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2021 年 10 月 16 日，采用老挝国旗“红、蓝、白”三色涂装的“澜沧号”动车组，由中国磨憨

铁路口岸出境，从老挝磨丁铁路口岸入境，安全运达刚刚建成不久的万象火车站。这预示着，中老两

国人民期盼已久的中老铁路，正从梦想驶进现实。

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo

老挝国家主席 通伦·西苏里 ：

中老铁路是老中两国的战略合作项目，是两国合作

共赢、共同发展的纽带。中老铁路的建成将成为整个老挝

经济发展的强劲动力，也将给两国人民带来更多实惠。

     ໃນວນັທ ີ16 ຕຸລາ 2021, ລດົໄຟ EMU ຂະບວນ “ລາ້ນຊາ້ງ” ທີມ່ສີຕີວົລດົໂດຍໄດນ້�າໃຊສ້ທີງຸຊາດລາວ
ສາມສ ີ“ສເີເດງ, ສຟີາ້, ສຂີາວ” ອອກຈາກດາ່ນຊາຍແດນທາງລດົໄຟຈນີບ�ຫ່ານ ແລະ ເຂົາ້ສູດ່າ່ນຊາຍແດນທາງ
ລດົໄຟລາວບ�ເ່ຕນັ ແລວ້ສົງ່ໄປຮອດສະຖານລີດົໄຟນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັທີໄ່ດສ້າ້ງສ�າເລດັເມືອ່ບ�ດ່ນົມານີ ້ຢາ່ງ
ປອດໄພ, ອນັນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວາ່ ເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີທີປ່ະຊາຊນົສອງປະເທດລາວ-ຈນີມຄີວາມປາຖະ
ໜາຄອງຄອຍມາເປນັເວລາດນົນານນັນ້ ໃກຈ້ະກາ້ວຈາກຄວາມຝນັໄປສູຄ່ວາມຈງິແລວ້. 
     ຈາກຜູນ້�າສູງສຸດຂອງສອງປະເທດເຖງິປະຊາຊນົທົວ່ໄປ, ລວ້ນແຕມ່ຫີາຼຍສິງ່ທີຢ່າກເວົາ້ກຽ່ວກບັເສັນ້ທາງ
ລດົໄຟລາວ-ຈນີ——

中国国家主席 习近平 ：

中老合作已经成为维护地区和平、带动区域合作的

重要力量。双方要加快发展战略对接，推进经济走廊建设，

拓展中老铁路等大项目的辐射和示范效应，为实现本地区

互联互通、共同发展繁荣发挥更大作用。
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在中老铁路通车运营之际，《占芭》杂志推出专题策划，记录这一值得中老两国人民铭记的历史时刻。

在采访中，我们发现，对于中老两国人民，这条铁路有着丰富的内涵。它是一条致富路，是一条科技路，

是一条文化路，是一条成长路……

一条铁路承载的，不仅仅是互联互通的现在，更是互利共赢的未来。

ຂົວຂະໜາດໃຫຍພິເສດ ກາລານບາ(Ganlanba) ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

中老铁路橄榄坝特大桥 新华社 图
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      ຄວາມຍາວທັງໝົດຫຼາຍກວາ 1000 ກິໂລແມັດ, ຄວາມ

ໄວຕາມການອອກແບບແມນ 160 ກິໂລແມັດຕຊ່ົວໂມງ, ພ້ືນທ່ີ

ສີຂຽວຂອງເສ້ັນທາງທັງໝົດແມນ 3,46 ລານຕາແມັດ;

     ທາງທິດເໜືອເລ່ີມຈາກນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ 

ຈີນ(Kunming City, Yunnan Province, China), ທາງ

ທິດໃຕຜານນະຄອນຢູຊີ(Yuxi City), ນະຄອນພູເອີ(Puer City),

ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງພັນນາ(Xishu-

angbanna Dai Autonomous Prefecture),  ດານບ

ຫານຊາຍແດນຈີນ-ລາວ ຈົນຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະ

ເທດລາວ; 

     ໃນຖານະເປັນໂຄງການເຊື່ອມຈອດຂອງຂ�້ລິເລີ່ມ"ໜຶ່ງ 

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ"ຂອງຈີນ ແລະ ຍຸດທະສາດ"ຫັນປະເທດທ່ີ

ບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ"

ຂອງລາວ, ໄດເລ່ີມການກສາງຢາງຮອບດານໃນເດືອນ ທັນວາ 

ປີ 2016 ແລະ ຈະສຳເລັດ ແລະ ເປີດນ�າໃຊໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 
2021 ຕາມແຜນການ.
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ນັກຂັບລົດໄຟແນະນ�າລົດໄຟວິສະວະກ�າໃຫແກນັກສຶກສາລາວ
火车司机向老挝学员介绍工程列车 新华社 图

ຢູທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ, ພະນັກງານກ�າລັງປະກອບຕິດຕ້ັງຮາງຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

在老挝首都万象，工人在中老铁路铺轨现场工作 新华社 图 07



     ຫັຼງຈາກສາງສຳເລັດ ແລະ ເປີດນ�າໃຊແລວ, ຈາກນະ

ຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ ຮອດ ເມືອງຊຽງຮຸງ(Jinghong 

City) ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາ ຈະໃຊເວລາພຽງແຕປະມານ 
3 ຊົ່ວໂມງ, ການໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ

ອາດຈະບັນລຸການຂົນສ່ົງໂດຍກົງ ແລະ ໄປຮອດໃນມ້ືດຽວກັນ.

      ...

      ຂາງເທິງນ້ີ ລວນແຕແມນສະຫຼາກຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ.

      ເນ່ືອງໃນໂອກາດທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃກຈະເປີດ

ການນ�າໃຊແລວ, ວາລະສານ ຈ�າປາ ໄດເປີດຄ�ລ�າພິເສດເພ່ືອ

ບັນທຶກເວລາຄ້ັງປະຫວັດສາດທ່ີຄວນຈົດຈຳຂອງປະຊາຊົນສອງ

ຊາດລາວຈີນ. ໃນໄລຍະເວລາການດ�າເນີນການສ�າພາດ ພວກ

ເຮົາໄດພົບເຫັນວາ ເສ້ັນທາງລົດໄຟສາຍນ້ີ ຍ່ິງມີຄວາມໝາຍ

ທ່ີອຸດົມສົມບູນກວາເກ່ົາ ສ�າລັບປະຊາຊົນຂອງສອງຊາດລາວ-

ຈີນ.

     ໃນສາຍຕາຂອງຜູກສາງ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ

ທະລຸຜານພູສູງຫຼາຍໜວຍ ຂາມນ�າ້ຫຼາຍສາຍ, ອຸໂມງທຸກສາຍ 

ແລະ ຂົວທຸກແຫງ ລວນແຕໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການຍົກ

ລະດັບທາງດານເຕັກໂນໂລຊີການກສາງຢາງບຢຸດຢັ້ງ ແລະ 

ການບຸກໜາບືນຕົວຂອງຜູກສາງ;

     ພະນັກງານລາວຈຳນວນຫຼາຍໄດເຕີບໃຫຍນ�າກັນກັບເສ້ັນ 

ທາງລົດໄຟ, ກຳມະກອນກສາງໃນອະດີດໄດກາຍເປັນຜູຊຽວ

ຊານດານເຕັກນິກ, ນັກແປພາສາໃນອະດີດໄດກາຍເປັນຜູ

ຈັດການຄຸມຄອງໂຄງການ, ນັກຂັບລົດໄຟ ແລະ ນັກເຕັກນິກ

ລາວກຸມໜຶ່ງໄດຜານການຄັດເລືອກເປັນຫຼາຍຮອບ ແລະ 

ຜານການສຶກສາອົບຮົມ, ແລະ ໄດເຕີບໂຕຂ້ຶນເປັນກ�າລັງແຮງ 

ອັນເຂ້ັມແຂງໃນການດ�າເນີນງານຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ.

     ຊາວບານລາວຈຳນວນຫລາຍທ່ີຢູລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດ

ໄຟ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ

ດົນມາແລວ. ພາຍຫັຼງເລ່ີມການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ, ບາງຄົນໄດໄປເຮັດວຽກຢູພະແນກຄຸມຄອງໂຄງການ, 

ບາງຄົນສະໝັກເປັນນັກຂັບລົດວິສາຫະກ�າ, ຍັງມີບາງ ຄົນກ

ເປີດຮານຄານອຍໃກບອນກສາງ... ສຳລັບເຂົາເຈ້ົາ ເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນແມນເສ້ັນທາງແຫງນຳໄປສູຄວາມຮ່ັງມີ;①
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     ຊາງອາຊີເປັນສັດຫາຍາກທ່ີສອງປະເທດລາວ-ຈີນຮວມ 

ກັນປົກປັກຮັກສາ. ເມ່ືອດ�າເນີນວຽກງານກສາງຢູສິບສອງພັນ

ນາທ່ີປາຕຶບດົງໜາ ແລະ ມີຊາງປາໄປມາຢູບ�ລິເວນນ້ັນ, ຝາຍ

ກສາງໄດຄ�ານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງການກສາງເສ້ັນທາງລົດ

ໄຟຕສະພາບແວດລອມນິເວດເປັນປັດໄຈສ�າຄັນ, ສະນັ້ນໄດ

ສຳຫຼວດເຂດແຈກຢາຍຢູຂອງຊາງປາ ແລະ ຊອງທາງການ

ເຄື່ອນຍາຍຂອງພວກມັນ, ຫັນປຽນເສັ້ນທາງບາງຕອນເປັນ

ຂົວເພື່ອຮັກສາຊອງທາງໄວໃຫຊາງທຽວ...ຖາເວົ້າຕາມ

ຄວາມໝາຍດານນ້ີ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນເສ້ັນທາງ

ສີຂຽວ;

      ບານ ລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະເທດລາວ,

ຕ້ັງຢູບອນໃກກັບຂົວບານລາດຫານ ຂົວຂະໜາດໃຫຍພິເສດຂອງ

ແມນ�າ້ຂອງ. ຕາມຄ�າຄິດເຫັນຂອງ ທານນາຍບານ ສົງທອງ 

ໄຊຍະວົງ ວາ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມນເສ້ັນທາງແຫງ

ຄວາມຜາສຸກຂອງຄອບຄົວຕົນ  ເພາະຍອນມີເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນແລວ ລາວຈ່ຶງໄດມີລູກເຂີຍຄົນຈີນຜູໜ່ຶງ.

     ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນເສ້ັນທາງແນວໃດ? ໃນໃຈ

ຂອງທານ, ອາດຈະຍັງມີຄ�າຕອບທ່ີແຕກຕາງກັນ.

       ສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງທ່ີດີ 

ເພ່ືອນມິດທ່ີດີ ສະຫາຍທ່ີດີ ແລະ ຄູຮວມມືທ່ີດີ, ຍັງເປັນຄູຮວມ

ຊາຕາກ�ານຳກັນ. ສ່ິງທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟໄດບັນຈຸນ້ັນ ບພຽງແຕ

ແມນຍຸກສະໄໝປັດຈຸບັນທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັນເທົ່ານັ້ນ, 

ຫາກຍັງມີອະນາຄົດທ່ີຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດນຳກັນ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ພະນັກງານຈາກກົມທີ 4 ຂອງບ�ລິສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟຈີນຈ�າກັດກ�າ
ລັງສາງຮາງຄານເຫັຼກກາ(Steel truss beam)

图① 中铁四局的工人们进行钢桁梁架设作业 新华社 图

ຮູບ ② ຮູບຖາຍເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີຖາຍຢູເມືອງຊຽງຮຸງ ແຂວງ
ຢຸນນານ(Jinghong County, Yunnan Province)

图② 云南省景洪市境内拍摄的中老铁路 新华社 图

ຮູບ ③ ວຽງຄ�າ ສີມມາລາ (ຂວາ) ປະຊາຊົນທີ່ຊວຍແຕງກິນໃນພະແນກ 
ໂຄງການຂອງສາຂາທີ 4 ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີເມືອງກາສີ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

图③ 老挝村民杨坎·西玛拉（右）在老挝噶西县的中老铁路四标
段项目部帮厨 新华社 图

ຮູບ ④ ນັກສຶກສາລາວຮຽນຮູການຈອດຮາງ

图④ 老挝学员了解焊轨 新华社 图

②

③

④
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         ຕອນເຊົາ້ວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2020, ທີຊ່າຍແດນລາວ-ຈນີ,
ພອມກບັສ ຽງລະເບດີຄັງ້ສດຸທາຍໄດດງັຂຶນ້, ອໂຸມງມດິຕະພາບ
ຂອງເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ທີມ່ຄີວາມຍາວ 9,59 ກໂິລແມດັ 
ໄດທະລສຸ�າເລດັຢາງສະດວກດ,ີ ສະມາຊກິທມີກສາງໄດຮອງ
ໂຮຊມົເຊຍີຂຶນ້ຢາງຕືນ່ເຕັນ້——ພາຍໃຕເບືອ້ງຫຼງັນີ ້ແມນການ
ກສາງທີບ່າກບັນ່ສູຊນົເປນັເວລາ 1540 ກວາມື ້ ຂອງຜູກສາງ
ລາວ-ຈນີ 1200 ກວາຄນົ.
      ອໂຸມງມດິຕະພາບເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ມຄີວາມຍາວ
7,17 ກໂິລແມດັຢູໃນດນິແດນຈນີ ແລະ 2,42 ກໂິລແມດັຢູໃນດນິ
ແດນລາວ. ເນືອ່ງຈາກສະພາບທ�ລະນທີີຊ່ບັຊອນ, ການແຕກ
ຫກັຂອງຮອຍແຕກເລືອ່ນບຊດັເຈນ, ຫນີອອມຮອບທີປ່ະກອບດວຍ
ຫນີຕມົ ຫນີຊາຍ ຫນີເກອື ແລະ ຫນີກາວຜຜຸອຍແຮງຫາຼຍ, ເຊິງ່
ມນັເປນັອໂຸມງຫນີເກອືທີພ່ບົເຫນັໄດຍາກ ທງັມຄີວາມເປືອ່ຍກດັ
ເຊາະສງູ.
      "ຫນີເກອືມຄີວາມຍາວ 1410 ແມດັ ແລະ ມປີະລມິານເກອື 
ເຖງິ 90%, ຖາໃຊຊມີງັຄອນກຼດີທ�າມະດາມາຄ�າ້ໄວ, ມນັຈະຖກື
ເຊາະເຈືອ່ນງາຍ." ທານ ຫວງັຢເູຟຍີ(Wang Yufei), ຜູຮບັ
ຜິດຊອບຂອງພະແນກໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຢູຊີ(Yuxi

City)-ບຫານ(Mohan City) ກມົທ ີ2 ຂອງບ�ລສິດັເສັນ້ທາງລດົ
ໄຟຈນີຈ�າກດັເວົາ້ວາ, ເພືອ່ຮບັປະກນັຄວາມຄບືໜາຂອງການ 
ກສາງ, ແຕເດອືນມຖິນາ ປ ີ2016 ເປນັຕົນ້ມາ, ພະແນກນ�າພາ
ການກສາງເສັນ້ທາງລດົໄຟພາກໃຕແຂວງຢນຸນານ ກຸມບ�ລສິດັ
ກມົຄນຸໝງິ ບ�ລສິດັເສັນ້ທາງລດົໄຟຈນີ ໄດຈດັຕັງ້ກມົທ ີ2 ຂອງ
ບ�ລສິດັລດົໄຟຈນີຈ�າກດັ ກຸມບ�ລສິດັສະຖາບນັວທິະຍາສາດເສັນ້

ທາງລດົໄຟຈນີຈ�າກດັ ແລະ ກມົກອງອືນ່ໆ, ໂດຍໃຊເວລາ 16 
ເດອືນ ໄດແກໄຂຄວາມເປືອ່ຍກດັເຊາະສງູຂອງເກອືຫນີ ແລະ 
ບນັຫາລະດບັໂລກອືນ່ໆ ເຮດັໃຫເລັງ່ລດັຄວາມໄວການກສາງ
ເສັນ້ທາງທງັໝດົໄດ.
   ການທະລສຸ�າເລດັຜນົຂອງອໂຸມງມດິຕະພາບເສັນ້ທາງລດົ
ໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັຮບູຫຍ�ຂ້ອງຜູກສາງນ�າໃຊເຕກັໂນໂລຊເີພືອ່
ຜານຜາຄວາມຫຍຸງຍາກ. ອໂຸມງອນັດງິ(Anding)ທີມ່ຄີວາມ
ຍາວທງັໝດົ 17.476 ແມດັ ເປນັອໂຸມງທີຍ່າວທີສ່ດຸຂອງເສັນ້
ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ເຊິງ່ໄດທະລຊຸອດຮອຍແຕກເລືອ່ນ 20 
ແຫງ ແລະ ໂຄງສາງອຽງຫຼບຸ 2 ບອນ, ເຊິງ່ຄວາມຫຍຸງຍາກ
ໃນການກສາງ ແລະ ຄວາມສຽງດານວສິະວະກ�າແມນບຄອຍ
ພບົເຫນັໃນການກສາງອໂຸມງທາງລດົໄຟຈນີ, ການກສາງນີໄ້ດ 
ສ�າເລດັທະລຊຸອດໃນເດອືນພະຈກິ 2020; ຂວົຂະໜາດໃຫຍພິ
ເສດສອງສາຍ ຂວົຢວນຈຽງ(Yuanjiang)ທີມ່ຄີວາມຍາວ 832

ແມດັ ຕັງ້ຢູຮອມຫວຍຮບູ"V" ຄວາມສງູຫາງກນັລະຫວາງໜາຂວົ
ກບັໜາແມນ�າ້ປະມານ 237 ແມດັ, ເຊິງ່ມເີສາົຂວົທີສ່ງູທີສ່ດຸລະ
ຫວາງຂວົລດົໄຟປະເພດດຽວກນັຂອງໂລກ ແລະ ສ�າເລດັການ
ກສາງໃນເດອືນ ກນັຍາ ປ ີ2021...
    ທານ ຈາງຊິນ່ຈນິ(Zhang Xinjin) ຮອງຜູອ�ານວຍການ 
ໃຫຍຂອງກຸມບ�ລສິດັກມົຄນຸໝງິ ບ�ລສິດັລດົໄຟຈນີກາວວາ, ເສັນ້
ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແມນເສັນ້ທາງແຫງເຕກັໂນໂລຊ,ີ ເຊິງ່
ໂດຍຜານນະວັດຕະກ�າດານເຕັກໂນໂລຊີໄດແກໄຂບັນຫາລະ
ດບັໂລກຕາງໆ ແລະ ໄດຮບັປະກນັການກສາງ ແລະ ການເປດີ
ນ�າໃຊຢາງສ�າເລດັຜນົດຂີອງເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.
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      ໃນລະດູຮອນປີ 2020, ສາວລາວ ການຈະເນດ ມາສີຊົນໄຊ
ໄດຮຽນຈົບວິຊາພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີຈີນ ຈາກມະຫາວິທະ
ຍາໄລຢຸນນານ, ແລວໄດກາຍເປັນພະນັກງານຜູໜ່ຶງທ່ີເຮັດວຽກ
ກຽວກັບການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
     ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນເວລາສາມ 
ເດືອນນ້ັນ, ນາງ ການຈະເນດ ແລະ ບັນດາເພ່ືອນຮວມງານໄດ
ຮຽນຮູທິດສະດີທ່ີກຽວຂອງຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟຢາງເປັນລະບົບ. 
ເຖິງແມນວາລາວເຄີຍຮຽນວິຊາພາສາຈີນໃນມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ແລະ ໄດພ້ືນຖານພາສາຈີນທ່ີດີ, ແຕເມ່ືອປະເຊີນໜາກັບຄ�າ
ສັບຈີນທ່ີເປັນວິຊາການຄື “ 转向架 (ຊວງລາງ)” “ 摇枕弹

簧装置 (ອຸປະກອນໝອນຮອງລ�ຊ�)” ແລະ ອ່ືນໆ, ລາວກ�ຮູສຶກ
ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍ.
     ຕມາ, ນາງ ການຈະເນດ ໄດໄປຮຽນຕົວຈິງນ�າທີມປັບ
ປຸງລະອຽດຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ. ການຮາຮຽນຄັ້ງນີ້ໄດໃຊ
ເວລາໜຶ່ງເດືອນກວາ ກ�ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸງຍາກທີ່ສຸດ. 
"ວຽກງານໃນແຕລະມ້ືກ�ແມນດ�າເນີນການກວດກາ ແລະ ການ
ສອມແປງປະການຕາງໆຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ຕະປູກຽວທຸກ
ອັນກ�ບປອຍປະລະເລີຍໄດ. ໃນເວລານັ້ນ, ຫອງນ�້າທີ່ຢູອອມ
ຮອບເສ້ັນທາງລົດໄຟກ�ບຫຼາຍປານໃດ, ບາງເທ່ືອການໄປຫອງ
ນ�້ານັ້ນ ກເປັນສິ່ງທີ່ຍາກອີ່ຫຼີ." ນາງ ການຈະເນດ ຈື່ໄດວາ, 
ເຖິງແມນວາມີຄວາມຫຍຸງຍາກຫຼາຍ, ແຕຂອຍໄດຮຽນຮູຫຼາຍ
ຢາງໃນຂະບວນການນ້ີ, “ຮູບພາບທ່ີຂອຍໄດເຫັນໃນຫອງຮຽນ
ເມື່ອກອນ ໄດກາຍເປັນວັດຖທີ່ແທຈິງຢູທາງຫນາຂອງຂອຍ, 
ເຊິ່ງເຮັດໃຫຂອຍກຳຄວາມຮູທາງລົດໄຟໄດຢາງຫນັກແຫນນ

ກວາເກ່ົາ.”
      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ນາງ ການຈະເນດ ກ�າລັງຝຶກງານໃນພະແນກ
ວັດຖສິ່ງຂອງ ບ�ລິສັດວິສະວະກຳກສາງທາງລົດໄຟຈີນ ເລກ 
2, ນອກຈາກຄວາມກາວໜາດານລະດັບພາສາຈີນ ແລະ 
ຄວາມຮູວິຊາການ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງ 
ລາວກ�ນັບມ້ືນັບແຂງແຮງຂ້ຶນ, ລາວກ�ມີຄວາມສຸຂຸມລະອຽດຫຼາຍ
ກວາເກ່ົາ. “ພວກເຮົາຕອງດ�າເນີນວຽກງານສະຖິຕິລວງໜາ
ກຽວກັບວັດຖສ່ິງຂອງປະເພດຕາງໆທ່ີຕອງການ, ເພາະວາຂະ
ບວນການຂົນສົ່ງຂອງວັດຖສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ຈາກຈີນມາຮອດ 
ລາວຈະໃຊເວລາດົນນານ, ຖາເກີດມີຄວາມຜິດພາດກ�ຈະເກີດ
ມີຜົນກະທົບອັນຮາຍແຮງຕການກສາງໂຄງການ. ສະນ້ັນ, ທຸກ
ສ່ິງທຸກຢາງຕອງໄດຢືນຢັນຫຼາຍເທ່ືອ.” ປັນຈຸບັນນ້ີ, ນາງ ການ
ຈະເນດ ໄດກາຍເປັນຜູກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄົນລາວຜູໜຶ່ງ 
ທ່ີສາມາດສ�າເລັດໜາທ່ີວຽກງານຂອງຕົນເປັນຢາງດີແລວ.
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ຮູບ ① ພະນັກງານດ�າເນີນການຈອດແບບໄຮຮອຍຕ ໃຫເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ

