍ ມີທັງປະເພນີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະ

ລັກຂອງທອງຖ່ິນຊົນນະບົດ ແລະ ຍັງໄດບັນທຶກ “ຈິດໃຈທ່ີມີສະ

ເໜ” ຂອງຊາວຊົນນະບົດ, ຍັງໄດຊວຍເຫຼືອຄອບຄົວທຸກຍາກ

ຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກ�າ.

ວິດີໂອສັ້ນ + ການທອງທຽວ

短视频 + 旅游

ຂາພະເຈົ້າເປັນພິເຊັນເຕີ(Presenter)ໃຫແກບານເກີດ

我为家乡代言

ວິດີໂອສັ້ນ + ການຊວຍເຫຼືອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ

短视频 + 扶贫

ຄ�າເວົ້າທີ່ອົບອຸນແມນມີກ�າລັງຍິ່ງກວາ

温暖的语言更有力量

      ກົງກັນຂາມກັບການຊວຍເຫຼືອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ 

“ແບບໃຫເລືອດ” ໃນເມື່ອກອນ, “ວິດີໂອສັ້ນ+ການຊວຍເຫຼືອ

ລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ” ຍັງຖືກເອີ້ນວາເປັນການຊວຍເຫຼືອ

ລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ “ແບບຜະລິດເລືອດ”, ກ�ຄືສາງຄວາມ

ສາມາດໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດດວຍຕົນເອງຂອງຊາວ

ກະສິກອນ ເພ່ືອຫຸຼດພ້ົນຄວາມທຸກຍາກ ກາວໄປສູຄວາມຮ່ັງມີ. 

ໃນປັດຈຸບັນ, ການຊວຍເຫືຼອເຂດທຸກຍາກບັນລຸການຫຸຼດພ້ົນຄວາມ

ທຸກຍາກໂດຍຜານການບັນທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜໂຄສະນາອາຫານ, 

ທິວທັດອັນສວຍງາມ, ປະເພນີມະນຸດຊາດທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງ

ເຂດທຸກຍາກດວຍຮູບການວິດີໂອນັ້ນ ໄດກາຍເປັນຮູບການ

ໃໝໃນການຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກແລວ.

ທີ່ລົດໄຟຟາແລນຜານຕຶກອາຄານໃນເວລາສອງສາມວິນາທີ. 

ນັບຕ້ັງແຕໄດດັງຢູໃນຕ໋ິກຕອກໃນປີ 2018, ສະຖານີລີຈືປາໄດ

ກາຍເປັນແຫຼງທອງທຽວທີ່ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຂອງນະຄອຈົງ

ກິ່ງ. ຈາກສະຖິຕິສະແດງໃຫເຫັນວາ, ແຕລະມື້ມີປະມານ 1 

ໝື່ນຄົນມາເຖິງແລະເຊັກອິນຢູທີ່ນີ້, ອ�ານາດການປົກຄອງນະ

ຄອນຈົງກິ່ງຈົນເຖິງວາໄດປຸກສາງບອນຊົມວິວບອນໜຶ່ງໂດຍ

ສະເພາະຢູນອກສະຖານີລົດໄຟຟາ.

       ການຮວມມືລະຫວາງວິດີໂອສ້ັນ ແລະ ການທອງທຽວ

ແມນຖືວາເຂ້ົາກັນໄດເປັນຢາງດີ, ຄວາມຊິນເຄີຍໃນການທອງ

ທຽວຂອງຜູຄົນກ�ຄອຍໆປຽນແປງໄປຕາມນັ້ນ. ກອນອອກໄປ

ທອງທຽວ, ເບ່ິງວິດີໂອສ້ັນ ວາງແຜນການທອງທຽວ; ເວລາ

ທອງທຽວ, ຖາຍວິດີໂອ ເພື່ອແບງປັນເລື່ອງລາວ ແລະ ປະ

ສົບການ.
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ລົດໄຟຣາງເບົາ(light rail)ເລກ 2 ຂອງນະຄອນຈົງກ່ິງ ຊອດຜ່ານຕຶກອາຄານ

重庆轻轨 2 号线穿楼而过 CFP 图
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    ນາງ ລີຈືຊີ(Li Ziqi) ຍິງສາວທີ່ມາຈາກແຂວງເສສວນປະ

ເທດຈີນ ໄດເລ່ີມທົດລອງຖາຍວິດີໂອສ້ັນກຽວກັບອາຫານແຊບ

ປະເພດດັ້ງເດີມຂອງຈີນຕັ້ງແຕປີ 2015, ຈາກກອງຖາຍຮູບ

ເລນດຽວທ່ີງາຍດາຍ ຈົນມາຮອດທີມງານນອຍທີມໜ່ຶງ, ເພ່ືອ

ຖາຍວິດີໂອເລື່ອງໜຶ່ງໃຫໄດດີ, ລາວເຄີຍເກັບກ�າສະສົມຂ�້ມູນ

ຈ�ານວນ 20.881 ຢາງໃນເວລາໜຶ່ງປີ, ໄດຍາງເສັ້ນທາງພູ

ດອຍທັງໝົດ 260 ກວ່າກິໂລແມັດ. ຢູຕາງປະເທດ ວິດີໂອອາ

ຫານແຊບຂອງລາວມີຄົນຊົມເບ່ິງຫຼາຍກວາສິບລານຄົນ,ແລະ

ຍອນວາຄ�າອະທິບາຍໃນວິດີໂອມີແຕພາສາຈີນ ເລີຍເຮັດໃຫ

ວິດີໂອສັ້ນ + ອາຫານແຊບ

短视频 + 美食

ແນມເຫັນວິຖີຊີວິດໂດຍຜານອາຫານການກິນ

透过美食看到生活

ຊາວເນັດຕາງປະເທດທັງຫຼາຍພາກັນເວ້ົາຢອກຫ້ິຼນວາ “ຕອງ

ໄດຮຽນພາສາຈີນແລວ”.

      ຖາຍວົງຈອນຊີວິດໜ່ຶງຂອງເຂ້ົານາ, ຖາຍວົງຈອນຊີວິດ

ໜຶ່ງຂອງໝາກເຜັດ, ຖາຍວົງຈອນຊີວິດໜຶ່ງຂອງຖົ່ວເຫຼືອງ,

ຖາຍແຫຼງທີ່ມາຂອງເມັດເຂົ້າສານ, ນ�້າຊິອິ້ວຜະລິດແນວໃດ, 

ຢູໃນວິດີໂອ ນາງ ລີຈືຊີ ໄດຕາມຫາກົກເຄົ້າທີ່ມາແຫງການ

ເຕີບໃຫຍຂອງພືດກະສິກຳ, ອະທິບາຍຢາງລະອຽດຊັດເຈນແຕ

ກົກສຸດປາຍ, ແລະ ຍັງໄດນ�າໃຊທວງທ�ານອງອັນສວຍງາມເພ່ືອ

ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມແຫງຊົນນະບົດປະເທດຈີນ.

新华社 图
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      ໝູນອຍອວບໆທ່ີໜາຮັກໂຕໜ່ຶງ ຄາດບເຖິງວາຈະສາມາດ

ຂຶ້ນໄປຖາຍຢູຊັກໂຄກໄດດວຍຕົນເອງ! ກົ້ນຂອງມັນຂຶ້ນໄປ

ນ່ັງຢູເທິງຊັກໂຄກສ�າລັບສັດລຽງ, ສອງຂາໜາຄ�າ້ຢູເທິງສອງ

ຂາຫຼັງທີ່ຊັນຂຶ້ນມາ, ຍັງຫາຍໃຈເປັນສຽງດັງ ກືໆໆ, ພ�ແຕວິ

ດີໂອສັ້ນນີ້ໄດປອຍອອກຢູໃນບັນຊີຕິ໋ກຕອກ “ຢວນປາວ ບຟັງ

ຄວາມ”, ກ�ໄດຮັບຍອດກົດໄລ 4,38 ລານຄ້ັງທັນທີ, ພອມທັງມີ

ແຟນໃໝເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ລານຄົນຢາງວອງໄວ, ບັນດາແຟນພາ

ກັນຄອມເມັນວາ: “ຄືເປັນຕາຮັກຕາຊັງປານນ້ີແທ!” “ຈ່ັງແມນ

ຄືກັບເດັກນອຍຄົນໜ່ຶງເລີຍ!” ອີກໝູນອຍໂຕໜ່ຶງແມນເປັນບັຼອກ

ວິດີໂອສັ້ນ + ສັດລຽງ

短视频 + 宠物

“ຂອຍໜາຮັກກວາມະນຸດອີກ”

“我比人类更可爱”

ເກີ, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບການກິນອາຫານຕໜາກອງ, ຊາວເນັດ

ທັງຫຼາຍພາກັນເວ້ົາວາ “ຈ່ັງແມນຄາຍຄຽດ” “ຮູສຶກດີຂະໜາດ”.

      ໃນຍຸກປັດຈຸບັນທ່ີໃຜໆກ�ສາມາດເປັນບັຼອກເກີໄດນ້ີ, ຕົວລະ

ຄອນເອກຢູຕໜາກອງບພຽງແຕເປັນຄົນເທ່ົານ້ັນ. ໝາບູດອກ
(Bulldog) ທ່ີຂ່ີສະເກັດ(Skids)ເປັນ, ໝາສະໂມເຢັດ(Samoyed)

ທ່ີມີຮອຍຍ້ິມປານນາງຟາ, ແມວໝາກກຽງ(Orang cats) ທ່ີໜາ

ຮັກ ແລະ ສຳອອຍອອດອອນເປັນ...ສັດລຽງໜາຮັກຫຼາຍໆໂຕ

ໄດເຕັມໄປໃນວິດີໂອສັ້ນໂດຍບຮູສຶກຕົວ, ໄດດຶງດູດເອົາຊາວ

ເນັດທັງຫຼາຍມາກົດໄລໃຫພວກມັນ.

新华社 图

19

|   占芭阅读9exkrkvjko



“我的观众是中国人”

z6h-q,0v'0hvpc,jo7qo9uo

李子柒、滇西小哥、丁真……当

一批中国网红通过短视频向世界介绍

中国时，很多外国朋友同样用短视频

向中国网友介绍他们的祖国。

在老挝万象，长头发、花衬衫的

形象成为巴那·赛亚翁的标志，他走

在街头经常被中国粉丝认出来，然后

找他合影。30 岁的巴那·赛亚翁是

老挝通旗下“老挝达玛轰”视频公众

号的一名视频拍摄师。目前，巴那和

他的团队已经拍摄了近 100 条短视

频，内容涉及美食、情感、旅游、娱

乐等，风格幽默风趣，饱含着巴那和

团队对老挝的热爱以及对观众的真

诚。“我们的演员都是老挝本地人，

想向中国朋友介绍真实的老挝。”

■ 本刊记者 覃雪丹 / 文

①

②
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      ທາວ ບານາ ໄຊຍະວົງ, ອາຍຸ 30 ປີ,ເປັນຊາງຖາຍວິດີ

ໂອຄົນໜຶ່ງຂອງບັນຊີທາງການວີແຊັດ ຊື່ວາ  “ຕາໝາຫຸງ” 
(Tammarkhoung) ທ່ີຂ້ຶນກັບ “ລາວວ�ທົງ”(Laowotong).ລາວ

ມີຜົມຍາວໆ, ນຸງເຄື່ອງນຸງທີ່ມີລວດລາຍ, ເມື່ອຍາງຢູຕາມ

ທາງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ, ແຟນໆຄົນຈີນ

ຈະຮູວາແມນລາວ ແລະ ແລນໄປລົມກັບລາວ.

      “ຕາໝາຫຸງ ໃນພາສາລາວມີຄວາມໝາຍວາ ຕຳໝາກ

ຫຸງ ເວ້ົາງາຍ ຈ່ືຈຳໄດໄວ ແລະ ຮູສຶກໃກຊິດ.” ທາວ ບານາ

ຮູສຶກ ພາກພູມໃຈຫຼາຍເມື່ອແນະນຳຊື່ບັນຊີວີແຊັດທາງການ

ຂອງຕົນໃຫແກນັກຂາວຊາບ.

      “ລາວວ�ທົງ”ເປັນ ເວທີທາງວີແຊັດໜ່ຶງທ່ີເຜີຍແຜຂ�ມູ້ນສັງ

ລວມດານເສດຖະກິດ ວັດທະນະທຳ ການທອງທຽວ ການລົງ

ທຶນ ແລະ ຂ�ມູ້ນອ່ືນໆຂອງປະເທດລາວໃຫແກນັກອານຈີນ, ສະ

ຖານທີ່ຕັ້ງຫອງການບ�ລິສັດຂອງເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຢູ ບານໜອງ

ບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອນການ

ມາເຮັດວຽກນີ້ ທາວບານາ ບເຄີຍສຳຜັດກັບປະເທດຈີນມາ

ກອນຈັກເທື່ອ, “ຈະແນະນຳປະເທດລາວໃຫແກຄົນຈີນທີ່ຍັງບ

ຄຸນເຄີຍດີ, ຄວາມກົດດັນກ�ມີຫຼາຍເຕີບ.” 

      ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທາວ ບານາ ໄດນຳພາທີມງານ

ຂອງລາວຜະລິດວິດີໂອສ້ັນອອກມາເກືອບ 100 EP (ຕອນ)ແລວ, 

ເນ້ືອໃນກຽວພັນເຖິງອາຫານ ສາຍພົວພັນ ການທອງທຽວ ແລະ 

ການບັນເທິງເປັນຕ້ົນ, ຮູບແບບຂອງວິດີໂອແມນແບບຕະຫົຼກ, 

ເຕັມໄປດວຍຄວາມຮັກຫອມ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈຕປະເທດລາວ

ຂອງທາວບານາ ແລະ ທີມງານລາວ. “ນັກສະແດງຂອງພວກ

ເຮົາລວນແຕແມນຄົນລາວໝົດ, ເພາະວາຢາກແນະນຳປະ

ເທດລາວທ່ີແທຈິງໃຫແກໝູເພ່ືອນຈີນ.”

      ທີມງານການຖາຍທຳວິດີໂອຂອງທາວບານາ ມີທັງໝົດ 
4 ຄົນ, ຜູແປພາສາເປັນພຽງຄົນຈີນຄົນດຽວໃນທີມ, ພາຍໃຕ

ການພົວພັນກັບຜູແປພາສາ, ທາວບານາ ໄດຄອຍໆຮຽນຮູປະ

ເທດຈີນຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ. “ແຕກອນ, ໃນບານພວກເຮົາມີຮານອາ

ຫານຈີນຮານໜ່ຶງທ່ີເປັນສອງຜົວເມຍຄົນຈີນມາເຮັດ, ແຕຂອຍ

ກ�ບໄດພົວພັນກັບເຂົາເຈົ້າຫຼາຍປາໃດ. ຫຼັງຈາກມາເຮັດວຽກ

ຢູ ລາວວ�ທົງ ແລວ, ຂອຍຄ້ົນພົບ ວາຄົນຈີນນອກຈາກມີທາທີ

ອັນເຂັ້ມງວດຕວຽກແລວ, ຍັງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕວຽກງານ

ອີກດວຍ. ກ�ຄືດ່ັງຜູແປພາສາຈີນຂອງພວກເຮົາ, ລາວມັກເຮັດ

ວຽກນອກເວລາເພ່ີມຕ່ືມເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອຊວຍເຫືຼອພວກເຮົາແປ

ຄຳບັນຍາຍຂອງວິດີໂອພາສາລາວເປັນພາສາຈີນ.” ທາວ ບາ

ນາ ເວ້ົາວາ, ນອກຈາກການເຮັດວຽກ, ລາວຍັງມັກກິນເຂ້ົາ

ກັບເພ່ືອນຮວມງານຄົນຈີນ ແລະ ໝູຄົນຈີນຢູສະເໝີ, ດົນໄປດົນ

ມາການນຳໃຊໄມຖຂອງລາວແມນຄອງແຄວຊຳນິຊຳນານ

ແລວ.

      ຄວາມສົນໃຈຕປະເທດຈີນນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ. ທາວບາ

ນາ ເລ່ີມທົດລອງຮຽນຮູສະພາບການວັດທະນະທຳ ແລະ ການ

ພັດທະນາສັງຄົມຂອງປະະເທດຈີນໂດຍຜານວິທີການຕາງໆ. 

“ການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນແມນວອງໄວອີ່ຫຼີ ແລະ ໄດ

ຮັບຜົນສຳເລັດທີ່ດີເດັ່ນໃນຫຼາຍດານທີ່ເຮັດໃຫຄົນທົ່ວໂລກຊົມ

ເຊີຍນຳ. ຫວັງວາຈະມີຜູຊົມຈີນ ສົນໃຈ ວິດີໂອຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ

ຍິ່ງຂຶ້ນ,ຫວັງວາຈະມີໂອກາດໄປສຳຜັດ ວິທະຍາສາດ ແລະ 

ເຕັກໂນໂລຊີຂັ ້ນສູງຂອງປະເທດຈີນໃນອະນາຄົດ, ສາ

ມາດໄປຮຽນເຕັກນິກການຖາຍທຳວິດີໂອຢູຈີນ. ພອມດຽວກັນ

ນ້ັນ, ກ�ຫວັງວາຈະມີຄົນລາວ ມາຕິດຕາມ ການພັດທະນາຂອງ

ສ່ືມວນຊົນໃໝປະເທດລາວໃຫຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ.

ຮູບ ①② ທາວ ບານາ ໄຊຍະວົງ ກັບ ສະມາຊິກທີມງານ
图①② 巴那·赛亚翁和短视频团队 受访者供图 

ຮູບ ③④ ທາວ ບານາ ໄຊຍະວົງ ກັບ ທີມງາມກຳລັງຖາຍວິດີໂອສັ້ນ
图③④ 巴那·赛亚翁和团队在拍摄短视频 受访者供图

vtmy[kpI6[rk[
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翠湖，昆明的眼睛

sov'-5hps6F 
cdh;8k0v'ot7vo75os,y'

外地人来到昆明，寻游玩去处，昆明人都会介绍：“翠

湖一定是要去的。”

翠湖位于昆明市区五华山西麓，占地面积 21 公顷，

虽然不算大，却很有特色，四季常绿，就像是“镶嵌”在

昆明城里的一颗绿宝石。

中国当代作家汪曾祺说，翠湖是昆明的眼睛。一是

因为它靠近昆明市中心，二是因为它在昆明人心中的地位。

ຮູບ ① ໜອງຊຍຫູ(Cuihu Lake/Green Lake), ຄວາມກົມກຽວລະ

ຫວາງເຄຫາສະຖານ ກັບ ສິ່ງແວດລອມ
图① 翠湖，建筑与环境和谐统一 

ຮູບ ② ເຂື່ອນຖັງຕີ ຂອງໜອງຊຍຫູ
图② 翠湖唐堤  

②

vtmy[kpI6[rk[

■ 陈创业 / 图
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      ຄົນຕາງຖ່ິນມາຮອດນະຄອນຄຸນໝິງ ເມ່ືອສອບຖາມສະ

ຖານທ່ີທຽວຫ້ິຼນ ຄົນທອງຖ່ິນລວນແຕມັກຈະແນະນຳວາ:“ໜອງ

ຊຍຫູແມນບອນທ່ີຕອງໄປທຽວຫ້ິຼນແນ່ນອນ.”

      ໜອງຊຍຫູ(Cuihu Lake/Green Lake) ຕ້ັງຢູພາກຕາເວັນ

ຕົກຂອງພູອູຮວາຊັນ ນະຄອນຄຸນໝິງ, ມີເນື້ອທີ່ 21 ເຮັກຕາ,

ເຖິງຈະບໃຫຍປານໃດ ແຕມີຄວາມເປັນເອກະລັກໃນໂຕມັນ

ເອງຫຼາຍ, ຕ້ົນໄມໃບຫຍາຂຽວອຸມທຸມຕະຫຼອດປີ ປຽບເໝືອນ

ແກວມະນີສີຂຽວດວງໜ່ຶງທ່ີປະດັບໃນໂຕເມືອງຄຸນໝິງ.

      ທານ ຫວາງເຈ່ິງຊີ (Wang Zengqi) ນັກປະພັນຍຸກປັດ

ຈຸບັນເຄີຍເວ້ົາວາ, ໜອງຊຍຫູ ແມນແກວຕາຂອງນະຄອນຄຸນ

ໝິງ, ສາຍເຫດອັນທີໜ່ຶງແມນຍອນໜອງຊຍຫູຢູໃກກັບໃຈກາງ

ຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ ອັນທີສອງແມນ ບົດບາດຄວາມສ�າຄັນ

ຂອງໜອງຊຍຫູທ່ີມີໃນຈິດໃຈຂອງຊາວຄຸນໝິງ.

ໜອງນ�້າ ກັບ ໂຕເມືອງ

湖与城

      ເມ່ືອຍອນເວລາກັບໄປທ່ີຕ້ົນປີຂອງລາຊະວົງຢວນ(Yuan 

dynasty, ປີ 1271- 1368)ຕອນນ້ັນໜອງຊຍຫູ ແລະ ທະເລສາບ

ຕຽນສື(Dianchi Lake) ເຊ່ືອມຈອດກັນ ແລະ ເປັນໜອງນອຍໆ

ທ່ີກະຈາຍຢູນຳໜອງຕຽນສື ຢູທ່ີຊານເມືອງຄຸນໝິງ.

      ລາຊະວົງຢວນແມນລາຊະວົງທ່ີສາງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍຊົນເຜ່ົາ

ໜອຍ(ຊົນເຜົ່າມົງໂກນ,Mongol ethnic) ຄັ້ງທຳອິດໃນປະ

ຫວັດສາດຂອງຈີນ. ໃນພາສາມົງໂກນບອນທີ່ມີນ້ຳເປັນເນື້ອ

ທີ່ກວາງເອີ້ນວາ “ໄຮຈື່”. ໃນຕອນທີ່ນ້ຳຍັງຕື້ນ ຊາວບານຈະ

ປູກຫົວບົວ, ແລະ ຜັກຕາງໆທີ່ອາໄສໃນນ້ຳ, ເພາະສະນັ້ນກ�ມີ

ຊ່ືເອ້ີນວາຊາຍໄຮຈ່ື(ຊາຍແປວາຜັກ). ນອກຈາກນ້ັນຍອນວາ

ໃນທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໜອງຊຍຫູມີ ບນ�້າ 9 ບ,

ຊາວຈີນບູຮານມັກເອ້ີນບນ້ຳທ່ີເຄ່ືອນທ່ີນ້ັນວາ “ມັງກອນ”, ສະ

ນັ້ນໜອງຊຍຫູກ�ຖືກເອີ້ນວາ “ໜອງເກົ້າຫລົງ”(ໝາຍຄວາມ

ວາ ໜອງ 9 ມັງກອນ).

