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共同构建地球生命共同体
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10 月 12 日，中国国家主席习近平以视频方式出席

在中国昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大

会领导人峰会并发表主旨讲话。本刊从讲话中节选一些“金

句”，希望能引起读者们的共鸣。

Ij;,daolhk'xt-k7q,Ij;,-u;yf16jgmy'soj;p3]d
共同构建地球生命共同体

      ວັນທີ 12 ຕຸລານ້ີ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດເຂ້ົາ

ຮວມກອງປະຊມສຸດຍອດຜູນຳປະເທດພາຄີໃນສົນທິສັນຍາວາດວຍຊີ

ວະນານາພັນ ຄັ້ງທີ 15 ຫຼື COP15 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູນະຄອນຄຸນໝິງດວຍ

ຮູບແບບອອນລາຍ ແລະ ກາວຄຳປາໄສທ່ີສຳຄັນ.

      ວາລະສານ ຈຳປາ ໄດຄັດເລືອກເອົາ ປະໂຫຍກເດັດຈຳນວນໜ່ຶງ

ຈາກຄຳປາໄສ, ຫວັງວາຈະສາມາດເກີດສຽງສະທອນຈາກບັນດາຜູ

ອານ ເພ່ືອຮວມກັນສາງປະຊາຄົມຮວມຊີວິດເທິງໜວຍໂລກນ້ີ.

      ກອງປະຊມໃຫຍຄຸນໝິງ ໄດຖືເອົາ “ຄວາມສີວິໄລດານນິເວດ: 

ຮວມກັນສາງປະຊາຄົມຮວມຊີວິດເທິງໜວຍໂລກ” ເປັນຄຳຂວັນ, ຊກ

ຍູສ່ົງເສີມການສາງ “ຂອບຊີວະນານາພັນຫັຼງປີ 2020 ຂອງທ່ົວໂລກ”, 

ໄດຕ້ັງເປ້ົາໝາຍ ກຳນົດເສ້ັນທາງ ໃຫແກການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາ

ນາພັນຂອງທ່ົວໂລກໃນອະນາຄົດ, ເຊ່ິງມີຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນ. ປະຊາ

ຄົມໂລກຄວນເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັນ ໃຈຄິດຢູບອນດຽວກັນ ອອກ

①
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ແຮງຢູບອນດຽວກັນ, ຮວມກັນສາງປະຊາຄົມຮວມຊີວິດຢູເທິງໜວຍ

ໂລກ.

      ມະນຸດ ແລະ ທ�າມະຊາດຄວນຢູຮວມກັນຢາງກົມກຽວ, ເມ່ືອມະ

ນຸດອະນຸລັກທ�າມະຊາດຢາງໝົດຈິດໝົດໃຈ, ທ�າມະຊາດກ�ຈະຕອບບຸນ

ແທນຄຸນດວຍຄວາມມີເມດຕາ; ເມ່ືອມະນຸດທ�າລາຍທ�າມະຊາດຢາງ

ໂຫດຮາຍ, ທ�າມະຊາດກ�ຈະລົງໂທດຄືນຢາງຮຸນແຮງແບບໄຮຄວາມ

ປານີ. ພວກເຮົາຄວນມີຈິດໃຈເຄົາລົບ ຢານກົວຕທຳມະຊາດຢາງເລິກ

ເຊ່ິງ, ເຄົາລົບນັບຖືທຳມະຊາດ ເຄ່ືອນໄຫວໃຫສອດຄອງກັບທຳມະຊາດ

ປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ, ສາງບານເມືອງຂອງໂລກທີ່ມະນຸດ ແລະ

ທຳມະຊາດດຳລົງຊີວິດຮວມກັນໄດຢາງກົມກຽວ.

      ພູຂຽວນ�າ້ໃສກ�ແມ່ນພູເງິນພູຄຳ. ສ່ິງແວດລອມນິເວດທ່ີດີເດ່ັນ

ທັງເປັນຊັບສິນທາງທຳມະຊາດ, ທັງເປັນຊັບສິນທາງເສດຖະກິດ, ພົວ

ພັນເຖິງກຳລັງບ່ົມຊອນ ແລະ ແຮງກົດດັນການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ

ເສດຖະກິດ. ພວກເຮົາຄວນເລ່ັງໃຫກາຍເປັນຮູບແບບການພັດທະນາ

ແບບສີຂຽວ, ຊກຍູສ່ົງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກ

ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມທີ່ຕາງຝາຍຕາງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ສາງ

ບານເມືອງໜວຍໂລກ ທ່ີເສດຖະກິດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມຮວມກັນກາວ

ໄປທາງໜາ.

      ການສາງສາຄວາມສີວິໄລດານນິເວດຂອງຈີນໄດຮັບຜົນສຳເລັດ

ທ່ີພ້ົນເດ່ັນ. ກອນໜານ້ີ, ຝຸງຊາງຢຸນນານໄດເຄ່ືອນໄຫວຂ້ຶນເໜືອ ແລວ

ກັບຄືນຖ່ິນເດີມ, ນ້ີໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງຈີນໃນການ

ຮູບ ① ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ກາວຄ�າປາໄສທ່ີສ�າຄັນ

图① 习近平发表主旨讲话 新华社 图

ຮູບ ② ໃນນະຄອນປ້ີເຈຍ ແຂວງກຸຍໂຈວ(Bijie City, Guizhou Province), ຜູ
ຄຸ້ມຄອງກຳລັງເກືອນົກອົບພະຍົບ

图② 在贵州省毕节市，管护员给候鸟投食 新华社 图

②
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共建地球生命共同体
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ປົກປັກຮັກສາສັດປາ. ຈີນຈະສືບຕຊກຍູການສາງຄວາມສີວິໄລດານ

ນິເວດ, ເດັດດຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະໂນທັດແຫງການພັດທະນາແບບ

ໃໝດວຍການປະດິດສາງໃໝ, ປະສານກົມກຽວກັນ, ສີຂຽວ, ເປີດກວາງ 

ແລະ ຊົມໃຊຮວມກັນຢາງໝ້ັນໜຽວບປຽນແປງ, ເພ່ືອສາງສາປະເທດ

ຈີນທ່ີສວຍງາມ.

      ຈີນຈະນຳໜາອອກທຶນ 1,5 ຕ້ືຢວນ ຈັດຕ້ັງກອງທຶນຊີວະນານາ

ພັນຄຸນໝິງ, ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນພາລະກິດການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາ

ນາພັນຂອງປະເທດທ່ີກຳລັງພັດທະນາ. ຝາຍຈີນຮຽກຮອງ ແລະ ຍິນ

ດີຕອນຮັບບັນດາຝາຍມາອອກທຶນເຂ້ົາໃນກອງທຶນດ່ັງກາວ.

      ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການປົກປັກຮັກສາຊີວະນານາພັນ, ປະເທດຈີນກຳ

ລັງເລັ່ງກສາງລະບົບເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ທີ່ຖືສວນອຸດທິຍານ

ແຫງຊາດເປັນຕົ້ນຕ�, ຄອຍໆກວມເອົາພື້ນທີ່ທີ່ມີ ລະບົບນິເວດທຳມະ

ຊາດອັນສຳຄັນທ່ີສຸດ ມີທິວທັດທຳມະຊາດອັນພິເສດທ່ີສຸດ ມີມ�ລະດົກທຳ

ມະຊາດອັນປານີດທ່ີສຸດ ມີຊີວະນານາພັນອັນອຸດົມສົມບູນທ່ີສຸດ ຈັດເຂ້ົາ

ໃນລະບົບສວນອຸດທິຍານແຫງຊາດ. ປະເທດຈີນໄດຈັດສວນອຸດທິຍານ

ແຫງຊາດຊດທຳອິດຢາງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງລວມທັງແຫຼງກຳ

ເນີດແມນ�າ້ສາມສາຍ ໝີແພນດາ ເສືອດາວອີສານ ປາໄມແຖບຮອນ

ໄຫຫຼຳ(Hainan) ພູອູອີ(Wuyi Mountain) ແລະ ອ່ືນໆ, ພ້ືນທ່ີການປົກ
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ປັກຮັກສາມີເຖິງ 230 ພັນກິໂລແມັດ, ກວມເອົາເກືອບ 30%  ຂອງປະ

ເພດພືດສາດ ແລະ ສັດປາທີ່ຖືກປົກປັກຮັັກສາອັນສຳຄັນໃນທາງບົກ

ຂອງປະເທດ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ໂດຍຍຶດໝ້ັນຫັຼກການຈັດສັນການປົກ

ປັກຮັກສາເຂດອະນຸລັກກັບທ່ີ ປະສານສົມທົບກັບ ການປົກປັກຮັກສາເຂດ

ອະນຸລັກເຄ່ືອນຍາຍ, ເລ່ີມຕ້ົນການກສາງລະບົບສວນພຶກສາສາດແຫງ

ຊາດຂອງ ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ນະຄອນກວາງໂຈວ ແລະ ເຂດອ່ືນໆ.

      ຄວາມສີວິໄລດານນິເວດເປັນທາອຽງປະຫວັດສາດໃນການພັດ

ທະນາອະລິຍະທຳຂອງມະນຸດ. ຂ�ໃຫບັນດາຝາຍມາຮວມມືກັນ ຍຶດຖືມະ

ໂນທັດຄວາມສີວິໄລດານນິເວດ ຢືນຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕຄົນ

ຮຸນຫັຼງ, ຮວມກັນສາງປະຊາຄົມຮວມຊີວິດຢູເທິງໜວຍໂລກ, ຮວມກັນ

ສາງສາໜວຍໂລກທ່ີສະອາດສວຍງາມ.

ໂຄງການຜະລິດໄຟຟາພະລັງແສງຕາເວັນຢູແຂວງຊິງໄຫ(Qinghai 

Province)

位于青海省的光伏发电项目 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

共建地球生命共同体
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共建万物和谐的美丽地球

      ວັນທ ີ11 ຫາ 15 ເດອືນຕລຸາ ປ ີ2021, ກອງປະຊມຂັນ້ຕອນທ�າ

ອດິຂອງກອງປະຊມປະເທດພາຄໃີນສນົທສິນັຍາວາ່ດວ້ຍຊວີະນານາ

ພນັຄັງ້ທ ີ15 (COP15) ໄດຈດັຂຶນ້ຢູນະຄອນຄນຸໝງິ ແຂວງຢນຸນານ 

ປະເທດຈນີ(Kunming City, Yunnan Province, China). ບນັດາ

ຜູແທນຈາກທົວ່ໂລກຖືເອາົ “ສວີໄິລດາ້ນນເິວດ: ຮວມກນັສາງປະຊາ

ຄມົຮວມຊວີດິຂອງໂລກ” (Ecological Civilization: Building a 

Shared Future for All Life on Earth) ເປນັຄ�າຂວນັກອງປະຊມ,

ຮວມກນັຄົນ້ຄວາ ປກຶ ສາວທິໃີໝໃນການປກົປກັຮກັສາຊວີະນານາພນັ

ຂອງທົວ່ໂ ລກ, ເຕົາ້ໂ ຮມຄວາມເຫນັເປນັເອກະພາບກຽວກບັການຢູ

ຮວມກນັຢ າງກມົກຽວລະຫວາງມະນດຸ ແລະ ທ�າມະຊາດ, ຮວມກນັ

ວາງແຜນວາດໃໝທີໃ່ຫ “ມະນດຸ ແລະ ທ�າມະຊາດຢູຮວມກນັຢາງກມົ

ກຽວ” ໃນໂລກ.

      ມະນດຸ ແລະ ທ�າມະຊາດຢູຮວມກນັຢາງກມົກຽວ

      人与自然和谐共生

      ການທີຊ່ວີະນານາພນັມີ ີ“ກ�າລງັ” ໃຫຍປານໃດ? ມນັບພຽງແຕ

ພວົພນັກັບສດັ ພດື ຈລຸນິຊ ີແລະ ລະບບົນເິວດຂອງພວກມນັ, ຍງັພວົ

ພນັເຖງິຄ ວາມຕອງການຂອງມະນດຸຕຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ 

ຢາ ອາກາດທີສ່ດົໃສ ນ�າ້ຈດື ເຮອືນຊານສະຖານທີ ່ແລະ ສະພາບແວດ

ລອມຂອງການດ�າລງົຊວີດິທີສ່ະອາດ ແລະ ສຂຸະພາບດ,ີ ເຊິງ່ມຄີວາມ

ສ�າຄນັຢາງຫວຼງຫາຼຍຕການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງ

ມະນດຸ, ເປນັຊບັສນິຂອງໂລກທີມ່ຄີນຸຄາຫາຼຍຕມະນດຸເຮາົສະໄໝນີ ້ກ�

ຄ ືມະນດຸຮຸນຫຼງັ.

      ແຕວາຕາມການທ�າລາຍສະພາບແວດລອມນເິວດ ຄວາມໄວທີ່

ຊວີະນານາ ພນັສນູເສຍເລັງ່ລດັຢາງບຢດຸຢັງ້, ການສນູເສຍຂອງຊວີະ

ນານາພນັ ແລະ ການເສືອ່ມໂຊມຂອງລະບບົນເິວດໄດສາງຄວາມສຽງ

ສງູໃຫແກການດ�າລງົຊວີດິ ແລະ ການພດັທະນາຂອງມະນດຸ.

2021 年 10 月 11 日至 15 日，《生物多样性公约》

第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议在中国昆

明举行。全球代表以“生态文明 ：共建地球生命共同体”

为主题，共同探讨全球生物多样性保护新方略，凝聚人

与自然和谐共生新共识，一同绘就地球“人与自然和谐

共生”的新图景。

①
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      ເພືອ່ຫຼດຸຜອນໄພຂົມ່ຂູທີເ່ກດີຈາກກດິຈະກ�າຂອງມະນດຸຕຊວີະນາ

ນາພນັ ແລະ ລະບບົນເິວດຂອງໂລກ, ໃນວນັທ ີ5 ມຖິນາ 1992, ກອງ

ປະຊມກຽວກບັສະພາບແວດລອມ ແລະ ການພດັທະນາຂອງອງົການ

ສະຫະປະຊາຊາດທີຈ່ດັຂຶນ້ຢູທີນ່ະຄອນຣໂິອ ເດ ິຈາເນໂຣ, ປະເທດເບຼ

ຊນິ(Rio de Janeiro, Brazil)ໄດຮບັຮອງສາມສນົທສິນັຍາທີກ່ຽວກບັ

ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອມຂອງໂລກເຊັນ່ ຂອບສນົທສິນັຍາ
ວາດວຍກ ານປຽນແປງຂອງດນິຟາອາກາດ, ສນົທສິນັຍາວາດວຍຊີ
ວະນານາພັນ ແລະ ສນົທສິນັຍາວາດວຍການປອງກນັ ແລະ ຄຸມຄອງ
ການຫນັເປນັທະເລຊາຍ. ໃນນັນ້, ສນົທສິນັຍາວາດວຍຊວີະນານາພນັ
ເປັນສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊີວະສັດຂອງ

ໂລກ ແລະ ສມຸໃສຊກຍູການຢູຮວມກນັຢາງກມົກຽວລະຫວາງມະນດຸ

ແລະ ທ�າມ ະຊາດ, ເຊິງ່ມຜີນົບງັຄບັໃຊນບັຕັງ້ແຕວນັທ ີ 29 ທນັວາ 

1993, ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ ້ມຝີາຍພາຄ ີ196 ປະເທດ, ຈນີແມນໜຶງ່ໃນ

ບນັດາປະເທດທີລ່ງົນາມ ແລະ ໃຫສດັຕະຍາບນັກອນໝູຕ ສນົທສິນັຍາ
ວາດວຍຊວີະນານາພນັ.

       ເສັນ້ທາງສຂີຽວຈາກນະຄອນຫວຼງປາຣ ີ(Paris) ເຖງິນະຄອນ

ຄນຸໝງິ

         从巴黎到昆明的绿色之路

      ຈນີເວລາໃດກ�ສນົໃຈການກສາງສວີໄິລດາ້ນນເິວດ ເຊິງ່ “ສວີິ

ໄລດາ້ນນເິວດ” ໄດຖກືຂຽນເຂົາ້ໃນ ລດັຖະທ�າມະນນູຂອງສາທາລະ

ນະລດັປະຊາຊນົຈນີ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ. ໃນຊມ

ປມີໆ ມານີ,້ ດວຍການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງຈນີ, ການພດັທະ

ນາແບບສຂີຽວ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອມໄດກາຍ

ເປນັຄວາມເຫນັດເີຫນັພອມຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊນົ.

         ອງີຕາມບດົລາຍງານຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ກະສກິ�າຂອງ

ສະຫະປະຊາຊາດ, ລະຫວາງປ ີ1990 ເຖງິ 2020, ທົວ່ໂລກມປີາໄມ

ທງັໝດົ 420 ລານເຮກັຕາໄດຖກືທ�າລາຍ, ແຕກງົກນັຂາມເນືອ້ທີປ່າ

ໄມ ແລະ ທົງ່ຫຍາຂອງຈນີໄດເພີມ່ຂຶນ້ 33 ລານເຮກັຕາ; ອງີຕາມຂ�້

ມນູຈາກກມົເດນີອາກາດ ແລະ ເດນີຈກັກະວານຂອງອາເມລກິາ(ອງົ

②

ຮູບ ①  ລີງຂົນຄ�າ

图① 滇金丝猴 新华社 图

ຮູບ ② ແລວນິເວດຢູນະຄອນ ຢູລິນ ແຂວງສັນຊີ(Yulin City, Shaanxi Province)

图② 位于陕西省榆林市的生态长廊 新华社 图
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ການການບນິ ແລະ ອະວະກາດຂອງອາເມລກິາ, ເອີນ້ຫຍ�ວ້າ ອງົການ

ນາຊາອາເມລກິາ), ນບັຕັງ້ແຕຕົນ້ສະຕະວດັທ ີ 21 ຈນົເຖງິປດັຈບຸນັ, 

ຈີນໄດປະກອບສວນເປັນໜຶ່ງສວນສີ່ຂອງເນື້ອທີ່ສີຂຽວເພີ່ມໃໝຂອງ

ໂລກ; ຈນີໄດຄຸມຄອງການຫນັເປນັດນິຊາຍ ແລະ ການຫນັເປນັທະເລ

ຊາຍເປນັເວລາຍາວນານ ແລະ ເປນັຂະໜາດໃຫຍ, ເຊິງ່ໄດປກົປກັ

ຮກັສາ ແລະ ສອມແປງບງຶທາມຢາງມປີະສດິທຜິນົ ຈ�ານວນເກບັ ແລະ

ຮກັສາຊບັພະຍາກອນພນັທກຸ�າຊວີະສດັຢູໃນແຖວໜາຂອງໂລກ; 90%

ຂອງປະເພດລະບບົນເິວດທາງບກົ ແລະ 85% ຂອງປະເພດຝງູສດັປາ

ທີສ່�າຄນັຂອງຈນີໄດຮບັການປກົປອງຢາງມປີະສດິທຜິນົ; ປດັຈບຸນັນີ,້ 

ຈນີໄດກາຍເປນັປະເທດໃຫຍທີສ່ດຸໃນໂລກທີປ່ະຢດັພະລງັງານ ແລະ 

ນ�າໃຊພະລງັງານໃໝ ແລະ ພະລງັງານທດົແທນໄດ, ລດົໄຟຟາທີຂ່ບັ

ຂີຈ່�ານວນເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງໂລກກ�າລງັແລນຢູເທງິເສັນ້ທາງຂອງຈນີ...

       ຈນີຍງັໄດເຂົາ້ຮວມຢາງເລກິເຊິງ່ໃນການແລກປຽນ ແລະ ການ

ຮວມມສືາກນົໃນການປກົປກັຮກສາຊວີະນານາພນັ. ພາຍໃຕການຊກ

ຍູຢາງຕັງ້ໜາຂອງຈນີ ປະຊາຄມົໂລກໄດບນັລ ຸສນົທສິນັຍາປາຣ ີ  ທີ່

ຮບັມກືບັການປຽນແປງຂອງດນິຟາອາກາດ; ຈນີລເິລີມ່ສາງສະຫະພນັ

ສາກນົການພດັທະນາແບບສຂີຽວ “ໜຶງ່ແລວ ໜຶງ່ເສັນ້ທາງ” ແລະ ໄດ

ດ�າເນນີການແລກປຽນຮວມມກືບັ 100 ກວາປະເທດ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ຫຼາຍໂຄງການຮວມມືກຽວກັບຊີວະນານາພັນ...ຄວາມພະຍາຍາມ

ແລະ ການປະກອບສວນຂອງຈນີໄດຮບັການຕລີາຄາຢາງຕັງ້ໜາຈາກ
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ປະຊາຄມົໂລກ.

      ທານອນິເກ ີອນັໂນເຊນິ (Inge Annoson), ຜູອ�ານວຍການຝາຍ

ບ�ລຫິານງານຂອງໂຄງການວາງແຜນສິງ່ແວດລອມສະຫະປະຊາຊາດ

ຄດິວາ “ພຂູຽວນ�າ້ໃສກ�ແມນພເູງນິພຄູ�າ” ໄດອະທບິາຍຢາງເລກິເຊິງ່

ຂອງຈດິສ�ານກຶທີມ່ະນດຸ ແລະ ທ�າມະຊາດຢູຮວມກນັຢາງກມົກຽວ, 

ເຊິ່ງອັນນີ້ບພຽງແຕໄດປະກອບສວນຢາງສ�າຄັນເຂົ້າໃນການຮັບມື

ການປຽນແປງຂອງດນິຟາອາກາດຂອງທົວ່ໂລກ, ຍງັໄດສະໜອງບດົ

ຮຽນທີລ່�າ້ຄາກຽວກບັການພດັທະນາແບບສຂີຽວ ແລະ ຢາງຕເນືອ່ງ

ໃຫແກບນັດາປະເທດ.

      ປດັຈບຸນັນີ,້ ຈາກນະຄອນຫວຼງປາຣ ີຝຣັງ່ ເຖງິ ນະຄອນຄນຸໝງິ 

vtmy[kpI6[rk[

ຈນີ, ຈາກການປຽນແປງດນິຟາອາກາດເຖງິການປກົປກັຮກັສາຊວີະ

ນານາພນັ, ພດຶຕກິ�າຕວົຈງິໃນການພດັທະນາແບບສຂີຽວຂອງຈນີ ກາວ

ເດນີໄປໜາຢາງບຢດຸຢັງ້.

ນະຄອນເລ້ີຊ່ັນ ແຂວງເສສວນ(Leshan City, Sichuan Province) ນົກບິນໄປ

ບິນມາຢາງເສລີ
四川省乐山市，鸟儿自由飞翔 CFP 图

共建地球生命共同体
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①

        ພດຶຕກິ�ານເິວດຈາກຢນຸນານເຖງິທົວ່ໂລກ

        从云南到世界的生态实践

      ທານນາງເອລຊີາເບດ ມເູຣມາ (Elizabeth Murema), ເລ

ຂາທກິານບ�ລຫິານງານຈາກກອງເລຂາຂອງ ສນົທສິນັຍາວາດວຍຊວີະ
ນານາພນັ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກາວວາ ການທີເ່ລອືກຈະຈດັຕັງ້ກອງ

ປະຊມຢູນະຄອນຄນຸໝງິ ແມນມຄີວາມຫວງັວາສາມາດເຮດັໃຫໝູເພືອ່ນ

ໃນທົ່ວໂລກເຫັນໄດເຖິງຄວາມສຸກທີ່ຊີວະນານາພັນນ�າມາໃຫແກປະ

ຊາຊນົຄນຸໝງິ, ເປນັສກັຂພີຍິານຂອງໝາກຜນົການກສາງສວີໄິລນິ

ເວດຂອງຈນີພອມທັງອ�ານວຍແນວຄິດໃໝໃຫແກການປົກປັກຮັກສາ

ຊວີະນານາພນັໃນທົວ່ໂລກ.

      ໃນໄລຍະເວລາທີ ່COP15 ຈດັຂຶນ້, ຂອບສນົທສິນັຍາວາດວຍ
ຊວີະນານາພນັພາຍຫຼງັປ ີ 2020 ທີມ່ຄີວາມໝາຍທາງປະຫວດັສາດ 

ຈະເກດີຂຶນ້ຢູໃນນະຄອນຄນຸໝງິ, ເຊິງ່ເປນັພືນ້ຖານໃນການບນັລວຸໄິສ

ທດັ “ການຢູຮວມກນັຢາງກມົກຽວກບັທ�າມະຊາດ” ປ ີ 2050. ແຕລ່ະ

ຝາຍໃນທົ່ວໂລກກ�ຈະຮວມມືພອມກັນອອກເດີນທາງຈາກກອງປະຊມ

ຄັງ້ນີ ້ຊກຍູການຄຸມຄອງຊວີະນານາພນັທົວ່ໂລກ ຮວມກນັສາງໂລກສວຍ

ງາມທີທ່ກຸສິງ່ທກຸຢາງຢູຮວມກນັຢາງກມົກຽວ ພະຍາຍາມສາງໂລກ

ທີພ່ວກເຮາົອາໄສຢູໃຫເປນັບານເກດີເມອືງນອນອນັດງີາມຮວມກນັ.

ຮູບ ① ຊາງອາຊີນອນຫັຼບໃນທ່ົງນາຂອງ ເຂດຈ້ິນໜິງ ນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນ
ນານ(Jinning District, Kunming City, Yunnan Province)

图① 亚洲象在云南省昆明市晋宁区的田地间酣睡 新华社 图

ຮູບ ② ໝີແພນດາປາກຳລັງເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນສວນອຸດທິຍານແຫງຊາດໝີແພນດາ

图② 野生大熊猫在大熊猫国家公园活动  新华社 图

ຮູບ ③ ນັກທອງທຽວໄປຢຽມຊົມ ແລະ ຮຽນຮູກຽວກັບຕົວຢາງພືດ

图③ 观众参观、了解植物样品 新华社 图
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③

②

      ສນົທສິນັຍາວາດວຍຊວີະນານາພນັ ເປນັໜຶງ່ໃນສນົທສິນັ

ຍາສາກນົທີີມ່ອີດິທພິນົທີສ່ດຸໃນຂງົເຂດຊບັພະຍາກອນຊວີະສດັ

ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິງ່ໄດສາງສາມເປົາ້ໝາຍຫຼກັຄ ືການ

ປກົປກັຮກັສາຊວີະນານາພນັ ການນ�າໃຊອງົປະກອບຂອງຊວີະ

ນານາພນັຢາງຕເນືອ່ງ ແລະ ການແບງປນັນ�າໃຊຜນົປະໂຫຍດ

ທີເ່ກດີຈາກຊບັພະຍາກອນພນັທກຸ�າຢາງເປນັຍຕຸທິ�າ ແລະ ເປນັ

ທ�າ. ກອງປະຊມພາຄສີນົທສິນັຍາແມນອງົການຄຸມຄອງຂອງ

ສນົທສິນັຍາວາດວຍຊວີະນານາພນັ, ສົງ່ເສມີການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັສນົທສິນັຍາດັງ່ກາວໂດຍຜານການຮບັຮອງເອາົຂ�ຕ້ກົລົງ

ໃນກອງປະຊມປກົກະຕ.ິ

      COP15 ແບງເປນັສອງໄລຍະຈດັຂຶນ້ຢູນະຄອນຄນຸໝງິ

ຂອງຈນີຄ ືວນັທ ີ11 ຫາ 15 ຕລຸາ ປ ີ2021 ແລະ ຫກົເດອືນ

ຕົນ້ປ ີ2022. ກອງປະຊມໄລຍະທ�າອດິຈດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີ11 ຫາ 

15 ຕລຸາ ປ ີ2021 ມເີນືອ້ໃນຕົນ້ຕ�ເຊັນ່: ພທິເີປດີ ຄ�າປາໄສຂອງ

ຜູນ�າ ກອງປະຊມລະດບັສງູ ວາລະທົວ່ໄປ ອອກ ຖະແຫງຼການ
ຄນຸໝງິ ແລະ ເອກະສານອືນ່ໆ, ພອມທງັຈດັຕັງ້ກດິຈະກ�າສະ

ໜບັສະໜນູ ແລະ ງານວາງສະແດງຄ ືເວທປີາໄສອາລຍິະທ�າ

ນເິວດ. ໄລຍະທສີອງຈະຖກືຈດັຂຶນ້ແບບອອຟໄລໃນຫກົເດອືນ

ຕົນ້ປ ີ2022 ເພືອ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການປກຶສາຫາ

ລຢືາງເລກິເຊິງ່ລະຫວາງຝາຍຕາງໆ, ສົງ່ເສມີບນັລຂຸອບສນົ

ທສິນັຍາວາດວຍຊວີະນານາພນັພາຍຫຼງັປ ີ2020 ເພືອ່ເຕົາ້ໂຮມ

ຄວາມເຫນັເປນັເອກະພາບຢາງກວາງຂວາງ, ເຊິງ່ມທີງັຄວາມ

ກະຕລືລືົນ້ທງັເປນັຮບູປະທ�າ.