图① 员工进行中老铁路无缝线路焊接 新华社 图

ຮູບ ② ນາງ ການຈະເນດ ມາສີຊົນໄຊ(ກາງ) ແລະ ເພ່ືອນຮວມງານຂອງ
ລາວຖາຍຮູບນ�າກັນຢູໃນບ�ລິສັດ

图② 蓝佳蕾（中）和同事们在公司合影 受访者供图
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     “ພາຍຫຼັງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດນ�າໃຊແລວ, 
ການຂົນສົ່ງສິນຄາລະຫວາງລາວກັບຈີນຈະສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ
ແລະ ຄາຂົນສົ່ງສິນຄາກຈະຫຼຸດລົງຢາງແນນອນ. ເມື່ອການ
ແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສິ້ນສຸດລົງ, ຂອຍມີແຜນ
ການຈະເປີດຮານຄານອຍໜຶ່ງຢູລາວ ເພື່ອຂາຍສິນຄາມາ
ຈາກຈີນ.” ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງລາວ, ແຜນການຊີວິດ
ໃນອະນາຄົດຂອງທາວ ເພັດສະໝອນ ສີອຳພອນ, ອາຍຸ 46 
ປີ, ແມນບສາມາດແຍກອອກຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
      ແຕກອນ, ການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດນ�າ
ເອົາວຽກງານໜ່ຶງທ່ີມີເງິນເດືອນດີໃຫແກ ທາວ ເພັດສະໝອນ, 
ປັດຈຸບັນນ້ີ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃກຈະເປີດນ�າໃຊແລວ, 
ລາວໄດເຫັນໂອກາດທຸລະກິດທີ່ບຈຳກັດທາງດານການຄາລະ
ຫວາງສອງປະເທດ.
    ໃນທາຍປີ 2016, ເມື່ອເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທັງ
ໝົດໄດເລ່ີມຕ້ົນການກສາງ, ທາວ ເພັດສະໝອນ ຍັງເປັນຄົນ
ຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄາຄົນລາວທຳມະດາຜູໜຶ່ງ. "ໃນເວລານັ້ນ, 
ມີຄົນຈີນຈຳນວນບໜອຍເຂົ້າມາລາວ. ຂອຍຄິດວາຖາຂອຍ 
ສາມາດເວ້ົາພາສາຈີນໄດ ກ�ຈະສາມາດເຮັດທຸລະກິດເຊ່ົາລົດໃຫ
ຄົນຈີນ ຫຼື ຊອກຫາວຽກເຮັດຢູໃນບ�ລິສັດຈີນໄດ." ທາວ ເພັດ
ສະໝອນ ເວ້ົາ.
     ເຖິງແມນວາພາສາຈີນຮຽນຍາກ, ແຕ ທາວ ເພັດສະ 

ໝອນ ຍັງໄດກຳເອົາທຸກໆໂອກາດມາຮຽນ. ໃນເວລາຫວາງ 
ລາວຮຽນການສົນທະນາພາສາຈີນຕາມວິດີໂອ, ຖາພົບກັບຄົນ
ຈີນລາວຈຶ່ງຕັ້ງໜາສົນທະນາດວຍພາສາຈີນ ແລະ ຮຽນພາ
ສາຈີນກັບຄົນຈີນ. ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2020, ໂຄງການສະ
ໜອງໄຟຟາພາຍນອກຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເລີ່ມ
ຕ້ົນ, ຍອນມີທາແຮງທ່ີຮູພາສາຈີນ, ທາວ ເພັດສະໝອນ ກາຍ
ເປັນຄົນຂັບລົດຂອງບ�ລິສັດລົງທຶນໄຟຟາລາວຈີນ. “ພາຍຫຼັງ
ມາເຮັດວຽກຢູບ�ລິສັດນ້ີ, ຂອຍໄດເງິນເດືອນໆລະ 5 ລານກີບ
(ປະມານ 3,000 ຢວນ) ແລະ ບຕອງຈາຍເງິນຄາອາຫານ 
ແລະ ເຮືອນພັກ.” ທາວ ເພັດສະໝອນ ເວ້ົາຕ່ືມວາ ເງິນເດືອນ
ດ່ັງກາວຄິດວາແມນຢູໃນລະດັບປານກາງຂ້ັນສູງຂອງລາວ.
     ໂດຍຜານຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເອງ, ທາວ ເພັດສະ
ໝອນໄດເຮັດໃຫຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄອບຄົວດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ລາວ
ຍັງໄດລຽງດູກສາງລູກສາວຂອງຕົນໃຫເປັນນັກສຶກສາມະຫາວ ິ
ທະຍາໄລຜູໜ່ຶງ, “ລູກສາວຂອງຂອຍເຄີຍຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາ
ໄລຊົນເຜ່ົາຢຸນນານ, ປັດຈຸບັນ ລາວໄດຮຽນຈົບ ແລະ ເຮັດວຽກ
ຢູໃນບ�ລິສັດໜ່ຶງຢູວຽງຈັນ, ເງິນເດືອນກ�ສູງອີກດວຍ.”
     "ຖາມີໂອກາດ ຂອຍຢາກພາຄອບຄົວຂີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ 
ແລະ ໄປທຽວກຳແພງເມືອງຈີນ.  ແນນອນ, ກ�ຍິນດີຕອນຮັບ
ເພ່ືອນຈີນຂ່ີລົດໄຟມາທຽວລາວ." ທາວ ເພັດສະໝອນ ເວ້ົາ.
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占芭阅读

9exkrkvjko

      ປີນ້ີມານ້ີ, ເລ່ືອງຊາງປາອາຊີເດີນທາງຢາງເສລີຢູໃນບ�

ລິເວນແຂວງຢຸນນານນ້ັນ ໄດກາຍເປັນປອງຢຽມໃຫໂລກເຂ້ົາ

ໃຈເຖິງການປົກປອງຊີວະນາໆພັນຂອງແຂວງຢຸນນານ.

     ສະຖານີ ຮອມພູຊາງປາ(Yexianggu)ຂອງເສັ້ນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕ້ັງຢູເມືອງ ຊຽງຮຸງ(Jinghong), ກ່ິງແຂວງ

ປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງພັນນາ(Xishuangban-

na Dai Autonomous)ແຂວງຢຸນນານ(Yunnan Provin

ce),ຕິດກັບເຂດສະຫງວນທ�າມະຊາດຊາງອາຊີ. ຢາກກສາງ

ສະຖານີໂດຍບລົບກວນຊາງ, ຍັງປົກປອງພືດປາໄມ, ປະເຊີນ

ກັບບັນຫາດັ່ງກາວ, ຜູກສາງໄດວາງແຜນທີ່ດີເລີດ: ຍົກເວັ້ນ

ພາກສວນຫຼັກຂອງສະຖານີ, ພາກສວນອື່ນໆທັງຫມົດແມນກ

ສາງຢູໃນອຸໂມງ.

    "ສ້ົນເບ້ືອງຫນ່ຶງຂອງສະຖານີແມນອຸໂມງ ມ້ົງຢາງ(Meng

yang), ອີກສົ້ນເບື້ອງຫນຶ່ງແມນອຸໂມງ ສິບສອງພັນນາ(Xi-

shuangbanna). ອຸໂມງທັງສອງແມນອຸໂມງໃຫຍຍາວ ມີ

ຄວາມຍາວຫຼາຍກວາ 10 ກິໂລແມັດ." ຕາມການແນະນ�າ

ຂອງທານ ຫຼິວຢີ່ຊຽວ(Liu Yiqiao), ຜູຄຸມຄອງນ�າພາວຽກ

ງານຂອງພະແນກຄຸມຄອງບັນຊາການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ພາກໃຕແຂວງຢຸນນານ ກຸມບ�ລິສັດກົມຄຸນໝິງ, ຮູບແບບການ

ກສາງແບບນີ້ ແມນເທົ່າກັບທເສັ້ນໜຶ່ງຜານທະລຸພູໄປ, ການ 

ເຄື່ອນໄຫວກສາງຈະດ�າເນີນຢູໃຕດິນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜອນ 

ຜົນກະທົບຕສະພາບແວດລອມນິເວດສັດ ແລະ ພືດຂອງບອນ

ນ້ັນ, ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟໄດເປີດນ�າໃຊແລວ, ມັນຈະກ�ບມີ

ຜົນກະທົບຕການເຄ່ືອນໄຫວປົກກະຕິຂອງຊາງອາຊີປາ.

     ຄວາມເປັນມິດກັບລະບົບນິເວດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ ບພຽງແຕມີການສະແດງອອກທາງດານ “ມາລະ

ຍາດທີ່ດີ” ຕຊາງອາຊີເທົ່ານັ້ນ, ແຕຍັງມີການປົກປອງ ແລະ

ຟ້ືນຟູພືດພັນອີກດວຍ. ພາກສວນເສ້ັນທາງໃນດິນຈີນຂອງເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີເສັ້ນທາງທີ່ສາງໃໝ 500 ກວາກິໂລ

ແມັດ, ໃນໄລຍະທາຍຂອງການກສາງ ນັກກສາງໄດປູກຫຍາ

ແລະ ຕົ້ນໄມຢາງທັນທີ, ເຊິ່ງໄດປູກໄມພຸມຫຼາຍກວາ 28,6 

ລານຕົ້ນ, ໄມເຄືອປະມານ 40 ພັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນໄມໃຫຍປະ

ມານ 63 ພັນຕ້ົນ, ເນ້ືອທ່ີສີຂຽວຂອງເສ້ັນທາງທັງໝົດມີ 2,26 

ລານຕາແມັດ, ໄດສາງແລວທາງສີຂຽວທີ່ມີແນວພັນ ອຸດົມ

ສົມບູນ ແລະ ມີລະດັບຫຼາກຫຼາຍຕາມເສ້ັນທາງ. 

     ພາຍໃນສາຍຕາໄດເຫັນດອກໄມ, ພາຍນອກປອງຢຽມມີ

ທິວທັດສີຂຽວ, ຄົນນ່ັງຢູໃນລົດ, ລົດເດີນທາງໄປໃນຮູບແຕມ. 

