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①

②

③

ອົງການໄປສະນີຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ

ປະກາດໃຊສະແຕມສະບັບພິເສດປະຈ�າປີສະ

ຫູຼ(ປີງົວ)ໃນປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຈີນຢູທ່ີນະຄອນ

ນິວຢອກໃນວັນທີ 22 ເດືອນມັງກອນ, ເພ່ືອສະ

ເຫຼີມສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນຕາມປະຕິທິນຈັນທະ

ຄະຕິຈີນ ໃນປີ 2021. ປີ 2010 ອົງການໄປ

ສະນີຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດປະກາດໃຊ

ສະແຕມທີ່ມີເນື້ອໃນກຽວກັບນັກສັດຈີນເປັນ

ຄ້ັງທ�າອິດ, ປີນ້ີເປັນໃບທີ 12.
联合国邮政管理局于 1 月 22 在纽约

发行中国农历辛丑年特别版邮票版

张，以庆祝 2021 年农历新年。联合

国邮政管理局 2010 年首次发行以中

国生肖为内容的邮票，今年是第 12 张。

联合国邮政管理局供图

ຢູໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານແຫງໜ່ຶງ

ຂອງເມືອງຊຍສວນ(Sui chuan

County) ແຂວງຈຽງຊີ(Jiang

xi Province), ບັນດາເດັກນອຍ

ຮຽນຮູປະເພນີບຸນກຸດຈີນຢູຕໜາ

ຝາທ່ີຕົບແຕງດວຍຫົວຂ�ບຸ້ນປີໃໝ. 
江西省遂川县一所幼儿园里，

孩子们在新年主题墙前学春

节民俗。 CFP 图

ຜົນງານສິລະປະການແກະສະຫຼ ັກຊດ

ໜຶ່ງທີ່ຖືເອົານັກສັດປີສະຫຼູເປັນຫົວຂ�້ຕົ້ນ

ຕ� ໄດເປີດໂຕຢູໃນເຂດການຄາຊເຈຍ

ຮຸຍ(Xujiahui) ນະຄອນຊຽງໄຮ. ຜົນ

ງານດ່ັງກາວໄດສະແດງໃຫຊາວເມືອງ 

ແລະ ນັກທອງທຽວເຫັນເຖິງພາບຄວາມ

ມີຊີວິດຊີວາໃໝຂອງປີສະຫູຼໂດຍຜານຮູບ

ພາບງົວແລນເຕ້ັນທ່ີຊົງມີພະລັງ ແລະ ມີ

ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ. 
一组以生肖牛为主题的艺术雕塑

作品出现在上海徐家汇商圈。作

品通过形态激昂，色彩各异的奔

牛形象，为市民游客呈现意气风

发的牛年新气象。 CFP 图

ຢ ູ  ທ ີ ່ ເ ຂດຈຽງຮ ັ ້ ນ

(Jianghan Area) 

ນະຄອນອູຮ ັ ້ນ(Wu-

han City) ແຂວງຫູ

ເປີຍ(Hubei Pro-

vince), ຊາວເມືອງ

ເລືອກຊື້ເຄື່ອງປະດັບ

ບຸນກຸດຈີນຢູທີ ່ຖະໜົນ 

ຂາຍເຄື່ອງບຸນກຸດຈີນ. 
湖北省武汉市江汉

区，市民在年货街

选购春节饰品。

CFP 图
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⑥

⑦④

⑤

ໂຮງງານຜະລິດແຜນໄມຮູບພາບປີໃໝຈີນ

ທີ່ຢູຕາແສງຈູຊຽນ(Zhuxian Town) ນະ

ຄອນຄາຍຟົງ(Kaifeng City) ແຂວງເຫີ

ນານ(Henan Province) ກ�າລັງເລ່ັງມືໃນ

ການຜະລິດຮູບພາບປີໃໝ, ເພື່ອກະກຽມໃຫ

ແກຕະຫຼາດບຸນກຸດຈີນ. 

河南省开封市朱仙镇的木版年画作坊抓

紧制作年画，为新春市场做准备。

新华社 图

ເມືອງຊາງຊິງ(Changxing County) ແຂວງເຈີ ້

ຈ່ຽງ(Zhejiang Province) ຈັດກິດຈະກ�າອັນອົບອຸນຈິດ

ໃຈ ກ�ຄືກິດຈະກ�າ “ຫ້ິຼນບຸນກຸດຈີນກັບທ່ີ ຝາກສ່ົງຮູບສວຍງາມ

ກັບໄປບານເກີດ”, ຈັດຕັ້ງອາສາສະໝັກໄປຖາຍຮູບລວມ

ຄອບຄົວໃຫແກຄອບຄົວແຮງງານທີ່ມາຈາກຕາງຖິ່ນແບບ

ເຖິງທີ່ ແລະບເສຍຄາໃຊຈາຍໃດໆ, ຫຼັງຈາກໃສກອບຮູບ

ແລວ ເຮັດເປັນ “ຂອງຂວັນສິລິມຸງຄຸນ” ຂອງປີໃໝ ເພ່ືອຝາກ

ໄປສະນີໃຫຍາດຕິພີ່ນອງທີ່ຢູບານໂຕເອງ ແລະ ຝາກເອົາ

ຄວາມຄິດເຖິງໃນຍາມບຸນປີໃໝໄປທ່ີບານເກີດພອມໆກັນ. 

浙江省长兴县举行“就地过春节 美照寄老家”活

动，组织志愿者上门为外来务工人员家庭免费拍摄

全家福，邮寄给老家的亲人，寄托春节相思之情。 

新华社 图

ຢູ ເມືອງບູຮານ ຈີໂມ(Jimo) ນະ

ຄອນຊິງຕາວ(Qingdao CIty) 

ແຂວງຊານຕ ົ ງ (Shandong 

Province) ໄດປະດັບໂຄມໄຟແສງ

ສີໄປທົ່ວເມືອງ ເຕັມໄປດວຍບັນຍາ

ກາດສະເຫີຼມສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນ.
山东省青岛市即墨古城张灯结

彩，洋溢着喜庆的年味。

新华社 图

5 6 7
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ຈອມພູ ໂລຕຸຍ(Luodui) ຕັ້ງຢູເມືອງຕັງຊົງ

(Dangxiong County)ນະຄອນລາຊາ(La

saCity) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຕິເບດ

(Tibet Autonomous Regio), ມີລະດັບ

ໜານ�້າທະເລ 6010 ແມັດ, ຈອມພູດັ່ງກາວມີ

ໜາຫິມະທ່ີຮາບພຽງ, ກອນຫີນຫິມະ ແລະ ພູຊັນ

ມີໜອຍ, ລະດັບຄວາມຍາກໃນການປີນພູຄ່ອນ

ຂາງຕາ. ນ້ີແມນຮູບພາບຜູມັກຮັກການປີນພູກ�າ

ລັງຖາຍຮູບທຽວຫ້ິຼນຢູໜອງນ�າ້ກາມທ່ີຢູຕີນຈອມ

ພູໂລຕຸຍ. 

洛堆峰位于西藏自治区拉萨市当雄县，

海拔6010米，其雪面平缓、冰岩陡坡

少，攀登难度较低。图为冰雪运动爱好

者在洛堆峰脚下的冰湖拍照游玩。

中新社 图

ໃນຊວງມໆນີ້, ສະຫະພັນບານສົ່ງ

ສາກົນ ໄດຄັດເລືອກນັກກິລາ 100 

ອັນດັບຕ້ົນໃນໄລຍະ 10 ປີທ່ີຜານມາ,

ນາງ ຈູທິງ(Zhu Ting) ຫົວໜາທີມ

ບານສ່ົງຍິງຂອງຈີນ ໄດຖືກຈັດເຂ້ົາ

ໃນລາຍຊື່ດັ່ງກາວ. ນີ້ແມນຮູບພາບ

ທ່ີ ນາງ ຈູທິງ ກ�າລັງເສີບບານຢູໃນ

ການແຂງຂັນ. 
近日，国际排球联合会评选的

过去十年百大球星，中国女排

队长朱婷上榜。图为朱婷在比

赛中发球。 CFP 图

ຕອນຄາວັນທີ 10 ເດືອນມັງກອນ, ໂດຣນ

(Drone) ຈ�ານວນ 1100 ລ�າໄດບິນຂ້ືນຢູ

ທ່ີ ເດີບັນ(The Bund) ຂອງນະຄອນຊຽງ

ໄຮ, ໄດປະກອບເປັນຮູບພາບປະເພດຕາງໆ

ຢູເທິງຟາ, ເພ່ືອສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບ

ຖືຕຕ�າຫຼວດທ່ີຢູປະຈ�າຕ�າແໜງປະຕິບັດໜາ

ທ່ີໃນບຸນຕ�າຫຼວດຈີນຄ້ັງທ�າອິດ. ນ້ີແມນຮູບ

ພາບທ່ີຕ�າຫຼວດສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕຮູບ

ພາບທ່ີປະກອບສາງດວຍໂດຣນ. 
1 月 10 日晚，1100 架无人机从上

海外滩起飞，在空中组成多种图案，

向在首个中国人民警察节节日中坚守

岗位的人民警察致以敬意。图为民警

向无人机组成的图案敬礼。

中新社 图

①

②

③

④

1 2 3
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ວັນທີ 22 ເດືອນມັງກອນ, 

ຢ ູ ທ ີ ່ນະຄອນກວາງໂຈວ

(Guangzhou City) 

ແຂວງກວາງຕຸງ(Guang

dong Province), ນັກ

ທອງທຽວສຳຜັດການ“ເດີນ

ຫ້ິຼນເທິງອາກາດ” ຢູໃນສວນ

ສະໜຸກ ອາລຟາ(Alpha)

ຫ �ກວາງໂຈວ(Guang

zhou tower). 
1 月 22 日，广东省广州

市，游客在广州塔阿尔

法探索乐园内体验“高

空漫步” 。 中新社 图

ເຂດທະເລດອນ ເວີຍໂຈວ(Weizhou) 

ເປັນເຂດຫາເຫຍ່ືອຂອງປາວານ(Bryd-

e's whale) ຂະໜາດໃຫຍພຽງແຫງ

ດຽວທ່ີຄ້ົນພົບເຫັນຢູເຂດທະເລໃກປະເທດ

ຈີນຫັຼງຈາກຊມປີ 80 ສະຕະວັດທີ 20. ນ້ີ

ແມນຮູບພາບໃນວັນທີ 15 ເດືອນມັງ

ກອນ, ປາວານໂຕໜຶ່ງຫາເຫຍື່ອຢູເຂດ

ທະເລເກາະດອນ ເວີຍໂຈວ.
涠洲岛海域是中国近海在 20 世纪

80 年代后发现的已知唯一的大型

鲸类捕食场所。图为 1 月 15 日，

一头布氏鲸在涠洲岛海域捕食。

新华社 图

⑤

54

ກວາງຊິຣູ (ຊ່ືວິທະຍາສາດ: Pantholops hodgsonii) ເປັນສັດລຽງລູກ
ດວຍນ�້ານົມທີ່ຢູໃນໝວດສັດກີບຄູ(Artiodactyla) ສາຍພັນງົວຄວາຍ
(Bovidae) ປະເພດກວາງຊິຮຼ. ເພດຜູມີເຂົາທີ່ຊື່ ແລະ ຍາວ. ສວນເທິງ
ຂອງຮາງກາຍເປັນສີນ�າ້ຕານອອນ, ຢູສວນລຸມຂອງຄ�, ໜາເອິກ, ທອງ ແລະ
ດານໃນຂອງສີ່ຂາເປັນສີຂາວທັງໝົດ. ໂດຍຕົ້ນຕ�ແລວຈະແຈກຢາຍຢູທົ່ງ
ຫຍາພູສູງ, ທ່ົງຫຍາ ແລະ ເຂດໜາວຈັດຂອງພູພຽງຕິເບດປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງ
ມີລະດັບໜານ�າ້ທະເລ 3700-5500 ແມັດ, ຫາເຫຍ່ືອຕອນເຊ້ົາ ແລະ ຕອນ
ຄາ, ຖະນັດໃນການແລນ.

ສັດນ�າໂຊກ ຍິງຍິງ(YingYing) ຂອງງານກິລາໂອແລັມປິກ ປັກກ່ິງປີ 2008

ແມນຖືເອົາກວາງຊິຣູເປັນຕ້ົນແບບໃນການອອກແບບ, ເພ່ືອສັນລະເສີນເຖິງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກວາງຊິຮູທີ່ສາມາດດ�າລົງຊີວິດໄດໃນສະພາບແວດ
ລອມອັນຮາຍແຮງນັ້ນ, ເປັນການສື່ເຖິງຈິດໃຈໃນການທາທາຍຂີດຄວາມ
ສາມາດສູງສຸດ.

"ກອງປະຊຸມພາຄີສັນຍາຂອງຊີວະນານາພາບ" ຄັ້ງທີ 15 (COP15) ຈະ
ຈັດຂຶ້ນຢູນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ ປະເທດຈີນ, ວາລະສານສະບັບນີ້
ຈະພາທານເຂົ້າເຖິງສັດຫາຍາກຂອງປະເທດຈີນ, ສຶກສາເຂົ້າໃຈກຽວກັບ
ສັດສາວາສ່ິງໃນທ�າມະຊາດ.

藏羚羊（学名：Pantholops hodgsonii）是偶蹄目、牛科、藏

羚属的哺乳动物。雄性有直而细长的角。上体淡棕褐色，颈下、

胸、腹和四肢内侧均白色。主要分布于中国青藏高原海拔3700-

5500米的高山草原、草甸和高寒荒漠地带，早晚觅食，善奔跑。 

2008年北京奥运会吉祥物之中的福娃“迎迎”便是以藏羚羊为

蓝本，以赞扬其能在严酷环境生存的顽强生命力，表示挑战极限

的精神。

《联合国气候变化框架公约》第十五次缔约方会议（COP15）

将在中国云南省昆明市举办，本刊带您走近中国珍稀动物，了解

大自然的精灵。

ສັດຫາຍາກຂອງປະເທດຈີນ: ກວາງຊິຣູ (Chiru)

中国珍稀动物 ：藏羚羊
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武师傅新冠疫苗接种记

      ວັນທີ 5 ມັງກອນ, ເຂດສາວຢາງ (Chaoyang Area) 

ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ຊາງອູ (Wu) ໃນຍາມທີ່ພັກຢູບອນພັກ

ເຊົາໃນຈຸດຊົ່ວຄາວສຳລັບສັກວັກຊີນຕານພະຍາດໂຄວິດ-19, 

ລາວໄດໂພສ (Post) ຂ�ຄ້ວາມໜ່ຶງເທິງວົງໝູເພ່ືອນໃນວີແຊັດ
(Wechat Moments) ວາ ມື້ນີ້ຮັບການສັກວັກຊີນຕານພະ

ຍາດໂຄວິດ-19.

      ປະມານຕອນບາຍ 1 ໂມງ,  ຊາງອູ ທ່ີເຮັດອາຊີບຜະລິດ 

ແລະ ປຸງແຕງອາຫານທ່ີ ເຂດສາວຢາງ ແລະ ໝູຮວມອາຊີບ 
70 ກວາຄົນໄດມາທ່ີຈຸດຮັບການສັກວັກຊີນ. ລຽນແຖວເຂ້ົາໄປ

ສະໜາມ, ຟັງພະນັກງານການແພດອະທິບາຍຂ�ຄ້ວນລະວັງ,ລົງ

ທະບຽນໃນເອກະສານຍິນຍອມເຫັນດີ... ພາຍໃຕການແນະນຳ

ຂອງພະນັກງານພາກສະໜາມ ຊາງອູ ໄດເຂ້ົາໄປເຂດສັກຢາ

ເພ່ືອຮັບການສັກວັກຊິນຢາງສະດວກ.  “ຄືກັນກັບຕອນສັກວັກຊີນ

1 月 5 日，北京市朝阳区，武师傅在新冠病毒疫苗临

时接种点留观区休息时，发了一条朋友圈 ：今天接种新冠

疫苗。

下午 1 时许，在朝阳区从事食品加工生产的武师傅

和 70 多位同事来到接种点。排队入场、听取医护人员讲

解注意事项、登记知情同意书……武师傅在现场工作人员

引导下顺利进入接种区接受疫苗注射。“和小时候打疫苗

一样，稍微有点儿疼，没啥其他感觉。”

按照要求，接种人员需在留观区域停留 30 分钟，确

认身体无异常后再离开。14 天后，他和同事们将接种第

二针疫苗。成为首批疫苗接种者，武师傅感到很荣幸。“北

京的老百姓会吃到我们生产的糕点，我们要对客户负责，

对自己的健康负责！”

随着新冠病毒疫苗附条件上市和生产供应保障能力

逐步提升，中国正全面有序推进高感染风险人群、高危人

群和普通人群的接种工作，并实施全民免费接种。

新华社 图

“ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຄຳໝ້ັນສັນຍາ ກ�ຄືຍິນດີໃຫຄວາມຊວຍເຫືຼອ ແລະ

ການສະໜັນສະໜູນແກບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາອື່ນໆ, ພະຍາຍາມ

ເຮັດໃຫວັກຊີນກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນສາທາລະນະທ່ີປະຊາຊົນທຸກປະເທດສາ

ມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ ແລະ ນ�າໃຊໄດ.”

——ຄັດຈາກຄຳປາໄສຂອງ ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໃນກອງປະຊມໄລຍະທ�າອິດຂອ

ງກອງປະຊມສຸດຍອດຜູນຳກຸມ G20 ຄ້ັງທີ 15 ເມ່ືອວັນທີ 21 ພະຈິກ 2020

“我们将履行承诺，向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让

疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。”

——2020 年 11 月 21 日，习近平在二十国集团领导人第十五次

峰会第一阶段会议上的讲话
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ຍາມຍັງນອຍ, ເຈັບໜອຍໜ່ຶງ, ບໄດຮູສຶກຫຍັງຢາງອ່ືນອີກ.”

      ອີງຕາມເງ່ືອນໄຂ, ຜູຮັບການສັກວັກຊີນຕອງພັກຢູຈຸດພັກ

ເຊົາ 30 ນາທີ, ຮັບປະກັນແນນອນວາຮາງກາຍບມີສ່ິງຜິດປົກ

ກະຕິຈຶ່ງໄປໄດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 14 ມື້, ລາວ ແລະ ເພື່ອນຮວມ

ງານຈ່ຶງຮັບການສັກວັກຊີນເຂັມທີສອງ. ໃນການເປັນຜູຮັບການ

ສັກວັກຊີນຊດທຳອິດ, ຊາງອູ ຮູສຶກເປັນກຽດຫຼາຍ. “ປະຊາຊົນ

ປັກກ່ິງຈະໄດກິນເຂ້ົາໜົມທ່ີພວກເຮົາຜະລິດ, ພວກເຮົາຕອງມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕລູກຄາ, ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕສຸຂະພາບຂອງ

ຕົນ!”

      ຄຽງຄູກັບວັກຊີນຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີສອດຄອງກັບ

ເງ່ືອນໄຂໄດອອກສູຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການຮັບປະ

ກັນການສະໜອງການຜະລິດໄດຄອຍຍົກລະດັບຂ້ຶນເທ່ືອລະຂ້ັນ,

ປະເທດຈີນກຳລັງຊກຍູວຽກງານການສັກວັກຊີນຢາງເປັນຂ້ັນ

ຕອນ ແລະ ຮອບດານໃຫແກກຸມຄົນທ່ີມີຄວາມສຽງສູງໃນການ

ຕິດເຊື້ອ, ກຸມຄົນທີ່ມີຄວາມສຽງສູງ ແລະ ກຸມຄົນທຳມະດາ, 

ພອມທັງປະຕິບັດການສັກວັກຊີນແບບບເສຍຄາໃຫແກປະຊາ

ຊົນທັງໝົດ, ເຮັດໃຫກຸມຄົນທ່ີມີເງ່ືອນໄຂສອດຄອງລວນແຕສາ

ມາດບັນລຸ “ຄວນສັກກ�ໃຫຮີບສັກ.” 
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r6,xaopkfhko;ylt;tde-qo]txtmko

      ຄວາມສີວິໄລທ່ີແຕກຕາງກັນໃນໂລກນ້ີ ລວນແລວແຕມີພ້ືນ
ສືບກຽວກັບນ�້າຖວມທຳລາຍໂລກ. ເຖິງແມນວາຮູບແບບຕ�າ
ນານບຄືກັນ, ແຕຄວາມຢານກົວ ແລະ ຄວາມສ້ິນຫວັງຂອງມວນ
ມະນຸດຮຸນກອນທ່ີປະເຊີນໜາກັບໄພນ�າ້ຖວມ ແມນຄາຍຄືກັນ.
      ຢູຈີນ, ເລ່ືອງ “ຕາຢູຈ້ືສຸຍ” (da yu zhi shui,ຮອງແຕຕາ
ຢູຄວບຄຸມນ�າ້) ແມນເປັນທ່ີຮູຈັກກັນດີທ່ົວໄປ. ເມ່ືອປະເຊີນໜາ
ກັບນ�າ້ຖວມທ່ີຮາຍແຮງ, ຕາຢູ (ກອນນ້ີ 4000 ກວ່າປີ) ໂດຍ
ໄດຮັບປະສົບການຈາກໃນການເສຍໄຊໃນການຄວບຄຸມນ�້າ
ຖວມຂອງຜູເປັນພ, ລາວໄດປຽນວິທີການ “ອັດກັ້ນນ�້າ” ມາ

在中国，“大禹治水”的故事家喻户晓。面对滔滔洪

水，大禹从父亲治水的失败中吸取教训，改变了“堵”的

办法，对洪水进行疏导。从此，“堵不如疏”的治水智慧，

照耀着后来者从治理水患到建造灌溉工程的探索之路。

灌溉工程是真正的民生工程，古老的灌溉工程承受

住时间和洪水的冲刷，守护着一方百姓安居乐业，世代繁

衍，屹立不倒直到今天。

2014 年起，国际灌溉排水委员会 (ICID) 开始评选

世界灌溉工程遗产，截至 2020 年中国已有 23 处古代水

利工程入选世界灌溉工程遗产名录。人们坚信，学习借鉴

古代灌溉工程的人水和谐理念和智慧，对当今社会可持续

发展仍有着极大的借鉴意义。

■ 本刊记者 莫小楼 / 文 ເປັນການລະບາຍນ�້າແທນ. ຕັ້ງແຕນັ້ນມາ, ພູມປັນຍາການ
ຄວບຄຸມນ�າ້ແບບ “ລະບາຍດີກວ່າອັດກ້ັນ”ໄດສ່ົງແສງນຳທາງ 
ໃຫແກຄົນຈີນລຸນພາຍຫຼັງກຽວກັບການຄົ້ນຄວາການບ�ລິຫານ
ນ�້າຖວມ ຈົນຜັນຂະຫຍາຍໄປເຖິງການກສາງວິສະວະກ�າຊົນ
ລະປະທານລະບາຍນ�າ້.
       ສູມ້ືນີ, ວິສະວະກຳຊົນລະປະທານລະບາຍນ�າ້ບູຮານແມນ
ຮັບໄດຕການເຊາະເຈ່ືອນຂອງເວລາ ແລະ ນ�າ້ຖວມ, ສືບຕປົກ
ປັກຮັກສາປະຊາຊົນໄດຢາງປອດໄພຢູເຢັນເປັນສຸກ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍໃຫກວາງຂວາງຕໄປ, ຢືນຢູຢາງບຫວ່ັນໄຫວມາຈົນເຖິງ
ສູມ້ືນ້ີ.
      ຕ້ັງແຕປີ 2014 ເປັນຕ້ົນມາ, ຄະນະກຳມະການຊົນລະປະ
ທານລະບາຍນ�້າສາກົນ(ICID)ເລີ່ມປະເມີນມ�ລະດົກກຽວກັບວິ
ສະວະກ�າຊົນລະປະທານລະບາຍນ�າ້ຂອງໂລກ, ຈົນເຖິງປີ 2020

ປະເທດຈີນ ລວມທັງມີວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານລະບາຍນ�້າ
ສະໄໝບູຮານ ຈຳນວນ 23 ແຫງ ໄດຖືກຈັດເຂ້ົາໃນບັນຊີລາຍ
ຊ່ືມ�ລະດົກວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານລະບາຍນ�າ້ຂອງໂລກແລວ.
ຜູຄົນເຊື່ອວາ, ການຮຽນຮູປະສົບການທາງດານພູມປັນຍາ 
ແລະ ແນວຄິດ ຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວາງຄົນ ແລະ ນ�າ້ໃນ
ດານວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານລະບາຍນ�າ້ສະໄໝບູຮານ ແມນ
ມີຄວາມໝາຍການຖອດຖອນບົດຮຽນອັນສຳຄັນຍ່ິງໃຫຍຕການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ.
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/kp-qo]txtmko869P'vhPo: 7;k,gxaodq,dP;dao
]ts;jk',to5f me,t-kf c]t ;ymtpklkf
都江堰 ：人、自然、科学的统一

当一位慕名来到都江堰的游人站在金刚堤上，他眼

前完全没有想象中雄伟壮观的工程景象，只看见在江心处，

一道高出水面不多、前端形似鱼嘴的河堤，平静而有序地

把从山口奔腾而出的岷江水一分为二，一条叫内江，一条

叫外江。外江继续奔流汇入长江，泄洪排沙 ；内江经宝瓶

口被引入成都平原。

      ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019, ທ່ີເມືອງເຫີເຝ ແຂວງອານຮຸຍ
(Hefei City, Anhui Province) ແຫງປະເທດຈີນ, ແຖບ

ຫນອງບຶງທາມປາກແມນ�້າ ສືອູຫຼີ່ ມີນົກເຈີດບິນຢອກໄຍກັນຢູ

ກັບສາຍນ�າ້, ນ�າ້ລອງໄຫຼໃບຫຍາສ່ັນໄຫວໄປມາ. ສະພາບແວດ

ລອມນິເວດວິທະຍາຢູແຖບບຶງທາມປາກແມນ�້າຄອຍໆດີຂຶ້ນ, 

ມັນຍອນໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບ�າບັດນ�າ້ໃຫສະອາດຂອງ

ວິສະວະກ�າໂຄງການແຖບບຶງທາມ ເຊັ່ນ: ໂດຍຢູບົນພື້ນຖານ

ຂອງວິສະວະກ�າກສາງສະຖານີວາວປະຕູນ�າ້ ແລະ ຄູກ້ັນຄອງ

ນ�້າຍານຕອນໃຕ, ຝາຍດ�າເນີນການກສາງໝູນໃຊແນວຄິດ

ດັດປັບປະລິມານນ�າ້ແບງປັນກັນເໝາະສົມ, ບ�າບັດຄຸນນະພາບ

ນ�າ້ໃຫສະອາດ, ກສາງ “ປາກປາ” ໃສລອງນ�າ້ຍານຕອນເຫນືອ,

ເຮັດໃຫນ�າ້ໄຫຼແຍກກັນ, ໄຫຼມາປົນກັນຢູ “ຫາງປາ” ລອງນ�້າ

ຍານຕອນໃຕ. ປະລິມານນ�າ້ສວນຫຼາຍທ່ີໄຫຼແຍກແມນໄຫຼເຂ້ົາ

ສູແຖບບຶງທາມໃຈກາງ, ປະລິມານສວນໜອຍໄຫຼເຂົ້າຄອງ

ນ�້າຄອງເດີມເພື່ອທ�າການບ�າບັດນ�້າສະອາດ, ສຸດທາຍແມນ

ຮັບປະກັນໃຫຄຸນນະພາບນ�້າຢູຄອງນ�້າຍານຕອນໃຕດີຂື້ນໂດຍ

ສັງລວມ.

      ທ່ີຈິງແລວ, ແຮງບັນດານໃຈຂອງການອອກແບບຢາງ

ປານີດຄອງແຄວຄືແນວນີ້ ມັນມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກວິສະວະ

ກ�າຊົນລະປະທານ ຝາຍຕູຈຽງອຽນ(Du jiang yan) ນະຄອນ

“ປາກປາ” ໝາຍເຖິງຝາຍກັນນ�າ້ທ່ີມີຊົງຄາຍຄືປາກໂຕປາ, ມັນແບງແມນ�າ້
ໝິນຈຽງທີ່ໄຫຼທະລຸອອກມາຈາກປາກຮອມພູສາຍໜຶ່ງເປັນສອງສາຍ ກ�ຄ ື
ນ�າ້ສາຍໃນ ແລະ ນ�າ້ສາຍນອກ.

鱼嘴即形似鱼嘴的分水堤，将岷江在出山口分为内外两江 CFP 图 

“ປາກປາວຜິງ” (ປາກຂວດແກວສົມບັດ) ແມນຮອມພູທ່ີເຈາະດວຍສີມືຄົນ, 
ຄວບຄຸມປະລິມານນ�າ້ໄຫຼເຂ້ົາໂດຍຄວາມກວາງແບບຖາວອນໝ້ັນຄົງ

宝瓶口是人工开凿的山峡，以恒定宽度牢牢控制入水量 CFP 图

ຝາຍເຟຊາອ້ຽນແມ່ນຄອງລະບາຍນ�າ້ນອງທ່ີມີຄວາມຍາວ 300 ແມັດ, ສູງ
ຈາກໜ້ານ�າ້ສາຍໃນ 2 ແມັດ

飞沙堰是一道长300米、高出内江水平面2米的泄洪道 CFP 图
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ໂຄງການຊົນລະປະທານຕູຈຽງອຽນ

都江堰水利工程 CFP 图
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ເສີງຕູ ແຂວງເສສວນ ທ່ີມີໄລຍະຫາງ 1500 ກວາກິໂລແມັດ

ພຸນ, ນີ້ແມນວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານບູຮານທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ 
2200 ກວາປີກອນ, ເຊ່ິງໄດຄັດເລືອກເຂ້ົາໃນບັນຊີລາຍຊ່ືມ�ລະ

ດົກໂລກທາງດານວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານໃນປີ 2018.