      ເວລາໝູນວຽນຜານໄປ ລາຊະວົງມີການປຽນແທນ.

     ໃນລາຊະວົງໝິງ(Ming dynasty, ປີ1368―1644), ຢູ

ແຄມໜອງຊຍຫູໄດສາງຕັ້ງຄາຍທະຫານຂຶ້ນ, ນາຍທະຫານ

ທີ່ປົກປອງຮັກສາແຂວງຢຸນນານ ມັກອາບນ້ຳໃຫມາຂອງຕົນ

ເອງຢູໃຕຕ້ົນກົກໄຄເລ້ືອຍໆ; ໃນລາຊະວົງຊິງ(Qing dynasty, 

ປີ1636-1912), ຜູປົກຄອງແຜນດິນໃນໄລຍະນັ້ນ ໄດຖົມດິນ

ໃສເຄ່ິງໜອງ ເພ່ືອປຸກສາງເປັນລາດຊະວັງ; ຕມາ ບັນດາຂາ

ລາດຊະການ ຄິດວາຄວນສາງບອນຊົມທິວທັດອັນໜ່ຶງທ່ີໜອງ

ຊຍຫູເພ່ືອໃຫຜູຄົນສາມາດແຕງບົດກະວີ ແລະ ແຕມຮູບຢູທ່ີນ້ີ, 

ດັ່ງນັ້ນໜອງຊຍຫູກ�ໄດມີ ອາຄານສາທາລະນະແຫງທຳອິດ-

-ໄຮຊິນທິງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫອງອານໜັງສື, ວັດວາອາຮາມ, 

ວັດນັກບວດ ແລະ ສ່ິງກສາງອ່ືນໆຖືກປຸກສາງຂ້ຶນຕາມລ�າດັບ,

ເຂ່ືອນກັນນ�າ້ສອງສາຍ(ເຂ່ືອນສູທີ ແລະເຂ່ືອນຖັງທີ)ທ່ີຕັດແຕ
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ທິດເໜືອຮອດໃຕ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກຫາທິດຕາເວັນຕົກ ໄດ

ຕັດແບງໜອງຊຍຫູອອກເປັນ 4 ສວນ, ນັກສິລະປະປັນຍາຊົນ,

ຊາວບານປະຊາຊົນລວນແຕສາມາດເຂ້ົາອອກ ແລະ ທຽວຫ້ິຼນ

ໜອງຊຍຫູໄດ.

      ໃນປະຫວັດສາດການພັດທະນາ 700 ກວາປີ,  ໜອງຊຍ

ຫູໄດກາຍເປັນພາກສວນໜ່ຶງຂອງຄຸນໝິງ ທ່ີບສາມາດຕັດແຍກ

ອອກຈາກກັນໄດ, ເຊິ່ງມີຄວາມກຽວພັນກັບວັດທະນະທຳປະ

ຫວັດສາດຂອງເມືອງແຫງນ້ີ  ຍ່ິງກວານ້ັນ ແມນກຽວພັນຢາງ

ແໜນແຟນກັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູໃນຕົວ

ເມືອງແຫງນ້ີ.

ໜອງ ກັບ ຄົນ

湖与人

      ໜອງຊຍຫູໃນບັດຈຸບັນນ້ີ, ປຽບເໝືອນຮູບພາບລວມທ່ີພັນ

ລະນາເຖິງຊີວິດການເປັນຢູຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ.

      ໃນຕອນເຊ້ົາ, ຜູມັກຮັກອອກກຳລັງກາຍໄດສູບເອົາອາ 

ກາດທ່ີສົດຊ່ືນ ແລະ ແລນອອມຮອບໜອງຊຍຫູ. ເມ່ືອປະຕູໃຫຍ 
4 ປະຕູ ເປີດບ�ລິການ ຊາວເມືອງ ແລະນັກທອງທຽວກ�ຈະທະ

ຍອຍເຂ້ົາມາໃນສວນ, ບັນຍາກາດໝົດສວນຂອງໜອງຊຍຫູກ�

ຈະຄຶກຄ້ືນຂ້ຶນ. ພແມອຸມເດັກອອນໄວ, ເດັກນອຍເປ່ົາຟອງລົມ

ແລນຢອກກັນຫ້ິຼນ, ນັກຮຽນປະຖົມຂຽນບົດບັນທຶກສັງເກດການ

ຢູໃນສວນສາທາລະນະ, ຄູຮັກຈູງມືກັນຍາງເລາະຫ້ິຼນ, ຄົນເຖ້ົາ
ຮູບ ①② ໜອງຊຍຫູ, ຄວາມກົມກຽວລະຫວາງເຄຫາສະຖານ ກັບສ່ິງແວດລອມ

图①② 翠湖，建筑与环境和谐统一 

②

ແກນັ່ງຢູຕັ່ງຊົມທິວທັດ, ນັກທອງທຽວຖາຍຮູບທີ່ລະລຶກ...ຢູ

ທ່ີໜອງຊຍຫູທຸກຄົນລວນແຕສາມາດຊອກເຫັນຄວາມສຸກຂອງ

ຕົນໄດ.

      ສຳລັບສັດນອຍ, ໜອງຊຍຫູກ�ແມນສວນສະໜຸກແຫງໜ່ຶງ

ຄືກັນ. ທຸກປີເມ່ືອລະດູໜາວມາຮອດ ນົກນາງນວນສົບແດງຈະ

ບິນຈາກຊີເບລີທີ່ໄກແສນໄກມາຮອດນະຄອນຄຸນໝິງ, ໜອງ

ຊຍຫູຈະເປັນຈຸດພັກອາໄສຊ່ົວຄາວຂອງພວກມັນ. ກະຮອກນອຍ

ໂດດເຕ້ັນໄປມາໃນປາໄມ, ເໝືອນກັບວາກ�າລັງຫ້ິຼນໝາກລົບລ້ີ

ກັບຜູຄົນ.

      ຖາຫາກຂະຫຍາຍຂອບເຂດການເຄ່ືອນໄຫວອອກ, ຢູບ�

ລິເວນອອມຂາງໜອງຊຍຫູແມນມີຫຼາຍບອນທີ່ທານໜາຄົ້ນ

ຫາ. ໂຮງຮຽນທະຫານບົກແຂວງຢຸນນານທີ່ສະຫງາຜາເຜີຍ 

ເປັນໂຮງຮຽນການທະຫານທ່ີມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງໃນປະຫວັດສາດ

ຍຸກສະໄໝໃໝ່ຂອງປະເທດຈີນ; ສີລາຈາລຶກທີ ່ຕັ ້ງຢູ ລານ

ບານໃນຮອມນອຍແຫງໜ່ຶງນ້ັນ ອາດຈະໄດບັນທຶກປະຫວັດສາດ

ໄລຍະໜຶ່ງທີ່ຜູຄົນບໄດຮັບຮູ; ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານທີ່ຂັ້ນ
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ຈາກໜອງຊຍຫູພຽງແຕເສັ້ນທາງດຽວນັ້ນ, ໄດແຕງເຕີມສີ

ສັນວັດທະນະທ�າທ່ີເລິກເຊ່ິງໃຫແກເຂດໜອງຊຍຫູ.

      ໜອງຊຍຫູຍັງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການ

ໃນການຕາມຫາຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຄວາມເປັນແຟຊັນ 

ຂອງຜູຄົນ. ຮານຊາ, ຮານກາເຟ ແລະ ຮານເຫ້ົຼາທ່ີຕ້ັງຢູລຽບ

ຕາມເສ້ັນທາງອອມໜອງຊຍຫູ ເປັນບອນພັກຜອນຢອນອາລົມ

ທີ່ດີໃຫແກຜູຄົນທີ່ຍາງເລາະມາເມື່ອຍ, ຖາຫາກທານຮູສຶກ

ຫິວແລວ, ຮານອາຫານທີ່ປະສົມປະສານຄວາມທັນສະໄໝຈ�າ

ນວນໜ່ຶງແມນເປັນທາງເລືອກທ່ີດີ, ທານສາມາດຮຽນຮູຄວາມ

ຮູ ປະເພນີຂອງອາຫານຈີນ, ອາຫານຢຸນນານ, ຍັງສາມາດ

ຊິມລົດຊາດຂອງອາຫານທ່ີປະດິດຂ້ຶນໃໝອີກດວຍ.

      ນັບຕ້ັງແຕມີໜອງຊຍຫູເປັນຕ້ົນມາ, ຊາວຄຸນໝິງກ�ມັກຈະ

ຖືເອົາສາລະທຸກສຸກດິບຂອງຊີວິດມາຜູກພັນກັບໜອງແຫງນີ້, 

ຈາກການແລນຢອກໄຍກັນຢູແຄມໜອງແຕຄາວຍັງນອຍ ຈົນ

ຮອດການຊົມດອກໄມຟັງເພັງຫ້ິຼນຢູໃນໜອງຊຍຫູໃນເວລາເຖ້ົາ

ແກ; ຈາກການຮອງລ�າທ�າເພັງຢູຖະໜົນໃນສະໜາມຫຼວງນອຍ

ໄປຮອດຮອມຖະໜົນເກົ່າແກທີ່ຂະຫຍາຍອອກມາຈາກເສັ້ນ

ທາງອອມໜອງຊຍຫູ, ທຸກມຸມທຸກຊອກຂອງໜອງຊຍຫູແມນ

ເຕັມໄປດວຍເລ່ືອງລາວ, ຖະໜົນແຕລະເສ້ັນລວນແຕມີຄວາມ

ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ.
本刊综合

ຮູບ ① ຕຶກສາລາກາຍເປັນບ່ອນເຕັ້ນລຳ
图① 长亭成为舞台

ຮູບ ② ຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທອງທຽວເລາະຫຼິ້ນທີ່ໜອງຊຍຫູ
图② 市民和游客在翠湖游玩 

ຮູບ ③ ໂຮງຮຽນທະຫານບົກແຂວງຢຸນນານ
图③ 云南陆军讲武学校 

ຮູບ ④ ກະຮອກນອຍໃນໜອງຊຍຫູ
图④ 翠湖里的小松鼠 

③

④
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老人与海鸥

      ຜູເຖ້ົານົກນາງນວນນ້ີ ມີຊ່ືວາ ທານ ອູຊ້ິງເຫິງ(Wu  Qing

heng), ເປັນຊາວເມືອງທຳມະດາຜູໜ່ຶງຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ.  
ທານ ອູຊິ້ງເຫິງ ມັກນົກນາງນວນຫຼາຍພິລຶກ, ເພິ່ນປົກປອງ
ເບ່ິງແຍງນົກນາງນວນດີຫຼາຍ ຈົນເຖິງເອົາເງິນບຳນານເຄ່ິງ
ໜຶ່ງຂອງຕົນໃນແຕລະເດືອນໄປຊື້ເຄື່ອງກິນມາເກືອນົກນາງ
ນວນ.  ຫັຼງຈາກທານ ອູຊ້ິງເຫິງ ລາຈາກໂລກນ້ີໄປ, ເພ່ືອລະ
ນຶກເຖິງເພ່ິນ ແລະຈິດໃຈແຫງ “ຄວາມຮັກແພງຕນົກນາງນວນ
ແລະ ປົກປອງເບ່ິງແຍງນົກນາງນວນ” ຜູຄົນໄດສາງແລະຕິດ
ຕັ້ງຮູບປັ ້ນຂອງເພິ ່ນຂຶ ້ນຢູ ແຄມໜອງຊຍຫູ ທີ ່ນະຄອນຄຸນ
ໝິງ(kunming green lake).
      ເລ່ືອງລາວກຽວກັບຜູເຖ້ົາ ອູຊ້ິງເຫິງ ນ້ັນ ຍັງມີທານ ເຕ້ິງ
ສີຢາວ ສາດສະດາຈານດັອກເຕີຂອງຄະນະເຜີຍແຜແລະ ອອກ
ແບບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ່ົງຊານ(Sun Yat-sen University) 

ໄດຂຽນເຂົ້າໃນບົດເລື່ອງ “ວິນຍານນົກນາງນວນເຫງົາ”, 
ແລະ ຖືກຈັດເຂ້ົາໃນຕຳລາສອນປະຖົມຊ້ັນ 6 ທ່ີມີຊ່ືວາ “ຜູເຖ້ົາ
ກັບນົກນາງນວນ”.
      ຕໄປແມນເນ້ືອໃນຄັດເລືອກມາຈາກບົດເລ່ືອງ:
      ມ້ືນ້ັນເປັນມ້ືຍາມໜາວທຳມະດາທ່ົວໄປມ້ືໜ່ຶງ. ເມ່ືອຂອຍ
ໄດມາເຖິງໜອງຊຍຫູຕາມການນັດກັບໝູເພ່ືອນໄວ, ກ�ໄດເຫັນ
ພວກນົກນາງນວນກຳລັງບິນໄປບິນມາຢາງຟົດຟ້ືນຢູ.
      ພາຍໃນຝູງຄົນທ່ີກຳລັງເກືອນົກນາງນວນນ້ັນ ສາມາດ
ເບ່ິງເຫັນຜູເຖ້ົານ້ັນຢ່າງງາຍດາຍ. ຫັຼງຂອງເພ່ິນກອມລົງຫຼາຍ
ແລວ ແລະ ເພິ່ນນຸງເຄື່ອງຜາຝາຍຊດໜຶ່ງທີ່ເກົ່າຫຼາສະໄໝ
ທັງຕາຍສີ, ເປກະເປົາສີຟາໜຶ່ງທີ່ຕາຍສີຄືກັນ, ເກືອບວາຖົງ
ຢາງໃຫຍທີ່ເອົາມາບັນຈຸອາຫານນົກນາງນວນນັ້ນ ກ�ຕາຍສີ
ໄປເຊັ່ນກັນ. ໝູເພື່ອນໄດບອກໃຫຂອຍຮູວາ, ຜູເຖົ້າຜູນີ້ຍາງ
ໄລຍະ 10 ກວາກິໂລແມັດແຕລະມື້ ເດີນທາງຈາກເຂດຊານ
ເມືອງມາຮອດໜອງຊຍຫູ ພຽງເພື່ອເອົາອາຫານມາໃຫນົກ
ນາງນວນ ແລະ ຢູເປັນເພ່ືອນກັບພວກມັນ.
      ບອນທ່ີມີຄົນໜອຍ ເປັນບອນເກືອນົກນາງນວນຂອງເພ່ິນ.  
ທານຜູເຖົາ້ເອາົເຂົາ້ໜມົຂອງກນິວາງໄວຢູເທງິຮົວ້ອອມຮອບ
ໜອງຢາງລະມັດລະວັງ, ຖອຍອອກໄປທາງຫັຼງໜອຍໜ່ຶງ ແລະ 
ຮຽກເອີ້ນຫາຝູງນົກນາງນວນ. ເວລາບດົນປານໃດ ຈະມີຝູງ
ໜຶ່ງບິນມາຕາມສຽງຮອງຫານັ້ນ, ແລະ ທັນໃດກ�ຈະກິນເຂົ້າ
ໜົມໄປຈົນໝົດກຽງ. ທານຜູເຖົ້າຜູນັ້ນທັງຍາງລຽບໄປຕາມ
ຮົ້ວທັງວາງເຂົ້າໜົມໄວເທິງນັ້ນ, ນົກນາງນວນບິນຂ້ຶນບິນລົງ
ຕາມຈັງຫວະການເອົາອາຫານວາງໄວຂອງລາວ.
      ພາຍໃນສຽງຮອງຂອງນົກນາງນວນ ໄດປົນກັບສຽງ
ຮອງຂອງທານຜູເຖ້ົາ ຄືວາໄດຮອງເພງຫຍັງນ້ີລະ. ງຽງຫູຟັງ

海鸥老人名叫吴庆恒，是一位普通的昆明市民。

吴庆恒喜爱海鸥，爱护海鸥，每月都拿出一半的退休

金给海鸥买吃的东西。吴庆恒去世后，人们为了纪念

他和他所代表的“爱鸥护鸥”精神，在翠湖为其立下

一座雕像。

吴庆恒的故事还被中山大学传播与设计学院教授

邓启耀写进文章《寂寞鸥灵》，并收录到小学六年级课

文《老人与海鸥》中。

■ 邓启耀 / 文 陈创业 / 图

①
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ເບິ່ງຄັກໆແລວ ທີ່ແທແມນລາວກຳລັງເອີ້ນຊື່ຂອງນົກນາງ
ນວນຢູ—“ຕີນດຽວ” “ຫົວເຖ່ົາ” “ເຫົຼາຊາ” “ເຈ້ົາຍິງ” ເປັນຕ້ົນ,
“ທານໄດຕ້ັງຊ່ືໃຫແກນົກນາງນວນເຫ່ົຼານ້ັນແລວບ�?” 
      ຍອນຄວາມປະຫຼາດໃຈ ຂອຍອົດບໄດ້ຈ່ຶງຖາມອອກມາ.
      ຜູເຖ້ົາຫັນຫລັງມາແນມເບ່ິງຂອຍບາດໜ່ຶງ ແລະ ຫັນຕົວ
ໄປເບື້ອງນົກນາງນວນອີກທັງເວົ້າວາ: “ແນນອນແລວ, ໂຕ
ໃດກ�ລວນແຕມີຊ່ືຂອງໃຜຂອງມັນ.”
      “ທານເບ່ິງພວກມັນອອກບ�?”
     “ເບິ່ງແມ ເບິ່ງແມ! ໂຕທີ່ມີແຫວນຢູເທິງຕີນນັ້ນ ຊື່ວາ 
ເຫຼົາຊາ!” ຜູເຖົ້າໄດຊີ້ໃຫຂອຍເບິ່ງຢາງທະນົງໃຈ, ແລວທັນ
ໃດນ້ັນ ລາວຮອງດັງໆໄປທາງໜານ�າ້ວາ: “ຕີນດຽວ ເຫົຼາຊາ 
ບິນຂ້ຶນມາຈັກໜອຍແດ!”
      ນົກນາງນວນສອງໂຕໄດທະຍານບິນຈາກເທິງໜານ�້າ
ແລະ ບິນມາຫາຜູເຖ້ົາ. ຢູຕີນຂອງນົກນາງນວນໂຕໜ່ຶງ ມີແສງ
ເຫຼື້ອມກະພິບຂອງໂລຫະແທ, ອີກໂຕໜຶ່ງບິນມາກິນອາຫານຢູ
ເທິງມືຂອງຜູເຖ້ົາ. ມັນມີຕີນພຽງແຕອັນດຽວ, ເມ່ືອຈະລົງຈັບ
ຈຶ່ງຕອງພືປີກບິນຢູຢາງບຢຸດເຊົາເພື່ອຮັກສາຄວາມດຸນດຽງ. 
ເບິ່ງຊົງມັນກ�ແມນ “ຕີນດຽວ” ນັ້ນແລວ, ຜູເຖົ້າທັງເກືອອາ
ຫານໃຫມັນ ທັງຈ່ົມກັບມັນຢາງສະໜິດສະໜົມ.
       ຕາເວັນຄອຍໆຕົກລົງສູທິດຕາເວັນຕົກ, ກະເປົາຂອງຜູ
ເຖົ້າກ�ຫວາງເປົ່າໄປ. “ເວລາໃກຄາແລວ, ອີກບດົນພວກມັນ
ກ�ຈະບິນກັບຄືນໄປ. ໄດຍິນວາພວກມັນດຳລົງຊີວິດຢູທະເລສາບ
ຕຽນສື ເສຍດາຍທ່ີຂອຍໄປບເຖິງ.” ຜູເຖ້ົາຫຼຽວເບ່ິງຝູງນົກນາງ
ນວນທ່ີບິນວົນອອມຢູເທິງທອງຟາ, ພາຍໃນສາຍຕາແມນເຕັມ
ໄປດວຍຄວາມປາຖະໜາຄອງຄອຍ.
      ໝູເພ່ືອນບອກຂອຍວາ, ສິບກວາປີມານ້ີ, ເມ່ືອລະດູໜາວ

ມາເຖິງ ຜູເຖ້ົາຄົນນ້ີກ�ຈະມາໜອງຊຍຫູທຸກມ້ືແນນອນ, ເໝືອນ
ດ່ັງເປັນພ່ີນອງຂອງນົກນາງນວນ.
      ຄາດບເຖິງວາ ຫັຼງຈາກນ້ັນ 10 ກວາມ້ື, ທັນໃດນ້ັນ ມີຄົນ
ບອກພວກເຮົາວາ: ຜູເຖ້ົານ້ັນ ໄດລາຈາກໂລກນ້ີໄປແລວ.
      ຫັຼງຈາກໄດຍິນຂາວນ້ີ ພວກເຮົາເໝືອນດ່ັງໄດປະກົດເຫັນ
ພາບທ່ີຜູເຖ້ົາຢູກັບນົກນາງນວນຢູ່ແຄມໜອງຊຍຫູ...ພວກເຮົາ
ໄດຂະຫຍາຍຮູບພາບການເກືອນົກນາງນວນເທ່ືອສຸດທາຍຂອງ
ຜູເຖ້ົາໃຫໃຫຍຂ້ຶນ ແລະ ນຳໄປວາງໄວ້ຢູແຄມໜອງຊຍຫູ. ສ່ິງທ່ີ
ຄາດບເຖິງໄດເກີດຂຶ້ນ—ທັນໃດນັ້ນ ກ�ມີນົກນາງນວນຝູງໜຶ່ງ
ບິນມາ, ບິນອອມຮູບມື້ລາງຜູເຖົ້າ, ຮອງອອກມາຢາງບຢຸດ
ເຊົາ, ສຽງຮອງ ແລະ ທາທີແມນແຕກຕາງກັນກັບເວລາທ່ົວ
ໄປ, ຄາຍຄືວາມີເລ່ືອງໃຫຍຫຍັງເກີດຂ້ຶນ. ພວກເຮົາແປກໃຈ
ຫຼາຍ, ຈ່ຶງຖອຍຫາງໄກອອກໄປຈາກຮູບມ້ືລາງຂອງຜູເຖ້ົາທັນ
ທີ ເພ່ືອປະບອນຫວາງໃຫແກພວກນົກນາງນວນ.
      ພວກນົກນາງນວນກະພືປີກບິນໄວໆ, ບິນວົນວຽນຢູເທິງ
ທອງຟາຕໜາຮູບມ້ືລາງຂອງຜູເຖ້ົາ, ເໝືອນດ່ັງມາເບ່ິງແຍງ
ສັ່ງລາພີ່ນອງເປັນເທື່ອສຸດທາຍ. ຜູເຖົ້າທີ່ຢູໃນຮູບພາບນັ້ນກ�ຄື
ກຳລັງເບິ່ງພວກນົກນາງນວນທີ່ກຳລັງບິນເວີ່ນອອມວຽນໄປ
ມາຢູແຖວນ້ັນ, ໃສໃຈເບ່ິງພວກ “ລູກຊາຍລູກຍິງ” ທ່ີເຄີຍຢູຄຽງ
ຂາງກັນມາກັບເພ່ິນໃນຫຼາຍລະດູໜາວຫຼາຍປີຜານມາ…

ຮູບ ① ຮູບປັ້ນ ພເຖົ້າ ກັບ ນົກນາງນວນ ທີ່ໜອງຊຍຫູ
图① 翠湖里的“海鸥老人”雕像 

ຮູບ ② ນົກນາງນວນສົບແດງພັກຜອນເຊົາແຮງຢູທີ່ເຮືອທອງທຽວ  
ຂອງໜອງຊຍຫູ
图② 红嘴鸥停在翠湖的游船上

②
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2020 年 11 月 23 日，位于老挝首都万象的国家疾

病防控中心里一片忙碌，就在当天，万象报告新冠肺炎输

入病例 14 例。目前，该中心病毒检测实验室承担着老挝

绝大部分的新冠肺炎核酸检测工作量，仅有的一个实验室

难以满足越来越大的检测需求。

实验室主任弄尬胜西·西梯翁并不担心，就在前一天，

中方援建的核酸检测实验室所需设备物资已通过陆路运抵

万象，中方专家组也将于 11 月 24 日抵达，帮助安装实

验室并培训他们如何使用。

新的实验室源自中国国务委员兼外长王毅访老期间

达成的成果之一——中方援建老挝万象新冠肺炎核酸检测

实验室项目，由云南省承担实施。

“

我
们
在
老
挝
建
核
酸
实
验
室”

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ① ສະມາຊິກຄະນະຊວຍເຫຼືອການແພດຊວຍກັນໃສເຄື່ອງປອງກັນ
图① 工作组成员穿戴个人防护用品 

ຮູບ ② ຄະນະຊວຍເຫຼືອການແພດແນະນຳວິທີການນຳໃຊຫອງທົດລອງ
ວິເຄາະແກ່ພະນັກງານການແພດຝາຍລາວ
图② 工作组向老方医务人员讲述实验室使用方法 

■ 本刊记者 陈创业 覃雪丹 / 文 受访者供图

ຮ່ວມສາງຄູຮວມຊາຕາກຳຈີນ-ລາວ
共建中老命运共同体
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      ໃນວັນທີ  23  ພະຈິກ  2020,  ບັນຍາກາດພາຍໃນສູນວິ

ເຄາະແລະລະບາດວິທະຍາແຫງຊາດລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູນະຄອນ

ຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ແມນເລີ່ມຫຍຸງວຽກງານຫຼາຍ, ໃນມື້ດຽວ

ກັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດລາຍງານກ�ລະນີຕິດເຊ້ືອພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກຕາງປະເທດ ລວມທັງໝົດ 14 ກ�ລະນີ. 