本刊综合

ເພີມ່ຂາວອກີໜອຍໜຶງ່                         新闻多一点

共建地球生命共同体
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gxaospa' 9bj'c,joc0;'15ooko?

为什么是云南？

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）

在中国云南省昆明市举办，是国际社会对中国生物多样性

保护成就的认可。举办地落地昆明，是云南生物多样性、

气候条件和空气质量等综合因素决定的，云南生物多样性

在世界和中国有着重要地位。

      ກອງປະຊມປະເທດພາຄໃີນສນົທສິນັຍາວາ່ດວ້ຍຊວີະນານາພນັ

ຄັງ້ທ ີ15 (COP 15) ຈດັຂຶນ້ຢູນະຄອນຄນຸໝງິແຂວງຢນຸນານປະເທດ

ຈນີ, ເຊິງ່ເປນັການຮບັຮູຂອງສງັຄມົສາກນົທີມ່ຕີຜນົສ�າເລດັໃນການ

ອະນລຸກັຮກັສາຊວີະນານາພນັຂອງຈນີ.  ຄນຸໝງິທີເ່ປນັສະຖານທີຈ່ດັກອງ

ປະຊມນັນ້ ແມນໄດຕກົລງົຕາມປດັໄຈສງັລວມ ດັງ່ເຊັນ່: ລກັສະນະຊວີະ

ນານາພນັ, ເງືອ່ນໄຂທາງດນິຟາອາກາດ ແລະ ຄນຸນະພາບອາກາດດີ

ຂອງແຂວງຢນຸນານ. ພອມດຽວກນັນີ,້ ລກັສະນະຊວີະນານາພນັແຂວງ

ຢນຸນານ ແມນມທີີຕ່ັງ້ອນັສ�າຄນັຢູໃນຈນີ ກ�ຄ ືໃນໂລກ.

      ແຂວງຢນຸນານຕັງ້ຢູເຂດເຊືອ່ມຕກນັລະຫວາງແຫມຼອນິດຈູນີກບັ

ພພູຽງຊງິໄຫ-ຕເິບດ(Qinghai-Tibet Plateau),  ການເຄືອ່ນໄຫວ

ຂອງກບີແຜນດນິໃຫຍລະຫວາງເຂດເຊືອ່ມຕກນັ ໄດປະກອບເປນັເຂດ

ຮອມພແູນວສາຍຕັງ້ໄປຕາມລ�າດບັຈາກທດິໃຕໄປຫາທດິເໜອື ແລະ

ມທີງັພຜູາ ແມນ�າ້ຢູຄຽງຂາງກນັໄປ. ພອມດຽວກນັນັນ້, ໂດຍຮບັອດິ

ທພິນົຄວບຄມຸຈາກກະແສລມົອຸນຊມຂອງມະຫາສະໝດຸອນິເດຍ ກະແສ

ລມົມ�ລະສມຸທດິຕາເວນັຕກົສຽງໃຕ ແລະ ກະແສລມົທດິຕາເວນັຕກົ,  ພອມ

ທັງໄດຮັບອິດທິພົນລະດັບຂັ້ນຕາງກັນສູງຫຼາຍຂອງລະດັບດິນເທິງ

ໜານ�າ້ທະເລທີມ່ທີດິເໜອືສງູ ແລະ ທດິໃຕຕາ, ແຂວງຢນຸນານມປີະ

ເພດດນິຟາອາກາດອນັຫາຼກຫາຼຍເປນັພເິສດ, ຊຶງ່ໄດບ�າລງຸສາງຊວີະ

ຕ້ົນໄມສົນນ�າ້ຄຸນໝິງ (Metasequoia kunmingensis)

昆明市水杉湿地 新华社 图
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ນານາພນັອນັອດຸມົສມົບນູທີສ່ດຸຂຶນ້.

      ແຂວງຢນຸນານໄດກວມພືນ້ທີ ່4,1% ຂອງພືນ້ທີທ່າງບກົຂອງຈນີ, 

ບພຽງແຕປະກອບມີຊັບພະຍາກອນແນວພັນອັນອຸດົມສົມບູນເທົ່ານັ້ນ, 

ຍງັມຊີບັພະຍາກອນພນັທກຸ�າອນັລ�າ້ຄາ ແລະ ລະບບົນເິວດທີສ່ະຫຼບັສບັ

ຊອນຫາຼກຫາຼຍອກີດວຍ. ໃນ ບນັຊລີາຍຊືນ່ເິວດແຂວງຢນຸນານ(2018)

ໄດບນັທກຶວາ, ແຂວງຢນຸນານກວມເອາົລະບບົນເິວດທ�າມະຊາດຕາງໆ

ຈາກແຖບຮອນເຖງິພສູງູນ�າ້ກອນ ແລະ ທະເລຊາຍ, ເກອືບໄດກວມເອາົ

ທກຸປະເພດລະບບົນເິວດທາງບກົທງັໝດົຂອງໜວຍໂລກ.

      ລະບບົນເິວດພຜູາປາໄມທີສ່ະຫຼບັສບັຊອນຂອງແຂວງຢນຸນານ, 

ປະກອບມບີດົບາດໃນການປບັຕວົເອງອນັໃຫຍຫວຼງ(ການປບັຕວົເອງ

ຂອງດນິຟາອາກາດ ການໝນູວຽນຂອງທາດບ�າລງຸ ແລະອືນ່ໆ) ແລະ

ບດົບາດການສະໜບັສະໜນູເຊິງ່ກນັ(ເຊັນ່: ການເກບັກກັກາກບອນ-

ການປອຍອກົຊ ີ ແລະ ການບ�າລງຸຮກັສາຊວີະນານາພນັ ເປນັຕົນ້); 

ຊບັພະຍາກອນປາໄມຂອງແຂວງຢນຸນານເປນັສາງກາກບອນອນັສ�າ

ສວນຜູດາໂຊ(Pudacuo)ຢູກ່ິງແຂວງ ປົກຄອງຕົນເອງ ຊົນເຜ່ົາທິເບດ ຕີຊ້ິງ ແຂວງຢຸນນານ(Diqing
 Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan Province)

位于云南省迪庆藏族自治州的普达措 新华社 图

共建地球生命共同体
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ຄນັຂອງໂລກ, ມນັໄດສົງ່ເສມີບດົບາດອນັສ�າຄນັໃນດານຊັນ້ບນັຍາກາດ 

ເຮອືນແກວ ເຊັນ່ ໃນການເກບັຮກັສາຊບັພະຍາກອນກາກບອນຂອງ

ໂລກ  ແລະ ຫຼດຸຜອນອາຍກາກໂບນກິໃນຊັນ້ບນັຍາກາດຂອງໂລກ.

      ແຂວງຢນຸນານເລີມ່ຄົນ້ຄວາວຽກງານຊວີະນານາພນັຕັງ້ແຕຫວົ

ທ,ີ ຫາຼຍປມີານີ ້ໄດຮບັຜນົສ�າເລດັອນັໃຫຍຫວຼງຈ�ານວນໜຶງ່.

      ແຂວງຢນຸນານເປນັແຂວງນ�າໜາໃນການທດົລອງກສາງສວນ

ອດຸທຍິານແຫງຊາດ(National park)ຂອງປະເທດຈນີ. ປ ີ 1996, 

ແຂວງຢນຸນານໄດຮຽນຮູປະສບົການຂອງຕາງປະເທດ ເພືອ່ນ�າໜາ

ດ�າເນນີການຄົນ້ຄວາ ແລະ ຄົນ້ຫາການປະຕບິດັຕວົຈງິກຽວກບັສວນ

ອດຸທຍິານແຫງຊາດ;

      ແຂວງຢນຸນານໄດສະເໜແີນວຄວາມຄດິການຮກັສາປະເພດແນວ

ພນັຂະໜາດເລກັນອຍ ອອກກອນໝູຢູໃນປະເທດຈນີ, ເຊິງ່ໄດຮບັການ

ບກຸທະລອຸນັຍິງ່ໃຫຍໃນດານມາດຕະການການຮກັສາ ແລະ ຮບູແບບ

ການບ�ລຫິານ, ການກອບກູຊະນດິສ�າຄນັຕົນ້ຕ�ໄດຮບັປະສດິທຜິນົອນັ

ພົນ້ເດັນ່;

      ແຂວງຢນຸນານປະກອບມສີາງຊບັພະຍາກອນແນວພນັທາງຊວີະ

ພາບທ�າມະຊາດລະດບັຊາດແຫງທ�າອດິຂອງປະເທດຈນີ, ກ�ເປນັໜຶງ່

ໃນສອງສາງແນວພນັຊວີະພາບທ�າມະຊາດທີສ່າງຂຶນ້ຕາມມາດຖານ

ການເກບັຮກັສາແບບສາກນົຢູໃນໂລກ…

      ແຕປ ີ2006 ມານີ,້ ແຂວງຢນຸນານຍງັເພີມ່ທະວກີານຮວມມກືບັ

ປະເທດອອມຂາງເຊັນ່: ລາວ ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ດ�າເນນີ

ການອະນລຸກັຮກັສາຊວີະນານາພນັແບບຂາມຊາດ. ໄດສາງເປນັ “ເຂດ

ອະນລຸກັຮວມກນັລະຫວາງສບິສອງພນັນາຈນີ-ສາມແຂວງພາກເໜືອ

ຂອງລາວ” ໃນພືນ້ທີປ່ະມານ 2 ແສນເຮກັຕາ; ໄດເຊນັສນັຍາການ

ຮວມມຮືກັສາປາໄມ ແລະ ພກຶສາສາດສດັປາແຄມຊາຍແດນກບັປະ

ເທດຫວຽດນາມ; ເພີມ່ທະວກີານຮວມມກືານນ�າໃຊຮວມກນັກບັປະເທດ

ໄທ ແລະ ກ�າປເູຈຍ. ໃນປດັຈບຸນັ, ຊາງອາຊສີາມາດ “ທຽວຂາມຊາດ” 

ລະຫວາງຊາຍແດນຈນີ ແລະ ລາວຢາງເສລ.ີ ການອະນລຸກັຮກັສາ

ຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງຊວີະນານາພນັຂາມຊາດໄດກາຍເປນັພາກສວນ

ອນັສ�າຄນັໃນການຮວມມແືມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ.

      ຕາມຂ�ມ້ນູສະຖຕິໃິຫຮູວາ, ປະເພດສດັລຽງລກູດວຍນ�າ້ນມົ(Mam

malia)ຂອງແຂວງຢນຸນານມ ີ313 ປະເພດ, ກວມເອາົ 16,1% ຂອງ

ປະເພດທີມ່ໃີນໂລກ;

      ປະເພດນກົມ ີ945 ປະເພດ, ກວມເອາົ 15,2% ຂອງປະເພດທີມ່ີ

ໃນໂລກ;

      ປະເພດປານ�າ້ຈດືມ ີ617 ປະເພດ,ກວມເອາົ 18,2% ຂອງໂລກ;

      ປະເພດສດັທີມ່ກີະດກູສນັຫຼງັມ ີ2273 ປະເພດ, ກວມເອາົ 13,8% 

ຂອງໂລກ.

      ບພຽງແຕມປີະລມິານການຮກັສາອນັຫວຼງຫາຼຍເທົາ່ນັນ້, ຊມປີ

ມໆ ມານີ,້ ເກອືບວາເວັນ້ໜຶງ່ຫຼສືອງອາທດິ ແຂວງຢນຸນານກ�ໄດຄົນ້

ເຫນັ ແລະ ຕັງ້ຊືໃ່ຫປະເພດແນວພນັໃໝໆ .

      ໃນດານການອະນລຸກັຮກັສາພກຶສາສາດຊວີະນານາພນັຂະໜາດ

ນອຍໆນັນ້, ໃນ 5 ປທີີຜ່ານມາ, ແຂວງຢນຸນານໄດສາງເຂດ(ຈດຸ)ອະ

ນລຸກັນອຍ 30 ແຫງ, (ສວນ)ພືນ້ຖານຢູໃກກບັເຂດອະນລຸກັ ແລະ ພືນ້

ຖານຢູໄກກບັເຂດອະນລຸກັ ຈ�ານວນ 13 ແຫງ, ພືນ້ຖານທດົສອບການ

ກບັຄນືຖິນ່ຂອງຊວີະນານາພນັ 5 ແຫງ, ໄດບກຸທະລເຸຕກັນກິການແຜ່

ພນັທຽມ(ຫຼແືຜພ່ນັດວຍຄນົ)ໃນ 36 ປະເພດແນວພນັ, ປະຕບິດັການ

ຍກົຍາຍອະນລຸກັຢູໄກກບັເຂດອະນລຸກັ ປະເພດແນວພນັພກຶສາສາດຈ�າ

ນວນ 61 ປະເພດ ບນົພືນ້ຖານການແພພນັທຽມ, ເຮດັການປກູຝງັຄນື

ໃໝໃຫພກຶສາສາດປະເພດແນວພນັຂະໜາດນອຍໆຈ�ານວນ 16 ປະ

ເພດ, ເຊິງ່ຈ�ານວນສະສມົລວມທງັໝດົມ ີ30 ພນັກວາກິງ່ການ.

      ໃນດານການອະນລຸກັສດັປາປະເພດແນວພນັຂະໜາດນອຍໆ, 

ແຂວງຢນຸນານມແີຜນການສາງເປນັເຂດສະຫງວນທ�າມະຊາດ 362

ແຫງ ແລະ 11 ປະເພດ ຢູໃນເຂດ ເຊັນ່: ເຂດທດົລອງລະບບົສວນສາ

ທາລະນະແຫງຊາດ ແລະ ເຂດອະນລຸກັທ�າມະຊາດ ເປນັຕົນ້. ຢູພາຍ

ນອກເຂດອະນລຸກັ, ຍງັໄດແບງເຂດແດນອອກເພືອ່ສາງເປນັເຂດອະ

ນລຸກັນອຍ ຫຼ ືເຂດອະນລຸກັສາທາລະນະປະໂຫຍດຂອງຊມຊນົ ທີຖ່ເືອາົ 

ນກົຍງຸສຂີຽວ ແລະ ງວົປາອນິເດຍເປນັສດັສະຫງວນຮກັສາຕົນ້ຕ�. ພອມ

ດຽວກນັນັນ້, ຍງັໄດສາງເປນັລະບບົກວດກາລາດຕະເວນຮອບດານຄບົ

ຊດ ສ�າລບັປະເພດແນວພນັສດັປາ ແລະ ແນວພນັຂະໜາດນອຍ ລວມ

ທງັ ສະຖານທີຢູ່ອາໄສແຜພນັຂອງມນັ, ເຊິງ່ລວມທງັ ຊາງອາຊ ີລງີ

ຂນົຄ�າ ລງີແຂນຍາວຄິວ້ຂາວ(Hoolock tianxing) ນກົຍງຸສຂີຽວ 

ແລະ ສດັອືນ່ໆ, ເພືອ່ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງປະເພດແນວພນັຢູ

ໃນປາ.
本刊综合
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云南有兽类种数313种，

占世界种数16.1%；

淡水鱼类种数617种，

占世界种数18.2%；

鸟类种数945种，

占世界种数15.2%；

脊椎动物种数2273种，

占世界种数13.8%。

共建地球生命共同体

Ij;,daolhk'xt-k7q,Ij;,-u;yf16jgmy'soj;p3]d
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地球生命共同体的中国故事

|   占芭阅读9exkrkvjko16/17

中国生态文明思想继承了中国古代“天人合一”“道

法自然”的传统思想，是以人与自然、人与人、人与社会

和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的

文化伦理形态。其倡导的原则，与《生物多样性公约》确

定的保护生物多样性、持续利用其组成部分、公平合理分

享由利用遗传资源而产生的惠益的三大目标，以及“人与

自然和谐共生”的 2050 年愿景高度契合。

①

      ແນວຄິດຄວາມສີວິໄລທາງນິເວດຂອງຈີນໄດ້ສືບທອດແນວຄິດ

ດ້ັງເດີມອັນດີເດ່ັນຂອງຍຸກບູຮານຈີນ ທ່ີວ່າ “ມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດ

ລວມເປັນອັນດຽວກັນ”ແລະ “ຄຳສອນຂອງລັດທິເຕົາແມ່ນທ�າມະຊາດ”,

ເຊ່ິງແມ່ນຮູບແບບຈັນຍາບັນວັດທະນະທຳທ່ີມີຫັຼກການພ້ືນຖານຖືເອົາ

ຄົນກັບທ�າມະຊາດ ຄົນກັບຄົນ ຄົນກັບສັງຄົມ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ  ການ

ໝູນວຽນທ່ີດີ ການພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ

ແບບຍືນຍົງ. ຫຼັກການທີ່ມັນຮຽກຮ້ອງນັ້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງເປັນຢ່າງ

ສູງກັບ 3 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ທີ່ເກີດການເອື້ອປະໂຫຍດ ໃນການຮັກສາ

ຊີວະນາໆພັນ ການນຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບຂອງມັນຢ່າງຕເນື່ອງ ແລະ 

ການແບ່ງປັນນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນທ�າສົມເຫດຜົນມ�ລະດົກຊັບພະ

ຍາກອນ ທ່ີກຳນົດອອກຢູ່ໃນ ສົນທິສັນຍາຊີວະນາໆພັນ(ຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ) ນ້ັນ, ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບເປັນຢ່າງສູງກັບວິໄສ

ທັດປີ 2050 ທ່ີວ່າ “ມະນຸດກັບທ�າມະຊາດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວ” .
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②

③

ຈາກມະນຸດກັບທຳມະຊາດລວມເປັນອັນດຽວກັນໄປເຖິງການຍຶດໝ້ັນ 

ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງມະນຸດກັບທຳມະຊາດ

从天人合一到坚持人与自然和谐共生

ແນວຄິດ

ຮູບ ①  ງົວລິງຍູ ພູຊິນຫິຼງ (Qinling Budorcas taxicolor)
图① 秦岭羚牛 新华社 图

ຮູບ ② ເຂດອະນຸລັກທ�າມະຊາດລະດັບຊາດທະເລຫຍ້າ ຊ�ໄຫ(Caohai Lake) 
ແຂວງກຸຍໂຈວ(Guizhou Province)

图② 贵州省草海国家级自然保护区 新华社 图

ຮູບ ③ ລະມ່ັງທິເບດໂຕໜ່ຶງທ່ີພວມຊອກຫາແນວກິນໃນເຂດເຂີເຂີສ່ີຫີຼ ແຂວງຊິງໄຫ
(Qinghai Hoh Xil)

图③ 青海可可西里地区一只觅食的藏羚羊 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

      ໃນສະໄໝ ຈຸນຊິວ ຂອງຈີນ(ກ່ອນ ປີຄສ 770 - ກ່ອນ ປີຄສ 476), 

ທ່ີແຂວງຊານຕ່ົງປັດຈຸບັນມີປະເທດໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວ່າ ລັດຫູຼ (ຫູຼກົກ).

       ໃນລະດູຮ້ອນປີໜ່ຶງ, ເຈ້ົາຄອງປະເທດຫູຼ (ກະສັດປົກຄອງປະເທດ)

 ຊ່ື ຫູຼສວນກົງ(ກ່ອນ ປີຄສ 608 - ກ່ອນ ປີຄສ 591) ກຳລັງກະກຽມ

ຫາປາຢູ່ໃນແມ່ນ�້າ ແລະ ຫາກໃສ່ມອງລົງນ�້າ, ພ�ດີເວລານັ້ນເສນາ

ອາມາດ ລີເກີ ຍ່າງຜ່ານມາເຫັນ. ເສນາ ລີເກີ ຍ່າງໄປສູ່ທາງໜ້າ 

ແລະ ຕັດມອງໃສ່ປາຂອງກະສັດ ຫູຼສວນກົງ ຂາດ, ແລ້ວຖ້ິມໄປບ່ອນ

ທາງຂ້າງ. ກະສັດ ຫູຼສວນກົງ ຄຽດອ່ີຫີຼ. ເສນາ ລີເກີ ເວ້ົາວ່າ: “ໄລ

ຍະນີ້ພ�ດີແມ່ນໄລຍະເວລາແຜ່່ພັນຂອງປາ ທ່ານເອົາມອງມາຫາປາ 

ແມ່ນບຢາກໃຫ້ປາເຕີບໃຫຍ່ໄດ້, ຈ່ັງແມ່ນໂລບມາກໂລພາແທ້!” ກະ

ສັດ ຫູຼສວນກົງ ຟັງແລ້ວກ�ຖາມເຫດຜົນ, ເສນາ ລີເກີ ກ�ເລ່ົາເຫດຜົນ

ກ່ຽວກັບຄວນປ້ອງກັນຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງນິເວດໃນການຫາປາແນວ

ໃດໃຫ້ເພ່ິນຟັງ. ຫັຼງຈາກໄດ້ຟັງແລ້ວ, ກະສັດ ຫູຼສວນກົງ ຍອມຮັບຄວາມ

ຜິດພາດຂອງຕົນ, ແລ້ວເກັບມອງປາທ່ີຖືກຕັດນ້ັນຮັກສາໄວ້ ເພ່ືອເປັນ

ສ່ິງຕັກເຕືອນ.

       ພາຍຫັຼງກະສັດ ຫູຼສວນກົງ ແລ້ວ, ມີນັກຄິດຜູ້ໜ່ຶງຊ່ືວ່າ ສູນຈື(ກ່ອນ

ປີ ຄສ 313 - ກ່ອນ ປີ ຄສ 238) ເຄີຍເວ້ົາວ່າ: ເມ່ືອເວລາທ່ີພຶກສາສາດ

ຢູ່ໃນໄລຍະເບ່ັງບານອອກດອກເຕີບໃຫຍ່ ບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນປ່າ

ຕັດປ່າໄມ້, ເມ່ືອເວລາປາກຳລັງແຜ່ພັນ ບອະນຸຍາດໃຫ້ໃສ່ມອງ ວາງ

ຢາພິດໃນໜອງນ�າ້, ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພວກມັນ.

      ແນວຄິດການອະນຸລັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມນິເວດ ແມ່ນຄົງຕົວ

ຢູ່ໃນວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜ່ົານ້ອຍຕ່າງໆຂອງປະເທດຈີນເຊ່ັນດຽວ

ກນັ. ຊນົເຜົາ່ໄທລືທ້ີດ່ຳລງົຊວີດິຢູກ່ິງ່ແຂວງປກົຄອງຕນົເອງເຜົາ່ໄທ

ລ້ືສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານ, ພາຍໃນວັດທະນະທຳທ່ີສືບທອດກັນ

ມາເປັນຫຼາຍລຸ້ນຄົນຂອງພວກເຂົານັ້ນ ໄດ້ມີແນວຄິດປະຊາຄົມຮ່ວມ

ຊາຕາກຳກ່ຽວກັບມະນຸດກັບທຳມະຊາດທ່ົວໄປຢູ່ແລ້ວ ຄື: “ບມີປ່າໄມ້

共建地球生命共同体
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ກ�ບມີນ�າ້ ບມີນ�າ້ກ�ບມີນາ ບມີນາກ�ບມີສະບຽງອາຫານ ບມີສະບຽງອາ

ຫານກ�ດຳລົງຊີວິດຕໄປບໄດ້”.

      ເລ່ີມຈາກຄວາມເວ້ົາເລ່ົາເລ່ືອງເຖິງການສັກກາລະບູຊາສັນຍາ

ລັກໂຕເຕີມ(Totem), ແນວຄິດຂອງບັນພະບູລຸດຈີນໄດ້ແຕກໜຈແໜງ

ຕັ້ງແຕ່ດົນນານ ກ່ຽວກັບການເຮັດຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງການ

ປະມົງ ແລະ ຂະແໜງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຕາມກົນໄກທຳມະຊາດໃນ

ນິເວດ, ນ້ີກ�ຄື ປັນຍາທາງນິເວດທ່ີປາຖະໜາຕ “ຄວາມກົມກຽວຂອງ

ມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດ”.

      ຕ້ັງແຕ່ໄດ້ສະຖາປະນາປະເທດຈີນໃໝ່ເປັນຕ້ົນມາ, ປະເທດຈີນ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງສ່ິງແວດລ້ອມຊັບ

ພະຍາກອນທາງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາສ່ິງແວດລ້ອມເສດ

ຖະກິດສັງຄົມຕະຫຼອດມາ. ທ່ານ ເໝົາເຈີຕົງ ໄດ້ສະເໜີອອກແນວຄິດ

ການອະນຸລັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ເຕ້ິງສຽວຜິງ ໄດ້ສະເໜີຄວາມ

ຮຽກຮ້ອງຕທ່ົວປວງຊົນໃຫ້ປູກຕ້ົນໄມ້ ແລະ ອ່ືນໆ. ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 

2018 “ຄວາມສີວິໄລດ້ານນິເວດ” ໄດ້ຂຽນເຂ້ົາໃນ “ລັດຖະທຳມະນູນ

ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ”, ໃນເດືອນພຶດສາພາຂອງປີດຽວ

ກັນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງນິເວດແຫ່ງປະ

ເທດຈີນ, ທ່ານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນໄດ້ບັນລະຍາຍແນວຄິດ

ຄວາມສີວິໄລທາງນິເວດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີອອກວ່າຈະຮ່ວມປຶກສາຫາ

ລືການກສ້າງຄວາມສີວິໄລທາງນິເວດທ່ົວໂລກ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມການ

ປັບປຸງສ່ິງແວດລ້ອມຂອງໂລກແບບລົງເລິກ, ເພ່ືອກາຍເປັນແຜນການ

ແກ້ໄຂວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງ, ຊີ້ນຳການຮ່ວມມືສາກົນໃນການຮັບມືການປ່ຽນແປງ

ຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

      ແນວຄິດຄວາມສີວິໄລດ້ານນິເວດຂອງຈີນ ລວມທັງຫັຼກການ “8 

ຍຶດໝັ້ນ” ມີຄື: ຍຶດໝັ້ນຫຼັກການທີ່ວ່າເມື່ອນິເວດຮຸ່ງເຮືອງ ຄວາມສີວິ

ໄລກ�ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ; ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າ ມະນຸດ ກັບ ທຳມະຊາດ

ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວ; ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າພູຂຽວນ�າ້ໃສ ກ�ແມ່ນພູ

ເງິນພູຄຳ; ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າສະພາບແວດລ້ອມນິເວດທ່ີດີ ກ�ແມ່ນ

ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ; ຍຶດໝັ້ນຫຼັກການທີ່ວ່າ 

ພູ ນ�າ້ ປ່າ ທ່ົງ ໜອງນ�າ້ ຫຍ້າ ແມ່ນປະຊາຄົມຮ່ວມຊີວິດກັນ; ຍຶດໝ້ັນ

ຫັຼກການທ່ີວ່າການນຳໃຊ້ລະບອບອັນເຂ້ັມງວດທ່ີສຸດ ແລະ ກົດໝາຍອັນ

ຄົບຖ້ວນເຂ້ັມງວດທ່ີສຸດມາປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມທາງນິເວດ; ຍຶດ

ໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າຂະບວນການປວງຊົນເພ່ືອກສ້າງປະເທດຈີນທ່ີສວຍ

ງາມ; ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າການຮ່ວມກັນສະແຫວງຫາເສ້ັນທາງການກ

ສ້າງຄວາມສີວິໄລທາງນິເວດຂອງໂລກ.