      ມີນັກທອງທຽວຄົນໜ່ຶງມາຮອດ ຕູຈຽງອຽນ ເຊ່ິງດວຍ

ສາຍເຫດໄດຍິນຊ່ືສຽງໂດງດັງຂອງສະຖານທ່ີແຫງນ້ີ, ແຕວາ 

ເມ່ືອລາວໄດມາຢືນຢູເທິງຝາຍຈິນກັງແລວ, ສ່ິງທ່ີຢູຕໜາຂອງ

ລາວນ້ັນ ມັນບໄດເປັນພາບວິວວິສະວະກ�າທ່ີໃຫຍໂຕມະຫາສານ

ຄືດັ່ງໃນຈິນຕະນາການຂອງຕົນເອງເລີຍ, ພຽງມອງເຫັນແຕ

ບອນໃຈກາງແມນ�້າ ມີຝາຍກັ້ນນ�້າໜຶ່ງຄອງສູງວິດໜານ�້າບ

ຫຼາຍ, ເບິ່ງສົ້ນດານໜາເປັນຊົງຄາຍຄືປາກໂຕປາ ເທົ່ານັ້ນ, 

ເຊ່ິງມັນແບງແມນ�າ້ໝິນຈຽງທ່ີໄຫຼທະລຸອອກມາຈາກປາກຮອມ

ພູສາຍໜ່ຶງ ແຍກເປັນສອງສາຍ, ສາຍໜ່ຶງເອ້ີນວາ: ນ�າ້ສາຍ

ໃນ ແລະ ອີກສາຍໜ່ຶງເອ້ິນວາ: ນ�າ້ສາຍນອກ. ນ�າ້ສາຍນອກ

ໄຫຼປອງໃສແມນ�າ້ຢາງເຊກຽງ  ລະບາຍນ�າ້ນອງ ແລະ ຂ້ີຊາຍ;

ນ�າ້ສາຍໃນໄຫຼຜານປາກປາວຜິງ ຖືກອວາຍເຂ້ົາໄປສູທ່ົງພຽງ

ເສີງຕູ. ວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານທີ່ເກົ່າແກແຫງນີ້, ກ�ແມນ

ເປີດຫົວເລ່ືອງຂ້ຶນດວຍວິຖີທ່ີແສນຈະທ�າມະດາໆ ຂອງມັນແບບ

ນ້ີເອງ.

      ນາງ ຫວັງຖິງ(Wang Ting) ຢືນຢູຂາງຮູບຈ�າລອງ(ພູມ

ມີປະເທດຈ�າລອງ) ແບບກະທັດຮັດ ອະທິບາຍວາ: “ປາກໂຕ

ປາ ແບງນ�້າ, ຝາຍເຟຊາອຽນລະບາຍນ�້ານອງ, ປາກປາວ

ຜິງ ອວາຍນ�າ້, ການທ່ີເຊ່ືອມຕກັນ ແລະ ການປະສານສົມທົບ

ກັນ ລະຫວາງ ສວນຫົວກັບສວນຫາງ ຂອງ ວິສະວະກ�າຄອງ

ນ�າ້ໃຫຍສາມຄອງໃນວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານ ຕູຈຽງອຽນ ນ້ີ,

ໄດຮັບປະກັນໃຫຄຸນປະໂຫຍດສັງລວມໃນການເສີມຂະຫຍາຍ

ການປອງກັນນ�າ້ຖວມ, ລະບາຍນ�າ້ໃສສ່ິງປູກຝັງ,ການຂົນສ່ົງ

ທາງນ�າ້ ແລະ ສັງຄົມໄດຢາງເຕັມເມັດເຕັມໜວຍໄດ.

      ນາງ ຫວັງຖິງ(Wang Ting) ເຕີບໃຫຍຢູໃກກັບຝາຍຕູ

ຈຽງອຽນມາຕ້ັງແຕຄາວຍັງນອຍ, ຫັຼງຈາກທ່ີລາວຮຽນຈົບຢູ

ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໄຮແລວ, ກ�ກັບຄືນບານເກີດກາຍເປັນ

ຜູນ�າທຽວຄົນໜ່ຶງ, ເລ່ົາ “ເຄັດລັບ” ຂອງວິສະວະກ�າຊົນລະປະ

ທານ ຝາຍຕູຈຽງອຽນ ໃຫແກນັກທອງທຽວຟັງ. 

      ປາກປາກ�ຄືຄັນຄູແບງນ�າ້ທ່ີມີຮູບຊົງຄືປາກປາ, ແຍກແມ
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ນ�າ້ໝິນຈຽງອອກເປັນສອງສາຍນ�າ້ໃນ ແລະ ນອກຢູປາກຮອມ

ພູ, ອີງຕາມຫັຼກການແຍກນ�າ້ດວຍມາດຕາສວນ 4 ຕ 6,ໂດຍ

ປົກກະຕິແລວ ນ�າ້ 60% ຈະໄຫຼເຂ້ົານ�າ້ສາຍໃນໃຊເປັນຊົນລະ

ປະທານຢູທ່ົງພຽງເສີງຕູ, ເວລານ�າ້ຖວມມາກ�ນ�າໃຊຫັຼກການ

ກົນລະສາດຂອງຄອງໂຄງນ້ີເອົານ�າ້ 60% ຂ້ຶນໄປ ລະບາຍໃສ

ນ�້າສາຍນອກ. ຝາຍເຟຊາອຽນແມນຄອງລະບາຍນ�້ານອງທີ່

ມີຄວາມຍາວ 300 ແມັດ , ສູງຈາກໜານ�າ້ສາຍໃນ 2 ແມັດ, 

ໃນຍາມປົກກະຕິແມນຊັກນ�າເອົານ�າ້ໝິນຈຽງເຂ້ົາໃສປາກປາວ

ຜິງ,ເວລານ�າ້ຖວມມາ ກ�ພັດເອົາຫີນຊາຍສວນຫຼາຍທ່ີໄຫຼເຂ້ົາ

ນ�າ້ສາຍໃນນ້ັນລະບາຍອອກສູນ�າ້ສາຍນອກໄປ, ພອມໆກັນກັບ

ລະບາຍນ�້ານອງຢູນັ້ນເລີຍ,ປາກປາວຜິງແມນຮອມພູທີ່ເຈາະ

ດວຍສີມືຄົນ, ຄວບຄຸມປະລິມານນ�າ້ໄຫຼເຂ້ົາໂດຍຄວາມກວາງ

ຖາວອນໝັ້ນຄົງ, ທັງຮັບປະກັນການຊົມໃຊນ�້າຢູທົ່ງພຽງເສີງ

ຕູ, ທັງຫີຼກລຽງປະລິມານນ�າ້ເກີນລະດັບໄຫຼລວງເຂ້ົາໃສອີກດວຍ.

      ໃນວັນນ້ີ, ວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານ ຕູຈຽງອຽນ ໄດພັດ

ທະນາເປັນລະບົບວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍພິເສດ

ແຫງຫນ່ຶງ, ຄອງນ�າ້ຈ�ານວນນັບບຖວນທ່ີໄຫຼແຍກອອກມາຈາກ

ຝາຍຊົນລະປະທານຕູຈຽງອຽນ

都江堰 CFP 图

ມັນກ�ເຫມືອນດ່ັງເສ້ັນເລືອດໃນຮາງກາຍຄົນເຮົານ້ັນເອງ, ກະ

ແຈກກະຈາຍໄປທ່ົວທ່ົງພຽງເສີງຕູ ແລະ ເຂດໂນນຕາໃນພາກ

ກາງເສສວນ, ຈາກເນ້ືອທ່ີຊົນລະປະທານ 2,8 ລານກວາມູ ໃນ

ປີ 1949 ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 10,76 ລານມູ (1ມູ= 

666,67 ຕາແມັດ, 1ເຮັກຕາ=15 ມູ).ພອມດຽວກັນນ້ີ, ຕູຈຽງ

ອຽນ ຍັງໄດຮັບພາລະສະໜອງນ�າ້ໃຊໃນການດ�າລົງຊີວິດຂອງ

ປະຊາກອນຢູນະຄອນເສີງຕູຈ�ານວນ 16 ລານກວາຄົນ, ນ�າ້ໃຊ

ອຸດສາຫະກ�າໃນຕົວເມືອງ ແລະ ນ�າ້ໃຊດານສ່ິງແວດລອມໃນ

ຕົວເມືອງອີກດວຍ. 

      ທານ ອູຊ່ິວເຈຍ(Wu Xiujie ) ຮອງຫົວໜາຫອງການຄຸມ

ຄອງ ຕູຈຽງອຽນ ກາວວາ, ປະສົບການຕ້ົນຕ�ແຫງຜົນສ�າເລັດ

ຂອງຕູຈຽງອຽນກ�ແມນການອອກແບບທັງໝົດຂອງວິສະວະ

ກ�າລວນແຕເອົາຕາມທ�າມະຊາດ. “ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ີຕູຈຽງ

ອຽນເສີມສາງຄວາມຜາສຸກໃຫແກມະນຸດຢູນັ້ນ ມັນບໄດເກີດ

ຜົນສະທອນດານລົບຕສິ່ງແວດລອມນິເວດເລີຍ, ມັນໄດບັນລຸ

ເຖິງຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວາງ   ວິທະຍາສາດ, ທ�າມະຊາດ

ກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດອີກດວຍຊ�າ້.”
本刊综合
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紫鹊界梯田 ：水与田的奇妙

ນາຂ້ັນໄດຈືແຊວເຈ

紫鹊界梯田 CFP 图
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      ໄລຍະລະດູການເກັບກຽວຍາມລະດູໃບໄມຫ່ົຼນຂອງທຸກປີ, 
ຄ້ືນຟອງເຂ້ົານາຂ້ັນໄດຈືແຊວເຈ(Zi que jie)ທ່ີຕ້ັງຢູເມືອງຊິນ
ຮວ້າ ແຂວງຫູນານ (Xinhua County, Hunan Province) 

ແກວງຂ້ຶນໆລົງໆຕາມກະແສລົມ, ເຫືຼອງເຫ້ືຼອມສີຄຳປົກຫ່ົມໄປ
ໝົດທ່ົວທ່ົງເລີຍ. ລະດູການເກັບກຽວຍາມລະດູໃບໄມຫ່ົຼນ, ເປັນ
ທິວທັດໜ່ຶງທ່ີສວຍງາມທ່ີສຸດຂອງປີ ຂອງນາຂ້ັນໄດຈືແຊວເຈ,
ເຊ່ິງໄດດຶງດູດນັກທອງທຽວທັງຫຼາຍມາທຽວຊົມກັນ.
      ສ່ິງທ່ີເຊ່ືອງຊອນຢູພາຍຫັຼງທິວທັດດ່ັງກາວນ້ີ ແມນຄວາມ
ມະຫັດສະຈັນຂອງນ�າ້--ນາຂ້ັນໄດແມນອີງອາໄສຕນ�າ້ອ່ີຫີຼ, ເມ່ືອ
ປິນຂ້ຶນເທິງພູແຕລະແຫງ ຈະບເຫັນບອນເກັບນ�າ້ ແລະກ�ບເຫັນ
ອາງເກັບນ�າ້ຈັກບອນ.
      ຄວາມມະຫັດສະຈັນລະຫວາງນ�າ້ກັບດິນນາ ຢູທ່ີນ້ີ ໄດສືບ
ທອດມາເປັນໄລຍະ 2000 ກວາປີແລວ. ບູຮານຄະດີຄ້ົນພົບວາ,
ວັດທະນະທຳການປູກເຂົ້າຂອງຈືແຊວເຈ ທີ່ເກົ່າແກທີ່ສຸດສາ
ມາດຊອກຄ້ົນກັບຄືນໄປເຖິງລາຊະວົງສິນ(ກອນຄສ 221 ປີ - 
ກອນ ຄ.ສ. 207 ປີ). ບັນພະບູລຸດແຕກອນໄດຊອກເຫັນຂອງຂວັນ
ລ�້າຄາຂອງທຳມະຊາດຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນເວລາ
ຫຼາຍຟາຫຼາຍປີ, ເຊິ່ງໄດປະດິດສາງລະບົບການຫົດນ�້າແບບ
ທຳມະຊາດ ທ່ີເປັນພຽງແຫງດຽວໃນໂລກຂອງຈືແຊວເຈອອກ
ມາ: ບຕອງອີງອາໄສແຫຼງນ�າ້ຈາກພາຍນອກ ແລະກ�ບມີໂຄງ
ການຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ, ພຽງແຕອີງອາໄສຄວາມ
ຊມຈາກໃນພື້ນດິນຂອງພູຜາ ປະສານກັບລະບົບການຫົດນ�້າທີ່
ງາຍດາຍເຂົ້າກັບຄວາມແທດເໝາະຂອງດິນເທົ່ານັ້ນ, ກ�ສາ
ມາດຄ�າ້ຊການສະໜອງນ�າ້ໃຫແກນາຂ້ັນໄດ ທ່ີມີເນ້ືອທ່ີປະມານ
8 ໝ່ືນມູ ( 5333 ກວາເຮັກຕາ)ນ້ີໄດ.
      ຫຼາຍຮອຍຫຼາຍພັນປີມານ້ີ, ຄວາມຊມ່ຂອງນ�າ້ທ່ີມີຕນາຂ້ັນ
ໄດຈືແຊວເຈ ບເຄີຍຂາດໄປຈັກເທື່ອ.ເຖິງແມນວາເຂດອອມ
ຂາງແມນແຫງແລງຢາງຮາຍແຮງ ສວນຊາວບານຂອງເຂດ
ທອງຖິ່ນນີ້ບຄອຍກັງວົນກັບເລື່ອງນ�້າ. ມີປະໂຫຍກໜຶ່ງທີ່ຊາວ
ບານເວົ້າຕກັນວາ: “ເຖິງແມນໃຕພິພົບມີໄພແຫງແລງຮາຍ
ແຮງ, ແຕບອນນ້ີຍັງເກັບກຽວໄດດີຄືເກ່ົາ.”
      ໃນປີ 2014, ຄະນະກຳມະການຊົນລະປະທານລະບາຍນ�າ້
(ICID)ໄດປະເມີນມ�ລະດົກວິສະວະກຳຊົນລະປະທານທົ່ວໂລກ, 

ນາຂ້ັນໄດຈືແຊວເຈຖືກເລືອກເຂ້ົາໃນບັນຊີລາຍຊ່ື.
      ບມີໜອງ ບມີອາງ, ບມີນ�າ້ສາງ ບມີປ�າ້ນ�າ້, ນ�າ້ຫຼລຽງ
ຂອງຈືແຊວເຈ ເກີດມາແຕໃສ?
      ພືດພັນທ່ີໜາແໜນໄດກາຍເປັນເຄ່ືອງບັນຈຸ ແລະ ເຄ່ືອງ
ເກັບແຫຼຸງນ�້າທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນາຂັ້ນໄດຈືແຊວເຈ, ອັດຕາສວນ
ລະຫວາງປາໄມກັບດິນນາຂອງຈືແຊວ້ເຈ ແມນ 2:1.

      ໂຄງສາງທາງທ�ລະນີສາດຂອງຈືແຊວເຈ ແມນຫີນແກຼ
ນິດ, ທ່ົວໜວຍພູເໝືອນດ່ັງແຜນຫີນແກຼນິດໃຫຍແຂງແຜນໜ່ຶງ, 
ພ້ືນຫີນຄົບຖວນບມີຮອຍແຕກ, ເໝືອນ “ກ້ົນໝ�”້ ທ່ີນ�າ້ບຊຶມອອກ, 
ເຊ່ິງສາມາດສະກັດກ້ັນບໃຫແຫຼງນ�າ້ຊຶມລົງໄປທາງລຸມ.
      ສ່ິງມະຫັດສະຈັນທ່ີຍ່ິງຫຼາຍກວາ ແມນຢູພາຍໃນຂອງດິນ. 
ດິນຊາຍຂອງຈືແຊວເຈ ເປັນເມັດອາວໃຫຍກວາ, ອັດຕາເຍ່ືອຍ
ກ�ອາວໃຫຍກວາ, ມີປະລິມານດິນຊາຍທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ,  
ເຮັດໃຫຈືແຊວເຈກາຍເປັນໜວຍດິນດູດນ�້າໜວຍໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ
ຫຼວງ, ທັງສາມາດດູດນ�າ້ຝົນຕາມຄວາມສາມາດອັນໃຫຍທ່ີສຸດ
ທັງຮັບປະກັນກະແສນ�້າສາມາດໄຫຼຕາມຄວາມໄວທີ່ເໝາະ
ສົມ.ຊາວບານທອງຖ່ິນມັກສະແດງ “ກົນ” ນ້ີໃຫແກຄົນຕາງຖ່ິນ
ຄື: ເມື່ອລະດູທີ່ມີນ�້າອັນອຸດົມສົມບູນ, ເອົາທນ�້າທໜຶ່ງສັກເຂົ້າ
ໄປໃນດິນບອນໃດກ�ໄດຕາມສະບາຍ ແລວກ�ຈະມີນ�້າໄຫຼອອກ
ມາເລີຍ.
      ຕາມສະຖິຕິໃຫຮູວາ, ພາຍໃນຂົງເຂດນາຂ້ັນໄດຈືແຊວ
ເຈ ປະລິມານເກັບນ�າ້ອັນໃຫຍທ່ີສຸດຂອງດິນໜວຍພູ ແມນ 12 

ລານ ຫາ 15 ລານແມັດກອນ. ຊຽວຊານໄດຄິດໄລວາ, ເຖິງ
ແມນຢູເທິງພູບມີຝົນຕົກໃນເວລາດົນນານກ�ຕາມ ຖາບເກີນ
ກວາ 20 ມ້ື, ກ�ບຕອງເປັນຫວງນຳເລ່ືອງນ�າ້ເລີຍ.
      ການປະສົມປະສານອັນດີເລີດລະຫວາງພືດພັນ ແຜນຫີນ
ກັບຜືນດິນ, ໄດພັນລະນາຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງແຫຼງນ�້າທີ່
ຫົດດວຍຕົນເອງຂອງຈືແຊວເຈອອກມາ.
      “ພູສູງເທ່ົາໃດ ນ�າ້ກ�ສູງເທ່ົານ້ັນ ນາກ�ສູງໄປດວຍ.”  2000

ກວ່າປີມານ້ີ,ການຢູຮວມກັນຢາງກົມກຽວກັນ ລະຫວາງມະນຸດ
ກັບທຳມະຊາດ ພວມສືບທອດຄວາມມະຫັດສະຈັນລະຫວາງນ�າ້
ກັບດິນນາຂອງຈືແຊວເຈຕ�ໄ່ປ.

本刊综合

水与田的奇妙在这里已延续了 2000 多年。中国考古发现，紫鹊界稻作文化

最早可追溯至秦代。远古先民在经年累月的实践中发现了大自然的馈赠，由此开

创了紫鹊界独一无二的自流灌溉系统 ：不依靠外部水源，也没有大型水利工程，

仅仅凭借山体土壤水的润泽，连同因地制宜的简易灌溉系统，支撑起约 8 万亩梯田。
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中国的世界灌溉工程遗产

世界灌溉工程遗产是国际灌溉排水委员会（ICID）主

持评选的文化遗产保护项目，其评选始于 2014。世界灌

溉工程遗产不强调遗产的突出、普遍价值，而着眼于挖掘

和宣传灌溉工程发展史及其对文明的影响。截至 2020 年，

中国已有 23 处世界灌溉工程遗产项目，是拥有遗产工程

类型最丰富、灌溉效益最突出、分布范围最广泛的国家。

      ມ�ລະດົກໂລກທາງດານວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານ ເປັນ

ໂຄງການອະນຸລັກມ�ລະດົກທາງວັດທະນະທ�າທີ່ໄດຄັດເລືອກ

ໂດຍຄະນະກ�າມາທິການຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍ

ນ�້າສາກົນ(ICID), ເຊິ່ງໄດເລີ່ມຕົ້ນຄັດເລືອກໃນປີ 2014. ມ�

ລະດົກໂລກທາງດານວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານບໄດເນ້ັນໄປທ່ີ

ຄວາມພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄຸນຄາທົ່ວໄປຂອງມ�ລະດົກ, ຫາກແມນ

ແນໃສການຄ້ົນຫາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜປະຫວັດສາດວິວັດ

ການພັດທະນາຂອງວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານ ແລະ ຜົນສະ

ທອນຂອງມັນຕອະລິຍະທ�າ.

      ເມ່ືອມາຮອດປີ 2020, ປະເທດຈີນໄດມີມ�ລະດົກໂລກທາງ

ດານວິສະວະກ�າຊົນລະປະທານ 23 ແຫງ, ຊ່ຶງເປັນປະເທດທ່ີມີ

ປະເພດວິສະວະກ�າມ�ລະດົກສົມບູນທ່ີສຸດ, ຜົນປະໂຫຍດດານຊົນ

ລະປະທານໂດດເດ່ັນທ່ີສຸດ ແລະ ຂອບເຂດການແຈກຢາຍກວາງ

ຂວາງທ່ີສຸດ.
ຄອງນ�າ້ ໂຫຼວກາງ ເມືອງຫູໂຈວ ແຂວງເຈີຈຽງ

浙江湖州溇港 新华社 图
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      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2014 : 
    ຝາຍຕົງເຟີງຢຽນ(Dong feng yan) ເມືອງເລີ່ຊານ 
ແຂວງເສສວນ, ຝາຍທອງຈີຢຽນ(Tong ji yan) ເມືອງລ້ີສຸຍ 
ແຂວງເຈີຈຽງ, ຝາຍມູຫຼານປື(Mu lan pi) ເມືອງຜູຖຽນ ແຂວງ
ຟູຈຽນ ແລະ ນາຂ້ັນໄດ ຈືແຊວ້ເຈ(Zi que jie) ເມືອງຊີງຫວາ 
ແຂວງຫູນານ.

      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2015: 

    ໂຄງການຕັກນ�າ້ຈາກນ�າ້ສາງດວຍຄັນໂຍກເພ່ືອຫົດນ�າ້ໃສ
ເຄ່ືອງປູກຂອງຝັງຢູເມືອງຈູຈີ(Zhuji Jupiter Well Irrigation

Project), ຝາຍເສົາປື(Shao pi)ຢູເມືອງໂຊວ ແລະ ຝາຍທ�
ຊານຢຽນ(To shan yan)ຢູເມືອງໜີງໂປ ແຂວງເຈີຈຽງ.

      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2016: 
     ຄອງເຈ້ີນກົວສູ(Zheng guo ju) ເມືອງຈ່ິນຢາງ ແຂວງສ່ັນ
ຊີ, ຝາຍສາທານປື(Chs dan pi) ເມືອງຈີອານ ແຂວງຈຽງຊີ, 
ຄອງນ�າ້ ໂຫຼວກາງ(Lou gang) ເມືອງຫູໂຈວ ແຂວງເຈ້ີຈ່ຽງ.

      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2017: 

    ເຂດຊົນລະປະທານບູຮານທີ່ເອົານ�້າຈາກແມນ�້າເຫຼືອງ 
ແຂວງໜີງເຊຍ, ຝາຍນ�າ້ທັງສາມແຫງທ່ີເມືອງຮ້ັນຈົງແຂວງ
ສັ່ນຊີ, ໂຄງການຫົດນ�້າໃສເຄື່ອງປູກກະສິກຳທີ່ເມືອງຫວງຈູ
ແຂວງຝູຈຽນ.

      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2018: 
      ຝາຍຕູຈຽງອ້ຽນ(Du jiang yan) ນະຄອນເສີງຕູ ແຂວງ
ເສສວນ, ຄອງຫີຼງສູ(Ling ju) ເມືອງກຸຍຫີຼນ ເຂດກວາງຊີ, ຝາຍ
ຈຽງສີຢຽນ(Jiang xi yan) ເມືອງຫຼອງຢີວ ແຂວງເຈີຈຽງ, 
ຄອງສາງສູ(Chang ju) ເມືອງໜານຈາງ ແຂວງຫູເປີຍ.

      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2019: 
      ເຂດຊົນລະປະທານ ເມືອງເຫີທາວ ເຂດມົງໂກໃນ, ຝາຍ
ຊຽນຈິນປື ເມືອງຝູໂຈວ ແຂວງຈຽງຊີ.

      ລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກໃນປີ 2020: 
      ຝາຍທຽນປາວປື, ເຂດຊົນລະປະທານບູຮານ ທ່ີໃຊນ�າ້ຂອງ
ແມນ�າ້ໂລເຫີໂດຍປານຄອງນ�າ້ຫຼອງໂສວສູ, ຝາຍນ�າ້ 36 ແຫງ
ທ່ີແມນ�າ້ປາຍຊາຊີ ແລະ ຄັນຄູ ຊາງຢວນຫວູຍ.
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色邦飞河流域的变化

      ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວໄປທາງ
ທດິຕາເວນັອອກສຽງໃຕໃນໄລຍະທາງ 400 ກວາກໂິລແມດັ, 
ນັກຂາວໄດມາຮອດບານແຫງໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວາບານໜອງປີງທ່ີຂ້ຶນ
ກັບແຂວງຄຳມວນ. ຊມປີມໆ ມານ້ີ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຊາວ
ບານບານໜອງປິງໄດມີການປຽນແປງອັນໃຫຍຫຼວງ.
      “ຫັຼງຈາກມີລະບົບຊົນລະປະທານແລວ, ບພຽງແຕພ້ືນທ່ີ
ການປູກຝັງຂະຫຍາຍກວາງຂວາງຂ້ຶນ ຍັງສາມາດປູກພືດເສດ
ຖະກິດປະເພດອ່ືນນຳອີກ, ເຂ້ົາ ຜັກ ໝາກໄມ ໜອງປາ ເຮັດ
ໃຫພວກເຮົາໄດມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນບໜອຍ. ພວກເຮົາບຕອງ
ເປັນຫວງນຳຄາຮຽນຂອງລູກອີກແລວ, ແລະກ�ບຕອງໄປເຮັດ
ວຽກຢູທີ່ປະເທດໄທອີກແລວ, ຄອບຄົວດຳລົງຊີວິດຢູພອມກັນ
ແມນມີຄວາມສຸກຫຼາຍ.” ທານປະນອມ ຊາວບານຂອງບານ
ໜອງປິງໄດບອກໃຫນັກຂາວຮູວາ, ລາວກະກຽມໃຫລູກຊາຍ
ຂອງຕົນມາເຮັດວຽກຂະແໜງກະສິກຳ ພາຍຫຼັງລູກຮຽນຈົບ
ມາ ເພື່ອຂະຫຍາຍຂະໜາດການປູກຝັງໃຫກວາງຂຶ້ນ ແລະ 
ບຸກເບກີຜົນຜະລດິກະສິກຳທີເ່ປນັເອກະລກັ, ໝດົຄອບຄົວຮວມ
ແຮງຮວມໃຈກັນສູຊົນ ແລະ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ
ໃຫດີຂ້ຶນ.
      ລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີທານ ປານອມ ໄດກາວມານ້ັນ ກ�ຄື 
ໂຄງການ ຊົນລະປະທານ  ປະຕູ ນ້ຳປອງ 3  ຕາມທາງລະບາຍ

ເຂື່ອນໄຟຟາ  ນ້ຳເທີນ 2. ໂຄງການນີ້ຕັ້ງຢູເມືອງຍົມມະລາດ 

ແຂວງຄຳມວນ ເປັນໄລຍະໜຶ່ງຂອງໂຄງການຊົນລະປະທານ 
ປອງກັນນ�້າຖວມ ນ�້າແຫງຂອງເຂດແມນ�້າເຊບັ້ງໄຟ-ເຊບັ້ງ
ຫຽງ, ໂດຍນຳໃຊນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຝາຍຊື້ຂອງຈີນ(prefer-

ential buyers' credit) ແລະ ຮັບການກສາງດວຍບ�ລິສັດຈີນ, 
ລວມທັງລະບົບຄອງສາມລຳດັບຄື ຄອງຫັຼກຄອງໃຫຍ ຄອງສາ
ຂາ ແລະ ຄອງລະບາຍນ�າ້, ມີໄລຍະຄວາມຍາວປະມານ 101 
ກິໂລແມັດ, ພາຍຫັຼງສຳເລັດການກສາງແລວ ຈະປັບປຸງເງ່ືອນ
ໄຂຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ 
ຍົກປະລິມານການຜະລິດອາຫານ ພອມທັງຫຸຼດຜອນໄພນ�າ້ຖວມ
ໄດຢາງໃຫຍຫຼວງ.
      ທານ ເພັດສາຄອນ ລັດຖະກອນຂອງກົມຊົນລະປະທານ 
ກະຊວງກະສິກຳ-ປາໄມ ປະເທດລາວ ທ່ີເປັນຜູຮັບຜິດຊອບໂຄງ
ການນ້ີ ກາວວາ, ແຄມສອງຝ່ັງແມນ�າ້ເຊບ້ັງໄຟທ່ີບານໜອງ

老挝农林部灌溉局负责项目

的官员佩萨孔表示，农平村所在

的色邦飞河两岸人口稠密，土地

肥沃，适宜种植水稻及其他热带

作物，水稻种植可达到一年两熟

甚至三熟，但旱季和雨季水量相

差很大，以前旱季仅 8% 的耕地

可以得到灌溉。在南腾二号电站

尾水引入色邦飞河后，旱季流量

增加，为两岸发展灌溉提供了水

量保证，可提供约 10 万公顷农

田灌溉用水。该项目显著提高了

粮食产量，增加了当地居民收入，

减少了贫困。

①
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ປິງມີປະຊາກອນອັນໜາແໜນ ແລະ ທ່ີດິນກ�ອຸດົມສົມບູນ, ເຊ່ິງ
ເໝາະສົມແກການປູກຝັງເຂົ້ານາ ແລະ ພືດເຂດຮອນອື່ນໆ, 
ການປູກເຂ້ົານາສາມາດປູກສອງຫາສາມເທ່ືອໃນໜ່ຶງປີ. ສວນ
ປະລິມານນ�້າຝົນຕົກໃນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູແລງແມນແຕກ
ຕາງກັນຫຼາຍ, ແຕກອນເມ່ືອລະດູແລງ ມີພຽງແຕ 8% ຂອງ
ເນ້ືອທ່ີການປູກຝັງໄດຮັບການລະບາຍນ�າ້ເຂ້ົາ. ຫັຼງຈາກໄດນຳ
ໂຄງການ ຊົນລະປະທານ  ປະຕູ ນ້ຳປອງ 3  ຕາມທາງລະບາຍ

ເຂ່ືອນໄຟຟາ  ນ້ຳເທີນ 2 ເຂ້ົາແມນ�າ້ເຊບ້ັງໄຟແລວ, ປະລິມານ

ນ�້າໃນລະດູແລງໄດເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດອຳນວຍການຮັບປະກັນ
ດານປະລິມານນ�າ້ໃຫແກການພັດທະນາການລະບາຍນ�າ້ແຄມ
ສູສອງຝ່ັງແມນ�າ້ ຈ່ຶງສາມາດສະໜອງປະລິມານນ�າ້ຊົນລະປະ
ທານໃຫແກນາໃນເນື້ອທີ່ 100 ພັນເຮັກຕາ. ໂຄງການນີ້ໄດ
ເພີ່ມປະລິມານການຜະລິດທັນຍາຫານຢາງພົ້ນເດັ່ນ, ເຮັດໃຫ
ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນໄດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄດຫຼຸດຜອນຄວາມ
ທຸກຍາກ.
      ດູດເອົາທາດບຳລຸງຈາກໃນໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່
ດ້ັງເດີມ, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບເຕັກນິກໃໝ ໂຄງການຊົນລະ
ປະທານຂອງຈີນມີການພັດທະນາຢາງວອງໄວ, ພອມທັງດຳ
ເນີນການຮວມມືນຳພາຍນອກຢາງຫາວຫັນ. ແມນ�າ້ລານຊາງ-
ແມນ�າ້ຂອງໄຫຼຜານປະເທດຈີນ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ 
ແລະ ຫວຽດນາມ, ກົນໄກຮວມມືແມນ�້າລານຊາງ-ແມນ�້າ
ຂອງເກີດອອກມາຍອນນ�້າ, ການຮວມມືດານຊັບພະຍາກອນ
ນ�້າເປັນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດຮວມມືບູລິມະສິດລະຫວາງການຮວມ
ມືແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ.