ໃນປັດຈຸບັນ, ຫອງທົດລອງກວດວິເຄາະໄວຣັສຂອງສູນນີ້ ໄດ

ແບກຫາບວຽກງານສວນຫຼາຍຂອງການທົດລອງວິເຄາະໂຄ

ວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ຫອງທົດລອງພຽງຫອງດຽວນີ ້

ບສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການການວິເຄາະທີ່ນັບມື ້

ນັບຫຼາຍຂ້ຶນໄດ.

      ທານ ນ້ອຍກະເສີມສີ ສິດທິວົງ  ຫົວໜາຫອງການທົດລອງ

ວິເຄາະ ພັດບໄດເປັນຫວງນ�າບັນຫາດ່ັງກາວນ້ີ, ໃນມ້ືແລວນ້ີ, 

ເຄື່ອງຊວຍເຫຼືອອຸປະກອນວິເຄາະຈາກ  ສປ ຈີນ ໃຫແກກະ

ຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ ໄດຂົນສົ່ງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ ໂດຍຜານທາງບົກ,  ຄະນະຊວຍເຫືຼອທາງການແພດ

ຈາກ  ສປ ຈີນ ກ�ຈະເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ໃນວັນທີ  24  ເດືອນພະຈິກ ເພ່ືອຊວຍກສາງຫອງທົດລອງວິເຄາະ

ໂຄວິດ-19 ພອມທັງຈັດວາງການຝຶກອົບຮົມໃຫແກຝາຍລາວ 

ເພ່ືອບອກວິທີການນ�າໃຊຫອງທົດລອງ.

      ຫອງທົດລອງໃໝນ້ີ ເປັນໜ່ຶງໃນຜົນສ�າເລັດ ທ່ີບັນລຸໄດໃນ

ເມື່ອ ທານ ຫວັງຢີ້  ທີ່ປຶກສາແຫງລັດ  ລັດຖະມົນຕີຕາງປະ

ເທດ  ສປ ຈີນ ຢຽມຢາມປະເທດລາວ---ນີ້ແມນ ໂຄງການ

ທີ່ຝາຍຈີນສະໜັບສະໜູນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ

ສາງຫອງທົດລອງວິເຄາະໂຄວິດ-19  ແລະ ຮັບຜິດຊອບການປະ

ຕິບັດໂດຍແຂວງຢຸນນານ.

      ວັນທີ  24  ເດືອນພະຈິກ,  ຖຽວບິນຖຽວໜ່ຶງທ່ີເດີນທາງ

ມາຈາກນະຄອນຄຸນໝິງໄດລົງຈອດຢູສະໜາມບິນສາກົນວັດ

ໄຕນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. "ຫຼັງຈາກລົງເຮືອບິນແລວ, ພວກ

ເຮົາໄດກວດວິເຄາະເຊ້ືອໂຄວິດ-19 ຢູ ສະໜາມບິນກອນ, ແລວ

ກ�ລ�ຖາຜົນກວດຢູໃນໂຮງແຮມຕະຫຼອດ." ນາງ ໂຈວແຈນານ

ອາຍຸ 30 ປີທ່ີເປັນສະມາຊິກອາຍຸໜຸມນອຍທ່ີສຸດ ໃນຄະນະການ

ຊວຍເຫືຼອການແພດ ທ່ີມາຈາກສູນຄວບຄຸມ  ແລະ ປອງກັນພະ

ຍາດລະບາດ ແຂວງຢຸນນານ.  ໃນສາຍຕາຂອງລາວ, ລາວ

ຮູສຶກວາມາດຕະການຄວບຄຸມ  ແລະ ປອງກັນພະຍາດລະບາດ

ຂອງສະໜາມບິນວັດໄຕ ເຮັດໄດດີຫຼາຍ, "ເຮັດແບບດຽວກັບ

ຢູໃນປະເທດຈີນ."

      ສະມາຊິກອີກຄົນໜ່ຶງຂອງຄະນະຊວຍເຫືຼອການແພດ ກ�ຄື 

ທານໝ�ຟາງສີ  ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຄຸມຄອງການຕິດເຊື້ອ ຂອງ

①

②

③
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ໂຮງໝ�ປະຊາຊົນເລກໜຶ່ງແຂວງຢຸນນານ  ເຄີຍມາປະເທດ

ລາວ ເມື່ອວັນທີ 29 ມີນາຫາວັນທີ 12 ເມສາ ປີ 2020 ໃນ

ນາມທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະການແພດຕຕານພະຍາດ

ລະບາດໂຄວິດ-19 ສປ ຈີນ. "ຕັ້ງແຕພວກເຮົາກັບຄືນປະ

ເທດຈີນໃນເວລາເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດລາວບປາ

ກົດມີກ�ລະນີຕິດເຊື້ອຢູໃນປະເທດຂອງຕົນໃໝອີກ, ຍິນດີທີ່ໄດ

ເຫັນວາການແລກປຽນຂອງພວກເຮົາໃນເວລານັ້ນມີບົດບາດ

ທີ່ດີ, ສິ່ງທີ່ຍິ່ງຍິນດີກວ່ານັ້ນແມນການຄວບຄຸມ ແລະ ປອງ

ກັນພະຍາດຂອງປະເທດລາວເຮັດໄດດີຫຼາຍ."

      "ສ�າລັບຄົນທ່ີເຂ້ົາມາຊາຍແດນລາວ  ປະເທດລາວກ�ມີ

ກ�ານົດການກຽວກັບການກັກບ�ລິເວນໃນໄລຍະ  14  ວັນ ຄືກັນ." 

ທານເຜີງເສົາຢຸນ ທີ່ເປັນຫົວໜາຄະນະຊວຍເຫຼືອການແພດ

ກາວວາ, ພາຍຫຼັງໄດຮັບຜົນການທົດລອງວິເຄາະຕົວຢາງ 

ໂຄວິດ-19  ທ່ີເປັນຜົນລົບແລວ, ເຂົາເຈ້ົາສາມາດປະຕິບັດການ

ເຈລະຈາວຽກງານກັບສູນວິເຄາະ ແລະລະບາດວິທະຍາແຫງ

ຊາດລາວ ໃນວັນທີ  25  ຢາງທັນທີ, ນີ້ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຈາກ "ຊອງທາງສີຂຽວ" ການໄປມາຫາສູລະຫວາງພະນັກງານ

ຈີນ-ລາວ, ນີ້ເປັນຄວາມເຫັນເອກະພາບກັນທີ່ໄດບັນລຸເມື່ອ

ການພົບປະເຈລະຈາຂອງທານ ຫວັງຢີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ການຕາງປະເທດຈີນ  ແລະ ທານ ສະເຫີຼມໄຊ  ກົມມະສິດ ລັດຖະ

ມົນຕີກະຊວງການຕາງປະເທດລາວ  ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2020.

     ຫຼັງຈາກດ�າເນີນການເຈລະຈາວຽກງານ ກວດເບິ່ງສະ

ຖານທ່ີຫອງທົດລອງ  ແລະ ຄິດໄລ ເຮັດເຄ່ືອງໝາຍຕເຄ່ືອງ

ອຸປະກອນໄດສ�າເລັດແລວ, ວັນທີ  26  ຈ່ຶງເປັນວັນທ່ີ  "ເຮັດ

ວຽກໜັກ". “ຄະນະວຽກງານຂອງພວກເຮົາລວມມີ 6 ຄົນ, ເມ່ືອ

ຂົນສ່ົງເຄ່ືອງອຸປະກອນ ພະນັກງານຝາຍລາວໄດສະໜອງການ

ຊວຍເຫືຼອຢາງຫຼວງຫຼາຍ.” ນາງ ໂຈວແຈນານ ບອກໃຫຮູວາ, 

ຕູປອດໄພຊີວະພາບໃຫຍທີ່ໜັກຫຼາຍ, ທີ່ແຍກອອກເປັນສວນ

ບໄດ, ຕອງຂົນຂຶ ້ນສະຖານທີ ່ຫອງທົດລອງໃນຊັ ້ນທີສອງ 

ໂດຍຜານທາງຂັ້ນໄດ, “ພະນັກງານ 10 ກວາຄົນ ທັງຝາຍ

ລາວ ແລະ ຈີນ ພະຍາຍາມຮວມກັນຂົນເກືອບວາແຕຕອນເຊ້ົາ

ຈົນເຖິງຕອນແລງ, ຊ�້າບໜຳຍັງໄດມາງຮາວມືຈັບຂອງຂັ້ນ

ໄດອອກອີກ.”

      “ເຖິງແມນວາລຳບາກກ�ຕາມ ແຕຍອນຄວາມພະຍາຍາມ

ຮວມກັນຂອງທັງສອງຝາຍເຮົາ ທຸກຢາງດຳເນີນໄປຢາງສະ

ດວກ.” ທານ ເຜິງເສົາຢຸນ ກາວວາ, ໃນຕອນແລງວັນທີ 27, 

ຫອງທົດລອງໃໝກ�ສຳເລັດວຽກງານການກຕ້ັງ ແລະການປັບ

ປຸງ ແລະ ມອບໃຫຝາຍລາວເລ່ີມການນຳໃຊຕົວຈິງແລວ. ພາຍ

ຫຼັງສຳເລັດການກຕັ້ງແລວ, ຝາຍລາວສາມາດບັນລຸການ 

ທົດລອງວິເຄາະເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 68 ຄົນພາຍໃນ 2 

ຊົ່ວໂມງ, ຄວາມສາມາດການທົດລອງວິເຄາະອັນໃຫຍທີ່ສຸດ

ພາຍໃນມ້ືດຽວ ໄດເພ່ີມຈາກ 500 ຄົນມາເປັນ 3000 ຄົນ, ເຊ່ິງ

ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການໃນການຄວບຄຸມ ແລະ 

ປອງກັນພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຢາງມີປະສິດທິພາບ.

      ຫັຼງຈາກວັນທີ 28 ຫາວັນທີ 30 , ຄະນະຊວຍເຫືຼອການແພດ 

ເລ່ີມປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມໃຫແກພະນັກງານການແພດຂອງ

ສູນວິເຄາະ ແລະລະບາດວິທະຍາແຫງຊາດລາວ ແລະ ພະ

ນັກງານການແພດທີ່ມາຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຈຳ

ປາສັກ ແລະອ່ືນໆ.  “ຄວາມຕອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາເຄ່ັງຮອນ

ຫຼາຍ ທັງຊັດເຈນຫຼາຍ, ຈ່ຶງຫວັງຢາກໃຫພວກເຮົາສາມາດດຳ

ເນີນການຝຶກອົບຮົມໃນ 5 ດານຄື:  ຄວາມປອດໄພຊີວະພາບ 

ການເກັບຕົວຢາງ ການຂົນສ່ົງຕົວຢາງ ການວັດແທກຕົວຢາງ 

ການນຳໃຊ ແລະ ການຮັກສາເຄື່ອງອຸປະກອນຂອງຫອງທົດ

ລອງ.” ທານ ເຣີນສຽງ ພະນັກງານສູນການຄວບຄຸມ ແລະ

ປອງກັນພະຍາດລະບາດແຂວງຢຸນນານກາວດ່ັງນ້ັນ.

      “ເມ່ືອເຫັນພະນັກງານຝາຍລາວທ່ີໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ສາມາດປະຕິບັດການປອງກັນຕົນເອງ ແລະ ປະຕິບັດການທົດ

ລອງໄດຢາງຊຳນິຊຳນານ, ຮູສຶກວາດີໃຈຫຼາຍ.” ນາງຈິນສຽງ

ເມີຍ ສະມາຊິກຂອງຄະນະຊວຍເຫຼືອການແພດບອກໃຫຮູວາ, 

ລາວສາມາດສຳຜັດໄດວາພະນັກງານການແພດລາວແມນ

ຖະໜອມຖອມຕົວ ແລະ ລຳບາກຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ຫວັງວາເຂົາ

ເຈ້ົາຈະສາມາດປົກປອງຕົນເອງໃຫດີ ແລະທັງປົກປອງປະຊາຊົນ

ລາວໃຫດີເຊ່ັນກັນ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຄະນະຊວຍເຫຼືອການແພດປະກອບຕິດຕັ້ງຫອງທົດລອງວິເຄາະໂຄ
ວິດ-19

图① 组装实验室设备 

ຮູບ ② ຄະນະຊວຍເຫືຼອການແພດແນະນຳ ສ່ິງທ່ີຄວນລະມັດລະວັງໃນການ

ໃສເສື້ອປອງການໃຫແກພະນັກງານການແພດຝາຍລາວ
图② 工作组向老方医务人员讲解防护服穿戴注意事项 

ຮູບ ③ ສົນທະນາແລກປຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
图③ 座谈交流 
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ສຽງ

声音

    ທານເຜິງເສົາຢຸນ(ຫົວໜາຄະນະ

ຊວຍເຫືຼອທາງການແພດ ມາຈາກຫອງ

ການພົວພັນຕາງປະເທດຂອງອຳນາດ

ການປົກຄອງປະຊາຊົນແຂວງຢຸນນານ)

      ປະຊາຊົນລາວຖືພວກເຮົາເປັນ

ຍາດຕິພີ ່ນອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຫົວ

ໃຈພວກເຮົາກ�ຖືປະຊາຊົນລາວເປັນ

ຍາດຕິພ່ີນອງຂອງຕົນເອງ. ມິດຕະພາບ

ຈີນ-ລາວ ມິດຕະພາບລາວ-ຢຸນນານ 

ໄດລົງເລິກເຂ້ົາໃນຫົວໃຈ.

     ນາງ ໂຈວແຈນານ(ສະມາຊິກ

ຂອງຄະນະຊວຍເຫືຼອທາງການແພດ)

     ພະນັກງານການແພດຝາຍລາວ

ຕຕານພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ປະຕ ິ

ບັດຕາມໜາທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປົກປັກ

ຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ

ຂອງຕົນ, ຂອຍກ�ຈະຮັກສາຈິດໃຈເບ້ືອງ

ຕົ້ນຂອງຕົນ ນັ້ນກ�ຄື ປົກປັກຮັກສາປະ

ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງຕົນ.

       ເຣີນສຽງ(ສະມາຊິກຂອງຄະນະຊວຍ

ເຫືຼອທາງການແພດ)

     ວຽກງານຄ້ັງນ້ີເປັນພາລະໜາທ່ີຮັບ

ຜິດຊອບທີ່ປະຕິເສດບໄດຂອງພວກເຮົາ, 

ກ�ເປັນໜາທີ່ພວກເຮົາຕອງແບກຫາບຕ

ວຽກງານຕົນເອງ.  ການຮັບມືກັບພະຍາດ

ລະບາດໂຄວິດ-19 ຕອງການຄວາມພະ

ຍາຍາມຮວມກັນຂອງມວນມະນຸດ.
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     ທານ ຟາງສ(ີສະມາຊກິຂອງຄະນະ

ຊວຍເຫືຼອທາງການແພດ)

      ຈິດໃຈຄວາມຮັກແພງຕົວຈິງໄດ

ສອງແສງອອກມາໃນເມື່ອຍາມພົບພ�້ກັບ

ຄວາມຫຍຸງຍາກ, ຮວມມືຕຕານພະຍາດ

ລະບາດນຳກັນ, ຮວມຕົວເຂ້ົາກັນໃນການ

ກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳຈີນ-ລາວ, ແລະ 

ຮວມກັນປະເຊີນໜາກັບສ່ິງທາທາຍຄວາມ

ສຽງທ່ີມີລັກສະນະສາກົນນຳກັນ.

     ນາງຈິນສຽວເມ້ີຍ(ສະມາຊິກຂອງຄະ

ນະຊວຍເຫືຼອທາງການແພດ)

      

      ການເດີນທາງໄປປະເທດລາວຄ້ັງ

ນ້ີ, ຂອຍໄດສຳຜັດເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ

ອັນໃຫຍຫຼວງຂອງທັງສອງຝາຍຈີນ ແລະ 

ລາວ ທ່ີໄດເຮັດພາຍໃນໄລຍະການຕຕານ

ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຮວມກັນ. ຂອຍ

ຍັງສັງເກດເຫັນຈິດໃຈຖະໜອມຖອມຕົວຕ

ວຽກງານຂອງພະນັກງານການແພດ

ຝາຍລາວ, ມັນໄດເສີມຂະຫຍາຍສະຕິຮັບ

ຜິດຊອບຂອງຂອຍຢູບອນຕຳແໜງວຽກ

ງານຂອງຕົນ.

     ນາງ ຕຽນຈືສິນ(ສະມາຊິກຂອງຄະນະ

ຊວຍເຫືຼອທາງການແພດ)

      ຂອຍໄດສຳຜັດເຖິງຄວາມຊ່ືສັດແລະ 

ຄວາມອົບອຸນຂອງເພ່ືອນມິດລາວ. ຫວັງ

ວາພະຍາດລະບາດນີ້ຈະໝົດສິ້ນໄປໄວໆ, 

ເພາະຂອຍຢາກພາລູກສາວຂີ່ລົດໄຟຈີນ-

ລາວ ໄປທຽວລາວໃນອະນາຄົດ.
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一座城 一碗粉

旅游，自然风景、人文风情固然重要，但美食却往往最容易打动游客

的心。我喜欢柳州，源自那碗酸酸的辣辣的又有点儿“臭臭的”螺蛳粉。

螺蛳粉就是探寻柳州味道最好的开始。

每次来到柳州，空气中弥漫的螺蛳粉那股味儿都刺激着我

的味蕾。当地朋友教会我如何“嗦粉”，嗦是吃的意思，形

象表达出了吃粉的声音和享受美味的满足。螺蛳粉讲究

辣、爽、鲜、酸、烫，软韧爽口的米粉加上花生、

油炸腐竹、萝卜干、辣椒油、青菜等佐料，当

然最重要的食材是酸笋和酸豆角，这两味可

是螺蛳粉的灵魂。

■ 赵珊 / 文
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      ເລ່ືອງການທອງທຽວນ້ັນ, ທິວທັດທ�າມະຊາດ ແລະ ຮີດ

ຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳ ແນນອນແມນສຳຄັນຫຼາຍ, ແຕວາ

ອາຫານທີ່ແຊບຊອຍ ພັດມັກຈະສາງຄວາມປະທັບໃຈໃຫນັກ

ທອງທຽວໄດງາຍທ່ີສຸດ. ຂອຍມັກ ຫິຼວໂຈວ (Liuzhou city),

ນັ້ນແມນຍອນເຝີຫອຍຖວຍໜຶ່ງ ທີ່ທັງມີລົດສົ້ມໆເຜັດໆ ແລະ

ມີກ່ິນຕຸງໆເໝັນໆໜອຍໜ່ຶງນ້ັນ. 

     ເຝີຫຼິວໂຈວ ກ�ແມນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການສະ

ແຫວງຫາລົດຊາດຄວາມແຊບນົວຂອງຫິຼວໂຈວ.

      ທຸກເທ່ືອທ່ີມາຮອດຫິຼວໂຈວ, ກ່ິນຫອມອັນນ້ັນຂອງເຝີຫອຍ

ທີ່ປິວກຸມໄປທົ່ວອາກາດບ�ລິເວນນັ້ນ ມັກຈະກະຕຸນຕອມຮັບລົດ

ຊາດຂອງຂອຍສະເໝີ. ໝູເພື່ອນຄົນທອງຖິ່ນ ສອນໃຫຂອຍຮູ

ວາຄວນ “ກິນເຝີ - ຊົດເຝີ” ແບບໃດຈ່ຶງຄັກ, “ຊົດ” ແມນຄຳ

ເວົ້າຕາມສຽງຂອງການກິນ, ສະແດງລັກສະນະອອກໃຫເຫັນ

ເຖິງສຽງຊົດກິນເຝີ ແລະ ຄວາມພ�ໃຈໃນລົດຊາດແຊບຊອຍ

ທ່ີໄດຮັບ. ເຝີຫອຍໃສໃຈເປັນພິເສດໃນເລ່ືອງ ເຜັດ ໃສ ສົດ ສ້ົມ

ຮອນ, ເສ້ັນເຝີອອນນຸມຖືກປາກ ບວກໃສກັບເຄ່ືອງປຸງລົດຊາດ

ຕາງໆ ເຊ່ັນ: ຖ່ົວດິນ ຈືນພອງເຕົາຮູ ກະຣົດແຫງ ນ�າ້ມັນເຜັດ 

ແລະ ຜັກສົດ ເປັນຕົ້ນ, ແນນອນ ສວນປະກອບອາຫານທີ່ສຳ

新华社  图

37

|   生活方式;y4u-u;yf



ຄັນທີ່ສຸດແມນໜໄມສົ້ມ ແລະໝາກຖົ່ວດອງ, ສອງລົດຊາດນີ ້

ຈ່ັງແມນຈິດວິນຍານຂອງເຝີຫອຍແທ.