ນົກຍາງຄ�ດ�າ
黑颈鹤 新华社 图
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ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າເມ່ືອນິເວດຮຸ່ງເຮືອງ ຄວາມສີວິໄລກ�ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

坚持生态兴则文明兴

 ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າພູຂຽວນ�າ້ໃສ ກ�ແມ່ນພູເງິນພູຄຳ

坚持绿水青山就是金山银山

ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າສະພາບແວດລ້ອມນິເວດທ່ີດີ ກ�ແມ່ນຄວາມຜາສຸກຂອງ

ປະຊາຊົນທ່ົວໄປຫຼາຍທ່ີສຸດ

坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉

 

ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າພູ ນ�າ້ ປ່າ ທ່ົງ ໜອງນ�າ້ ຫຍ້າ ແມ່ນປະຊາຄົມຮ່ວມຊີວິດກັນ

坚持山水林田湖草是生命共同体

ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າຂະບວນການປວງຊົນເພ່ືອກສ້າງປະເທດຈີນທ່ີສວຍງາມ

坚持建设美丽中国全民行动

ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າການຮ່ວມກັນສະແຫວງຫາເສ້ັນທາງການກສ້າງຄວາມສີວິ

ໄລດ້ານນິເວດຂອງໂລກ

坚持共谋全球生态文明建设

ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າການນຳໃຊ້ລະບອບອັນເຂ້ັມງວດທ່ີສຸດ ແລະ ກົດໝາຍອັນ

ຄົບຖ້ວນເຂ້ັມງວດທ່ີສຸດມາປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມທາງນິເວດ

坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境

ຍຶດໝ້ັນຫັຼກການທ່ີວ່າ ມະນຸດ ກັບ ທຳມະຊາດຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວ

坚持人与自然和谐共生

ແນວຄິດຄວາມສີວິໄລດ້ານນິເວດຂອງຈີນ ລວມທັງຫຼັກການ “8 ຍຶດໝັ້
ນ” 
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①

      ປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ(Neophoaena asiaeorientalis)

ເປັນຊີວະແນວພັນສຳຄັນຕົ້ນຕ�ໃນລະບົບນິເວດທາງນ�້າຂອງແມ່ນ�້າ
ຢາງຊີກຽງ, ເຄີຍແຈກຢາຍຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນສາຂາຕອນກາງ
ຕອນປາຍຂອງແມ່ນ�້າຢາງຊີກຽງ ແລະ ໜອງຕຸ້ງຖິງ(Dongting 

Lake) ໜອງປ�ຢາງ(Poyang Lake)ທ່ີເຊ່ືອມຕກັບແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ. 
ຜ່ານມາໄລຍະໜຶ່ງນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການ
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງເປັນໄລຍະຍາວ, ປະລິມານຂອງ
ຝູງປາໂລມາແມ່ນ�້າຢາງຊີກຽງສືບຕຫຼຸດລົງ. ໃນປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່
ຈຳນວນ 1000 ກວ່າໂຕ, ເຊິ່ງຖືກຈັດເປັນສັດປ່າທີ່ຖືກປົກປັກຮັກສາ
ອັນສຳຄັນໃນລະດັບທີໜ່ຶງຂອງປະເທດຈີນ.
      ຄຽງຄູ່ກັນກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຫ້າມປະມົງໄລຍະ 10 ປີ” 
ຕ້ັງແຕ່ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021 ເປັນຕ້ົນມາ, ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງ
ແວດລ້ອມທາງນິເວດໃນແລວເສດຖະກິດແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ ໄດ້ມີການ
ຫັນປ່ຽນອັນແທ້ຈິງ, ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຂອງການປົກປັກຮັກ
ສາປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງໄດ້ປັບປຸງດີຂ້ຶນຢ່າງບຢຸດຢ້ັງ.
      ຢູ່ຝ່ັງເໜືອແມ່ນ�າ້ຢາງຊີຂອງນະຄອນ ສືໂສ ແຂວງຫູເປີຍ(Shi

shou City, Hubei Province), ພາຍໃນເກາະຫົງທ່ີເປັນຮູບວົງເດືອນ
ທ່ີຕ້ັງຢູ່ສາຍນ�າ້ເກ່ົາຂອງແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ ແມ່ນມີພ້ືນຖານຢູ່ໄກກັບ
ເຂດອະນຸລັກ(exsitu conservation)ຂອງປະເພດປາໂລມາແມ່ນ�າ້
ຢາງຊີກຽງແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຈີນ, ກ�ຄື ເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ
ລະດັບຊາດຂອງ ປາປາຍໂຈ(Lipotes vexillifer)ເກາະຫົງແມ່ນ�້າ
ຢາງຊີກຽງແຂວງຫູເປີຍ. ໃນເດອືນພະຈິກ ປີ 1990, ທີມຄົ້ນຄວ້າທີ່
ທ່ານ ຫວັງຕິງ(Wang ding) ນັກຄ້ົນຄວ້າຂອງສະຖາບັນຊີວະນານາ
ພັນໃນນ�າ້ທ່ີຂ້ຶນກັບສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າປະເທດຈີນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອຂອງນັກປະມົງທ້ອງຖ່ິນ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະມົງເອົາປາໂລມາແມ່ນ�າ້
ຢາງຊີກຽງຈຳນວນ 5 ໂຕຈາກສາຍຫັຼກຂອງແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ ແລະ 
ປ່ອຍພວກມັນໄປລ້ຽງຢູ່ໃນສາຍນ�້າເກົ່າຂອງແມ່ນ�້າຢາງຊີກຽງໃນ
ເກາະຫົງ, ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນ 3 ປີຕມາ, ສືບຕປ່ອຍໄດ້10 ກວ່າໂຕຕາມລຳ
ດັບ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງຂອງທ່ີນ້ີ ລວມ
ທັງໝົດມີ 101 ໂຕແລ້ວ.
      “ຈຳນວນດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ບັນລຸເຖິງຈຳນວນສາມາດບັນຈຸອັນໃຫຍ່
ທີ່ສຸດຂອງປາໂລມາແມ່ນ�້າຢາງຊີກຽງທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມສາຍນ�້າເກົ່າ

ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ

ແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ: ເຝ້ົາຮັກສາປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ

长江 ：守护长江江豚



2121

ຮູບ ① ຮ່ອມຜາອູເຊຍ(Wu Gorge)ຢາງຊີກຽງ

图① 长江巫峡 CFP  图

ຮູບ ② ປາໂລມາແມນ�າ້ຢາງຊີກຽງ

图② 长江江豚 新华社  图 ②

ເພີມ່ຂາວອກີໜອຍໜຶງ່                         新闻多一点

ແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ: ເຝ້ົາຮັກສາປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ

长江 ：守护长江江豚

ຢາງຊີກຽງສາມາດແບກຫາບໄດ້ແລ້ວ.” ທ່ານ ຫວັງຕິງ ບອກໃຫ້ຮູ້
ວ່າ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນແບບຫາບທາງສິ່ງແວດລ້ອມນິເວດ
ຂອງສາຍນ�າ້ເກ່ົາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ, ສະໜັບສະໜູນຊີວະນານາພັນ
ປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງຂອງພ້ືນຖານທ່ີໄກກັບເຂດອະນຸລັກອ່ືນໆ
ມີການຟ້ືນຟູ ແລະ ການພັດທະນາ, ຈ່ຶງມີປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ
ຈຳນວນ 18 ໂຕ ທ່ີຜ່ານການເລືອກເຟ້ັນ ຖືກສ່ົງໄປເຖິງສາຍນ�າ້ເກ່ົາ 
ເຫຼົາວັນ ແຄມໜອງຫົງຫູ ແຂວງຫູເປີຍ ແລະເຂດອື່ນໆໃນເດືອນເມ
ສາ ປີ 2021.
      ທ່ານ ຕິງເຈີຫຼຽງ(Ding Zeliang) ອາຍຸ 54 ປີ ເປັນຜູ້ລ້ຽງເກືອ
ປາໂລມາແມ່ນ�າ້ທ່ີຊ່ືວ່າ “ເປ້ໆ” ໃນອາຍຸ 4 ປີ, ລາວມີບົດບັນທຶກວຽກ
ງານບົດໜ່ຶງ ແລະ ປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີິກຽງ “ເປໆ” ກ�ເປັນໜ່ຶງໃນ
ເນ້ືອໃນຂອງບົດບັນທຶກນ້ັນ. ການລ້ຽງນົມ ການຂາດນົມ ຈົນເຖິງການ
ກິນອາຫານ ການເພ່ີມທາດບຳລຸງ, ແຕ່ລະສ່ິງລາຍລະອຽດໃນການເຕີບ
ໃຫຍ່ຂອງ “ເປໆ” ລາວລ້ວນແຕ່ໄດ້ບັນທຶກຢູ່ໃນບົດບັນທຶກຢ່າງຮຽບ
ຮ້ອຍ. ອີງຕາມຂ�ມູ້ນວິເຄາະຂອງອາຍຸ ຄວາມຍາວຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ
ດັດຊະນີທາງຊີວະຊາດພາກສ່ວນໜຶ່ງ, ທ່ານ ຕິງເຈີຫຼຽງ ຍັງໄດ້ປະ
ສານສົມທົບກັບນັກຄ້ົນຄວ້າດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມແບບທ�າມະຊາດຕ 
“ເປໆ” ຫັຼງຈາກທ່ີມັນໄດ້ເຂ້ົາສູ່ໄລຍະໄວໜຸ່ມ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມສາມາດ
ໃນການຢູ່ລອດຕາມທ�າມະຊາດຂອງມັນ.
      ເມ່ືອເຫັນປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ “ເປໆ” ທ່ີຈະລາຈາກໄປ, 
ທ່ານ ຕິງເຈີຫຼຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າແບບຈ�າໃຈກ�ຕາມ, ແຕ່ຍ່ິງເຂ້ົາໃຈຕ
ຄວາມໝາຍຂອງເລື່ອງນີ້ຫຼາຍກວ່າ: “ໂດຍຜ່ານການລ້ຽງຂອງຄົນ 
ສາມາດຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລາຍລະອຽດຕການປ່ຽນແປງທາງຊີວະ
ຊາດ ແລະ ກົນໄກການແພ່ພັນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປາໂລມາແມ່ນ�້າ
ຢາງຊີກຽງ. ປາໂລມາແມ່ນ�າ້ຢາງຊີກຽງ ທ່ີລ້ຽງດ້ວຍຄົນ ຫັຼງຜ່ານ
ການຝຶກອົບຮົມແບບທ�າມະຊາດແລ້ວ, ກ�ສາມາດມີຄວາມສາມາດ
ການຫາອາຫານ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ
ໄດ້ຄືກັນ.”

      ເວລາການສກຸງອມຂອງປາປະເພດເສດຖະກດິໃນແມນ່�າ້
ຢາງຊກີຽງ ແມນ່ 3 ຫາ 4 ປ,ີ ການຫາ້ມປະມງົໄລຍະ 10 ປ,ີ
ຈະມີເວລາໃຫ້ປະເພດປາສ່ວນຫຼາຍຍາດເວລາແຜ່ພັນໄດ້ 
2 ຫາ 3 ລຸນ້, ຈະນ�າຄວາມຫວງັມາຍງັການປກົປກັຮກັສາຊີ
ວະນານາພັນຕົວຫຼັກສ�າຄັນຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ລວມທັງປາ
ໂລມາແມນ່�າ້ຢາງຊກີຽງ.
      ການຫາ້ມປະມງົໃນແມນ່�າ້ຢາງຊກີຽງ ແມນ່ກຽ່ວພນັເຖງິ
ຊາວປະມງົປະມານ 230 ພນັຄນົ. ຈນົຮອດທາ້ຍເດອືນ ກມຸພາ
ປ ີ2021, ກອງທນຶຊວ່ຍທດົແທນການເຊາົປະມງົ ຫາ້ມປະມງົ 
ຈ�ານວນ 25 ກວາ່ຕືຢ້ວນ ທງັໝດົໄດຖ້ກືປະຕບິດັຢາ່ງຮຽບ
ຮອ້ຍ, ແຕລ່ະທອ້ງຖິນ່ໄດຊ້ວ່ຍເຫຼອືຊາວປະມງົທີເ່ຊາົການປະ
ມງົຈ�ານວນ 160 ພນັຄນົ ບນັລກຸານຫນັປຽ່ນການປະກອບອາ
ຊບີ, ສະສມົປະຕບິດັການຮບັປະກນັທາງສງັຄມົຈ�ານວນ 215

ພນັຄນົ, ຈຶງ່ບນັລກຸານຮບັປະກນັໃຫແ້ກຄ່ນົທີຄ່ວນໄດຮ້ບັ ແລະ 
ຮບັປະກນັເຖງິທີສ່ດຸ.
      ຕັງ້ແຕວ່ນັທ ີ1 ມນີາ ປ ີ2021 ເປນັຕົນ້ມາ, ກດົໝາຍວາ່
ດວ້ຍເຂດສາຍນ�າ້ໄຫສຼະບບັທ�າອດິຂອງປະເທດຈນີ ກດົໝາຍ
ວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາແມນ່�າ້ຢາງຊກີຽງ ສປ ຈນີ ໄດເ້ກດີ
ມຜີນົສກັສດິຢາ່ງເປນັທາງການ.

共建地球生命共同体
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      ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນຕຸລາຂອງແຕ່ລະປີ, ຢູ່ໃນໜອງດອກບົວ
ຫຼວງຂອງສວນພຶກສາສາດແຖບຮ້ອນສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານ 
ມີໃບດອກບົວຫຼວງເປັນແຜ່ນໆໄດ້ກາງໃບອອກຢູ່ເທິງໜ້ານ�້າຢ່າງສະ
ບາຍ. ສາວເຜ່ົາໄທລ້ືນ່ັງຢູ່ເທິງແຜ່ນໃບດອກບົວຫຼວງ ປຽບເໝືອນດ່ັງ
ພວມນ່ັງຢູ່ເທິງເຮືອນ້ອຍລຳໜ່ຶງ.
      ດອກບົວຫຼວງ ເປັນພຶກສາສາດທ່ີມີໄວ້ເພ່ືອຊົມຢູ່ເທິງນ�າ້ຊະນິດ
ໜ່ຶງ, ເສ້ັນຜ່າສູນກາງຂອງໃບບົວຫຼວງອາດມີເຖິງສອງແມັດຂ້ຶນໄປ, 
ສາມາດແບກຫາບເຄ່ືອງທ່ີມີນ�າ້ໜັກ ຫົກສິບ ຫາ ເຈັດສິບກິໂລ ກ�ບຈົມ.
ມັນມີແຫ່ຼງກຳເນີດຢູ່ເຂດແຖບຮ້ອນໃນອາເມລິກາໃຕ້, ໄດ້ນຳເຂ້ົາສວນ
ພຶກສາສາດສິບສອງພັນນາໃນປີ 1963 ໂດຍຜ່ານການບຳລຸງເປັນຫຼາຍ
ປີ ດຽວນ້ີໄດ້ກາຍເປັນນາມບັດອັນໂດດເດ່ັນໃບຫນ່ຶງຂອງສວນພຶກສາ
ສາດແລ້ວ.
      ຕົ້ນຫຍ້າຟ້ອນລຳ(ຊື່ທາງວິທະຍາສາດແມ່ນCodariocalyx 

motorius (Houtt.) Ohashi) ດອກກາຟາກ ດອກເອົາທາດບຳລຸງ
ຈາກພຶກສາສາດອ່ືນ(ຊ່ືທາງວິທະຍາສາດແມ່ນ Sapria himalayana

Griff). ເຫັດອອກແສງສີຂຽວຍາມກາງຄືນ ແລະ ພຶກສາສາດອ່ືນໆ. 
ພາຍໃນສວນພຶກສາສາດສິບສອງພັນນາ ພຶກສາສາດອັນມະຫັດສະຈັນ
ເຫ່ົຼານ້ີເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນຕາງຶດງ�ຫຼ້າຍ. ທ່ານ ຫິຼວກວາງຢູ(Liu Guang

yu)ເປັນວິສະວະກອນອາວຸໂສຂອງສວນພຶກສາສາດ,ລາວໄດ້ນຳໃຊ້
ພຶກສາສາດອັນມະຫັດສະຈັນເຫ່ົຼານ້ີມາດຶງດູດເອົາຜູ້ມັກຮັກຄ້ົນຄວ້າທຳ
ມະຊາດໄດ້ຈຳນວນບໜ້ອຍ, ໂດຍຜ່ານການເລ່ົາເລ່ືອງ ເຮັດໃຫ້ປວງ
ຊົນທ່ີນັບມ້ືນັບຫລາຍຂ້ຶນຮັບຮູ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ພາລະ
ໜ້າທ່ີຂອງສວນພຶກສາສາດ.
      ການກອບກູ້ພຶກສາສາດປ່າຊະນິດນ້ອຍໆ ເປັນໜ່ຶງພາລະໜ້າທ່ີ
ຂອງສວນພຶກສາສາດ. ທ່ານ ຫຼິວກວາງຢູ ໄດ້ເລົ່າເຖິງເລື່ອງໜຶ່ງທີ່
ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ “ປາຍສີທ�ລັນ” (ຊ່ືວິທະຍາສາດແມ່ນ Pa-

ສວນພຶກສາສາດສິບສອງພັນນາ: “ເຮືອໃຫຍ່ໂນອາ” ແຫ່ງພຶກສາສາດ

西双版纳植物园 ：植物“诺亚方舟”
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phioedilum spicerianum Rchb.f. pfitzer,)ຄື: ໃນປີ 2003, ພະ
ນັກງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບດອກປາຍສີທ�ລັນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວໃນຈຳ
ນວນ 40 ກວ່າກ້ານຢູ່ແຄມຝ່ັງແມ່ນ�າ້ສາຍໜ່ຶງທ່ີນະຄອນພູເອີແຂວງ
ຢຸນນານ—ນ້ີແມ່ນເທ່ືອທຳອິດ ກ�ເປັນເທ່ືອດຽວທ່ີປະເທດຈີນໄດ້ຄ້ົນເຫັນ
ຈຸດແຈກຢາຍຢູ່ຂອງດອກປາຍສີທ�ລັນ. ໃນນັ້ນ, ສິ່ງແວດລ້ອມການ
ດຳລົງຊີວິດຂອງພວກມັນແມ່ນຮ້າຍແຮງ ເຂດທີ່ຢູ້ອ້ອມຂ້າງໄດ້ຖືກ
ບຸກເບີກເປັນດິນປູກຕ້ົນກາເຟແລ້ວ, ແມ່ນ�າ້ຖືກຝຸ່ນຂອງໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງກາເຟເປັນມົນລະພິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໂດຍຜ່ານການປົກປັກຮັກ
ສາດິນຫ່າງກັບເຂດອະນຸລັກ ແລະ ການນຳເຂົ້າ, ສວນພຶກສາສາດ
ນຳໃຊ້ເວລາ 8 ປີ ຈ່ຶງໄດ້ບຳລຸງກ້ານພັນດອກປາຍສີທ�ລັນອອກມາໄດ້ 
ໃນຈຳນວນພັນກວ່າຕົ້ນ, ແລະ ດຳເນີນການຈັດສົ່ງມັນເຂົ້າເຂດປ່າ
ຄືນເລ່ີມຈາກໃນປີ 2015.
    

      ສວນພກຶສາສາດສບິສອງພນັນາກວມເອາົພືນ້ທີ ່1125 

ເຮກັຕາ, ເກບັກ�າເອາົພກຶສາສາດທີມ່ຊີວີດິ 13 ພນັຊະນດິ,

ສາ້ງເຂດຊະນດິພກຶສາສາດສະເພາະ 38 ແຫງ່ ຮກັສາປາ່ໄມ້

ແຖບຮອ້ນດັງ້ເດມີ 350 ເຮກັຕາ, ເຊິງ່ເປນັສວນສາທາລະນະ

ທີເ່ກບັກ�າເອາົຊະນດິພດືຂາ້ງນອກ ແລະ ຊະນດິກຸມ່ພດືທີເ່ປດີ

ສູປ່ວງຊນົອນັຫາຼຍທີສ່ດຸຂອງໂລກ.

      ໃນປ ີ2013, ສວນພກຶສາສາດສບິສອງພນັນາໄດສ້ະເຫນີ

ແຜນການປົກປັກຮັກສາກວມລວມພຶກສາສາດທ້ອງຖິ່ນຮອບ

ດາ້ນ, ມນີກັຄົນ້ຄວາ້ທີມ່າຈາກສວນພກຶສາສາດ 14 ສວນຂອງ

ຈນີໄດເ້ຂົາ້ຮວ່ມແຜນການດັງ່ກາ່ວນີ,້ ແລະ ໄດຊ້ອກເຫນັພກຶ

ສາສາດທີໃ່ກສ້ນູພນັໃນພນັກວາ່ຊະນດິຢູທ່ົວ່ປະເທດ. ຈນົຮອດ

ທາ້ຍປ ີ 2019, ລວມທງັພກຶສາສາດທອ້ງຖິນ່ທີຕ່ກົຢູໃ່ນຄວາມ

ອນັຕະລາຍຈ�ານວນ 2620 ຊະນດິໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາຢູ່

ໃນສວນພກຶສາສາດ, ໃນນັນ້ມຈີ�ານວນ 62 ຊະນດິເລີມ່ດ�າເນນີ

ການສົງ່ຄນືປາ່ແລວ້.

      ລວມທງັມນີກັວຊິາການ ແລະ ນກັສກຶສາຈ�ານວນ 118

ຄນົທີມ່າຈາກ 43 ປະເທດ ແລະ ທອ້ງຖິນ່ໄດເ້ຮດັວຽກ ແລະ 

ຮາຮຽນຢູສ່ວນພກຶສາສາດສບິສອງພນັນາ.

ສວນດອກໄມຂອງສວນພຶກສາສາດເຂດຮ້ອນສິບສອງພັນນາສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ

中科院西双版纳热带植物园百花园 新华社 图
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      ທີ່ເຂດທະເລພາກຕາເວັນຕົກເກາະເຟິ້ງຫວງນະຄອນຊານຢາ

ແຂວງໄຫຫຼຳ(Sanya City, Hainan Province), ຫັຼງຈາກນັກຄ້ົນ

ຄວ້າກຸ່ມປູກປະກາລັງຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າທະເລແຖບຮ້ອນຂອງທະ

ເລຈີນໃຕ້ ໄຫຫຼ�າ ໄດ້ນຳເຮືອຍ້າຍປູກປະກາລັງໄປຮອດເຂດທະເລທົດ

ລອງແລ້ວ, ປ່ຽນນຸ່ງຊຸດດຳນ�າ້ ແລະ ໂດດລົງສູ່ທ້ອງທະເລ—ໃນຫຼາຍ

ປີທ່ີຜ່ານມາ, ເຂົາເຈ້ົາຍຶດໝ້ັນ “ປູກ” ປະກາລັງຢູ່ໃຕ້ທະເລເປັນຫຼາຍໆ

ປີມາ.

      ຢູ່ເທິງຖານການທົດລອງທາງທະເລ, ທ່ານ ເສິງຫົງເຈ້ິງ(Chen 

Hongzheng) ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າທະເລແຖບຮ້ອນທະເລຈີນ

ໃຕ້ ໄຫຫຼ�າ ກຳລັງນຳພາທີມງານແຈກຢາຍປະກາລັງທ່ີເກັບມາແບ່ງ

ເປັນແຜ່ນນ້ອຍ ແລະ ມັດຢູ່ເທິງໜານເພາະພັນ. ຈັກໜ້ອຍ, ໜານເພາະ

ພັນປະກາລັງເຫ່ົຼານ້ີຈະຖືກປູກເຂ້ົາສູ່ໃຕ້ທ້ອງທະເລ. ເຮັດການທົດລອງ

ຍາມກາງເວັນ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າຍາມກາງຄືນ, ເຂົາເຈ້ົາກຳລັງບຳລຸງ

ສ້າງແຜນການໜ່ຶງ ຄື ສ້າງສວນປະກາລັງອັນສວຍງາມຢູ່ໃຕ້ທະເລ, 

ບຳລຸງສ້າງປະກາລັງລ້ານກວ່າກ�.

      “ພວກເຮົາພົບເຫັນວ່າ, ເມ່ືອພັນປະກາລັງຖືກທຳລາຍ ມັນຈະປ່ຽນ

ກາຍເປັນອົງປະກອບປິ່ນປົວຕົນເອງ, ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຍັງຈະປະກົດມີໄຮ

ໂດຣ (Hydroid)ທ່ີເກີດໃຫມ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໄຮໂດຣເຫ່ົຼານ້ີສາມາດ

ຫັນປ່ຽນເປັນສ່ວນປະກອບຂອງປະກາລັງ, ການຄ້ົນຄວ້ານ້ີໄດ້ສະໜອງ

ຄວາມຮູ້ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກຂະຫຍາຍພັນຂອງປະກາ

ລັງແບບບມີເພດ.” ທ່ານ ເສິນຫົງ ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໄຮ

ໂດຣສ່ວນໜ່ຶງສາມາດເກີດອອກໜໃໝ່ຈຳນວນ 4 ຫາ 7 ໜ, ໜໃໝ່ຈະ

ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ກາຍເປັນໜປະກາລັງ ອັນນ້ີໄດ້ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຄວາມວ່ອງ

ໄວ ແລະ ປະລິມານການຂະຫຍາຍພັນຂອງປະກາລັງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

      ຫັຼງຈາກໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການຂະຫຍາຍພັນຂອງປະກາລັງໄດ້

ແລ້ວ, ການທ່ີຄວນເຮັດໃຫ້ປະກາລັງເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ງາມ ແລະ ໄວ ໄດ້ກາຍ

ເປັນບັນຫາທ່ີທີມງານການຄ້ົນຄວ້າສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າແຖບຮ້ອນເອົາ

ໃຈໃສ່ທ່ີສຸດ. ການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງປະກາລັງ

ແມ່ນແຍກອອກຈາກກັນບໄດ້ກັບການສົມທົບຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງພຶກສາ

ໄຫຫຼ�າ: ປູກປະກາລັງ ຢູ່ໃຕ້ທະເລ 

海南 ：在海底种珊瑚

ສາດ. ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງນິເວດຫີນປະກາລັງ, ທີມງານການ

ຄ້ົນຄວ້າອີງຕາມສາຍພົວພັນເປັນຕ່ອງໂສ້ຂອງນິເວດທ່ີເປັນລະບົບ ຈ່ຶງ

ໄດ້ບຳລຸງພຶກສາສາດທ່ີຮ່ວມຄົງຕົວກັນທ່ີກ່ຽວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ,

ຕົວຢ່າງວ່າປະເພດຫອຍທີ່ສາມາດອະນາໄມຄຸນນະພາບນ�້າ ປະເພດ
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ສາຫຼ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນທາດບຳລຸງອັນອຸດົມສົມບູນເກີນໄປ

ຂອງນ�າ້ ແລະ ຍົກສູງລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດຂອງ

ຫີນປະກາລັງຍ່ິງສົມບູນຂ້ຶນ.

      ໃນທ່ົວໂລກລວມມີ 500 ລ້ານຄົນທ່ີອາໄສດຳລົງຊີວິດກັບ

ລະບົບນິເວດປະກາລັງໂດຍກົງ, ແລະ ໄດ້ເກີດມີມູນຄ່າຜະລິດ

ຕະພັນທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທາງປະມົງເປັນຕ້ືໂດລາສະ

ຫະລັດ. ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ມີຫີນປະກາລັງທ່ີກວມເອົາ 2,57% ຂອງ

ໂລກ, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 8 ຂອງໂລກ. ໃນໄລຍະ 10 ປີທ່ີຜ່ານ

ມາ, ທີມຄົ້ນຄວ້າທະເລແຖບຮ້ອນໄດ້ບຳລຸງປູກຕົ້ນປະກາລັງ 
2 ແສນ 30 ພັນ ຕ້ົນຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ນ້ີ.