ອັນນ້ີແມນທັດສະນີຍະພາບເມ່ືອເດີນທາງດວຍເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນໃນອະນາຄົດ.
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     ໂຮງຮຽນປະຖົມມິດຕະພາບລາວ-ຈີນບານໜອງປີງ 
ຕັ້ງຢູເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ, 
ໄດກສາງດວຍການຊວຍເຫືຼອຈາກຈີນໃນປີ 2012, ນັບແຕນ້ັນ
ເປັນຕ້ົນມາ, ຈີນໄດສ່ົງຄູອາສາສະໝັກໄປສອນ ແລະ ສະໜອງ
ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຊ່ິງເປັນໂຄງການແບບຢາງ
ແຫງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ.
       ປີ 2019, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມແຫງນ້ີ 
ໄດສ່ົງຈົດໝາຍໄປຍັງທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໃນ
ໂອກາດກອນການຈັດກອງປະຊມສຸດຍອດເວທີປຶກສາຫາລືການ
ຮວມມືສາກົນ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" ຄ້ັງທີ 2 ໂດຍສະແດງ
ຄວາມຫວັງວາ “ຢາກຂ່ີລົດໄຟລາວ-ຈີນໄປປັກກ່ິງໃນໄວໆນ້ີ.” 
ທານ ສີຈ້ິນຜິງໄດຕອບຈົດໝາຍເຖິງບັນດາຄູ ແລະ ນັກຮຽນ, 
ເປັນກຳລັງໃຈໃຫພວກເຂົາເປັນຜູສືບທອດມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ, 
"ຍິນດີຕອນຮັບພວກເຈ້ົາຂ່ີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມາປັກກ່ິງ ໃນໄວໆ
ນ້ີ".
     ໄປພອມກັບການກສາງ ແລະ ການຂະຫຍາຍອອກໄປ
ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢາງບຢຸດຢ້ັງຢູລາວ, ການພົວ
ພັນລະຫວາງໂຮງຮຽນປະຖົມບານໜອງປີງ ກັບ ເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ກ�ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວາເກົ່າ. ໃນວັນເດັກນອຍ
ສາກົນ 2019, ບ�ລິສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດເຊ້ືອເຊີນ
ບັນດາຄູ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມມິດຕະພາບລາວ
ຈີນບານໜອງປີງ ເຂົ້າຊົມສະຖານທີ່ກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ເພ່ືອໃຫບັນດາຄູ ແລະ ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈການກສາງ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນດວຍຕົນເອງ; ໃນເດືອນພະຈິກ 2019 
ບ�ລິສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟຈີນຈ�າກັດໄດມອບເຄ່ືອງນຸງເຄ່ືອງແບບ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນຮາຮຽນວັດທະນະທຳອື່ນໆ
ໃຫແກໂຮງຮຽນປະຖົມມິດຕະພາບລາວ-ຈີນບານໜອງປີງ; 
ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2021, ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ
ຂອງບ�ລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນຈ�າກັດ ໄດມອບອຸປະກອນກິ
ລາເຊ່ັນ: ເດ່ີນເຕະກະຕ�ຫ້ວາຍ ໂຕະຕີປີງປອງ ແລະ ອ່ືນໆ, ຍັງ
ມີອຸປະກອນຕານການແຜລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຊ່ັນ ຜາອັດ
ປາກດັງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ແລວ, ກິດຈະກຳ "ຄູຊວຍ
ສອນນອກຫອງຮຽນຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ" ທ່ີລິເລ່ີມ 
ແລະ ເຂົ້າຮວມໂດຍບ�ລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນໄດໃຫບັນດາ
ນັກຮຽນມີເວທີ ແລະ ໂອກາດເປີດກວາງສາຍຕາ ສ�າຜັດວິຖີ
ການດ�າລົງຊີວິດ ແລະ ເພ່ີມປະສົບການຂອງຕົນເອງ.
     ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃກຈະເປີດນ�າໃຊແລວ, ທານ
ນາງ ພັນທອງ ຄ�າທອງມີ ຜູອ�ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມມິດ
ຕະພາບລາວ-ຈີນບານໜອງປີງ ກາວວາ, ຫວັງວາຈະໄດຂີ່
ລົດໄຟໄປປັກກິ່ງກັບບັນດາລູກຫຼານ ແລະ ຮຽນຮູແລກປຽນ
ກັບໝູເພື່ອນນັກຮຽນຢູໃນປັກກິ່ງ. "ການເປີດນ�າໃຊເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມນຈະຕອງເຮັດໃຫການແລກປຽນວັດທະ
ນະທຳ ລະຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ແໜນແຟນກວາເກ່ົາ, 
ພວກເຮົາກ�ຫວັງວາ ໂດຍຜານການຮຽນຮູບົດຮຽນທ່ີກາວໜາ, 
ຈະເຮັດໃຫໂຮງຮຽນປະຖົມມິດຕະພາບລາວ-ຈີນບານໜອງປີງ 
ມີການພັດທະນາທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ ຍາວນານກວາເກ່ົາ."
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      ບານ ລາດຫານ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕ້ັງຢູແຄມ
ແມນ�າ້ຂອງທ່ີສວຍງາມ, ໃກກັບຂົວຂະໜາດໃຫຍພິເສດແມນ�າ້
ຂອງບານລາດຫານທ່ີສາງຂ້ຶນໂດຍສາຂາທີ 3 ເສ້ັນທາງລົດໄຟບ
ເຕັນ-ວຽງຈັນ ກົມທີ 8 ຂອງບ�ລິສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟຈີນ. ພາຍ
ໃຕການນ�າພາຂອງນາຍບານ ສົງທອງ ໄຊຍະວົງ, ຊາວບານ
ໃຈດີລວນແຕໄດສະໜັບສະໜູນການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ລາວ-ຈີນຕະຫຼອດມາ. ກ�ເພາະຍອນມີເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ ສົງທອງ ໄຊຍະວົງ ຈຶ່ງໄດມີລູກເຂີຍຄົນຈີນຊື່ ຈາງລິນ
(Zhang Lin).
     ເລື່ອງນີ້ຕອງເວົ້າແຕປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ. ນາບາວ 
ຂອງທາວ ຈາງລິນ ໄດຮັບຜິດຊອບການປະສານງານພາຍ
ນອກຂອງເຂດກສາງຂົວ ແລະ ໄດຮູຈັກກັບນາຍບານ ສົງທອງ
ໄຊຍະວົງ ໃນວຽກງານ. ລູກສາວຂອງນາຍບານ ນາງ ຫວານ 
ເຄີຍຮຽນຢູຈີນ, ຍອນຮູພາສາຈີນ, ນາງ ຫວານມັກເຂ້ົາຮວມ
ກິດຈະກຳກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟໃນບານນ�າພ ເພ່ືອຊວຍແລກ
ປຽນສົນທະນາກັບຝາຍຈີນ. ຫຼັງຈາກການໄປມາຫາສູກັນຄື
ແບບນ້ີ, ທຸກຄົນກ�ຮູຈັກກັນ, ລຸງຂອງທາວ ຈາງລິນຈ່ຶງແນະນຳ
ທາວ ຈາງລິນ ຜູທີ ່ຍັງຢູປະເທດຈີນໃນເວລານັ້ນ ໃຫນາງ 
ຫວານ, ບາວສາວສອງຄົນທີ່ຢູປະເທດທີ່ຕາງກັນຈຶ່ງໄດພົບ
ກັນດວຍວິທີແບບນີ້ ແລະ ພວກເຂົາໄດຮູຈັກກັນ ແລະ ຕິດຕ
ກັນຜານທາງວິແຊັດ(WeChat).
     ໃນເດືອນກ�ລະກົດ ປີ 2017, ທາວ ຈາງລິນໄດບິນໄປ
ປະເທດລາວ ແລະ ພົບກັບນາງ ຫວານ  ເປັນຄ້ັງທຳອິດ, ລາວຮູ

ສຶກປະທັບໃຈກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ທິວທັດຂອງລາວ, ລາວ
ເກີດມີຄວາມຮັກຕປະເທດນີ້ ກ�ຄືນາງສາວລາວຄົນນີ້. ໃນປ ີ
2019, ຫັຼງຈາກສຳເລັດຂ້ັນຕອນຕາງໆຂອງການຂ�ແຕງງານ
ຂາມຊາດ, ທັງສອງຄົນໄດຈົດທະບຽນເປັນຜົວເມຍກັນ ແລະ 
ເລ່ີມຊີວິດທ່ີມີຄວາມສຸກຢູເເຂວງຈຽງຊ(Jiangsu Province)

ຂອງຈີນ ບອນທ່ີ ທາວ ຈາງລິນ ເຮັດວຽກ.
      ສົງທອງ ໄຊຍະວົງ ພວມລ�ຖາວັນທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟເປີດ
ນ�າໃຊ. ພາຍຫັຼງທ່ີເປີດນ�າໃຊແລວ, ພຽງແຕ 3 ຊ່ົວໂມງກ�ຮອດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ລາວຢາກ
ເປີດຣິສອດແຫງໜ່ຶງ ເພ່ືອຕອນຮັບນັກທອງທຽວຈີນ, ລາວຍ່ິງ
ຫວັງວາລູກສາວລູກເຂີຍ ຈະນ�າຫຼານນອຍກັບມາບານເລ້ືອຍໆ
ດວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
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ຮູບ ① ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມມິດຕະພາບລາວ-ຈີນບ້ານໜອງປີງ, ບັນດານັກ
ຮຽນກ�າລັງຮຽນວິຊາພາສາຈີນ

图① 在中老友好农冰村小学，学生们上汉语课 新华社 图

ຮູບ ② ຂົວຂະໜາດໃຫຍພິເສດແມນ�າ້ຂອງບານລາດຫານ

图② 中老铁路班纳汉湄公河特大桥 新华社 图

②

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo
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回家的路

“我已经快两年没有回老挝了，希望未来全球疫情有

所缓解，我可以坐上中老铁路回家。”近日，在云南生活

7 年的老挝姑娘杨玛尼（Indavong Viengmany）讲述了

自己对于中老铁路建成通车的期待。

CFP 图
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      "ຂອຍບໄດກບັເມອືລາວເກອືບ 2 ປແີລວ, ຂອຍຫວງັວາ

ສະພາບການລະບາດຂອງໂຄວດິ-19 ຢູໃນໂລກ ຈະຄອຍຜອນ

ຄາຍລງົ ແລະ ຂອຍຈຶງ່ຈະສາມາດຂີລ່ດົໄຟລາວ-ຈນີກບັເມອື

ເຮອືນໄດ.” ຫວາງມໆ ມານີ,້ ນາງສາວລາວ ອນິດາວງົ ວຽງ

ມະນ ີ ຜູທີອ່າໄສຢູແຂວງຢນຸນານ(Yunnan Province)ເປນັ

ເວລາ 7 ປແີລວ ໄດເວົາ້ເຖງິຄວາມຫວງັຂອງຕນົ ຕການສາງ

ສ�າເລດັ ແລະ ການເປດີນ�າໃຊເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.

      ນາງ ວຽງມະນ ີເກດີໃນປ ີ1997, ເປນັນກັສກຶສາປະລນິ

ຍາໂທທີກ່�າລງັຮຽນໃນຄະນະການສກຶສາສາກນົຈນີຂອງມະຫາ

ວທິະຍາໄລຢນຸນານ. ລາວມາຈາກແຂວງຜົງ້ສາລ ີຕອນເໜອື

ສດຸຂອງປະເທດລາວ ແລະ ມຊີືສ່ຽງຮຽງນາມວາ “ເມອືງພູ

ດອຍ”. “ແຂວງຜົງ້ສາລມີຊີາຍແດນຕດິກບັແຂວງຢນຸນານຈນີ 

ແລະ ໃກກບັສບິສອງພນັນາ, ມດີນິຟາອາກາດທີຄ່າຍຄກືບັນະ

ຄອນຄນຸໝງິ, ເຊິງ່ສີລ່ະດລູວນແຕຄາຍຄລືະດໃູບໄມປົງ່.”

      ໃນປທີສີາມຂອງມດັທະຍມົຕອນຕົນ້, ນາງ ວຽງມະນ ີໄດ

ມານະຄອນພເູອ(ີPuer City), ແຂວງຢນຸນານເປນັຄັງ້ທ�າອດິ 

ແລະໄດສ�າຜດັກບັວທິກີານສກຶສາຈນີທີຕ່າງກນັກບັລາວ. "ໃນ

ເວລານັນ້, ຂອຍກ�ໄດຕດັສນິໃຈວາຈະຮຽນພາສາຈນີ ແລະ ໄປ

ຮຽນຢູຈນີ." ໃນປ ີ2014, ຫຼງັຈາກຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ, 

ລາວກ�ໄດເດນີທາງມາຈນີເພືອ່ຮຽນປະລນິຍາ. ຫຼງັຈາກໄດ

ຮຽນພາສາຈນີຢູມະຫາວທິະຍາໄລພເູອເີປນັເວລາ 2 ປແີລວ,

ລາວຈຶ່ງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານເພື່ອສຶກສາວິຊາເສດ

ຖະກດິ ແລະ ການຄາສາກນົ.

      ໃນໄລຍະເວລາທີຮ່ຽນຢູແຂວງຢນຸນານ, ພອມທງັການ

ຮຽນຮູວດັທະນະທ�າຈນີ, ນາງ ວຽງມະນ ີຍງັໄດພະຍາຍາມເຮດັ

ໃຫຄນົຈນີຫາຼຍຄນົກວາເກົາ່ຮູຈກັກບັປະເທດລາວ, ເຊິງ່ລາວໄດ

ສະແດງການຟອນລ�າລາວໃນງານລາຕີຕອນຮັບນັກສຶກສາ

ໃໝ, ໄດນ�າເອາົສະພາບການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ  ວດັ

ທະນະທ�າຂອງລາວເຂົາ້ໃນຫອງຮຽນ, ໂດຍຜານການບອກເລົາ່

ຂອງຕນົ ເພືອ່ໃຫນກັສກຶສາຈນີເພີມ່ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕລາວຫາຼຍ

ຂຶນ້.