      ໃນປີ 2020, ປະເທດຈີນ ແລະ ຫາປະເທດຕາມລຽບແມ
ນ�້າຂອງລິເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການຮວມມືຕົວຈິງຈຳນວນ 20 
ໂຄງການໃນດານການຮັບມືການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາ
ກາດ ດານຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນນ�າ້ ດານຄວາມປອດໄພ
ຂອງນ�້າດື່ມ ດານການບ�ລິຫານໄພນ�້າຖວມ-ນ�້າແຫງ ແລະ 
ດານອ່ືນໆ; ເລ່ີມຈາກ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2020 ເປັນຕ້ົນມາ, ປະ
ເທດຈີນສະໜອງຂ�ມູ້ນດານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໝົດປີ 
ຂອງແມນ�້າລານຊາງ ໃຫແກຫາປະເທດທີ່ລຽບຕາມແມນ�້າ
ຂອງ ແລະ ພະແນກເລຂາທິການຂອງຄະນະກຳມະການແມ
ນ�າ້ຂອງຢາງເປັນທາງການ.
      ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດທ່ີລຽບຕາມແມນ�າ້ຂອງ ຍຶດ
ໝັ້ນຈິດໃຈຊວຍເຫຼືອ ແລະ ສາມັກຄີກັນ, ໂດຍຜານຫຼາຍຮູບ
ແບບ ເຊັ່ນ ການຮວມມືກສາງພື້ນຖານໂຄງລາງຊົນລະປະ
ທານ ຮວມກັນຊົມໃຊຂ�ມູ້ນຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ແລະ ຈັດຕ້ັງອົງ
ການວິຊາຊີບທ່ີກຽວຂອງ ມາຍົກລະດັບການຈັດສັນ ແລະ ການ
ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນນ�້າໃນເຂດແມນ�້າລານຊາງ-ແມນ�້າ
ຂອງໃຫສູງຂ້ຶນ.

本刊综合
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ຮູບ ① ໂຄງການ ຊົນລະປະທານ  ປະຕູ ນ້ຳປອງ 3  ຕາມທາງລະບາຍເຂ່ືອນ

ໄຟຟາ  ນ້ຳເທີນ 2 ເມືອງ ຍົມ ມະ ລາດ  ແຂວງ ຄຳ ມວນ
图① 南腾二号电站尾水三号闸门灌溉水渠  供图

ຮູບ ② ນາໃນເຂດລ້ອງແມນ�າ້ເຊບ້ັງໄຟ

图② 色邦飞河流域的农田 孙广勇 图

②
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一条大路畅通万万

2020 年 12 月 20 日，杜达·芭薇娜开

车平稳地行驶在万万高速上，“感觉很不错！”

当天，老挝第一条高速公路——老挝首

都万象至中老边境磨憨磨丁口岸高速公路万

象至万荣段提前 13 个月建成通车。杜达·芭

薇娜被选中参加免费试驾活动，车窗外的景物

飞快后退、消失不见，她看到的是这条高速开

通后，自己的公司将迎来更多发展机遇。

■ 本刊记者 陈创业 覃雪丹 杨春梅 姚程程 / 文
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      ວັນທີ 20 ທັນວາ 2020, ນາງ ຕຸກຕາ ປາວີນາ ກຳລັງຂັບ

ລົດໄປຢາງໝັ້ນທຽງຢູເທິງທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, “ມີ

ຄວາມຮູສຶກຄັກຫຼາຍ.”

      ມື້ນັ້ນ, ເສັ້ນທາງດວນເສັ້ນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ--

ຕອນທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ (ເອີ້ນຫຍ�້ວາ ທາງດວນວຽງ

ຈັນ-ວັງວຽງ) ຂອງເສັ້ນທາງດວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາ

ດານຊາຍແດນບເຕັນບຫານລາວ-ຈີນ ໄດສາງສຳເລັດ ແລະ 

ເປີດບ�ລິການກອນກຳນົດເປັນເວລາ 13 ເດືອນ. ນາງ ຕຸກຕາ

ປາວີນາ ກ�ໄດຮັບເລືອກເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການທົດລອງຂັບຂີ່

ແບບບຕອງເສຍຄາ,  ທິວທັດນອກປອງຢຽມ ລົດຜານກາຍໄປ

ຢາງວອງໄວ, ຫາຍໄປບເຫັນແລວ, ສິ່ງທີ່ລາວເຫັນກ�ຄື ຫຼັງ

ຈາກທີ່ທາງດວນເສັ້ນນີ້ເປີດນຳໃຊ, ບ�ລິສັດຂອງຕົນຈະຕອນ

ຮັບໂອກາດການພັດທະນາທ່ີຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ.

      ນາງ ຕຸກຕາ ປາວີນາ ດຳເນີນທຸລະກິດບ�ລິສັດທອງທຽວ

ແຫງໜຶ່ງຢູເຂດອາງນ�້າງື່ມ, ເຊິ່ງໄດສະໜອງບ�ລິການທີ່ພັກ, 

ຮານອາຫານ, ການທອງທຽວ, ບັນເທີງ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫແກ

ນັກທອງທຽວ, ການເປີດນຳໃຊທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ໄດເຮັດໃຫເວລາການເດີນທາງຈາກວຽງຈັນຫາວັງວຽງຈາກ

ຂົວໃຫຍຂາມນ�າ້ລີກຂອງທາງດວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

万万高速南利河大桥 新华社 图
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ແຕກ້ີແມນ 3 ຊ່ົວໂມງເຄ່ິງ ຫຍ�ລົ້ງມາເຫືຼອພຽງແຕ 1 ຊ່ົວໂມງ,

“ສຳລັບຂອຍແລວ, ອັນທຳອິດ ແມນການຊື້ເຄື່ອງສະດວກສະ

ບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ໄດປະຢັດຕົ້ນທຶນເວລາຢາງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການ

ໄປກັບລະຫວາງນ�າ້ງ່ືມຫາວຽງຈັນ.”

      ວັງວຽງ ເປັນເມືອງທອງທຽວທີ່ຢູໃກກັບນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ, ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂການຄົມມະນາຄົມ, ມີຄວາມ

ຫວັງເພ່ືອກະຕຸນຕະຫຼາດທອງທຽວຂອງທອງຖ່ິນ. ເນ່ືອງຈາກ

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດເຮັດໃຫຂະ

ແຫນງການທອງທຽວຂອງວັງວຽງງຽບເຫງົາໄປ ໄລຍະໜ່ຶງ, 

ຄຽງຄູກັບການເປີດນຳໃຊ ທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ກ�

ໄດເຮັດໃຫກັບມາຄຶກຄ້ືນອີກຄ້ັງໜ່ຶງ. ທາວ ຫິນນະກອນ ພົມມະ

ຈັນ ເປັນຜູນຳທຽວທີ່ມີປະສົບການສູງຄົນໜຶ່ງຂອງບ�ລິສັດອາ

ນາລິນທອງທຽວ, ເຮັດວຽກມາ 13 ປີ , ລາວກາວວາ: “ຈາກ

ວຽງຈັນມາທຽວຢູວັງວຽງ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ແມນໃຊເວລາ

ທຽວປະມານ 2 ມ້ື. ແຕກ້ີແມນໃຊເວລາດົນຫຼາຍໃນການເດີນ

ທາງ, ນັກທອງທຽວສາມາດເລືອກໄປທຽວໄດແຕ 2 ບອນ,

ທາງດວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດຊວຍນັກທອງທຽວປະຢັດເວ

ລາໄດ 5 ຊ່ົວໂມງ, ເວລາທ່ີນັກທອງທຽວສາມາດຢຸດພັກເຊົາ

ຢູວັງວຽງກ�ຍາວຂ້ຶນ, ເຊ່ິງນ້ີສາມາດຊວຍເຫືຼອການພັດທະນາ

ຂະແໜງການທອງທຽວຂອງວັງວຽງໄດເປັນຢາງຍ່ິງ.

      ນາງ ຕຸກຕາ ປາວີນາ ກ�ເຊ່ືອໝ້ັນເຊ່ັນດຽວກັນວາ,  ຄຽງ

ຄູກັບການເປີດນຳໃຊທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ການ

ຮັກສາຄວາມໝັ້ນທຽງໃນການຄວບຄຸມສະພາບການລະບາດ

ພະຍາດໂຄວິດ-19, ນັກທອງທຽວທີ່ມາວັງວຽງກ�ຈະນັບມື້ນັບ

ຫຼາຍຂ້ຶນ. ດວຍເຫດຜົນນ້ີ, ລາວກ�ຕ້ັງໃຈທ່ີຈະຂະຫຍາຍກິດຈະ

ການມາທາງວັງວຽງໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ.  

      ຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 22 , ພວກເຮົາຂັບລົດຈາກວຽງ

ຈັນ ໄປຫາວັງວຽງ ເພ່ືອໄປກິນເຝີ, ຫລັງຈາກນ້ັນກ�ກັບຄືນວຽງ

ຈັນ, ໄປ ແລະ ກັບໃຊເວລາປະມານ 2 ຊ່ົວໂມງກວ່າ,  ນາງ 

ພອນສະຫວັນ ແຂງຂັນ ອຳນວຍການ ບ�ລິສັດ ພອນສະຫວັນ ກຳ

ຈັດປວກ ແລະ ແມງໄມ ກ�ຮູສຶກເຊັ່ນດຽວກັນວາ ທາງດວນ

ວຽງ ຈັນ-ວັງວຽງ ໄດນຳຄວາມສະດວກສະບາຍມາໃຫ. ໃນ

ເມື່ອກອນ, ລາວອອກຈາກວຽງຈັນໄປວັງວຽງ ມີແຕໄປ

ຊ່ືໆ ກ�ໃຊເວລາໄປເກືອບ 4 ຊ່ົວໂມງແລວ, ພອມທັງເປັນທາງ

ພູທີ່ເປັນຂຸມ. “ເມື່ອມີທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, ສາມາດ

ເວ້ົາໄດວາ ຢາກໄປຕອນໃດ ກ�ອອກເດີນທາງໄດໂລດ.” ກອນ

ນີ້ຫຼາຍປີ ພອນສະຫວັນ ກ�ເຄີຍຄຶດຈະເປີດສາຂາບ�ລິສັດຢູວັງ

ວຽງ, ແຕຍອນເສັ້ນທາງໄກແລະບດີ ການຄຸມຄອງຈະຫຍຸງ

ຍາກ ກ�ເລີຍບໄດດຳເນີນການຈັກເທື່ອ, ດຽວນີ້ “ທາງດວນ

ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດແກໄຂຄວາມເປັນຫວງຂອງຂອຍແລວ, 

ປີໜາ ວຽກທຳອິດທີ່ຈະເຮັດແມນ ຈະເປີດສາຂາບ�ລິສັດຂຶ້ນຢູ

ວັງວຽງ”.

      ກ�ຄືດ່ັງທ່ີ ທານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກຳມະການກົມການ

ເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະ

ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລາວ, ກາວໃນພິທີເປີດ

ການນຳໃຊທາງດວນວາ: “ການເປີດບ�ລິການທາງດວນວຽງ

ຈັນ - ວັງວຽງ ຈະນຳຄວາມສະດວກສະບາຍມາສູການຄົມມະ

ນາຄົມຂົນສົ່ງ, ເປັນການສະໜອງການຮັບປະກັນຄວາມປອດ

ໄພ, ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຍ່ິງຂ້ຶນໃຫແກປະ

ຊາຊົນ ແລະ ບ�ລິສັດ ວິສາຫະກິດ ເຊ່ິງລວມເຖິງການເດີນທາງ

ຂອງນັກທອງທຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ; ເປັນການ

ຊກຍູການທອງທຽວ, ການຄາ ແລະ ການລົງທຶນ, ເປັນການ

ຊກຍູ ແລະ ປະກອບສວນອັນສຳຄັນໃຫແກເສດຖະກິດຂອງ

ເມືອງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ປະເທດລາວ. ທານ 

ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດກາວເຖິງສຸພາສິດຈີນປະໂຫຍກໜ່ຶງ

ທ່ີວາ “ຢາກຮ່ັງມີ ທຳອິດແມນຕອງສາງທາງ”, ທານກາວວາ, 

ຜານການນຳໃຊທາງດວນວຽງຈັນ- ວັງວຽງ ເຮັດໃຫເຮົາ

ເຂ້ົາໃຈໃນລະດັບອັນແນນອນໜ່ຶງວາ ການລົງທຶນກສາງທາງ

ດວນມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະ

ກິດສັງຄົມ.
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ຮູບ ① ພິທີເປີດນ�າໃຊທາງດວນ

图① 通车仪式 徐德霖 图

ຮູບ ② ພະນັກງານຂອງທາງດວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

图② 万万高速上的工作人员 新华社 图 

ຮູບ ③ ສະຖານີເກັບເງິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

图③ 万象收费站 徐德霖 图 
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      ທາງດວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາ ດານຊາຍແດນລາວ-
ຈີນບເຕັນ-ບຫານ ແມນທາງດວນເສັ້ນທຳອິດຂອງປະເທດ
ລາວ, ໂຄງການດັ່ງກາວເລີ່ມແຕດານຊາຍແດນລາວ-ຈີນບ
ເຕັນ-ດານບຫານ ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລວມຄວາມ
ຍາວທັງໝົດ 440 ກິໂລແມັດ. ທາງດວນວຽງຈັນຫາວັງວຽງ
ເປັນໄລຍະໜ່ຶງໃນເສ້ັນທາງດ່ັງກາວ.

      ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຢູທ່ີທາງ
ສາມແຍກ ສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ຈຸດສ້ິນສຸດຂອງເສ້ັນທາງແມນຢູເມືອງວັງວຽງ.  ມີຄວາມຍາວ
ທັງໝົດ 111 ກິໂລແມັດ, ເສ້ັນທາງຜານໄປຕາມ 4 ຕົວເມືອງ 
ຄື ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະ 
ເມືອງວັງວຽງ. 

“ຕົວເລກ” ອະທິບາຍ ທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

“数”说万万高速

②

      ທາງດວນວຽງຈັນຫາວັງວຽງ ມີຈຸດເຊ່ືອມຕ 7 ບອນ, ໃນ
ນ້ັນ ມີສະຖານີເກັບເງິນ ທັງໝົດ 8 ແຫງ (ຄື:  ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ບ.ນາຊອນ, ບ.ບານບົວ, ບ.ສະກາ, ໂພນໂຮງ, ຫີນ
ເຫີບ, ນ�າ້ງ່ືມ, ວັງວຽງ), ເຂດບ�ລິການ 3 ບອນ ແລະ ສະຖານ
ທ່ີຈອດລົດ 2 ບອນ, ມູນຄາການກສາງ 1,3 ຕ້ືໂດລາ. ພາຍຫັຼງ
ການທົດລອງທາງດວນແບບບເກັບເງິນຄາທາງດວນ, ເວລາ
24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 23 ທັນວາກ�ເລ່ີມຕ້ົນເກັບເງິນຄາທາງດວນ.

      ການອອກແບບຄວາມກວ້າງຂອງທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງ
ວຽງ ແມນ 23 ແມັດ, ມີ 4 ເລນທາງໄປກັບ, ການອອກແບບ
ຄວາມໄວສູງສຸດແມນ 100 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ, ການອອກ
ແບບຄວາມໄວສູງສຸດໃນຕອນເຂດພູດອຍ ແມນ 80 ກິໂລແມັດ/
ຊ່ົວໂມງ,
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③

      ທາງດວນວຽງຈັນຫາວັງວຽງ ໄດສຳເລັດການກສາງ
ແລະ ເປີດນຳໃຊ ລວງໜາ 13 ເດືອນ. ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນໄປຮອດວັງວຽງ ຫຸຼດລົງຈາກ 3,5 ຊ່ົວໂມງໃນແຕກອນ ມາ
ເປັນ 1 ຊ່ົວໂມງ,  ປະຢັດເວລາ 2,5 ຊ່ົວໂມງ.

      ໃນໄລຍະກສາງໂຄງການ, ບຸກຄະລາກອນສັນຊາດລາວ 
(ບຸກຄະລາກອນດານເຕັກນິກ ແລະ ກຳມະກອນ) ໂດຍທ່ົວໄປ
ມີປະມານ 2400 ກວາຄົນ, ກວມເອົາ 79% ຂອງບຸກຄະລາ
ກອນທັງໝົດ. ເພ່ືອແກໄຂບັນຫາດານການສ່ືສານ, ໄດຮັບສະ
ໝັກເອົາຜູແປພາສາຈຳນວນ 60 ກວາຄົນ. ໃນໄລຍະການດຳ
ເນີນໂຄງການ, ໄດມີການຮັບສະໝັກເອົາບຸກຄະລາກອນຄຸມ
ຄອງ ແລະປະຕິບັດການ 300 ກວາຄົນ, ເຊິ່ງໄດກວມເອົາ 
85-90% ຂອງບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ.

      ໃນໄລຍະການກສາງໂຄງການ, ບ�ລິສັດ ຮວມທຶນພັດທະ
ນາທາງດວນລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດມຸງເນ້ັນໄປທ່ີບຸກຄະລາກອນ
ເຕັກນິກຄົນລາວ, ໄດມີການຝຶກອົບຮົມແບບເລ່ັງລັດກອນເຮັດ
ວຽກຈຳນວນສີ່ຄັ້ງ ໃນແຕລະປີ, ຕົ້ນຕ�ແມນຊາງສາງແບບ, 
ຊາງໂຄງສາງເຫຼັກ ແລະ ຊາງເຕັກນິກໄຟຟາ, ສົ່ງເສີມໃຫ
ນາຍຊາງກຳມະກອນທົ່ວໄປຂອງລາວສາມາດຫັນປຽນໄປສູ
ນາຍຊາງກຳມະກອນດານເຕັກນິກ. ສຳລັບບຸກຄະລາກອນ
ດານວຽກການຄຸມຄອງສັນຊາດລາວ, ບ�ລິສັດໄດມີການຮວມ
ມືກັບສະຖາບັນຂົງຈືເປີດການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດານພາສາ, ເພ່ືອເຮັດໃຫພະນັກງານຄຸມ
ຄອງ ແລະ ປະຕິບັດການສັນຊາດລາວສາມາດຍົກລະດັບການ
ຄຸມຄອງທາງດວນໄດຢາງວອງໄວ. 

ທາງດວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ
万万高速 徐德霖  图
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澳洲坚果的云南之旅

澳洲坚果，又名夏威夷果，原产于澳大利

亚。如今，通过近 30 年的试种、改良和扩繁，

澳洲坚果在位于中国西南边陲的云南省临沧市

又多了一个主产区，且规模效益正在逐步显现。

CFP 图
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      ຖ່ົວເປືອກແຂງອົົດສະຕຼາລີ(queensland nut) ແມນມີ

ຖ່ິນກຳເນີດມາຈາກປະເທດອົດສະຕຼາລີ. ສູມ້ືນ້ີ, ໂດຍຜານການ

ທົດລອງປູກຝັງ ການປັບປຸງແນວພັນ ແລະ ການແຜພັນ ໃນເວ

ລາເກືອບ 30 ປີ ຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ ໄດມີເຂດຜະລິດ

ຫັຼກອີກແຫງໜ່ຶງຂ້ຶນຕ່ືມຢູທ່ີ ນະຄອນຫິຼນຊາງ ແຂວງຢຸນນານທ່ີ

ຕ້ັງຢູພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງປະເທດຈີນ, ຂະໜາດ ແລະ

ປະສິດທິພາບຂອງມັນ ກຳລັງຄອຍໆພ້ົນເດ່ັນອອກ.

      ຊາວສວນປູກຕ້ົນໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ຜູນຳທາງຂະແໜງ

ການຖົ່ວເປືອກແຂງ ເປັນຕົວລະຄອນຫຼັກ ທີ່ຢູນອກຖົ່ວເປືອກ

ແຂງ.

      ທານ ປ້ີຈາຟູ (Bi jia fu) ອາຍຸ 70 ກວາປີ ເປັນຄົນບານຊິງ

ຖັງ ຕາແສງຕາແສຊານ ເມືອງຢົງເຕີ ນະຄອນຫິຼນຊາງ ແຂວງ

ຢຸນນານ (Xingtang Village, Daxueshan Township, 

Yongde County, Lincang City, Yunnan Province).

ປີ 2020, ພາຍໃນເນ້ືອທ່ີ ເກືອບ 60 ມູ (4 ເຮັກຕາ) ຂອງທານ 

ປ້ີຈາຟູ ນ້ັນ ມີໜ່ຶງສວນສາມຂອງເນ້ືອທ່ີປູກຖ່ົວເປືອກແຂງ ພວມ

ເຂົ້າສູໄລຍະການເກັບກຽວຢາງອຸດົມສົມບູນ, ສຸດທາຍໄດຮັບ

ຜົນເກັບກຽວໃນຈຳນວນ 6 ໂຕນ.  ແຕໃນໃຈລາວ ຍັງບພ�ໃຈ

ເທ່ົາໃດ. “ການບ�ລິຫານຈັດການຄວນເອົາໃຈໃສໃຫຍ່ິງດີກວາ

ນ້ີ, ບສະນ້ັນ ຜົນຜະລິດກ�ຈະຢຸດຢູພຽງແຕເທ່ົານ້ີ !”

      ທ່ີຕາແສງໜານຊານ ເມືອງເຈ້ີນຄາງ (Nansan Town 

CFP 图
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Zhenkang County) ທີ່ຫາງກັບເມືອງຢົງເຕີປະມານ 100 

ກິໂລແມັດນ້ັນ, ໄດສາງຕ້ັງໂຮງງານ “ຖ່ົວເປືອກແຂງ” ສີນ�າ້

ຕານຫັຼງໃຫຍແຫງໜ່ຶງຂ້ຶນ, ນ້ີແມນໂຮງງານປຸງແຕງຖ່ົວເປອືກ

ແຂງທ່ີນາງ ເສີນຢູຊິວ(Chen  Yu xiu) ໄດລົງທຶນ 30 ລານ

ຢວນ ສາງຂ້ຶນມາເມ່ືອປີ 2014, ເຊ່ິງມີຄວາມສາມາດປຸງແຕງ

ຖ່ົວເປືອກແຂງໃນຂະໜາດ 10 ພັນໂຕນຕປີ.

      ສຳລັບເງິນທຶນຂະໜາດໃຫຍປານນ້ີ, ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຜູຖືຮຸນ

ແລະ ກຸມການນຳບ�ລິຫານຂອງບ�ລິສັດ ແມນປະຕິເສດຢາງ

ແຂງແຮງ, ແຕນາງ ເສີນຢູຊິວ ສືບຕຍຶດໝ້ັນທັດສະນະທ່ີຢາກ

ສາງໂຮງງານປຸງແຕງດັ່ງກາວ, “ກ�ແມນເພື່ອໃຫພວກຊາວ

ສວນປູກຖ່ົວສາມາດເງີຍໜາຂ້ຶນກ�ເບ່ິງເຫັນໂຮງງານປຸງແຕງ

ຕັ້ງຢູໃສ, ຖົ່ວເປືອກແຂງຄວນສົ່ງໄປໃສ, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມ

ທະວີຄວາມໝັ້ນໃຈຕການປູກຝັງ, ແລະ ກຳຈັດຄວາມເປັນ

ຫວງໃຍພາຍຫັຼງຂອງເຂົາເຈ້ົາ.”

      ນາງ ເສີນຢູຊວິ ບພຽງແຕສຸມໃສເລື່ອງເບຍໄມ ແລະ 

ການເກັບຊື້ ທີ່ພວກຊາວສວນປູກຖົ່ວໃສໃຈທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ, ຍັງ

ສຸມໃສຕການຝຶກອົບຮົມຊາວສວນປູກຖ່ົວອີກດວຍ, ບ�ລິສັດຂອງ

ລາວ ໄດຮວມກັບສູນພັດທະນາຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກຈີນ ຮຽບ

ຮຽງປຶ້ມຄູມືເຕັກນິກຄຸມຄອງເພາະປູກຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະ

ຕຼາລີໃຫມີຜົນຜະລິດອຸດົມສົມບູນ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫຊາວສວນ

ປູກຖົ່ວຟຣີ; ຈັດຕັ້ງກຳລັງຫຼັກແຫຼງໄປທັດສະນະສຶກສາກັບທີ ່

ແລະ ຊ້ີນຳກັບທ່ີ, ທານ ຫວັງສີໜິງ(Wang  Xi ning) ທ່ີເປັນ

ຊາວບານຕາແສງໜານຊານ ໂດຍໄດຮັບຜົນສະທອນຈາກ

ນາງ ເສີນຢູຊິວ ກ�ກາຍເປັນຜູນຳແຖວໜາຂອງການປູກຖົ່ວ

ເປືອກແຂງ, ປີ 2017 ລາຍຮັບຈາກຖົ່ວເປືອກແຂງໄດບັນລຸ

ເຖິງ 1,17 ລານຢວນ.

①

28

|   占芭阅读9exkrkvjko



      ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2018, ກອງປະຊມຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະ

ຕຼາລີສາກົນຄັ້ງທີ 8 ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼິນຊາງແຂວງຢຸນ

ນານ, ຜູຢູແຖວໜາດານຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີໃນທົ່ວ

ໂລກ ໄດເຕ້ົາໂຮມກັນຢູເມືອງນອຍເມືອງຊາຍແດນທ່ີຕ້ັງຢູພາກ

ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງປະເທດຈີນນ້ີ.

      ຈົນເຖິງທາຍປີ 2020, ເນື້ອທີ່ການປູກຖົ່ວເປືອກແຂງ

ອົດສະຕຼາລີຂອງນະຄອນຫຼິນຊາງ ໄດກາຍກວາ 2,6 ລານມູ 

(173,333 ເຮັກຕາ)  ແລະ ຖືກຈັດຢູໃນອັນດັບໜ່ຶງຂອງແຂວງ

ຢຸນນານ. “ໂດຍອາໃສສູນຄ້ົນຄວາເຕັກນິກວິສະວະກຳຖ່ົວເປືອກ

ແຂງອົດສະຕຼາລີທ່ີໃກຈະຫອຍປາຍສາງຕ້ັງຂ້ຶນນ້ັນ, ພວກເຮົາ

ຈະເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບອົງການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດທີ່

ກຽວຂອງ, ເພື່ອສະໜອງກຳລັງຄ�້າຊດານເຕັກນິກໃຫແກບັນ

ດາຄອບຄົວຊາວສວນປູກຖ່ົວ ເຮັດໃຫຄຸນຄາທາງນິເວດ ແລະ 

ປະສິດທິພາບທາງເສດຖະກິດຂອງຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ

ບັນລຸໄດຂະໜາດໃຫຍທ່ີສຸດ.” ທານປາຍໄຮຕ່ົງ(Bai Hai dong) 

ຫົວໜາຫອງການຄົ້ນຄວາຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ ສະຖາ

ບັນວິທະຍາສາດປາໄມນະຄອນຫິຼນຊາງ ກາວເຊ່ັນນ້ີ.

②
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ຮູບ ① ທານ ປ້ີຈາຟູ  ຕັດແປງງາຕ້ົນຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ

图① 毕家富给坚果树修枝 新华社 图

ຮູບ ② ປາຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ ທ່ີນະຄອນຫິຼນຊ່າງ ແຂວງຢຸນນານ

图② 云南临沧的坚果林 CFP 图 
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      ທ່ີນະຄອນຫິຼນຊາງແຂວງຢຸນນານ, ປະຫວັດການປູກຖ່ົວ

ເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີກ�ເປັນປະຫວັດການຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກ

ຍາກຂອງຊາວນາທອງຖິ່ນຄືກັນ. ໃນປີ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼິນ

ຊາງມີຊາວບານທຸກຍາກຈຳນວນ 240 ພັນກວາຄົນ ໄດຫຼຸດ

ພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜານການປູກຖ່ົວເປືອກແຂງ

ອົດສະຕຼາລີ, ລາຍຮັບສະເລຍຕຫົວຄົນແມນ 2941 ຢວນຕປີ.

      ຈົນເຖິງເດືອນ ພະຈິກ 2020, ການປູກຖ່ົວເປືອກແຂງອົດ

ສະຕຼາລີ ໄດກວມເອົາ 5 ແສນ 10 ພັນກວາຄົນ  ໃນ 180 ກວາ

ພັນຄອບຄົວ ໃນ 564 ບານ 71 ຕາແສງ ຂອງ 8 ເມືອງ(ເຂດ)

ທົ່ວນະຄອນຫຼິນຊາງ; ນະຄອນຫຼິນຊາງໄດສາງໂຮງງານປຸງ

ແຕງຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີລະດັບເບື້ອງຕົ້ນຈຳນວນ 11

ແຫງ, ໂຮງງານປຸງແຕງລະດັບປານີດຈຳນວນ 2 ແຫງ, 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແມນ 45 ພັນໂຕນ, ເຊ່ິງໄດບັນ

ລຸມູນຄາຜະລິດ 2 ຕ້ືຢວນ.

      30 ກວາປີກອນ, ຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ ຖືກນຳເຂ້ົາ

ມາແຂວງຢຸນນານ. 30 ກວາປີມານີ້, ທາແຮງດານດິນຟາ

ອາກາດທຳມະຊາດຂອງພູພຽງດິນສີແດງອັນພິເສດຂອງຢຸນ

ນານ ໄດອຳນວຍທີ່ດິນອັນອຸດົມສົມບູນທີ່ກວາງຂວາງໃຫແກ

ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງຖ່ົວເປືອກແຂງ.

      ຈົນເຖິງປີ 2020, ເນ້ືອທ່ີການປູກຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະ

ຕຼາລີຂອງແຂວງຢຸນນານໄດມີເຖິງ 3,2 ລານມູ (213.333

ກວາເຮັກຕາ), ເຊ່ິງໄດລ່ືນກາຍກວາເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງເນ້ືອທ່ີການ

ປູກຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີໃນທ່ົວໂລກ ແລະ ໄດກາຍເປັນ

ເຂດຜະລິດຕະພັນໃຈກາງຂອງຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີໃນ

ທ່ົວໂລກ.