ພະນັກງານຈັດວາງປະກາລັງໃສ່ຂ�ເກາະບ່ອນປູກຢູໃຕທະເລ

工作人员在海底的移植钉上固定珊瑚 新华社 图
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      ແກະທິເບດຊອກອາຫານຢ່າງສະບາຍ ລາປ່າທິເບດແລ່ນໄປແລ່ນ

ມາ ເສືອດາວຫິມະຍ່າງແບບໂດດດ່ຽວ ໝາປ່າເຄ່ືອນໄຫວເປັນຝູງ…

      ນ້ີແມ່ນທ່ົງຫຍ້າຊຽງຖັງ(Qiangtangທ່ີມີລະດັບເໜືອໜ້ານ�າ້ທະ

ເລສະເລ່ຍ 4700 ແມັດ, ເປັນແດນດິນແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສັດປ່າ.

      ທ່ົງຫຍ້າຊຽງຖັງຕ້ັງຢູ່ເຂດເໜືອຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາ

ທິເບດ ຊີຈ້າງ, ເຂດສ່ວນຫຼາຍຍັງເປັນສະຖານະການດ້ັງເດີມ. ການ

ຮັກສາລະບົບນິເວດແບບໜາວຂະໜາດອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ພິເສດ, ໄດ້

ບຳລຸງສ້າງສາງລ�້າຄາແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍຂອງພຶກສາ

ສາດ. ນອກຈາກແກະທິເບດ ງົວປ່າ ລາປ່າທິເບດແລ້ວ, ຢູ່ນ້ີຍັງມີການ

ດຳລົງຊີວິດຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດຄື: ເສືອດາວຫິມະ ນົກນາງນວນ

ຄ�ດ�າ ຫມາປ່າ ນົກອິນຊີຫົວລ້ານ ໝີຂົນສີນ�້າຕານ ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງ

ລວມທັງສັດປ່າຖືກປົກປັກຮັກສາລະດັບທີໜຶ່ງແຫ່ງຊາດຈີນຈຳນວນ 

10 ປະເພດ ລະດັບທີສອງຈຳນວນ 21 ປະເພດ.

      ພາຍໃນເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດລະດັບຊາດ ເຊລິນໂຊ້ ຊີຈ້າງ 

ທ່ີຕ້ັງຢູ່ທ່ົງຫຍ້າຊຽງຖັງ, ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຊືແສງທາຊິງ ແມ່ນພະ

ທ່ົງຫຍ້າ ຊຽງຖັງ: ສວນສະໜຸກຂອງສັດປ່າ
羌塘草原 ：野生动物乐园 

ນັກງານຂອງການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ. ລາວຍຶດໝ້ັນລາຕະເວນຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກ, ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການດຳລົງຊີ

ວິດຂອງສັດປ່າຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ພ້ອມທັງບັນທຶກທີ່ຢູ່ ເວລາ ການ

ພົບເຫັນພວກສັດປ່າ ພ້ອມທັງປະລິມານ ແລະ ເພດຂອງກຸ່ມຊະນິດນາ

ນາພັນ ແລະ ສະພາບອ່ືນໆເປັນລາຍລະອຽດ, ເຊ່ິງໄດ້ອຳນວຍຂ�ມູ້ນ

ມືທຳອິດໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າພວກສັດປ່າ.

      ໃນປັດຈຸບັນ, ພາຍໃນເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດຊຽງຖັງລະດັບຊາດ 

ຊຽງຖັງ ລວມມີຊາວລ້ຽງສັດທ່ີເປັນພະນັກງານຮັກສາມືອາຊີບຈຳນວນ
780 ຄົນ.

      ໃນແຕ່ລະເທ່ືອທ່ີພົບກັນກັບຝູງແກະທິເບດຢູ່ໃນທ່ົງຫຍ້າ, ເມ່ືອຢຸດ

ເຊົາຢືນມອງດວງຕາອັນແຈ່ມໃສ ທ່າທາງທ່ີແຂງແຮງຂອງພວກມັນ, 

ທ່ານ ຊືແສງທ່າຊິງ ສາມາດສຳຜັດເຖິງກຳລັງຂອງຊີວິດອັນຟົດຟ້ືນ. 

ລາວບອກວ່າ: “ປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ດີ ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ

ໃຫ້ດີ ກ�ແມ່ນປົກປັກຮົກສາສວນເຮືອນ ແລະ ຊີວິດຂອງມະນຸດເອງ.”
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      ຈົດຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021, ຈຳນວນງົວປ່າທິເບດ

ຊີຈ້າງ ມີເຖິງ 40 ພັນກວ່າໂຕ, ເຊ່ິງໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ 25 

ພັນໂຕເມ່ືອປຽບທຽບກັບປີ 2003; ຈຳນວນຂອງ ແກະທິເບດ

ປ່າ ໄດ້ເພ່ີມຈາກ 80 ພັນໂຕໃນແຕ່ກ່ອນ ກາຍເປັນ 200 ພັນ

ກວ່າໂຕໃນປັດຈຸບັນ, ຝູງກວາງມ້າທິເບດທ່ີຖືກເຫັນວ່າສູນພັນ

ໄປແລ້ວ ໄດ້ຟ້ືນຟູຄືນອີກ ພ້ອມທັງໄດ້ທະລຸຈຳນວນ 10 ພັນໂຕ,

ຈຳນວນສັດປ່າຄື ໝີສີນ�າ້ຕານ ໝາປ່າ ຈ້ິງຈອກໃນທະເລຊາຍ 

ແລະສັດປ່າອ່ືນໆ ແມ່ນມີການເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຊັດເຈນ.

ງົວແຂກປາຢູຊຽງຖັງ

羌塘野牦牛 CFP 图
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ສັງເກດການຮັກສາຊີວະນານາພັນຂອງຈີນຈາກສະຖິຕິ

      ໃນລະຫວ່າງປີ 2010-2020, ພ້ືນທ່ີການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງປ່າ

ໄມ້ຈີນໄດ້ກາຍ 70 ລ້ານເຮັກຕາ. ເກີນກວ່າ 90% ຂອງປະເພດ

ລະບົບນິເວດທາງດິນ ແລະ 85% ຂອງຝູງພັນສັດປ່າອັນສຳຄັນ

ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;

      ປີ 2016-2020, ປະເທດຈີນມີຕົວເລກສະສົມ ໃນການສຳ

ເລັດການປັບປຸງທະເລຊາຍ ແລະ ປ້ອງກັນທ່ີດິນຫັນເປັນທະເລ

ຊາຍໃນພ້ືນທ່ີ 1097,8 ເຮັກຕາ, ສຳເລັດການປັບປຸງທ່ີດິນຫັນ

ເປັນດິນເສື່ອມໂຊມ(Stony Desertification) ໃນພື້ນທີ່ 16 

ແສນເຮັກຕາ;

      ຈົດຮອດທ້າຍປີ 2020, ປະເທດຈີນລວມແລ້ວໄດ້ສ້າງເປັນ

ເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດລະດັບຕ່າງໆຈ�ານວນ 11800 ແຫ່ງ, 

ເຊ່ິງໄດ້ກວມເອົາພ້ືນທ່ີທາງທະເລຖືກຄຸ້ມຄອງຂອງຈີນໃນ 4,6%;

      ປະເທດຈີນໄດ້ບັນທຶກມີສັດທ່ີມີສັນຫັຼງທາງດ້ານຈຳນວນ 
2900 ກວ່າປະເພດ, ເຊ່ິງໄດ້ກວມເອົາ 10% ຂ້ຶນໄປຂອງຈຳ

ນວນທັງໝົດຂອງປະເພດທ່ີມີໃນໂລກ; ພຶກສາສາດລະດັບສູງມີ 
36 ພັນປະເພດຂ້ຶນໄປ, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ;
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      ປະເທດຈີນໄດ້ບັນທຶກມີສັດທ່ີມີສັນຫັຼງທາງດ້ານຈຳນວນ 
2900 ກວ່າປະເພດ, ເຊ່ິງໄດ້ກວມເອົາ 10% ຂ້ຶນໄປຂອງຈຳ

ນວນທັງໝົດຂອງປະເພດທ່ີມີໃນໂລກ; ພຶກສາສາດລະດັບສູງມີ 
36 ພັນປະເພດຂ້ຶນໄປ, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ;

      ການປົກປັກຮັກສາສັດ: ຈຳນວນໝີແພນດາໄດ້ເພ່ີມຈາກ

ຈຳນວນ 1114 ໂຕໃນຊຸມປີ 70 , 80 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ ມາເປັນ

ຈຳນວນ 1864ໂຕໃນປັດຈຸບັນ; ລີງແຂນຍາວ ໄຫຫຼຳ ໄດ້ເພ່ີມ

ຈາກ 7-9 ໂຕໃນໄລຍະຕາສຸດ ມາເປັນ 33 ໂຕໃນປັດຈຸບັນ; ນົກ 

ໂຈຫວນ ຈາກ 7 ໂຕເມ່ືອຄ້ົນພົບເຫັນ ໄດ້ເພ່ີມມາເປັນ 5000 

ກວ່າໂຕໃນປັດຈຸບັນ; ລີງຫົວຂາວໄດ້ເພ່ີມຈາກ 300 ກວ່າໂຕ

ໃນຊຸມປີ 80 ສະຕະວັດກ່ອນ ມາເປັນ 1300 ກວ່າໂຕໃນປັດຈຸ

ບັນ; ນົກຢາງຂາວໄດ້ເພ່ີມຈາກ 210 ໂຕມາເປັນ 4500 ກວ່າ

ໂຕໃນປັດຈຸບັນ.

      ປະເທດຈີນໄດ້ບັນທຶກມີພັນຊີວະທາງທະເລໃນຈ�ານວນ 28 

ພັນກວ່າປະເພດ, ໄດ້ສ້າງເຂດອະນຸລັກທະເລປະເພດຕ່າງໆຂ້ຶນ

ປະມານ 270 ເຂດ;

      ປີ 2021 ເປັນປີທ່ີປະເທດຈີນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ “ສົນທິສັນຍາ
ການຄ້າສາກົນສັດປ່າ ແລະ ພຶກສາສາດປ່າທ່ີໃກ້ສູນພັນ”  ຄົບ

ຮອບ 40 ປີ. ໃນ 40 ປີທ່ີຜ່ານມາ, ປະເທດຈີນປະຕິບັດຫນ້າທ່ີ

ຂອງສັນຍາຢ່າງໝ້ັນໃຈ, ເຊ່ິງໄດ້ປົກປັກຮັກສາປະເພດພຶກສາ

ສາດ ແລະ ລະບົບນິເວດທາງດິນ 90%, ກຸ່ມປະເພດພຶກສາສາດ

ລະດັບສູງ 65% ແລະ ກຸ່ມປະເພດສັດປ່າທ່ີຖືກປົກປັກຮັກສາອັນ

ສຳຄັນໃນ 85% ຢ່າງປະສິດທິພາບ.
本刊综合             

共建地球生命共同体
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lezaf7;k,l;p'k,csj'g0fvto5]adme,t-kf9uo
感受中国自然保护地之美

      “ສຽງຊ່ືໆດັງຂ້ຶນ, ມີງນອຍໂຕໜ່ຶງທ່ີມີສີດຳ ແລະ ສີເຫືຼອງສະຫັຼບ

ກັນໄດໝ້ົນອອກຈາກພຸມຫຍາ ແລະ ຢຸດຈ້ຶງຢູແຄມທາງນອຍ.” ທານ 

ຫຼຽງເຫິງຣັນ(Liang Hengran)ພະນັກງານເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ

ລະດັບຊາດພູຕິງຫູຊານແຂວງກວາງຕຸງ(Dinghushan National

Nature Reserve, Guangdong Province)ປະເທດຈີນ ເມ່ືອລາດ

ຕະເວນໄດເຫັນມີງຈົງອາງໂຕໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 50 ຊັງຕີ

ແມັດແລວ, ລາວກ�ຖາຍເອົາຮູບພາບອັນລ�າ້ຄານ້ີຢາງວອງໄວ. ຕາມ

ສະຕິຖິ, ງພິດທ່ີມີພິດສູງໃນພູຕິງຫູລວມທັງໝົດມີ 7 ປະເພດແລວ.

      ເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດລະດັບຊາດພູຕິງຫູ ເປັນເຂດອະນຸລັກທຳ

ມະຊາດທຳອິດຂອງປະເທດຈີນ, ສາງຂ້ຶນມາເມ່ືອປີ 1956. ຈົນຮອດ

中国是全球生物多样性最丰富的国家之一。过去 60 多年来，中国已建立数量众多、类型丰富、功能多样

的各级各类自然保护地，在保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护国家生态安全方面发

挥了重要作用。
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ທາຍປີ 2020, ປະເທດຈີນລວມແລວໄດສາງເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ

ປະເພດ ແລະ ຊະນິດຕາງໆຂ້ຶນ ຈຳນວນ 11800 ເຂດແລວ, ເຊ່ິງໄດ

ກວມເອົາ 18% ຂອງພື້ນທີ່ທາງບົກຂອງຈີນ, 4,6% ຂອງພື້ນທີ່ທາງ

ທະເລຂອງຈີນ.

      ເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດປະເພດຕາງໆທ່ີມີຈຳນວນຫຼາຍ ຊະນິດ

ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ບົດບາດຫຼາກຫຼາຍເຫ່ົຼານ້ີ, ໄດສ່ົງເສີມບົດບາດອັນ

ສຳຄັນໃນດານການຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນານາພັນ ດານ

ການຮັກສາມ�ລະດົກທຳມະຊາດ ດານການປັບປຸງຄຸນນະພາບສ່ິງແວດ

ລອມນິເວດ ແລະ ດານການປອງກັນຄວາມປອດໄພນິເວດແຫງຊາດ.
  本刊综合

ຮູບ ① ເຂດອະນຸລັກທ�າມະຊາດລະດັບຊາດຕ້າຊ່ີງໂກວ(Daqinggou) ເຂດປົກຄອງ
ຕົນເອງມົງໂກນໃນ(Inner Mongolia Autonomous Region)

图① 内蒙古自治区大青沟国家级自然保护区 新华社 图

ຮູບ ② ປາດຶດດຳບັນສາຍພູ ຕ້າຊິງອັນຫີຼງ(DaXingAnLing)
图② 大兴安岭原始森林 CFP 图 

ຮູບ ③ ພູມສັນຖານຫີນເປ່ືອຍກາສເຕີ(KARST) ເຂດທິວທັດຜູຈ້ືເຫຍ(Puzhehei) 
ແຂວງຢຸນນານ

图③ 云南省普者黑岩溶地貌 《云南日报》图

vtmy[kpI6[rk[

共建地球生命共同体
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ຮູບ ① ສວນດິນທາມແຫງຊາດຮອມຜາໃຫຍແມນ�າ້ເປິຍພັນກຽງ(Beipan River) 
ແຂວງກຸຍໂຈວ(Guizhou Province)

图① 贵州北盘江大峡谷国家湿地公园 新华社 图

ຮູບ ② ນົກຈູ່ຫວນ(Zhuhuan) ສັດທ່ີຖືກປົກປັກຮັກສາລະດັບທີໜ່ຶງຂອງຈີນ

图② 中国一级保护动物朱鹮 新华社 图



3333

ຮູບ③ ກວາງມູສ(Elaphurus davidianus)ຝູງໜ່ຶງເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກ
ທ�າມະຊາດລະດັບຊາດກວາງມູສ ເມືອງຊືໂສ(Shishou County)

图③ 一群麋鹿在石首麋鹿国家级自然保护区内活动 新华社 图

ຮູບ ④ ລິງຊາງຊິວປ່າ(Macaca thibetana)ປາທ່ີອາໄສຢູ່ໃນສວນອຸດທິຍານແຫງ
ຊາດພູອູອີ(Wuyi Mountain) ແຂວງຟູຈຽນ(Fujian Province)

图④ 栖息在福建武夷山国家公园的野生藏酋猴 新华社 图

①

③

④

②

共建地球生命共同体
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-u;tokokraomuj16j7P'0hk'dkp0hvp
我身边的生物多样性

生物多样性就在我们身边。我们生活的城市，并非只有人类的车水马龙，还有不少野生动植物，与我们共享着空间。

它们可能在你不容易观察的高层大厦的楼顶上、城市立交桥的缝隙中、大型城市雕塑的孔洞里、受到保护的古建筑中，

也可能在很容易看到的城市公园、郊野公园、校园，甚至就在你家小区……
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      ຊີວະນາໆພັນແມນຢູອອມຂາງພວກເຮົາ. ໃນຕົວເມືອງທ່ີພວກ

ເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ, ບພຽງແຕມີການຈ�ລະຈອນຂອງສ່ິງຕາງໆທ່ີກຽວ

ກັບມວນມະນຸດທີ່ຄົງຢູ, ແຕຍັງມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳນວນບໜອຍທີ່ຮວມ

ແບງປັນພື້ນທີ່ກັບພວກເຮົາ. ພວກມັນອາດຈະຢູບອນທີ່ເຈົ້າສັງເກດ

ເຫັນຍາກ ເຊ່ັນ ຫັຼງຄາຂອງອາຄານສູງຫຼາຍຊ້ັນ, ຮອຍຕຂອງຂົວຂາມ

ທາງ (ຂົວລອຍຟາ) ໃນເມືອງ, ໃນຮູຂອງຮູບແກະສະຫັຼກໃນເມືອງຂະ

ໜາດໃຫຍ ແລະ ໃນອາຄານບູຮານທີ່ໄດຮັບການອະນຸລັກ, ຫຼື ບາງ

ເທ່ືອກ�ຢູສະຖານທ່ີ ທ່ີແນມເຫັນງາຍ ເຊ່ັນ ສວນສາທາລະນະໃນເມືອງ,

ສວນສາທາລະນະຕາມຊານເມືອງ, ເດີ່ນໂຮງຮຽນ, ຫຼື ຈົນຮອດຊມ

ຊົນນອຍເຮືອນຂອງເຈ້ົາ…  

ລະມ່ັງທິເບດແລ່ນໃນເຂດອະນຸລັກທ�າມະຊາດເຂີເຂີສ່ີຫີຼ(Hoh Xil)
藏羚羊在可可西里自然保护区奔跑 CFP 图

共建地球生命共同体
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ຕາມຝ່ັງໜອງຕຽນສື(Dianchi Lake) ນົກປາກແດງ(Larus ridibundus)ບິນໄປບິນມາ

昆明滇池岸边，红嘴鸥翱翔 CFP 图
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      ຜູເລົາ່ເລືອ່ງ: ອເູຈຍເຫວຍີ (Wu Jiawei) ເລຂານກຸານຄະນະກ�າມະການທີປ່ກຶສານກັຊຽວຊານປອງກນັຄວບຄມຸແຫຼງກ�າເນດີ

ພະຍາດຕດິຕ ແລະ ການຄຸມຄອງອະນລຸກັພດືພນັສດັປານະຄອນເສງີຕ(ູChengdu  City)

       讲述人：成都市野生动植物保护管理及疫源疫病防控专家咨询委员会秘书长 巫嘉伟

      “ຊອກພ�ວ້ທິຢີູຮວມກນັກບັທ�າມະຊາດໃຫດຫີາຼຍຂຶນ້”

   “找到与自然更好的相处方式”

      ຮອດມືນ້ີຂ້ອຍຍງັຈືພ່າບຕອນຍງັນອຍທີແ່ລນຢູກາງທົງ່ນາໃນ ເຂດ
ຊາຕຽນຈ ຶ(Chadianzi Area) ນະຄອນເສງີຕ ູ(Chengdu City). 
ຊາຕຽນຈ ຶໃນຊມປ ີ90 ສະຕະວດັທ ີ20, ຍງັມສີດັປາດັງ້ເດມີຈ�ານວນ
ຫວຼງຫາຼຍ, ການໄລຈບັແມງປ�ຕາມຄນັນາ, ຈບັກບົຂຽດຕາມທົງ່ນາ, 
ໄດກາຍເປນັຄວາມຮູແຈງທາງທ�າມະຊາດໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຂອຍ. ໃນ
ຕອນຍງັນອຍ ຂອຍໄດຄົນ້ພບົກບົຊະນດິໜຶງ່, ມຮີບູຮາງຕນົຕວົເປນັສາມ
ຫຼຽມ, ເທງິຫຼງັມລີາຍເປນັວງົຮບູງາໄມ, ຂອຍຍງັໄດຕັງ້ຊືໃ່ຫມນັໃນບນັ
ທກຶສ�າຫວຼດປະຈ�າວນັວາ —“ກບົລາຍຕົນ້ໄມ”. ພາຍຫຼງັມາຈຶງ່ຮູຊືແ່ທ
ຂອງມນັວາ—“ອືງ່ນ�າ້ເຕົາ້”ຊືວ່ທິະຍາສາດ (Microhylaonata).

      ຄອມພ�ດກີບັປະສບົການຍາມຍງັນອຍ, ໄດດງຶດດູຄວາມສນົໃຈຂອງ
ຂອຍຕກບັການສ�າຫວຼດຄົນ້ຄວາທ�າມະຊາດ, ໃນຕອນຮຽນຢູໃນລະດບັ
ມະຫາວທິະຍາໄລ ຂອຍໄດເລອືກຮຽນວຊິາສະເພາະສາຂາປາໄມ. 
      ໃນນາມທີເ່ປນັຄນົເກດີ ແລະ ເຕບີໃຫຍຢູເສງີຕຂູອງແທ, ຂອຍກ�ໄດ
ເຂົາ້ຮວມໃນວຽກງານການອະນຮຸກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສະພາບແວດ
ລອມນເິວດເສງີຕ ູ ເປນັຈ�ານວນຫາຼຍຄັງ້. ບານ ຢນຸຊຽວ (Yunqiao 

Village) ທີຕ່ັງ້ຢູເຂດ ພຕີ ູ(Pidou Area) ເສງີຕ,ູ ມແີມນ�າ້ສາມສາຍ
ໄຫຜຼານຄ ື ແມນ�າ້ສຢູຽນ (Xuyan), ແມນ�າ້ປາຍມູ (Baimu) ແລະ 
ແມນ�າ້ປາຍຖຽວ (Baitiao), ເຊິງ່ເປນັແຫຼງນ�າ້ດືມ່ນ�າ້ໃຊທີສ່�າຄນັຂອງ
ເສງີຕ.ູ ປ ີ2008 ຂອຍ ແລະ ເພືອ່ນຮວມງານໄດຄົນ້ພບົດນິຊມດນິທາມ 
ຕອນໜຶງ່ທີບ່ານຢນຸຊຽວ, ທງັເລີມ່ດ�າເນນີການຄຸມຄອງການຟືນ້ຟ ູແລະ 
ອະນຮຸກັສິງ່ແວດລອມຢູທີນ່ີ.້ ຜານການຄົນ້ຄວາສ�າຫວຼດ, ພວກເຮາົຄົນ້
ພບົວາ ເຖງິແມນວາດນິຊມຂອງຢນຸຊຽວ ມພີອມໃນດານເອກະລກັຂອງ
ລະບບົນເິວດດນິຊມ, ແຕວາເນືອ່ງຈາກການເຄືອ່ນໄຫວຂອງມະນດຸ
ໃນເຂດອອມຂາງແມນມກີານລບົກວນຂອນຂາງຫາຼຍ, ການຈະເລນີ
ເຕບີໃຫຍຂອງດນິຊມຕອນນອຍໆນີແ້ມນຊາຫາຼຍ. ຜານການຄຸມຄອງ 
ແລະ ອະນຮຸກັເປນັເວລາຫາຼຍປ,ີ ເນືອ້ທີດ່ນິຊມຢນຸຊຽວໄດຂະຫຍາຍ
ອອກ, ຂ�ມ້ນູພືນ້ຖານທາງທ�າມະຊາດກ�ນບັມືນ້ບັອດຸມົສມົບນູ. ພວກເຮາົ

ຍງັໄດຄົນ້ພບົສດັຊະນດິໃໝ ຄ ືປາໄຊແອນໂນຣອສທສິ (ປາຂາວຄຟີາ,
ຊືວ່ທິະຍາສາດ R. cyanorostris) ທີດ່ນິຊມຢນຸຊຽວ-ນີແ້ມນປະເພດ
ສດັທີຫ່າກ�ຖກືຕັງ້ຊືວ່ທິະຍາສາດຢາງເປນັທາງການໃນ ເດອືນມນີາ ປີ 
2020, ນອກຈາກນີ ້ ຍງັເປນັການຄົນ້ພບົສດັທີມ່ກີະດກູສນັຫຼງັຊະນດິໃໝ
ທີຫ່າຍາກໃນເຂດທົງ່ພຽງເສງີຕ.ູ ການຄົນ້ພບົໃນຄັງ້ນີໃ້ນເຂດທີມ່ປີະ
ຊາກອນໜາແໜນ, ແມນຫາຍາກທີສ່ດຸ, ນີກ້�ສາມາດອະທບິາຍໄດວາ
ຢູເຂດພຕີ,ູ ເນືອ່ງຈາກວາສະພາບແວດລອມດັງ້ເດມີຂອງແມນ�າ້ ແລະ
ດນິຊມ, ໄດສະໜອງສະພາບແວດລອມທີເ່ໝາະສມົແກການດ�າລງົຊີ
ວດິຂອງ ປາໄຊແອນໂນຣອສທສິ.
      ຍງັມເີລືອ່ງໜຶງ່ທີໜ່າສນົໃຈຫາຼຍ. ໃນຕອນຍງັນອຍ ຂອຍມກັເຫນັ
ກບັແກຊະນດິໜຶງ່ຢູເລືອ້ຍໆ,  ຕອນນີ ້ຢູຕາມສວນສາທາລະນະ ຫຼ ືຝາ
ທາງນອກຂອງອາຄານເກົ່າຈ�ານວນໜຶ່ງກ�ສາມາດພົບເຫັນພວກມັນ
ໄດ. ແຕວາ ກບັແກຊະນດິນີ ້ ນບັແຕໃດມາ ກ�ເປນັສດັຊະນດິໃໝທີບ່
ເຄຍີຖກືຕັງ້ຊືວ່ທິະຍາສາດ, ໃນປນີີ ້ຈຶງ່ຖກືຕັງ້ຊືເ່ປນັ “ກບັແກເສງິຕ”ູ 
(gekko chengdou). ໃນເມືອ່ກອນ ນກັວທິະຍາສາດ ເຂົາ້ໃຈວາ 
ກບັແກໃນເສງິຕ ູກ�ແມນ ກບັແກຊບັພ�ເມທສຸ (gekko subpalmatus) 
ທີມ່ກີະແຈກກະຈາຍຢູທົວ່ຈນີ, ຈຶງ່ບໄດໃສໃຈໃນການຄົນ້ຄວາກບັແກ
ຊະນດິນີ.້ ຄຽງຄູກບັການພດັທະນາຂອງສາຂາສນັນຖິານວທິະຍາ ແລະ 
ຊວີະວທິະຍາ, ນກັວທິະຍາສາດໄດຄົນ້ພບົວາ ຊະນດິກບັແກໃນເສງີຕູ 
ແລະ ກບັແກຊະນດິອືນ່ມຄີວາມແຕກຕາງກນັ, ເນືອ່ງຈາກເອກະລກັ
ສະເພາະຂອງທົງ່ພຽງເສງີຕ,ູ ຖກືຂວາງກັນ້ດວຍພສູງູ, ນີແ້ມນການ
ແຍກປຽວທາງພມູສາດປະເພດໜຶງ່, ສດັດັງ່ກາວຈຶງ່ມເີອກະລກັສະ
ເພາະໂຕ ແລະ ດວຍເຫດຜນົນີຈ້ຶງ່ໄດຮບັການຕັງ້ຊືໃ່ໝ. 
      ພອມດຽວກບັການພດັທະນາຕວົເມອືງ, ສດັອືນ່ໆຫາຼຍຊະນດິກ�
ຍງັຄງົດ�າລງົຊວີດິຢູໃນເມອືງຄເືກົາ່, ສາມາດອະທບິາຍໄດວາ ການ
ພດັທະນາຕວົເມອືງບແມນການທ�າລາຍທ�າມະຊາດທງັໝດົ, ແຕສາ
ມາດຢູຮວມກບັທ�າມະຊາດໄດຢາງກມົກຽວ. 