      ຫັຼງຈາກຊົດເຝີແລວ, ໃນປາກຍັງມີກ່ິນຫອມ, ຄວາມຢາກ

ຍັງບທັນໝົດ, ບຕອງເສຍດາຍ, ການເດີນທາງທອງທຽວໄປ

ກັບເຝີຫອຍຫິຼວໂຈວ ຫາກຈະເລ່ີມຕ້ົນ. ໃນສາຍຕາຂອງຄົນຈີນ, 

ອາຫານແຊບຊອຍ ບແມນພຽງແຕຕອບສະໜອງຄວາມຢາກ

ຂອງປາກ ແລະ ທອງເທ່ົານ້ັນ, ຫາກທັງເປັນການທົດລອງຊີມ

ສຳຜັດກັບວັດທະນະທ�າຢາງໜ່ຶງ. ຕ້ົນປີ 2018, ຫ�ພິພິທະພັນວັດ

ທະນະທ�າການກິນດ່ືມເຝີຫອຍຫິຼວໂຈວ ເປີດປະຕູຕອນຮັບແຂກ

ຄົນ, ວາງສະແດງສະພາບໃນອະດີດ ແລະປັດຈຸບັນຂອງເຝີຫອຍ

ຕນັກທອງທຽວ, ພາໃຫຜູທ່ີນິຍົມຊົມຊອບ ໄດມີໂອກາດໃນການ

ສຳຜັດ ແລະ ມີຄວາມຊົງຈຳທ່ີດີ.

      ຫິຼວໂຈວ ແມນບອນທ່ີນັກບູຮານຄະດີຄ້ົນພົບກຽວກັບການ

ກິນຫອຍທີ່ມີເວລາມາຍາວນານກວ່າໝູຢູໃນເຂດແຄວ້ນແດນ

ດິນຂອງຈີນ. ການວາງສະແດງຂອງຫ�ພິພິທະພັນ ກອນອ່ືນແມນ

ເພື່ອໃຫນັກທອງທຽວເຫັນໄດເຖິງມວນຮູບພາບທີ່ມີປະຫວັດ

ສາດອັນຍາວນານອ່ີຫີຼມວນໜ່ຶງ, ເລ່ີມແຕຊາວພັນປີກອນ ທ່ີຄົນ

ຫຼິວຈຽງ(Liujiang) ທີ່ຢູໃນຖ�້າປາຍຫຼຽນຕຸງ (Bailiandong) 

ຂອງຫຼິວໂຈວ ໄດເລີ່ມຕົ້ນກິນຫອຍແລວ, ຈົນມາເຖິງຮານເຝີ

ຫອຍແຄມທາງ ຮານເຝີຫອຍຢູໃນໂຮງແຮມ ແລະ ຮານຕອງ

ໂສເຝີຫອຍສະໄໝໃໝ. ພາຍຫັຼງປະເທດຈີນປະຕິຮູບເປີດກວ້າງ, 

ຫຼິວໂຈວ ສາງຕັ້ງທຸລະກິດເຝີຫອຍຂຶ້ນ. ປ ີ2008, “ເຝີຫອຍທີ່

ມີວິທີກ�າການຜະລິດແບບເຮັດດວຍມື” ໄດຜານການພັດທະນາ

ມາເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີ, ຖືກຄັດເລືອກເຂ້ົາໃນບັນຊີມ�ລະດົກ

ວັດທະນະທ�າທ່ີບມີຕົວຕົນຂອງກວາງຊີ . ຊມປີນ້ີ, ຍັງພັດທະນາ

ຂະໜາດໃຫຍກາຍເປັນຂະແໜງການຜະລິດ, ໄປຄຽງຄູກັບ

ການເປັນເຝີຫອຍບັນຈຸເປັນຫອອກສູຕະຫຼາດໂລກ, ເຝີຫອຍໄດ

ອອກຈາກຮານນອຍໆແຄມທາງ ກາວໄປສູສວນອຸດສາຫະກຳ

ແລວ, ດຳເນີນການຜະລິດເປັນແບບອຸດສາຫະກຳ, ທັງກາຍ

ເປັນ “ອາຫານແຊບຍອດນິຍົມທາງອອນລາຍ”. 
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ຕາງປະເທດ, ກາຍເປັນ “ອາຫານແຊບຍອດນິຍົມທາງອອນ

ລາຍ” ຢາງໄວວາ.

      ສະຖິຕິຈາກກົມການຄານະຄອນຫິຼວໂຈວ ສະແດງໃຫເຫັນ

ວາ, ນັບແຕທາຍປີ 2014 ເຖິງທາຍປີ 2020, ວິສາຫະກິດຜະ

ລິດເຝີຫອຍແບບເປັນຫສຳເລັດຮູບຂອງຫຼິວໂຈວ ພັດທະນາ

ຢາງໄວວາຈາກ 1 ແຫງ ເປັນ 80 ກວ່າແຫງ, ມີ 200 ກວ່າ

ຍີ່ຫ�້, ຮານຂາຍທາງອອນລາຍຂອງເຝີຫອຍ ມີຫຼາຍກວ່າ 10 

ພັນແຫງ, ຮານຂາຍເຝີແບບເປີດເປັນຮານຂາຍກັບທີ່ຕົວຈິງ

ໃນປະເທດຈີນ ມີຫຼາຍກວ່າ 8000 ແຫງ, ຢູໃນປະເທດ ດັ່ງ

ເຊ່ັນ: ອາເມຣິກາ ການາດາ ແລະ ສິງກະໂປ ລວນແຕໄດເປີດ

ຮານຂາຍເຝີຫອຍກັບທ່ີ.

      ເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີ 2020 ມູນຄາການຜະລິດເຝີຫອຍ

ແບບເປັນຫສຳເລັດຮູບ ບັນລຸເຖິງ 4,98 ຕ້ືຢວນ, ຄາດວາໝົດ

ປີຈະບັນລຸເຖິງ 9 ຕ້ືຢວນ; ເຄ່ິງທ�າອິດຂອງປີ 2020 ສ່ົງອອກ

ຕາງປະເທດບັນລຸໄດ 7,5 ລານຢວນ, ເປັນ 8 ເທື່ອຂອງມູນ

ຄາລວມການສົ່ງອອກໝົດປີ 2019. ຢູໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, 

ມີໝູເພື່ອນຄົນຕາງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍ ຕິດໃຈນຳລົດຊາດ

ຂອງເຝີຫອຍ.

      ໃນປັດຈຸບັນ,  ເຝີຫອຍຫິຼວໂຈວ ຈັດຢູໃນອັນດັບທີໜ່ຶງດານປະ

ລິມານການຈຳໜາຍໝ່ີເຝີປະເພດຜະລິດຕະພັນພ້ືນເມືອງ ຢູໃນ

ຖານເວທີການຄາທາງອອນລາຍຂອງຈີນ, ກາຍເປັນອາຫານ

ເບົາ “ທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມ” ໃນທ່ົວປະເທດຈີນ.

      ຫ�ພິພິທະພັນ ປະກອບດວຍ 4 ເຂດສະແດງໃຫຍ ທ່ີມີຄື: 

ການຊອກຄົ້ນ-ແຫລງທີ່ມາຂອງເຝີຫອຍ, ການຊົມເບິ່ງ-ເສັ້ນ

ທາງຂອງເຝີຫອຍ, ການລອງຊິມ-ລົດຊາດຂອງເຝີຫອຍ ແລະ 

ການສະແຫວງຫາພາລະກິດທີ່ໃຫຍຫຼວງຂອງເຝີຫອຍ;  ເລີ່ມ

ຈາກປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງເຝີຫອຍ ຂະບວນວິວັດ

ການຂະຫຍາຍຕົວ ວິທີກຳການຜະລິດ ການພັດທະນາເປັນຂະ

ແໜງການຜະລິດ ການຈິນຕະນາການໄປສູອະນາຄົດ ເພ່ືອວາງ

ສະແດງວັດທະນະທ�າຂອງເຝີຫອຍ. ເຂດປະຕິສ�າພັນເຊິ່ງກັນ

ແລະ ກັນ ແມນໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ, ສາມາດສ�າພັດເຖິງ

ຄວາມມວນຊື່ນໃນການເຮັດເຝີຫອຍດວຍຕົນເອງ, ຍັງສາ

ມາດລອງຊິມເຝີຫອຍຫິຼວໂຈວຈາກຕ້ົນຕຳຫັຼບເດີມທ່ີແທຈິງ.

      ການທອງທຽວ ແມນຊອງທາງທ່ີດີທ່ີສຸດເຮັດໃຫນັກທອງ

ທຽວຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດຕິດໃຈເຝີຫອຍ. ເຝີຫອຍໜຶ່ງຖວຍ

ໄດດຶງດູດນັກທອງທຽວມາຈາກທຸກສາລະທິດ, ລະດັບຊ່ືສຽງທ່ີ

ດີນັບມ້ືນັບສູງຂ້ຶນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຝີຫອຍ ລວມຕົວເຂ້ົາກັນກັບ

ການທອງທຽວຫິຼວໂຈວ ກາຍເປັນຂອງທ່ີລະລຶກການທອງທຽວ 

ແລະ ສິ່ງດຶງດູດດານການທອງທຽວ. ເຝີຫອຍ ໄດກາຍເປັນ

ຈຸດເດັ່ນໃໝຂອງອຸດສະຫະກ�າການທອງທຽວຫຼິວໂຈວ ແລະ 

ຂອງຂວັນທ່ີຈຳເປັນຕອງຊ້ືຈາກຫິຼວໂຈວ. ເມືອງແຫງໜ່ຶງ ລົດ

ຊາດຢາງໜ່ຶງ, ເຝີຫອຍ ນ້ັນກ�ແມນລົດຊາດຂອງຫິຼວໂຈວ.

      ປັດຈຸບັນ, ເຝີຫອຍຫິຼວໂຈວ ຈາກເຮັດຢູຮານກິນກັບທ່ີ ກາວ

ໄປເຖິງເຮັດເປັນຫສຳເລັດຮູບກິນໄດໄວ, ອອກຈາກຮອມນອຍ

ແຄມທາງຂອງຫຼິວໂຈວ ໄປສູທຸກແຫງຫົນທັງພາຍໃນ ແລະ 

ນັກທອງທຽວທັດສະນະຊົມຫ�ວາງສະແດງວັດທະນະທຳເຝີຫອຍ
游客在螺蛳粉饮食文化博物馆参观 新华社 图

ເສັ້ນທາງແຫງຂະແໜງການຜະລິດຂອງເຝີຫອຍ

螺蛳粉的产业之路
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中国传统童装 ：呵护生命 平安长大

g7njv'o5j'sqj,0v'gfadohvp9uoG 
4tsov,sv,Iad-u;yf .shg8u[.spjfh;plts;affurk[

贴身护体、镇邪避恶，扮穷装“贱”……中

国儿童怎么穿，最初的诉求都是好养好活。于是

虎头帽、红肚兜、长命锁……从头到脚，齐来护生。

童装方便、活泼、自由，处处讲求寓意，直指中

国育儿文化的根本——呵护生命，平安长大。

      ຖືກໂຕສະບາຍ ແລະ ຮັກສາຮາງກາຍ, ປອງກັນ ແລະ

ຫີຼກເວ້ັນສ່ິງຊ່ົວຮາຍ, ແຕງຕົວແບບທຸກຈົນແລະຕາຕອຍ...ເດັກ

ນອຍຈີນໃສເຄື່ອງນຸງຫົ່ມແບບໃດ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນກ�ແມນເພື່ອ

ໃຫເປັນເດັກທ່ີລຽງງາຍ ແລະ ຢູລອດ. ສະນ້ັນ ໝວກຫົວເສືອ, 

ຜາບັງທອງສີແດງ, ສອຍກີ້ພວງກຸນແຈອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນ... 

ຈາກຫົວລົງຮອດຕີນ, ທຸກສ່ິງທຸກຢາງທ່ີໃສຢູຕາມຮາງກາຍນ້ັນ 

ຕາງກ�ແມນເພ່ືອຮັກສາຮາງກາຍສົມບູນ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງ

ແຮງ. ເຄື່ອງນຸງຫົ່ມຂອງເດັກນອຍມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, 

ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ໃຫຄວາມເສລີ, ທຸກສ່ິງທຸກຢາງກ�ເນ້ັນດານ

ຄວາມໝາຍ, ເຊ່ິງແນໃສພ້ືນຖານວັດທະນະທ�າແຫງການລຽງ

ເດັກຂອງປະເທດຈີນ--ນັ້ນກ�ຄື: ຖະໜອມຫອມຮັກຊີວິດ ໃຫ

ເຕີບໃຫຍດວຍສະຫວັດດີພາບ.

图虫创意
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      ຜາອອມ ຊຽງປາວ ທ່ີເວ້ົາເຖິງນ້ີ ໝາຍເຖິງຜາຫ່ົມແລະສາຍ
ຮັດສ�າລັບຫ່ົມອູມເອົາລູກອອນ. ໃນສະໄໝຈານກົວ(period  of

the Warring States)(ກອນ ຄ.ສ. ປີ 475-221) ສະໄໝບູຮານ
ຂອງຈີນນ້ັນ ກ�ມີຄ�າເວ້ົາທ່ີວາ ຜາອອມ ຊຽງປາວ ຢູແລວ.
     ຢູນ�າປະເພນີພື້ນເມືອງຈີນ, ສວນປະກອບຕົ້ນຕ�ຂອງຜາ
ອອມ ຊຽງປາວ ມີສອງຢາງ ຄື ຜາອອມ ແລະ ຜາອອມເປ. 
ຄົນຈີນມັກແສວລວດລາຍ ແລະ ຕົວໜັງສືຕາງໆທ່ີເປັນຕົວແທນ
ຂອງຄວາມມຸງມາດປາຖະໜາ, ເຊັ່ນ ດວງດອກໄມທີ່ມີສັນ
ຍາລັກຂອງຄວາມເປັນສິລິມຸງຄົນຕົວຢ່າງຄ�າເວົ້າອວຍພອນ 
“ໃຫຍກາໜາບານແລະແຂງແຮງ”ແລະ “ໃຫເຕີບໃຫຍດວຍສະ
ຫວັດດີພາບ”ເປັນຕ້ົນ.
     ຢູໃນໂຮງໝ�, ນາງພະຍາບານຈະບອກໃຫຜູເປັນແມກະ
ກຽມຜາອອມໄວ, ເພື່ອໃຊສ�າລັບຫົ່ມອູມເອົາເດັກແດງທີ່ຫາກ່�
ເກີດອອກມາໃໝໆ. ຜາອອມທີ່ເປັນເຄື່ອງໃຊສ�າລັບອູມເດັກ
ອອນທີ່ເກົ່າແກແບບນີ້, ໄດໂອບອູມເອົາລູກອອນໄວຢູໃນຜືນ
ຜາຢາງແໜນແຟນ, ໂລກທາງນອກຈຶ່ງບສາມາດແຕະຕອງ
ເຖິງເດັກໄດ, ສະພາບແບບນັ້ນກ�ເໝືອນດັ່ງວາເດັກອອນກັບ
ຄືນຢູໃນມົດລູກຂອງແມມານດາຄືເກ່ົາ. 

      ແຕສະໄໝບູຮານຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ການອວຍພອນທ່ີຈົບ
ງາມທ່ີສຸດສ�າລັບເດັກນອຍ ກ�ຄື “ມີອາຍຸໝ້ັນຂວັນຍືນເຖິງຮອຍ
ປີ”. “ສອຍກ້ີພວງກຸນແຈອາຍຸໝ້ັນຂວັນຍືນ”ທ່ີຜານການຫຼຫຼອມ
ທຸບຕີເປັນຮອຍເປັນພັນເທ່ືອ ແລະ ການຄວັດແກະຢາງປານີດ
ລະອຽດນ້ັນ ກ�ແມນ ສ່ິງປອງກັນຕົວທ່ີສາມາດ “ກັກຂັງເອົາຊີ
ວິດໄວ, ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ”ຕາມຮີດຄອງປະເພນີພ້ືນ
ເມືອງຂອງຈີນ.
      ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສອຍກ້ີພວງກຸນແຈອາຍຸໝ້ັນ
ຂວັນຍືນນ້ີ,ສາມາດຫວນກັບຄືນໄປເຖິງສະໄໝລາຊາວົງຮານ
ຂອງຈີນ( Han Dynasty, ກອນ ຄ.ສ. ປີ 202 - ຄ.ສ  ປີ 8, ຄ.ສ. 
ປີ 25 - 220) . ສອຍກ້ີພວງກຸນແຈອາຍຸໝ້ັນຂວັນຍືນ ສວນຫຼາຍ
ແມນເຮັດດວຍເງິນ, ມັກຈະຄວັດແກະຕົວໜັງສື “ມີອາຍຸໝັ້ນ
ຂວັນຍືນເຖິງຮອຍປີ”ແລະ“ມີອາຍຸໝ້ັນຂວັນຍືນ ແລະ ຮ່ັງມີຜາ
ສຸກ”ພອມ, ແລວໃຊແຖບຜາໄໝມັດໃສແຜນກ້ີ, ເມ່ືອເດັກນອຍ
ຄົບຮອຍວັນຫືຼເຕັມໜ່ຶງຂວບກ�ຫອຍໃສຄ�ຂອງເດັກນອຍ.
      ສອຍກີ້ພວງກຸນແຈອາຍຸໝັ້ນຂວັນຍືນນີ້, ເຕັມໄປດວຍ
ຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມຄອງຄອຍ ແລະ ຄວາມອວຍພອນຂອງ
ຜູໃຫຍທັງຫຼາຍ. ຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທ�າການໃສສອຍກີ້
ພວງກຸນແຈອາຍຸໝ້ັນຂວັນຍືນນ້ີ, ກ�ໄດສືບທອດຈາກຄົນຈີນແຕ່
ຮຸນໜ່ຶງໄປສູຮຸນໃໝສືບຕໆ ໄປ.

ຜາອອມ ຊຽງປາວ (qiǎng bǎo): ເຄ່ືອງນຸງຫ່ົມຜືນ

ທ�າອິດໃນຊີວິດຄົນເຮົາ

襁褓 ：人生的第一件衣服

ສອຍກ້ີພວງກຸນແຈອາຍຸໝ້ັນຂວັນຍືນ: ສ່ິງປອງກັນແບບຈນີ

长命锁 ：中国式护身符

新华社 图

新华社 图
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     ໃຊແຜນຜາເພື່ອປິດບັງໜາທອງຂອງເດັກອອນ, ເຊິ່ງມີ
ແຕແຜນຜາທາງໜາ, ບມີແຜນຜາທາງຫັຼງ.
      ສ�າລັບດານຮູບຮາງ, ຜາບັງທອງຈະສະແຫວງຫາລັກ
ສະນະງາຍດາຍ, ແລວກ�ແສວຮູບພາບທ່ີມີຄວາມໝາຍສິລິມຸງ
ຄຸນຕາງໆນາໆພອມອີກ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍາລັກແຫງ
ຄວາມມີສິລິມຸງຄຸນ, ສະແດງໃຫເຫັນຄວາມມຸງມາດປາຖະໜາ
ອັນດີງາມຂອງຜູປົກຄອງທ່ີມີຕລູກເຕ້ົາ. ເຖິງແມນວາມັນມີຮູບ
ຮາງງາຍດາຍ, ພັດມີບົດບາດນ�າໃຊຢາງແທຈິງ. ເສື້ອຊອນ
ໃນຂອງຜູໃຫຍແບບນ້ີ, ເມ່ືອໃສກັບເດັກຫາກໃສທາງນອກໄດ,
ເຊິ່ງສະແດງວາມາລະຍາດດານການນຸງຖືຂອງຈີນ ເວລາ
ໃຊກັບເດັກແລວກ�ບໄດເຄັ່ງຂັດຄືຜູໃຫຍແລວ. ເດັກນອຍໃສ
ຜາບັງທອງ, ກ�ມີຄວາມຈ�າກັດໜອຍ, ສາມາດເໜັງຕີງເລາະ
ຫ້ິຼນໄດຢາງເສລີ, ທັງປອງກັນໃຫທອງປາສະຈາກການຈັບໜາວ
ເຈັບເປັນໄດອີກດວຍ.

本刊综合

     ຫົວໃສໝວກຫົວເສືອ, ຕີນໃສເກີບຫົວເສືອ, ມືຈັບເຄື່ອງ
ຫ້ິຼນຮູບໂຕເສືອ, ຫົວໝູນໝອນຫົວເສືອ... ຢູຕາມພ້ືນເມືອງຈີນ,
ເສືອແມນເທພາອາຮັກຂອງເດັກນອຍ. ເສືອທີ່ເປັນເຈົ້າປາ
ເຈ້ົາດົງໃນພູຜາປາດົງນ້ັນ, ຮູບພາບຂອງມັນຖືກປະຊາຊົນຈີນ
ສະຫຼຸບເປັນແບບລຽບງາຍ, ບວກກັບຄວາມອວຍພອນອັນຈົບ
ງາມຄືຫວັງໃຫເດັກນອຍມີການເຕີບໃຫຍຢາງແຂງແຮງ,ເຊ່ິງ
ເມ່ືອນຸງໃສຮາງກາຍຂອງເດັກແລວ ມີລັກສະນະທັງຂຶງຂັງກາ
ຫານທັງໜາຮັກ.
      ສ�າລັບຜູເປັນແມແລວ, ທຸມເທຄວາມຮັກແພງໃຫລູກຫຼາຍ
ປານໃດກ�ຍັງບພ�. ສະນັ້ນ, ຮູບຮາງຂອງໝວກຫົວເສືອຢູໃນມື
ຂອງແມທ່ີຖະໜັດການຖັກແສວນ້ັນ, ກ�ຈະປານີດລະອຽດກວາ
ເພ່ິນ. ໝວກຫົວເສືອແບບສຸດຍອດ ຫາກຕອງຜານຫຼາຍສິບຂ້ັນ
ຕອນ ເຊ່ັນ: ຕັດ, ຕິດ, ປັກ, ແທງ, ຫຍິບ ແລະອ່ືນໆ ຈ່ຶງຈະສ�າ
ເລັດ. ສອງຂາງ ແລະ ເບ້ືອງຫັຼງຂອງໝວກຫົວເສືອຕອງແສວ
ລວດລາຍທີ່ເຕັມໄປດວຍມະໂນພາບ ແລະ ສິລະປະການສະ
ແດງ, ສວນຫຼາຍຈະເປັນຮູບຂອງສັດປີກຕາງໆ ຄື ນົກຫົງ,ນົກ
ນ�າ້, ນົກແອນ ເປັນຕ້ົນ, ແລວປະດັບດວຍດອກໄມໃບຫຍາ, ເຊ່ິງ
ເໝືອນດ່ັງໄດປະກອບຄູປີກໃຫແກເສືອນ້ັນເອງ.