ກ່ິນຫອມຖ່ົວເປືອກແຂງປິວໄປທ່ົວໂລກ

一颗坚果飘香世界

ການປຸງແຕງໝາກຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີຢຸນນານ ກາຍ
ເປັນຂະແໜງທ່ີມີສີສັນພິເສດ

云南澳洲坚果加工 张彤 图
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      ເນ້ືອຂອງຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ ແມນມີກ່ິນຫອມ ອອນ

ນຸມ ແລະ ແຊບດີ, ມີກ່ິນຫອມຄຣີມອົມນົມອັນພິເສດ, ເປັນຖ່ົວ

ເປືອກແຂງທີ່ກິນໄດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂອງໂລກ, ເຊິ່ງມີນາມ

ມະຍົດເປັນ “ລາຊີນີໝາກໄມແຫງ” “ລາຊາຖົ່ວເປືອກແຂງ

ຂອງໂລກ” .

      ໂດຍເປັນອາຫານທຳມະຊາດຢາງເຕັມສວນເຍ່ືອງໜ່ຶງ,

ຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີ ສົມບູນໄປດວຍທາດຕານການປອຍ

ອົກຊີເຢັນ(Antioxidants) ວິຕາມິນ ແລະ ແຮທາດອັນອຸດົມ

ສົມບູນ, ມີບົດບາດສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃຫດີຢາງພົ້ນເດັ່ນ. ກິນ

ຖົ່ວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີເລື້ອຍໆ ສາມາດຫຼຸດຜອນຄວາມ

ເມືອກຂອງເກັດເລືອດ(platelet) ຫຼຸດຜອນອັດຕາການເກີດ

ພະຍາດຫົວໃຈ ກາມຊີ້ນຫົວໃຈແຂງຕົວ ແລະ ພະຍາດເສັ້ນ

ເລືອດໝາກຫົວໃຈ, ມັນຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີຕແມມານຖືພາ ແລະ 

ລູກໃນທອງ ເພາະສາມາດບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ສະໜອງສານ

ອາຫານບ�າລຸງລຽງໃຫແມກັບລູກ.

ເຈ້ົາຮູຈັກຖ່ົວເປືອກແຂງອົດສະຕຼາລີບ�?

你了解澳洲坚果吗？

CFP 图
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我眼里的老挝

老挝是东南亚唯一一个内陆

国家。我发现，处于优越自然环

境之中的老挝人，也有着随遇而

安、知足常乐的性格，过着质朴

的生活。老挝人生活在简约与复

杂的平衡点上，或许这也是老挝

成为世界上幸福指数排名较高国

家的原因之一吧。

■ 蒙启宙 / 文

①
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      ປະເທດລາວເປັນພຽງປະເທດດຽວໃນອາຊີອາຄະເນທ່ີບ
ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ມີອັດຕາປົກຫຸມຂອງປາໄມເຖິງ 
82,1%. ຂອຍໄດຄ້ົນພົບວາ, ຄົນລາວທ່ີດຳລົງຊີວິດພາຍໃນສ່ິງ
ແວດລອມທຳມະຊາດອັນດີເລີດນ້ັນ, ກ�ມີນິດໄສແບບຢູສະບາຍ
ໄປຕາມສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມສຸກຄວາມພ�ໃຈຕຊີວິດ
ຂອງຕົນ, ເຂົາເຈ້ົາໄດດຳລົງຊີວິດແບບງາຍດາຍລຽບງາຍ.
      ຢູປະເທດລາວ, ຄອບຄົວທ່ີສາມາດຊ້ື ລົດຍົນໄດແມນມີບ
ຫຼາຍ, ເຊິ່ງລົດຈັກກັບລົດຖີບ ກາຍເປັນຍານພາຫະນະຕົ້ນຕ�
ຂອງຜູເຮັດການສວນໃຫຍ. ການຂ�ຂຶ້ນທະບຽນປາຍລົດຈັກ 

ເສັງໃບຂັບຂ່ີລົດຈັກ ແລະ ບອນຈອດລົດຈັກ ລວນແຕແມນສະ
ດວກສະບາຍອ່ີຫີຼ. ພຽງແຕ ຈອດລົດຈັກຢູແຄມທາງ ແລະ ເອົາ
ເຄື່ອງຂອງ ແລວກ�ສາມາດໄປໄດເລີຍ, ລົດບລັອກກ�ບຕອງ

vtmy[kpI6[rk[

②

ຮູບ ① ຊາວເມືອງພັກຜອນຢອນໃຈຢູແຄມຂອງ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລາວ

图① 老挝万象，人们在湄公河边休息 新华社 图 

ຮູບ ② ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລາວ, ພະສົງສາມະເນນຍາງຜານທາດຫຼວງ

图② 老挝万象，一队僧侣走过塔銮 新华社 图 
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ກັງວົນນຳເລື່ອງການຖືກລັກ. ຢູລາວ, ຂອຍບເຄີຍເຫັນມີກະ
ແຈລັອກລົດຈັກ ແລະ ລັອກລົດຖີບຂາຍຢູໃສ.
      ບພຽງແຕການລັອກລົດເທ່ົານ້ັນ, ການລັອກປະຕູ ກ�ບຄອຍ
ເຫັນ. ຢູລາວ, ບວາຈະແມນເຮືອນຢູ ໂຮງແຮມ ຫືຼໂຮງຮຽນ, 
ລວນແຕແມນເປີດປະຕູປະໄວ, ຍາງເຂົ້າຍາງອອກຕາມສະ
ບາຍ, ບາງອົງການລັດຖະບານ ຕະຫຼອດຮອດສະຖານທ່ີຂອງ
ກອງທັບ ກ�ເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະເທດລາວເປັນປະເທດກະສິກຳ, 
ຜັກ ໝາກໄມ ຊ້ີນປະເພດຕາງໆ ແລະ ເຂ້ົາສານທ່ີມີຫຼາຍສີສັນ 
ແມນມີຫຼາກຫຼາຍອ່ີຫີຼ. ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳປະເພດດຽວກັນທ່ີ
ຈຳໜາຍໃນຕະຫຼາດທ່ີແຕກຕາງກັນ ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ລາຄາ
ແມນຄືກັນ, ເຊິ່ງບຈຳເປັນຕອງໄປເລາະປຽບທຽບລາຄາ 
ຫຼາຍຄ້ັງຫຼາຍບອນ.
      ຢູລາວ, ຄົນສວນຫຼາຍຖືເຂ້ົາໜຽວເປັນອາຫານຫັຼກ. ໜ້ຶງ
ເຂ້ົາໜຽວໝ�ໜ່ຶ້ງແຕຕອນເຊ້ົາ, ກ�ສາມາດຕອບສະໜອງຢາງ
ພຽງພ�ໃຫແກຄອບຄົວໃນໝົດມື້ແລວ. ວິທີການໜຶ້ງເຂົ້າໜຽວ
ແມນງາຍດາຍ: ແຊເຂົ້າໜຽວໃນນ�້າ ໜຶ່ງຄືນກອນ, ໃນມື້ທີ
ສອງຫຼັງຈາກເຂົ້າສານໄດອອນນຸມພ�ສົມຄວນແລວ ກ�ເອົາລົງ
ຫວດໝ�ໜ້ຶ້ງ ໜ້ຶງຈົນສຸກ, ເມ່ືອມັນຍັງຮອນ ປ້ັນເຂ້ົາໜຽວເປັນ
ກອນໆ ແລະ ໃສເຂົ້າໃນຕິບເຂົ້າໄມໄຜ, ຍາມກິນກ�ໃຊມືຈົກ
ເອົາເຂ້ົາອອກມາກິນໂດຍກົງໂລດ.

      ທາວ ອາຄຸນ ແມນໝູເພ່ືອນຄົນລາວທ່ີຂອຍຮູຈັກ ຢູ່ນະ
ຄອນກວາງໂຈວ ປະເທດຈີນ, ລາວ ມີທີມລົດໂດຍສານທີມໜ່ຶງ
ຢູທີ່ຫຼວງພະບາງ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຂົນສົ່ງນັກທອງ
ທຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດສະເພາະ, ເຊິ່ງສາມາດ
ເວ້ົາໄດວາ ລາວມີຖານະປານກາງຢູໃນທອງຖ່ິນນ້ັນ. ເພ່ືອຕອນ
ຮັບ ການມາຢາມຂອງຂອຍ, ລາວໄດກະກຽມອາຫານທຽງ
ຄາບໜຶ່ງທີ່ທັງງາຍດາຍທັງສົມບູນຫຼາກຫຼາຍໃຫແກຂອຍຢູ
ເຮືອນຂອງລາວ: ມີປ້ິງໄກ ລາບ ເຂ້ົາໜຽວ ແລະ ຜັກ ໝາກ
ໄມປະເພດຕາງໆ. ລາບ ເປັນອາຫານເຍ່ືອງໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນ
ປະເທດລາວ, ວິທີການເຮັດລາບກ�ງາຍໆຄື: ຟັກຊ້ີນທຸກຊະນິດ
ໃຫມຸນໆ, ປະສົມກັບໝາກເຜັດ ຜັກຫອມ ໝາກນາວ ແລະ ເຄ່ືອງ
ປຸງ ຕາງໆ, ເມື່ອປຸງແຕງກ�ສາມາດປະສົມວັດຖດິບທີ່ມີຕາມ
ຄວາມມັກຂອງທານຢາງສະບາຍ, ພອມທັງຄວບຄຸມແຮງໄຟ
ໃຫດີ ແລະ ສາມາດແຕງເປັນແບບສຸກພ�ສົມຄວນ ຫືຼ ແບບເຄ່ິງ
ສຸກເຄ່ິງດິບກ�ໄດ.
      ໃນງານລຽງຂອງປະເທດລາວ, ຈະບຄອຍມັກເຫັນອາ
ຫານເຍື່ອງທີ່ມີຊີ້ນມີປາຫຼາຍ, ສວນງານແຕງດອງກ�ຄືກັນ. 
ນາງສິນ ເພ່ືອນຄົນລາວຂອງຂອຍໄດຈັດງານດອງຂອງລາວ
ຢູໃນໂຮງແຮມແຫງໜ່ຶງຢູຫຼວງພະບາງ. ໃນຕອນແລງຂອງມ້ື
ນ້ັນ, ລາວໄດນຸງສ້ິນ ແລະ ເກີບຊດໜ່ຶງທ່ີເປັນສີເຫືຼອງຄຳ, ໃສ

ຊາວເມືອງເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳການແຫລົດດອກໄມປີໃໝ ທ່ີນະ
ຄອນຫຼວງພະບາງປະເທດລາວ

人们在老挝琅勃拉邦参加新年花车游行活动 新华社 图
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ແພບຽງສີແດງມວງ, ໃສຄຳເກ້ົາຢູເທິງຫົວ ແລະ ຢືນຢູຕໜາ
ແຜນໂປສເຕີຂະໜາດໃຫຍທີ່ເປັນຮູບຂອງລາວ. ອາຫານໃນ
ງານລຽງມີລາບ ໝາກເລັ່ນຂົວຊີ້ນ ແກງຊີ້ນເປື່ອຍ ເຂົ້າຈີ ່
ແລະ ໝາກໄມ, ຍັງມີເບຍລາວ. ໃນໄລຍະງານລຽງ, ເຈົ້າ
ພາບ ແລະ ແຂກໄດຖາມຂາວຄາວເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຍົກ
ຈອກເຫຼົ້າສະເຫຼີມສະຫຼອງສະແດງຄວາມຍິນດີຕກັນ, ສວນໂປ
ເຈັກເຕີໄດສືບຕສາຍວິດີໂອຮູບພາບຂອງເຈ້ົາບາວ ແລະ ເຈ້ົາ
ສາວຢາງຕເນ່ືອງ, ບັນຍາກາດແມນທັງງາຍດາຍທັງຟົດຟ້ືນ.
      ເຄື່ອງນຸງຂອງຄົນລາວແມນມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍ, ວັດຖ
ຍອມສີແມນເລືອກເຟັ້ນເອົາມາຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳຕາງໆ
ດວຍວິທີດັ້ງເດີມ. ຕົວຢາງວາ, ສີຂອງຂີງແກອາວເຂັ້ມກວາ 
ຈະຖືກຜະລິດເປັນສີເຫືຼອງແກ; ສວນຂີງອອນສີອາວອອນກວາ 
ກ�ຖືກຜະລິດເປັນສີເຫຼືອງອອນ; ສີສັນຂອງໝາກມັງຄຸດແມນ
ສົດໃສເຫ້ືຼອມຕາ ກ�ຖືກຜະລິດເປັນສີແດງແກ ເປັນຕ້ົນ. “ນົກກິນ
ແມງໄມ ແມງໄມກິນໝາກໄມ, ຫັຼງຈາກໝາກໄມສຸກແລວ ໄດ
ກິນແລວ ຍັງສາມາດເອົາມາຍອມເຄື່ອງນຸງໄດ, ຕອງໂສນິ
ເວດທຳມະຊາດຂອງປະເທດລາວບເຄີຍຂາດຈັກເທ່ືອ.” ທາວ 
ຄຸນ ໄດກາວພອມຮອຍຍ້ິມຄືດ່ັງນ້ີ.
      ສວນການດຳລົງຊີວິດຢູປະເທດລາວ, ບາງເທ່ືອກ�ຮູສຶກ
ວາສັບສົນຄືກັນ. ຢູທາງໜາຂອງຫອງນ�້າບາງແຫງທີ່ເກັບ

ຄາໃຊບ�ລິການ, ໄດມີເກີບແຕະວາງໄວເປັນແຖວຢາງຮຽບ
ຮອຍ, ເມ່ືອແຂກໄປເຂ້ົາຫອງນ�າ້ ຕອງຖອດເກີບຂອງຕົນອອກ
ແລວປຽນເປັນເກີບແຕະທ່ີໃຊໃນຫອງນ�າ້ສະເພາະຈ່ຶງສາມາດ
ເຂົ້າໄປໄດ, ເມື່ອອອກຫອງນ�້າກ�ປຽນເປັນເກີບຂອງຕົນຄືນ, 
ແລະ ວາງເກີບທ່ີໃຊໃນຫອງນ�າ້ສະເພາະໃຫເປັນລະບຽບ. ການ
ໄປຫອງນ�າ້ເທ່ືອໜ່ຶງຈ່ັງແມນສັບສົບອ່ີຫີຼແທ.
      ມີຄ້ັງໜ່ຶງ, ເມ່ືອກວດເບ່ິງ ຫີບເຄ່ືອງທ່ີຈະຝາກທາງຍົນຢູ
ທີ່ສະໜາມບິນຫລວງພະບາງນັ້ນ, ຜູກວດກາໄດສັງເກດເຫັນ
ຫີບຂອງຂອຍມີຮອຍພຽງເລັກນອຍ, ກ�ໄດເຕືອນຂອຍຢາງບຮູ
ອິດເມ່ືອຍ. ລາວຍັງເອົາປ້ຶມບັນທຶກອັນໜ່ຶງອອກມາ ແລະ ບັນ
ທຶກຂ�້ມູນໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ສາຍການບິນຂອງຂອຍ ພອມ
ທັງສີ ຂະໜາດ  ຄວາມຍາວ ແລະ ຂ�ມູ້ນອ່ືນໆຂອງບອນທ່ີຫີບ
ເຄ່ືອງຂອງຂອຍເປັນຮອຍຢາງລະອຽດ, ແລະ ໃຫຂອຍກັບຫົວ
ໜາທີມເຊັນຊື່ຢັ້ງຢືນ ຂັ້ນຕອນແມນສັບສົນຫຼາຍໆ. ຂອຍໄດ
ແນມເບ່ິງປ້ຶມບັນທຶກຂອງລາວ ສັງເກດເຫັນວາໃນປ້ຶມຫົວໜາໆ
ນ້ັນ ໄດມີການບັນທຶກທ່ີຄາຍຄືກັນ ເຕັມໄປໝົດ.
      ຄົນລາວດຳລົງຊີວິດຢູເທິງຈຸດຄວາມດຸນດຽງທ່ີທັງງາຍ
ດາຍທັງສັບສົນ, ນີ້ອາດຈະແມນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ປະເທດລາວມີ
ດັດຊະນີຄວາມຜາສຸກທ່ີສູງໃນໂລກ.

ເດັກນອຍຫ້ິຼນຢູໃນສວນສະໜຸກ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ

儿童在老挝首都万象的公园玩耍 新华社 图
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从采冰节到梦幻冰城

作为中国七大河流之一——黑龙江的最大支流，松

花江从黑龙江省哈尔滨市穿城而过。在松花江太阳岛一侧

的江面上，由于上游有一道石头坝，让这里的江面宽阔如

湖面。这里的江水，几乎不流动，当寒冬来临，这里最早

结冰，冰层最厚。每年的 12 月 7 日，哈尔滨传承百年的

采冰节便在这里开启。
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ເທດສະການເກັບນ�າ້ກອນ, ປະຊາຊົນສະເຫີຼມສະຫຼອງ
ຮວມກັນພາຍຫັຼງໄດເກັບນ�າ້ກອນກອນທຳອິດ

采冰节上，人们采到头冰后庆祝 CFP 图
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      ທຸກປີຍາມເຂ້ົາສູເດືອນທັນວາ, ຢູນະຄອນຄຸນໝິງທິດຕາ

ເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງຈີນ ຍັງມີແສງແດດແຮງກາ ແລະ ນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວທ່ີຢູໃຕລົງໄປກວານ້ັນ ຜູຄົນຍັງ

ນຸງເຄ່ືອງນຸງເພ່ືອລະບາຍຄວາມຮອນອົບເອ້ົາຢູ, ແຕຢູແຂວງ

ເຫີຍຫົຼງຈຽງ(Heilongjiang Province)ທ່ີພາກຕາເວັນອອກ

ສຽງເໜືອຂອງຈີນ ຢູນ້ີ ແມນໂລກທ່ີເຕັມໄປດວຍຫິມະນ�າ້ກອນ

ແລວ.

      ແມນ�າ້ຊົງຮວາຈຽງ(Songhuajiang River)ໃນນາມທ່ີ

ເປັນສາຂາແມນ�້າທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງແຂວງເຫີຍຫຼົງຈຽງ ເຊິ່ງ

ເປັນໜ່ຶງໃນແມນ�າ້ໃຫຍທ່ີສຸດໃນທັງໝົດ 7 ແມນ�າ້ຂອງປະເທດ

ຈີນ, ໄດໄຫຼຊອດຜານຕົວເມືອງຮາບິນ.  ຢູເທິງຝັ່ງນ�້າເບື້ອງ

ດອນສຸລິຍາຂອງແມນ�າ້ຊົງຮວາຈຽງ ເນືອງຈາກວາຢູແມນ�າ້

ທາງເທິງມີເຂ່ືອນຫີນກັນນ�າ້ແຫງໜ່ຶງ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫໜານ�າ້ກວາງ

ຄືໜອງໃຫຍ. ນ�້າຢູທີ່ນີ້ເກືອບວາບໄຫຼບຕີງເລີຍ, ຍາມລະດູ

ໜາວມາເຖິງ, ນ�າ້ໃນບອນນ້ີຈະເປັນນ�າ້ກອນໄວທ່ີສຸດ ແລະ ມີ

ຄວາມໜາທີ່ສຸດ.  ໃນວັນທີ 7 ເດືອນທັນວາຂອງທຸກປີ ຈະມີ

ເທດສະການເກັບນ�້າກອນທີ່ສືບທອດກັນມາເປັນຮອຍປີຂອງ

ນະຄອນຮາບິນ(Ha’erbin City)ເປີດສາກຂ້ຶນຢູທ່ີນ້ີ.

      ເທດສະການເກັບນ�າ້ກອນຮາບິນ ຕອງຈັດພິທີຕາມປະເພ

ນີ 6 ຢາງ ເຊ່ັນ: ທຸງຕອນຮັບລົມ, ກອງດັງກອງສະເທືອນທອງ

ຟາ, ຄຳອວຍພອນ, ເຫຼົ້າອອກເດີນທາງ, ເກັບນ�້າກອນກອນ

ທຳອິດ, ຜູກມັດເຊືອກນຳໂຊກ. ໃນມື້ບຸນ ຜູຄົນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ

ເທິງໜານ�້າກອນທີ່ໜາແໜນ, ທຸງຕອນຮັບລົມປິວສະບັດຕາມ

ລົມ, ສຽງກອງດັງກອງກັງວານທອງຟາເຮັດໃຫເສັ້ນເລືອດ

ຂອງຄົນຟົດຟ້ືນຂ້ຶນ, ຫັຼງຈາກຜູນຳເກັບນ�າ້ກອນທອງຄຳເກັບນ�າ້

ກອນອັນເກ່ົາແກແລວຜູຄົນກ�ໄດກິນເຫ້ົຼາອອກເດີນທາງລົງທອງ

ແລະ ຮວມກັນເກັບນ�້າກອນກອນທຳອິດທ່ີເປັນເຄ່ືອງໝາຍສະ

ທອນຄວາມຜາສຸກ ແລະ ສິລິມຸງຄຸນ. ເມ່ືອໄດມັດເຊືອກແດງໃຫ

ນ�າ້ກອນກອນທຳອິດແລວ ກິດຈະກຳທ່ີມີເອກະລັກພິເສດຈ່ຶງສຳ

ເລັດ,ໃນເວລານ້ີໜາແມ່ນ�າ້ທ່ີກວາງສຸດສາຍຕາກ�ກາຍເປັນ “ດິນ

ນາ” ທ່ີກວ້າງໃຫຍມະຫາສານ, ຜົນເກັບກຽວນ້ັນກ�ຄືນ�າ້ກອນ.

      ເກັບນ�າ້ກອນ, ຕອງຕັດເສ້ັນເກັບນ�າ້ກອນໃນໜານ�າ້ກອນ

ກອນ. ເສ້ັນເກັບນ�າ້ກອນຕອງຕັດເປັນຮູບສ່ີແຈສາກ ຍາວ 1,6 

ແມັດ ກວາງ 0,8  ແມັດ, ແລວຈະມີກຳມະກອນເກັບນ�້າກອນ

ເອົານ�້າກອນແຕລະກອນອອກມາ. “ຄວາມໜາຂອງນ�້າກອນ

ຕອງຮອດ 30 ຊັງຕີແມັດ, ນ�້າກອນແບບນີ້ຈຶ່ງເໝາະສົມໃນ

ການເຮັດຮູບແກະສະຫຼັກ.” ຜູນຳພາເກັບນຳກອນທີ່ມີປະສົບ

ການ 30 ກວາປີບອກໃຫຮູຄືແນວນ້ັນ.

      ເມ່ືອ 100 ປີກອນ, ຜູເກັບນ�າ້ກອນເລ່ີມເກັບນ�າ້ກອນທ່ີແມ

ນ�າ້ຊົງຮວາຈຽງ,  ນ�າ້ກອນທ່ີເກັບມານ້ັນ ໃຊໃນການສາງຫອງ

①
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      ນ້ີແມນສວນສະໜຸກຫິມະນ�າ້ກອນທ່ີສາງດວຍຫິມະແທຈິງ

ແລະ ນ�າ້ກອນແທຈິງ, ມີເນ້ືອທ່ີ 600 ພັນຕາລາງແມັດ, ແລະ 

ສວນດັ່ງກາວໄດອາໄສທິວທັດເຄຫາສະຖານຫິມະນ�້າກອນທີ່ມີ

ພຽງແຕແຫງດຽວໃນໂລກ, ລາຍການບັນເທີງທ່ີຈັບໃຈ ແລະ

ກິດຈະກຳອັນມວນຊ່ືນ ໄດສາງຄວາມຝັນແຫງຫິມະນ�າ້ກອນທ່ີ

ເຕັມໄປດວຍຄວາມສະໜຸກ ແລະ ຄວາມມວນຊ່ືນ.

      ຈາວຢຽນ ທ່ີມາຈາກຕົວເມືອງພາກໃຕຂອງຈີນ, ໄດສຳ

ຜັດຄວາມມະຫັດສະຈັນ ແລະ ຄວາມຮູສຶກໃນຝັນຂອງໂລກແຫງ

ຫິມະນ�າ້ກອນເປັນຄ້ັງທຳອິດ, ລາວໄດແຊຮູບພາບແກະສະຫັຼກ

ນ�າ້ກອນຫຼາຍຮູບລົງ Moment ຂອງວີແຊັດ, ແລະ ໄດຂຽນ

ໂຕໜັງສືໃສວາ: ຖາສາມາດເປັນເຈ້ົາຊີວິດໃນໂລກນິຍາຍເດັກ

ຂອຍຫວັງຢາງຍິ່ງວາຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຫ�ປະສາດຂອງໂລກ

ແຫງຫິມະນ�າ້ກອນຮາບິນນ້ີລະ.
本刊综合

ເຢັນໃຕດິນ ແລະ ສາງນ�າ້ກອນເພ່ືອເກັບຮັກສາອາຫານ, ສຳ

ລັບນ�້າກອນທີ່ເຫຼືອນັ້ນຈະເອົາມາແກະສະຫຼັກຮູບ. ໃນປີມໆມາ

ນີ້, ຄຽງຄູກັບການຍົກລະດັບຂອງຄວາມຕອງການການບ�ລິ

ໂພກຂອງການທອງທຽວຫິມະນ�້າກອນ, ນະຄອນຮາບິນໄດ

ສາງກິດຈະກຳຕາມປະເພນີເກັບນ�າ້ກອນມາເປັນເທດສະການ

ເກັບນ�າ້ກອນທ່ີມະໂຫລານ, ໃນລະດູໜາວຂອງແຕລະປີໄດດຶງ

ດູດນັກທອງທຽວພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດມາສຳຜັດຕົວຈິງ, 

ພອມກັນຊິມລົດຊາດຕ້ົມກຽວແຂງ, ຮອຍຄົນຫົດນ�າ້ໃຫເປັນນ�າ້

ກອນ, ງານລຽງຫິມະນ�າ້ກອນທ່ີມີເອກະລັກ ແລະ ກິດຈະກຳທ່ີ

ໜາປະທັບໃຈ.

      ພາຍໃຕການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊີ, ຜູຄົນບຕອງການໃຊຫອງເຢັນໃຕດິນ ແລະ ສາງນ�້າກອນ

ມາເກັບຮັກສາອາຫານອີກແລວ, ນ�້າກອນທີ່ເກັບມາຈາກພິທີ

ອັນເກ່ົາແກເຫ່ົຼານ້ີ ໃນປັດຈຸບັນມີບອນໄປແຫງໃໝ ນ້ັນກ�ຄື ໂລກ

ແຫງຫິມະນ�າ້ກອນຮາບິນ(Harbin ice-Snow World).

      ປີ 1999, ເພ່ືອການຕອນຮັບປີໃໝຄົບຮອບພັນປີອີກຮອບ

ໃໝ, ນະຄອນຮາບິນທີ່ມີນາມມະຍົດເປັນ “ຕົວເມືອງແຫງນ�້າ

ກອນຂອງຈີນ” ນ້ັນ ໄດປຸກສາງໂລກທ່ີປະກອບຂ້ຶນດວຍເຄ່ືອງ

ແກະສະຫັຼກນ�າ້ກອນແທໆ . ມາຮອດ ປີ 2020 ໂລກແຫງຫິມະ

ນ�າ້ກອນຮາບິນໄດຈັດຂ້ຶນມາເປັນ 22 ຊດແລວ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ພາບເທດສະການເກັບນ�າ້ກອນອັນມະໂຫລານ
图① 声势浩大的采冰节现场 CFP 图 

ຮູບ ② ໂລກແຫງຫິມະນ�າ້ກອນຮາບິນ

图② 哈尔滨冰雪大世界 新华社 图 

②
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智能时代的新职业

      ນັກຝຶກເອໄອ AI(Artificial Intelligence), ນັກບ�ລິການ
ການຮຽນອອນລາຍ, ນັກຄຸມຄອງບ�ລິຫານດິຈີຕອນ, ນັກດູແລ
ສຸຂະພາບ...ນັບຕັ້ງແຕປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ປະເທດຈີນໄດ
ປະກາດອາຊີບໃໝເປັນ 3 ງວດລວມມີ 38 ອາຊີບໃໝ. ວາລະ
ສານ “ຈ�າປາ” ຈະແນະນ�າກຽວກັບເລ່ືອງລາວການພັດທະນາ
ຂອງອາຊີບໃໝ, ປະເພດວຽກງານໃໝຢູປະເທດຈີນ ໂດຍປິ່ນ
ອອມຂົງເຂດຕາງໆເຊ່ັນ: ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ການບ�ລິ
ການຊີວິດປະຈຳວັນ, ສຸຂະອະນາໄມ,ກະສິກຳ-ຊົນນະບົດ ແລະ
ອ່ືນໆ. 
ທາວ ຈາງຈຽນເຫວີຍ(Zhang Jianwei) ຊາງເຕັກນິກວິສະ
ວະກຳເໝືອນຈິງ VR(Virtual Reality)

虚拟现实工程技术人员 张建伟

      ມືຈັບພວງມະໄລ, ຄວບຄຸມລົດຍົນທ່ີຢູໃນໜາຈ�, ຫີຼກສ່ິງກີດ

人工智能训练师、在线学习服务师、数字管理师、

健康照护师……从 2019 年以来，中国先后公布了三批共

38 个新职业。《占芭》杂志将围绕工业制造、生活服务、

卫生健康、农业农村等不同领域，介绍新职业、新工种在

中国的发展故事。
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ຂວາງ, ເພີ່ມຄວາມໄວ, ລຽວລົດ...ບັນດາໝູເພື່ອນເວົ້າວາ, 
ວຽກຂອງຂອຍຄືກັບການ “ຫ້ິຼນເກມ”. ຂອຍເປັນ “ນັກຝຶກຄຼາວ”
(Cloud trainer) ຂອງສະຖາບັນຕາໂມ ອາລີບາບາ(Alibaba

DAMO Academy), ເປັນພະນັກງານເຕັກນິກວິສະວະກ�າ 
VR ຄົນໜຶ່ງ. ທີ່ຈິງແລວ, ວຽກງານຂອງຂອຍມັນຈະສັບສົນ
ກວາການຫ້ິຼນເກມຫຼາຍສົມຄວນ.
      ຢູໃນຫອງທົດລອງການຂັບຂ່ີແບບອັດຕະໂນມັດທ່ີຂອຍສັງ
ກັດຢູ, ໄດຄົ້ນຄວາບຸກເບີກພັດທະນາ “ໂຕລວານອຍ” ທີ່ເປັນ
ຫຸນຍົນໂລຈິສຕິກອັດສະລິຍະ, ສາມາດດ�າເນີນການສົ່ງເຖິງທີ່
ແບບໄຮຄົນຢູໃນສະຖານທ່ີຕາງໆເຊ່ັນ: ເຂດຊມຊົນ, ໂຮງຮຽນ,

ເຂດສວນ ແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ. ໜາທ່ີຂອງ “ໂຕລວານອຍ” 
ເບິ່ງຄືວາງາຍດາຍ ແຕທີ່ຈິງແລວແມນເຕັມໄປດວຍຄວາມ
ທາທາຍ. ຢູໃນໂຮງຮຽນມີຄົນຍາງໄປມາເປັນປະຈ�າ, ເຖິງຈະ
ແມນຄົນແທຂັບຂີ່ລົດໃນນັ້ນ ກ�ຖືວາຍາກສົມຄວນ. ວຽກງານ
ຂອງຂອຍກ�ຄືເຮັດໃຫລົດໂລຈິສຕິກສາມາດເດີນໜາ ແລະ ຫີຼກ
ສ່ິງກີດຂວາງໄດດີຂ້ຶນ ໂດຍຜານການທົດລອງ ແລະ ອັບເດດ
(Update)ວິທີການຄິດໄລເລ້ືອຍໆ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຢູໃນສະພາບ
ແວດລອມທ່ີມີຜູຄົນ ແລະ ລົດຍົນປະປົນກັນຢູນ້ັນ “ໂຕລວານອຍ”
ແມນສາມາດແກໄຂສະພາບການເສ້ັນທາງທ່ີສັບສົນ ແລະ ເລືອກ
ເອົາເສ້ັນທາງເດີນທ່ີດີທ່ີສຸດໄດຢາງວອງໄວທັນການແລວ.