      ໃນເດອືນຕລຸາປ ີ2021, ກອງປະຊມປະເທດພາຄສີນົທສິນັ

ຍາວາດວຍຊວີະນານາພນັ ຄັງ້ທ ີ 15 ໄດຈດັຂຶນ້ຢູນະຄອນຄນຸ

ໝງິ, ນາງ ວຽງມະນ ີໄດເຂົາ້ຮວມການເຄືອ່ນໄຫວພາກປະຕິ

ບດັຕວົຈງິຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ໄດຢຽມຢາມສະຖາບນັ

ຄົນ້ຄວາພກຶສາສາດຄນຸໝງິຂອງສະພາວທິະຍາສາດແຫງຊາດ

ຈນີ. ລາວເວົາ້ວາ, "ຈນີເອາົໃຈໃສເຖງິການປກົປກັຮກັສາຊບັ

ພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ຊວີະນານາພນັ, ເຊິງ່ເປນັສິງ່ທີ່

ພວກເຮາົຄວນຮຽນຕາມ.

      ເມືອ່ຫວນຄນືການເດນີທາງຈາກແຂວງຜົງ້ສາລເີຖງິນະ

ຄອນຄນຸໝງິ, ນາງ ວຽງມະນມີຄີວາມປາຖະໜາຢາງຫວຼງຫາຼຍ

ຕການເປດີນ�າໃຊເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. “ໂດຍທົວ່ໄປແລວ, 

ໃນເວລາ 8 ໂມງເຊົາ້ ຂອຍຂີລ່ດົໂດຍສານຈາກແຂວງຜົງ້ສາ

ລໄີປດານບຫານ ແລະ ຂາມຊາຍແດນ, ໃນເວລາ 5 ໂມງແລງ

 ປຽນລດົໂດຍສານອກີໄປສູຄນຸໝງິ ຈນົໃນຕອນເຊົາ້ຂອງມືຕ້

ມາ ຈຶງ່ຈະຮອດ.” ນາງ ວຽງມະນເີວົາ້ວາ, ການເປດີນ�າໃຊ

ເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈະບພຽງແຕເຮດັໃຫເວລາການໄປ

ມາລະຫວາງສອງປະເທດສັນ້ເຂົາ້ກວາເກົາ່, ການເດນີທາງກ�

ບຫຍຸງຍາກອກີແລວ, "ເສັນ້ທາງກບັເມອືເຮອືນບຍາວໄກອກີ

ແລວ."

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo

ນາງ ອິນດາວົງ ວຽງມະນີ

杨玛尼  中新网 图

17



r;dg0qkg;qhkdjP;da[glahomk']qfw2]k;{9uo
关于中老铁路，他们说

    ທານນາງ ຈນັທະຈອນ ວງົໄຊ ຮອງປະທານສະພາການຄາ 

ແລະ ອດຸສາຫະກ�າແຫງຊາດລາວກາວວາ:

     ເສດຖະກດິລາວ ໃນປ ີ2021 ຈະຟືນ້ຕວົເທືອ່ລະກາວ, ໂດຍ

ສະເພາະການເປດີນ�າໃຊທາງດວນວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ແລະ ເສັນ້

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ທີຈ່ະເປດີນ�າໃຊໃນເດອືນທນັວາປນີີ,້ອນັນີ້

ຈະສາງຄວາມສະດວກຫາຼຍຢາງ, ໂດຍສະເພາະແມນການຫຼດຸ

ຕົນ້ທນຶການຜະລດິ, ເຊິງ່ຈະສາງເງືອ່ນໄຂທີດ່ໃີຫແກການພດັທະ

ນາເສດຖະກດິຂອງລາວ ການພວົພນັດານການຄາ ແລະ ການ

ຮວມມລືະຫວາງລາວ-ຈນີ.

     ທານ ສນີກຸ ສສີມົບດັ ປະທານສະມາຄມົກາເຟລາວ ກາວວາ:

      ພວກເຮາົໄດເລີມ່ສົງ່ອອກເມດັກາເຟໄປຈນີແລວ ແລະ ຫວງັ

ວາຕໄປຈະມລີດົໄຟມາຮອດວຽງຈນັເພືອ່ເຮດັໃຫການສົງ່ອອກ

ກາເຟໄປຈນີຍິງ່ມຄີວາມສະດວກສະບາຍຫາຼຍຂຶນ້. ຂາພະເຈົາ້

ຄດິວາ ຈນີມຕີະຫາຼດທີກ່ວາງໃຫຍ, ໂອກາດການລງົທນຶຈະໃຫຍ

ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆໃນອະນາຄດົ, ຄນຸນະພາບຂອງກາເຟລາວແມນ ມເີອ

ກະລກັພເິສດ, ເຊືອ່ໝັນ້ວາຄນົຈນີຈະມກັເລອືກຊືກ້າເຟລາວ.

    ພຢິານ ຸພະນກັງານຈາກພະແນກຖະແຫງຼຂາວ ບ�ລສິດັທາງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີຈ�າກດັ:

    ຂອຍໄດເຮດັວຽກຢູໃນບ�ລສິດັທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີຈ�າກດັ

ເປນັເວລາ 6 ປແີລວ, ຂອຍຢາກເວົາ້ວາ ໂຊກດທີີເ່ຮດັວຽກກບັ

ບນັດາຄູຮວມງານຈນີທີດ່ເີດັນ່ ພວກເຮາົປະກອບເປນັທມີງານ

ໜຶງ່ທີດ່ເີລດີ.

     ນາງ ສມົແພງ:

    ຂອຍແມນໜຶງ່ໃນບນັດາ 233 ນກັສກຶສາລາວຊດທ�າອດິ 

ທີຮ່ບັສະໝກັໃນໄລຍະດ�າເນນີທລຸະກດິເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.

ຂະແໜງການລດົໄຟມຜີູຊາຍເປນັຫລກັ ແຕຂອຍຄດິວາ ໃນ

ຍກຸສະໄໝປດັຈບຸນັ, ສິງ່ທີຜູ່ຊາຍເຮດັໄດ ຜູຍງິກ�ສາມາດເຮດັ

ໄດເຊັນ່ກນັ. ຖາວາເຮດັໄດ ຂອຍຢາກເຮດັວຽກຢູເສັນ້ທາງລດົ

ໄຟຕະຫອຼດໄປ. ຄວາມໃຝຝນັຂອງຂອຍແມນເປນັນກັຂບັລດົໄຟ

ຜູຍິງທ�າອິດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟທັນສະໄໝແຫງທ�າອິດຂອງ

ລາວ ກ�ຄເືສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.
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    ຢາງຢນຸ(Yang Yun) ຜູກສາງເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ:

  ປະສບົການທີໄ່ດເຮດັວຽກຢູເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີແມນ

ການຫອຼມຕວົເຂົາ້ທີສ່ມົບນູແບບໃນການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ

ພາລະກດິແຫງຊາດ. ຫວງັວາເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີຈະເປດີ

ນ�າໃຊໂດຍໄວ ແລະ ຂີລ່ດົໄຟເດນີທາງຕາມເສັນ້ ທາງລດົໄຟ

ລາວ-ຈນີອກີເທືອ່ໜຶງ່.

    ລຽວຈງິ(Liao Jing) ຜູກສາງ ຈາກກມົທ ີ5 ຂອງບ�ລສິດັ

ລດົໄຟຈນີ ຈ�າກດັ:

     ຫຼງັຈາກບາກບັນ່ສູຊນົເປນັເວລາ 5 ປ,ີ ຂອຍໄດປຽນຈາກ 

ຄນົແປກໜາມາເປນັເພືອ່ນທີດ່ກີບັຄນົລາວຫາຼຍຄນົ ແລະ ໄດ

ຮູສກຶຄວາມຄາດຫວງັຂອງປະຊາຊນົລາວຢາງເລກິເຊິງ່ ກຽວ

ກບັການກສາງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີໃຫສ�າເລດັ.

    ຄ�າສກຸ ນາຍແປພາສາຈາກບ�ລສິດັທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ

ຈ�າກດັ:

    ຂອຍໄດເຮດັວຽກຢູເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວຈນີ 4 ປແີລວ 

ແລະ ເປນັສກັຂພີຍິານທີໄ່ດເຫນັການກສາງ ອໂຸມງ ແລະ ຂວົ, 

ເຊິ່ງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດນ�າເອົາສະພາບຊີວິດການ

ເປນັຢູທີດ່ຫີາຼຍຂຶນ້ມາໃຫແກຂອຍ. ຊວີດິການເປນັຢູບພຽງແຕ

ແມນ ການດ�າລງົຊວີດິກນິຢູຊື່ໆ , ຍງັມສີິງ່ໃໝໆ  ແລະ ວດັທະ

ນະທ�າໃໝທີຕ່ອງໄດໄປຄົນ້ຫາ. ຖາວາບມເີສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-

ຈີນຂອຍບອາດເກີດຄວາມຄິດທີ່ຢາກຈະອອກໄປຈາກລາວ.

ດຽວນີ,້ ຂອຍຢາກຂຶນ້ຂີລ່ດົໄຟໄວເທົາ່ທີຈ່ະໄວໄດ ແລະ ໄປເບິງ່

ບອນອືນ່ນອກປະເທດລາວ.

    ພດຸທະວນັ ເມອືງ ສະຫນາມໄຊ ແຂວງອດັຕະປ ືພາກໃຕ

ລາວ:

    ປ ີ 2018, ໄພພບິດັເຂືອ່ນກັນ້ນ�າ້ໄຟຟາແຕກ ໄດທ�າລາຍ

ບານເຮອືນຂອງພວກເຮາົ, ແຕໂຄງການເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-

ຈນີໄດນ�າເອາົຊວີດິໃໝມາໃຫແກພວກເຮາົ. ບ�ລສິດັຈນີມາສາງ

ຕັງ້ຂວົຢູໜາເຮອືນຂອງຂອຍ, ເຫນັວາພວກເຮາົທ�າມາຫາກນິ

ຍາກ ຈຶງ່ຮບັເອາົພວກເຮາົໄປເຮດັວຽກໃນໂຄງການ. ຖາມໂີອ

ກາດ, ຂອຍຍງັຢາກໄປເຮດັວຽກໃນໂຄງການຕໄປນ�າບ�ລສິດັຈນີ 

ຫຼ ືເຮດັວຽກຢູເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.

    ທານນາງ ພນັທອງ ຄ�າທອງມ ີອ�ານວຍການໂຮງຮຽນປະ 

ຖມົມດິຕະພາບລາວ-ຈນີບານໜອງປງີ:

    ບນັດາຄ-ູນກັຮຽນຂອງໂຮງຮຽນພວກເຮາົ ກ�າລງັພາກນັ

ແຕມຮບູສນີ�າ້ແຜນໜຶງ່ຢາງຕັງ້ໃຈ ທີຈ່ະມອບໃຫແກຜູກສາງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຂອງບ�ລສິດັລດົໄຟຈນີຈ�າກດັ ເພືອ່ສະແດງ

ຄວາມປາຖະໜາທີຢ່າກຂີລ່ດົໄຟລາວ-ຈນີໄປຈນີໂດຍໄວທີສ່ດຸ.
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中国昆明
ນະຄອນ ຄຸນໝິງ ຈີນ

中国铁路网
ເຄືອຂ່າຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຈີນ

玉溪
ນະຄອນ ຢູຊີ

普洱
ນະຄອນ ພູເອີ

磨憨
ບຫານ

西双版纳
ກ່ິງແຊວງປົກຄອງຕົນເອງ

ຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງພັນນາ

野象谷
ຮອຍພູຊາງປາ

     ເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີເປນັໂຄງການເຊືອ່ມຈອດກນັ 

ຂອງຂ�ລ້ເິລີມ່"ໜຶງ່ແລວ ໜຶງ່ເສັນ້ທາງ" ຂອງຈນີ ແລະ ຍດຸທະສາດ

"ຫັນປະເທດທີ່ບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລເປັນປະເທດເຊື່ອມ

ໂຍງເຊືອ່ມຈອດ"ຂອງລາວ, ແຕເໜອືເລີມ່ຈາກນະຄອນຄນຸໝງິ

ແຂວງຢນຸນານ ປະເທດຈນີ(Kunming City, Yunnan Provin

ce, China), ຈນົລງົໄປຮອດທາງໃຕທີນ່ະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ

ປະເທດລາວ, ມຄີວາມຍາວທງັໝດົ 1000 ກວາກໂິລແມດັ. ຫຼງັ

ຈາກເປດີການນ�າໃຊແລວ, ຈາກນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ລາວ

ຮອດ ນະຄອນຄນຸໝງິ ຈນີ ອາດຈະເດນີທາງຫາກນັໄດພາຍໃນ

ມືດ້ຽວ.