共建地球生命共同体
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      ປ ີ1985, ຂອຍໄດກາຍເປນັຄນົຂບັລດົຜູໜຶງ່ຂອງ  ສ�ານກັງານ

ຄຸມຄອງ ເຂດອະນລຸກັທ�າມະຊາດແຫງຊາດ ພອູາເອຈີນິຊິນ່ຈຽງ. 

      ໃນຕອນທ�າອດິທີມ່າພພູຽງ, ຂອຍບໄດສນົໃຈອາການຜນົກະທບົ

ຈາກພພູຽງເຊັນ່ ວນິຫວົ, ແໜນໜາເອກິ ເປນັຕົນ້, ມແີຕຄດິວາທ�າ

ມະຊາດນີງ້າມແທໆ , ສດັກ�ຫາຼຍ, ລະມັງ່ທເິບດ, ກະທງິປາ ແລະ ລາ

ປາທເິບດ ກ�າລງັແລນເປນັຝງູຕາມພ,ູ ພວກມນັຄດືັງ່ຄນົໃນຄອບຄວົ

ຂອງຂອຍ. ມຄີັງ້ໜຶງ່, ຂອຍໄດພບົເຫນັ ກະທງິປາ “ຫຼງົຝງູ” ໂຕໜຶງ່

ທີຂ່າໜາເບືອ້ງຊາຍບາດເຈບັ.  ເນືອ່ງຈາກວາງວົກະທງິທີຢູ່ໂຕດຽວ
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      ຜູເລົາ່ເລືອ່ງ: ຊໄລມນັ (Su Laiman) ພະນກັງານສະຖານໂີຣຊຽງ (Ruoqiang) ເຂດອະນຮຸກັທ�າມະຊາດແຫງຊາດ 

ພອູາເອຈີນິ (Altunshan Nature Reserve) ເຂດປກົຄອງຕນົເອງອຍຸກູຊິນ່ຈຽງ(Xinjiang Uygur Autonomous Region)

      讲述人：新疆维吾尔自治区阿尔金山国家级自然保护区若羌基地站工作人员 苏莱曼

      ສດັປາກ�ຄກືນັກບັຄນົໃນເຮອືນເຮາົ
    野生动物就像我的家人

ແບບນີແ້ມນມລີກັສະນະໃຈຮາຍງາຍໂຈມຕຄີນົໄດ, ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່ບສາ

ມາດປວົບາດແຜໃຫມນັໄດ, ທງັບສາມາດໃຫອາຫານລຽງເກອືມນັໄດ,

ສງັເກດຢູໜອຍໜຶງ່ ພວກເຮາົກ�ຈ�າເປນັຕອງຈາກໄປ. ໜຶງ່ເດອືນຫຼງັ

ຈາກນັນ້, ກ�ໄດຜານມາທາງນີອ້ກີ, ຂອຍໄດຕັງ້ໃຈຢດຸເບິງ່ຢູຄາວໜຶງ່,

ຄດິຢູວາຈະໄດພ�ກ້ບັກະທງິໂຕນັນ້ອກີຫຼບື, ກ�ບຮູວາບາດແຜຂອງມນັ

ເປນັແນວໃດແນແລວ, ດຂີຶນ້ຫຼຍືງັ, ຫຼວືາຕາຍໄປແລວ. ນີກ້�ໄດເຮດັ

ໃຫຂອຍກງັວນົໃຈຢູຊວງເວລາໜຶງ່. 

      ເນືອ່ງຈາກສະພາບອາກາດທີບ່ດ ີຫຼວືາ ພາຫະນະເກດີສະພາບ

ລາປາທິເບດ
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ການທີຄ່າດບເຖງິ ຈນົໄດຂ�ຄວາມຊວຍເຫຼອືນ�າຜູເດນີທາງຜານມາ, 

ໃນອາຊບີການເປນັຄນົຂບັລດົຂອງຂອຍ ສາມາດເວົາ້ໄດວານີເ້ປນັ 

“ເລືອ່ງປກົກະຕທິ�າມະດາ”. ສິງ່ທີອ່ນັຕະລາຍຍິງ່ໄປກວານັນ້, ຂອຍ

ເຄຍີໄດພບົພ�ກ້ບັ, ໄພຄກຸຄາມຈາກພວກນາຍພານເຖືອ່ນ ແລະ ພວກ

ຄນົຊອກຂດຸຄ�າແບບຜດິກດົໝາຍ.

      ຊມປ ີ80 ສະຕະວດັທ ີ20, ນກັຮອນຄ�າຈ�ານວນຫາຼຍໄດແຫກນັ

ເຂົາ້ໄປຮອນຄ�າຢູຕາມພຢູາງຜດິກດົໝາຍ, ໃນລະດໜູາວອາຫານຂາດ

ແຄນ, ພວກເຂາົເລີມ່ລາຂາສດັ. ເມືອ່ພວກເຂາົຄົນ້ພບົວາ ໜງັລະມັງ່

ທິເບດຜືນໜຶ່ງສາມາດຂາຍໃນຕະຫຼາດມືດໄດຮອດສີ່ຫາຮອຍຢວນ, 

ການລກັລາສດັກ�ໄດເລີມ່ຕົນ້ຂຶນ້. 

      ເດອືນມຖິນາ ປ ີ1999, ໃນລະຫວາງທາງ ທີທ່ມິສ�າຫວຼດວທິະຍາ

ສາດໄປໜອງກະຕາຍ (The Rabbit lake) ເພືອ່ສງັເກດການລະມັງ່

ທເິບດ, ຢູເບືອ້ງທາງເທງິຫວົ ມພີວກແຮງບນິວນົຢູ, ຫຼງັຈາກທີຂ່ະບວນ

ລດົຢດຸແລວຈຶງ່ໄດເຫນັວາ, ຊາກສບົຂອງລະມັງ່ທເິບດ 7 ໂຕນອນຕາຍ

ເທງິກອງເລອືດຢູເທງິພືນ້ດນິ, ແລະ ຖກືລອກໜງັໄປໝດົແລວ. ຍິງ່

ຍາງເຂົາ້ໄປໃກເທົາ່ໃດ, ຍິງ່ເຫນັຮບູພາບແບບໂຫດຮາຍທາລນຸຫາຼຍ, 

ຊາກສົບຂອງລະມັ່ງທິເບດທີ່ຖືກລອກໜັງນອນຕາຍເດຍລະດາດ

ຢູຕາມພືນ້ດນິ, ຄກືບັໂຮງຂາສດັ. 

      ໃນຕອນນັນ້ຂອຍຈນົນ�າ້ຕາໄຫ,ຼ ຄດຶຊງັຕນົເອງທີຂ່ບັລດົຊາໂພດ, ຈຶງ່

ບທນັຈບັພວກຄນົເຫຼົາ່ນັນ້ໄດຢາງທນັເວລາ. ແຕກີຂ້ອຍຄດິວາໜາ

ວຽກຕົນ້ຕ�ຂອງຕນົແມນຂນົສົງ່ວດັຖສິງ່ຂອງ ແລະ ຂບັຂີໃ່ຫປອດໄພ, 

ແຕວາເມືອ່ໄດມາເຫນັພາບສດັປາທີຖ່ກືຂາ, ຂອຍຄດິວາຂອຍບແມນ

ພຽງແຕຄນົຂບັລດົ, ແຕຍງັມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການເບິງ່ແຍງ

ເຂດສະຫງວນ, ເບິງ່ແຍງພຜູາ ແລະ ສດັສາວາສິງ່ໃນທີແ່ຫງນີໃ້ຫດ.ີ

      ຜານຄວາມພະຍາຍາມມາຫາຼຍປ,ີ ມາດຕະການການອະນລຸກັ

ແລະ ຄວາມຮບັຮູຕການອະນຮຸກັໃນທົວ່ປະເທດຈນີ ໄດເກດີການປຽນ

ແປງຢາງໃຫຍຫວຼງ, ປດັຈບຸນັ ການລກັລາສດັໄດສນູຫາຍໄປແລວ, 

ເປນັອກີປໜີຶງ່ຂອງລະດກູານແກະລະມັງ່ເກດີໃໝ, ລະມັງ່ທເິບດໂຕແມ 

35.000 ໂຕໄດມາລວມໂຕກນັຢູແຄມໜອງກະຕາຍ ແລະ ເກດີລະມັງ່

ທເິບດນອຍ 8.000 ໂຕ. ເຂດສະຫງວນແມນເຂດສະຫງວນຂອງພວກ

ເຮາົທກຸຄນົ, ສດັ ແລະ ພດືໃນນັນ້, ລວມທງັຜນືດນິຜນືຊາຍລວນແຕ

ແມນຊບັສມົບດັລ�າ້ຄາ, ຈ�າເປນັຕອງໄດປກົປກັຮກັສາມນັດວຍຄນົເຮາົ

ຈາກລຸນສູລຸນຕໆ ໄປ.
本刊综合

共建地球生命共同体
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      ວັນທີ 28 ກັນຍາ, ຫອງການຖະແຫຼງຂາວຄະນະລັດຖະບານຈີນ ໄດ

ອອກປ້ຶມໜາປົກຂາວ: ຄວາມຢູດີກິນດີຢາງຮອບດານຂອງຈີນ, ເພ່ືອແບງ

ປັນບົດຮຽນໃນການກສາງຄວາມທັນສະໄໝຂອງຈີນ.

      ປີ 2020,ໄລຍະທາງການແລນລົດໄຟຂອງຈີນ ໄດບັນລ ຸ146.000 ກິໂລແມັດ, 

ໃນນ້ັນ ໄລຍະທາງການແລນລົດໄຟຄວາມໄວສູງມີ 38.000 ກິໂລແມັດ; ໄລຍະທາງ

ການແລນລົດຂອງທາງດວນມີ 161.000 ກິໂລແມັດ; ບອນຈອດເຮືອທ່ີນ�າໃຊໃນການ

ຜະລິດຂອງທາເຮືອທ່ົວປະເທດມີ 22.142 ບອນ.

      ມາຮອດເດືອນມິຖນາ ປີ 2021, ຈີນໄດສາງ ແລະ ເປີດໃຊສະຖານີ 5G 960.000 ແຫງ, ມີ

ຊາວເນັດຫຼາຍກວາ 1 ຕ້ືຄົນ.

      ມາຮອດທາຍປີ 2020, ຈີນມີຫ�ສະໝຸດສາທາລະນະ 3212 ແຫງ, 

ຫ�ສິລະປະກ�າ 628 ແຫງ ແລະ ຫ�ພິພິທະພັນ 57.889 ແຫງ; ມີສະ

ໜາມກິລາ 3.713.000 ແຫງ, ພື້ນທີ່ກິລາສະເລຍຕຫົວຄົນມີ 2,2

ຕາແມັດ.

     ປີ 2020, ຈີນມີໂຮງຮຽນທຸກລະດັບ ແລະ 

ທຸກປະເພດທັງໝົດ 537.100 ແຫງ, ມີນັກຮຽນ

ກ�າລັງຮຽນຢູໂຮງຮຽນ 289 ລານຄົນ ແລະ ຄູ

ອາຈານ 17.929.700 ຄົນ.

      ມາຮອດທາຍເດືອນມິຖນາ ປີ 2021, ການປະກັນສຸຂະພາບ

ຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງຈີນໄດກວມເອົາຫຼາຍກວາ 1,3 ຕ້ືຄົນ, ໄດຊວຍ

ປັບປຸງສະພາບເຮືອນຊານໃຫປະຊາຊົນຜູທຸກຍາກຫຼາຍກວາ 200 

ລານຄົນ.

      ໃນປີ 2020, ຈີນມີອົງການການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 1.023.000 ແຫງ, ມີຕຽງໂຮງໝ� 9.101.000 ໜວຍ 

ແລະ ນັກເຕັກໂນໂລຢີດານສາທາລະນະສຸກ 10.678.000 ຄົນ; ອາຍຸຍືນສະເລຍຂອງຄົນຈີນ ໄດເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 67,8 ປີ ໃນປີ 

1981 ມາເປັນ 77,3 ປີ ໃນປີ 2019.
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中国的全面小康

      ຮອດທາຍປີ 2020, ຈີນໄດບັນລຸໜາທ່ີເປ້ົາໝາຍການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງຍຸກສະໄໝໃໝຕາມແຜນການ, ຜູທຸກ

ຍາກຢູຊົນນະບົດ 98,99 ລານຄົນ ທັງໝົດໄດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມມາດຕະຖານປັດຈຸບັນ.

|   占芭阅读9exkrkvjko

9 月 28 日，中国国务院新闻办公室发

布《中国的全面小康》白皮书，分享中国式

现代化建设经验。

      ຮອດທາຍປີ 2020, ອັດຕາປົກຫຸມປາໄມຂອງຈີນໄດບັນລຸ 23,04%, ເຂດສະຫງວນທຳມະ

ຊາດທຸກລະດັບທຸກປະເພດກວມເອົາ 18% ຂອງເນ້ືອທ່ີດິນທາງບົກ, ອັດຕາພ້ືນທ່ີສີຂຽວຂອງ

ເຂດຕົວເມືອງທີ່ສາງສ�າເລັດ ໄດບັນລຸ 38,24% ແລະ ພື້ນທີ່ສີຂຽວຂອງສວນສາທາລະນະ

ສະເລຍຕຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ 14,78 ຕາແມັດ.

CFP 图
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9.8%，中国经济持续恢复

10 月 18 日， 中 国 国 家 统 计 局 发 布 数 据，2021 年 前 三 季 度 国 内 生 产 总 值（GDP）

823131 亿元人民币，同比增长 9.8%，其中三季度同比增长 4.9%。受新冠肺炎疫情、汛情等

多重因素影响，三季度中国经济增速有所放缓，但仍稳定在合理区间，彰显出韧性和活力。

      ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ, ກົມສະຕິຖິແຫງປະເທດຈີນໄດຖະແຫຼງ
ອອກຂ�ມູ້ນທ່ີວາ, ໃນ 3 ໄຕມາດ ປີ 2021 ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນປະເທດ ກ�ຄື GDP ແມນ 82313,1 ຕ້ືຢວນຈີນ, ເຊ່ິງ
ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 9,8% ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ, ໃນນັ້ນ
ໄຕມາດທີ 3 ໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 4,9%. ໂດຍໄດຮັບຜົນກະທົບອັນໜັກ
ໜວງຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ໄພນ�າ້ຖວມ ແລະ ອ່ືນໆ, 
ຄວາມໄວເຕີບໃຫຍຂອງເສດຖະກິດຈີນໃນໄຕມາດທີ 3 ຂອນ
ຂາງຊາລົງ, ແຕຍັງຢູໃນຂອບເຂດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຢາງໝັ້ນ
ຄົງ, ເຊິ່ງໄດສອງແສງໃຫເຫັນເຖິງລັກສະນະທົນທານ ແລະ 
ຄວາມມີຊີວິດຊີວາ.

ສູງກວາເປ້ົາ
ໝາຍທ່ີຄາດຫວັງ

高出预期目标

ປົດປອຍກຳລັງ
ບົ່ມຊ້ອນການບ�ລິໂພກ

释放消费潜力

ແຮງຜັກດັນໃໝເລ່ັງ
ການສຸມໂຮມຂ້ຶນ

新动能加速集聚

ຮັບປະກັນ ແລະ ປັບປຸງຊີ
ວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ

   保障、改善民生

ຄວາມທົນທານ
ຂອງເສດຖະກິດຈີນ

中国经济韧性

CFP 图
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      ໜັງສືພິມ “The New York Times” ໄດຊ້ີອອກວາ, ການສ່ົງອອກ ແລະ ຂະແໜງການບ�ລິການ ເປັນສອງຈຸດເດ່ັນຂອງເສດຖະກິດຈີນ, 
ການບ�ລິໂພກຂອງພົນລະເມືອງກ�ມີການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບໃດໜ່ຶງ.
      ສຳນັກຂາວສານ “The Associated Press(AP)” ເຫັນວາ, ໂລກພາຍນອກຄາດວາເສດຖະກິດຂອງຈີນໃນປີນ້ີຍັງສາມາດເພ່ີມຂ້ຶນ 
8%, ເຊ່ິງເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີມີຄວາມໄວເຕີບໃຫຍອັນແຂງແຮງທ່ີສຸດໃນໂລກ.
      ມີຊຽວຊານຕາງປະເທດຫຼາຍຄົນໄດຊ້ີອອກວາ, ເຖິງແມນວາການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດຈີນປະເຊີນໜາກັບສ່ິງທາທາຍຢາງຫຼວງ
ຫຼາຍກ�ຕາມ, ແຕການຫັນປຽນ ແລະ ຍົກລະດັບຮູບແບບຂອງເສດຖະກິດຈີນຍັງໄດຊກຍູສ່ົງເສີມໄປທາງໜາຢາງໝ້ັນຄົງ, ກ�າລັງຊີວິດຊີວາ
ຂອງເສດຖະກິດໄດຮັບການເພ່ີມທະວີຂ້ຶນຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ສະແດງອອກໃຫເຫັນເຖິງຄວາມທົນທານໃນການພັດທະນາທ່ີດີເດ່ັນຂອງປະເທດຈີນ.

      ໃນ 3 ໄຕມາດປີ 2021, ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງຈີນໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 9,8% ເມ່ືອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ, ສູງກວາເປ້ົາ
ໝາຍ ທ່ີຄາດຫວັງໄວ(6%ຂ້ຶນໄປ) ; ຜູປະກອບອາຊີບອັນໃໝໃນຕົວເມືອງມີ 10,45 ລານຄົນ, ເຊ່ິງໄດສຳເລັດ 95% ຂອງໜາທ່ີເປ້ົາໝາຍໝົດ
ປີ; ລາຍຮັບສາກົນສືບຕຮັບການປັບປຸງຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ການເກີນດຸນການນຳເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກສິນຄາໃນ 3 ໄຕມາດຂອງປີໄດຂະຫຍາຍຕົວ 23,7% 

ເມ່ືອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ.

      ໃນເດືອນ ກັນຍາ ຂອງປີນ້ີ, ຍອດມູນຄາການຂາຍຍອຍຂອງຜະລິດຕະພັນບ�ລິໂພກສັງຄົມຈີນແມນ 3.683,3 ຕ້ືຢວນຈີນ,ເຊ່ິງໄດເພ່ີມຂ້ຶນ
4,4% ເມ່ືອທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີກາຍນ້ີ. ເດືອນ1 ຫາເດືອນ 9, ຍອດມູນຄາການຂາຍຍອຍຂອງຜະລິດຕະພັນບ�ລິໂພກສັງຄົມແມນ 
31.805,7 ຕ້ືຢວນຈີນ, ເຊ່ິງໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 16,4% ເມ່ືອທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີກາຍນ້ີ, ສະພາບແວດລອມການບ�ລິໂພກຍ່ິງປັບປຸງດີກວາ
ເກ່ົາ.

      ຕ້ັງແຕພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂ້ຶນມາ, ແຮງຍູໃໝຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ີຖື ຂະແໜງການໃໝ ທຸລະກິດແບບໃໝ 
ແລະ ຮູບແບບການຄາອັນໃໝເປັນເນ້ືອໃນຕ້ົນຕ�ນ້ັນ ໄດບັນລຸການເຕີບໃຫຍອັນວອງໄວສວນກະແສ. ໃນ 3 ໄຕມາດຕ້ົນປີຂອງປີນ້ີ, ປະລິມານ
ຜະລິດຕະພັນຂອງລົດຍົນທ່ີໃຊພະລັງງານໃໝ ຫຸນຍົນອຸດສາຫະກຳ ຕາງກ�ໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 172,5% ແລະ 57,8%, ຍອດມູນຄາການຂາຍຍອຍສິນ
ຄາທາງອອນລາຍໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 15,2% ເມ່ືອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ.

      ໃນ 3 ໄຕມາດຕ້ົນປີຂອງປີນ້ີ, ລາຍຮັບທ່ີຈັດສັນໄດສະເລຍຕຫົວຄົນຂອງປະຊາຊົນຈີນໄດເພ່ີມຂ້ຶນຕົວຈິງ 9,7%; ໄດແກໄຂບັນຫາຕົວ
ຈິງທ່ີປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສຢາງເປັນຈິງ, ເຊ່ັນ: ບັນຫາການສຶກສາ ການປະກັນສັງຄົມ ສາທາລະນະສຸກ ທ່ີຢູອາໄສ ການລຽງດູຜູເຖ້ົາ ແລະ ອ່ືນໆ, 
ເຊ່ິງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງລັດຖະບານຈີນຍຶດໝ້ັນການຮັບປະກັນ ແລະ ປັບປຸງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບໃຊປະຊາຊົນຢາງ
ຈິງໃຈ.

4343
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成 为 星 空 摄 影 师 之 前， 戴 建

峰 是 一 名 工 科 毕 业 生 兼“ 宅 男 ”。

2011 年，在贵州省铜仁市的梵净山，

城市里长大的戴建峰第一次欣赏到

了夜晚的星空。如今，戴建峰已经

成为中国知名的星空摄影师。他的

想法也从最初分享星空的美丽，转

变为保护星空。在得知西藏阿里建

设亚洲第一个星空保护区后，他加

入到中国生物多样性保护和绿色发

展基金会的“中国星空”项目中，

参与阿里暗夜保护区的建设。

暗
夜
保
护
与

ທອງຟາດວງດາວຂອງນະຄອນ ອ່ັນຊນ ເເຂວງກຸຍໂຈວ(Anshun City, 

Guizhou Province) ທ່ີຕ້ັງຢູ່ກ້ອງສ່ອງທ້ອງຟ້າຂອງຈີນ(FAST)

贵州安顺——中国天眼所在地的星空 CFP 图
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     ນັກປັດຊະຍາ ອິມມານີວ ຄານ(Immanuel Kant) ເຄີຍ

ເວ້ົາວາ: ມີແຕສອງຢາງຢູໃນໂລກນ້ີ ທ່ີສາມາດກະເທືອນຈິດວິນ

ຍານຂອງຂອຍ, ອັນທີໜ່ຶງແມນຫັຼກການສິນທ�າອັນສູງສ່ົງທ່ີຢູໃນ

ໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງແມນທອງຟາດວງດາວທີ່

ເຫ້ືຼອມຍິບຍັບຢູເທິງຫົວຂອງພວກເຮົາ.

      ນັກສິລະປິນຜູໜ່ຶງເຄີຍປະດິດສາງສິລະປະກ�າໜ່ຶງທ່ີກະຕຸນ

ຄວາມຄິດຂອງຄົນ: ຢູເທິງແຜນພາບສອງແຜນ, ຢູໃນສວນລຸມ

ຂອງແຜນໜຶ່ງແມນມີຈຸດແສງຈຳນວນຫຼາຍ ໄດມີຊື່ວາ “ຕົວ

ເມືອງ”; ຢູໃນສວນເທິງຂອງອີກແຜນໜ່ຶງ ແມນມີຈຸດແສງຈ�າ

ນວນຫຼາຍ ໄດມີຊ່ືວາ “ຊົນນະບົດ”.

      ພາຍໃຕມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ມົນລະພິດທາງແສງ,

ທອງຟາທ່ີເຕັມໄປດວຍດວງດາວໄດຄອຍໆກາຍເປັນຊັບພະຍາ

ກອນທີ່ຫາຍາກ. ໃນປະເທດຈີນ, "ການປົກປອງກາງຄືນມືດ" 

ໄດຖືກຮັບຮູ ແລະ ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຄົນນັບມ້ືນັບຫຼາຍ

ຂ້ຶນ. ປົກປອງກາງຄືນມືດ ແລະ ຮັກສາທອງຟາທ່ີມີແສງດາວ

ຄອຍໆປຽນຈາກຄ�າຂວັນໄປສູການກະທ�າ.

ທະເລ ອູລຽງຊ ນະຄອນ ອູຢັນນ�ເອີ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນ(Wuliangsu Lake, Wuyan

naoer City, Inner Mongolia Autonomous Region), ທະເລດາວສ່ອງແສງແວວວາວ
内蒙古巴彦淖尔乌梁素海，星海灿烂 CFP 图
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      ເດືອນຕຸລາ ປີ 2020, ສະຫະພັນປອງກັນທ�າມະຊາດໂລກ

ໄດອອກ “ລາຍຊ່ືເຂດສະຫງວນແຫງທອງຟາດວງດາວໃນກາງ

ຄືນມືດຂອງໂລກ” ສະບັບໃໝ, ເຊ່ິງໄດເພ່ິມສ່ີສະມາຊິກໃໝຈາກ

ຈີນເຊ່ັນ ເຂດດິນທາມເຢລູດ້ັງ(Yeludang)ທະເລເຫືຼອງ, ໂຮງກູ 

ແຂວງຊານຊີ(Honggu, Shanxi Province) ເກີຢວນ ແຂວງ

ຈຽງຊີ(Geyuan, Jiangxi Province) ແລະ ຈາວຈ່ີນ ແຂວງ

ເຫີເປີຍ(Zhaojin, Hebei  Province); ບວກກັບອາຫີຼ(ງາຣີ
Ngari Prefecture) ນາເກີ(Nagqu County)ຂອງເຂດປົກ

ຄອງຕົນເອງຊີຈາງ(Xizang Autonomous Region)ທ່ີໄດ

ເຂ້ົາ ລາຍຊ່ືເຂດສະຫງວນແຫງທອງຟາດວງດາວໃນກາງຄືນ

ມືດຂອງໂລກ ໃນປີ 2018, ປັດຈຸບັນນ້ີ ຈີນມີເຂດສະຫງວນແຫງ

ທອງຟາດວງດາວໃນກາງຄືນມືດລະດັບໂລກ 6 ບອນແລວ.

      ລະດັບນ�າ້ທະເລຂອງອາຫີຼສູງກວາ 4200 ແມັດ, ນັບຕ້ັງ

ແຕປີ 2003 ເປັນຕ້ົນມາ ຫອງການຕາງໜາປັກກ່ິງຂອງສະມາ

ຄົມກາງຄືນມືດ ແລະ ຄະນະກ�າມະການທອງຟາ ກ�ຮວມມືກັບ

ອົງການທ່ີກຽວຂອງໃນອາຫີຼ ຮວມກັນວາງແຜນເຂດສະຫງວນ

ເຂດສະຫງວນແຫງທອງຟາດວງດາວໃນກາງຄືນມືດ
暗夜星空保护地

ກາງຄືນມືດ(ລວມທັງເຂດໃຈກາງ ເຂດໂຍະຍານ ແລະ ເຂດ

ນອກ)ເພ່ືອປອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງມົນລະພິດທາງແສງ.

      ຫັຼງຈາກນ້ັນ ແນວຄິດການປອງກັນກາງຄືນມືດຂອງອາ

ຫີຼໄດຮັບການຕອບຮັບຈາກນາຊ, ໃນຂະບວນການສາງເຂດທິວ

ທັດໜອງຮາງໂຊ(Hangcuo Sea)ຂອງນາຊ ໄດບັນຈຸປັດໄຈ

ໃນການປອງກັນກາງຄືນມືດ ແລະ ການທອງທຽວເຂ້ົານ�າ.

      ນອກຈາກອາຫີຼ ແລະ ນາຊ, ຈີນໄດເລ່ີມຕ້ົນສາງສວນສາ

ທາລະນະແສງດາວດວຍຫົວຂ�ກ້ານສັງເກດທອງຟາດວງດາວ

ນັບຕ້ັງແຕຕ້ົນສະຕະວັດທີ 21 ມາແລວ. ໃນນ້ັນ ບອນທ່ີມີສີສັນພິ

ເສດຈີນຫຼາຍ ແມນສວນສາທາລະນະແສງດາວຕົວເມືອງຊິງ

ຕາວ(Qingdao), ເຊິ່ງແມນເຂດຊອກຫາປະສົບການທາງວິ

ທະຍາສາດກຽວກັບທອງຟາດວງດາວແຫງທ�າອິດທ່ີສາງຂ້ຶນຢູ

ໃນເຂດຊານເມືອງ . ໃນກາງຄືນທ່ີມີອາກາດດີ, ດວງດາວເຕັມ

ທອງຟາຢູທ່ີນ້ີ ພ�ທ່ີຈະເຮັດໃຫທຸກຄົນທ່ີມາແຫງນ້ີ ອອກປາກຍອງ

ຍ�ສັນລະເສີນ.