ຊາງເຕັກນິກວິສະວະກ�າ  VR ກຳລັງປັບປຸງລະບົບສຳຜັດພາບຕົວຈິງ VR

技术人员在调试VR实景体验系统 新华社 图
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ທາວ ຫວາງຊີ(Wang Qi) ຊາງເຕັກນິກວິສະວະກຳອິນເຕີ
ເນັດອຸດສາຫະກຳ

工业互联网工程技术人员 王琪

      ຢູທ່ີນະຄອນຈາງເຈຍກັງ(Zhangjiagang City)ແຂວງ
ຈຽງຊ ມີວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳຈ�ານວນ 1,7 ໝ່ືນກວາແຫງ,
ໃນນ້ັນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳແບບເດີມແມນກວມອັດຕາສວນ
ຂອນຂາງຫຼາຍ, ອຳນາດການປົກຄອງທອງຖ່ິນແມນມີຄວາມ
ຕອງການອັນແຮງກາທີ່ຢາກຊວຍໃຫວິສາຫະກິດຫັນປຽນຮູບ
ແບບ. ເດືອນສິງຫາ ປີ 2020, ຂອຍໄດມາເຖິງນະຄອນຈາງ
ເຈຍກັງ ໃນນາມເປັນນັກໂຄງສາງຊັ້ນສູງຂະແໜງການຜະ
ລິດແບບອັດສະລິຍະຂອງເທັນເຊັນ(Tencent), ເພ່ືອຊວຍແກ
ໄຂ “ເລື່ອງຄາໃຈ” ຕາງໆຂອງວິສາຫະກິດດັ້ງເດີມໃຫພວກ
ເຂົາເຂ້ົາໃຈ.  
      ມີຄ້ັງໜ່ຶງ, ຂອຍໄດໂອລົມກັບເຈ້ົາຂອງວິສາຫະກິດທ່ີຜະ
ລິດເຊັນທຣີຟິວ (centrifuge), ລາວມີເລື່ອງຄາໃຈຢາງໜຶ່ງ
ໃນໄລຍະນ້ີ ກ�ຄື: ລາວມີອາຍຸຫຼາຍແລວ, ກ�າລັງຄິດຈະໂອນວິ
ສາຫະກິດຕໃຫກັບຄົນລຸນຕໄປ, ແຕໄວໜຸມຄົນລຸນໃໝບຄອຍ
ເຂ້ົາໃຈດີຕທຸລະກິດຂອງບ�ລິສັດ, ຊັບພະຍາກອນລູກຄາຂອງບ�
ລິສັດແມນຢູໃນກ�າມືຂອງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານທຸ
ລະກິດ, ຖາຫາກພວກເຂົາລາອອກຈາກຕ�າແໜງ, ໝາຍຄວາມ
ວາບ�ລິສັດອາດຈະສູນເສຍລູກຄາໄປຈ�ານວນໜ່ຶງ.
      ສ�າລັບຂອຍແລວ, ເລ່ືອງນ້ີສາມາດແກໄຂໄດຢາງງາຍ
ດາຍ. ຂອຍໄດແນະນຳ “ວິຄອມ”(Wecom) ໃຫກັບລາວ, ຢູ
ໃນ “ວິຄອມ”, ຂ້ັນຕອນການປະສານງານກັນລະຫວາງພະນັກ
ງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານທຸລະກິດ ກັບ ລູກຄາແມນຈະຢູພາຍ
ໃຕການຄວບຄຸມ, ເມ່ືອພະນັກງານລາອອກໄປ, ພຽງແຕໂອນ
ມອບບັນຊີຕໃຫຄົນໃໝ ກ�ສາມາດເກັບຮັກສາຊັບພະຍາກອນ

ລູກຄາໄວໄດແລວ.
      ອັນນ້ີເປັນການປະຍຸກໃຊຢາງໜ່ຶງຂອງເວທີອິນເຕີເນັດອຸດ
ສາຫະກ�າໃນດານການຄຸມຄອງບ�ລິຫານ. ຢູໃນຂັ້ນຕອນການ
ຜະລິດ, ເວທີອິນເຕີເນັດອຸດສາຫະກຳແມນຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍ
ກວານ້ີ.
     ເປັນໄລຍະດົນນານມາແລວ,ໂຮງງານຜະລິດຈັກຊັກເຄ່ືອງ
ແຫງໜຶ່ງປະເຊີນກັບບັນຫາຫຍຸງຍາກຢາງໜຶ່ງ: ຈະຈັດການ
ລາຍການສ່ັງຊ້ື(Order)ແບບຮີບດວນແນວໃດ? “ໂດຍປົກກະ
ຕິແລວ ສາຍການຜະລິດແມນດ�າເນີນງານຕາມແບບແຜນ
ຂ້ັນຕອນ, ແຕຖາມີລາຍການສ່ັງຊ້ືດວນເຂ້ົາມາ ມັກຈະເຮັດໃຫ
ການຜະລິດເກີດຄວາມວຸນວາຍ.” ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະ
ກິດເວ້ົາ.
      ອັນນີ້ພ�ດີເປັນບັນຫາທີ່ເວທີອິນເຕີເນັດອຸດສາຫະກຳສາ
ມາດແກໄຂໄດ. ຂອຍໄດເຊື່ອມຕເຄື່ອງຈັກຂອງວິສາຫະກິດ
ແຫງນີ້ເຂົ້າກັບອິນເຕີເນັດ, ເຊື່ອມໃສຖານເວທີຄຼາວ(Cloud

platform), ເມື່ອເຮັດແບບນີ້ແລວ ສະພາບການຜະລິດຂອງ
ເຄ່ືອງຈັກແຕລະໜວຍແມນສາມາດຄວບຄຸມໄດຢາງລະອຽດ. 
ຖາຫາກມີລາຍການສ່ັງຊ້ືດວນ ຖານເວທີຄຼາວ ກ�ຈະຜານການ
ປັບປຸງວິທີການຄິດໄລ, ໄຈແຍກວຽກງານອອກເປັນຊ້ິນສວນ, 
ຈັດແບງໃຫເຄື່ອງຈັກຜະລິດທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງຈະບສົ່ງກະທົບ
ຕແຜນການຜະລິດທ່ີວາງໄວກອນ.
ທາວ ລິວມິນ(Liu Min)ຊາງກສາງອາຄານແບບຕິດຕ້ັງ

装配式建筑施工员 刘敏 

      ຕິດຕ້ັງປະກອບອາຄານຊ້ັນໜ່ຶງໃຊເວລາພຽງ 6 ມ້ື, ປຸກ
ສາງອາຄານຕຶກໜ່ຶງໃຊເວລາພຽງ 5 ເດືອນ, ອາຄານຕຶກໜ່ຶງ
ໃຊແຮງງານກສາງບເກີນ 50 ຄົນ...ໂຄງການອາຄານແບບ
ຕິດຕ້ັງທ່ີຂອຍໄດເຂ້ົາຮວມນ້ັນ ມັນຄືກັນກັບການປຸກສາງເຮືອນ

① ②
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ແບບ “ຫ້ິຼນເກມຕໄມ”(Toy bricks).

      ການກສາງອາຄານແບບຕິດຕ້ັງມີຈຸດພິເສດແນວໃດແດ?
ສ�າລັບຂອຍແລວ, ການກສາງອາຄານແບບຕິດຕັ້ງຄືກັນກັບ
ການ “ຫ້ິຼນເກມຕໄມ”, ແປນ, ຝາ ແລະ ສ້ິນສວນປະກອບອ່ືນໆ
ເໝືອນກັນກັບ “ໄມຕ” ເປັນອັນໆ, ເຊິ່ງຕອງການຜະລິດສຳ
ເລັດຮູບຢູໃນໂຮງງານໄວລວງໜາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂົນສົ່ງໄປທີ່
ພາກສະໜາມ, ດ�າເນີນການຕິດຕ້ັງປະກອບຕາມແຜນຜັງການ
ກສາງ.
      ເມື່ອທຽບກັບສະພາບແວດລອມການເຮັດວຽກທີ່ຫຍຸງ
ຍາກລ�າບາກຂອງການກສາງແບບເກົ່າ, ການກສາງແບບ
ຕິດຕ້ັງແມນມີຂ�ໄ້ດປຽບທ່ີຊັດເຈນໃນດານຄວາມສະອາດ. ເມ່ືອ
ນ�າໃຊການກສາງແບບຕິດຕ້ັງ ແມນສາມາດຫຸຼດວຽກງານປະ
ເພດປຽກ(Wet Work)ໃນພາກສະໜາມລົງຫຼາຍ, ຫຸຼດຜອນຝຸນ
ລະອອງ ແລະ ການລະບາຍອາກາດເປ້ືອນ, ນ�າ້ເປ້ືອນ, ພອມ
ກັນນັ້ນ ຍັງໄດຫຼຸດຈ�ານວນແຮງງານກສາງລົງ, ເຊິ່ງໄດຫຼີກ
ລຽງຄວາມສຽງດານຄວາມປອດໄພຫຼາຍໆຢາງຈາກຕ້ົນເຫດ.
ທາວ ຫົຼງຊາງຊິນ(Long Changxin) ຊາງຕິດຕ້ັງ-ກວດກາ-
ສອມແປງເຮືອບິນບັງຄັບຂະຫນາດນອຍຫລືໂດຣນ (Drone)

无人机装调检修工 龙昌鑫 

      “ກວດກາຮຽບຮອຍແລວ, ສາມາດບິນໄດແລວ!” ກວດ
ກາເຄື່ອງໂດຣນ, ປິ່ນໝູນໃບພັດ, ກວດກາສາຍເຊື່ອມຕຫຼົມ
ແລວຫືຼບ...ພາຍຫັຼງທ່ີຂອຍໄດອອກຄ�າສ່ັງປອດໄພແລວ, ໂດຣນ
ໂລຈິສຕິກໄຮຄົນຂັບລ�າໜ່ຶງ ໄດບິນຂ້ຶນເທິງຟາທັນທີ, ຫັຼງຈາກ
ນ້ັນ 20 ນາທີ, ມັນລົງຈອດຢາງນ້ິມນວນຢູທ່ີສູນກະຈາຍສິນຄາ
ຊນຟົງ(Shunfeng)ຂົນສົ່ງດວນຂອງເຂດນານຄາງ(Nan

kang Area) ນະຄອນກ້ັນໂຈວ(Ganzhou City) ແຂວງຈຽງ
ຊີ, ໄດສ�າເລັດການຂົນສ່ົງສິນຄາໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງ.  
      ຢູຂະແໜງການໂດຣນ, “ການບິນກວມ 30% ການສອມ
ແປງກວມ 70%”. ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງຈັກລາຄາແພງຫຼາຍ, 
ວຽກງານການສອມແປງຮັກສາໂດຣນແມນມີຄວາມສຳຄັນ
ຫຼາຍ. ເວລາສອມແປງຫົວຈັກ, ສວນໃຫຍທາງໂຮງງານສາ
ມາດໃຫການຊີ້ນຳໄລຍະໄກເທົ່ານັ້ນ, ເພາະສະນັ້ນ ຜູບັງຄັບ

ໂດຣນຂອງພວກເຮົາຕອງມີຄວາມສາມາດແຂງແກນໃນການ
ສອມແປງເປັນຢາງດີ. ເຮັດໄປເຮັດມາ, ຂອຍກ�ເລີຍຖະນັດ
ເຕັກນິກໃນການສອມແປງໂດຣນແບບມືອາຊີບ. ໂດຍອາໄສ
ຄວາມສາມາດໃນການສອມແປງໂດຣນແບບມືອາຊີບ, ໃນ
ເດືອນສິງຫາ ປີ 2017 ຂອຍໄດເຂ້ົາເຮັດວຽກຢູ(ກຸມ) ບ�ລິສັດ 
ຊນຟົງຂົນສົ່ງດວນ ຈ�າກັດ, ເປັນຜູຈັດການຝາຍການສອມ
ແປງຮັກສາຖານໂດຣນເຂດນານຄາງ.
      ຊາງຕິດຕັ້ງ-ກວດກາ-ສອມແປງໂດຣນຖືກຈັດເຂົ້າໃນ
ບັນຊີລາຍຊ່ືການຈັດແບງປະເພດອາຊີບຂອງປະເທດຈີນ, ອັນ
ນ້ີ ສະແດງໃຫເຫັນວາປະເທດຈີນ ໄດໃຫການຍອມຮັບຕອາຊີບ
ຂອງພວກເຮົານ້ີຢາງເຕັມທ່ີ. ຕໄປນ້ີ, ຂອຍຈະພະຍາຍາມຄ້ົນ
ຄວາສຶກສາເຕັກນິກຕ່ືມອີກ, ຮັບໃຊແກການຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຂອງການບິນໂດຣນ.

本刊综合

ຮູບ ① ກອງປະຊມອິນເຕີເນັດ  5G ອຸດສາຫະກຳແຫງຈີນປະຈຳປີ 2020 

ໄດເລີ່ມຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນວາງສະແດງເຕັກນິກເອເລັກໂຕຣນິກດານແສງກວາງ
ໂກວນະຄອນອູຮັ້ນ(CHINA OPTICS VALLEYCONVENTION&

EXHIBITION CENTER)

图① 2020 中国 5G+ 工业互联网大会在武汉光谷科技会展中心

开展 CFP 图

ຮູບ ② ພະນັກງານກວດກາສະພາບຂອງໂດຣນ

图② 工作人员检查无人机状态 新华社 图

ຮູບ ③ ກຳມະກອນກຳລັງປະກອບໂຄງເຫັຼກເບົາໃຫອາຄານຫັຼງໜ່ຶງ

图③ 工人在组装一栋轻钢结构建筑 CFP 图
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牛年说牛

在中国传统文化中，有生肖年的说

法，即以十二种动物来为年份命名，分

别是鼠年、牛年、虎年、兔年、龙年、

蛇年、马年、羊年、猴年、鸡年、狗年、

猪年。按照生肖年的纪年方式，2021

年是牛年。在中国牛年到来之际，让我

们一起来看看与“牛”有关的精彩故事。

■ 本刊记者 韩佳咪 段建鑫 / 文
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ງົວມາແລວ
牛来了

      ຂາທັງສ່ີທ່ີມີກຳລັງແຂງແຮງ, ສັນຫັຼງທ່ີໜາ ແລະກວາງ,
ໜວຍຕາທີ່ໃສແຈງອິ່ມເຕັມ...ໃນວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມຂອງ
ຈີນ, ງົວແມນເພື່ອນມິດທີ່ດີຂອງມະນຸດ, ເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳ
ຄັນໃນການອອກແຮງງານຫືຼ ເຮັດການຜະລິດ, ເປັນສັນຍະລັກ
ຂອງຄວາມດຸໝ່ັນ ແລະ ຊ່ືສັດ. ອີງຕາມການຄ້ົນຄວາຂອງທິມ
ຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຢາໄລສາງຄູຢຸນນານ (Yun-

nan Normal University),  ເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ
ຂອງປະເທດຈີນເປັນໜ່ຶງໃນເຂດທ່ີຝຶກສອນສັດປະເພດງົວກອນ
ໝູໃນໂລກ. ຫາງຈາກປັດຈຸບັນນ້ີ ປະມານ 3600 ກວາປີກອນ, 
ຄົນຈີນໄດເລ່ີມຕ້ົນການຂຽນສະຫັຼກໂຕໜັງສືລົງໃນກະດອງເຕົ່າ
ກະດູກງົວ, ແລະ ຖືກຄົນຮຸນຫັຼງເອ້ີນວາ ໂຕໜັງສືຈີນບູຮານທ່ີ
ຈາລຶກເທິງອອງເຕົ່າຫຼືກະດູກສັດ (oracle bone inscrip-

tions). ໃນສະໄໝຈີນບູຮານຍັງເຄີຍມີການປະກາດໃຊກົດໝາຍ
ໂດຍສະເພາະ, ທີ່ຂຽນເຖິງ “ກົດໝາຍລາຊະອານາຈັກກຽວ
ກັບການຫາມຂາງົວ”, ເຊິ່ງໄດສະທອນໃຫເຫັນເຖິງການປົກ
ປອງ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຂອງຄົນທ່ີມີຕງົວ.

ງົວຄົມມະນາຄົມຂົນສ່ົງ
交通牛

      ຍຸກສະໄໝແຫງການຄາ ເມ່ືອ 3000 ກວາປີກອນ (ກອນ
ຄ.ສ. 1600 -1046), ມີຄົນຜູໜ່ຶງທ່ີຊ່ືວາ ຫວາງຮາຍ (Wang

hai)ໄດປະດິດກວຽນງົວ(ກວຽນທ່ີແກດວຍງົວ)ຂ້ຶນມາ. ໃນສະ
ໄໝລາຊະວົງຈ້ິນ (Jin Dynasty,ຄ.ສ. 266 - 420), ກວຽນ
ງົວໄດກາຍເປັນອຸປະກອນຕ້ົນຕ�ໃນການການຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ຂົນສົ່ງ, ນັບຕັ້ງແຕຄອບຄົວຊົນຊັ້ນສູງຈົນຮອດປະຊາຊົນທົ່ວ
ໄປ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວລວນແຕໄດຂ່ີກວຽນງົວ.

ງົວສິລະປະ
艺术牛

      ຖານະຂອງງົວໃນສັງຄົມກະສິກຳຄອນຂາງສູງ, ໄດແບກ
ຫາບຄວາມຫວັງຂອງຜູຄົນຕກັບຊີວິດອັນອຸດົມຮັ່ງມີ. ຄົນເຄົາ
ລົບງົວ ແລະ ຮັກງົວ, ເອົາງົວເປັນສັນຍະລັກຂອງຄວາມໂຊກ
ດີສົມດັ່ງປາຖະໜາ,  ດວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ງມີການສະແດງອອກ
ຄວາມຮັກຕງົວໂດຍອີງໃສລັກສະນະຂອງສິລະປະ. ດ່ັງເຊ່ັນ ລາ

ຊະວົງໃຕ-ເໜືອ (Southern and Northern Dynasties, 

ປີຄ.ສ. 420 - 589) ມີການແຕມກວຽນງົວປ້ັນດິນເຜົາ, ການ
ເຄົາລົບງົວ ໃນສະໄໝລາຊະວົງໂຈວ ຕາເວັນຕົກ (The Wes-

tern Zhou Dynasty, ປີຄ.ສ 1046-771), ການແຕມຮູບ
ປີງົວໃນຊວງກະສິກຳລະດູບານໃໝ ໃນລາຊະວົງຊິງ (Qing

Dynasty, ປີຄ.ສ 1636-1912) ເປັນຕ້ົນ.

ຂອຍມີນາມສະກຸນວາງົວ
我姓牛

      ນາມສະກຸນ “ 牛 ” (Niú, ອານວາ ໜິວ, ແປວາ ງົວ),
ເປັນໜຶ່ງໃນນາມສະກຸນດັ້ງເດີມຂອງຈີນ. ຢູປະເທດຈີນ, ມີປະ
ມານ 2,2 ລານຄົນທ່ີມີນາມສະກຸນ ໜິວ, ຕ້ົນຕ�ແມນກະຈາຍຢູ
ສາມແຂວງຄື ເຫີໜານ (Henan), ເຫີເປີຍ (Hebei) ແລະ 
ຊານຊີ (Shanxi). 

ກາວສູຄວາມຜາສຸກ
犇向幸福

      ໃນພາສາຈີນ ມີຄຳສຸພາສິດ ແລະ ສຳນວນຈຳນວນຫຼາຍ
ທີ່ກຽວຂອງກັບງົວ. ເປັນຕົ້ນວາຄົນຈີນເວລາທີ່ຍອງຄົນ, ມັກ
ເວ້ົາປະໂຫຍກໜ່ຶງທ່ີວາ  “ 太牛了 ” (Tài niúle ,ອານວາ 
ທາຍໜິວເລິະ, ແປວາ ເກັ່ງຄືງົວຫຼາຍ), ມີຄວາມໝາຍວາ 
ເກ່ັງຫຼາຍໆ. “ 牛人 ” (Niúrén, ອານວາ ໜິວເຢິນ) ສອງ
ຄຳນ້ີແມນໃຊບັນລະຍາຍເຖິງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມສາມາດ
ທີ່ເກັ່ງຫຼາຍ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍອນວາເຂົາຂອງງົວທີ່ຊີ້ຂຶ້ນ
ທາງເທິງຕະຫຼອດ, ຈ່ຶງເປັນຕົວແທນເຖິງຄວາມກາວໜາ,  ຜູ
ຄົນຍັງພາກັນເອ້ີນສະພາບຕະຫຼາດຮຸນທ່ີຂ້ຶນວາ “牛市 ” (Niú

shi, ອານວາໜິວຊ້ື, ແປວາ ຕະຫຼາດງົວ).

      ຈີນມີຄຳສຸພາສິດບູຮານທ່ີວາ“ເກ້ົາເກ້ົາເພ່ີມອີກໜ່ຶງເກ້ົາ, 
ງົວໄຖນາໄປທຸກຫົນແຫງ”.  ຄວາມໝາຍໂດຍທົ່ວໄປກ�ແມນ
ວາ ເມ່ືອງົວເລ່ີມໄຖນາ, ລະດູບານໃໝກ�ໄດກັບຄືນສູແຜນດິນ
ອີກຄ້ັງ, ສັບພະສ່ິງຄືນມາມີຊີວິດຊີວາ. ປີງົວຫຍັບໃກເຂ້ົາມາ, 
ພວກເຮົາຈະຕອນຮັບການມາເຖິງຂອງລະດູບານໃໝຢາງແນ
ນອນ,  ຍາງກາວ ( 犇 , Bēn ອານວາ ເປ່ິນ, ໂຕອັກສອນພາ
ສາຈີນທ່ີປະກອບດວຍຄຳວາງົວສາມໂຕ, ແປວາ ຍາງກາວ)

ເຂ້ົາສູຄວາມສຸກ).
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     ບຸນກຸດຈີນ, ແມນຕິດພັນກັບຄວາມຮັກແພງຍາດຕິພ່ີນອງ 
ແລະຄວາມຄຶດຮອດບານເກີດເມືອງນອນ ຢາງແໜນແຟນທີ່
ສຸດຂອງຄົນຈີນ, ບວາຊວງປີນ້ີເຄີຍປະເຊີນໜາກັບຄວາມຫຍຸງ
ຍາກຫຼາຍເທ່ົາໃດກ�ຕາມ, ຄົນຈີນຫຼາຍຮອຍລານຄົນ ກ�ຈະເດີນ
ທາງກັບບານຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພ່ືອໄປເຕ້ົາໂຮມ
ກັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພ່ີນອງ. ສະນ້ັນ ຈ່ຶງໄດມີກະແສຄົນ
ເຄ່ືອນຍາຍຂະໜາດໃຫຍທ່ີສຸດ, ການເດີນທາງບ�ລິໂພກທ່ີແໜນ
ໜາທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ໄດປະດິດສາງວັດທະນະທຳການສະ
ຫຼອງປີໃໝ “ແບບຈີນສຸດໆ” ອອກມາ.  
      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວຂອງ
ເສດຖະກິດສັງຄົມປະເທດຈີນນ້ັນ, ບຸນກຸດຈີນກ�ເກີດມີການປຽນ
ແປງອັນໃຫຍຫຼວງ. ເຄືອຂາຍລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດຫຍ�້ເວ
ລາການເດີນທາງກັບບານຂອງຜູຄົນໃຫສ້ັນລົງ, ລົດໄຟທ�າມະ
ດາໃນຍາມປີໃໝທ່ີແຫຍເຂ້ົາບໄດນ້ັນ ກ�ກາຍເປັນປະຫວັດສາດ
ໄປແລວ, ແຕສິ່ງທີ່ບໄດປຽນນັ້ນແມນ ຄວາມຫວງໃຍຕບານ
ເຮືອນ; ການນ�າໃຊຢາງກວາງຂວາງຂອງການຈັດສ່ົງເຄື່ອງ
ຂອງທາງການຄາເອເລັກໂຕຣນິກນັ້ນ,  ຜູຄົນພຽງແຕເໜັງ

ຕີງນີ້ວມືຢູເຮືອນ ກ�ສາມາດຊື້ໄດສິນຄາເຄື່ອງຂອງຍາມບຸນປີ
ໃໝທຸກຢາງຈາກທຸກແຫງຫົນໃນໂລກນ້ີ, ແຕສ່ິງທ່ີບປຽນແປງ
ນັ້ນ ແມນຄວາມປາຖະໜາຢາກມີຄວາມສະຫງົບສຸກປອດໄພ
ໃນຕະຫຼອດປີ; ແອັບສ່ືສານສັງຄົມເຊ່ັນ: ວີແຊັດ ແລະ ຕິກຕອກ 
ເຮັດໃຫຜູຄົນສາມາດຕິດຕພົວພັນກັນໄດທຸກເວລາທຸກສະຖານ
ທີ່, ເຖິງແມນວາມັນໄດປຽນແປງຮູບແບບການອວຍພອນປີ
ໃໝແບບດັ້ງເດີມ, ແຕສິ່ງທີ່ບໄດປຽນແມນຄວາມຮັກແພງ 
ແລະ ຄວາມຮູສຶກເປັນຫວງໃຍຕຄົນໃນຄອບຄົວ.
      ຍາມໄລຍະຄວາມຫຍຸງຍາກ, ເບື້ອງຫຼັງບຸນກຸດຈີນນັ້ນ 
ໄດເພ່ີມໜາທ່ີພາລະກິດປະເພດໜ່ຶງຕຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຂ້ຶນ.
      ມ້ືກອນບຸນກຸດຈີນປີ 2020, ການລະເບີດຂ້ຶນຢາງກະທັນ
ຫັນຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫຄົນຈີນສວນໃຫຍ 
ໄດສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນອັນເປັນມູນເຊ້ືອນ້ັນ ດວຍອາລົມຄວາມເປັນ
ຫວງເປັນໃຍ ແລະ ກັກຕົວຢູໃນເຮືອນ, ທ່ົວປະເທດຈີນເກືອບວາ 
"ຢຸດຈ້ຶງ" ທັງໝົດ; ສວນປີ 2021, ຄວາມບແນນອນ ຂອງພະ
ຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ "ການສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນ
ແບບຢູກັບທ່ີ" ກາຍເປັນຄວາມຕ່ືນຕົວ ແລະ ຄວາມເຫັນດີເປັນ
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ເອກະພາບຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ.
      ທ້າວເສີນຈືຢູ(Chen zi yu) ຜູທ່ີເຮັດວຽກຢູນະຄອນໜິງ
ປ� ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Ningbo City, Zhejiang Province), 
ພາຍຫຼັງຜານການພິຈາລະນາກັບຄອບຄົວແລວ  ລາວຕັດສິນ
ໃຈຈະສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນຢູທ່ີນະຄອນໜິງປ�, "ກະແສເຄື່ອນຍາຍ
ຂອງຜູຄົນໃນຍາມບຸນກຸດຈີນ ແມນໜາແໜນຫຼາຍ, ຖາຂີ່ລົດ
ໄຟຄວາມໄວສູງກັບບານທ່ີເຫີໜານ ຈະມີຄວາມສຽງແນນອນ, 
ຫຼັງຈາກຮອດບານແລວ ກ�ຈະນ�າຄວາມສຽງນີ້ໄປສູຄອບຄົວ. 
ດຽວນ້ີເຕັກນິກວິທະຍາສາດແມນສະດວກສະບາຍຫຼາຍ, ຂອຍ
ສາມາດອວຍພອນປີໃໝກັບຄອບຄົວໂດຍຜານໜາຈ�, ຖາຫາກ
ຄິດເຖິງເຂົາເຈົ້າແທໆ ຂອຍສາມາດກັບບານເມື່ອຫຼັງບຸນກຸດ
ຈີນຜານໄປກ�ໄດ້."
      ອີກດານໜ່ຶງ, ເພ່ືອໃຫຜູຄົນທ່ີຫາງໄກບານເກີດເມືອງນອນ
ສາມາດສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນທ່ີອົບອຸນ ກ�ມີການທົດສອບລະດັບ
ການບ�ລິຫານສັງຄົມຂອງຕົວເມືອງນ້ັນ.  ຕົວຢາງວານະຄອນ
ຢີອູ ແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Yi wu City, Zhejiang Province), ນອກ
ຈາກການສະໜອງວັດຖສ່ິງຂອງທ່ົວໄປແລະ ການບ�ລິການອ�າ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແກປະຊາຊົນແລວ, ຍັງໄດນ�າສະເໜີ
ສະຫວັດດີການຫຼາຍຢາງ ທ່ີລວມມີຄື: ອອກໃບບ�ລິໂພກບຸນກຸດ
ຈີນ ແຈກດາຕາໃຊອິນເຕີເນັດມືຖືຟຣີຈ�ານວນ 20G  ການຊົມ
ງານສະແດງສິລະປະຟຣີ ການທຽວຊົມເຂດທອງທຽວຟຣີ ແລະ
ການກວດກາສຸຂະພາບແບບຫຸຼດລາຄາ 50% ເປັນຕ້ົນ, ລູກຫຼານ
ຂອງຜູທີ່ສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນຢູກັບທີ່ນັ້ນ ຍັງສາມາດເຂົ້າຮວມ
ເທດສະການຕ້ັງຄາຍລະດູໜາວແບບບເສຍຄາ, ພາກສວນຮານ
ກິນດ່ືມ ຮານສະດວກຊ້ື ຈຸດເຄືອຂາຍສ່ົງເຄ່ືອງດວນ ທ່ີດຳເນີນ
ທຸລະກິດເປັນປົກກະຕິໃນຍາມນັ້ນ ລວນແຕສາມາດໄດຮັບຄາ
ທົດແທນຈາກລັດຖະບານໝົດ.
      ຍອນພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ບຸນກຸດຈີນປີນ້ີ ຈະແຕກ
ຕາງກັນກັບແຕກອນແນນອນ, ແຕສ່ິງທ່ີບປຽນແປງນ້ັນ ແມນ
ຄວາມຮັກແພງ  ແລະ ການປົກປອງຄອບຄົວຂອງຄົນຈີນ. ຫັຼງ
ບຸນກຸດຈີນຜານໄປ, ຄົນຈີນຈະເລີ່ມຕົ້ນປີໜຶ່ງທີ່ເປັນປີໃໝແທ
ຈິງທ່ີສຸດ, ທ່ົວຜືນແຜນດິນຂອງປະເທດຈີນ ກ�ຈະຕອນຮັບການ
ໝູນວຽນມາເຖິງຂອງລະດູບານໃໝອີກວາລະໜ່ຶງ.
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小编的春节故事

ເຂ້ົາໜົມລາວປິງ, ຕອນຮັບປີໃໝ

烙面饼，迎新年

      ເດືອນສິບສອງ, ແມນເດືອນສຸດທາຍຕາມປະຕິທິນຈັນທະ
ຄະຕິຂອງຈີນ. ມ້ືແຮມ 8 ຄຳ (ວັນທີ 23) ເດືອນສິບສອງ, ການ
ໄຫວເທບເຕົາໄຟ, ເລ່ືອງລາວກຽວກັບການຂາມປີຂອງຂອຍ, 
ແມນເລ່ີມຈາກບອນນ້ີ. 
      ເທບເຕົາໄຟ ແມນບຸກຄົນໃນເທບນິຍາຍຕາມປະເພນີຈີນ
ບູຮານ, ເຊ່ິງມີໜາທ່ີສ່ົງກຸສົນຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ
ໄປຍັງສະຫວັນຊັ້ນຟາ, ເບິ່ງແຍງທັງໄພອັນຕະລາຍ ແລະ 
ຄວາມຜາສຸກຂອງຄອບຄົວ.  
      ໃນຄວາມຊົງຈຳ, ຕາເວັນທ່ີສອງຈາກກ່ິງຕ້ົນໝາກພັບ
ແກໃນສວນລົງມາ, ເທິງຫລັງຄາມີນ�້າກາມທີ່ຄືແກວຄິສຕັລ
(crystal) ຫອຍຢູ, ພາຍໃຕແສງອາທິດທີ່ສອງລົງມາ, ໄດ
ຄອຍໆລະລາຍໄປ. ຢູເທິງຫົວຕຽງຄາງໂຖວ(Kangtou) ທ່ີຢູ
ໃກເຕົາໄຟຂອງແມເຖົ້າ, ໄດວາງຊາມແປງທີ່ລ�ຖາໃຫຂຶ້ນຟູ. 