武瑞 绘图
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ບເຕັນ ລາວ
老挝磨丁

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
乌多姆赛

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
琅勃拉邦

ເມືອງ ວັງວຽງ
万荣

ປະເທດ ໄທ
泰国

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
万象

     ນະຄອນຄນຸໝງິແມນສນູລວມໃຈກາງເສັນ້ທາງລດົໄຟ

ຫຼກັໃນພາກຕາເວນັຕກົຂອງຈນີ. ເລີມ່ຈາກນະຄອນຄນຸໝງິ, 

ຜານເຄອືຂາຍເສັນ້ທາງລດົໄຟ, ຈະໄປຮອດແຂວງເຊສວນ(Si

chuan Province) ແລະ ເລກິເຂົາ້ໄປສູພາກຕາເວນັຕກົຂອງ

ຈນີຕືມ່ອກີ; ມຸງໄປສູທດິຕາເວນັອອກອກີ ສາມາດໄປຮອດນະ

ຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai City)ໄດ, ຂຶນ້ໄປສູທດິເໜອືອກີ ສາ

ມາດໄປຮອດນະຄອນຫວຼງປກັກິງ່(Beijing Capital)ໄດ, ລງົ

ໄປສູທດິໃຕອກີ ສາມາດໄປຮອດນະຄອນກວາງໂຈວ(Guang

zhou City) ແລະ ເຂດປກົຄອງພເິສດຮງົກງົ(Hong Kong 

Special Administrative Region)ໄດ.

     ການສາງສ�າເລດັ ແລະ ເປດີການນ�າໃຊເສັນ້ທາງລດົໄຟ

ລາວ-ຈນີ ຈະເພີມ່ຊອງທາງເຊືອ່ມໂຍງເຊືອ່ມຈອດເສັນ້ໃຫຍ

ໜຶງ່ ລະຫວາງລາວ ກບັ ຈນີ, ແລະ ຍິງ່ໄປກວານັນ້ ຍງັຈະເຮດັ

ໃຫລາວເຊືອ່ມຕກບັເຄອືຂາຍເສັນ້ທາງລດົໄຟ ອນັໃຫຍຫວຼງ

ຂອງຈນີ, ເຊິງ່ຈະນ�າເອາົກ�າລງັແຮງຊກຍູອນັແຂງແຮງໃຫ 

ແກການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງລາວໂດຍລວມ.

本版为手绘图，非中老铁路线路图
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串起滇老友好城市

      ແຂວງຢຸນນານ(Yunnan Province)ເປັນແຂວງ
ດຽວຂອງຈີນທ່ີມີຊາຍແດນຕິດກັບລາວ, ມິດຕະພາບ ລະຫວາງ
ລາວ ແລະ ຢຸນນານ ເຮັດໃຫລາວ-ຈີນຖານອາຍນອງ ຍ່ິງຮູບ
ປະທຳກວາເກ່ົາ ແລະ ເລິກເຊ່ິງເປັນພິເສດຍ່ິງຂ້ຶນ, ສາຍພົວພັນ
ມິດຕະພາບ ລະຫວາງແຂວງຢຸນນານ ກັບ ປະເທດລາວຂະ
ຫຍາຍຕົວອອກໄປຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ

ສອດຫອຍຕົວເມືອງມິດຕະພາບລາວ-ຢຸນນານ ເຂ້ົາຫາກັນ:
      ນະຄອນຄຸນໝິງ(Kunming City) ແຮກເປັນຕົວເມືອງມິດ
ຕະພາບ ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ  ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
 ປະເທດລາວ;
      ນະຄອນຢູຊີ(Yuxi City) ແຮກເປັນຕົວເມືອງ-ແຂວງມິດ

昆明
ນະຄອນ ຄຸນໝິງ

玉溪
ນະຄອນ ຢູຊີ

景洪
ເມືອງ ຊຽງຮຸງ

CFP 图

CFP 图

CFP 图
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ຕະພາບ ກັບແຂວງຈຳປາສັກ ປະເທດລາວ;
      ນະຄອນພູເອີ(Puer City)ແຮກເປັນຕົວເມືອງ-ແຂວງມິດ
ຕະພາບ ກັບແຂວງຜ້ົງສາລີ ປະເທດລາວ;
      ເມືອງຊຽງຮຸງ(Jinghong County) ແຮກເປັນຕົວເມືອງ
ມິດຕະພາບກັບນະຄອນຫຼວງພະບາງ ປະເທດລາວ;
      ໜວຍປອງກັນຊາດຂອງບານມານຮຸຍຈວງ, ຕາແສງເໝິງ
ເຜິງ, ເມືອງຫຼາ(Manhuizhuang Village, Mengpeng 

Town, Mengla County) ແຮກເປັນບານມິດຕະພາບ ກັບ
ບານປາປົວະ, ເມືອງສິງ, ປະເທດລາວ...

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
万象

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
琅勃拉邦

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ
丰沙里

 刘艾伦 图

CFP 图

CFP 图
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      ລົດໄຟ EMU ຂະບວນ “ລານຊາງ” ທ່ີໃກຈະເປີດນ�າໃຊຢູ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນ້ັນເປັນຕົວແທນພາບພົດ ຂອງການ

ຮວມມືອັນເລິກເຊ່ິງລະຫວາງສອງປະເທດລາວຈີນ.

      ທານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດຕ້ັງຊ່ື

ໃຫລົດໄຟ EMU ດວຍຕົນເອງ. ການຕ້ັງຊ່ື “ລານຊາງ” ແມນ

ມາຈາກ “ອານາຈັກລານຊາງ” ທ່ີເປັນຊ່ືເກ່ົາຂອງປະເທດລາວ

ແລະ ແມນ�້າລານຊາງ-ແມນ�້າຂອງ ທີ່ໄຫຼຜານສອງປະເທດ

ລາວ-ຈີນ, ເຊ່ິງມີໝາຍຄວາມເຖິງການພົວພັນ “ສ່ີດີ” ລະຫວາງ

ສອງປະເທດ ທີ່ເປັນເພື່ອນບານໃກເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ເພື່ອນມິດ

ທ່ີດີ, ສະຫາຍທ່ີດີ ແລະ ຄູຮວມມືທ່ີດີ.

      ເບ້ືອງນອກຂອງຕົວລົດໄຟ EMU ຂະບວນ “ລານຊາງ” 

ແມນນຳໃຊສີທຸງຊາດລາວ 3 ສີ “ສີເເດງ, ສີຟາ, ສີຂາວ” 

ເຄືອບເປັນສີລົດ. ການອອກແບບ ແລະ ຕົບແຕງພາຍໃນຂອງ

ຂະບວນລົດໄຟ EMU ໄດມີການປະສານເຂ້ົາກັນທາງດານວັດ

ທະນະທ�າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ອົງປະກອບຄວາມງາມຂອງ

ຊົນຊາດລາວ ແລະ ຈີນ, ເຊ່ິງມີຄວາມໝາຍສະແດງເຖິງຄວາມ

ປາຖະໜາຕຊີວິດການເປັນຢູອັນດີງາມໃນອະນາຄົດຂອງປະ 

ຊາຊົນລາວ ແລະ ມິດຕະພາບຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-

ຈີນ.

      ລົດໄຟ EMU ຂະບວນ “ລານຊາງ” ມີຕູລົດໄຟທ່ີກວາງ

ຂວາງ, ອຸນຫະພູມຂອງແອເຢັນສາມາດປັບໄດຕາມຄວາມຕອງ

ການ, ການອອກແບບບອນນ່ັງແມນຖືກຕາມຮູບແບບຮາງກາຍ

ຂອງມະນຸດ, ຢູດານລຸມຂອງບອນນ່ັງທຸກຊດ ປະກອບມີຮູປັກສຽບ

ໄຟຟາຕາມມາດຕະຖານຮູປັກສຽບໄຟຟາຂອງລາວ ແລະ ຈີນ; 
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ຕູຫອງອາຫານ ປະກອບມີ ເຂດບາ-ອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ

ຕາງໆເຊ່ັນ: ຕູໂຊອາຫານ, ເຄ່ືອງເຮັດກາເຟ ແລະ ໄມໂຄຼເວັບ;

ຈ�ສະແດງຂ�ມູ້ນຜູໂດຍສານ, ການປະກາດແຈງການ ແລະ ປາຍ

ບອກການບ�ລິການຕາງໆທັງໝົດ ແມນໃຊ 3 ພາສານຳກັນຄື:  

ພາສາຈີນ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ; ຕູທີ 4 ຂອງຂະ

ບວນລົດໄຟ ແມນເຂດປອດສິງ່ກີດຂວາງ, ເຊິ່ງປະກອບມສີິ່ງ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກຄື ບອນນ່ັງບມີສ່ິງກີດຂວາງ ແລະ ຮາວ

ຈັບ, ຫອງນ�າ້ສ�າລັບຄົນພິການ, ປຸມກົດຂ�ຄວາມຊວຍເຫືຼອ SOS 

ແລະ ເຄ່ືອງໝາຍອັກສອນເບວສ�າລັບຄົນພິການຕາ, ເພ່ືອອຳ

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງໃຫຜູໂດຍສານທ່ີເປັນຄົນ

ພິການ.

     ລົດໄຟ EMU ຂະບວນ “ລານຊາງ” ມີຄວາມໄວສູງສຸດໃນ

ການແລ່ນ ເຖິງ 160 ກມ/ຊມ, ປະກອບມີ 9 ຕູ, ເຊ່ິງທັງໝົດ

ສາມາດບັນຈຸໄດ 720 ຄົນ. ຫຼັງຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນເປີດນ�າໃຊແລວ, ລົດໄຟ EMU ຂະບວນ “ລານຊາງ”ກ�ຈະສາ

ມາດນ�າໃຊໄດທັນທີໂລດ, ເຊິ່ງເວລາການເດີນທາງຈາກນະ 

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຊາຍແດນລາວ-ຈີນຈະສ້ັນລົງຈາກ 2 

ມື້ມາເປັນ 3 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ 

ຫາ ເມືອງຊຽງຮຸງ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື ້

ສິບສອງພັນນາ(Jinghong City, Xishuangbanna Dai 

Autonomous Prefecture)ຈະໃຊເວລາປະມານ 3 ຊ່ົວໂມງ, 

ສວນວາ ໄປນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະແມນອອກຕອນເຊົ້າໄປ

ຮອດຕອນແລງ.
本刊综合

新华社 图

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo
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视觉·中老铁路建设者
图片来源：新华社

z6hd+lhk'0v'glahomk']qfw2]k;{9uo

26



占芭阅读

9exkrkvjko
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中老铁路是两国友谊的象征

——专访老挝驻华大使坎葆·恩塔万

       ການສາງສ�າເລດັ ແລະ ເປດີນ�າໃຊເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-

ຈນີ ເປນັເຫດການທີສ່�າຄນັທາງປະຫວດັສາດການພວົພນັສອງ

ຝ່າຍລາວ-ຈີນທີປ່ະຊາຊົນສອງຊາດລວນແຕໃຫຄວາມສນົໃຈ

ຫາຼຍ. ໃນສະບບັນີ,້ ວາລະສານ ຈ�າປາ ຮູສກຶເປນັກຽດທີທ່ານາງ 

ຄ�າເພາົ ເອນີທະວນັ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູແຫງ ສປປ ລາວປະ

ຈ�າ ສປ ຈນີ ໄດຮບັການເຊືອ້ເຊນີຂ�ໃຫສ້�າພາດ ເພືອ່ມຄີ�າເຫນັ

ກຽວກບັຄວາມໝາຍສ�າຄນັຂອງເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ——

     ກອນອືນ່, ຂາພະເຈົາ້ ຂ�ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປນັຢາງຍິງ່

ຕວາລະສານ ຈ�າປາ ທີໄ່ດສ�າພາດຂາພະເຈົາ້ ໃນໂອກາດທີມ່ີ

ຄວາມໝາຍທາງປະຫວດັສາດສ�າລບັການພວົພນັສອງປະເທດ

ລາວ ແລະ ຈນີ.