      ນະຄອນເສີງຕູ(Chengdu City) ແຂວງເສສວນ ທ່ີຢູ

ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ ເປັນມະຫານະຄອນທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ

ມີພົນລະເມືອງຢູຖາວອນ 14 ລານກວາຄົນ. ໃນປີ 2019 ຕົວ

ເມືອງນ້ີໄດອອກ ແຜນການພິເສດກຽວກັບການເຍືອງແສງສະ

ຫວາງໃສທິວທັດຢູໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນເສີງຕູ (2017-2025), 

ເຊ່ິງໃນນ້ັນໄດສະເໜີພຶດຕິກ�າໃໝປະການໜຶ່ງ ນັ້ນກ�ຄືກ�ານົດ”

ເຂດສະຫງວນກາງຄືນມືດ”, ອັນນ້ີແມນພ�ດີສອດຄອງກັບແນວ

ຄິດ “ປອງກັນກາງຄືນມືດ” ທ່ີຫຼາຍອົງການຈັດຕ້ັງສາທາລະນະ

ປະໂຫຍດສາກົນໄດສະເໜີອອກ.

      ອີງຕາມແຜນການດ່ັງກາວ, ນະຄອນເສີງຕູຈະແບງເຂດ

ຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຫຸຼດຜອນແຫຼງກ�າເນີດຂອງມົນລະພິດ

ແສງສະຫວາງໃນຕົວເມືອງ, ພອມທັງກ�ານົດເຂດສະຫງວນກາງ

ຄືນມືດ. ຂອບເຂດທີ່ກ�ານົດເປັນເຂດສະຫງວນກາງຄືນມືດນັ້ນ

ລວມທັງສວນສາທາລະນະປາໄມໃນຕົວເມືອງ, ເຂດນິເວດ

ອອມຕົວເມືອງ, ເຂດເຕ້ົາໂຮມກັນຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໃສຢູແຖວ

ນ້ັນ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອ່ືນໆ.

      ໃນພຶດຕິກ�າຂອງຕົວເມືອງຈີນ, ນະຄອນຫາງໂຈວ(Hang

zhou City)ຍັງກ�ານົດເຂດສະເພາະອອກ, ເຊ່ິງເອ້ີນວາ "ເຂດ

ສະຫງວນທອງຟາມືດໃນຕົວເມືອງ" ເພ່ືອຈ�າກັດແສງສະຫວາງ

ທີ່ສາງຂຶ້ນດວຍຄົນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດສິ່ງແວດ

ລອມ.

ຕົວເມືອງກ�ານົດ “ເຂດສະຫງວນກາງຄືນມືດ”
城市划定“暗夜保护区”
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      ໃນປີ 2011 ຢູພູຝັນຈ້ີງຊານ(Fanjing Mountain) ນະ
ຄອນທົງເຢີນ ແຂວງກຸຍໂຈວ(Tongren City, Guizhou 

Province) ທານ ໄຕຈຽນເຝ່ິງ(Dai Jianfeng) ຜູທ່ີເຕີບໃຫຍ
ໃນຕົວເມືອງ ໄດທຽວຊົມທອງຟາດວງດາວໃນຍາມກາງຄືນ
ມືດເປັນຄັ້ງທ�າອິດ. “ທອງຟາມືດຍາມຄາຄືນທີ່ເໝືອນຜາກ�າ
ມະຫຍີ່ ແລະ ເຕັມໄປດວຍດວງດາວ ເຮັດໃຫຂອຍປະທັບໃຈ
ແທໆ.” ເມື່ອກັບເຮືອນ, ເພິ່ນຈຶ່ງເກີດມີຄວາມຄິດໃນການບັນ
ທຶກທອງຟາດວງດາວທ່ີສວຍງາມ.
      ຊມປີຫັຼງຈາກນ້ີ, ທຸກວັນພັກ ແລະ ທາຍອາທິດທ່ີອາກາດດີ
ເພ່ິນກ�ອອກໄປກັບນັກດາລາສາດສະໝັກຫ້ິຼນ ເພ່ືອຖາຍຮູບທອງ
ຟາດວງດາວ ແລະ ຄ້ົນຄວາຮາຮຽນສີມືການຖາຍຮູບ. ເດືອນ
ເມສາ ປີ 2014, ທານໄຕຈຽນເຝິ່ງໄປເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊີ
ຈາງເປັນຄ້ັງທ�າອິດ ໃນກາງຄືນມ້ືໜ່ຶງ ເພ່ິນມີໂອກາດຖາຍຮູບ
ໄດວົງແສງແບບວັງນ�າ້ວົນກະຈາຍອອກຢູເທິງທອງຟາ(whirl

pool-like air-glow ripples)ເທິງພູຫິມະໄລ(the Himalayas),

ເຊິ່ງເກີດຈາກການປຽນແປງຂອງຄື້ນຄວາມແຮງດຶງດູດບັນ
ຍາກາດທີ່ເກີດຈາກລະບົບພາຍຸຮຸນແຮງຢູເທິງທອງຟາຂອງ
ປະເທດບັງກະລາເທດ. ໂຊກດີແມນດາວທຽມ SUOMI NPP 
ຈາກອົງການ NASA ແລະ NOAA (ອົງການບ�ລິຫານມະຫາ
ສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫງຊາດອາເມລິກາ)ກ�ໄດບັນທຶກ

ຜູທ່ີສະແຫວງຫາດວງດາວ
追星星的人

ປະກົດການທ່ີຫາຍາກນ້ີໄວໃນເວລາດຽວກັນ, ເຊ່ິງປະກອບເປັນ
ຂ�້ມູນບັນທຶກພອມກັນທັງພາກພ້ືນດິນ ແລະ ຈັກກະວານທ່ີມີຄາ. 
ຕມາ, ຮູບທອງຟາດວງດາວທ່ີສົດໃສນ້ີ ໄດອັດຂ້ຶນຢູເທິງໜາປົກ
ຂອງວາລະສານ PNAS ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດອາເມລິ
ກາ.
      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ທານ ໄຕຈຽນເຝ່ິງໄດກາຍເປັນນັກຖາຍຮູບທອງ
ຟາດວງດາວທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງຈີນ. ແນວຄິດຂອງເພ່ິນກ�ຫັນຈາກ
ການແບງປັນຄວາມງາມຂອງທອງຟາດວງດາວ ໃນເບື້ອງ
ຕ້ົນມາເປັນການປົກປອງທອງຟາດວງດາວ. ຫັຼງຈາກຮັບຮູວາ
ອາຫຼີ ຊີຈາງສາງຕັ້ງເຂດສະຫງວນທອງຟາດວງດາວແຫງ
ທ�າອິດຂອງອາຊີແລວ, ເພີິ່ນກ�ເຂົ້າຮວມໂຄງການ “ທອງຟາ
ດວງດາວຈີນ” ຂອງມູນນິທິການປົກປັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດານຊີວະນານາພັນ ແລະ ການພັດທະນາແບບສີຂຽວຂອງ
ຈີນ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວມການກສາງເຂດສະຫງວນກາງຄືນມືດອາຫີຼ.

本刊综合

ນະຄອນເຫີງຢາງ ແຂວງຫູນານ(Hengyang City, Hunan Province), 
ນັກຖາຍຮູບສະໝັກຫ້ິຼນບິນພູເຮງຊ່ັນເພ່ືອສັງເກດເບ່ິງດາວ ແລະ ຖາຍຮູບ

湖南省衡阳市，摄影爱好者登上衡山观星摄影 新华社 图
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旅游博主 ：带大家足不出户看世界

戴先生是一位有着 10 多年从业经验的资深导游，防

疫期间，团队旅游受到不小影响，他便背起拍摄设备当起

了旅游博主，开始了“一个人的旅行”。在他看来，当旅

游博主很有发展前景。不仅如此，通过视频作品和留言互

动，不少观众选择跟随戴先生的脚步制定旅游计划，久而

久之，戴先生成了旅游界的“带货主播”。“最初只是借工

作的机会拍些视频增加些收入，但我现在更想成为一名全

职旅游博主。”戴先生说。
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      ຢູປະເທດຈນີ, ຄຽງຄູກນັກບັການພດັທະນາການທອງທຽວ

ທາງອອນລາຍ ແລະ ຖານເວທສີືສ່ວນຕວົ, ການ "ຢມືຕາຂອງ

ຄນົອືນ່ມາເບິງ່ໂລກ" ໄດກາຍເປນັແຟຊັນ່ໃໝແບບໜຶງ່ໃນການ

ທອງທຽວແລວ. ພອມດຽວກນັນີ,້ ການເປນັບລອັກເກກີານທອງ

ທຽວຖກືຖເືປນັອາຊບີທີໃ່ຝຝນັຂອງຄນົໜຸມຈ�ານວນບໜອຍ, ວງົ

ການຂອງມນັກ�ນບັມືນ້ບັຂະຫຍາຍຕວົໃຫຍຂຶນ້.

CFP 图
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      ພາຍໃຕຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ຂະແໜງການ

ທອງທຽວຂອງປະເທດຈີນໄດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງຍາກຢາງ

ຮາຍແຮງ, ມີຜູເຮັດວຽກດານການທອງທຽວຈຳນວນບໜອຍ

ຫັນເຂ້ົາສູຖານເວທີທາງອອນລາຍ ແລະ ປຽນຕົວເອງເປັນເຈ້ົາ

ຂອງບລັອກເກີການທອງທຽວ. ໃນ "ປ້ຶມປົກຂາວທາງນິເວດຜູ

ບຸກເບີກເສ້ັນທາງການທອງທຽວໃນຕິກຕັອກ(TikTok) ປີ 2020" 

ໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ, ປະລິມານການອອກອາກາດອອນລາຍ

ການເລັງ່ຄວາມໄວທາງອອນລາຍຂອງຂະແໜງການທອງທຽວ
旅游业网上加速

ຂອງນັກບລັອກເກີການທອງທຽວຢູໃນ TikTok ທ່ີເປັນຖານເວ

ທີວິດີໂອສັ້ນອັນມີຊື່ສຽງຂອງຈີນໃນທາຍປີ 2020, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 

ເທ່ົາ ເມ່ືອປຽບທຽບກັບເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2020, ຈຳນວນແຟນໆ

ທ່ີເຂ້ົາມາຕິດຕາມການໄລສົດ ເພ່ີມຂ້ຶນ 528%.

      "ວຽກງານໃໝຂອງຂອຍ ແທຈິງແລວຍັງເປັນຜູນຳທຽວ 

‘ຄະນະທອງທຽວ’, ແຕກອນແມນນຳທຽວ ໃຫກັບພວກນັກທອງ

ທຽວເປັນສິບໆຄົນ ຢູທ່ີສະຖານທ່ີຈິງ, ສວນດຽວນ້ີແມນນຳທຽວ 

人民视觉 图
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                         ແທຈງິແລວ, ໃນເບືອ້ງຫຼງັຂອງ “ການໄປທຽວ”, ການກາຍ

ເປນັບລອັກເກກີານທອງທຽວທີດ່ເີດັນ່ນັນ້ ມນັບແມນເລືອ່ງງາຍ.

ທາວ ຫ�ຈ ືອາຍ ຸ24 ປ ີເປນັນກັສກຶສາຈນີທີຮ່ຽນຢູປະເທດໂຮນ

ລງັ. ໃນສອງສາມປກີອນນີ,້ ລາວໄດຮວມກບັໝູເພືອ່ນຈ�ານວນ

ໜຶງ່ທີດ່�າລງົຊວີດິຢູເອຣີບົ ສາງຊອງລາຍການການທອງທຽວ

ຢູເທງິຖານເວທສີືສ່ງັຄມົອອນລາຍ, ແລະ ກາຍເປນັເຈົາ້ຂອງ

ບລອັກເກກີານທອງທຽວໜຶງ່ນອກເວລາການຮຽນ. ຈາກເຂດ

ຫມິະສະແກນດເິນເວຍ(Scandinavia) ເຖງິ ແຄມທະເລເມ

ດເິຕເີຣນຽນ(Mediterranean Sea)ໃນພາກໃຕເອຣີບົທີເ່ຕມັ

ໄປດວຍຄວາມກະຕລືລືົນ້, ເນືອ້ໃນວດິໂີອລາຍການຂອງທາວ  

ຫ�ຈ ືນບັມືນ້ບັອດຸມົສມົບນູຂຶນ້, ຈຶງ່ໄດສະສມົຄວາມສນົໃຈ ແລະ 

ຄວາມນິຍົມຂອງແຟນໆຕິດຕາມຢູເທິງຖານເວທີສື່ອອນລາຍ

ຕາງໆ.

      “ການເລອືກເປົາ້ໝາຍປາຍທາງ ຂຶນ້ແຜນການເດນີທາງ 

ການຖາຍວດິໂີອ ຈາກນັນ້ແມນການເຮດັວດີໂີອ, ການປະດດິ

ສາງເນືອ້ໃນດານການທອງທຽວ ກ�ເໝອືນດັງ່ຕອງໂສການຜະ

ລດິເຄືອ່ງອນັໜຶງ່ທີເ່ຂັມ້ງວດ.” ທາວ ຫ�ຈ ື ອະທບິາຍໃຫຮູວາ,

ຮບູແບບການເຮດັວຽກຂອງບລອັກເກກີານທອງທຽວໃນໄລຍະ

ປດັຈບຸນັສວນຫາຼຍແບງເປນັສອງປະເພດ ຄ:ື ປະເພດໜຶງ່ແມນ

ສ�າເລດັໜາທີວ່ຽກງານທີຝ່າຍຮວມມກື�ານດົໃຫ, ຖາຍທອດເນືອ້

ໃນການທອງທຽວຕາມເສັນ້ທາງຄງົທີ ່ ແລະ ບດົແຕງທີກ່�ານດົ

ໃຫ; ອກີປະເພດໜຶງ່ກ�ຄ ື ສ�າເລດັຜະລດິຕະພນັໃນຫວົຂ�ທ້ີຕ່ນົເອງ

ກ�ານດົໃຫ, ສາງເສັນ້ທາງໂດຍຕນົເອງ ແລະ ສ�າເລດັການປະ

ດດິສາງເນືອ້ໃນການທອງທຽວໂດຍຕນົເອງ ໃນເວລາໄປທຽວ. 

“ບວາປະເພດໃດ ລວນແຕມຄີວາມຫຍຸງຍາກຫາຼຍກວາໃນຈນິ

ຕະນາການ, ການປະດດິສາງເນືອ້ໃນ ແລະ ການດ�າເນນີການ

ບນັຊ ີ ເປນັການຮຽນທີຂ່າດບໄດໃນການເຕບີໃຫຍຂອງບລອັກ

ເກກີານທອງທຽວ.”

      ໃນປ ີ2020, ທາວ ຫ�ຈ ືເລີມ່ບກຸເບກີກ�າລງັນກັສກຶສາຈນີ

ທີຮ່ຽນຢູເອຣີບົ ແລະ ໄດສາງເປນັທມີງານການປະດດິສາງ

ການທອງທຽວທມີທ�າອດິຂອງຕນົ. “ພວກນກັສກຶສາຕາງປະ

ເທດເປນັຄນົທີມ່າຈາກປະເທດອືນ່, ເຂາົເຈົາ້ເປນັຄນົແປກໜາ

ແລະ ມຄີວາມຢາກຮູຢາກເຫນັຫາຼຍຕຕວົເມອືງເຫຼົາ່ນັນ້, ຈດິ

ຕະສາດປະເພດນີແ້ມນຄາຍຄກືນັຫາຼຍກບັພວກຜູຊມົ. ໂດຍສະ

ເພາະໃນໄລຍະການປອງກນັໂຄວດິ-19, ພວກຜູຊມົສາມາດທຽວ

ຊົມເຖິງທິວທັດຕາງໆໃນຕົວເມືອງທີ່ເຕັມໄປດວຍສະເໜຂອງ

ຕາງປະເທດ ໄປຕາມຕາກອງຖາຍໃຫເບິງ່ຢາງເຕມັທີ,່ ແລະ

ໄປຄົ້ນຫາເອກະລັກສີສັນວັດທະນະທ�າຂອງເຂດທອງຖິ່ນພອມ

ກນັ. ຢາກກາຍເປນັ ‘ຄູດວງຕາ’ ໃຫຜູຊມົທຽວຊມົໂລກຢາງ

ອີມ່ໃຈ ນີຄ້ຈືດິໃຈເບືອ້ງຕົນ້ໃນການປະດດິສາງຂອງພວກເຮາົ.”

ທາວ ຫ�ຈ ືກາວແບບນີ.້

‘ຄະນະທອງທຽວອອນລາຍ’ ທ່ີມີແຟນໆບລັອກເກີເປັນຈຳນວນ

ພັນໆຄົນ.” ທານ ໄຕ ເປັນຜູນຳທຽວທ່ີມີປະສົບການ 10 ກວາ

ປີໃນຂະແໜງການນຳທຽວ, ໃນເວລາປອງກັນໂຄວິດ-19, ການ

ທອງທຽວເປັນຄະນະໄດຮັບຜົນກະທົບບໜອຍນ້ັນ, ລາວພັດຈັດ

ເອົາອຸປະກອນການຖາຍຮູບອອກເດີນທາງໄປເພ່ືອເຮັດບລັອກ

ເກີທອງທຽວ ແລະ ເລ່ີມຕ້ົນ “ການເດີນທາງທອງທຽວແບບຄົນ

ດຽວ”.

      ສຳລັບທານ ໄຕ ແລວ, ການເຮັດບລັອກເກີການທອງທຽວ 

ເປັນສ່ິງທ່ີມີອະນາຄົດອັນສົດໃສດີ. ບພຽງເທ່ົານ້ີ, ໂດຍຜານຜົນ

ສຳເລັດການເຮັດວິດີໂອ ແລະ ຂ�ຄ້ວາມການແລກປຽນຄຳຄິດ

ຄຳເຫັນທີ່ແຟນໆໄດຂຽນໄວລຸມວິດີໂອນັ້ນ, ມີຜູຊົມຈຳນວນບ

ໜອຍໄດເລືອກວາງແຜນການທອງທຽວຕາມຮອຍການເດີນ

ທາງຂອງທານ ໄຕ. “ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພຽງແຕອາໄສໂອກາດ

ທາງວຽກງານມາຖາຍວິດີໂອຈຳນວນໜ່ຶງ ເພ່ືອສາງລາຍຮັບ

ເພ່ີມເທ່ົານ້ັນ, ແຕດຽວນ້ີຂອຍຍ່ິງຢາກກາຍເປັນຜູເຮັດບລັອກ

ເກີການທອງທຽວແບບອາຊີບຫຼາຍກວາ.” ທານ ໄຕ ໄດບອກ

ໃຫຮູດ່ັງນ້ີ.

ການທຽວຊມົທດັສະນຍີະພາບພເູຂາົລ�ານ�າ້ມເີຄດັລບັຂອງມນັເອງ
游山玩水有技巧
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      ໃນລາຍຮບັຂອງບລອັກເກກີານທອງທຽວນັນ້ ເງນິອດຸໜນູ

ຈາກຖານເວທສີືອ່ອນລາຍ ແລະ ການໂຄສະນາເຄືອ່ງມຍີີຫ່� ້ໄດ

ກວມເອົາເປັນພາກສວນຫຼາຍ.ຄຽງຄູກັນກັບປະລິມານຂອງ

ບລອັກເກ ີ ນບັມືນ້ບັເພີມ່ຫາຼຍຂຶນ້, ການແຂງຂນັຂອງຕະຫາຼດ

ບ�ລິໂພກການທອງທຽວທາງອອນລາຍກ�ນັບມື້ນັບຮາຍແຮງ

ຂຶນ້, ບລອັກເກທີີຫ່ວງັໃສຕແຕປະລມິານຍອດວວິຫາຼຍໂພດກ�ພາ

ໃຫເກດີມບີນັຫາບໜອຍ.

      “ມບີລອັກເກຈີ�ານວນໜຶງ່ຍາຍເນືອ້ໃນຂອງຜູປະດດິສາງ

ອືນ່ ແລະ ເພີມ່ເນືອ້ໃນທີສ່າງໄວຂອງຕນົ ມາຕດັປບັເປນັເນືອ້

ໃນໃໝ, ເພືອ່ຮກັສາຍອດວວິ ແລະ ຄວາມນຍິມົ.” ທາວ ຫ�ຈື 

ໄດບອກໃຫນກັຂາວໃຫຮູວາ, ນອກຈາກການຍາຍວດິໂີອ ເອາົ

ແບບເກົາ່ມາເຮດັແບບໃໝແລວ, ຍງັມບີລອັກເກປີອມແປງ

ເປນັ "ສນິຄາສວນຕວົ" ຢູໃນການປະດດິສາງວດິໂີອ, ຕອບສະ

ໜອງຄວາມຢາກເຫນັຂອງຜູຊມົ ໂດຍສະເພາະ ເພືອ່ເອາົຊະ

ນະການຄລກິເຂົາ້ຊມົ, ໂດຍເຈດຕະນາໂອອວດ ຫຼ ືດຖູກ ແຫຼງ

ທອງທຽວໃດໜຶງ່ ເມອືງໃດໜຶງ່ ຫຼວືາ ປະເທດໃດໜຶງ່.

      ມນີກັວຊິາການຊີອ້ອກວາ, ພດຶຕກິ�າການຕາມລາທີແ່ປກ

ປະຫາຼດທີບ່ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບລອັກເກ ີ ບພຽງແຕຈະ

ເນືອ້ໃນຄນຸນະພາບດ ີໄດຮບັຄວາມນຍິມົຫາຼຍ
优质内容受欢迎

ຖາຍທອດທດັສະນະການທອງທຽວທີຜ່ດິພາດໃຫແກຜູຊມົ, ນ�າ

ພາຄນົອືນ່ເຮດັຕາມຫຼງັ, ຍງັອາດຈະເກດີມຄີວາມອນັຕະລາຍ

ຕຄວາມປອດໄພຂອງນກັທອງທຽວອກີດວຍ.

      “ການແລນນ�າແຕປະລມິານຍອດວວິ ເພືອ່ສາງລາຍຮບັ

ໄດໄວ ແມນຈະໄປບໄດໄກ, ມພີຽງແຕຕອງຜະລດິເນືອ້ໃນທີມ່ີ

ສສີນັພເິສດອອກມາ ຮບັປະກນັມຜີນົຜະລດິຕະພນັທີມ່ຄີນຸນະພາບ

ດຜີະລດິອອກມາຢາງຕເນືອ່ງ ຈຶງ່ຈະມໂີອກາດພົນ້ເດັນ່ອອກ

ມາຈາກບລອັກເກທີີມ່ຈີ�ານວນຫວຼງຫາຼຍນັນ້.” ທານ ໄຕ ບອກ

ໃຫຮູວາ, ໃນປດັຈບຸນັ ລາວກ�າລງັອອກແຜນສາງຜະລດິຕະພນັ

ວດິໂີອຈ�ານວນໜຶງ່ເປນັຊດໆໂດຍພາຍໃຕຫວົຂ� ້ ວດັທະນະທ�າ 

ແລະ ປະຫວດັສາດ, ໄປທຽວແຫຼງທອງທຽວວດັທະນະທ�າປະ

ຫວດັສາດ ໂດຍປະສມົກບັການແນະນ�າເປນັເລືອ່ງເລົາ່ຕາມ

ຄວາມຈງິຂອງປະຫວດັສາດ, ໃຫຜູຊມົເດນີທາງຜານເວລາ 

ແລະ ສະຖານທີ ່ ເພືອ່ສ�າຜດັທຽວຊມົເນືອ້ໃນວດັທະນະທ�າໃນ

ເບືອ້ງຫຼງັຂອງຕວົເມອືງ. “ໃນອະນາຄດົຂອຍຈະສບືຕເອາົໃຈ

ໃສຕການປະດດິສາງເນືອ້ໃນ, ນ�າເອາົຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມ

ສກຸມາໃຫແກແຟນໆຂອງຂອຍໂດຍຜານຜນົຜະລດິຕະພນັ, ນ�າ

ພາຜູຊນົອອກໄປເບິງ່ໂລກ ໂດຍບຕອງອອກຈາກບານເຮອືນ”.

ຜູບັນຍາຍຂອງພິພິທະພັນພະລາຊະວັງເກ່ົາເສີນຢາງ(Shenyang Palace

 Museum)ນ�າພານັກທຽວທຽວທາງອອນລາຍ
沈阳故宫博物馆讲解员带领游客线上“云游” 人民视觉 图
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在老挝的 4 年，我很有成就感

      ຄິດບເຖິງວາ ບຶດດຽວ ຂອຍມາເຮັດວຽກຢູປະເທດລາວ
ໄດ 4 ປີແລວ. ລະດູຮອນຂອງລາວຮອນອີ່ຫຼີ, ພວກເຮົາເຮັດ
ວຽກຢູໃນນາທາມກາງແສງແດດກາທຸກໆມ້ື, ປີໜ່ຶງກ�ບໄດກັບ
ບານຮອດເທ່ືອໜ່ຶງ, ການເຮັດວຽກກ�ໜັກຫຼາຍ, ເມ່ືອຄິດຮອດ
ບານເກີດກ�ຮູສຶກເສ້ົາໃຈ. ແຕວາເມ່ືອເຫັນປະຊາຊົນລາວທ່ີມາ
ຢຽມຢາມສູນທົດລອງ ແລະ ຍົກໂປຍອງຍ�ແນວພັນ ກັບ ເຕັກ
ນິກຈີນ, ຂອຍຮູສຶກວາທຸກຢາງທ່ີພວກເຮົາໄດອອກແຮງໄປນ້ັນ
ລວນແຕຄຸມຄາ, ຍອນວານ້ີບພຽງແຕແມນການຢ້ັງຢືນຮັບຮູຕ
ສູນທົດລອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕຫາກຍິ່ງແມນການຢັ້ງຢືນຮັບຮູຕປະ
ເທດຈີນອີກດວຍ.