ໝວກຫົວເສືອ:ເທພາອາຮັກຂອງເດັກນອຍ

虎头帽 ：儿童的保护神

ຜາບັງໜາທອງ:ເຄື່ອງນຸງຫົ່ມປອງກັນຊີວິດທີ່ຢູໃກໆກັບ

ດວງວິນຍານ

肚兜 ：贴近灵魂的护生之衣

CFP 图图虫创意
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一栋建筑的“节能密码”
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在中国，随着节能环保理念深入人心，节能

型建筑颇受大众青睐。

利用高反射的光导管系统，将室外阳光导入

大楼，为大楼提供额外光源 ；电梯安装有能量反

馈器，使得电梯在高速运转情况下，尤其是空载

上行和满载下行时，部分动能转化为电能 ；顶层

安装微风力发电机、太阳能智能追踪电池板、建

筑立面设立导水槽收集雨水……位于四川省成都

市高新技术开发区的国际科技节能大厦，就是一

幢应用了许多节能“黑科技”的绿色建筑。

CFP 图44
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      ຢູທ່ີປະເທດຈີນ, ຄຽງຄູກັບສະຕິການປະຢັດພະລັງງານ 
ແລະ ຮັກສາສ່ິງແວດລອມໄດເຂ້ົາສູຫົວໃຈຄົນຢາງເລິກເຊ່ິງນ້ັນ, 
ເຄຫາສະຖານແບບປະຢັດພະລັງງານໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກມະ
ຫາຊົນຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ຕຶກອາຄານປະຢັດພະລັງງານເຕັກໂນໂລ
ຊີສາກົນທ່ີຕ້ັງຢູເຂດພັດທະນາເຕັກນິກສູງໃໝຂອງນະຄອນເສິງຕູ 
ແຂວງເສສວນ (Chengdu  Hi-Tech Development Zone 

Sichuan Province) ເປັນເຄຫາສະຖານແບບສີຂຽວຫັຼງໜ່ຶງ ທ່ີ
ໄດນຳໃຊເຕັກນິກປະຢັດພະລັງງານຫຼາຍຢາງ.

ນຳແສງອາທິດເຂົ້າສູຊັ້ນໃຕດິນ

把阳光导入地下层

      ຕຶກອາຄານຫຼັງນີ ້ ໄດຕິດຕັ ້ງທນຳແສງອາທິດ 43 

ຊດ, ໂດຍນຳໃຊທນຳແສງທີ່ສະທອນສູງ ມາສົ່ງແສງອາທິດ
ຈາກພາຍນອກເຖິງຊັ້ນໃຕດິນ.  “ຕັ້ງແຕເຊົ້າຈົນຄາ, ບວາ
ແມນມື້ຮົ່ມຫຼືມື້ຝົນຕົກ, ແສງອາທິດທີີ່ໄດນຳເຂົ້າຫອງພາຍໃນ
ຂອງລະບົບນີ້ ແມນພຽງພ�ສົມຄວນ.” ທານຕົງເຟິງ(Dong

 feng)ນັກວິສະວະກຳຂອງການອອກແບບລະບົບນຳແສງຊດ
ນ້ີແນະນຳວາ, ຕາມສະຖິຕິ ພາຍໃຕເງ່ືອນໄຂແສງແດດຂອງ
ນະຄອນເສິງຕູ, ລະບົບຊດນີ້ສາມາດສອງສະຫວາງຢາງມີປະ
ສິດທິພາບ ແຕລະມ້ື ປະມານ 10 ຊ່ົວໂມງ.
      ທານສິນເວີຍຣານ(Qin weiran)ພະນັກງານບ�ລິຫານຂອງ
ຕຶກອາຄານໄດແນະນຳໃຫຮູວາ, ຖາຕາມການໃຫແສງສະ
ຫວາງແບບດ້ັງເດີມ, ປະລິມານການນຳໃຊໄຟຟາຂອງການໃຫ
ແສງສະຫວາງຊັ້ນໃຕດິນຊັ້ນໜຶ່ງຂອງຕຶກອາຄານໃນແຕລະ
ປີ ຈະກາຍກວາ 160 ພັນກິໂລວັດໂມງ, ສວນໃນປັດຈຸບັນການ
ສິ້ນເປືອງດັ່ງກາວ ພຽງແຕຕອງເສຍປະລິມານໄຟຟາຊວຍ
ເພ່ີມບເຖິງ 5000 ກິໂລວັດໂມງ.

ລິບກ�ສາມາດ “ຜະລິດໄຟຟາ” ໄດ

电梯也能“发电”

      ລິບຂອງຕຶກອາຄານໄດຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສະທອນພະລັງງານ
ຈຶ່ງສາມາດຫັນປຽນພະລັງງານເຄື່ອນໄຫວສວນໜຶ່ງເປັນພະ
ລັງງານໄຟຟາພາຍໃຕສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຢາງໄວວາ,
ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການຂຶ້ນຫວາງຫຼືການລົງເຕັມຂອງ
ລິບ. ຕາມນີ້ ບພຽງແຕສາມາດຫຼຸດປະລິມານການນຳໃຊໄຟ

ຟາຂອງລິບ ຍັງສາມາດເອົາໄຟຟາທີ່ຫຼາຍເກີນນຳເຂົ້າໃນ
ການສອງແສງສະຫວາງທ່ົວໄປ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງແອເຢັນ
 ຫືຼລິບອີກດວຍ.
      “ຖາເປັນລິບທຳມະດາ, ພຽງແຕໃນຕຶກ A ທ່ີມີ 40 ຊ້ັນໃນ
ຄວາມສູງ 163 ແມັດ, ການເຄ່ືອນໄຫວສືບຕ 10 ຊ່ົວໂມງໃນ
ມື້ດຽວຂອງລິບອັນໜຶ່ງ ກ�ຕອງສິ້ນເປືອງໄຟຟາ 300 ກວາກິ
ໂລວັດໂມງ.” ທານ ສິນເວີຍຣານ ກາວວາລິບທ່ີໄດຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງ
ສະທອນພະລັງງານນ້ັນ, ສາມາດປະຢັດ ພະລັງງານໄຟຟາ 1 

ສວນ 5 ຫືຼ 1 ສວນ 4 ເມ່ືອປຽບທຽບກັບລິບດ້ັງເດີມ.

ປະຢັດຊັບພະຍາກອນໂດຍອີງອາໄສສາຍລົມນ້ຳຝົນ

借助风雨节约资源

     ເມ່ືອມາເຖິງຊ້ັນຍອດຕຶກອາຄານໃນຄວາມສູງ 160 ກວາ
ແມັດ,ລົມພັດແຮງໄດພັດໃບພັດລົມທ່ີຕິດຕ້ັງໃນສ່ີແຈຂອງຊ້ັນຍອດ
ສຸດ ໝູນວຽນຢາງບຢຸດຢ້ັງ. 
     ເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟາດວຍແຮງລົມໜອຍຈຳນວນ 8 

ໜວຍ ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຊັ້ນຍອດສຸດຂອງຕຶກອາຄານເຫຼົ່ານີ້, ປະ
ລິມານການຜະລິດໄຟຟາຂອງແຕລະປີປະມານ 12,5 ພັນກິໂລ
ວັດໂມງ ທີ່ສະໜອງໃຫການສອງແສງສະຫວາງໃນເຂດເຮັດ
ວຽກ. ນອກຈາກການຜະລິດໄຟຟາດວຍລົມແລວ ຢູເທິງຊັ້ນ
ຍອດສຸດຂອງຕຶກອາຄານ ຍັງຈັດມີແຜງແບັດເຕີຣີຕິດຕາມ
ກວດຫາແສງອາທິດອັດສະລິຍະ, ສາມາດກວດຈັບປັບທາງ
ຫາແສງອາທິດໂດຍການປັບມູມ, ແລະນຳໃຊພະລັງງານ
ແສງອາທິດມາສະໜອງພະລັງງານໃຫແກຕຶກອາຄານ.
     ນອກຈາກພະລັງງານລົມແລວ, ນ�າ້ຝົນກ�ຖືກຕຶກອາຄານ
ນ�າໃຊຢາງມີປະສິດທິພາບ, ປຽນສິ່ງເສດເຫຼືອມາເປັນສິ່ງລ�້າ
ຄາ. “ພວກເຮົາຈັດຊອງນຳນ�າ້ຢູແຜນໜາເຄຫາສະຖານເພ່ືອ
ເກັບນ�າ້ຝົນ, ໂດຍຜານລະບົບຊອງນ�າ້ນຳນ�າ້ຝົນເຂ້ົາອາຄານ
ພາຍໃນ.” ທານສິນເວີຍຣານກາວວາ, ນ�າ້ຝົນທ່ີໄດນຳເຂ້ົາໃນ
ຫອງພາຍໃນຫຼາຍສຸດສາມາດເກັບຮັກສາໄດ 200 ແມັດກອນ, 
ຫຼັງຜານການກັ່ນກອງ ລາງສານພິດ ດວຍເຄື່ອງຈັກພາຍໃນ
ຫອງຈັດສັນແລວ, ນ�້າຝົນນີ້ສາມາດເອົາມາຫົດເຂດຂຽວຂະ
ໜາດນອຍ ແລະ ຫົດເສ້ັນທາງ, ພອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອງການຫົດນ�າ້ສວນປາຂະໜາດນອຍໃນທ່ົວໄປໄດ.
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“刷脸”通关生活
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提起人脸识别，你会想到些什么呢？

支付账单、坐地铁还是打卡签到？实际上随着数字

时代的到来，人脸识别的应用场景早已经渗入了中国人日

常生活的许多方面，人脸作为一张“特别通行证”已经打

通了生活中诸多认证的壁垒。与此同时，在公众个人信息

保护方面，中国也在同步前行。2020 年 10 月，个人信

息保护正式立法，旨在规范平台擅自收集用户数据等行为。

2020 年 12 月，天津市率先立法禁止人脸识别的滥用。

一起看看，在数字时代，中国人如何用一张脸通关

生活。

      ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການລະບຸຕົວຕົນດວຍໃບໜາຄົນ, ເຈ້ົາຈະ
ຄິດເຖິງຫຍັງແດ?
      ການຈາຍເງິນ ການຂ່ີລົດໄຟໃຕດິນ ຫືຼວາ ການຕອກບັດ
ເຊັນຊ່ືເຂ້ົາການ? ແທຈິງແລວ, ໄປພອມກັບການມາເຖິງຂອງ
ຍຸກສະໄໝດິຈີຕອນ ການນຳໃຊເຕັກນິກຂອງການສະແກນໃບ
ໜາ ໄດເຂົ້າສູຫຼາຍດານໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນຈີນ, ໃບ
ໜາຄົນ ໃນນາມທີ່ເປັນ “ບັດຜານດານພິເສດ” ໄດເຈາະທະລຸ
ຜານດານກັ້ນເພື່ອໃຫຢັ້ງຢືນຫຼາຍຢາງ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. 
ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນດານການປອງກັນຂ�້ມູນສວນຕົວຂອງ

ສາທາລະນະ, ປະເທດຈີນກ�ພັດທະນາໄປຄຽງຄູກັນ. ໃນເດືອນ
ຕຸລາ ປີ 2020, ການປອງກັນຂ�້ມູນສວນຕົວໄດສາງເປັນກົດ
ໝາຍຢາງເປັນທາງການ, ຈຸດປະສົງແມນເພື່ອວາງຂ�້ກຳນົດ
ຕພຶດຕິກຳຕາງໆຂອງຖານເວທີທີ່ດຳເນີນດວຍຕົນເອງໃນ
ການເກັບກຳເອົາຂ�້ມູນຈາກບັນຊີຂອງຜູຊົມໃຊ. ໃນເດືອນທັນ
ວາ ປີ 2020, ນະຄອນທຽນສິນເປັນຕົວເມືອງນ�າໜາກອນໝູ
ໃນການສາງກົດໝາຍຫາມການນຳໃຊການລະບຸຕົວຕົນດວຍ
ໃບໜາເກີນຂອບເຂດ.

      ທ່ີໂຮງໝ�ປະຊາຊົນເລກ 2 ແຂວງກວາງຕຸງ, ປວງຊົນ

ກຳລັງທົດລອງການຈົດທະບຽນດວຍການສະແກນໃບໜາ, 

ເມື່ອສະແກນໃບໜາ ຕອງກະພິບຕາ ແລະ ອາປາກ ເພື່ອຢັ້ງ

ຢຶນເປັນຄົນແທຈິງຫືຼບ.

      ເຊີນມາເບ່ິງນຳກັນວາ ໃນຍຸກສະໄໝດິຈີຕອນ 
ຄົນຈີນທຳມະດາຄົນໜ່ຶງ ມີການດຳລົງຊີວິດຜານດານດວຍໃບໜາຄືແນວໃດ

      ຜູເຖ້ົາທ່ີອອກບຳນານແລວຂອງຊມຊົນສືລີມຽວ ຕາແສງ

ຈິງກາງ ເຂດສູຊານນະຄອນເຫີເຝີຍແຂວງອ່ານຮຸຍ ກຳລັງໃຊ 

ມືຖືມາສະແກນໃບໜາ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນວຸດທິການຮັບເງິນອອກບຳ

ນານ.
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       ຊມຊົນແຫງໜ່ຶງຂອງນະຄອນລານໂຈວ ແຂວງການຊ ໄດ
ນຳສະເໜີ “ຖັງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອອັດຕະໂນມັດ”, ເມື່ອເວລາຊາວ
ເມືອງ(ຜູຢູອາໃສ)ມາຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອ,ແລະ ຕອງ “ສະແກນໃບໜາ” 
ເພ່ືອສຳເລັດການຈົດທະບຽນດວຍຊ່ືແທຈິງກອນ, ຫັຼງຈາກລົງ
ທະບຽນແລວ ຈ່ຶງ “ສະແກນໃບໜາ”ຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະ ຈະສາ
ມາດຮັບຄະແນນສະສົມ. ຊາວເມືອງສາມາດເອົາຄະແນນສະ
ສົມເຫຼົ່ານີ້ໄປປຽນເປັນຂອງຂວັນຢູໃນຕູຄະແນນສະສົມອັດຕະ
ໂນມັດ.

     ເຂດຢູອາໃສແຫງໜ່ຶງຂອງນະຄອນທຽນສິນ ຫັຼງຈາກໄດ
ຕິດຕັ້ງລະບົບເຂົ້າອອກຜານປະຕູດວຍການລະບຸຕົວຕົນແບບ
ສະແກນໃບໜາແລວ, ຊາວເມືອງກ� “ສະແກນໃບໜາເພື່ອເຂົ້າ
ອອກເຂດນ້ັນ.

       ເຂດທອງທຽວນ�າ້ອອກບເປ້ົາທຸ(Baotu Spring)ນະຄອນ
ຈີນານ ແຂວງຊານຕຸງ ໄດເລ່ີມນຳໃຊລະບົບກວດບ້ີແບບ “ການ
ລະບຸຕົວຕົນດວຍການສະແກນໃບໜາ”, ນັກທອງທຽວພຽງແຕ
ຕອງ “ສະແກນໃບໜາ” ກ�ສາມາດເຂ້ົາທຽວຊົມໃນສວນໄດເລີຍ.

      ທ່ີນະຄອນຝູໂຈວ ແຂວງຝູຈຽນ, ຊາວເມືອງສະແກນໃບ

ໜາຂ້ຶນລົດໄຟໃຕດິນ ເພ່ືອອກເດີນທາງ.

      ຢູສະຖານທີ່ກັບທີ່ການມາສະເໜີຕົວຂອງນັກສຶກສາ
ໃໝມະຫາວິທະຍາໄລເຈີ ້ຈຽງ, ນັກສຶກສາໃໝຜານການ 
“ສະແກນໃບໜາ” ລົງທະບຽນ, ກ�ສາມາດເຮັດການປະກອບ
ເອກະສານເຂ້ົາຮຽນສຳເລັດໄດຢາງໄວວາ ແລະຖືກຕອງ.
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《舞蹈风暴》

从舞台“吹”向大众

认知和了解是选择的前提，让更

多人先看到舞蹈之美，它才能抵达喜

爱的那部分人。面对这样的初衷，热

播两季的大型舞蹈竞技类真人秀节目

《舞蹈风暴》无疑是成功了。

“风暴时刻”是节目的最大亮点，

通过 128 台摄像机，360 度环绕拍

摄，将舞者的动作瞬间定格的“舞蹈

风暴”，可以反复回放，让观众全景

式观看舞者身姿。同时，技术创新让

观众对舞蹈艺术的欣赏有了全新的视

角，在流动的时间概念之外，找到了

舞蹈定格的空间概念的美，这无疑为

观众跨过审美高墙，靠近舞蹈艺术提

供了又一条路径。

      ການຮັບຮູ ແລະ ການເຂ້ົາໃຈ ແມນປະຖົມປັດໃຈຂອງ
ການເລືອກເຟ້ັນ, ໃຫຄົນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໄດເຫັນຄວາມ
ງົດງາມຂອງການຟອນກອນ, ມັນຈ່ຶງຈະເຂ້ົາເຖິງຈຳນວນຄົນ
ສວນນ້ັນທ່ີນິຍົມຊົມຊອບມັນ. ໂດຍປະເຊີນໜາກັບຄວາມປະສົງ
ເບ້ືອງຕ້ົນຄືຈ່ັງຊ້ີ, “ລົມພະຍຸແຫງການຟອນ” ທ່ີເປັນລາຍການ
ສະແດງສົດໃນການແຂງຂັນການຟອນຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ ທ່ີພວມໄດ
ຮບັຄວາມນຍິມົໃນການອອກອາກາດໃນສອງລະດກູານນີ ້ແນ
ນອນແມນໄດຮັບຜົນສຳເລັດດີແລວ.
       “ລົມພະຍຸແຫງການຟອນ” ແມນລາຍການແຂງຂັນປະ
ກວດການຟອນທາງໂທລະພາບຂອງຈີນໃນເມື່ອກອນ ທີ່ຈັດ
ສະເໜີໂດຍໂທລະພາບຜານດາວທຽມຂອງແຂວງຫູໜານ
(Hunan TV). ຢູເທິງເວທີສະແດງ, ບົດຟອນໃນແບບຕາງໆ
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ບວາຈະເປັນຟອນພ້ືນເມືອງຂອງບັນດາເຜ່ົາຂອງຈີນ ຟອນສະ
ໄໝບູຮານຂອງຈີນ ຟອນສະໄໝໃໝ  ຟອນບາເລ (Ballet) ຟອນ
ແບບລາຕິນ(Latin)ຟອນເທິງຖະໜົນ(ເຕ້ັນແຣັບStreet Dance)
ເຫ່ົຼານ້ີ ແມນແຂງຂັນກັນນ�າມາສະເໜີຢາງຫຼາກຫຼາຍ, ນັກຟອນ
ທີ່ມີຮູບແບບຖອຍທ�ານອງແຕກຕາງກັນ ຕາງກ�ຮຽນຮູປະສົບ
ການນ�າກັນ, ລອງຝີມືການສະແດງນຳກັນ, ສຸດທາຍແມນອີງ
ໃສຄະນະກຳມະການມະຫາຊົນຕັດສິນເອົາຜູຊະນະເລີດ. ທັງ
ໝົດເຫ່ົຼານ້ີ, ທັງແມນ “ຄວາມກະຕືລືລ້ົນ” ຂອງລາຍການ, ເພ່ືອ
ສາງຕົວແທນແຫງພາບພົດ (ຫືຼເອ້ີນວາ ໄອດ�) ຂອງການຟອນ
ລ�າ, ທັງນຳເອົາສິລະປະການຟອນລ�າແບບມືອາຊີບ ແລະ ຄັກ
ສຸດຍອດ ມານຳສະເໜີຕມະຫາຊົນ.
      "ນະເວລາແຫງລົມພະຍຸ" ແມນຈຸດເດ່ັນທ່ີສຸດຂອງລາຍ
ການ, ໂດຍຜານກອງບັນທຶກພາບ ຈຳນວນ 128 ໜວຍ, ຖາຍ
ພາບມູມກວ້າງແບບ 360 ອົງສາ, ເພື່ອກຳນົດ “ພະຍຸແຫງ
ການຟອນ” ໃຫຢຸດຈຶ້ງຢູໃນຂະນະການວາງທາທາງສະແດງ
ຂອງນັກຟອນລ�າ, ເຊ່ິງສາມາດເບ່ິງລ້ືມຄືນໄດຫຼາຍເທ່ືອ, ເຮັດ
ໃຫຜູຊົມເບິ່ງຮູບຮາງທາທາງການສະແດງຂອງນັກຟອນໄດ
ທັງໝົດໃນເວທີສະແດງ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ການປະດິດສາງ
ໃໝດານເຕັກນິກ ເຮັດໃຫຜູຊົມມີທັດສະນະໃໝທັງໝົດໃນດານ
ການເຊີຍຊົມມວນຊື່ນນຳສິລະປະການຟອນລ�າ, ຢູນອກເໜືອ
ແນວຄວາມຄິດການເວລາທ່ີໄຫຼວຽນໄປ, ໄດຄ້ົນພົບຄວາມງົດ
ງາມແຫງແນວຄວາມຄິດສະຖານທີ່ທີ່ຢຸດຈຶ້ງຢູກັບການຟອນ
ລ�າ, ອັນນີ້ ແນນອນເພື່ອໃຫຜູຊົມຂາມຜານກາວຂຶ້ນສູຝາກຳ
ແພງແຫງຄວາມສວຍງາມ, ທັງໄດສະໜອງຊອງທາງໜຶ່ງ
ອີກເພ່ືອຫຍັບມເຂ້ົາຫາສິລະປະການຟອນລ�າ.
      ກອນເຂ້ົາຮວມ “ລົມພະຍຸແຫງການຟອນລ�າ”,  ຫູເສີນ

ຢວນ (Hu Shenyuan) ທ່ີເກີດໃນປີ 1990  ກ�ແມນນັກຟອນທ່ີດີ
ເລີດ ແລະ ເປັນມືອາຊີບທີ່ສຸດຜູໜຶ່ງແລວ. ແຕວາ, ຊື່ສຽງ 
ແລະ ລີລາຄວາມສາມາດຂອງລາວ ໃນເວລານັ້ນ ຫາກຍັງ
ມີຂີດຈຳກັດຢູໃນວົງກົມຂອງການຟອນລ�ານີ້, ອັນທີ່ຊວຍໃຫ
ລາວທຳລາຍອອກຈາກວົງກົມນ້ີ ແມນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງ
ການຊະນະເລີດລວມປະຈຳປີໃນໄລຍະດູການທີໜຶ່ງ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນຂອງລາຍການ “ລົມພະຍຸແຫງການຟອນລ�າ” ທີ່ໄດ
ຮັບຄວາມນິຍົມຢາງມະຫາສານນ້ັນ.
      ເດືອນຕຸລາ ປີ 2020, ພາຍຫັຼງໄດຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ
ແລວ ຫູເສີນຢວນ ໄດກັບຄືນເມືອບານເກີດເປັນເທື່ອທ�າອິດ, 
ໄປສະແດງລະຄອນຟອນລ�າສະໄໝໃໝເລື ່ອງ “ຫຼ ິວລັ ້ງ- 
ພະເນຈອນ” ຢູທ່ີເມືອງເສິງຕູ (Chengdu city)ແຂວງເສສວນ
(Sichuan  Province). ເວລາ 19 ໂມງ ຂອງວັນທີ 3 ເດືອນຕຸ
ລາ, ຢູບອນກວດປ້ີທາງເຂ້ົາໂຮງລະຄອນໃຫຍເສສວນ, ບັນດາ
ແຟນໆນັກຟອນລ�າທີ່ໃສຜາອັດປາກດັງ ຄອຍທະຍອຍເຂ້ົາມາ
ຈາກທຸກສາລະທິດ, ລຽນແຖວເຂົ້າໄປໃນເວທີສະແດງຂອງ
ໂຮງລະຄອນ, ພຽງແຕເພື່ອເບິ່ງ ຫູເສີນຢວນ ແລະ ການສະ
ແດງຟອນລ�າຂອງລາວ. ໃນມ້ືນ້ັນ, ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການໃນການປອງກັນພະຍາດລະບາດ, ອັດຕາສວນບອນ
ນ່ັງທ່ີເປີດຕຜູຊົມຫຼາຍກວ່າ 75% ແມນຖືກນ່ັງເຕັມທັງໝົດ.
      ຜູຊົມເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ ຈຳນວນເທ່ືອຂອງການສະແດງ ຈ່ຶງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັນນີ້ ກ�ແມນໄດບັນລຸເຖິງຄວາມປະສົງເບື້ອງຕົ້ນ
ຂອງລາຍການ ທີ່ ຫູເສີນຢວນ ໄດເຂົ້າຮວມນັ້ນ--ນັ້ນກ�ຄ ື
ຫວັງຢາກໃຫມີຈຳນວນຄົນຍາງເຂ້ົາສູໂຮງລະຄອນຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ.