ບານເກີດຂອຍແມນຢູ ແຂວງສັນຊີ (Shaanxi Province)ທ່ີ
ຕັ້ງຢູທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນ, ການຖວາຍເຂົ້າໜົມ
ລາວປິງ (Laobing,a baked pancake,ເຂົ້າໜົມທີ່ມີ
ແຜນແປງຮູບຮາງຄືແພນເຄັກ) ໃຫເທບເຕົາໄຟໃນ ມື້ແຮມ 
8 ຄ�່າ ເດືອນສິບສອງ ແມນປະເພນີດັ້ງເດີມຂອງບານພວກ
ເຮົາ, ແມເຖົ້າ ຄ້ຳບີບນວດມວນ ເຂົ້າໜົມລາວປິງ, ພເຖົ້າ
ເກັບຟືນດັງໄຟ, ເຂ້ົາໜົມແຕລະອັນໄດອອກຈາກເຕົາຈາກການ
ຮວມມືແບບທ່ີຮູກັນສອງຄົນເພ່ິນ.
      ເມື່ອຍາມຄອຍຄ່ຳມາເຖິງ, ແມເຖົ້າກ�ຢູດານໜາຂອງ
ຮູບປ້ັນເທບເຕົາໄຟ, ຈັດວາງເຂ້ົາໜົມທ່ີຈືນສຳເຮັດແລວ, ໄຕ
ທູບໄຕທຽນ ທັງສູດມົນວາ “ເມ່ືອຂ້ຶນໄປເທິງສະຫວັນຂ�ອົງເທບ
ຈົ່ງກາວແຕສິ່ງມຸງຄຸນກຽວກັບຄອບຄົວຂານອຍ, ຂ�ຈົ່ງນຳ
ຄວາມໂຊກດີຈາກສະຫວັນຊ້ັນຟາມາແກຄອບຄົວຂານອຍດວຍ
ເທີນ.” ສວນອີກດານໜຶ່ງເພິ່ນກ�ເອົານ�້າເຜິ້ງທາເທິງປາກຮູບ
ປັ້ນເທບເຕົາໄຟ, ນ�້າເຜິ້ງຫວານໆກ�ມີຄວາມໝາຍວາຢາກ
ເຮັດໃຫເທບເຕົາໄຟປາກຫວານ ແລະ ກາວແຕສ່ິງດີໆຫຼາຍໆ

2021 年 2 月 12 日是中国农历新年（春

节），这是从南到北的中国人共同的节日，汇

聚着许多的团圆与亲情，许多的温暖与爱。关

于春节，我们的小编也有许多故事，想要分享

给大家。

CFP 图
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ຢາງ, ປີຕໄປກ�ຈະສືບຕປົກປອງເບ່ິງແຍງຄອບຄົວພວກເຮົາ. 
      ຕອນຍັງນອຍແມນບມີແນວຄິດຄວາມເຂ້ົາໃຈຕກັບເວລາ,
ເລ່ີມຈາກການພັກຍາມໜາວກ�ເລ່ີມຄອງຄອຍການສະຫຼອງບຸນ
ກຸດຈີນ, ແຕກ�ຮູສຶກຕະຫຼອດວາເວລາຜານໄປຊາຫຼາຍ, ໃນໃຈກ�
ຄິດວາ “ຍາມໃດແທຊິໄດສະຫຼອງປີໃໝເດ?”ຈົນວາແມເຖົ້າ
ເລ່ີມເຮັດເຂ້ົາໜົມໄຫວເທບເຕົາໄຟ, ຂອຍກ�ຮູວາມີຄວາມຫວັງ
ແລວ.  ເລ່ີມຈາກມ້ືນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ, ອະນາໄມຫອງ, ໜ້ຶງຊາລາ
ເປົາໝານໂຖວ (Mantou), ຊ້ືຜັກຕ້ົມຊ້ີນ...ຈົນຮອດຕອນເຊ້ົາ
ຂອງມື້ຂຶ້ນປີໃໝ, ກ�ໄດນຸງເສື້ອໃໝໃນຕູທີ່ຕັ້ງໃຈຄອຍມາດົນ, 
ແລະຕອນຮັບການມາຂອງປີໃໝ. 
ເງິນອວຍພອນປີໃໝຂອງຄອບຄົວຂອຍ

我家的压岁钱

      ເງິນອວຍພອນປີໃໝ, ແມນຊອງແດງ (ອ່ັງເປົາ) ທ່ີຜູອາ
ວຸໂສມອບໃຫຜູນອຍກວາໃນຍາມບຸນກຸດຈີນ, ເດັກນອຍໄດ ເງິນ
ອວຍພອນປີໃໝນີ້ ກ�ແມນມີຄວາມໝາຍວາໃຊຊີວິດມາຢາງ

ປອດໄພອີກໜ່ຶງປີ. 
      ບານເກີດຂອງຂອຍແມນບານຊົນນະບົດທຳມະດາໜຶ່ງ
ໃນແຂວງເຫີໜານ (Henan Province) ທີ່ຕັ້ງຢູພາກກາງ
ຂອງປະເທດຈີນ. ຍາມຍັງນອຍ, ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຂອງ
ຄອບຄົວບດີ, ເກືອບວາບມີເງິນຕິດໂຕເລີຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ການໄປ
ອວຍພອນປີໃໝຜູອາວຸໂສເພື່ອຮັບເງິນອວຍພອນປີໃໝແມນ
ຄວາມຄອງຄອຍອັນຍິ່ງໃຫຍທີ່ສຸດໃນຍາມສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນ
ເມ່ືອຂອຍຍັງນອຍ.
      ສ່ິງທ່ີມີຄວາມໝາຍກ�ແມນວາ, ໃນຄວາມຊົງຈຳ, ບຸນກຸດ
ຈີນໄປອວຍພອນປີໃໝພ່ີນອງ, ຜູອາວຸໂສຫົວໜາຄອບຄົວຂອງ
ແຕລະຄອບຄົວເອົາເງິນອວຍພອນປີໃໝໃຫເດັກນອຍຝາຍກົງ
ກັນຂາມເທ່ົາໆກັນ. ຕົວຢາງວາແມຂອຍເອົາເງິນອວຍພອນປີ
ໃໝ ໃຫລູກປາ 40 ຢວນ, ປາກ�ໃຫພວກເຮົາ 40 ຢວນ,ປະມານ
ວາໃນຕອນນ້ັນກ�ລວນແຕບລ�າ້ລວຍ, ເອົາເງິນອວຍພອນປີໃໝ
ໃຫເດັກນອຍກ�ເປັນການໄປມາຫາສູປະເພດໜຶ່ງຂອງພີ່ນອງ, 
ໃຜກ�ບກິນປຽບໃຜ. 
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      ແຕວາ ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາມີເດັກນອຍ 4 ຄົນ, ເງິນ
ອວຍພອນປີໃໝກ�ແບງສະເລຍກັນ 4 ຄົນຕະຫຼອດ, ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອ
ປຽບທຽບກັບລູກອາຍລູກນອງເງິນທີ່ຮອດມືເຮົາກ�ໜອຍກວາ
ເຂົາ, ນີ້ກ�ກາຍເປັນຄວາມເສຍດາຍເລັກນອຍສຳລັບອາຍ
ເອ້ືອຍນອງພວກເຮົາ.
      ນັບແຕຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເປັນຕ້ົນມາ, ພວກເຮົາ
ກ�ບໄດຮັບເງິນອວຍພອນປີໃໝຢາງຕເນື່ອງ, ກ�ເພາະນີ້ແມນ
ສິດທິຂອງເດັກນອຍນັ້ນລະ. ແຕຢາງໃດກ�ຕາມ, ບຸນກຸດຈີນປ ີ
2015, ແມກ�ໄດຈົກຊອງແດງໃຫຍໆ 4 ຊອງໃສມືພວກເຮົາ. 
“ປີນີ້, ລູກຫຼາກ�ໄດຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຫາວຽກ
ເຮັດແລວ, ຂອຍເອົາເງິນອວຍພອນປີໃໝໃຫພວກເຈ້ົາອີກເທ່ືອ
ໜ່ຶງ, ຫວັງວາພວກເຈ້ົາເຮັດວຽກໃຫດີໆ, ໃຊຊີວິດໃຫດີ.” ເຖິງ
ວາແມບໄດເວົ້າອອກມາ, ແຕວາພວກເຮົາລວນແຕເຂົ້າໃຈ, 
ລາວກຳລັງຊົດເຊີຍຄວາມເສຍດາຍນອຍໆນ້ັນໃຫພວກເຮົາ.
      ຕ້ັງແຕນ້ັນມາ, ພວກເຮົາທ່ີກະຈາຍກັນຢູແຕລະບອນໃນ
ທ່ົວປະເທດກ�ລວນແຕກັບບານ, ທຸກປີລວນແຕໄດນຳເອົາຊອງ
ແດງໃຫຍໆໄປມອບສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕແມ, ເຊິ່ງໄດ
ກາຍເປັນ “ຄວາມຮູສຶກພິທີການ” ພາຍໃນຄອບຄົວທີ່ບມີຫຍັງ
ມາສະຫຼາຍໄດ, ທຸກຄັ້ງແມກ�ຮັບໄວດວຍທາທາງດີໃຈ, ແຕກ�
ທຳໃຈບໄດໃຊມັນ. “ແມຈະຊວຍເກັບຮັກສາໃຫພວກເຈ້ົາກອນ,
ຖາຮອດຕອນທ່ີພວກເຈ້ົາມີຄວາມຕອງການແລວຄອຍເອົາໃຫ
ພວກເຈ້ົາເດີ.”

ລົດຊາດບຸນກຸດຈີນໃນສານເຈ້ົາ

祠堂里的年味

       ບານເກີດຂອຍຢູ ເຂດສາວຊານ (Chaoshan Area/

ແຕຈ໋ິວ), ຕ້ັງຢູເຂດລຽບຊາຍຝ່ັງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແຂວງ
ກວາງຕຸງ(Guangdong Province).

      ເມື່ອຍາມຂອຍຍັງນອຍ, ເວລາມວນທີ່ສຸດກ�ແມນມື້ສົ່ງ
ທາຍປີເກົ່າ (ຄືນສຸດທາຍໃນປີຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຈີນ). 
ແຕເຊົ້າໆ, ຂອຍຈະໄປຊື້ຜັກນຳແມ, ກັບຮອດບານເຮືອນກ�
ຊວຍເພິ່ນເຮັດອາຫານອີກ, ກະກຽມພາເຂົ້າບຸນກຸດຈີນອັນອຸ
ດົມສົມບູນ; ອາຍກ�ຊວຍພໃນການຕິດແຜນຄູຄຳກອນອວຍ
ພອນບຸນກຸດຈີນ.
      ອາຫານທຽງກ�ເຮັດງາຍໆໜອຍໜ່ຶງ, ຈາກນ້ັນແມກ�ເລ່ີມ
ເຮັດກິນ. ຖືເອົາໂອກາດທີ່ແມກຳລັງເຮັດອາຫານ, ຂອຍກັບ
ອາຍກ�ຮີບອາບນ�າ້ນຸງເຄ່ືອງໃໝ, ຕອນນ້ີພກ�ຈະເອົາເງິນອວຍ
ພອນປີໃໝໃສໄວໃນຖົງເສື້ອໃໝ, ຖາແມເຮັດຂອງກິນແລວ, 

ພວກເຮົາຄອບຄົວກ�ຖືອາຫານອອກເດີນທາງໄປສານເຈ້ົາ.
      ຢູເຂດສາວຊານ ຂອງພວກເຮົາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນກ�ຍັງ
ຄົງຮັກສາປະເພນີດ້ັງເດີມໄວຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ມ້ືສ່ົງທາຍປີເກົາ່, 
ທຸກບານເຮືອນທຸກຄອບຄົວກ�ລວນແຕເຮັດອາຫານແລວແຕ
ເຊົ້າ, ພາກັນໄປໄຫວບັນພະບູລຸດຢູສານເຈົ້າ. ພວກເດັກນອຍ
ກ�ຮັບເອົາເງິນອວຍພອນປີໃໝຢາງມວນຊື່ນ, ຟົດຟື້ນດີໃຈນຳ
ກັນຢູສານເຈ້ົາ, ພວກຜູໃຫຍກ�ລົມເລ່ືອງຊີວິດທ່ົວໄປ. ຈູດໝາກ
ກະໂພກພວງໜຶ່ງ, ຈັດວາງອາຫານ, ເຖົ້າແກເດັກນອຍໜຸມ
ສາວກ�ນັ່ງນຳກັນຮວມພາເຂົ້າບຸນກຸດຈີນ. ຕອນນີ້ທຸກຄັ້ງທີ່ຄິດ
ເຖິງພາບນ້ີ,  ຂອຍຄິດວາອົບອຸນໃຈທ່ີສຸດ,  ນ້ີຈ່ຶງແມນລົດຊາດ
ຂອງປີໃໝໃນຄວາມປະທັບໃຈຂອງຂອຍ. 
ຂອຍຫ້ິຼນບຸນກຸດຈີນຢູປະເທດລາວ

我在老挝过春节

      ສຳລັບຂອຍແລວ, ບຸນກຸດຈີນແຕລະປີລວນແຕມີລົດຊາດ
ທ່ີແຕກຕາງກັນ,  ບຸນກຸດຈີນປີ 2008 ແມນຍາກທ່ີຈະລືມໄດ.
      ປີ 2008, ຂອຍ ກັບ ເພ່ືອນຮຽນ 18 ຄົນ ໃນຫອງພາສາ
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ລາວ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜ່ົາຢຸນນານ  ສົກປີ 2007 ໃນ
ນາມເປັນນັກສຶກສາແລກປຽນໄປຮຽນທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
ຊາດລາວ, ພວກເຮົາໄດສຳຜັດສ່ິງແວດລອມທ່ີແປກໃໝ ແລະ
ປະເພນີຕາງຖ່ິນທ່ີມີເອກະລັກຂອງປະເທດລາວ. ວັນທີ 30 ເດືອນ
ທັນວາ (ມ້ືກອນບຸນກຸດຈີນ, ຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຂອງຈີນ) 
ເປັນລະດູໜາວແຕດົນແລວ, ພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ ໄດ
ເປັນ “ໂລກຫິມະນ�າ້ກອນ” ແລວ, ແຕຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕົ້ນໄມໃບຫຍາຍັງຂຽວອຸມທຸມຢູ, ເໝືອນດັ່ງລະດູຮອນຂອງ
ບານເກີດເມືອງນອນ. ໃນຕອນນ້ັນ ຍັງບທັນມີວີແຊັດ, ເມ່ືອຕາ
ເວັນຊິຕົກດິນ ພວກເຮົາເຂ້ົາແຖວຍາວຢືນຢູຕູໂທລະສັບໃກກັບ
ໂຮງຮຽນ  ເພ່ືອລ�ຖາສ່ົງຄວາມຢ້ືຢາມຖາມຂາວບຸນກຸດຈີນແກ
ຄອບຄົວໂດຍຜານໂທລະສັບທາງໄກ. ເທື່ອນັ້ນແມນເປັນເທື່ອ
ທຳອິດທີ່ພວກເຮົາຫາງໄກຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຫຼິ້ນບຸນກຸດຈີນ
ຢູຕາງຖ່ິນ, ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຄຶດອາໄລຫາ
ຄອບຄົວ ຢາງສຸດຊ້ຶງ.
      ຕອນແລງຫັຼງຈາກຮວມພາເຂ້ົາສາມັກຄີແລວ ພວກເຮົາ
ກ�ເຮັດຕາມຄວາມຊິນເຄີຍການຫຼິ້ນບຸນກຸດຈີນ ກ�ຄືພິທີສຳຄັນ

ຕອນຮັບບຸນກຸດຈີນ--ຊົມງານລາຕີສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນ
(Spring Festival Gala). ໃນຕອນນ້ັນ ໂທລະທັດທ່ີທາງໂຮງ
ຮຽນຈັດສັນໃຫພວກເຮົານ້ັນ ມີແຕສຽງ ແຕບມີຮູບພາບ, ສວນ
ໂທລະທັດທີ່ພວກເຮົາຢືມນຳໝູມານັ້ນ ພ�ດີມີຮູບພາບ ແຕບມີ
ສຽງ. ໂຊກດີຂະໜາດ ພວກເຮົາສາມາດໃຊໂທລະທັດທັງສອງ
ໜວຍ ຊົມເບ່ິງງານລາຕີສະເຫີຼມສະຫຼອງປີໃໝຈີນພອມກັນ. ຂອຍ
ຍັງຈ່ືຊັດເຈນວາ, ຫົວຂ�ຂ້ອງງານລາຕີສະເຫີຼມສະຫຼອງບຸນກຸດ
ຈີນແມນ--“ພອມກັນຈູງມືບຸກບືນກາວໜາ ຄອງຄອຍໂອແລັມ
ປິກປັັກກ່ິງ”, ຄວາມຄອງຄອຍທ່ີຊາວຈີນມີຕໂອແລັມປິກໄດສະ
ແດງອອກຈາກລະຄອນທ່ີຕະຫົຼກແລະ ມວນຊ່ືນ. ນອກຈາກນ້ັນ 
ງານລາຕີຍັງຫວນຄືນ ສະພາບການຍິງສ່ົງ “ສາງເອີ ເລກ 1” 
(Chang’e 1) ດາວທຽມສຳຫຼວດດວງຈັນໜວຍທຳອິດຂອງ
ຈີນ ຢາງໄດຮັບຜົນສຳເລັດດີ.
      ຫຼາຍປີຜານໄປແລວ, ຮູບພາບສະພາບການອັນອົບອຸນທ່ີ
ພວກເຮົາຮວມກັນ ໃຊໂທລະທັດສອງໜວຍເບິ່ງງານລາຕີສະ
ເຫຼີມສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນນັ້ນ ຍັງຄົງຢູໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງຜູ
ເຂ້ົາຮວມທຸກຄົນຢາງເລິກເຊ່ິງຕະຫຼອດມາ.
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金钱或理想

我是一名公务员，跟

随我的老领导工作多年。

在我眼里，老领导一直以

来都是一位清正廉洁、有

原则的人。就是这样一位

令我敬佩的领导，有一天

突然把我叫到办公室，跟

我说有一件事，如果我们

一起干，将会得到不错的

回报，不仅可以让我买上

车，还可以重新建个漂亮

房子。可是听来，这件事

明显是违法或者说是违反

纪律的。

ເລື່ອງສັ້ນລາງວັນ "ວັນນະກໍາແມ່ນໍ້າຂອງ" ປະຈໍາປີ 2016
ນັກປະພັນ: ທ່ານ ແສງຟ້າ ໂຫລານຸພາບ
2016 年度湄公河文学奖获奖作品

作者 ：沈发·霍拉努帕（老挝）
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      ພາຍຫັຼງທ່ີກັບມາຈາກຫອງການ ຂອຍກ�ຟາວຖາຍເຄ່ືອງ
ແບບພະນັກງານອອກ ແລວຂຽວນຳເອົາຊດອອກແຮງງານ 
ເຊ່ິງໄດແກເສ້ືອກາມ ແລະໂສງຂາສ້ັນມາປຽນແທນ.
      “ມ້ືນ້ີ ຄືກັບມາໄວແທ ພແອ?” ສຽງຄູຊີວິດຂອງຂອຍດັງ
ໂດງມາແຕເຮືອນຄົວບອນທີ່ລາວພວມຫາງຫາກະກຽມເພື່ອ
ຄົວກິນສຳລັບຄາບແລງ.
       “ມ້ືນ້ີ ບມີວຽກພິເສດ. ຫົວໜາເພ່ິນເປັນເຈ້ົາການເຮັດເອງ.”
ຂອຍຕອບເມຍດວຍອາລົມບຄອຍຜອງໃສປານໃດ ພອມກັບໃຊ
ມືຄວາເອົາແພອ່ີໂປມາຮັດແອວ ເພ່ືອກຽມລົງສວນຄົວບອນທ່ີ
ເພີ່ມລາຍໄດອີກທາງໜຶ່ງສຳລັບຄອບຄົວທີ່ອີງອາໄສແຕເງິນ
ເດືອນຂອງລັດຖະກອນ ຂ້ັນ 4 ທັບ 5.
      “ເກັບຜັກອ່ີຕູກັບຫົວສີໃຄມາໃສແກງໜໄມແດເດີ, ພແອ!”
ຜເປັນເມຍທີ່ມີລູກຊາຍໄວປີປາຍເຈຍຢູຫຼັງສັ່ງ. ຂອຍຈັບເອົາ
ຄຸທີ່ມີເຊືອກຍາວມັດຢູງວງ ແລວຍາງກົງໄປທີ່ນ�້າສາງ ເຊິ່ງ
ຫາກ�ຂຸດແລວຫວາງອາທິດກອນ. ຂອຍສັກແສງຕາລົງໄປກ້ົນ
ນ�້າສາງທີ່ເຫັນນ�້າໃສໆດວຍຈິດໃຈວັ່ງເວ… ພາບເຫດການ
ກອນທີ່ຂອຍຈະຍາງອອກມາຈາກຫອງການຍັງປະທັບແໜນຢູ
ໃນສະໝອງ. ສຽງຫົວໜາຍັງດັງກອງໃນຫູ… 
       “ຖາພວກເຮົາບເຮັດຈ່ັງຊ້ີ ເຮັດແນວໃດຊິມີຢູມີກິນຄືຜູອ່ືນ
ເຂົາ? ມີໂອກາດແລວ ກ�ຟາວຄຸບເອົາຊັ້ນລະບ�! ໂອກາດດີໆ
ແບບນີ້ບແມນຊິມີເລື້ອຍໆ ອາດເວົ້າໄດວາສິບປີມີເທື່ອໜຶ່ງ. 
ຖານອງບຢາກເຮັດ ກ�ບເປັນຫຍັງແຕຢາສູປາກໂປງໄປທາງ
ໃດ. ຍຸກນ້ີ ອຸດົມການແມນເລ່ືອງຫຼາສະໄໝໄປແລວ. ຖາເຮົາ
ຍັງຂືນມີອຸດົມການຢູຫັ້ນ ລູກເມຍຂອງເຮົາກ�ພາກັນອົດຕາຍພ�
ດີ! ອຸດົມການກິນບໄດດອກ!” 
      ຂອຍເກືອບຈະບເຊື່ອວາ ບັນດາຄຳເວົ້າທີ່ຂອຍໄດຍິນ
ແມນດັງອອກມາຈາກປາກຂອງຫົວໜາຜູທ່ີຂອຍໃຫຄວາມເຄົາ
ລົບນັບຖືດັ່ງພຜູທີສອງຂອງຂອຍ. ຕະຫຼອດສາມປີທີ່ຂອຍໄດ
ເປັນສະມາຊິກຜູໜ່ຶງຂອງພະແນກທ່ີມີອາຍແກວເປັນຫົວໜາ ກ�
ມີລາວນ້ີແຫຼະທ່ີໃຫການສຽມສອນບອກວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ
ເຝິກຝົນຫຼຫຼອມໃຫເປັນຜູເປັນຄົນ. ເວລາແຕງດອງກ�ແມນລາວ
ເປັນເຈ້ົາການໄປຂ�ສາວໃຫ ເພາະພແມຂອງຂອຍຢູເຂດສອກ
ຫຼີກບສາມາດຈະມາເປັນເຖົ້າແກໃຫໄດ. ມີອັນໃດບທວງບທັນ 
ກ�ແມນອາຍແກວເປັນຜູຢິບຍື່ນໃຫ. ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຮວມຊີວິດ
ການເມືອງຂອງພະແນກ ອາຍແກວມັກຈະສອດແຊກອຸດົມຄະ
ຕິອັນດີໆໃຫແກສະມາຊິກພາຍໃນພະແນກ ເຮັດໃຫທຸກຄົນເຫັນ
ໄດເຖິງການສາງຄວາມກາວໜາໃຫແກຕົນເອງໃນສັງຄົມປັດ
ຈຸບັນ. ໃຜໆກ�ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນຄວາມເປັນແບບຢາງຂອງ