“我们把筛选出来的优良品种和农业技术向当地农民

推广，帮助他们脱贫致富。比如万象塞塔尼县金花村一名

叫维尔康的种植户，在我们没有去指导之前，她种菜的收

益只能勉强维持生计。后来经过我们的跟踪指导，她家每

年每亩蔬菜种植收益由原来的不足 500 元人民币提高到

现在的 1000 元人民币，种菜面积也比原来翻了好几倍，

成为村里脱贫致富的典型。”

吕峰   “中国（广西）—老挝农作物优良品种试验站”技术员
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ລຸຍເຟີງ(Lv Feng) ນັກເຕັກນິກ
ສູນທົດລອງແນວພັນພືດຈີນ(ກວາງຊີ)-ລາວ



      ເພ່ືອປະຕິບັດຈິດໃຈການຊ້ີນຳ ທ່ີວາ “ຮວມກັນສາງສູນທົດ
ລອງແນວພັນພືດທ່ີດີ 20 ແຫງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ” ທ່ີຜູ
ນຳຈີນໄດສະເໜີໃນກອງປະຊມຜູນຳຈີນ-ອາຊຽນຄ້ັງທີ 13 ໃຫ
ເປັນຈິງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ຮວມ
ກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາກະສິກຳປາໄມ ແລະ ຊົນນະບົດ ສປປ 
ລາວ  ໄດຮວມກັນສາງ “ສູນທົດລອງແນວພັນພືດທ່ີດີລາວ - ຈີນ
(ກວາງຊີ)”. ໃນປັດຈຸບັນ, ສູນທົດລອງໄດພັດທະນາເປັນສະຖານ
ທ່ີພ້ືນຖານທັນສະໄໝທາງກະສິກຳທ່ີລວມເອົາດານຕາງໆເຂ້ົາ
ກັນຄື: ການສາທິດທົດລອງແນວພັນພືດໃໝ, ການເຜີຍແຜເຕັກ
ນິກໃໝ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທາງກະສິກຳ ແລະ ທັງເປັນເວ
ທີອັນສຳຄັນໃນການແລກປຽນດານຂະແໜງກະສິກຳລະຫວາງ
ສອງປະເທດລາວ-ຈີນ.
      ຢູລາວ, ສູນທົດລອງຂອງພວກເຮົາມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງຫຼາຍ,
ຕົ້ນຕ�ແມນຍອນວາພວກເຮົາໄດເຮັດເລື່ອງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນ
ໜ່ຶງ. ຕົວຢາງວາ, ພວກເຮົາໃຊເວລາພຽງແຕ 3 ເດືອນກ�ສາ

ມາດທົດລອງປູກໝາກແຕງຫວານ (ແຄນຕາລຸບ) ໄດຢາງສຳ
ເລັດຜົນ, ໃນເວລານັ້ນ ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ
ຍັງໄດຈັດງານລະດູໝາກແຕງຫວານ ຄ້ັງທຳອິດ ຂ້ຶນມາຢາງ
ຍ່ິງໃຫຍ; ພວກເຮົາໄດນຳໃຊເຕັກນິກການປູກທ່ີໄດມາດຖານໃນ
ການປູກໝາກມັງກອນຢູລາວເປັນຄ້ັງທຳອິດ,  ເຊ່ິງໄດປຽນແປງ
ຮູບແບບການປູກໝາກມັງກອນແບບດ້ັງເດີມຂອງປະເທດລາວ;
ພວກເຮົາສາທິດ ແລະ ເຜີຍແຜເຕັກນິກການປູກຝັງດວຍເຮືອນ
ຮ່ົມ,ຈ່ຶງໄດແກໄຂບັນຫາການຊ້ືຜັກຍາກ ແລະ ຜັກແພງໃນຍາມ
ລະດູຝົນທ່ີມີໄລຍະເວລາເກືອບເຄ່ິງປີໃນປະເທດລາວ. ເລ່ີມແຕ
ປີ 2013 ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ສູນທົດລອງຂອງພວກເຮົາ ໄດທົດ
ລອງປູກແນວພັນພືດທັງໝົດ 270 ກວາປະເພດ, ຄັດເລືອກແນວ
ພັນພືດທີ່ເໝາະສົມແກການປູກຝັງ ແລະ ຂະຫຍາຍຢູປະເທດ
ລາວ 67 ປະເພດ, ຍັງໄດຝຶກອົບຮົມນັກເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ 
ຊາວກະສິກອນທອງຖ່ິນຈຳນວນ 1000 ກວາຄົນ.
      ຜູນຳລາວຫຼາຍທານ ໄດມາຢຽມຢາມສູນທົດລອງ ແລະ 
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ວັນທີ 18 ສິງຫາ ປີ 2020, ນັກເຕັກນິກກະສິກ�າລາວຈີນພວມແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນຢູ່ໃນທ່ົງນາ
2020年8月18日，中老两国农业技术员在田间交流 供图
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ໄດຕີລາຄາສູງຕວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. ເປັນຕ້ົນວາໃນເດືອນ
ກັນຍາ ປີ 2020, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ ສປປ ລາວໄດ
ມອບໃບຍອງຍ�ໃຫແກວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງ
ຊີ, ກ�ເພ່ືອຍອງຍ�ສູນທົດລອງ ທ່ີໄດປະກອບສວນໃນການພັດທະ
ນາສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳ -ປາໄມ ຂອງລາວ.
      ໃນກິດຈະກຳຕາງໆຂອງວັນສະບຽງອາຫານໂລກ ທ່ີໄດ
ຈັດຂ້ຶນຢູປະເທດລາວໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາຂອງທຸກປີນ້ັນ, ມີ
ກິດຈະກຳໜ່ຶງ ກ�ຄື ການວາງສະແດງສິນຄາກະສິກຳ, ເຊ່ິງຫຼາຍ
ບ�ລິສັດກະສິກຳຈະນຳເອົາຜົນຜະລິດຂອງຕົນໄປວາງສະແດງ. 
ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ທ່ີສູນທົດລອງຂອງພວກເຮົາໄດນຳໄປວາງ
ສະແດງໃນແຕລະປີ ໄດຮັບການຍອງຍ�ຈາກຜູນຳຂອງລັດຖະ
ບານລາວ ແລະ ແຂກທ່ີມາເຂ້ົາຮວມງານວາງສະແດງ. ໃນປີ
2020, ທານ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະ
ສິກຳ ແລະ ປາໄມ ປະເທດລາວ ໄດມາຢຽມຊົມງານວາງສະ
ແດງ ແລະ ເມ່ືອຮອດຮານວາງສະແດງຂອງສູນທົດລອງພວກ
ເຮົາ, ທານ ໄດກາວກັບພວກເຮົາຢາງສະໜິດສະໜົມວາ: “ຫັຼງ
ຈາກທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດນຳໃຊໃນປີໜາ, ໝາກ
ມັງກອນຄຸນນະພາບດີທ່ີພວກເຮົາໄດນຳໃຊແນວພັນ ແລະ ເຕັກ
ນິກຈີນປູກນ້ີ, ຈະສາມາດເຮັດໃຫຄົນຈີນໄດຊິມໝາກມັງກອນນ້ີ
ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.”
      ພວກເຮົານຳເອົາແນວພັນພືດຄຸນນະພາບດີ ແລະ ເຕັກນິກ
ກະສິກຳທ່ີຜານການຄັດເລືອກອອກມາເຜີຍແຜຕຊາວກະສິກອນ
ໃນທອງຖ່ິນ, ຊວຍເຫືຼອເຂົາເຈ້ົາໃຫຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ສາງຄວາມຮ່ັງມີຜາສຸກ. ເປັນຕ້ົນວາ ຢູ ບານດອກ
ຄຳ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຊາວກະສິກອນຄົນ
ໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືວາ ວັນຄຳ, ກອນທ່ີພວກເຮົາໄປຊ້ີນຳ, ກຳໄລໃນການ
ປູກຜັກຂອງລາວ ສາມາດກຸມຕົນເອງໃນຂ້ັນພ້ືນຖານເທ່ົານ້ັນ. 

ຕມາໂດຍຜານການຕິດຕາມ ແລະ ການຊ້ີນຳຈາກພວກເຮົາ, 
ກຳໄລການປູກຜັກແຕລະມູ (ມູ: ຫົວໜວຍວັດແທກເນື້ອທີ່ຈີນ, 
1 ມູປະມານ 666,6 ຕາແມັດ) ຈາກໃນເມື່ອກອນແມນ 500 

ຢວນ ປັດຈຸບັນໄດເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 1000 ຢວນ, ເນ້ືອທ່ີການປູກຜັກ
ກ�ຂະຫຍາຍອອກເປັນຫຼາຍເທ່ົາ, ຈ່ຶງໄດກາຍເປັນຕົວແບບຂອງ
ການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສາງຄວາມຮ່ັງມີ
ຢູໃນບານ. ຢູບານດອກຄຳ, ມີຊາວບານຫຼາຍຄົນທ່ີເໝືອນດ່ັງ
ນາງ ວັນຄຳ ທ່ີໄດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລວ, ບານ
ດອກຄຳກ�ປຽນຈາກບານນອຍ ທ່ີບມີຄົນຮູມາເປັນສະຖານທ່ີພ້ືນ
ຖານໃນການປູກຜັກອັນມີຊ່ືສຽງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລວ. 
ໃນປັດຈຸບັນ ຖາພວກເຮົາເລ່ີມເປີດການຝຶກອົບຮົມ, ພວກຊາວ
ບານກ�ພາກັນມາສະໝັກ; ເມື່ອພວກເຮົາລົງໄປຊີ້ນຳການຜະ
ລິດຕາມບານ, ພວກຊາວບານກ�ກະຕືລືລ້ົນຫຼາຍ, ແລະ ຖືພວກ
ເຮົາເປັນດັ່ງຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເອງ. ຍາມເຫັນການດຳລົງຊີ
ວິດຂອງພວກເຂົາທີ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນກວາເກົ່າ, ຂອຍກ�ຮູສຶກວາ
ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍ.

ຮູບ① ວັນທີ 29 ກັນຍາ ປີ 2021, ການເປີດປ່້າຍສ້າງຕ້ັງສູນທົດລອງແນວ
ພັນພືດທ່ີດີ ລາວ- ຈີນສາງຕ້ັງຂ້ຶນ

图① 2012年9月29日，“中-老合作农作物优良品种试验站”揭

牌成立 供图

ຮູບ ② ນັກເຕັກນິກລາວຈີນແລກປຽນບົດຮຽນເຕັກນິກການປູກໝາກເລ່ັນ

图② 中老技术员交流番茄种植技术 供图

vtmy[kpI6[rk[

① ②
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朋友们，坚持学习吧

      ການສກຶສາ ຄອືາວດຸທີມ່ພີະລງັແຮງທີສ່ດຸ ທີສ່າມາດໃຊ

ປຽນແປງຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ ປະເທດຊາດ ແລະ ໂລກ

ໄດ.  ການສກຶສາຫາຄວາມຮູໃນປດັຈບຸນັ ແມນສິງ່ທີທ່າທາຍ

ຫາຼຍສ�າລບັຜູທີບ່ມຄີວາມສາມາດທາງດານພາສາຕາງປະເທດ.

ບນັດາຍອດຄວາມຄດິທງັຫາຼຍ ຂອງນກັປາດອາຈານ ນກັວທິະ

ຍາສາດຂອງໂລກຍັງຄົງເປັນພາສາຕາງປະເທດຫຼາຍກວາ

70% ເຊິງ່ແປເປນັພາສາລາວຄງົບມເີກນີ 5%, ຂ�ມ້ນູທີຍ່ງັເປນັ

ພາສາຕາງປະເທດດັ່ງກາວປະກອບມີບັນດາເຕັກນິກວິທະຍາ

ການຕາງໆທີລ່�າ້ສະໄໝ ອນັເປນັເໝອືນຂມຸຊບັທີສ່�າເລດັຮບູ

ທີລ່�ຖາໃຫພວກເຮາົໄປຄົນ້ພບົ ແລະ ນ�າມາປບັໃຊໃນສງັຄມົລາວ

ເຮາົ.

      ການປະກອບຄວາມຮູ ແລະຄວາມສາມາດອນັຈ�າເປນັໃຫ

ແກຄ່ອູາຈານ ແລະໄວໜຸມນກັສກຶສາຮຽນຮູປນັຍາຊນົ ບໄດ

ສິ້ນສຸດລົງແຕການສຶກສາຮາຮຽນເອົາຢູສະຖາບັນບອນກຽວ

ຂອງໃດໜຶງ່ເທົາ່ນັນ້, ຂັນ້ຕອນຕໄປກ�ຍງັຈະຕອງໄດສບືຕດ�າ

ເນນີການຂະບວນແຫງການຮຽນຮູ ກສາງ ແລະ ສາງຄງັປນັ

ຍາໃຫແກປະຊາຊນົຄນົພາຍໃນຊາດ ເພືອ່ໃຫສງັຄມົລາວ ກາຍ

ເປນັສງັຄມົແຫງການຮຽນຮູ.

      ການນ�າເອາົຄວາມຮູວທິະຍາການຈາກພາສາຕາງປະ

ເທດ ເຊັນ່: ຝຣັງ່, ອງັກດິ, ຈນີ ແລະ ເຢຍລະມນັ, ມາສູພາສາ

ລາວໃຫຄນົລາວໄດອານ ຈະເຮດັໃຫສງັຄມົກາຍເປນັສງັຄມົແຫງ

学习是最有力的武器，能够改变自己、家庭、社会、国家，

乃至世界。如今，对于不懂外语的人而言，学习知识是一件充满

挑战性的事情。世界学者、科学家们的思想成果有超 70% 的部

分仍是外语，这是一个既成的宝库，等待着我们的挖掘和研究，

并将其应用到老挝社会发展中。

作者 ：萨塔珀·宋阿伦（就职于老挝国防部）

图虫创意 图

ຜູຂ້ຽນ: ສະຖາພອນ ໂສມອາລນຸ



ການຄົນ້ຄດິ, ຄນົໃນສງັຄມົກາຍເປນັຄນົທີມ່ຄີວາມຮູ. ຖາຢາກ

ໃຫປະເທດຊາດຈະເລີນຮຸງເຮືອງ,ມີເສດຖະກິດທີ່ເປັນເຈົ້າຕົນ

ເອງ ຈ�າເປນັທີຈ່ະຕອງໄດຮຽນຮູເອາົຄວາມຮູຈາກຕາງປະເທດ

ກ�ຄປືະເທດຕາເວນັຕກົທີມ່ອີດຸສາຫະກ�າການຜະລດິທີທ່ນັສະໄໝ

ລ�າ້ໜາ.  ເຊິງ່ຄວາມຮູເຫຼົາ່ນັນ້ຍງັຄງົເປນັພາສາຕາງປະເທດ

ທີພ່ວມລ�ຖາໃຫພວກເຮາົສກຶສາຢູ. ປດັຈບຸນັປະຊາຊນົພາຍໃນ

ຊາດ ພວມກົມ້ໜາກົມ້ຕາຫາເຊົາ້ກນິຄາຄງົບອາດຫຼງິເຫນັໄດ

ຄວາມສ�າຄນັຂອງການຮຽນຮູພາສາໃໝໄດ ຖາຫາກມພີາກ

ສວນທີເ່ຫນັຄວາມສ�າຄນັ ຈດັຕັງ້ໂຄງການແປຂຶນ້ມາ ຄງົຈະ

ເຮດັໃຫຄນົໃນຊາດໄດພບົແສງສະຫວາງອນັໃໝ ໄດຮຽນຮູວທິະ

ຍາສາດໃໝໆ ຈາກຕາງປະເທດໄດດວຍການອານປຶມ້ທີແ່ປເປນັ

ພາສາລາວແລວ ລວມທງັໄວໜຸມ, ເຍາົວະຊນົຄນົລາວຈະເປນັ

ຄນົຮູຫາກນິດວຍມນັສະໝອງຫາຼຍຂຶນ້. ສາມາດນ�າຄວາມຮູມາ

ພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 4 ຈ,ີ 5 ຈ ີແລະ ປນັຍາ

ປະດດິ ເຊິງ່ສິງ່ເຫຼົາ່ນີຈ້ະເຮດັໃຫປະເທດລາວກາວຂຶນ້ໄປສູເວ

ທໂີລກໄດ. ພາສາຄປືອງຢຽມເປດີໄປສູການຮຽນຮູ. ພວກເຮາົ

ຢາກມຄີວາມຮູທີອ່ດຸມົສມົບນູ ແລະ ມຄີວາມຄດິກາວໜາຈ�າ

ເປນັຕອງຮຽນພາສາຕາງປະເທດ. ການຮຽນພາສາຕາງປະ

ເທດ ເປນັສິງ່ທີສ່�າຄນັ ແລະຈ�າເປນັທີສ່ດຸໃນຊວີດິຄນົເຮາົການ

ຮຽນພາສາ ບສະເພາະແຕຈະເຮດັໃຫພວກເຮາົຕດິຕພວົພນັກບັ

ຄນົຕາງປະເທດໄດເຂົາ້ໃຈເທົາ່ນັນ້ ແຕການຮຽນພາສາຕາງ

ປະເທດຍງັຈະເຮດັໃຫເຮາົໄດພບົເຫນັວດັທະນະທ�າໃໝໆ , ນໄິສ

ໃຈຄ�, ປະຫວດັສາດ, ເສດຖະກດິການເມອືງ ແລະ ການປກົຄອງ

ຂອງບນັດາປະເທດທີຢູ່ໃນໂລກອນັກວາງໃຫຍໄພສານໜວຍນີ້ 

ຖາຫາກຜູໃດບຮຽນພາສາຕາງປະເທດ ກ�ເທົາ່ກບັວາໄດສນູເສຍ

ສິງ່ທີສ່�າຄນັໃນຊວີດິໄປແລວ 60%.

      ການແປປຶມ້ ແມນການຖາຍທອດຄວາມຮູຈາກພາສາໜຶງ່

ມາສູອກີພາສາໜຶງ່ ເຊິງ່ມເີນືອ້ໃນໃຈຄວາມທີຖ່ກືຕອງສມົບນູ 

ໂດຍບດດັແປງສິງ່ໃດ. ການອານປຶມ້ຄກືານເພີມ່ພນູຄວາມຮູ

ທີຈ່ະເຮດັໃຫຄນົກາຍເປນັຄນົມຄີວາມຄດິກາວໜາ ກວາງຂວາງ 

ຮູເທົາ່ທນັສະພາບການຂອງໂລກ ກາຍເປນັຄນົສມົບນູທາງດານ

ຄວາມຄດິ ແລະ ຈດິໃຈ. ພວກເຮາົຊາວໜຸມຜູມຄີວາມຮູຄວາມ

ສາມາດທາງດານພາສາ ຈະຕອງແປປຶມ້ວນັນະກ�າ, ບດົຄວາມ,

ປດັຊະຍາ, ເລືອ່ງສັນ້, ນະວະນຍິາຍ, ປຶມ້ຊວີະປະຫວດັບກຸຄນົ 

ແລະ ສພຸາສດິມາເປນັພາສາລາວໃຫຄນົໃນຊາດໄດອານ, ໄດ

ສກຶສາຮຽນຮູ  ເພາະບນັດາປຶມ້ຕ�າລາເຫຼົາ່ນັນ້ ຄແືນວຄດິຊັນ້

ຍອດຂອງນກັຄດິ, ນກັຂຽນ, ນກັປະພນັທີຜ່ານການຄົນ້ຄດິກັນ່

ກອງມາແລວເປນັຢາງດ.ີ ການອານ ການຮຽນຮູ ແລະ ຈືຈ່�າ
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ເອາົແນວຄດິຊັນ້ຍອດເຫຼົາ່ນັນ້ ຈຶງ່ເປນັເໝອືນຫນົທາງລດັສູຄງັ

ປນັຍາອນັຍິງ່ໃຫຍທີເ່ຕມັໄປດວຍຄວາມຄດິຫາຼກຫາຼຍຢູໃນນັນ້. 

ສ�າລບັການແປ ພວກເຮາົກ�ຄວນເລອືກເຟັນ້ເອາົປຶມ້ທີເ່ຫນັວາມີ

ຄວາມສ�າຄນັ ຈ�າເປນັ ແລະ ສອດຄອງກບັວດັທະນະທ�າຂອງ

ພວກເຮາົ. 

      ຜູຂຽນຢັງ້ຢນືບໄດວາການຂນົຂວາຍເອາົຄວາມຮູ, ເຕກັ

ນກິວທິະຍາສາດທີທ່ນັສະໄໝຂອງໂລກມາເປນັພາສາລາວແລວ

ທກຸຢາງຈະດຂີຶນ້, ແຕຂາພະເຈົາ້ສາມາດຢັງ້ຢນືໄດວາຕອງມີ

ການນ�າເອາົຄວາມຮູຂອງໂລກຫຼຂືະແໜງ ສາດວຊິາທີທ່ນັສະ

ໄໝເຂົາ້ມາໃຫຄນົໃນຊາດໄດສກຶສາ ຖາຢາກໃຫສງັຄມົດຂີຶນ້. 

ປດັຈບຸນັຄະນະອກັສອນສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງຊາດໄດມີ

ການຍກົລະດບັບາງສາຂາວຊິາໃຫໄປເຖງິລະດບັປະລນິຍາໂທ 

ແລະ  ປະລນິຍາເອກ. ໄດສາງນກັພາສາສາດຈບົອອກມາຫາຼຍພນັ

ຄນົໃນແຕລະສກົຮຽນ ປນັດດິເຫຼົາ່ນັນ້ພວກເຂາົພາກນັຈົມ່ວາ

ບມວີຽກເຮດັ ຜູຂຽນຫວງັວາຈະມພີາກສວນທີຫ່ຼງິເຫນັຄວາມ

ສ�າຄນັບວາທງັພາກລດັ ຫຼ ືເອກະຊນົກ�ຕາມ ໃນການຈດັຕັງ້ຄະ

ນະກ�າມະການເພືອ່ເຮດັໂຄງການແປຂຶນ້ ທງັເປນັການສາງວຽກ

ເຮດັໃຫກບັພວກເຂາົ ໄດນ�າໃຊຄວາມສາມາດຂອງໄວໜຸມນກັ

ສກຶສາເຫຼົາ່ນັນ້ເຂົາ້ໃນໜາວຽກ. ເມືອ່ພວກເຮາົມວີດັຖດບິທາງ

ດານຄວາມຮູ ປນັຍາ ສະໜອງໃຫແກສງັຄມົ ວງົການສກຶສາ 

ເຊັນ່: ວຊິາກະສກິ�າ, ການປກູຝງັລຽງສດັທີໄ່ດຮບັຜນົດ,ີ ວຊິາ

ການແພດ, ວທິະຍາສາດ, ການຜະລດິປນືໃຫຍ ຫຼ ືສາດວຊິາ ສາ

ຂາຄວາມຮູອືນ່ໆ ເພືອ່ໃຫນກັຮຽນນກັສກຶສາ ປນັຍາຊນົໄດຄົນ້

ຄວາຮາຮຽນເອາົ. ເມືອ່ນັນ້ສງັຄມົລາວຈຶງ່ຈະເກດີມນີກັຄດິ

ນກັຂຽນ, ນກັຄົນ້ຄວາທດົລອງວທິະຍາສາດ ແລະ ນກັພດັທະ

ນາເກດີຂຶນ້ຢາງຫວຼງຫາຼຍ. ຈະເຮດັໃຫເກດີມຄີວາມສມົດນູກນັ

ລະຫວາງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ�າມະຊາດ

ແລະ ເຮດັໃຫປະເທດຂອງພວກເຮາົຫຼດຸພົນ້ອອກຈາກຄວາມ

ທກຸຍາກໄດ.

      ການກະທ�າດັງ່ກາວ ກ�ຄກືານຂນົຂວາຍເອາົຄວາມຮູອນັ

ກາວໜາມາເປນັພາສາລາວ ມນັເປນັການປະດດິສາງອາວດຸ

ອນັແຫມຼຄມົທີຈ່ະໃຊສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິຂອງຄນົໃນຊາດ ໃຫ

ກາຍເປນັຄນົມແີນວຄດິກາວໜາ ມຫີວົຄດິປະດດິສາງໄດ.

      ຊວີດິຂອງຄນົເຮາົ ບແມນມພີຽງສອງຂາແລວຈະເດນີໄປ

ຂາງໜາໄດໂລດ ແຕຈະຕອງມຄີວາມຮູ ຄວາມຄດິ ມສີະຕປິນັ

ຍາ ແລະ ຮອງຮອຍທີໄ່ດກາວຜານມາແລວນັນ້ ຈະຕອງໃຫສິງ່

ໃດສິງ່ໜຶງ່ໄວກບັສງັຄມົ ປະເທດຊາດ ອະນຊຸນົຄນົຮຸນຫຼງັເກບັ

ໄວສກຶສາຮຽນຮູ.

图虫创意 图
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ພາສາລາວ: ການຄິດໃນແງທ່ີດີເປັນການເພ່ີມກ�າລັງໃຈໃຫແກ

ຕົນເອງ

中:车到山前必有路，船到侨头自然直

ຄຳອະທິບາຍ: ເມ່ືອຂ່ີລົດພົບພູຕອງຍັງມີເສ້ັນທາງໄປໜາ ເມ່ືອ

ຂີ່ເຮືອຮອດຫົວຂົວມັນຈະລອດຜານໃຕຂົວເປັນໄປຕາມທ�າມະ

ຊາດ. ສຸພາສິດນ້ີບພຽງແຕສະແດງໃຫເຫັນການໃຫກຳລັງໃຈ

ເມື່ອພົບກັບຄວາມຫຍຸງຍາກ ຍັງສະແດງໃຫເຫັນສະພາບຈິດ

ໃຈແບບໃຈເຢັນເມື່ອປະເຊີນໜາກັບສິ່ງທີ່ບຮູຈັກ, ເຊິ່ງເປັນສຸ

ພາສິດໜ່ຶງທ່ີຄົນຈີນມັກເວ້ົາຫຼາຍ ແລະ ສະແດງອອກເຖິງທາທີ

ຕຊີວິດຂອງຄົນຈີນ.

释义:车子行 到 山 前 定还有 向 前 的

路，船 到了侨 头会 自然 摆直从 侨下通

      ຄຳສຸພາສິດບພຽງແຕສະແດງໃຫເຫັນເຖິງແກນແທວັດ

ທະນະທຳຂອງປະເທດໜ່ຶງ ຍັງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດ

ງາມແຫງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ. 

      ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈີນ-ລາວ 

ລາວ-ຈິນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນຢູໃນຄ�ລຳ 

“ມວນກັບພາສາຈີນ” ເພ່ືອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວັດທະນະ

ທ�າຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ

ຊາດລາວ-ຈີນ. ເນ້ືອໃນຂອງຄ�ລຳນ້ີ ໄດຄັດເລືອກມາຈາກປ້ຶມ  

“ສຸພາສິດລາວ”.   ນັກຂຽນແມນປະລິນຍາເອກ ທານນາງ ແສງ

ມະນີ (Li Xiaoyuan) ອາຈານວິຊາພາສາລາວ ແລະ ສາດສະ

ດາຈານ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ (Zhang Liangmin)ຈາກມະ

ຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ (Beijing Foreign 

Studies University).

本栏目内容选自《老挝语谚语选编》，作者李小元、张良民
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过。这句 谚 语 既表 达了 于 困 境 时 的 宽

慰，乜表现了对未知事物坦然面对的 种

心境，是中 国人非常喜欢 说 的 句谚

语，体现了中国人的生活态度。

ພາສາລາວ: ການສັ່ງສອນທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການສັ່ງສອນດວຍການ

ເປັນແບບຢາງ

中: 身行 例，胜过仟言

ຄຳອະທິບາຍ: ສາງແບບຢາງດວຍພຶດຕິກ�າຂອງຕົນ ດີກວາ

ສ່ັງສອນດວຍຄ�າເວ້ົາຮອຍພັນເທ່ືອ.

释义: 以身作则树立榜样，胜过用言语

教导仟万遍。

ພາສາລາວ: ການຊວຍເຫືຼອຜູອ່ືນ ໃຫຊວຍເຫືຼອດວຍຄວາມເມດ

ຕາສົງສານ ແລະ ຢາຫວັງຜົນຕອບແທນ

中: 施恩 望报

ຄຳອະທິບາຍ: ນ້ີແມນສ�ານວນໜ່ຶງໃນພາສາຈີນ, ເຊ່ິງມີຄວາມ

ໝາຍວາ ເອົາຜົນປະໂຫຍດໃຫແກຜູອ່ືນ ແລະ ບຫວັງເອົາຜົນ

ຕອບແທນ.

释义:这是 个成语，意思是给予别人恩

惠，不期望 到报答。

ພາສາລາວ: ການຕ�ານິຕິຕຽນ ຫືຼ ການຕ�ານິຕິຊົມເຊ່ິງກັນ ແລະ 

ກັນ ຄືເສ້ັນທາງທ່ີຊ້ີບອກຂຸມຊັບ

中: 吾日三 吾身

ຄຳອະທິບາຍ: ຄ�າເວ້ົາທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງຂົງຈ້ື ຜູກສາງສ�ານັກຝາຍ

ຂົງຈ້ືຈີນ, ໝາຍຄວາມວາ ທຸກມ້ືຂອຍກ�ກວດຄືນຄວາມຜິດກິລິ

ຍາວາຈາຂອງຕົນຫຼາຍເທ່ືອ. ປະໂຫຍກນ້ີກ�ເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ

ຂອງຫຼາຍຄົນ.

释义:中 国儒家学 派创 始人孔 的 名

言，意思是我每天多次反 自己。这句话乜

成 狠多人的座右铭。

ພາສາລາວ: ການຕົກມາແມນຍອນມາພະຍົດ ແຕການຕົກຕ່ັງ

ນວມແມນຍອນຜູນ່ັງພະຍົດ

中: 天欲使其灭亡，必先使其疯狂

ຄຳອະທິບາຍ: ຖາເຈ້ົາຟາຢາກໃຫຄົນຜູໜ່ຶງຈິບຫາຍ ແມນຈະ

ເຮັດໃຫຄົນນັ້ນເປັນບາກອນ. ນີ້ແມນຄ�າສັ່ງສອນໃນສະໄໝບູ

ຮານຂອງຈີນ, ໝາຍຄວາມວາການເສຍໄຊແມນເກີດມາຈາກ

ຄວາມຈອງຫອງ ສອນໃຫຄົນຕອງຮູຮັກສາທາທີທ່ີຖອມຕົວ.