本刊综合
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今年新冠肺炎疫情冲击全球经贸，而区域全面经

济伙伴关系协定（RCEP）的正式签署让成员国企业

对未来市场的确定性大大增强，这在疫情的背景下尤

为可贵。

RCEP 更具有包容性，不会设立不切实际的过高

标准，在环保、劳工待遇等方面不设立强制标准，赋

予成员国内不发达经济体以特殊待遇，使老挝能更好

地融入多边贸易体制中，各个成员国也都在协定中实

现共同受益和共同发展。通过 RCEP 这扇大门，老挝

将迎接多边贸易体系带来的各种机遇和挑战。

■ 刘旭 / 文

RCEP gxufxt86csj'dk]t3vdkf.shd;hk'0bho
RCEP 开启更多机遇之门

      ປີນີ້, ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງ
ເສດຖະກິດການຄາທ່ົວໂລກຢາງຮຸນແຮງ, ສວນການເຊັນສັນ
ຍາຢາງເປັນທາງການຂອງສັນຍາຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານ
ຂອງພາກພ້ືນ ກ�ຄື RCEP ນ້ັນ ແມນໄດເພ່ີມທະວີຄວາມແນນອນ
ຂອງວິສາຫະກິດບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄູສັນຍາ ຕຕະຫຼາດໃນ
ອະນາຄົດຢາງໃຫຍຫຼວງ, ເຊ່ິງເປັນສ່ິງລ�າ້ຄາອັນປະເສີດພາຍ
ໃຕເບ້ືອງຫັຼງແຫງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຄືແນວນ້ີ.
      RCEP ຍ່ິງມີລັກສະນະເຂ້ົາກັນໄດຫຼາຍກວາ, ຈະບກ�ານົດ
ມາດຖານສູງທີ່ບເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຈະບກ�ານົດມາດ
ຖານແບບບັງຄັບໃນດານຕາງໆ ເຊ່ັນ: ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງ
ແວດລອມ ແລະສະຫວັດດີການຂອງຜູອອກແຮງງານ, ສະ
ໜອງນະໂຍບາຍພິເສດແກພາກສວນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ສະມາຊິກທີ່ບພັດທະນາ, ເຮັດໃຫປະເທດລາວສາມາດເຊື່ອມ
ໂຍງເຂ້ົາໃນລະບົບການຄາແບບທະວີພາຄີຍ່ິງດີກວາເກ່ົາ, ບັນ
ດາປະເທດສະມາຊິກກ�ສາມາດບັນລຸການຊົມໃຊຜົນປະໂຫຍດ

ຮວມກັນ ແລະ ພັດທະນາຮວມກັນພາຍໃນສັນຍາ. ໂດຍຜານ
ປະຕູ  RCEP ບານນີ້, ປະເທດລາວຈະໄດຕອນຮັບກາລະໂອ
ກາດ ແລະ ປະເຊີນໜາກັບສິ່ງທາທາຍຕາງໆ ທີ່ລະບົບການ
ຄາແບບພະຫຸພາຄີນຳມາ.

ການຮວມມືຍິ່ງເລິກເຊິ່ງກວາເກົ່າ ໂອກາດຍິ່ງຫຼາຍ

ກວາເກົ່າ

更深合作 更多机遇

      ໃນສິບປີທ່ີຜານມາ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະ
ເທດລາວ ແມນວອງໄວຫຼາຍ, ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍຕປີ 
ແມນບຕາກວາ 7%, ຄວາມໄວການພັດທະນາຂອງລາວ ໄດ
ຈັດຢູໃນອັນດັບແຖວໜາຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ປະເທດ
ລາວກຳລັງເຂົ້າຮວມການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນຢາງ
ຫາວຫັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຂົງເຂດການຮວມມືຕພາຍນອກຍິ່ງ
ກວາງຂວາງກວາ. ໃນປີ 1997 ປະເທດລາວໄດເຂ້ົາຮວມອາ

人民视觉 图
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ຊຽນ, ປີ 2012 ເຂ້ົາຮວມອົງການການຄາໂລກ, ປີ 2016 ເຂ້ົາ
ຮວມປະຊາຄົມຮວມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ຍັງໄດສົ່ງເສີມບົດ
ບາດໃນກົນໄກການຮວມມືອະນຸພາກພື້ນຕາງໆ ກ�ຄື “ການ
ຮວມມືລະຫວາງແມນ�້າລານຊາງ-ແມນ�້າຂອງ” “ເຂດສາມ
ຫຼຽມພັດທະນາກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ” “ການຮວມມືສີ່
ປະເທດກຳປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ” ເປັນຕ້ົນ, ໃນ
ປີ 2020 ຍັງໄດກາຍເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດຜູສາງຕ້ັງ RCEP ອີກ
ດວຍ.
      ຜົນງານຂອງການປະຕິບັດ RCEP ຄວນຂະຫຍາຍຜົນປະ
ໂຫຍດໄປເຖິງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນພາຍນອກໃຫຍິ່ງຫຼາຍ
ກວາເກ່ົາ. ໃນຄວາມເຫັນຂອງ ທານ ສູໜິງໜີງ(Xu Ningning) 

ຜູບ�ລິຫານຂອງສະພາທຸລະກິດຈີນ-ອາຊຽນແລວ, RCEP ເປັນ
ມາດຕະການການປະດິດສາງໃໝອັນຍິ່ງໃຫຍ, ພຽງແຕໂດຍ
ຜານການຂະຫຍາຍການຮວມມືໃຫກວາງຂວາງຢາງຫາວຫັນ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາ ມີຄວາມ
ຮູສຶກຂອງການໄດຮັບ,ຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບປະກັນສັນຍານີ້ ໃຫ
ດຳເນີນກາວໜາໄປຢາງໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາງຄວາມສຸກສຳ
ລານໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ.
      ປະເທດສະມາຊິກຂອງ RCEP ມີກຸ່ມເສດຖະກິດພັດທະນາ 
ກ�ມີທັງກຸ່ມເສດຖະກິດດອຍພັດທະນາ, ພຽງແຕຕອງເພີ່ມທະ
ວີການຮວມມືດານຂະແໜງການ  ຈ່ຶງຈະສາມາດຫຸຼດຜອນຄວາມ
ເປັນຫວງຂອງບາງປະເທດກຽວກັບການເປີດຕະຫຼາດອາດຈະ
ນຳຜົນກະທົບມາຍັງຂະແໜງການທອງຖ່ິນ. ສະນ້ັນ, ສ່ິງທ່ີຮີບ
ດວນໃນປັດຈຸບັນແມນເພ່ີມຄວາມເຊ່ືອມໂຍງຂະແໜງການລະ
ຫວາງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ RCEP,ຮວມມືຮວມກັນສາງ
ຕອງໂສການຜະລິດໃໝທ່ີຕາບຈູນທາແຮງໃຫກັນ ແລະ ກັນ.

ປະເທດລາວ-ຈີນ ສາງຕົວແບບແຫງການຮວມມືຍຸດ

ທະສາດຮອບດານ

中老打造全面战略合作典范

     ປີ 2019, ປະລິມານການຄາສອງຝາຍລາວຈີນ ບັນລຸ
ເຖິງ 3920  ລານໂດລາ, ໄດສາງຈຸດສູງໃໝໃນປະຫວັດສາດ,
ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນ ເພ່ີມຂ້ຶນ 12,9%, ຄວາມໄວຂອງການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຈັດຢູໃນອັນດັບທີ ສີ່ ຂອງປະເທດອາຊຽນ; ຈຳນວນ
ນັກທອງທຽວຈີນໄປທຽວລາວໄດທະລຸໜຶ່ງລານເທື່ອຄົນຢາງ
ເປັນປະຫວັດການ. ຕ້ັງແຕວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ເປັນຕ້ົນມາ, 
ປະເທດຈີນໃຫນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີສຳລັບບັນຊີລາຍການ
ສິນຄາ 97%  ຂອງລາວ, ນີ້ຈະສົ່ງເສີມບົດບາດຢາງຕັ້ງໜາ

ໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລາວ.
      ຫັຼງຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂ້ຶນມານ້ີ, ປະ
ເທດຈີນກັບລາວໄດຮວມກັນແກໄຂຜານພົ້ນຄວາມຫຍຸງຍາກ 
ແລະ ຈູງມືເດີນທາງກາວໄປໜາພອມກັນ. ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 
2020, ສອງຝາຍໄດຖະແຫຼງຈະເປີດ “ຊອງທາງສີຂຽວ” ໃຫ
ແກບຸກຄົນໄປມາຫາສູກັນລະຫວາງລາວ-ຈີນ, ເຫັນດີນຳກັນ
ກສາງ “ຊອງທາງສີຂຽວ” ດານການຂົນສ່ົງວັດຖສ່ິງຂອງລະ
ຫວາງສອງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຝາຍຈີນຈະສະໜອງວັກ
ຊີນໃຫແກຝາຍລາວ ເປັນບູລິມະສິດ ຕາມຄວາມຕອງການ
ຂອງຝາຍລາວ ເພື່ອຊວຍເຫຼືອຍົກສູງຄວາມສາມາດດານສາ
ທາລະນະສຸກຂອງປະເທດລາວ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການກສາງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນທາຍປີນີ້ແລວ, ຈະເພີ່ມທະວີ
ການຮວມມືຢາງແຂງແຮງລະຫວາງສອງປະເທດ ໃນດານ
ຕາງໆ ເປັນຕົ້ນແມນ ດານການຄາ ການລົງທຶນ ການທອງ
ທຽວ ແລະ ວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ປະເທດລາວກ�ຈະຫັນປຽນ
ຈາກ “ປະເທດທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ” ມາເປັນ “ປະເທດ
ທ່ີເຊ່ືອມໂຍງ”.
      ພາຍໃນໄລຍະເວລາພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ການ
ຮວມມືດານພະລັງງານໄຟຟາລະຫວາງປະເທດລາວ ແລະ
ຈີນກ�ບໄດຢຸດເຊົາ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, ການເຊັນສັນຍາ
ຜູຖືຮຸນຂອງບ�ລິສັດເຄືອຂາຍສາຍສົ່ງໄຟຟາແຫງຊາດລາວ
(EDL-T)ໄດຈັດພິທີຂຶ້ນ. EDL-T ຮວມລົງທຶນສາງຂຶ້ນມາດວຍ
ສອງຝາຍລາວ ແລະ ຈີນ, ໃນອະນາຄົດຈະຮັບຜິດຊອບການ
ກສາງເຄືອຂາຍສາຍສົ່ງໄຟຟາຂອງປະເທດລາວ ໃນລະດັບ 
230 kV ຂ້ຶນໄປ. ນ້ີເປັນລາຍການສຳຄັນພາຍໃນຂ້ັນຕອນຫັນ
ເປັນອຸດສາຫະກຳຂອງປະເທດລາວ, ຈະສົ່ງເສີມບົດບາດອັນ
ສຳຄັນໃຫແກການບັນລຸສະໜອງພະລັງງານໄຟຟາຢາງໝັ້ນ
ຄົງ ແລະ ບັນລຸການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ກັບປະເທດອອມຂາງໃຫແກປະເທດລາວ.
      ໃນອະນາຄົດ, ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວ ຈະຮວມ
ກັນຊກຍູການຮວມມືເສດຖະກິດຢາງເປັນລຳດັບ, ສືບຕຮວມ
ມືໃນທຸກດານ ທີ່ປິ່ນອອມ ຂະແໜງກະສິກຳທັນສະໄໝ ການ
ທອງທຽວ ພະລັງງານ ການຂົນສ່ົງສິນຄາ ການປຸງແຕງ ແລະ
ການຜະລິດ, ພອມທັງຊກຍູເສດຖະກິດສີຟາ(ເສດຖະກິດທາງ
ທະເລ) ແລະ ການຮວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ສືບຕຍົກສູງ
ລະດັບການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພ້ືນ ສ່ົງເສີມການຮວມ
ມືແມນ�້າລານຊາງ-ແມນ�້າຂອງ ເຊື່ອມໂຍງກັບ “ຊອງທາງ
ໃໝທາງບົກກັບທາງທະເລ”, ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ
ຈິງຍ່ິງຫຼາຍກວາມາຍັງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
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      ຄົນທັງຫຼາຍຕາງກ�ມີຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ, ແຕຄວາມ
ຝັນຂອງແຕລະຄົນກ�ແຕກຕາງກັນ, ບວາຄວາມຝັນນ້ັນຈະຫາງ
ໄກຈາກພວກເຮົາເທົ່າໃດ ແລະ ຈະສາມາດບັນລຸໄດຫຼືບ�່ນັ້ນ, 
ແຕວາພວກເຮົາທຸກຄົນລວນແຕຍຶດໝ້ັນໃນຄວາມຝັນຂອງຕົນ. 
ຂອຍເອງກ�ມີຄວາມຝັນຄືກັບທຸກຄົນ, ແລະ ໄດສືບຕຍຶດໝ້ັນຄວາມ
ຝັນຂອງຕົນ, ທຸກມື້ກ�ແລນຕາມເສັ້ນທາງແຫງສະແຫວງຫາ
ຄວາມຝັນ.
      ຂອຍເປັນຄົນເຜ່ົາຫ� ້, ປູຍາຕາຍາຍທ່ີຢູອອມຮອບວັດທະ
ນະທຳຕາງຊາດ ບໄດເວ້ົາພາສາຈີນແຕດົນມາແລວ, ສະນ້ັນ
ຕອນຍັງນອຍຂອຍກ�ບເຄີຍໄດຍິນພາສາຈີນ, ແລະ ເວ້ົາພາສາ
ຈີນບໄດຈັກຄຳ. ມີເທ່ືອໜ່ຶງທ່ີຂອຍຍາງເລາະໄປຕາມມະຫາວິ
ທະຍາໄລແຫງຊາດ, ໄດຍິນສຽງພາສາທີ່ຂອຍຟັງບເຂົ້າໃຈ
ໂດຍບັງເອີນ, ເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກແປກປະຫຼາດຫຼາຍ, ຂອຍຮູ
ສຶກຖືກດຶງດູດໃຈຫຼາຍເລີຍໄປລັກເບ່ິງຢູນອກປອງຢຽມ, ແລະ
ເວົ້າຈັກຄຳແບບຂີ້ດື້ສອນຄວາມ, ຂອຍຮູສຶກມວນຫຼາຍ, ຫຼັງ
ຈາກນ້ັນຂອຍຈ່ຶງຮູວາພາສານ້ັນແມນພາສາຈີນ--ພາສາຂອງ
ປະເທດຈີນ. ໃນຕອນນ້ັນ, ຂອຍກ�ໄດຕັດສິນໃຈແບບງຽບໆວາ 
ໃນອະນາຄົດຈະຮຽນພາສານີ້. ບຮູວາເປັນຍອນຄວາມໃກຊິດ
ຈາກເລືອດເນື້ອເຊື້ອໄຂ ຫຼື ຍອນຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນຂອງ
ເດັກນອຍ, ສະຫຸຼບແລວ,  ຂອຍກ�ໄດເລ່ີມຄວາມຝັນພາສາຈີນ
ດວຍວິທີດ່ັງກາວ.
      ຫັຼງຈາກເຂ້ົາຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລແລວ, ຂອຍມີຄວາມ
ສົນໃຈຫຼາຍຕວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຫ�້ຂອງປະເທດລາວ. ເຜົ່າ
ຫ� ້ເປັນຊົນເຜ່ົາທ່ີມີປະຊາກອນຈຳນວນໜອຍຂອງປະເທດລາວ,
ແຕວາສຳລັບຄວາມເປັນມາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງຊົນເຜົ່ານີ້ ປັດຈຸບັນຍັງບທັນມີຄົນຄົ້ນຄວາ, ໃນຕອນ
ນັ້ນຂອຍມີຄວາມຫວັງອັນໜຶ່ງກ�ຄື ພະຍາຍາມຮຽນພາສາຈີນ
ໃຫດີ ແລະ ຄົ້ນຄວາຊົນເຜົ່າຫ�້ຂອງປະເທດລາວ ເພື່ອໃຫຊົນ
ເຜົ່າຫ�້ຂອງປະເທດລາວເຂົ້າໃຈຮາກເຫງົ້າຂອງຕົນ ແລະ
ນຳຫາບັນພະບູລຸດຂອງຕົນ, ໃຫຄົນລາວຮູວາປະເທດລາວມີ
ຊົນເຜົ່ານີ້ມາຕັ້ງແຕໃດມາ, ຊົນເຜົ່ານີ້ກັບປະເທດຈີນມີສາຍ
ແນນນຳກັນຈ່ັງໃດ?
      ແຕວາ ໃນຕອນນ້ັນ ໂຮງຮຽນຂອງຂອຍຍັງບມີວິຊາພາ
ສາຈີນ, ຂອຍກ�ໄປນ່ັງຟັງໃນນາມທ່ີເປັນນັກສຶກສານອກຢູ່ຫ້ອງ 
ຮຽນຝຶກອົບຮົມພາສາຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ 3 ເດືອນ, ຂອຍຊື້ປື້ມພາ
ສາຈີນສອງສາມຫົວມາຮຽນເອງ. ຫຼັງຈາກໄດຮຽນເອງ 4 
ເດືອນ ພາສາຈີນຂອງຂອຍໄດມີຄວາມກາວໜາພ�ສົມຄວນ, 
ໃນຕອນນ້ີຊອກໜູຮຽນທ່ີມີລະດັບພາສາຈີນຊາຂອຍ ເພ່ືອຮຽນ
ຕ ກ�ຍາກຂ້ຶນ, ເພາະວາເຂົາເຈ້ົາຮູສຶກວາພາສາຈີນຍາກຫຼາຍ

ບຢາກຮຽນຕອີກແລວ,  ສະນັ້ນຂອຍກ�ໄດປະຖິ້ມການຮຽນພາ
ສາຈີນກາງທາງ ບໄດຮຽນຕ. ຫັຼງຈາກນ້ັນປະມານ 1 ປີ, ໃນ
ຈິດໃຈຂອງຂອຍຍັງຄົງວາງເລື່ອງຮຽນພາສາຈີນບລົງ, ຄິດ
ຢາກສືບຕຮຽນພາສາຈີນຢູຕະຫຼອດ, ແຕກ� ຍັງຄົງບມີໝູຮຽນ
ຄືເກົ່າ, ແລະ ບວກກັບບມີໃຜສອນຂອຍ, ສະນັ້ນຂອຍໄດເລີ່ມ
ຕົ້ນການຮຽນເອງເທື່ອທີສອງ. ຂອຍໄດຍຶດໝັ້ນ ຮຽນພາສາ
ຈີນເປັນ ເວລາໄລຍະໜ່ຶງ,  ມີມ້ືໜ່ຶງຂອຍມີແນວຄວາມຄິດຢາກ
ສອນພາສາຈີນທີ່ຂອຍເປັນນັ້ນໃຫຄົນທີ່ຢາກຮຽນພາສາຈີນ, 
ຂອຍກ�ໄດເຮັດໂຄສະນາສອນພາສາຈີນອັນໜຶ່ງ, ຄິດບເຖິງ
ວາ ຫຼັງຈາກຕິດໃບໂຄສະນາໄປແລວ ກ�ມີຫຼາຍຄົນມາລົງທະ
ບຽນຮຽນພາສາຈີນ.
      ປະໂທ, ເລ່ືອງນ້ີເຮັດໃຫຂອຍສະເທືອນໃຈຢາງເລິກເຊ່ິງ
ຫຼາຍ. ຂອຍຄິດວາ: ໃນເມ່ືອມີຄົນທ່ີຢາກຮຽນພາສາຈີນນຳຂອຍ
ຫຼາຍຊານ້ີ, ຂອຍຕອງສືບຕຮຽນພາສາຈີນໃຫດີຂ້ຶນໄປເລ້ືອຍໆ, 
ເພ່ືອໃຫພາສາຈີນກາຍເປັນພາກສວນໜ່ຶງທ່ີຂາດບໄດໃນຊີວິດ
ຂອງຂອຍ, ພອມກັນນ້ັນຍັງມີແນວຄວາມຄິດຢາກເປັນອາຈານ
ສອນພາສາຈີນ. ສະນັ້ນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ຂອຍກ�ເປັນຄູສອນ
ພາສາຈີນຄົນໜ່ຶງທ່ີ ພາກພາສາຈີນ ຄະນະອັກສອນສາດ ແຕ
ວາວິຊາສະເພາະໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຂອຍບແມນພາ 
ສາຈີນ ຕອງໄດຝຶກງານຢູພາກພາສາຈີນກອນ, ຫັຼງຈາກຜານ
ການທົດສອບແລວຈຶ່ງສາມາດກາຍເປັນອາຈານສອນພາສາ
ຈີນຢາງແທຈິງ. ດວຍເຫດນ້ັນຂອຍຈ່ຶງໄດເຮັດວຽກຟຣີໃຫແກ
ພາກພາສາຈີນເປັນເວລາ 15 ເດືອນ ຈຶ່ງຖືກຮັບຮອງ ແລະ 
ກາຍເປັນອາຈານສອນພາສາຈີນຜູໜ່ຶງ, ແລະ ໄດຮັບຜິດຊອບ
ການສອນພາສາຈີນ ແລະ ວຽກງານທັງໝົດທີ່ພົວພັນກັບພາ
ສາຈີນຂອງໂຮງຮຽນ.
      ຂ້ັນຕອນຂອງທຸກໆຄວາມຝັນທ່ີສຳເລັດນ້ັນ ລວນແຕເຕັມ
ປຽມດວຍຄວາມບຸກບືນສູຊົນ, ເຖິງແມນວາ ບາດກາວການ
ຮຽນພາສາຈີນຂອງຂອຍບແມນງາຍດາຍ, ແຕຂອຍຍັງມັກ
ຮັກພາສາຈີນ ແລະ ສືບຕຮ່ຳຮຽນໃນແຕລະມື້. ຄຽງຄູກັບລະ
ດັບພາສາຈີນຂອງຂອຍທີ່ມີຄວາມກາວໜາຫຼາຍ ຂອຍຍິ່ງມີ
ຄວາມຮຽກຮອງຕຕົນເອງສູງຂ້ຶນ. ຂອຍບອກຕົນເອງຢູສະເໝີ
ວາ, ຢາງໃດກ�ຕາມຕອງສືບຕຮ່ຳຮຽນພາສາຈີນຕໄປ ຖາວາ
ເປັນໄປໄດ ຂອຍຢາກເຮັດການຄ້ົນຄວາໃນດານການຄ້ົນຄວາ
ວັດທະນະທຳລາວ-ຈີນ, ຂົງເຂດຕ້ົນກຳເນີດປະຫວັດສາດລາວ-
ຈີນ, ໃນອະນາຄົດຢາກມອບຜົນຂອງການຄ້ົນຄວາດ່ັງກາວປະ
ກອບສວນໃຫປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ, ເພ່ືອ ເປັນສັກຂີພິ
ຍານ ແລະ ຂົວຕແຫງມິດຕະພາບຂອງສອງປະເທດ.