ລາວ. ເຖິງແມນລາວຈະມີລົດປະຈຳຕຳແໜງ ແຕລາວກ�ບ
ໄດໃຊໄປໃນທາງທ່ີບຖືກຕອງ, ລາວຈະໃຊສະເພາະສ່ິງທ່ີກຽວ
ພັນກັບໜາວຽກທີ່ລາວຮັບຜິດຊອບເທົ່ານັ້ນ. ລາວຈະບຍອມ
ນຳໃຊລົດປະຈຳຕຳແໜງມາຮັບໃຊຄອບຄົວຂອງລາວແບບ ບ
 ມີ ເຫດຜົນ ຈົນວາເມຍຂອງລາວເຄີຍອອກປາກຈ່ົມໃຫຂອຍໄດ
ຍິນວາ:  
       “ຈ່ັງແມນລາວຊ່ືລາວຈາ ຖາລາວສະຫຼາດແດຈັກໜອຍ 
ເອ້ືອຍກ�ຄົງບໄດຂ່ີລົດຈັກໄປການດອກ! ຂະໜາດລູກຂອງໝູຜູ
ທ່ີ ເຂ້ົາເຮັດວຽກພອມດຽວກັບລາວຫ້ັນນາ ຍັງໄດຂ່ີລົດໃຫຍໄປ
ໂຮງຮຽນ! ຄຶດມາແລວ ເອ້ືອຍກ�ຍ່ິງຈາກວາລາວທ່ີຫົຼງມາສາງ
ຄອບຄົວນຳລາວ. ຄັນເອົາກັບຜູອື່ນ ປານນີ້ເອື້ອຍກ�ຄົງບທຸກ 
ແບບ ນ້ີ ດອກ!”  ສຽງຈ່ົມຂອງເອ້ືອຍປານເມຍຂອງອາຍແກວ 
ເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກຂົນຄີງລຸກ ແລະກ�ຮູສຶກສົງສານໃນຕົວຂອງ
ຫົວໜາຢາງຈັບໃຈ. ຂອຍບຄຶດເລີຍວາ ຄົນດີມີອຸດົມການຄື
ອາຍແກວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກເມຍຕຳໜິວາເປັນຄົນໂງຄົນຈາ
ເຖິງພຽງນີ້. ແຕສຳລັບຂອຍແລວ ທຸກຄັ້ງທີ່ຂອຍໄດຢູໃກຊິດ 
ແລະຍິນຄຳເວ້ົາຄຳວາຂອງອາຍແກວແລວ ຂອຍຮູສຶກວາຕົນ
ເອງມີພະລັງອຳນາດອັນປະຫຼາດໃນການບຸກບືນຕສູກັບຄວາມ
ຫຍຸງຍາກ ທີ່ມີໃນການດຳລົງຊີວິດ. ທຸກເທື່ອທີ່ຂອຍມີບັນຫາ 
ຂອຍມັກລະບາຍສູອາຍແກວຟັງ ແລະລາວກ�ໄດຊອກຊອງທາງ
ແກໄຂຊວຍຂອຍ. ອາຍແກວເຄີຍສ່ັງສອນພວກຂອຍສະມາ
ຊິກພາຍໃນພະແນກເລ້ືອຍໆວາ: 
      “ໃຫເຮັດວຽກດວຍຄວາມຊ່ືສັດບ�ລິສຸດ, ຈ່ົງຫີຼກເວ້ັນການ
ສ�ລ້າດບັງຫຼວງ. ເຖິງແມນປາກົດການຫຍ�ທ້�ດ່ັ້ງກາວຈະປາກົດ
ໃຫເຫັນໃນສັງຄົມ ພວກເຮົາກ�ບຄວນເອົາເປັນແບບຢາງ. ພວກ
ທີ່ຮັ່ງມີດວຍການສ�້ລາດບັງຫຼວງ  ແລະ ຄາຂາຍ ແບບ ຜິດ ກົດ
ໝາຍນ້ັນ ຈະບສາມາດຢູຄົງຕົວ ແລະຄ�າ້ຟາໄປໄດ ບມ້ືໃດກ�ມ້ື
ໜຶ່ງ ພວກນີ້ກ�ຈະຖືກບາບກຳ ຕາມ ສະໜອງ  ໂດຍ ຖືກປາບລົງ
ຢາງຮາບຄາບ. ບູຮານເພ່ິນຍັງວາ ‘ຊ່ືກິນບໝົດ ຄົດກິນບນານ’.
ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາບຄວນອອນຊອນນ�າເຮືອນຫັຼງບັກໃຫຍ, ລົດ
ຄັນງາມໆ ທ່ີໄດມາໂດຍບຊອບທຳ. ພວກເຮົາຈ່ົງຕ້ັງໜາເຮັດ
ວຽກດວຍຄວາມຊື່ສັດສຸຈະລິດ, ແລວຄວາມດີທີ່ເຮົາສາງສົມ
ມາ ກ�ຈະຕອບສະໜອງໃຫພວກເຮົາຢາງແນນອນ.” 
      ຄຳສອນຂອງອາຍແກວດ່ັງກາວ ມັນຊາງປ້ິນກັນປານໜາ
ມືເປັນຫຼັງຕີນກັບການເວົ້າຂອງລາວໃນຫວາງຕອນຈະເລີກ
ການຂອງມ້ືນ້ີ. ມັນເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກສະເທືອນໃຈເປັນຢາງຍິ່ງ,
ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນເຊ່ືອຖືໃນຕົວຂອງຜູເປັນຫົວໜາ ບຮູວາຫຸຼດລອຍ
ໄປທາງໃດກ�ບຮູ! ຂອຍບເຊ່ືອເລີຍວາ ຜູມີອຸດົມການຄືກັບອາຍ
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ແກວຈະມາປຽນແປງໄວເຖິງພຽງນ້ີ! ແລວຂອຍ ເດລະ? ຍັງ
ຈະຍຶດໝັ້ນນຳອຸດົມການທີ່ລາວໄດຢິບຍື່ນໃຫນັ້ນຕໄປຫຼືໃດ?
ຂອຍທັງຕັກນ�້າໃສບົວຫົດຜັກ ທັງຄຶດໄປດວຍຄວາມວຸນວາຍ
ໃຈ. ຫືຼວາຂອຍຄວນເຮັດຄືອາຍແກວແນະນຳໃຫຂອຍເຮັດ ແລວ
ຂອຍກ�ຈະມີສວນແບງກັບລາວ 50%. ຖາໄດສວນແບງນ້ັນ ຂອຍ
ກ�ສາມາດຊ້ືລົດເກງຄັນງາມໆມາຂ່ີໄດຢາງສະບາຍໆ. ຊ�າ້ບພ�
ຍັງຈະໄດປຸກເຮືອນຫັຼງໃຫຍໆ ມາຢູອີກດວຍ. ຄິດມາຮອດນ້ີ ຂອຍ
ແນມໄປກອງຕາລາງເຮືອນຮານ ທ່ີມີລົດດຣີມສີແດງຄັນເກ່ົາ
ໝັງຈອດປະໄວຫັ້ນດວຍຫົວໃຈທີ່ກະວົນກະວາຍ. ຊົ່ວຊິຫົດຜັກ
ໃຫທ່ົວສວນຄົວ ດວງຕາເວັນແດງທ່ີສາມາດເບ່ິງດວຍຕາເປ່ົາ
ກ�ລັບລົງແນວໄມໄປແລວ ຄວາມມືດສະຫົຼວໄດເຂ້ົາມາແທນທ່ີ. 
ຂອຍຟາວນຳເອົາຜັກອ່ີຕູແລະຫົວສີໃຄຂ້ຶນມາໃຫແມແອຢູເຮືອນ
ຄົວພ້ີ. 
      ຕະຫຼອດຄືນນ້ີ ການຕສູແນວຄິດໃນມັນສະໝອງຂອຍຈ່ັງ
ແມນມັນດຸເດືອດເອົາແທເອົາວາ ຈົນແມແອຜູນອນຢູຂາງອອກ
ປາກຖາມວາເປັນຫຍັງ, ແຕຂອຍກ�ບຍອມເອ່ີຍປາກເລ່ົາຄວາມ
ອຸກອ່ັງສູລາວຟັງ ໄດພຽງແຕບອກລາວວາ ນອນບສູຫັຼບດີປານ
ໃດ ເພາະຫວາງແລງນີ້ ດື່ມນ�້າຊາອາວປຸກໄປແດຈັກໜອຍ. 
ຂອຍແນມຜາຄວາມມືດໄປຍັງຮາງຄີງຂອງຜູເປັນເມຍ ແລະ
ຜູເປັນລູກດວຍຄວາມສົງສານທ່ີຕອງມາທົນລຳບາກຍາກເຂັນ
ນຳພະນັກງານຜູນອຍທ່ີມີລາຍໄດຕຳຜູນ້ີ. ແຕຕາມສັງເກດແລວ,
ແມແອລາວກ�ບໄດຈ່ົມທຸກຈ່ົມຍາກຫຍັງສູຟັງ. ເຖິງແມນການ
ກິນຢູຈະບ ເຫືຼອ ເຟືອ, ການໄປມາຈະບຫູຼຫຼາ, ແຕຮອຍຍ້ິມຢູແຈ
ສົບຂອງລາວກ�ຈະປາກົດໃຫເຫັນຢູເປັນປະຈຳ ເຊ່ິງມັນໄດເປັນ
ແມແຮງອັນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫຂອຍມີພະລັງເຂົ້າໃນການຕສູກັບ
ຊີວິດ.  
      “ຄວາມສຸກສຳນ້ີ ເຮົາຍັງບພ�ບ�?” ຄຳ ຖາມ ນ້ີ ດັງ ກອງໃນ 
ມັນສະໝອງ ຂອງ ຂອຍ… ນັບຕ້ັງແຕສາງຄອບຄົວກັນມາ ຂອຍ
ແລະແມແອກ�ພະຍາຍາມທະນຸຖະໜອມຄວາມຮັກ ທ່ີພວກເຮົາ
ມີຕກັນເປັນຢາງດີ ບເຄີຍມີປາກມີສຽງຕກັນຈັກເທ່ືອ.ເຖິງແມນ
ວາພວກເຮົາຈະຂີ່ລົດຈັກ ແລະໃສໝວກກັນນັອກໄປກິນດອງ 
ແຕພວກເຮົາກ�ພ�ໃຈໃນສ່ິງທ່ີເຮົາມີ. ບາງຄ້ັງໄປພົບເພ່ືອນເກ່ົາ
ຢູງານດອງ ຂອຍກ�ຕອງຮູສຶກ ເປັນ ສີເຂີນໆວາດໃດວາດໜຶ່ງ
ໃນເວລາຕອບຄຳຖາມໃຫໝູຮູວາ ຕົນເອງກັບເມຍຂ່ີລົດຈັກມາ
ກິນດອງ. ແມແອຄົງເຫັນທາທີດ່ັງກາວຂອງຂອຍ, ເວລາກັບ
ມາຮອດເຮືອນ ລາວກ�ຈະເວ້ົາໃຫກ�າລັງໃຈຂອຍວາ:  
       “ບຕອງໄປອາຍ ເຂົາດອກ! ຖານະເຮົາເປັນແນວໃດ ກ�
ຕອງສະແດງໃຫເຂົາເຫັນວາເຮົາເປັນແນວນ້ັນ. ຖາເຮົາເປັນ

ຄົນດີຂອງສັງຄົມ ຄົນທັງຫຼາຍກ�ຈະນັບໜາຖືຕາເຮົາ. ທະແນມ
ວາພວກເຮົາອົດທົນ ແລະບຸກບືນໃນມ້ືນ້ີ, ໃນມ້ືໜາພວກເຮົາກ�
ຈະມີຄວາມສຸກສະບາຍ”. 
       ຢາກຈະເອ່ີຍປາກບອກແມແອກຽວກັບບັນຫາທ່ີມັນຄາງ
ຄາໃຈ ແຕກ�ຮູສຶກຄືມີຫຍັງມາອັດຮູຄ�ໄວ ແລະຄິດວາແມແອ
ຄົງບເຫັນດີເຫັນພອມນຳແນນອນ ເພາະລາວເປັນຄົນທຳມະ
ທຳໂມ ຫາກໄປເວ້ົາເລ່ືອງນ້ີເຂ້ົາຫູລາວແລວ ມີຫວັງຖືກເທດ
ກັນບັກໃຫຍໂລດລະ. ດ່ັງນ້ັນ, ຂອຍຈ່ຶງໄດຕສູກັບສ່ິງຫຍ�ທ້�ທ້າງ
ແນວຄິດຢູຜູດຽວຕະຫຼອດທັງຄືນ… 
      “ລຸກແມ, ພແອ… ເຈັດໂມງແລວໄດ,ເຈົ້າບໄປການ
ຫວາ?” ສຽງແມແອເຮັດໃຫຂອຍສະດຸງຕ່ືນ ຟາວງົວເງຍໄປ
ທີ່ຕຸມນ�້າເຊິ່ງງອຍຢູຂາງຂັ້ນໄດເຮືອນ. ເມື່ອແຕງກາຍຮຽບ
ຮອຍແລວ ຂອຍກ�ລົງເຮືອນໄປອຸນຈັກລົດໄວ ແລວຂຶ້ນມາປັ້ນ
ເຂ້ົາພອມກັບແມແອແລະລູກນອຍ.  
      ໄປຮອດຫອງການ  ເກືອບ ແປດ ໂມງ ປາຍ! ຂອຍຟາວ
ເປີດປະຕູຫອງການເຂົ້າໄປດວຍໃຈອັນຮອນຮົນປານຖືກໄຟ
ລົນ. ຂອຍເອົາກະເປົາເອກະສານວາງລົງໂຕະເຮັດວຽກໂດຍ
ບກາວຄຳທັກທາຍເພື່ອນຮວມງານທີ່ມາຮອດກອນ ພອມທັງ
ຍາງກົງໄປທີ່ຫອງຫົວໜາ ເຮັດໃຫທຸກຄົນຫຼຽວຕາມຫຼັງຢາງ
ງົງໆ. ຂອຍບລືມທີ່ຈະເຄາະປະຕູ, ຫຼັງຈາກໄດຍິນສຽງອະນຸ
ຍາດຂອງຫົວໜາໃຫເຂົ້າໄປໄດ ຂອຍຈຶ່ງຜຸນຜັນຍາງເຂົ້າໄປ
ຫາຫົວໜາດວຍໃບໜາອັນຮອນວູ ພອມກັບຍ່ືນເຈຍໃບໜ່ຶງໃຫ.
      “ນອງຂ�ລາພັກ ເພ່ືອກຽມໄປຊອກວຽກໃໝ!” 
       “ອາວ! ເປັນຫຍັງຈ່ຶງວາຊ້ັນລະ, ຄຳດີ?” ຫົວໜາຖາມ
ຢາງຂອງໃຈ.
       “ນອງໝົດຫວັງໃນຕົວຂອງອາຍ. ອຸດົມການທີ່ອາຍໄດ
ສຽມສອນນອງນັ້ນ ມັນໄດຝັງເລິກໃນແນວຄິດຂອງນອງຈົນ
ຍາກທີ່ຈະຖອດຖອນອອກໄດ, ເຖິງແມນຄຳສອນທີ່ອອກມາ
ຈາກປາກຂອງຜູທ່ີທ�ລະຍົດຕອຸດົມການກ�ຕາມ… ນອງຄິດວາ 
ໄປເຮັດວຽກກັບຜູທ່ີບມີອຸດົມການ ຍັງຈະດີກວາເຮັດວຽກຢູກັບ
ຜູທີ່ທ�ລະຍົດຕອຸດົມການ” ຂອຍກາວອອກໄປດວຍຈິດໃຈອັນ
ບອບຊ�້າ ຫຼຽວເບິ່ງໜາອາຍແກວຢາງແຄນໃຈ ແລວກ�ຍາງ
ອອກຈາກຫອງໂດຍບຍອມຫຼຽວຫັຼງຄືນໄປອີກ. 
       ມາຢູເຮືອນໂດຍບໄດໄປການເຮັດໃຫແມແອມີຂ�ຂ້ອງໃຈ, 
ຂອຍກ�ເລີຍເຜີຍຄວາມຈິງສູເມຍຟັງຈົນໝົດເປືອກ. ແມແອຍ້ິມ
ຄືດ່ັງທ່ີລາວເຄີຍຍ້ິມໃຫຂອຍທຸກໆຄ້ັງຜານມາ… 
      “ດີແລວ ທ່ີອາຍຕັດສິນໃຈຖືກ. ຖາອາຍຝືນເຮັດຕາມຄຳ
ສະເໜີຂອງຫົວໜາ ບາບກຳກ�ຈະຕິດໂຕອາຍຕະຫຼອດໄປ, ຊີ
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ວິດຂອງພວກເຮົາກ�ຈະບມີຄວາມສຸກຢາງແທຈິງ. ໄດຍິນຄວາມ
ຈິງ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງອາຍແລວ, ນອງຮູສຶກມີຄວາມ
ສຸກທີ່ສຸດ. ຄວາມສຸກຂອງຄົນເຮົາ ບແມນຢູນຳວັດຖອັນມີຄາ
ຢາງຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກ. ມີພຽງເລັກນອຍ ແຕຮູນຳໃຊມັນ 
ມັນກ�ສາມາດເຮັດໃຫຈິດໃຈພວກເຮົາມີຄວາມສຸກໄດ.” 
      ໄດເຫັນຮອຍຍ້ິມ ໄດຍິນຄຳເວ້ົາທ່ີມວນຫູຂອງຄູຊີວິດ ກ�
ໄດເຮັດໃຫຫົວໃຈຂອງຂອຍໂພງໃຫຍປານປຸມເປ້ົາທ່ີພວມລອຍ
ຢູເທິງອາກາດ. 
      ຕະຫຼອດສາມມື້ທີ່ບໄດໄປການ ມີແຕຊອກຊື້ໜັງສືພິມມ
າຄົ້ນຫາບອນເຮັດວຽກໃໝ… ແຕກ�ບມີບອນຖືກກັບວິຊາສະ
ເພາະຂອງຕົນ… ນ່ັງອານປະກາດໃນໜາໜັງສືພິມເມ່ືອຍແລວ
ກ�ຫັນໄປອານປຶ້ມເລື່ອງພ�ໃຫແກເຫງົາ. ຂະນະທີ່ພວມອານບົດ
ເລ່ືອງມວນໆຢູນ້ັນ ກ�ໄດຍິນແມແອຮອງເອ້ີນມາໃສວາ:
       “ມີແຂກມາຫາ!” 
      ຂອຍແປກໃຈວາມີແຂກທາງໃດມາຫາກັນແທ, ພ�ປອນ
ໜາອອກໄປທາງປອງຢຽມໜາເຮືອນ ຈ່ຶງຮູວາແຂກທ່ີມາຫາ
ນ້ັນ ແມນອາຍແກວຜູທ່ີຂອຍເຄີຍເຫ້ືຼອມໃສນ້ັນເອງ. 
      “ເປັນແນວໃດ? ຕັດສິນໃຈຄັກແລວບ�? ອາຍຍັງໃຫໂອ
ກາດຕັດສິນໃຈໃໝໄດເດີ!” ອາຍແກວກາວຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກນັ່ງ
ລົງຕ່ັງຂາງກ່ີຕຳຫູກຂອງແມແອ. 
      “ນອງຕັດສິນໃຈຄັກແລວແລະຈະບຂ�ປຽນຄຳເວ້ົາ.” ຂອຍ
ເວ້ົາຢາງໜັກແໜນ ພອມກັບຈ້ຶງເບ່ິງຕາຂອງອາຍແກວຢາງ
ບພັບ. 
       “ໃຈເດັດອ່ີຫີຼ, ນອງຊາຍຂອງອາຍໜ່ິ! ບເສຍແຮງທ່ີອາຍ
ໄດກສາງມາ.” ເວ້ົາສຸດ ອາຍແກວກ�ເດຊອງໃສເອກະສານຂະ
ໜາດ A4 ມາໃຫ.  
      ຂອຍບຮູວາ ອາຍແກວຈະມາລຽມໃດກັບຂອຍອີກ ຂອຍ
ຟາວແກະຊອງເອກະສານ ແລະດຶງເຈຍໃນຊອງນັ້ນອອກມາ
ອານ ເຊິ່ງມີຫົວຂ�້ວາ ‘ໃບແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂດປາ
ສະຫງວນ ເມື ອງ…’
       ໃນລາຍຊ່ືຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ນອກຈາກມີຊ່ືຂອງອາຍ
ແກວຜູເປັນຫົວໜາແລວ ຍັງມີຊື່ຂອງຜູຮອງ 2 ຄົນ ເຊິ່ງໜຶ່ງ
ໃນນັ້ນແມນຊື່ຂອງຂອຍ. ຂອຍເງີຍໜາຂຶ້ນຈາກໃບແຕງຕັ້ງ
ແລະ ຫຼຽວເບ່ິງໜາອາຍແກວຢາງແປກໃຈ ແລະບຢາກເຊ່ືອ
ກັບສ່ິງດ່ັງກາວ...
 

CFP 图

《占芭》杂志社 2020 年度拟通过年度核验人员名单公示

根据云南省新闻出版局《关于开展 2020 年度新闻记

者证核验工作的通知》（云新出〔2021〕4 号）要求和《新

闻记者证管理办法》的有关规定。我社已对持证人员持证

情况进行审核，现将我社 2020 年度拟通过年度核验人员

名单公示如下 ：

1. 李文君 （K53120066000003）

2. 姚程程 （K53120066000005）   

3. 李  涛 （K53120066000004）

4. 汪伟云 （K53120066000001）

5. 覃雪丹 （K53120066000006）

公示时间 ：2021 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 10 日。

监 督 举 报 电 话 ：云 南 省 新 闻 出 版 局，0871-

64199752 ；《占芭》杂志社，0871-64101644。

                                                        《占芭》杂志社           

2021 年 2 月 1 日

55

|   读友来稿[qfg]njv'9kdz6hvjko



9kdsoa'g]njv'lk]t7tfu "xtgmf9uo" g4y'xtgmf9uo
从《中国》到中国

背景 ：近日， 大型历吏纪录片 《中国》

正在热播。 纪录片挖掘从春秋时期开

始， 对今日中国最具有影响力的人和故

事， 并通过电影化的拍摄手法， 冉现

中国历吏群星的个人选择及闪耀瞬间。

ພູມຫັຼງ: ມ້ືມໆ ມານ້ີ,  ໜັງເລ່ືອງສາລະຄະດີປະຫວັດສາດຂະໜາດ

ໃຫຍທີ່ມີຊື່ວາ “ປະເທດຈີນ” ກ�າລັງອອກອາກາດສາຍຢູ. ໃນ

ເລ່ືອງດ່ັງກາວ ແມນໄດຂຸດຄ້ົນເອົາບຸກຄົນ ແລະ ເລ່ືອງລາວ

ທ່ີມີອິດທິພົນຫລາຍທ່ີສຸດຕປະເທດຈີນປັດຈຸບັນ ເຊ່ິງນັບເອົາຕ້ັງ

ແຕສະໄໝຊນຊິວ(ChunQiu period) ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍ

ຜານວີທີການຖາຍທ�າເປັນໜັງເລື່ອງ ເພື່ອສະແດງໃຫເຫັນ

ຄືນເຖິງການຕັດສິນໃຈສວນບຸກຄົນ ແລະ ໄລຍະຈະເລີນຮຸງ

ເຮືອງຂອງຜູຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງໂດງດັງໃນປະຫວັດສາດຈີນ.

琳：达伦妮，我想给你推荐 部纪录片，它

对你 解中国人的 思想和国家制度 定

狠有帮助。

ລິນ: ດາລຸນນີ, ຂອຍຢາກແນະນ�າໜັງເລ່ືອງສາລະຄະດີເລ່ືອງ

ໜຶ່ງໃຫແກເຈົ້າ, ມັນຈະຊວຍໃຫເຈົ້າເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ

ຂອງຄົນຈີນ ແລະ ລະບອບຂອງປະເທດຈີນເພ່ິມຂ້ຶນ.

达伦妮：太好了。你说的纪录片叫什么名

字？

ດາລຸນນີ: ດີຫຼາຍ, ໜັງເລ່ືອງສາລະຄະດີທ່ີເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນ ມີຊ່ືວາ

ແນວໃດ?

琳：名字叫《中国》，这是第 部以“中

国”命名的纪录片。 共分为3季36集，

现在正在播放第1季12集。

ລິນ: ມັນຊ່ືວາ “ປະເທດຈີນ”, ອັນນ້ີເປັນໜັງເລ່ືອງສາລະຄະດີ

ເລື່ອງທ�າອິດທີ່ໃສຊື່ວາ “ປະເທດຈີນ”. ທັງໝົດແບງເປັນ 3 

ພາກ 36 ຕອນ, ປັດຈຸບັນກ�າລັງອອກອາກາດສາຍ ພາກທີ 1 

ຕອນທີ 12.

达伦妮：能和我说说，这是 部怎样的纪

录片吗？

ດາລຸນນີ: ເຈ້ົາລອງເວ້ົາໃຫຂອຍຟັງແດໄດບວາ ອັນນ້ີເປັນໜັງ

ເລ່ືອງສາລະຄະດີແບບໃດ?

琳：《中国》是 部从当代人视角观

望历吏，讲 述 当 时最具转 折性、代 表

性、最富戏剧性的人和故事，通过冉现历

吏中的中国人如何思考、如何选择，反

映中国上下五仟年思想制度吏的纪录

片。我认为该纪录片最大特点是将“人”

这 元素凸显出来，以孔 、孟 、嬴

政、刘彻等在中国历吏上有着重要

影响的人物 讲述对象，以个体的经历和

思想 入点，刻画出时代群像。这样

■ 本刊记者 莫小楼 / 文
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的呈现方式，和我以前看过的中国纪录

片都不 样。

ລິນ: “ປະເທດຈີນ” ເປັນໜັງເລ່ືອງສາລະຄະດີເລ່ືອງໜ່ຶງທ່ີຫວນ

ຄືນປະຫວັດສາດໂດຍຜານສາຍຕາຂອງຄົນປັດຈຸບັນ, ເຊ່ິງອະ

ທິບາຍກຽວກັບບຸກຄົນ ແລະ ເລ່ືອງລາວຕ້ົນຕ�ທ່ີມີການພິກປ້ິນທ່ີ

ສຸດ ແລະ ໜາຕ່ືນເຕ້ັນທ່ີສຸດໃນສະໄໝນ້ັນ, ໂດຍຜານການສະ

ແດງຄືນກຽວກັບວິທີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງ

ຄົນຈີນໃນປະຫວັດສາດ, ເພ່ືອສະທອນໃຫເຫັນເຖິງປະຫວັດສາດ

ແຫງລະບອບຄວາມຄິດອັນເປັນໄລຍະ 5000 ປີຂອງປະເທດຈີນ. 

ຂອຍຄິດວາຈຸດໂດດເດ່ັນທ່ີສຸດຂອງໜັງສາລະຄະດີນ້ີແມນໄດ

ຍົກໃຫເຫັນເຖິງປັດໄຈຄ�າວາ “ຄົນ” ອອກມາຢາງຊັດເຈນ, 

ເຊ່ິງຖືເອົາ ຂົງຈ້ື(Kong Zi) ມ້ົງຈ້ື(Meng Zi) ຢິງເຈ້ິງ(Ying 

Zheng) ຫຼິວເຈີ້(Liu Che) ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນອັນສຳ

ຄັນຕປະຫວັດສາດຈີນມາເປັນຕົວຫຼັກໃນການອະທິບາຍ, ໂດຍ

ຖືເອົາປະສົບການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນເປັນຈຸດ

ເລີ່ມຕົ້ນ, ສາງໃຫເຫັນພາບລວມບຸກຄົນແຫງຍຸກສະໄໝ. ວິທີ

ການສະແດງດັ່ງກາວ ແມນແຕກຕາງຈາກໜັງເລື່ອງສາລະ

ຄະດີປະເທດຈີນທ່ີຂອຍເຄີຍເບ່ິງມາກອນ.

达伦妮：纪录片里有对孔 的介绍吗？我

知道孔 是中国儒家学派创始人，以他

的名字命名的孔 学院遍布世界。我读

过孔 的言论，但是太过深奥，只能理解

点点。

ດາລຸນນີ: ຢູໃນໜັງສາລະຄະດີນີ້ ໄດແນະນຳກຽວກັບ ຂົງຈື ້

ບ�? ຂອຍຮູວາ ຂງົຈື ້ ເປນັຜູກຕັງ້ປດັຊະຍາຂງົຈືຂ້ອງປະເທດ

ຈີນ, ສະຖາບັນຂົງຈ້ືທ່ີຕ້ັງດວຍຊ່ືຂອງເພ່ິນ ແມນໄດແຈກຢາຍ

ຢູທ່ົວໂລກ. ຂອຍເຄີຍອານຄ�າພີຂອງ ຂົງຈ້ື, ແຕມັນເລິກເຊ່ິງ

ເກີນໄປ, ຂອຍສາມາດທ�າຄວາມເຂົ້າໃຈໄດພຽງໜອຍດຽວ

ເທ່ົານ້ັນ.

琳：有的。纪录片的第 集就是讲孔 的

故事。你可以看到，早年间孔 拜访老

（老 ，中国古代思想家、哲学家、文学

家和吏学家）时，高淡阔论、意气风发，

那是年轻气盛的雄心勃勃；后来孔 在

杏坛开始讲学，在传授知识中他获 了

允实与满足；晚年的孔 走遍列国却四

处碰壁，影片将演员脸上的沧桑、失

望甚至杯疑的瞬间精准捕捉，将孔

及其弟 们颠沛流离的境遇细致刻画，你可

以从这些富有情感的表现中理解孔 的

生所求以及儒家思想的缘起和内涵。

ລິນ: ມີແທ, ສາກທຳອິດຂອງໜັງສາລະຄະດີນີ້ ກ�ແມນອະທິ
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ບາຍກຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງ ຂົງຈື້. ເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ

ວາ, ໃນໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີ ຂົງຈ້ື ໄປຢາມ ເລົາຈ້ື(Lao Zi ເປັນ

ນັກຄິດ, ນັກປັດຊະຍາ, ນັກວັນນະຄະດີ ແລະ ນັກປະຫວັດສາດ

ຂອງຈີນບູຮານ) ແມນເປັນການເຈລະຈາປາໄສ ແລະ ຄວາມ

ຟົດຟື້ນຊື່ນບານ, ອັນນັ້ນ ແມນຄວາມມັກໃຫຍໃຝສູງໃນຍາມ

ໄວໜຸມ; ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຂົງຈ້ື ໄດເລ່ີມສອນໜັງສືຢູ ຊ້ິງຖານ(Xing

Tan), ໃນລະຫວາງການສອນໜັງສື ເພ່ິນຮູສຶກມີຄວາມເພ່ິງພ�

ໃຈ ແລະ ອິ່ມໃຈ; ໃນຍາມເຖົ້າແກ ຂົງຈື້ ໄດທຽວໄປທົ່ວປະ

ເທດອອມຂາງ ແຕພັດພົບກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢາງ, ຢູໃນໜັງ

ເລື່ອງນີ້ແມນໄດຈັບພາບໃຫເຫັນສີໜາອາລົມແຫງການຜານ

ໂລກທ່ີໂຊກໂຊນ, ຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ຄວາມສົງໄສທ່ີຢູເທິງ

ໃບໜາຂອງນັກສະແດງໄດຢາງຊັດເຈນ, ໄດບັນລະຍາຍຢາງ

ລະອຽດກຽວກັບສະພາບການຊັດເຊພະເນຈອນຂອງ ຂົງຈື ້

ແລະ ບັນດາລູກສິດຂອງເພ່ິນ, ເຈ້ົາສາມາດເຂ້ົາໃຈເຖິງສ່ິງທ່ີ 

ຂົງຈື້ ຕາມຫາມາຕະຫຼອດຊີວິດ ຕະຫຼອດຮອດແຫຼງກ�າເນີດ 

ແລະ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງປັດຊະຍາຂົງຈື້ ໂດຍຜານການສະ

ແດງທ່ີເຕັມໄປດວຍອາລົມຄວາມຮູສຶກ.

除了孔 的故事，后面还讲述了中国佰

家争鸣的时代，秦朝统 中国，汉帝

国的诞生，班超出使西域，中国南北

方文明深度融合，中国民族融合，佛

教在中国的本土化改造，一直到大唐帝

国的诗词盛世。

ນອກຈາກເລື່ອງລາວຂອງ ຂົງຈື້ ແລວ, ໃນຕອນຕໄປຂອງ

ໜັງເລື່ອງນີ້ ຍັງໄດອະທິບາຍເຖິງຍຸກສະໄໝທີ່ບັນດານັກປັດ

ຊະຍາເປັນຮອຍສຳນັກພາກັນປະຊັນກັນ, ສະໄໝລາດຊະວົງ 

ຊິນ(Qin) ທອນໂຮມປະເທດຈີນເປັນໜຶ່ງດຽວ, ການກ�າເນີດ

ຂອງລາດຊະວົງ ຮັ້ນ(Han), ທານ ປັນຊາວ(Ban Chao) 

ອອກໄປເປັນທູດຢູປະເທດເຂດຕາເວັນຕົກ, ຄວາມສີວິໄລຂອງ

ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕປະເທດຈີນປະສານລວມຕົວກັນຢາງ

ເລິກເຊ່ິງ, ການລວມຕົວກັນຂອງຊົນເຜ່ົາຈີນ,ການປັບປຸງເຂ້ົາ

ກັບທອງຖ່ິນຂອງສາສະໜາພຸດໃນປະເທດຈີນ, ຈົນຮອດສະໄໝ

ລາດຊະວົງ ຖັງ(Tang) ອັນເປັນສະໄໝຈະເລີນຮຸງເຮືອງສຸດ

ຍອດໃນດານບົດກະວີ ແລະ ກາບກອນ.

达伦 妮：琳，听 了你 的 介绍，我 对《中

国》这部纪录片已经允满兴趣。我现在

还有 个担心，以我的中文水平能够看

懂吗？

ດາລຸນີ: ລິນ, ຫຼັງຈາກຟັງເຈົ້າອະທິບາຍແລວ, ຂອຍຮູສຶກມີ

ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໜັງສາລະຄະດີ “ປະເທດຈີນ” ດ່ັງກາວນ້ີ. 

ແຕຂອຍມີຄວາມກັງວົນໃຈຢາງໜ່ຶງວາ, ລະດັບພາສາຈີນຂອງ

ຂອຍໃນປັດຈຸບັນນ້ີສາມາດເບ່ິງເຂ້ົາໃຈໄດບ?