释义:上天想要 个人灭亡，必定先让

他疯狂。这是中国的 条古训，意思是

说失败总是因为太狂妄，教导人们要

保持谦逊的态度。

ພາສາລາວ: ການຕ້ັງຕ້ົນຊີວິດໃໝຍອມເຮັດໄດທຸກໂອກາດ ຄ�າ

ວາຍັງນອຍ ແກເກີນໄປ ຫືຼ ສວາຍເກີນໄປ ເສຍແລວ ຄ�າເວ້ົາ

ເຫ່ົຼານ້ີ ແມນເກີດມາຈາກປາກຂອງຄົນຂ້ີຄານຕາງຫາກ.

中: 懒人嘴里明天多

ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນຂ້ີຄານມັກເວ້ົາວາຍັງມີເວລາຫຼາຍ ວຽກງານ

ຕາງໆເອົາໄວເຮັດມ້ືອ່ືນກ�ຍັງໄດ

释义:在 个懒汉的嘴里，总是会说时间多

的是，事情可以放在明天做。

ພາສາລາວ: ການຖະໜອມຖອມຕົວມີຜົນດີກວາການວາງຕົວ

ສູງ

中: 谦虚使人进步，骄傲使人落后

ຄຳອະທິບາຍ: ຖາວາມີທາທີທີ່ຖອມຕົວ ແລະ ຮຽນເອົາຈຸດດີ

ຂອງຜູອ່ືນ, ຈະມີຜົນສ�າເລັດ ແລະ ມີຄວາມກາວໜາ; ຖາວາ
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ມີທາທີທີ່ອວດດີຈອງຫອງ ເບິ່ງບເຫັນຈຸດດີຂອງຜູອື່ນ, ເວລາ

ດົນໄປ ກ�ຈະຫຼາຫັຼງກວ່າຄົນອ່ືນ.

释义:虚心学习别人的长处，就能够有所

收获，有所进步；骄傲自满，看 到别人

的长处，久而久之就会落后于别人。

ພາສາລາວ: ການເປັນມິດສະຫາຍເປັນຂອງເຮັດໄດງາຍ ແຕ

ການຮັກສາຄວາມເປັນມິດສະຫາຍນ້ັນເຮັດໄດຍາກ

中: 交人交心，晓花晓根

ຄຳອະທິບາຍ: ໃນການຜູກມິດມີຄາສູງແມນຢູທ່ີການຜູກໃຈ ຜູກ

ມັດຈິດໃຈເຂ້ົາກັນແລວ ຈ່ຶງຈະເປັນມິດໄດຍາວນານຖາວອນ,

ຄືກັນກັບເມື່ອຫົດນ�້າດອກໄມຄວນຫົດນ�້າໃສຮາກ, ບແມນຫົດ

ໃສດອກໄມ.

释义: 交朋友贵在交心，心心相印才能

长久，就像晓花应该晓在根上，而 是

晓在花朵上 样。

ພາສາລາວ: ການເຫັນອົກເຫັນໃຈເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນເປັນບເກີດ

ແຫງຄວາມຮັກແທ

中: 夫妻 条心，黄土变成金

ຄຳອະທິບາຍ: ສອງຄົນຜົວເມຍ ເຂ້ົາໃຈເຊ່ິງກັນແລະກັນ, ຄຶດ

ໄປໃນທາງດຽວກັນ, ລົງແຮງໄປບອນດຽວກັນ, ກ�ສາມາດປຽນ

ດິນເຫືຼອງໃຫເປັນຄ�າໄດ.

释义:夫妻两人相互理解，心往 处想，

劲往 处使，可以让黄土变成黄金。

ພາສາລາວ: ການຮຽນ ແລະ ການອານຄືດວງຕາແຫງຈິດໃຈ

中:蜂采佰花酿甜蜜，人读群书明真理

ຄຳອະທິບາຍ: ເຜ້ິງເກັບເອົາລະອອງເກສອນຈາກດອກໄມຫຼາຍ

ດອກ ແລວຈ່ຶງຈະສາມາດເຮັດນ�າ້ເຜ້ິງຫວານໆ, ຄົນເຮົາມີແຕ

ອານປ້ືມຫຼາຍຫົວ ແລວຈ່ຶງຈະສາມາດເຂ້ົາໃຈສັດຈະທ�າໄດ.

释义:蜜蜂采集佰花的花粉能酿出更甜

的 蜂 蜜，人只有 饱 览 群 书 才 能 明 白 真

理。

ພາສາລາວ: ກິນເຂ້ົາໂຕ ຢາໂສຄວາມເພ່ິນ

中: 事不关己，高高桂起

ຄຳອະທິບາຍ: ສ່ິງທ່ີບພົວພັນກັບຕົນເອງ ກ�ຢາໄປສົນໃຈມັນ.

释义:把 与 自 己 无 关 的 事 情 远 远 丢 开不

管。

ພາສາລາວ: ກິນເຂ້ົາຮວມພາ ກິນປາຮວມຕອນ

中: 个锅里搅马勺

ຄຳອະທິບາຍ: ປະໂຫຍກນ້ີເປັນສ�ານວນສຸພາສິດທອງຖ່ິນຂອງ

ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຈີນ, ໝາຍຄວາມວາກິນເຂ້ົາ

ຮວມໝ�ດ້ຽວກັນ ເໝືອນວາມີສາຍພົວພັນຢາງໃກຊິດໃນດານຊີ

ວິດ ຫືຼ ວຽກງານ.

释义: 中国东北 区的方言俗语，意思

是吃同 锅饭，比喻在生活或工作上

关系狠近。

ພາສາລາວ: ກິນຕອງກິນຍາມຮອນ ຟອນຕອງຟອນຍາມເມົາ 

ເອົາຕອງເອົາຍາມຮັກ

中: 趁热打铁

ຄຳອະທິບາຍ: ເມ່ືອຕີເຫັຼກຕອງຕີຍາມເຫັຼກແດງຮອນ ເໝືອນ

ວາຈັບເອົາໂອກາດທ່ີດີຂອງການພັດທະນາຂອງເລ່ືອງນ້ັນ ແລະ 

ເລ່ັງລັດກາວເດີນໄປໜາ.

释义: 就着铁烧红的时候锻打。比喻抓

住事情发展的有利时机，加速进行。
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中老驿站·昆明 | 昆明将全力开创发展新局面

      ຕອນເຊ້ົາວັນທີ 26 ກັນຍາ, ກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນຄ້ັງທີ 
12 ຂອງອົງຄະນະພັກນະຄອນຄຸນໝິງໄດເປີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກອງ
ປະຊມໃຫຍຄັ້ງນີິ້ ໄດສະເໜີເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດສຸດຄວາມ
ສາມາດເພື່ອສາງສະພາບການໃໝແຫງການພັດທະນາແບບ
ລະບົບນິເວດ ແບບສາກົນ ແລະ ແບບທັນສະໄໝ.
      ທານ ເຊິງລຽນຢວນ(Cheng Lianyuan) ຄະນະປະຈ�າ
ຂອງຄະນະພັກແຂວງຢຸນນານ ທັງເປັນເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ
ຄຸນໝິງ ກາວວາ, ການເຮັດສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອສາງສະ
ພາບການໃໝແຫງການພັດທະນາແບບລະບົບນິເວດ ແບບສາ
ກົນ ແລະ ແບບທັນສະໄໝ ບພຽງແຕແມນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງຂ�ຕົ້ກລົງ ແລະ ແຜນການຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ຄວາມ
ຮຽກຮອງຕອງການດານວຽກງານຂອງຄະນະພັກແຂວງຢຸນ
ນານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນການວາງແຜນການທີ່ມີວິທະຍາ

ສາດສ�າລັບການພັດທະນາຂອງທົ່ວນະຄອນໃນອະນາຄົດຈາກ
ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນໃໝ. ການຫັນແຜນຜັງອັນສວຍງາມໃຫປະກົດເປັນ
ຈິງນັ້ນ ຕອງຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕອງ ຍົກໃຫເຫັນຈຸດສ�າ
ຄັນ ແລະ ພະຍາຍາມຢາງຕເນ່ືອງ; ຖືເອົາການຊກຍູການພັດ
ທະນາຢາງມີຄຸນນະພາບສູງເປັນຫົວຂ�ຫັຼ້ກ, ຖືເອົາການກສາງ
ຕົວເມືອງທີ່ມີສະມັດຕະພາບສູງເປັນຈຸດສ�າຄັນ, ຖືເອົາການ
ສາງຊີວິດການເປັນຢູທ່ີມີຄຸນນາພາບສູງເປັນເປ້ົາໝາຍ, ຖືເອົາ
ການສົ່ງເສີມການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເປັນການຄ�້າ
ປະກັນ ແລະ ຖືເອົາການລົງເລິກການສາງພັກທີ່ມີລະດັບສູງ
ເປັນການນ�າພາ, ເມ່ືອຮອດປີ 2025 ສູຊົນໃຫຍອດມູນຄາເສດ
ຖະກິດຂອງທ່ົວຕົວເມືອງບັນລຸ 1000 ຕ້ືຢວນຂ້ຶນໄປ, ພົນລະເມືອງ
ມີທ່ີຢູຖາວອນ ຈະບັນລຸປະມານ 10 ລານຄົນ, ຄວາມສາມາດ
ດານປະດິດຄິດສາງໃໝຈະຮັບຜົນສ�າເລັດຢາງພ້ົນເດ່ັນ, ການ
ພັດທະນາຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຈະມີຄວາມກົມກຽວ
ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ການພັດທະນາແບບສີຂຽວຈະກາວເຂົ້າສູລວງ
ເລິກ, ການເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກຈະຂ້ຶນສູລະດັບໃໝ, ການ
ຊົມໃຊໝາກຜົນແຫງການພັດທະນາຈະບັນລຸລະດັບໃໝ, ກ�າລັງ
ສັງລວມ ກຳລັງຊກດັນພາຍໃນ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂງຂັນ
ໃນພາກພ້ືນ ຈະໄດຮັບການປັບປຸງຢາງຮອບດານ.

昆明市委宣传部供稿

中国共产党昆明市第十二次代表大会，提出全力开创

生态化国际化现代化发展新局面的目标 ：到 2025 年，全

市经济总量达到 1 万亿元以上，常住人口达到 1000 万人

左右，创新能力建设取得明显成效，城乡区域发展更加协

调，绿色发展深入推进，对外开放再上新台阶，共享发展

达到新水平，综合实力、内生动力和区域竞争力全面提升。

贾翔 图
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走进玉溪｜一把剪，“剪”出大千世界

      ການຕັດເຈຍ ແມນໜ່ຶງໃນຮູບແບບສິລະປະທ່ີເກ່ົາແກທ່ີ
ສຸດຂອງຄົນເຊ້ືອຊາດຈີນ ແລະ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກປະຊາ
ຊົນຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນນະຄອນຢູຊີ ແຂວງຢຸນນານ, ມີຊາງ
ຕັດເຈຍຜູໜ່ຶງຊ່ືວາ ເຟີງກວາງຊຽງ(Feng Guangxiang), 
ເພ່ິນໃຊມີດຕັດຄູໜ່ຶງ ແລະ ເຈຍແຜນໜ່ຶງ ໃຊເວລາບດົນ ກ�ສາ
ມາດຕັດຮູບຮາງລວດລາຍແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ເປັນມົງຄຸນ ແລະ 
ເຕັມໄປດວຍຄວາມຮູສຶກຂອງຊີວິດທ່ີເຂ້ັມຂຸນອອກມາ.
      ເມ່ືອມາຮອດເຮືອນຂອງທານ ເຟີງກວາງຊຽງ ກ�ຄືກັນ
ກັບຍາງເຂ້ົາໃນຫອງມູນເຊ້ືອສິລະປະການຕັດເຈຍຂະໜາດນອຍ
ແຫງໜຶ່ງ, ຢູຕາມລະບຽງທາງຍາງ ຝາເຮືອນ ແລະ ປະຕູ, 
ລວນແຕສາມາດເຫັນຜົນງານການຕັດເຈຍຂອງທານເຟີງກວາງ
ຊຽງໄດ. ເຈ້ຍຕັດສີແດງແຜນຕາງໆ ບາງແຜນໄດສະແດງ
ອອກເຖິງກິດຈະກ�າຂອງວັນບຸນ ບາງແຜນໄດສະແດງອອກເຖິງ
ວັດທະນະທ�າທ່ີພິເສດຂອງຊົນເຜ່ົາ.

剪纸是中华民族最为古老的艺术形式之一，深受民

众喜欢。在云南省玉溪市，有一位剪纸艺人冯光祥，用一

把小剪刀、一张纸，片刻功夫，便可让一个个古朴、喜庆、

充满浓郁生活气息的图案跃然而出。

      ທານ ເຟີງກວາງຊຽງ ໄດເລ່ີມຮຽນຕັດເຈຍນັບຕ້ັງແຕປີ 
2000, ຮອດປີນ້ີແມນປີທີ 21 ແລວ. ໂດຍຜານການສະສົມມາ
ເປັນເວລາດົນນານ, ເພ່ິນສາມາດນ�າເອົາໂລກທ່ີສວຍງາມໄຮ
ຂອບເຂດສະແດງອອກມາດວຍມີດຕັດນອຍຄູໜ່ຶງ, ຈົນວາແມນ
ແຕແຜນຄຳອວຍພອນຄູທີ່ຕິດຢູເທິງປະຕູເຮືອນຕົນເອງໃນບຸນ
ປໃີໝຂອງແຕລະປ ີກ�ແມນຜນົງານການຕັດເຈຍທີເ່ພິນ່ໄດຕັງ້
ອົກຕັ້ງໃຈຕັດຂຶ້ນມາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ທານເຟີງກວາງຊຽງ ມີຜົນ
ງານການຕັດເຈຍຫຼາຍພັນແຜນ, ໃນນ້ັນ ຫຼາຍແຜນໄດຖືກຈັດ
ຈ�າໜາຍໂດຍໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານຕາງໆຂອງແຂວງ
ຢຸນນານ. ໃນປີ 2006 ເພ່ິນໄດຖືກຈັດໃຫເປັນຜູສືບທອດມ�ລະດົກ
ວັດທະນະທຳທ່ີບເປັນວັດຖຂ້ັນນະຄອນຢູຊີ, ໃນປີ 2010 ເພ່ິນໄດ
ຮັບນາມມະຍົດ “ຊາງຫັດຖະກ�າພ້ືນເມືອງແຫງຊົນຊາດ” ຈາກ
ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຢູຊີ. ໃນປີ 2021 ທານ ເຟີງກວາງ
ຊຽງໄດນ�າໃຊເວລາຫວາງຂອງຕົນ ຕ້ັງໃຈປະດິດສາງຜົນງານ
ການຕັດເຈຍສີແດງຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 100 ປີຂອງການສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນ.

玉溪市委宣传部供稿供图
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遇见安宁｜闻香识安宁

      ໃນເດືອນກຸມພາຂອງປີແລວນ້ີ, ເຂດຕາງໆໃນຈີນຍັງຕົກ
ຢູໃນໄລຍະອັນສຳຄັນຂອງການປອງກັນໂຄວິດ-19. ຢູເທິງຖະ
ໜົນຂອງນະຄອນອານໝິງແຂວງຢຸນນານ, ທານ ອູຈຽນຢຸນ
(Wu Jianyun)ທັງໃສຜາອັດປາກ ທັງຖືຖົງຫອມເປັນຊອງ ແລະ 
ແຈກຟຣີໃຫພະນັກງານປອງກັນໂຄວິດ-19 .

      “ຖົງຫອມບມີບົດບາດທ່ີສາມາດກຳຈັດພະຍາດທຸກຢາງ
ໄດ, ແຕສາມາດຜອນຄາຍອາລົມຄວາມເມື່ອຍ, ຍັງປະກອບ
ມີຄວາມອວຍພອນ.” ທານ ອູຈຽນຢຸນ ເປັນຜູສືບທອດມ�ລະດົກ
ວັດທະນະທຳທ່ີບ�ເ່ປັນວັດຖຸນະຄອນອານໜິງໃນການຜະລິດເຄ່ືອງ
ຫອມດວຍມື, ເນ່ືອງຈາກວາມີຄວາມລະອຽດອອນກັບກ່ິນ ແລະ 
ຮັບອິດທິພົນຈາກບັນພະບູລຸດໃນການຜະລິດເຄ່ືອງຫອມ, ລາວ
ມີຄວາມສົນໃຈຕການຜະລິດເຄ່ືອງຫອມຕ້ັງແຕນອຍມາ.

安宁盛产玫瑰，玫瑰香是安宁人最熟悉的味道之一。

安宁市非物质文化遗产手工制香传承人武健云想要创造出

一种有着玫瑰花香的香药，但是从古至今，在书本和前人

的实践经验里，都没有能够制出玫瑰花香的方法。他用一

年多的时间，通过上千次的摸索试验，终于用香模拟出玫

瑰的花香。

      ໃນປັດຈຸບັນ, ທານ ອູຈຽນຢຸນ ຍັງສາມາດຜະລິດເຄ່ືອງ
ຫອມທ່ີປະກອບມີກ່ິນອານໜິງສະເພາະ, ເຮັດໃຫຄົນເມ່ືອດົມກ່ິນ
ຫອມນ້ີ ກ�ຄິດເຖິງນະຄອນອານໜິງ.
      ນະຄອນອານໜິງຜະລິດດອກກຸຫຼາບຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊ່ິງ
ກ່ິນຫອມດອກກຸຫຼາບເປັນໜ່ຶງໃນກ່ິນທ່ີຄົນອານໜິງລ້ືງເຄີຍທ່ີສຸດ.
ທານ ອູຈຽນຢຸນ ນຳໃຊເວລາໜ່ຶງກວາປີ ແລະ ຜານການທົດ
ລອງຄ້ົນຄວາພັນກວາຄ້ັງ, ສຸດທາຍໄດເອົາເຄ່ືອງຫອມມາຈຳ
ລອງເປັນກ່ິນຫອມຂອງດອກກຸຫຼາບໄດ.
      “ຂ້ັນຕອນທັງໝົດຂອງການຜະລິດເຄ່ືອງຫອມ ຕອງຜານ
ການເລືອກຢາຫອມ ການປະສົມສູດກິ່ນຫອມ ການບົດເຄື່ອງ
ຫອມ ແລະ ຄົນທາດແຫຼວເຄື່ອງຫອມ ແລະ ຂັ້ນຕອນອື່ນໆທີ່
ເຂ້ັມງວດ ແລະ ຊັບຊອນລວມທັງໝົດສິບກວາຕອນ.” ທານ ອູ
ຈຽນຢຸນ ບອກໃຫຮູວາ, ລົດຊາດຂອງບານເກີດເມືອງນອນເປັນ
ລົດຊາດທີ່ເຮັດໃຫຄົນຄິດຮອດທີ່ສຸດ, ຫວັງວາຈະເຮັດໃຫມີຄົນ
ຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດຄິດເຖິງບານເກີດຕົນເອງໂດຍຜານ
ກ່ິນຫອມ ແລະ ສຳຜັດເຖິງຄວາມມີສະເໜທ່ີປະກອບໃນວັດທະ
ນະທຳອັນເປັນມູນເຊ້ືອ.

安宁市委宣传部供稿 武健云 供图
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ຈິນດາ: ສະບາຍດີ, ບັນດາທານຜູອານທ່ີຮັກແພງທັງຫຼາຍ. ເດືອນນ້ີ ພວກເຮົາໄດເຊ້ືອເຊີນທານນາງ ມະນີ

ລາ ສົມບັນດິດ ກົງສຸນໃຫຍຂອງປະເທດລາວທ່ີປະຈຳຄຸນມິງ ພອມກັບ ຫົວໜາຂອງສຳນັກງານທະນາຍ

ຄວາມ LTLL ປະເທດລາວມາແລກປຽນຄຳຄິດເຫັນນຳພວກເຮົາ.
金达 ：读者朋友们，大家好。本期，我们邀请到老挝驻昆总领事玛尼拉·宋班迪和老挝 LTLL

律师事务所主任刘荣华和大家进行分享。

ທານນາງ ມະນີລາ: ບັນດາຜູອານຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ທັງຫຼາຍ, ສະບາຍດີ. ຍິນດີຫຼາຍທ່ີມີໂອກາດນ້ີມາແລກ

ປຽນຄຳຄິດເຫັນນຳກັນ. ຕາມຄວາມຈິງແລວ, ຂອຍຄິດວາວາລະສານ ຈຳປາ ເປັນວາລະສານໜ່ຶງທ່ີມີຜົນປະໂຫຍດ

ຫຼາຍ, ຂອຍມັກອານໃນແຕລະເດືອນ. ວາລະຂອງວາລະສານແມນຫຼາກຫຼາຍສົມບູນເຊ່ິງໄດລວມທັງຄວາມຮູແຫງ

ແຕລະຂະແໜງ ຄື ເຕັກໂນໂລຢີ ວັດທະນະທຳ ບຸກຄົນ ແລະ ການຮຽນພາສາຈີນເປັນຕ້ົນ. ໃນນ້ັນ ບົດຄວາມທ່ີ

ຂອຍສົນໃຈທ່ີສຸດແມນບົດຄວາມດານເຕັກໂນໂລຢີ ການບ�ລິຫານປົກຄອງປະເທດ ແລະ ການຊວຍເຫືຼອຫຸຼດພ້ົນ

ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ຈາກບົດຄວາມເຫ່ົຼານ້ີ, ປະຊາຊົນລາວສາມາດຮັບຮູເຂ້ົາໃຈເຖິງລະດັບການພັດທະ

ນາຂອງເຕັກນິກຈີນ ສາມາດຮາຮຽນປະສົບການການຊວຍເຫືຼອຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ພອມທັງປະສົບການ ແລະ 

ວິທີດານການບ�ລິຫານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງປະເທດຊາດ.
玛尼拉 ：各位《占芭》读者，大家好。很高兴能有这个机会跟大家进行交流。在我看来，《占芭》是一

本很有益处的杂志，我每个月都会看。杂志栏目丰富，包含了各行各业的知识，如科技、文化、人物，

还有学中文等等。其中，我最感兴趣的是科技、治国和扶贫类的文章。从这些文章中，老挝人可以了

解到中国的科技发展程度，学习中国扶贫经验，以及中国政府在治国理政方面的做法。
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ຈິນດາ: ການເຜີຍແຜຄວາມຮູໃຫແກຜູອານ ພະຍາຍາມສ່ົງເສີມບົດບາດການເປັນຂົວຕແຫງການແລກປຽນລະຫວາງ

ປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ ແລະ ຈີນ ເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາ. ທານນາງ ກົງສຸນໃຫຍ ມະນີລາ, ປັດຈຸບັນ ສະພາບ

ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຍັງຮາຍແຮງຢູ, ພາຍໃຕເບ້ຶອງຫັຼງນ້ີ ທານນາງມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດຕການຮວມມື

ລະຫວາງປະເທດລາວ ກັບ ແຂວງຢຸນນານ?
金达 ：向读者传播知识，努力做中老两国人民沟通的桥梁，是我们的目标。玛尼拉总领事，现在世界范围

疫情仍然严峻，在这样的背景下，您怎么看待老挝和云南之间的合作呢？

ທານນາງ ມະນີລາ: ເມ່ືອໂຄວິດ-19 ຫາກເກີດຢູປະເທດຈີນ, ປະເທດລາວກ�ມອບສ່ົງອຸປະກອນການຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ

ແກປະເທດຈີນຢາງຫາວຫັນ. ເຖິງແມນວາເຄ່ືອງເຫ່ົຼານ້ີບຫຼາຍກ�ຕາມ ແຕກ�ແມນຄວາມເອົາໃຈໃສ ແລະ ຄວາມຮັກແພງຂອງ

ປະຊາຊົນລາວ. ຫັຼງຈາກປະເທດລາວເກີດພະຍາດລະບາດແລວ, ປະເທດຈີນກ�ຟາວມອບສ່ົງອຸປະກອນການແພດຕານພະຍາດໂຄ

ວິດ-19 ໃຫແກພວກເຮົາ, ແຂວງຢຸນນານຍ່ິງໄດແຕງຕ້ັງຄະນະການແພດໄປເຖິງປະເທດລາວ ແລະ ຊວຍເຫືຼອພວກເຮົາສາງ

ຕ້ັງຫອງທົດລອງກວດຫາເຊ້ືອພະຍາດອີກດວຍ. ປະເທດລາວ ກັບ ແຂວງຢຸນນານຮວມຕສູກັບພະຍາດໂຄວິດ-19ນຳກັນ, ຮວມ

ປະຕິບັດ “ແຜນແມບົດວາດວຍການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ” ໃຫເປັນຈິງ, ເຊ່ິງກ�ໄດຮັບຜົນງານ

ການຮວມມືອັນໃຫຍຫຼວງໃນຂະແໜງການຕາງໆ. ເຖິງແມນວາພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດນຳຄວາມຫຍຸງຍາກ ແລະ ສ່ິງທາທາຍ

ຂອນຂາງຫຼາຍໃຫແກການຮວມມືລະຫວາງລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານກ�ຕາມ, ແຕການນຳໃຊເຕັກນິກທັນສະໄໝ ແລະ ອິນເຕີ

ເນັດຕາງໆ ກ�ສືບຕສາມາດຂະຫຍາຍຊອງທາງການຮວມມືລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານເຊ່ັນດຽວກັນ, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ບສາ

ມາດຂັດຂວາງການຮວມມືລະຫວາງລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານຮັບການພັດທະນາໃໝໄດພາຍໃຕສະພາບການໃໝ.
玛尼拉 ：在中国疫情刚爆发的时候，老挝积极给中国捐赠了物资。尽管这些物资微不足道，但代表了老挝人民对中

国人民的关心。而在老挝爆发疫情的时候，中国也积极向老挝捐赠了很多抗疫物资，云南省更是派了医疗专家队到

老挝，还帮助我们组建了核酸检测实验室。老滇双方共同应对新冠肺炎疫情，共同落实《构建中老命运共同体行动

计划》，在各个领域取得了合作的丰硕成果。尽管新冠肺炎疫情为老滇合作带来了一定的困难和挑战，但利用网络等

现代科技，依然可以进一步拓宽老滇合作渠道。疫情阻碍不了老滇合作在新形势下取得新发展。

ຈິນດາ: ເວ້ົາດີຫຼາຍ, ຂອບໃຈການແລກປຽນຂອງທານນາງ. ຕໄປ, ເຊີນທານ ຫິຼວຢົງຮົວ ມາແລກປຽນ

ຄວາມຄິດເຫັນຕວາລະສານ ຈຳປາ ໃຫພວກເຮົາຟັງ.
金达 ：说的太好了，感谢您的分享。接下来，请刘荣华主任分享您对《占芭》的看法。

ທານ ຫິຼວຢົງຮົວ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ. ແທຈິງແລວ ຂອຍແມນຄົນຈີນ ສວນເຮັດວຽກຢູລາວ. ໃນຕະຫຼອດທ່ີຜານມາ,

ຂອຍມັກອານວາລະວານ ຈຳປາ ຫຼາຍ. ຍອນວາທຳມາຫາກິນຢູຕາງປະເທດ, ການອານເຖິງບົດທ່ີພິມເປັນພາສາ

ຈີນແມນຍາກ ເມ່ືອໄດອານເຖິງວາລະສານ ຈຳປາ, ຂອຍກ�ຫວນຄິດເຖິງຊີວິດການເປັນຢູທ່ີປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງສາມາດ

ຫຸຼດຜອນຄວາມຄິດເຖິງບານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນໜອຍໜ່ຶງ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ວາລະສານ ຈຳປາ ກ�ສາມາດ

ເຮັດໃຫຂອຍຮັບຮູເຖິງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ສັກຂີພິຍານການປຽນແປງນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນຂອງປະເທດຊາດ.
刘荣华 ：金达，你好。其实我是一个中国人，在老挝工作。一直以来，我都很喜欢看《占芭》杂志。因为

在异国他乡，看到一本讲述祖国的书籍比较难得，每当阅读《占芭》的时候，我总能想象到国内的生活，

可以缓解我的思乡之情。同时，《占芭》也能让我了解和跟进国内的发展变化，见证祖国变得越来越好。