55

|   读友来稿[qfg]njv'9kdz6hvjko



中国印，诚信的象征

dkxtma[9uo laopk]ad0v'7;k,-njlaf[=]yl5f

背景：中国人认为，“人无信 立，国无信

不兴”。于是，中国人将权力、信用、

约定物质化，便形成了中国印。在中

国 的 古 代，从 皇帝官 员 到 文 人 墨客

都有专属的印章，形成了丰富的印章

文 化。老挝留学 生达伦 妮在看 中 国古

装电视剧时，看到了皇子抢夺玉玺的剧

情，便找到中国同学琳 解更多关

于玉玺的知识。

ເບ້ືອງຫັຼງ:  ຄົນຈີນເຫັນວາ, “ຄົນທ່ີບມີຄວາມຊ່ືສັດຈະຢືນບໝ້ັນ,

ປະເທດທີ່ບມີຄວາມສັດທາ ຈະບເຂັ້ມແຂງຮຸງເຮືອງໄດ້”. 

ສະນັ້ນ, ຄົນຈີນຈຶ່ງຖືເອົາອຳນາດ ສິນທຳຈັນຍາບັນ ຄວາມ

ໝາຍໝ້ັນມາເປັນວັດຖທາດຕົວຈິງ, ເຊ່ິງໄດປະກອບເກີດເປັນ 

ກາປະທັບຈີນອອກມາແລວ.ໃນສະໄໝບູຮານຈີນ, ນັບແຕເຈ້ົາ

ຟາພະມະຫາກະສັດ ຈົນເຖິງນັກປາດປັນຍາຊົນ ທັງໝົດລວນ 

ແລວແຕມີກາປະທັບທີ່ໃຊສະເພາະ, ເຊິ່ງໄດສາງເປັນວັດ 

ທະນະທຳທາງດານກາປະທັບທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ນາງດາລຸນນ ີ

ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຢູຈີນ ຍາມເບິ່ງລະຄອນບູຮານຈີນນັ້ນ 

ໄດເຫັນຕອນພວກເຈົ້າຊາຍທາຍາດກະສັດຍາດຊິງກັນເອົາ

ກາປະທັບຢົກ ລາວຈ່ິງໄປຖາມນາງຫິຼນທ່ີເປັນນັກຮຽນຈີນເພ່ືອ

■ 本刊记者 陈创业 / 文
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ຊອກຮູຄວາມຮູກຽວກັບກາປະທັບຢົກໃຫຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ.

达伦 妮：琳，我 最近看了 部古装 电视

剧，里面有皇子抢夺玉玺的剧情。这个玉

玺狠重要吗？

ດາລຸນນີ: ຫຼິນ,ໄລຍະນີ ້ຂອຍໄດເບິງ່ລະຄອນບູຮານຈນີເລື່ອງ

ໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນໄດມີລະຄອນຕອນໜຶ່ງທີ່ກຽວກັບພວກເຈົ້າຊາຍ

ທາຍາດຮອງເຕຍາດຊິງກັນເອົາກາປະທັບຢົກ, ກາປະທັບນີ້

ມັນສຳຄັນຫຼາຍບ�?

琳：非常重要。玉玺是中国古代皇帝

的印章，象征着至高无上的皇权。

皇帝发出 的 命 令，需要 用玉玺盖 上 印

章才能生效，官员才能执行皇帝的

命令。

ຫຼິນ:  ສຳຄັນອີ່ຫຼີແທ. ກາປະທັບຢົກເປັນກາປະທັບຂອງພະມະ

ຫາກະສັດ (ຫືຼເອ້ີນວາຮອງເຕ) ສະໄໝບູຮານຈີນ, ເປັນສັນຍາ

ລັກຂອງສິດອຳນາດຂອງຮອງເຕ ທ່ີເໜືອກວາໝູ.  ຄຳສ່ັງພະ

ລາຊະໂອງການທ່ີສ່ັງອອກມາໂດຍຮອງເຕ ຕອງຈ�າ້ກາປະທັບ

ຢົກຂອງຮອງເຕ ຈ່ຶງສາມາດມີຜົນບັງຄັບໃຊໄດ, ເຈ້ົານາຍເສ

ນາອາມາດຈຶ່ງຈະສາມາດນຳໄປປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງພະລາ

ຊະໂອງການຂອງຮອງເຕນ້ັນໄດ.

达伦妮：原来是这样。乜就是说，如果某

个皇子抢到玉玺，他就可以行使皇帝的

权力了？

ດາລຸນນີ: ທ່ີແທກ�ເປັນແນວນ້ີເອງ.  ກ�ໝາຍຄວາມວາ, ຖາເຈ້ົາ

ຊາຍຜູໃດຍາດຊິງໄດກາປະທັບຢົກຂອງຮອງເຕ ລາວກ�ສາ

ມາດນຳໃຊອຳນາດຂອງຮອງເຕໄດແມນບ�?

琳：没 错，说 明他 在 抢 夺 皇 位 的 斗

争 中 占 到 了 有利条 件。玉玺是 中 国

印 的 种，专 属于皇家。对于官员阶

层，同样有专属于他们的印章——

官印。

ຫິຼນ:  ຖືກຕອງ, ໝາຍຄວາມວາລາວຍາດໄດເງ່ືອນໄຂທ່ີມີຜົນ

ດີໃນຂະບວນການຕສູຍາດຊິງຕຳແໜງຮອງເຕ. ກາປະທັບ

ຢົກເປັນປະເພດໜຶ່ງຂອງກາປະທັບຈີນ, ແຕມັນຂຶ້ນກັບສຳນັກ

ພະລາຊະວັງສະເພາະ.  ສຳລັບຊັ້ນຄົນທີ່ເປັນເຈົ້ານາຍເສນາ

ອາມາດແລວ, ເຂົາເຈ້ົາກ�ມີກາປະທັບສະເພາະຂອງເຂົາເຈ້ົາ

ຄືກັນ—ເອ້ີນວາກາປະທັບທາງການ.

达伦妮：官印有什么作用呢？

ດາລຸນນີ: ກາປະທັບທາງການມີບົດບາດຄືແນວໃດ?

琳：在中国古代，人们没有身份证，

乜没有电视、网络，走出自己生活的圈
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子，别人就不知道你是谁了。想象 下，

皇帝把 个官员调到仟里之外的 方

任职，那么怎么证明官员的身份呢？

有 个办法就是亮出官印。

ຫິຼນ:  ໃນສະໄໝບູຮານຈີນ, ຄົນທ່ົວໄປບມີບັດປະຈຳຕົວ, ກ�ບມີ

ໂທລະພາບ ອິນເຕີເນັດ, ຖາອອກໄປຈາກວົງສັງຄົມທ່ີເຈ້ົາດຳ

ລົງຊີວິດຢູ ຄົນອ່ືນກ�ບຮູຈັກວາເຈ້ົາແມນໃຜ. ລອງຄິດເບ່ິງວາ, 

ຖາຮອງເຕຊັບຊອນເຈົ້ານາຍເສນາອາມາດຄົນໜຶ່ງໄປຮັບ

ໜາທີ່ເຮັດວຽກຢູບອນທີ່ຫາງໄກແສນໄກ, ຈັ່ງຊັ້ນຈະຢັ້ງຢືນ

ຕົວຕົນຂອງເຈ້ົານາຍເສນາອາມາດນ້ັນແນວໃດ?  ມີວິທີໜ່ຶງ

ນ້ັນກ�ຄືເອົາກາປະທັບທາງການອອກມາຢ້ັງຢືນ.

达伦妮：琳，你这么说，我 下子就听懂

了。

ດາລຸນນີ: ຫິຼນ, ເມ່ືອເຈ້ົາເວ້ົາແນວນ້ີ ຂອຍກ�ເຂ້ົາໃຈທັນທີເລີຍ.

琳：除了证明身份，官印的另 个作用

就是代表官方的法律效力。官员在处理

文件时，都需要签字盖印章，所以官印

般都是由官方统 铸造和发放的。

ຫຼິນ: ນອກຈາກຢັ້ງຢັນຕົວຕົນແລວ, ອີກບົດບາດໜຶ່ງຂອງກາ

ປະທັບທາງການແມນການເປັນຕົວແທນທີ່ມີຜົນສັກສິດທາງ

ດານກົດໝາຍຂອງທາງການ. ເມື່ອເຈົ້ານາຍເສນາອາມາດ

ແກໄຂເລື່ອງເອກະສານ, ລວນແຕຕອງໄດເຊັນຊື່ ແລະ ຈ�້າ

ກາປະທັບ, ສະນ້ັນ ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ກາປະທັບທາງການຕອງ

ເຮັດການແກະສະຫຼັກ ແລະ ແຈກຢາຍຢາງເປັນເອກະພາບ

ໂດຍທາງການ.

达伦 妮：那 有 没 有比 较 个 性 化 的 印 章

呢？

ດາລຸນນີ: ຈ່ັງຊ້ັນ ມີຫືຼບມີກາປະທັບລັກສະນະເປັນສວນບຸກຄົນແດ?

琳：中国古代文人的印章就是追求个性

的代表，他们会设计并雕刻自己的私人印

章，追求艺术性和文化性。印与诗、书、

画 起，成为文人艺术生活和精神世界

的象征。

ຫິຼນ: ກາປະທັບຂອງປັນຍາຊົນບູຮານຈີນ ກ�ເປັນຕົວແທນຂອງ

ການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນສວນຕົວ, ເຂົາເຈ້ົາມັກອອກແບບ 

ແລະ ແກະສະຫຼັກກາປະທັບສວນຕົວ ເພື່ອສະແຫວງຫາທາງ

ດານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ກາປະທັບກັບບົດກະວີ ບົດ

ເລື້ອງ ຮູບແຕມ ໄດກາຍເປັນສັນຍາລັກໂລກແຫງຈິດວິນ

ຍານ ແລະ ໃນຊີວິດການເປັນຢູທາງດານສິລະປະກຳຂອງ

ປັນຍາຊົນ.

达伦妮：我看过不少文人印章，比如云南

省搏物馆收藏的书画藏品上，就能

看到狠多文人印章。

ດາລຸນນີ: ຂອຍເຄີຍເຫັນກາປະທັບຂອງປັນຍາຊົນຈຳນວນບ

ໜອຍໃດ, ຕົວຢາງວາຢູໃນຮູບແຕມອະນຸລັກທີ່ເກັບຮັກສາໄວ

ໂດຍຫ�ພິພິທະພັນແຂວງຢຸນນານ ກ�ສາມາດເຫັນໄດກາປະທັບ

ປັນຍາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ.

琳：中国印虽然个头狠小，但非常重

要。玉玺和官印中，藏着国家有序运转

的密码；文人印章里，浓缩着毕生的学

问和艺术修养。

ຫິຼນ: ເຖິງແມນວາຮູບຮາງຂອງກາປະທັບຈີນ ຈະນອຍກ�ຕາມ 

ແຕມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃນກາປະທັບຢົກ ແລະ ກາປະ

ທັບທາງການ, ໄດເຊື່ອງຊອນລະຫັດການບ�ລິຫານປະເທດໄດ

ຢາງເປັນລະບົບລະບຽບດີ; ໃນກາປະທັບປັນຍາຊົນແມນເຂັ້ມ

ຂຸນໄປດວຍຜົນງານຂອງການສາງສິລະປະກຳ ແລະ ຄວາມ

ຮູໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
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      18 ປີຕ້ັງໃຈຮຽນ, 20 ປີປາຍຫາວຽກເຮັດ, 30 ປີແຕງ
ງານເອົາລູກ,  60 ປີປາຍອອກກິນເບຍບຳນານ...ຄົນສວນ
ຫຼາຍກ�ດຳລົງຊີວິດແບບມີອາຍຸຊາໃດກ�ກະທຳສິ່ງຕາງໆໄປ
ຕາມອາຍຸນ້ັນ.
       ບຮູສຶກເຖິງອາຍຸ,  ແມນການມີສະພາບຊີວິດທ່ີກົງກັນ
ຂາມກັບການບັນລະຍາຍຂາງເທິງດ່ັງກາວ. ຜູລິເລ່ີມຢາກປົດ
ປອຍຕົນເອງອອກຈາກຂ�ຜູ້ກມັດຂອງອາຍຸ ແລະ ໄປຕາມຄວາມ
ມັກຮັກຂອງຕົນເອງ, ເພ່ືອໃຫຕົນເອງສາມາດຮັກສາ ແລະ ມີ
ວິທີດຳລົງຊີວິດທີ່ສະແຫວງຫາໄວໜຸມໂດຍບກຽວກັບອາຍຸ.
      ບຮູສຶກເຖິງອາຍຸແມນສະພາວະຈິດໃຈທ່ີດີເລີດໃນຊີວິດ, 
ບພຽງແຕສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການກັບຄືນມາຂອງຄວາມ
ເປັນຊີວິດຕົວຈິງ, ຍ່ິງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງດານທ່ີພ້ົນເດ່ັນຂອງ
ທຳມະຊາດ.
      ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄົນທ່ີມີຄວາມສຸກ.
      ຢາກມີຊີວິດແບບບຮູສຶກເຖິງອາຍຸ ຄວນເຮັດແນວໃດ?
      1.ຍອມຮັບວາອາຍຸເປັນພຽງແຕ ຕົວເລກໜ່ຶງຊ່ືໆ.
      2.ຮັກສາຈິດໃຈຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນ ແລະ ມີຈິດໃຈສະ
ແຫວງຫາຢູຕະຫຼອດເວລາ.
      3.ຮັກສາຮູບແບບຊີວິດການເປັນຢູ ແລະ ວົງສັງຄົມແບບ
ງາຍດາຍ 
      4.ວາງຈຸດປະສົງນອຍອັນໜ່ຶງຢາງຕເນ່ືອງເພ່ືອປຽນແປງ 
ຕົນເອງໃຫດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.
      5.ສືບຕສະແຫວງຫາຄວາມຮູ ແມນພາລະກິດຕະຫຼອດຊີ
ວິດຂອງຄົນທ່ີບຮູສຶກເຖິງອາຍຸ.

7ela[.s,jG [=jI6hlbdg4y'vkp5
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ທ່ານ ຫວັງເຕີຊຸນ(Wang Deshun) ທ່ີມີອາຍຸ 85 ປີ ກຳລັງຍ່າງໂຊເທິງ
ເວທີ, ລາວ ຖືກຊາວເນັດເອ້ີນວ່າເປັນ “ພ�ເ່ຖ້ົາເຈ້ົາຊູ້ທ່ີສຸດ”
85岁的王德顺在T台走秀，他被网友称为“最帅大爷” CFP 图
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相约“永不落幕的南博会”

      ເນ່ືອງຈາກວາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ງານ

ວາງສະແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊີໃຕ້(CHINA-SOUTH ASIA EXPO) ປີ 
2020 ແບບຈັດຢູສະຖານທີ່ຈິງ (ຫຼືແບບອັອບລາຍ)ໄດຖືກຍົກ

ເລີກ. ແຂວງຢຸນນານຈັດເວທີແບບປະດິດສາງໃໝ,ເຊ່ິງໃຫບັນ

ດາຝາຍທ່ີຖືກເຊີນໄດພົບກັນຢູ“ອິນເຕີເນັດ”,ເພ່ືອເຂ້ົາຮວມ “ງານ

ວາງສະແດງສິນຄ້າຈີນ-ອາຊີໃຕທີ່ບມີການປິດມານສາກ”

ທາງອອນລາຍ. ວັນທີ 12 ທັນວາ 2020, “ງານວາງສະແດງ

ຈີນ-ອາຊີໃຕທາງອອນລາຍ”ໄດເປີດງານຢາງເປັນທາງການ,

ເຊ່ິງງານດ່ັງກາວຈັດເປັນເວລາ 7 ມ້ື.

      “ນ້ີແມນຫອງວາງສະແດງຂອງພວກເຮົາ, ໄດມີຫຼາຍຄົນ

ເຂົ້າມາເບິ່ງແລວແລະໄດຮັບເຈດຈຳນົງການເຈລະຈາຮວມ

ມືນຳກັນ.”ທານຢວນຢູໄຮ(Yuan Yuhai)ຮອງອຳນວຍການບ�ລິ

ສັດການຄາເອເລັກໂຕຼນິກຂາມແດນອູໂຈວຈຳກັດ(Wuzhou 

Cross Border e-commerce Co.,Ltd.)ກາວ. ເວທີແບບດິຈີຕອນ

ໃນງານວາງສະແດງເທື່ອນີ້ບມີການຈຳກັດທາງເວລາ ແລະ

ສະຖານທີ່ ແລະ ສະໜອງຫອງວາງສະແດງຟຣີໃຫແກວິສາ

ຫະກິດເຂ້ົາຮວມວາງສະແດງທັງໝົດ, ຜູຈັດຊ້ືສະເພາະແລະຜູ

ຊົມສາມາດເຂົ້າເວັບໄຊເບິ່ງຜະລິດຕະພັນແລະດຳເນີນການ

ເຈລະຈາໄດຫຼາຍຂ້ຶນ, ບັນລຸການຄາຂາຍຫຼາຍຂ້ຶນ, ຜູເຮັດການ

有一个展会，每年，境外朋友们都会因为它不远万

里来到云南。这个展会就是中国 - 南亚博览会 ( 南博会 )

暨中国昆明进出口商品交易会（昆交会）。

因新冠肺炎疫情原因，2020 年线下南博会取消举办。

云南创新搭建平台，邀请各方“云上”相见，参加“永不

落幕的南博会”在线展。

■ 本刊记者 覃雪丹 / 文 陈飞 / 图
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ຄາເອເລັກໂຕຼນິກຂາມແດນແລະວິສາຫະກິດຕາງປະເທດ ແມນ

ມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນເຂ້ົາຮວມຫຼາຍ.

      “ຂອຍມີຄວາມສົນໃຈຕທຸລະກິດຂອງພວກເຈ້ົາຫຼາຍ, ຫວັງ

ວາຈະຕິດຕນຳເຈ້ົາອີກຕໄປ!”ຕອນບາຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ທານ

ນາງຈາງເວີນຢິງ(Zhang Wenying)ກຳລັງລົມທຸລະກິດກັບຜູ

ຮັບຜິດຊອບຂອງບ�ລິສັດເຄຫາສະຖານສິງກະໂປແຫງໜ່ຶງໂດຍ

ຜານທາງວິດີໂອຢູຫອງປະຊມຂອງບ�ລິສັດບ�ລິການຊັບພະຍາ

ກອນມະນຸດກາວຊວງຢຸນນານຈຳກັດ. ນີ້ກ�ຄືສະພາບຕົວຈິງ

ຂອງກອງປະຊມທາງອອນລາຍທີ່ໂຄງການການຮວມມືຂາມ

ແດນທີ່ອຸດໜູນໂດຍທະນາຄານແຫງຊາດຈີນເຊິ່ງຮວມກັນຈັດ

ໂດຍພະແນກການຄາແຂວງຢຸນນານແລະທະນາຄານແຫງ

ຊາດຈີນສາຂາແຂວງຢຸນນານ. ໃນໄລຍະວາງສະແດງ, ໄດ

ຈັດການເຄ່ືອນໄຫວແລກປຽນທຸລະກິດທາງອອນລາຍກັບອັອບ

ລາຍຫຼາຍເທື່ອເພື່ອສະໜອງເວທີການຮວມມືໃຫແກບັນດາ

ວິສາຫະກິດ.