琳：我觉得没问题，你肯定能看得懂、

听得懂。因为纪录片的旁白，是用当下

的汉语语言风格、认知体系、遣词造句来

讲述的，冉搭配上演员的精彩演绎，你

狠容易就能理解。

ລິນ: ຂອຍຄິດວາບມີບັນຫາ, ເຈ້ົາສາມາດເບ່ິງ ແລະ ຟັງເຂ້ົາ

ໃຈແນນອນ. ເພາະວາສຽງອະທິບາຍຂອງໜັງເລື່ອງສາລະ

ຄະດີ ແມນນ�າໃຊສ�ານວນຄ�າເວ້ົາ, ລະບົບຄວາມຮູ ແລະ ການ

ປະກອບສາງປະໂຫຍກຂອງພາສາຈີນໃນປັດຈຸບັນ, ບວກກັບ

ການສະແດງຢາງເຖິງອາລົມຂອງນັກສະແດງ, ເຈ້ົາສາມາດ

ເຂ້ົາໃຈໄດຢາງງາຍດາຍ.

达伦妮：太好了！我现在就去看，我想 解

中国历吏上那些思想家的故事，乜想知

道秦朝、唐朝这两个王朝的更多知

识。

ດາລຸນນີ: ສຸດຍອດເລີຍ! ຂອຍຈະໄປເບິ່ງດຽວນີ້ເລີຍ, ຂອຍ

ຢາກຮຽນຮູເລື່ອງລາວຂອງບັນດານັກປັດຊະຍາໃນປະຫວັດ

ສາດຈີນເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະ ຢາກສຶກສາຄວາມຮູກຽວກັບ 2 ສະ

ໄໝລາດຊະວົງ ກ�ຄື: ລາດຊະວົງ ຊິນ ແລະ ລາດຊະວົງ ຖັງ

ໃຫຫຼາຍກວານ້ີເຊ່ັນກັນ.

58

|   快乐汉语,j;oda[rklk9uo



g]qjkg]njv'7ela[.s,j：
gxaowx8k,me,t-kf

说新词 ：顺其自然

      ຄຳວາ 顺其自然 ອານວາ ຊນສີຈ້ືຢານ (shùn qí zì 
rán)ແປວາ ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ, ແມນຄຳສຸພາສິດໜຶ່ງ
ຂອງຈີນ, ໝາຍເຖິງໄປຕາມການພັດທະນາແບບທຳມະຊາດ
ຂອງສັບພະສ່ິງນ້ັນເອງ, ມະນຸດບຕອງໄປຫຍຸງກຽວ. 
    ໃນວຽກງານການກຸສົນຂອງຈີນ, “ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ”
ກ�ແມນອີກຊ່ືໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫຄົນຮູສຶກປະທັບໃຈ. 
     ເລ່ີມແຕປີ 1999 ເປັນຕ້ົນມາ, ໃນເດືອນພະຈິກຂອງທຸກປີ, 
ອົງກອນການກຸສົນ ເມືອງໜິງໂປ (Ningbo City) ແຂວງເຈ້ີ
ຈຽງ (Zhejiang Province) ຈະໄດຮັບການບ�ລິຈາກຈາກບຸກ
ຄົນປິດສະໜາຄົນໜ່ຶງຕະຫຼອດມາ. ໃນຕອນທຳອິດໃຊຊ່ືເອ້ີນວາ
“ 顺其自然 ”, ພາຍຫັຼງມາກ�ມີການເອ້ີນຫຍ�ເ້ຊ່ັນວາ “ 顺其 ”
(ອານວາ ຊນສີ) ”“ 顺 ” (ອານວາ ຊນ) “ 顺然 ” (ອານວາ 
ຊນຢານ), ເງິນບ�ລິຈາກນີ້ຕົ້ນຕ�ແມນນຳໃຊໃນການຊວຍເຫຼືອ
ການສຶກສາ. ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020, ບຸກຄົນປິດສະໜາຜູນ້ີ
ໄດໃຊຊ່ື “ 其然 ” (ອານວາ ສີຢານ) ສ່ົງໃບໂອນເງິນມາ 103 

■ 本刊记者 莫小楼 / 文

ໃບ, ລວມເປັນເງິນ 1,01 ລານຢວນ. ເປັນເວລາຕເນ່ືອງ 21 
ປີ ໄດບ�ລິຈາກເງິນຢາງ “ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ” ທັງໝົດ 
11,55 ລານຢວນ. 
      “ສ່ິງບດີບເຮັດ, ສ່ິງທ່ີດີບເວ້ົາ” ນ້ີແມນຄຳເວ້ົາທ່ີ “ເປັນໄປ
ຕາມທຳມະຊາດ” ຂຽນເທິງໃບໂອນເງິນ, ບຸກຄົນປິດສະໜາຜູ
ນີ້ໄດໃຊການເຮັດບຸນຂອງຕົນເອງສົ່ງຕຫຼັກການສັດຈະທຳອັນ
ໜ່ຶງ, ການເຮັດກຸສົນບຕອງຮອງຂ�ສ່ິງຕອບແທນ, ບຫວັງຜົນ, 
ບເຮັດແບບດັດຈະລິດ, ທັງໝົດກ�ຄືປອຍໃຫເປັນໄປຕາມທຳມະ
ຊາດ. 
      ຊາວເນັດກ�ໄດທະຍອຍໃຊຄຳວາ “ເປັນໄປຕາມທຳມະ
ຊາດ”ມາເຊື່ອມຕກັບການເຮັດຄວາມດີ, “ຂອຍເຮັດຄວາມດີ, 
ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ” “ຂອຍຊວຍເຈ້ົາ,  ກ�ເປັນໄປຕາມທຳ
ມະຊາດນ້ັນລະ”. “ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ” ກ�ເປັນການຕອບ
ຮັບຕຄຳຂ�ຮອງຂອງຄົນອື່ນ, ໃຫຄວາມຮັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳ
ມະຊາດ, ໃຫຄວາມຊວຍເຫືຼອຢາງສະໝັກໃຈ. ນ້ີອາດຈະເປັນ
ຄວາມໝາຍທາດແທຂອງການເຮັດບຸນນ້ັນລະ. 

CFP 图
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云南要做这些事

     ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ, ກອງປະຊມສາມັນເທ່ືອທີ 4 ຂອງສະພາຜູແທນປະຊາຊົນສະໄໝທີ 13 ຂອງ
ແຂວງຢຸນນານໄດເປີດສາກຢາງເປັນທາງການ. ບົດລາຍງານອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ
ປີ 2021 ໄດຖະແຫຼງສະພາບການພັດທະນາປີແລວນ້ີ ແລະ ໃນ 5 ປີທ່ີຜານມາຂອງແຂວງຢຸນນານ, ຍັງ
ໄດອອກແຜນວຽກປີ 2021. ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະພາທານໄປອານຮັບຮູນຳກັນ.

1 月 26 日，云南省第十三届人民代表大会第四次会议开幕。2021 年云南省政府工作报告

公布了云南省去年和过去 5 年的发展情况，并对 2021 年工作做出规划。本刊带您一起了解。

年

      ບຳລຸງສາງວິສາຫະກິດສຳຄັນຈຳນວນ 100 ແຫງ, ກສາງຖານຂະແໜງການ

ລະດັບສູງຈຳນວນ 200 ແຫງ.

     ຈະຊກຍູສ່ົງເສີມການກສາງໂຄງການໄຟຟາພະລັງລົມ 8 ລານກິໂລວັດ ແລະ 

ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ 3 ລານກິໂລວັດ

ພະລັງງານສີຂຽວ

ອາຫານສີຂຽວ

    ກສາງສູນຂ�ມູ້ນໃຫຍແຫງການທອງທຽວ, ປະດິດສາງຍ່ີຫ�ໃ້ໝດານການທອງ
ທຽວທ່ີຖືແຫຼງທອງທຽວພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງຢຸນນານເປັນຕົວແທນ.

ຈຸດໝາຍປາຍທາງແຫງການດຳລົງຊີວິດທ່ີມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

60



ຂະແໜງການທອງທຽວ

     ກສາງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມແບບກວມລວມສົມບູນ(ໝາຍເຖິງເປັນ
ຜົນຜະລິດຕະພັນການທອງທຽວທ່ີມີລັກສະນະສັງລວມທ່ີປະສານສົມທົບບົດບາດການ
ຜອນຄາຍອັນມີຄຸນນະພາບສູງ ການທອງທຽວພາຍນອກ ການສຳຜັດວັດທະນະ
ທຳແລະ ຄາຍຫົວຂ�)້, ກສາງແຫຼງທອງທຽວທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຈຳນວນ 10 ແຫງ.

ຂະແໜງການເກີດໃໝ່

    ອັດຕາການເຕີບໂຕມູນຄາເພ່ີມຂອງຂະແໜງການຂົນສ່ົງທັນສະໄໝຈະເພ່ີມຂ້ຶນ
20%; ຈັດສັນຂະແໜງການອະນາຄົດຕາງໆກ�ຄື: ປັນຍາປະດິດ Al  ແລະ ການນຳ
ໃຊດາວທຽມເປັນຕ້ົນ.

ຂະແໜງການອັດສະລິຍະ

   ບຳລຸງສາງວິສາຫະກິດຕົວແບບດານການຜະລິດອັດສະລິຍະໃນ 10 ຂະແໜງ
ການ; ດຳເນີນການທົດລອງກສາງ “ມັນສະໝອງຕົວເມືອງ”.

ການກສາງຄົມມະນາຄົມ

    ບັນລຸການເຊ່ືອມຕທາງດວນໃນ 120 ເມືອງ, ພະຍາຍາມສູຊົນໃຫມີເຖິງ 11 
ພັນກິໂລແມັດ; ພະຍາຍາມເປີດນຳໃຊທາງລົດໄຟນະຄອນລ້ີຈຽງຫານະຄອນຊຽງ
ເກີລີລາ(Shangri-la); ປັບປຸງຂະຫຍາຍຕົວຂະໜາດຂອງສະໜາມບິນສາກົນສາງ
ສຸຍນະຄອນຄຸນໝິງໃຫກວາງຂວາງກວາເກ່ົາ.

ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ

  ກສາງຕອງໂສການຜະລິດ ແລະ ຕອງໂສການສະໜອງຂາມຊາຍແດນ(Industrial 

Chain, supply chain);ຂະຫຍາຍເພີ່ມກຳລັງມອບສິດດຳເນີນການປະຕິຮູບໃຫ
ແກເຂດທົດລອງການຄາເສລີ, ຍົກລະດັບຄວາມສະດວກດານການຜານດານ.

ສີວິໄລດານນິເວດ

   ຈັດ"ກອງປະຊຸມພາຄີສັນຍາຂອງຊີວະນານາພາບ" ຄັ້ງທີ 15 (COP15) ໃຫ
ດີ; ປະດິດສາງຍ່ີຫ� ້ດານນິເວດ ແຫງ “ອານາຈັກສັດ ອານາຈັກພືດ ສວນດອກໄມ
ແຫງໂລກ”.

ການເຕີບໃຫຍຂອງເສດຖະກິດ

    ອັດຕາການເຕີບໃຫຍຂອງມູນຄາລວມຜະລິດພັນທອງຖ່ິນເປັນ 8% ຂ້ຶນໄປ, ຮັບ
ປະກັນບໃຫເກີດບັນຫາປະຊາຊົນທຸກຍາກຄືນທ່ີເປັນຂະໜາດໃຫຍ.

ພ້ືນຖານໂຄງລາງໃໝ

  ຈຳນວນສະຖານີພ້ືນຖານສັນຍານ (Base Station)5G ມີເຖິງ 50 ພັນແຫງ
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玉溪市通海银饰文化源远流长，可上溯到元朝蒙古

人入滇，至今已有 760 多年。到了明朝，随着中原移民

和文化的进入，中原手工艺精雕细琢的技法逐渐渗透到通

海银饰品的制作中。至民国初期，通海县城的银楼、店铺

已发展到 10 多家，其产品远销东南亚。

g7njv'xtfa[g'yog,nv'mq'wI:lts]ad c]t 
g9p]two,7;k,lts'jk'k,g9afIhvpxu
走进玉溪｜通海银饰 ：一雕一琢，七百年风雅

      ວັດທະນະທຳເຄ່ືອງປະດັບເງິນເມືອງທົງໄຮ (Tonghai)

ນະຄອນຢູຊີ (Yuxi City) ມີຄວາມເປັນມາທີ່ຍາວນານ, ສາ
ມາດຍອນກັບຄືນໄປສະໄໝ ລາຊະວົງຢວນ (Yuan Dynasty,
ຄ.ສ. 1271-1368 ) ທ່ີຄົນມົງໂກນ ເຂ້ົາມາຢຸນນານ (Yunnan 

Province), ມາຮອດປັດຈຸບັນກ�ເປັນເວລາ 760 ກວາປີ. ເມ່ືອ
ຮອດສະໄໝລາຊະວົງໝິງ (Ming Dynasty,ປີ ຄ.ສ.1368-

1644), ຄຽງຄູກັບການອົບພະຍົບຂອງປະຊາກອນຈາກທົ່ງ
ພຽງພາກກາງຂອງຈີນ (Central Plain,ໝາຍເຖິງປະເທດ
ຈີນ,ແຕຢູນ້ີໝາຍເຖິງພາກເໜືອຂອງຈີນ,ບ�ລິເວນແຖວແຂວງ
ເຫີໜານ He'nan Provinceໃນປັດຈຸບັນ) ແລະ ການເຂ້ົາມາ
ຂອງວັດທະນະທຳ, ເຕັກນິກຝີມືຫັດຖະກຳອັນລະອຽດປານີດ
ຂອງທົ່ງພຽງພາກກາງໄດຄອຍໆຊຶມເລິກເຂົ້າໃນການຜະລິດ

ເຄື່ອງປະດັບເງິນຂອງທົງໄຮ. ຈົນຮອດຍຸກສະໄໝຕົ້ນຂອງ
ສາທາລະນະລັດ (ປີ ຄ.ສ. 1912-1927), ຮານ ແລະ ອາຄານ
ຂາຍເຄື່ອງເງິນຂອງ ເມືອງທົງໄຮ ໄດພັດທະນາໄປເປັນ 10 
ກວາແຫງ, ໃນນ້ັນ ຜະລິດຕະພັນກ�ຖືກຈຳໜາຍໄປໄກຮອດອາ
ຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ. 
      ປີມໆ ມານ້ີ, ຂະແໜງການຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳທ່ີຜະລິດ
ດວຍເງິນມີການສືບຕພັດທະນາຢາງຍິ່ງໃຫຍ, ໂຮງງານຫັດ
ຖະກຳແບບຄອບຄົວ, ຮານຂາຍເຄ່ືອງເງິນຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມ
ຂ້ຶນຫຼາຍ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍກ�ຄອຍໆປາກົດຂ້ຶນມາ. ໃນ
ປັດຈຸບັນ ທົ່ວເມືອງທົງໄຮ ມີວິສາຫະກິດຜະລິດຕະພັນຫັດຖະ
ກຳທີ່ຜະລິດຈາກເງິນ ແລະ ໂຮງງານຫັດຖະກຳ (ຮານຂາຍ
ເຄ່ືອງເງິນ) ທັງໝົດ 50 ກວາແຫງ, ພະນັກງານຂອງຂະແໜງ
ການ(ຫືຼຜູປະກອບອາຊີບນ້ີ) 300 ກວາຄົນ, ຜະລິດຕະພັນນອກ
ຈາກເຄ່ືອງປະດັບເງິນຊົນເຜ່ົາດ້ັງເດີມທ່ີເປັນຫັດຖະກຳອັນປາ
ນີດແລວ, ຍັງມີການພັດທະນາເຄື່ອງໃຊໃນຊີວິດປະຈຳວັນ 
ແລະ ສິນຄາການທອງທຽວທີ່ມີເອກະລັກແບບຕາງໆ ເຊັ່ນ: 
ເຄ່ືອງປະດັບທັນສະໄໝ, ເຄ່ືອງຕົບແຕງ ເຄ່ືອງໂຊເປັນຕ້ົນ. 

玉溪市委宣传部供稿供图
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遇见安宁｜青龙，质朴的家乡味道

      ຖະໜົນຊິງຫົຼງ (Qinglong Street) ຕ້ັງຢູທິດເໜືອຂອງ 
ນະຄອນອານໜິງ (Anning City, ທຽບເທົ່າເມືອງ) ແຂວງ
ຢຸນນານ (Yunnan Province), ຢູທ່ີນ້ີມີຄວາມມວນຊ່ືນແບບ
ຄອບຄົວກະສິກຳອັນຫຼາກຫຼາຍ. ຄວາມມວນຊື່ນແບບຄອບຄົວ
ກະສິກຳ, ແມນຂະແໜງການທອງທຽວກະສິກຳທີ່ຜູອາໄສຢູ
ຊົນນະບົດສະໜອງການຫວນຄືນກັບສູທຳມະຊາດຢາງໜຶ່ງໃຫ
ແກຜູທ່ີອາໄສຢູໃນເມືອງ ແລະ ຈາກສ່ິງດ່ັງກາວເປັນວິທີການ
ທອງທຽວພັກຜອນທີ່ເຕັມປຽມດວຍຈິດວິນຍານແຫງຄວາມ
ສຸກ ແລະ ການຜອນຄາຍຮາງກາຍ ກັບ ຈິດໃຈ.
      “ວັດຖດິບອາຫານທ່ີສົດໃໝ” ແລະ “ລົດຊາດບານເກີດ” 
ແມນແກນຫຼັກຂອງຄວາມມວນຊື່ນແບບຄອບຄົວກະສິກຳຊິງ
ຫົຼງ.
      ອາຫານທ່ີແຊບເປັນພິເສດເກີດຂ້ຶນຫຼາຍຕາມພູຜາປາດົງ
ຊິງຫຼົງ, ໜແໜງຊຽງຊນ (Xiangchun,Toona sinensis)

青龙街道位于云南省安宁市北部，这里有众多的农

家乐。农家乐，是农村居民向城市居民提供的一种回归自

然从而获得身心放松、愉悦精神的休闲旅游方式。

“新鲜食材”和“家乡味道”是青龙农家乐的精髓所在。

ໃນລະດູບານໃໝ,  ເຫັດປາໃນລະດູຮອນ, ໝາກກໃນລະດູໃບ
ໄມຫຼົ ່ນ, ໝາກພັບໃນລະດູໜາວ... ວັດຖດິບອາຫານປາອັນ
ຫຼາກຫຼາຍໄດມີຕະຫຼອດສ່ີລະດູໃນໜ່ຶງປີຢູຊິງຫົຼງ, ເຊ່ິງໄດດຶງດູດ
ໃຫປະຊາຊົນຜູຢູໃນຕົວເມືອງມາ ຊິງຫຼົງ ເພື່ອນຳຫາລົດຊາດ
ອາຫານປາທີ່ສົດໃໝ.  ຜັກທີ່ຈະເລີນເຕີບໃຫຍໃນສວນໄດມີ
ແຮງດຶງດູດອັນມະຫາສານຕພວກເຂົາ, ເດັດດຽວນ້ີເຮັດດຽວ
ນ້ີ, ທຸກໆຄຳແມນລົດຊາດອັນສົດໃໝຈາກທຳມະຊາດ. 
      ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນຕກັບບານເກີດແມນມີມາຈາກອາ
ຫານອັນແຊບຊອຍ, ສຳລັບລົດຊາດບານເກີດທ່ີຢູໃນສວນເລິກ
ຂອງຄວາມຊົງຈຳ, ສ່ິງທ່ີປາກົດອອກມາໃນສະໝອງລວນແຕ
ແມນບັນຍາກາດທ່ີຄອບຄົວນ່ັງລອມໂຕະຕະຫຼອດມາ. ກ່ິນອາຍ
ບານເກີດທ່ີລຽບງາຍແບບເລິກເຊ່ິງ ແມນເນ້ືອໃນສຳຄັນທ່ີຄົງ
ຢູຕະຫຼອດມາຂອງຄວາມມວນຊື່ນແບບຄອບຄົວກະສິກຳ, ສິ່ງ
ທ່ີຢູພາຍໃນຄົນ ແລະ ອາຫານທ່ີຢູທ່ີນ້ີ ລວນແຕໄດສະຫັຼກຄວາມ
ຄິດຮອດບານເກີດຢາງເລິກເຊ່ິງ, ຄົນຊິງຫົຼງ ໄດນຳເອົາຄວາມ
ຮູສຶກອັນເປັນມິດຕບານເກີດມາປຽນເປັນອາຫານທ່ີຍົກຂ້ຶນເທິງ
ໂຕະອາຫານ, ນຳເອົາທັງໝົດສີ່ລະດູການມາປາກົດຢູເທິງ
ໂຕະອາຫານ.

安宁市委宣传部供稿供图

63



7eljv'cl'9kdz6hvjko
(feedback)

读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 / 整理

金达 ：亲爱的读者朋友们，过年好！按照中国传统历法，2 月 12 日是中国牛年春节，金达

给读者朋友们拜年啦！祝大家牛年大吉、家庭美满、事业顺利！

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ ປີໃໝ, ຜູອານທ່ີຮັກແພງທັງຫຼາຍ! ຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິພ້ືນເມືອງຂອງຈີນ,ວັນທີ 
12 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2021 ແມນມ້ືຂ້ຶນປີໃໝ ປີສະຫລຂອງຈີນ. ນະໂອກາດນ້ີ ຈິນດາ ຂ�ສ່ົງຄຳອວຍ

ພອນປີໃໝໃຫບັນດາຜູອານ, ຂ�ອວຍພອນໄຊໃຫທຸກທານ ໃນປີສະຫຼູນີ້ ຈົ່ງມີສິລິ ມຸງຄຸນ ຄອບຄົວຮັ່ງ

ມີສີສຸກ  ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜາທ່ີການງານ.

最近，我们收到了老挝姑娘金妮 ( 本帕松·布达拉 ) 的来信。金妮是 2020 年老挝小姐大赛冠军，她从

初中时代就到中国留学，也是在那时喜欢上《占芭》的。一起来看看她与《占芭》的故事。

ມ້ືມໆ ມານ້ີ, ພວກເຮົາໄດຮັບຈົດໝາຍຈາກ ນາງສາວ ນາງ ບຸນພະສອນ ບຸດດາລາ(ຈິນນີ). ຈິນນີ ໄດຄອງມຸງ

ກຸດນາງສາວລາວ ແມນຜູຊະນະເລີດໃນການປະກວດນາງສາວລາວປີ 2020, ລາວເຄີຍໄປຮຽນຢູປະເທດຈີນ

ຕອນຮຽນຢູມດັທະຍມົຕົນ້ ແລະ ເລີມ່ມກັອານວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈາກເວລານັນ້ມາ. ມືນ້ີພ້ວກເຮາົມາເບິງ່

ສາຍມ່ິງສາຍແນນ ຈິນນີ ກັບ ວາລະສານ“ຈຳປາ” ນຳກັນເທາະ.

金妮 ：金达，你好！很高兴能在中国春节的刊期和大家分享我的故事。

ຈິນນີ: ສະບາຍດີ ຈິນດາ!  ຍິນດີທີ່ໄດແບງປັນເລື່ອງລາວຂອງຂອຍກັບບັນດາທານ ໂດຍຜານວາ

ລະສານ “ຈຳປາ” ທ່ີມີຄ�ລຳກຽວກັບບຸນກຸດຈີນສະເພາະ.

因为父亲工作调动，2010 年我跟随他来到昆明，在云南大学附属中学读书，开始了我的留学生活。有一天，我

在老挝驻昆明总领馆看到一本杂志，封面上印有中文和老文，熟悉的母语一下子吸引到我。从此，我和《占芭》

的缘分就开始了。

ເນື່ອງຈາກວາພຂອຍຖືກສັບຊອນໄປເຮັດວຽກຢູຈີນ, ໃນປີ 2010 ຂອຍໄປຫາພຂອງຂອຍຢູນະຄອນຄຸນໝິງ ແລະ ໄດ

ເຂ້ົາຮຽນຢູໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍທ່ີສັງກັດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ, ຖັດຈາກນ້ັນມາ ຂອຍກ�ໄດເລ່ີມຕ້ົນຊີວິດການ

ຮຽນຢູທ່ີປະເທດຈີນ. ມີມ້ິືໜ່ຶງ ຂອຍໄດພົບເຫັນວາລະສານຫົວໜ່ຶງຢູທ່ີສະຖານກົງສຸນໃຫຍ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ຄຸນໝິງ, ໃນໜາ

ປົກຂອງວາລະສານສະບັບນ້ີ ຍັງໄດພິມທັງພາສາຈີນ ແລະພາສາລາວສອງພາສາ, ພາສາລາວທ່ີຄຸນເຄີຍດີໄດສາງຄວາມປະ

ທັບໃຈໃຫຂອຍໃນຂະນະນ້ັນ. ຈາກນ້ັນມາ, ສາຍແນນຂອຍ ກັບວາລະສານ “ຈຳປາ”  ກ�ໄດເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນແລວ. 
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不夸张地说，我喜欢《占芭》杂志上的每一篇文章。在我看来，这些文章都是编辑老师精心挑选出来的，向读者

传递了新鲜有趣的信息。另外，杂志的照片既精美又有代表性，让我有一口气读完的欲望。特别是今年改版后，

更加让人眼前一亮。

ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງແລວ, ຂອຍມັກທຸກບົດຂອງວາລະສານ “ຈຳປາ”. ໃນສາຍຕາຂອງຂອຍ ບົດຕາງໆໃນວາລະສານ

ນ້ີ ກ�ແມນອາຈານບັນນາທິການໄດເລືອກເຟ້ັນມາຢາງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເພ່ືອສ່ົງຂ�ມູ້ນທ່ີໜາສົນໃຈ ແລະ ຂ�ມູ້ນຂາວສານໃໝໆ

ໃຫຜູອານ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຮູບພາບໃນວາລະສານທັງງົດງາມທັງມີລັກສະນະສັນຍະລັກເປັນຕົວແທນ, ເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກຢາກ

ອານໝົດໃນບາດດຽວ. ໂດຍສະເພາະແມນຫັຼງຈາກວາລະສານໄດດັດແກໃໝໃນປີນ້ີ, ຈະເຮັດໃຫຄົນແຮງມີຄວາມປະທັບໃຈ

ຍ່ິງຂ້ຶນ.

我最喜欢杂志中介绍中国旅游和中国文化的文章，能帮助我更好地了解中国的秀美山河和人文风情。比如最近

的《手机逛故宫》。我知道并向往故宫很久了，但因为疫情的原因，可能短时间内不能实现逛故宫的心愿。文

章中提到的“数字故宫”小程序，可以让人通过手机“游览”故宫，也为我提供了一种全新的“逛”故宫方式。

ຂອຍມັກບົດທີ່ແນະນຳການທອງທຽວ ແລະ ວັດທະນະທຳຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເພາະວາບົດດັ່ງກາວສາມາດຊວຍຂອຍໃຫຮູ

ແລະເຂ້ົາໃຈກຽວກັບພູຜາປາໄມ ແລະ ແມນ�າ້ລຳເຊທ່ີງົດງາມກັບ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດ້ັງເດີມຂອງຈີນ. ຕົວຢາງວາ ບົດ

“ເລາະລາຊະວັງເກ່ົາດວຍມືຖື” ທ່ີອອກຫວາງມໆ ນ້ີ. ຂອຍຮູຈັກ ແລະຢາກໄປລາຊະວັງເກ່ົາແຕດົນແລວ, ແຕຍອນພະ

ຍາດລະບາດໃນໄລຍະເວລາອັນໃກໆ ນ້ີ ອາດບສາມາດສົມດ່ັງຄວາມຫວັງໄດ. ໃນບົດນ້ີໄດເວ້ົາເຖິງ ແອັບພລິເຄເຊິນ “ດິ

ຈີຕອນລາຊະວັງເກ່ົາ”, ສາມາດຊົມເບ່ິງລາຊະວັງເກ່ົາໂດຍຜານມືຖື,ເຊ່ິງໄດສະໜອງຮູບແບບໃໝສຳລັບ “ການເລາະ” 

ລາຊະວັງເກ່ົາໃຫຂອຍ.

《占芭》杂志的翻译质量越来越高，特别是中老文对照文章，对于像我一样学习中文的朋友，是不能错

过的内容。最后，祝愿《占芭》杂志越办越好，一直伴随着万古长青的老中友谊。祝《占芭》杂志社

的员工牛年大吉，万事如意！ 

ຄຸນນະພາບການແປພາສາຂອງວາລະສານ“ຈຳປາ” ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນຫຼາຍແລວ,  ໂດຍສະເພາະແມນບົດທ່ີມີທັງ

ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຈີນທຽບໃສໃຫເບ່ິງນຳກັນ, ສຳລັບໝູເພ່ືອນທ່ີຮຽນພາສາຈີນຄືຂອຍນີ້ ແມນເນື້ອໃນທີ່

ພາດບໄດ. ທາຍສຸດນ້ີ, ຂ�ອວຍພອນໃຫວາລະສານ “ຈຳປາ” ຍ່ິງສາງບົດບາດໃຫດີຍ່ິງຂ້ຶນເພ່ືອຢູຄຽງຄູກັບມິດຕະ

ພາບລາວ-ຈີນ ທ່ີໝ້ັນຄົງທະນົງແກນຕະຫຼອດໄປ.  ຂ�ອວຍພອນໄຊໃຫບັນນາທິການວາລະສານ “ຈຳປາ” ໃນປີ

ໃໝປີສະຫູຼນ້ີ ຈ່ົງມີສິລິ ມຸງຄຸນ ສົມດ່ັງໃຈຫວັງທຸກປະການ.

金达 ：金妮，谢谢你的分享。改版后的《占芭》将继续讲好中老友好故事，做中老读者友好交流沟通的桥梁。欢

迎读者朋友多多给杂志的“读友来稿”栏目投稿。投稿邮箱 ：ynzhanba@163.com

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຈິນນີ ຕການແບງປັນຂອງເຈ້ົາ. ວາລະສານ “ຈຳປາ” ທ່ີຫັຼງຈາກດັດແກແລວ ຈະສືບຕເລ່ົາເລ່ືອງມິດຕະ

ພາບລາວ-ຈີນທ່ີສະໜິດແໜນໃຫບັນດາທານຜູອານ ແລະ ເປັນຂົວຕໃນການພົວພັນແລກປຽນມິດຕະພາບລະຫວາງຜູອານລາວ 

ແລະຈີນ. ຍິນດີຕອນຮັບໝູເພ່ືອນຜູອານສ່ົງບົດເລ່ືອງມາລົງໃນຄ�ລຳ “ບົດເລ່ືອງຈາກຜູອານ”. ອີເມວສ�າລັບສ່ົງບົດເລ່ືອງແມນ: 
ynzhanba@163.com
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