      “ມາເບ່ິງນ້ີເດີ! ພວກເຮົາໄດເອົາອາຫານແຊບຫຼາຍຢາງ

ຂອງຫວຽດນາມມາ, ມີຂະໜົມກຸງ, ກາເຟ, ເມັດ ໝາກມວງ

ຫິມະພານ, ຂະໜົມໝາກຖົ່ວຂຽວ...”ນີ້ແມນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທານ 
DO QUOC HUONG ກົງສຸນຮັບຜິດຊອບວຽກງານດານການ

ຄາຂອງສະຖານກົງສຸນໃຫຍ ສສ ຫວຽດນາມປະຈຳຄຸນໝິງ

ດຳເນີນການໄລຟສົດຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ.ຈາກບອນຜະ

ລິດຮອດຂ້ັນຕອນການຜະລິດລາວໄດແນະນຳຂ�ມູ້ນຂອງຜະລິດ

ຕະພັນຢາງລະອຽດ. ງານວາງສະແດງເທ່ືອນ້ີໄດຈັດການໄລ

ຟສົດ 500  ກວາຄ້ັງ, ນອກຈາກມີເນັດໄອດ�ດາລາທອງຖ່ິນຂອງ

ຈີນຍັງມີບັນດາທານກົງສຸນໃຫຍຂອງປະເທດອາຊີໃຕ ແລະປະ

ເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕເຂົ້າຮວມ,ເພື່ອເປີດກວ້າງຕະ

ຫຼາດຈີນ.

ຄວາມມວນໃຈຂອງນັກຂາວລາວ ໃນການ “ເລາະ” ງານ

ວາງສະແດງ

老挝记者的“逛”展之乐

      ທານ ຫຸມແພງ ວິໄລພອນ ນັກຂາວໂທລະພາບແຫງຊາດ

ລາວເຄຍີມາຢຽມຢາມປະເທດຈນີຢູສ່ະເໝຕີາມລາຍການສຳ

ພາດດານການຕາງປະເທດ, ຜານມາລາວໄດເຂ້ົາຮວມງານ

ວາງສະແດງສິນຄາຈີນ-ອາຊີໃຕ 3 ເທ່ືອແລວ.“ຂອຍຍັງຈ່ືຕອນ

ເຂົ້າຮວມງານວາງສະແດງຈີນອາຊີໃຕຄັ້ງທຳອິດ, ຂະໜາດ

ຂອງງານຍັງນອຍສົມຄວນ. ຕມາ, ຂະໜາດຂອງງານວາງ

ສະແດງກ�ນັບມື້ໃຫຍຂຶ້ນກວ່າເທື່ອຜານໆມາ, ປະເທດທີ່ເຂົ້າ

ຮວມກ�ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ອັນນີ້ສະແດງໃຫເຫັນວາການຈັດງານ

ວາງສະແດງຈີນ-ອາຊີໃຕໄດກສາງເວທີການແລກປຽນທາງ

ທຸລະກິດການຄາແຫງໜ່ຶງໃຫແກບັນດາປະເທດອາຊີໃຕ ແລະ

ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຢາງແທຈິງ.” ທານຫຸມແພງ

ວິໄລພອນກາວ.

      ເມ່ືອໄດເຫັນເຄ່ືອງແກະສະຫັຼກໄມດູທ່ີປານີດຂອງປະເທດ

ຕົນເອງຢູໃນງານວາງສະແດງ, ທານຫຸມແພງ ວິໄລພອນ ຮູ

ສຶກມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍ. “ຍອນງານວາງສະແດງຈີນ-

ອາຊີໃຕຈຶ່ງເຮັດໃຫຫຼາຍປະເທດໄດຮູຈັກວາປະເທດລາວມີຜະ

ລິດຕະພັນທ່ີດີເລີດເຫ່ົຼານ້ີ, ພອມດຽວກັນນ້ັນງານວາງສະແດງ

ຈີນອາຊີໃຕກ�ໄດສະໜອງໂອກາດໃນການແລກປຽນເຊິ່ງກັນ

ໃຫແກພວກນັກຂາວສ່ືມວນຊົນ.”ທານຫຸມແພງ ວິໄລພອນເວ້ົາ.

      “ງານວາງສະແດງຈີນ-ອາຊີໃຕທ່ີບມີການປິດມານສາກ”

ທາງອອນລາຍໄດຈັດຂຶ້ນຢາງມີຜົນສຳເລັດດີ,ທານ ຫຸມແພງ 

ວິໄລພອນ ໄດໃຫຄວາມສົນໃຈເປັນຢາງສູງຕະຫຼອດມາ:“ຂອຍ

ໄດຕິດຕາມຂ�້ມູນທຸກດານຂອງງານວາງສະແດງໂດຍຜານ

ທາງອອນລາຍຕະຫຼອດມາ, “ງານວາງສະແດງໂດຍຜານ

ທາງອອນລາຍ” ເທື່ອນີ້ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນແລະວິເສດອີ່ຫຼີ

ຄາຍຄືກັບການວາງສະແດງຢູສະຖານທີ່ຕົວຈິງ (ຫຼືໃນແບບ

ອັອບລາຍ), ເຊິ່ງເຮັດໃຫພວກເຮົາມີໂອກາດສືບຕຊກຍູການ

ຮວມມືໃນແຕລະດານແລະເປີດກວາງໂອກາດທາງທຸລະກິດ

ໃນປີທ່ີພິເສດເຊ່ັນນ້ີ.”
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      ການເຮັດເຄ່ືອງທອງໃນເຂດຈຽງຊວນ ນະຄອນຢູຊີ ເປັນ
ໜ່ຶງໃນຝີມືຫັດຖະກ�າພ້ືນເມືອງທ່ີມີລັກສະນະຕົວແທນຫຼາຍທ່ີສຸດ
ຂອງແຂວງຢຸນນານ, ເມື່ອມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໄດມີປະຫວັດ
ສາດເປັນເວລາ 600 ກວາປີແລວ. ເຄ່ືອງທອງສ�າລິດທ່ີຂຸດພົບ
ໃນພູຫຼີ່ເຈຍຊານ ເຂດຈຽງຊວນ ແມນມີຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍ, 
ມີຮູບຊົງແປກຕາ, ແລະມີຝີມືປານີດລ�້າເລີດ, ເຄື່ອງທອງສ�າ
ລິດເຫ່ົຼານ້ີສະແດງໃຫເຫັນເຖິງໂສມໜາສັງຄົມຂອງອານາຈັກ
ຕຽນບູຮານ(278 ປີກອນ ຄ.ສ - ປີ ຄສ 115) ນັບແຕຕອນ
ທາຍສະໄໝ ຈ້ານກົວ (475 ປີກອນ ຄ.ສ - 221 ປີກອນ ຄ.ສ)
ຫາ ຕອນຕ້ົນສະໄໝ ຕົງຮ້ັນ ( ປີ ຄ.ສ 25 -  ປີ ຄ.ສ 220)ຂອງ

走进玉溪｜江川铜器 ：从“牛虎铜案”到餐桌上的铜炊锅

g7njv'mv'g0f9P'-;oG 9kd"0P'I6[glnvdaf7;k,muj 
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玉溪市江川区的铜器制作是云南省最具代表性的民

间手工传统技艺之一，至今已有 600 多年的历史。1972

年出土的战国时期青铜器“牛虎铜案”，具有浓郁的地方

特点和民族风格，在力学和美学上都达到了极高水平，展

示出古滇国高超的铸造工艺，极具艺术观赏价值。铜器的

使用极为广泛，一些生活用具至今仍在使用，最有江川地

方特色的要数铜炊锅。在江川，几乎每家每户都有一口或

几口大小适宜的铜炊锅，这也是家人团聚、宴请亲朋好友

和户外野炊的最佳餐具。

ປະເທດຈີນ. ໂດຍສະເພາະແມນ“ຂຽງຮູບເສືອກັດຄວາຍທີ່ຫຼ
ດວຍທອງສ�າລິດ” ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງທອງສ�າລິດ ສະໄໝຈ້ານ
ກົວ ທ່ີຂຸດພົບໃນປີ 1972 ນ້ັນ, ມີເອກະລັກພິເສດຂອງທອງຖ່ິນ 
ແລະ ທາທາງສະເພາະຂອງຊົນເຜ່ົາຢາງເດັ່ນຊັດ, ມັນໄດບັນ
ລຸລະດັບສູງທ່ີສຸດໃນດານພົນສາດ ແລະ ວິຈິດຕະສາດ, ສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງກ�າມະວິທີການຫຼທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງອານາຈັກຕ່ຽນບູ
ຮານ, ມີຄຸນຄາສິລະປະຢາງສູງໃນດານທັດສະນາການ.
      ເຄ່ືອງທອງມີການນ�າໃຊຢາງກວາງຂວາງທ່ີສຸດ, ເຄ່ືອງ
ໃຊໃນຄົວເຮືອນບາງປະເພດຍັງຄົງໃຊຢູໃນປັດຈຸບັນ, ໃນນັ້ນ,
ສ່ິງທ່ີມີເອກະລັກຫຼາຍທ່ີສຸດໃນທອງຖ່ິນ ຈຽງຊວນອາດຈະແມນ
ໝ�້ເຕົາທອງແລວ. ໝ�້ເຕົາທອງແບງເປັນສອງພາກສວນ ຄື: 
ຕົວໝ�້ ແລະ ຕົວເຕົາ, ສ�າລັບຕົວໝ�້ແມນອອມໂອບຕົວເຕົາ, 
ສວນວາຕົວເຕົາແມນສອດຜານກາງຕົວໝ�້, ການອອກແບບ
ດັ່ງກາວແມນມີຄວາມປານີດພິດສະດານຫຼາຍ. ໃນເຂດຈຽງ
ຊວນ, ເກືອບທຸກໆຫຼັງຄາເຮືອນທຸກໆຄອບຄົວກ�ມີໝ�້ເຕົາທອງ
ທ່ີມີຂະໜາດເໝາະສົມໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍໜວຍ, ມັນກເປັນເຄ່ືອງໃຊ
ເທິງໂຕະອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາເຕົ້າໂຮມປຸມລຸມກັນຂອງ
ຄອບຄົວ, ລຽງໝູເພ່ືອນຍາດຕິພ່ີນອງ ແລະ ໄປກິນເຂ້ົານອກ
ເຮືອນ(ປິກນິກກາງແຈງ).

玉溪市委宣传部供稿供图
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遇见安宁｜森林里的温泉小镇

      ຢູຢຸນນານນ້ີ, ນະຄອນອານໜິງແມນຕິດພັນກັບບນ�າ້ອຸນ

ຢາງສະໜິດແໜນ. ເມື່ອເອີ່ຍເຖິງນະຄອນອານໜິງ(Anning 

City)ແລວ, ຜູຄນົມກັນກຶເຖງິບນ�າ້ອຸນໃນທີນ່ີ;້ ເມືອ່ເວົາ້ເຖງິບ

ນ�າ້ອຸນ, ຜູຄົນກມັກນຶກເຖິງອານໜິງເຊ່ັນກັນ.

      ຕາແສງບນ�າ້ອຸນຕ້ັງຢູຫັຼກ 7 ທາງທິດເໜືອຂອງເທດສະ

ບານນະຄອນອານໜິງ, ຫາງຈາກນະຄອນຄຸນໝິງ 42 ກິໂລ

ແມັດ, ນອນຢູພາຍໃນຂອບເຂດວົງຈະລາຈອນດວຍການຂັບ

ລົດປະມານ 30 ນາທີ ຈາກຕົວເມືອງຫັຼກຄຸນໝິງ, ມັນເປັນສະ

ຖານທີ່ເໝາະສົມດີທີ່ສຸດສ�າລັບຊາວຄຸນໝິງໃນການດ�າລົງຊ ີ

ວິດ-ການບັນເທິງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ. ຕາແສງບນ�້າອຸນ

ໄດຖືກຄັດເລືອກເປັນຕາແສງທົດລອງໃນການສາງຖານຮັກ

ສາສຸຂະພາບໃນປາດົງພົງໄພຂອງປະເທດຈີນໃນປີ 2020, ມັນ

为发展康养产业、打造旅游特色小镇，安宁温泉

启动了严格的地下水保护措施，确保地热水资源的持续

发展 ；在一百平方公里的辖区面积内，植被覆盖率高达

65.21%；通过打造“温泉 + 历史文化遗产保护与活化”“温

泉 + 小镇庭院经济”“温泉 + 运动康养”三大产业，帮助

当地农民过上小康生活。

千年流淌的温泉，郁郁葱葱的森林，四季盛开的花海，

安宁温泉以开放的姿势欢迎客人的到来。

ໄດເຮັດໃຫບນ�າ້ອຸນໃຕດິນທ່ີມີປະຫວັດສາດຫຼາຍກວາ 1400 ປີ 

ດ່ັງກາວ ນັບມ້ືນັບເປ່ັງປ່ັງຄວາມມີຊີວິດຊີວາອອກມາຢູເລ້ືອຍໆ.

      ເພ່ືອພັດທະນາອຸດສາຫະກ�າການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ 

ສາງເປັນຕາແສງທອງທຽວທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ, ບນ�້າອຸນ

ອານໜິງໄດປະຕິບັດການໃຊມາດຕະການປົກປອງນ�້າໃຕດິນ

ຢາງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນຊັບພະຍາກອນບນ�້າອຸນໃຕດິນໄດ

ຮັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢາງລຽນຕິດ; ພາຍໃນຂອບ

ເຂດເນ້ືອທ່ີ 100 ກວ່າກິໂລຕາແມັດຂອງເຂດປົກຄອງດ່ັງກາວ

ນີ້, ອັດຕາປົກຄຸມດວຍປາໄມສູງເຖິງ 65,21%; ຜານການກ

ສາງອຸດສາຫະກ�າການຜະລິດທັງສາມຢາງ ຄື: “ບນ�້າອຸນ +

ການປົກປອງ ແລະຟ້ືນຟູຄວາມມີຊີວິດຊີວາຕມ�ລະດົກທາງວັດ

ທະນະທ�າ-ປະຫວັດສາດ”, “ບນ�້າອຸນ+ເສດຖະກິດແບບເດີ່ນ

ບານພາຍໃນຕາແສງ” ແລະ “ບນ�າ້ອຸນ+ການຫ້ິຼນກິລາ ແລະ 

ຮັກສາສຸຂະພາບ” , ໄດຊອຍໃຫຊາວນາທອງຖິ່ນດັ່ງກາວມີຊີ

ວິດຢູດີກິນດີ.

      ບນ�າ້ອຸນທ່ີໄຫຼລິນບຂາດເປັນເວລາພັນກວ່າປີ, ປາດົງພົງ

ໄພທ່ີຂຽວສົດອຸມທຸມ, ທະເລດອກໄມທ່ີເບ່ັງບານໃນທັງສ່ີລະດູ, 

ບນ�້າອຸນອານໜິງມີຄວາມຍິນດີຕອນຮັບແຂກທີ່ມາທຽວຊົມ

ດວຍທາທີເປີດກວາງ.                安宁市委宣传部供稿供图
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读者反馈

■  本刊记者 覃雪丹 / 整理

金达 ：亲爱的读者朋友们，新年好！ 2021 年，《占芭》杂志以新的形象和大家见面，继续陪

伴大家。

ຈິນດາ:  ບັນດາໝູເພ່ືອນຜູອານທ່ີຮັກແພງທັງຫຼາຍ, ສະບາຍດີປີໃໝ!  ປີ 2021, ວາລະສານ 

“ຈຳປາ” ຈະພົບກັບຜູອານທັງຫຼາຍດວຍໂສມໜາໃໝ ແລະ ກ�ຈະສືບຕຢູຄຽງຂາງກັບຜູອານ

ທັງຫຼາຍຕໄປອີກ.

为了方便大家更舒适地阅读杂志，金达简要介绍一下改版情况 ：

ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອານວາລະສານໃຫແກທານທັງ

ຫຼາຍ, ຈີນດາຂ�ແນະນຳສະພາບການດັດແກວາລະສານໂດຍຫຍ�ດ່ັ້ງນ້ີ:

《占芭》在努力变得更加时尚。我们追求精选图片，用心排版。

ວາລະສານ “ຈຳປາ” ພວມພະຍາຍາມເພ່ືອຈະໃຫກາຍເປັນວາລະສານທ່ີທັນສະໄໝ. ພວກ

ເຮົາຊອກຫາເລືອກເອົາຮູບພາບອັນປານີດສວຍງາມ ແລະ ຕ້ັງໃຈບັນນາທິການ.

《占芭》在努力提升阅读的舒适感。我们将内容分为深阅读和轻阅读，深阅读用更多的文字为

读者呈现中国发展现状和中老友好故事 ；轻阅读用精美的排版呈现中国文化、老挝文化。

ວາລະສານ “ຈຳປາ” ພະຍາຍາມຍົກສູງຄວາມສະບາຍທາງການອານ. ພວກເຮົາແບງເນ້ືອໃນຂອງ

ວາລະສານໃຫເປັນສອງພາກສວນຄື ການອານແບບເລິກເຊ່ິງ ແລະ ການອານແບບເບົາສະບາຍໃຈ,

ໃນນັ້ນການອານແບບເລິກ ຈະນຳໃຊຕົວໜັງສືຍິ່ງຫຼາຍກວາມາພັນລະນາສະພາບການພັດທະນາໃນ

ປັດຈຸບັນຂອງຈີນ ແລະ ມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ໃຫແກຜູອານ;ການອານແບບເບົາໆ ຈະນຳໃຊຮູບພາບບັນ

ນາທິການທ່ີປານີດສວຍງາມ ເພ່ືອມາສອງແສງເຖິງວັດທະນະທຳຈີນ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ.
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《占芭》在努力变得更加开放。我们致力于将《占芭》打造成中老读者友好交流沟通的桥

梁，因此开设“读友来稿”栏目，欢迎读者朋友投稿，将您的故事讲给大家听。投稿邮箱 ：

ynzhanba@163.com

ວາລະສານ “ຈຳປາ” ພວມພະຍາຍາມເພ່ືອກາຍເປັນວາລະສານທ່ີຍ່ິງເປີດກວ້າງຫຼາຍຂ້ຶນ. ພວກເຮົາ

ສຸມກຳລັງປະດິດສາງວາລະສານ “ຈຳປາ” ໃຫກາຍເປັນຂົວຕໃນການພົວພັນແລກປຽນມິດຕະພາບລະ

ຫວາງຜູອານລາວ ແລະຈີນ, ສະນ້ັນຈ່ຶງໄດຈັດໃຫມີຄ�ລຳ “ບົດເລ່ືອງຈາກຜູອານ” ອອກ, ຍິນດີຕອນຮັບ

ໝູເພ່ືອນຜູອານ ສ່ົງບົດເລ່ືອງຂອງຕົນມາ, ແລະ ເລ່ົາເລ່ືອງຂອງເຈ້ົາໃຫແກຜູອານທັງຫຼາຍຟັງ. ອີເມວສຳ

ລັບສ່ົງບົດເລ່ືອງແມນ: ynzhanba@163.com

提帕翁 ：金达，你好！我是一名老挝人，在老挝军队工作，是《占芭》杂志的忠实粉丝。

ທາວ ທິບພະວົງ: ສະບາຍດີ ຈິນດາ!  ຂອຍແມນຄົນລາວ ແລະ ເຮັດວຽກຢູກອງທັບລາວ, ເປັນ

ຜູມັກອານວາລະສານ“ຈຳປາ” ຫຼາຍ.

我最近看了 2020 年 12 月的杂志，可以说，从封面开始就很吸引人。封面上有 4 位农民朋友，

他们行走在梯田田坎上，背影倒映在梯田蓄满的水面上，再加上远处青翠的山峦和云雾，真

的太美了！

ເມ່ືອບດົນມານ້ີ ຂອຍໄດອານວາລະສານ “ຈຳປາ” ສະບັບເດືອນທັນວາ ປີ 2020, ສາມາດເວ້ົາໄດວາ ມັນ

ໄດດຶງດູດສາຍຕາຂອຍເລ່ີມແຕໜາປົກ. ມີເພ່ືອນຊາວນາ 4 ຄົນຢູເທິງໜາປົກ, ເຂົາເຈ້ົາກຳລັງຍາງ

ຢູເທິງຄັນນາຂ້ັນໄດ, ເງົາ 4 ຄົນນ້ີ ໄດສອງແສງໃສເທິງໜານ�າ້ຂອງນ�າ້ໃນນາ, ບວກກັບປາໄມທ່ີຂຽວ

ອຸມທຸມ ແລະ ໝອກເມກໜາແໜນທ່ີຢູໄກໆ,  ເຊ່ິງໄດກາຍເປັນທິວທັດທ່ີງາມແທງາມວາ.

我对中文很感兴趣，喜欢阅读各种有关中国的书籍，《占芭》杂志更是我必看的读物。杂志地

道的老文翻译让我更加准确、详细地了解中国，让我从政治、经济、科技、农业等领域知道

了中国的发展现状。杂志的老中双语对照文章，既让我了解到和中国有关的趣味知识，又帮

助我学习了中文。

ຂອຍສົນໃຈຕພາສາຈີນຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ມັກອານບົດກຽວກັບປະເທດຈີນປະເພດຕາງໆ, ຈຶ່ງ

ເຫັນວາວາລະສານ “ຈຳປາ” ໄດ້ກາຍເປັນບົດອານທີ່ຂອຍມັກອານແນນອນ, ມັນຍັງເປັນຊອງທາງ

ອັນສຳຄັນໃຫຂອຍຮຽນພາສາຈີນ. ການແປພາສາລາວຂອງວາລະສານອັນຊຳນິຊຳນານ ເຮັດໃຫ

ຂອຍສາມາດຮູຈັກປະເທດຈີນຍິ່ງຖືກຕອງ ຍິ່ງລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫຂອຍໄດຮູເຖິງສະພາບການ

ພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນຂອງປະເທດຈີນ ທັງໃນດານການເມືອງ ດານເສດຖະກິດ ດານເຕັກໂນໂລຊ ີ

ດານກະສິກຳ ແລະດານອື່ນໆ ຈາກວາລະສານນີ້. ບົດເລ່ືອງທ່ີມີພາສາລາວພາສາຈີນປຽບທຽບກັນ

ຂອງວາລະສານນັ້ນ ເຮັດໃຫຂອຍໄດຮຽນຮູເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮູທີ່ໜາສົນໃຈຂອງຈີນ, ຍັງໄດຊວຍ

ເຫືຼອຂອຍໃນການຮຽນພາສາຈີນ.

最后，我由衷地希望《占芭》杂志越办越好，为老中友谊、为老中命运共同体建设作出更多贡献。

ສຸດທາຍນ້ີ, ຫວັງເປັນຢາງຍ່ິງວາ ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ ເພ່ືອປະກອບສວນຫຼາຍກວ່າ
ເກ່ົາ ເຂ້ົາໃນການເສີມສາງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ແລະ ການກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.

65

|   读者反馈7=kljv'cl'9kdz6hvjko