     ປະຊາຊນົລາວ ກ�ຄສືວນຕວົຂາພະເຈົາ້ ແມນມຄີວາມພາກ

ພມູໃຈຫາຼຍ ທີໄ່ດເຫນັວາ ໂຄງການເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 

ໄດສາງສ�າເລດັ ແລະ ເປດີນ�າໃຊໃຫບ�ລກິານຕ�ສ່ງັຄມົໃນທາຍ

ປນີີ.້ ຂາພະເຈົາ້ ຕລີາຄາສງູຕເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ທີຈ່ະ

ປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ�ຄກືານແກໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງ

ປະຊາຊນົລາວ. ພອມນັນ້, ໂຄງການດັງ່ກາວ ບພຽງແຕເປນັ

ການສົງ່ເສມີການໄປມາຫາສູກນັ ລະຫວາງ ປະຊາຊນົສອງ

ຊາດລາວ-ຈນີ ເທົາ່ນັນ້, ແຕກ�ເປນັການອ�ານວຍຄວາມສະດວກ

ໃນການຂນົສົງ່ສນິຄາ, ການທອງທຽວໃນອະນພຸາກພືນ້ ແລະ  

ພາກພືນ້ອກີດວຍ.

     ຂາພະເຈົາ້ເຊືອ່ໝັນ້ວາ ໂຄງການເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-

ຈນີ ຈະມບີດົບາດສ�າຄນັ ແລະ ປະກອບສວນຢາງຕັງ້ໜາເຂົາ້

ໃນການສົງ່ເສມີການເປນັຄູຮວມມຍືດຸທະສາດຮອບດານ ທີໝ່ັນ້

ຄງົຍາວນານ ຕາມທດິ 4 ດ ີຄ:ື ບານໃກເຮອືນຄຽງທີດ່,ີ ເພືອ່ນ

ມດິທີດ່,ີ ສະຫາຍທີດ່ ີແລະ ຄູຮວມມທືີດ່ ີກ�ຄກືານເປນັຄູຮວມຊາ

ຕາກ�າລາວ-ຈນີ. ໂຄງການເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແມນ

ໂຄງການຮວມມທືີໃ່ຫຍທີສ່ດຸຂອງລາວ ແລະ ຈນີ, ທງັເປນັສນັຍາ

ລກັແຫງມດິຕະພາບຂອງສອງປະເທດ.

    ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແມນການຮວມ

ມເືພືອ່ສາງສິງ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຂນົສົງ່ການ

ຄາ, ການລງົທນຶ, ການທອງທຽວ ລະຫວາງ ສປປ ລາວ ແລະ 

ສປ ຈນີ ແລະ ປະເທດອືນ່ໆໃນພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ. ຂາພະ

ເຈົາ້ເຊືອ່ວາ ໂຄງການດັງ່ກາວນີຍ້ງັເປນັການສະໜບັສະໜນູ 

ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດການແຂງຂັນທາງດານເສດຖະກິດ

ໃນສະພາບທີ ່ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີບ່ມຊີາຍແດນຕດິກບັ

ທະເມາເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດຂອງອະນຸພາກ

中老铁路项目将为推动长期稳定的中老全面战略合作伙伴关系朝

着“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的四好方向发展，以及在中老

命运共同体建设中发挥重要作用与积极贡献。中老铁路项目是中老最大

的合作项目，是两国友谊的象征。
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ພືນ້ ແລະ ພາກພືນ້, ຊວຍເຮດັໃຫ ສປປ ລາວ ກາຍເປນັໃຈກາງ

ການຂນົສົງ່ສນິຄາອດຸສາຫະກ�າ, ກະສກິ�າ ແລະ ອືນ່ໆ ໃນອະ

ນາຄດົ ທີມ່ລີາຄາທີຖ່ກືກວາ, ວອງໄວກວາ.

     ແນນອນແລວວາ ເພືອ່ເຮດັໃຫເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ

ໄດປະກອບສວນເຂົາ້ໃນການຮວມມລືາວ-ຈນີ ໃຫດຫີາຼຍຂຶນ້ກວາ

ເກົາ່, ຂາພະເຈົາ້ເຫນັວາ ພາກສວນທີກ່ຽວຂອງຂອງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ສປ ຈນີ ຈະຕອງໄດສບືຕຮວມມກືນັຄົນ້ຄວາ ປກຶສາຫາລື

ຊອກຫາບນັດາທາແຮງທີທ່ງັສອງຝາຍມ,ີ ປບັປງຸສະພາບແວດ

ລອມການດ�າເນນີທລຸະກດິຢາງຕເນືອ່ງ, ເລັງ່ລດັການພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບການຄຸມຄອງດານການ

ບ�ລກິານ ເພືອ່ດງຶດດູການລງົທນຶຈາກຕາງປະເທດໃຫນບັມືນ້ບັ

ຫາຼຍຂຶນ້; ສປປ ລາວ ຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕຮຽນຮູຖອດຖອນບດົຮຽນ

ດານຕາງໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕົກລົງຮວມມືໃນດານ

ຕາງໆໃນຂອບສອງຝາຍ ກ�ຄບືນັດາຂອບການຮວມມຕືາງໆຂອງ

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ເພືອ່ແນໃສນ�າເອາົຜນົປະໂຫຍດອນັແທ

ຈງິມາສູປະຊາຊນົສອງຊາດ.

    ແຂວງຢນຸນານເປນັແຂວງດຽວຂອງ ສປ ຈນີ ທີມ່ຊີາຍ

ແດນຕດິຈອດກບັ ສປປ ລາວ, ການສາງສ�າເລດັ ແລະ ການ

ເປດີນ�າໃຊຂອງເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈະເຮດັໃຫບດົບາດ

ຂອງແຂວງຢນຸນານໃນການຮວມມລືະຫວາງ ສປປ ລາວ ກບັ 

ສປ ຈນີ ນບັມືນ້ບັພົນ້ເດັນ່ຂຶນ້. ໃນດານນະໂຍບາຍ, ແຂວງຢນຸ

ນານ ແມນໜຶງ່ໃນສາມແຂວງ ຂອງ ສປ ຈນີ ທີໄ່ດກ�ານດົໃນ

ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ 

ຈນີ-ລາວ, ເຊິງ່ມບີລູມິະສດິໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍບນັດາ

ແຜນການ, ໂຄງການຕາງໆ; ໃນດານທີຕ່ັງ້, ລາວ ແລະ ແຂວງ

ຢນຸນານມຊີາຍແດນຕດິຈອດກນັທງັສາຍພສູາຍນ�າ້, ມວີດັທະ

ນະທ�າທີຄ່າຍຄກືນັ, ມຄີວາມສະດວກຫາຼຍດານໃນການໄປມາ

ຫາສູກນັ, ເຊິງ່ໄດອ�ານວຍເງືອ່ນໄຂອນັສະດວກໃຫແກການຮວມ

ມລືະຫວາງສອງປະເທດທາງດານການເມອືງ, ຄວາມໝັນ້ຄງົ, 

ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທ�າ ການສກຶສາ ແລະ ອືນ່ໆ.ພອມດຽວ

ກນັນັນ້, ແຂວງຢນຸນານ ຍງັມທີາແຮງທີສ່�າຄນັທາງດານເສດ

ຖະກດິ, ເຕກັນກິວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊທີີທ່ນັສະໄໝ, ມບີກຸ

ຄະລາກອນ ທີເ່ປນັຊຽວຊານ ແລະ ມປີະສບົການສງູ ແລະ 

ອືນ່ໆ, ເຊິງ່ສາມາດຮວມມກືບັລາວໃນດານການລງົທນຶ, ການ

ຄາຂາຍ ແລະ ໃນດານຕາງໆ.

    ປດັຈບຸນັນີ,້ ແຂວງຢນຸນານໄດມໜີຶງ່ທາແຮງສ�າຄນັເພີມ່

ຂຶນ້ອກີ——ເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເຮດັໃຫລາວ ກບັ ແຂວງ

ຢນຸນານ ເຊືອ່ມຕເຂົາ້ກນັຢາງແໜນແຟນກວາເກົາ່.

vtmy[kpI6[rk[

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo

ທານນາງ ຄ�າເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫງ ສປປ ລາວ 
ປະຈ�າ ສປ ຈີນ

老挝驻华大使坎葆·恩塔万 供图

29



pyofu8hvoIa[[aofkmjko,kmjP;]k;fh;p]qfw2
mjko v5jom;' 0k;rao Iv']af4t,qo8u
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      ປີ 2021 ນ້ີເປັນປີທ່ີມີຄວາມໝາຍຄວາມສ�າຄັນເປັນຢາງ

ຍ່ິງ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ; ເຊ່ິງທັງສອງພັກສອງລັດ

ຖະບານ ກ�ຄືປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນກຳລັງກະກຽມດວຍ

ຄວາມເບີກບານມວນຊ່ືນ ເພ່ືອເປີດນ�າໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນຢາງເປັນທາງການໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ພອມດຽວກັນ

ນີ້ກ�ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການສາງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງ

ການທູດລະຫວາງ ສປປ ລາວ-ສປ ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ. 

      ດ່ັງທ່ີບັນດາທານໄດຮັບຊາບແລວວາ: ການແຜລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດສ່ົງຜົນກະທົບອັນໃຫຍຫຼວງ ຕເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ອຸດສາຫະກ�າການທອງທຽວຢູໃນພາກພ້ືນ 

ແລະ ໃນໂລກ, ຈ�ານວນຕົວເລກຂອງນັກທອງທຽວສາກົນທ່ີເດີນ

ທາງລະຫວາງປະເທດໄດຫຸຼດລົງຫຼາຍກວາ 74% ໃນປີ 2020 

ທຽບໃສປີ 2019. ເຖິງຢາງໃດກ�ຕາມ ແຕລະປະເທດກ�ໄດເອົາ

ໃຈໃສຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການປອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ

ໄຂການແຜລະບາດພະຍາດດ່ັງກາວຢາງເຂ້ັມງວດຕາມເງ່ືອນ

ໄຂສະພາບຂອງປະເທດຕົນ. ຄຽງຄູກັນນ້ັນ ຫຼາຍປະເທດກ�ໄດມີ

ແຜນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການທອງທຽວພາຍໃນແນໃສສາງ

ວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍຮັບໃຫແກສັງຄົມ, ປະກອບສວນ

ເຂ້ົາໃນການຟ້ືນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຕ

ລະປະເທດ. 

      ໂຄງການເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການໜ່ຶງ

ທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງດານປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນຢາງຍິ່ງ 

ລະຫວາງສອງຊາດ ລາວ-ຈີນ, ເປັນໂຄງການເຊ່ືອມຕລະຫວາງ

ຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ຍຸດ

ທະສາດຂອງ ສປປ ລາວ “ຫັນປະເທດລາວທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດ

ກັບທະເລ ເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ” ແລະ ຍັງສອດ

ຄອງກັບແຜນແມບົດວາດວຍການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນໃນປ ີ
2025. 

      ເພ່ືອເປັນການເປີດນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢາງ

ເປັນທາງການ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສຸມໃສໂຄສະນາຕະ

ຫຼາດນັກທອງທຽວຈີນ ແລະ ຕະຫຼາດທອງທຽວສາກົນທ່ີເປັນເປ້ົາ

ໝາຍ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທອງທຽວໃຫມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, 

ປັບປຸງການບ�ລິການໃຫມີຄຸນນະພາບ, ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະຖານ

ສຸຂະອະນາໄມໃນຂະແໜງການທອງທຽວ ແລະ ໂຮງແຮມທີ່

ໄດຮັບຮອງແລວນ້ັນໃຫສຳເລັດ ເພ່ືອຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາງ

ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃຫນັກທອງທຽວ, ສົມທົບກັບພາກທຸລະກິດສາງ

ເງື່ອນໄຂຈັດກິດຈະກຳການທອງທຽວພາຍໃນ “ລາວທຽວ

ລາວ” ແລະ ຮອງຮັບການເປີດປະເທດ ເພ່ືອຮັບຕອນນັກທອງ 

欢迎乘坐动车到老挝旅游

老挝新闻文化旅游部副部长 温吞·考潘

中老铁路老挝段长 400 多公里、经过 5 个省和直辖市，即乌

多姆塞省、琅南塔省、琅勃拉邦省、万象省和首都万象市。这些地

方，沿途有着美丽的自然风光、丰富的森林资源、优秀的旅游景点、

知名的世界遗产，你可以体验老挝各族人民极具民族特色的文化和

生活方式，可以收获快乐，同时安全和健康也会得到保障。
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ທຽວສາກົນຈາກບັນດາປະເທດທ່ີຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ໄດດີ ດວຍຮູບແບບການທອງທຽວ Travel 

Bubble ຄາດວາຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນເດືອນ 3 ປີ 2022 ແລະ 

ການຮັບນັກທອງທຽວຈາກປະເທດທີ່ໄດຮັບວັກຊິນ 80% ຂຶ້ນ

ໄປໃນຮູບແບບການທອງທຽວ Vaccinated Travel ໂດຍ

ພາຍໃຕມາດຕະການຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານຢາງເຄ່ັງຄັດ. 

      ຂາພະເຈ້ົາຂ�ຖືໂອກາດນ້ີ ແຈງມາຍັງທານຊາບວາເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍສະເພາະຢູດິນແດນ ສປປ ລາວ ມີ

ຄວາມຍາວທັງໝົດ 422,4 ກມທີ່ແລນຜານ 5 ແຂວງ ຄື: 

ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ�້າທາ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 

ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊ່ິງຕາມເສ້ັນທາງ

ດ່ັງກາວ ພວກເຮົາຈະໄດເຫັນທິວທັດທ�າມະຊາດທ່ີສວຍສົດງົດ

ງາມ ແລະ ອຸດົມສົມບູນໄປດວຍພູຜາປາໄມ, ແຫຼງທອງທຽວທີ່

ໂດດເດ່ັນ, ແຫຼງທອງທຽວມ�ລະດົກໂລກ, ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ, 

ວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ 

ເຊິ່ງນັກທອງທຽວສາມາດສຳຜັດ, ໄປທຽວຊົມ ແລະ ຮຽນຮູ

ເອົາປະສົບການໄດ ດວຍຄວາມເບີກບານມວນຊື່ນຮັບປະກັນ

ທາງດານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ. 

      ຂະນະໂອກາດອັນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນນ້ີ, ຕາງໜາ

ໃຫກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທອງທຽວຂາພະ

ເຈ້ົາຂ�ສະແດງຄວາມຮູບຸນຄຸນມາຍັງລັດຖະບານແຫງ ສປ ຈີນ

ທ່ີໃຫຄວາມຊວຍເຫືຼອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ມາໂດຍ

ຕະຫຼອດທາງດານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສາງພື້ນຖານໂຄງລາງດານການ 

ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງບົກ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 

ແລະ ການທອງທຽວ. ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢາງສູງມາ

ຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານວາງສະແດງທອງທຽວສາກົນ

ຄ້ັງນ້ີ ລວມທັງຄະນະປະສານງານຂອງ ສປ ຈີນ ທ່ີໄດເອ້ືອອຳ

ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສາງເງ່ືອນໄຂໃຫ ສປປ ລາວ ໄດມີ

ສວນຮວມໃນງານຄັ້ງນີ້.  ຂ�ອວຍພອນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ

ລາວ-ຈີນ ຈີນ-ລາວ ແລະ ສາຍພົວພັນ"ສ່ີດີ(ບ້ານໃຫ້ເຮືອນຄຽງ

ທ່ີດີ ເພ່ືອນມິດທ່ີດີ ສະຫາຍທ່ີດີ ຄູ່ຮ່ວມມືທ່ີດີ)"ຈ່ົງໝ້ັນຄົງຂະໜົງ

ແກ່ນຊ່ົວກາລະນານ.

ທານ ອຸນທວງ ຂາວພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ທອງທຽວລາວ
老挝新闻文化旅游部副部长温吞·考潘 供图
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中老铁路架起开放合作桥梁

      ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການເຊ່ືອມກັນທາງ

ຍຸດທະສາດ ລະຫວາງແນວຄິດລິເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” 

ຂອງປະເທດຈີນ ແລະນະໂຍບາຍ “ຫັນປະເທດທ່ີບມີຊາຍແດນ

ຕິດກັບທະເລເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ” ຂອງປະເທດ

ລາວ. ການເປີດບ�ລິການເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເປັນແຮງ

ຊກຍູການຮວມມືການເປີດປະຕູສູພາຍນອກລະຫວາງປະເທດ

ຈີນ ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ

ໃຕ້.

      ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ແມນເຮັດໃຫເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ ມີອະນາຄົດອັນສົດໃສ. ປີນ້ີ ເປັນປີທ່ີປະເທດລາວ ແລະ

ຈີນ ໄດສາງສາຍພົວພັນທາງການທູດນຳກັນຄົບຮອບ 60 ປ ີ

ພອມທັງເປັນປີມິດຕະພາບລະຫວາງສອງປະເທດ, ເປັນປີທ່ີປະ

ເທດລາວໄດປະຕິບັດ ການປະຕິຮູບ ແລະ ປຽນແປງໃຫມ ຄົບ

ຮອບ 35 ປີ ແລະ ປີທຳອິດແຫງການປະຕິບັດ “ແຜນການພັດ

ທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄ້ັງທີ 9”. ປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມ

ເປັນຈິງ ໄດຢ້ັງຢືນວາ, ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ຊກຍູການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຍົກສູງອິດທິພົນທາງສາກົນຂອງປະເທດ

ນ້ັນ. ສາມາດຄາດເຫັນໄດວາ, ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ ເປີດການບ�ລິການແລວ, ບາດກາວແຫງການເປີດປະຕູສູ

ພາຍນອກຂອງປະເທດລາວ ຈະນັບມ້ືນັບໃຫຍຂ້ຶນ ນັບມ້ືຶນັບໄກ

ຂ້ຶນ. ສູທິດເໜືອ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເຊ່ືອມຕກັບທາງ

ລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບ(China-Europe Railway Express), ໂດຍ

ຜານການເຊ່ືອມຈອດກັນກັບໜອງຄາຍປະເທດໄທ(Nong Khai,

Thailand) ທີ່ແນມເຫັນກັນຢູຕໜານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂັ້ນ

ດວຍແມນ�າ້ຂອງນ້ັນ ກ�ສາມາດເຊ່ືອມຕກັບເຄືອຂາຍເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟຂອງ ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ, ໂດຍຜານການເຊ່ືອມ

ຕກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງຫຼວງ ກ�ສາມາດເຊື່ອມ

ຈອດອາຊຽນເຂ້ົາກັນ, ຫັນຈຸດດອຍ ທ່ີເປັນ “ປະເທດບມີຊາຍ

ແດນຕິດກັບທະເລ” ໃນເມ່ືອກອນ ມາເປັນທາແຮງທ່ີເປັນ “ປະ

ເທດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັນ” ໃນປັດຈຸບັນ, ສາງເປັນເຄືອ

ຂາຍຄົມມະນາຄົມພາກພື້ນທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັນຂຶ້ນ, 

ເຊ່ິງຊກຍູສ່ົງເສີມຄວາມສະດວກວອງໄວທາງການຄາການລົງ

ທຶນ, ເປັນກຳລັງແຮງຊວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ

ລາວ.

      ການຮວມມື ແມນເຮັດໃຫເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ດຳ

ເນີນການໄດຢາງສະດວກ. ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງ

ການສັນຍາລັກຂອງການຮວມມືທ່ີມີໝາກຜົນຕົວຈິງ ລະຫວາງ

ສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ, ເປັນພາກສວນອັນສຳຄັນຂອງ

中国（昆明）南亚东南亚研究院老挝研究所副所长 孔志坚

中老铁路通车运营，必将架起开放合作的桥梁，为老挝的全面发

展插上腾飞的翅膀，为东南亚地区发展提供新机遇。通过开放合作，共

同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，

推动构建人类命运共同体。
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ເສ້ັນທາງສາຍກາງໃນເສ້ັນທາງລົດໄຟຂາມອາຊີ(Trans-Asian

Railway, TAR), ພາຍຫັຼງການເປີດບ�ລິການລົດໄຟແລວ ຈະ

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນການຫັນເປັນພາກພື້ນ. ໂດຍອາໄສ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນ້ີ, ສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ສາ

ມາດຮວມມືກັນຫຼາຍຂ້ຶນໃນການບຸກເບີກພັດທະນາແລວເສດຖະ

ກິດລາວ-ຈີນ, ຂັບເຄື່ອນສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ປະກອບເປັນ

ການຄາການລົງທຶນ ແລະ ການຮວມມືກຳລັງການຜະລິດທີ່ມີ

ລະດັບສູງຍ່ິງຂ້ຶນ, ເຊ່ິງຈະສ່ົງເສີມການພັດທະນາໃນທາງເລິກ 

ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮຸງເຮືອງຂອງເຂດແຄມທາງທ່ີລົດ

ໄຟຜານກາຍ, ຂັບເຄ່ືອນພາໃຫການພັດທະນາຂອງແຕລະທອງ

ຖິ່ນ ແຕລະຂະແໜງການຂອງປະເທດລາວ ກາວຂຶ້ນສູຂັ້ນໄດ

ຂ້ັນໃໝ, ທັງຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນລາວ; 

ໂດຍອາໃສເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນ້ີ, ສ່ົງເສີມການເປີດປະ

ຕູ ພົວພັນກັນ, ຊກຍູການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຕກັນ, ນຳເອົາໂອ

ກາດການພັດທະນາອັນໃຫມມາສູບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ້. ໃນໄລຍະນ້ີ, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງແຜລະບາດ

ຢາງຮາຍແຮງຢູໃນປະເທດແຫຼມອິນດູຈີນ, ຂ່ົມຂູຕຄວາມປອດ

ໄພທາງສຸຂະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢາງຮາຍແຮງ, ມີພຽງ

ແຕການຮວມມືກັນ, ຈ່ຶງຈະສາມາດຍາດໄດໄຊຊະນະຕການຕ

ຕານພະຍາດໂຄວິດ-19.

      ການເປີດບ�ລິການເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຈະແມນການ

ສາງເປັນຂົວແຫງການຮວມມື ແລະ ການເປີດປະຕູສູູພາຍນອກ

ຂຶ້ນມາຢາງແນນອນ, ຈະເປັນການຕິດປີກບິນໃຫແກການພັດ

ທະນາຢາງຮອບດານຂອງປະເທດລາວ, ແລະ ສະໜອງໂອກາດ

ໃໝໃຫແກການພັດທະນາຂອງແຫຼມອິນດູຈີນ. ໂດຍຜານການ

ຮວມມື ແລະ ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ, ຮວມກັນກສາງໂລກ

ທ່ີມີສັນຕິພາບຍືນຍົງ ມີຄວາມປອດໄພທ່ົວໄປ ມີຄວາມຮຸງເຮືອງ

ຮວມກັນ ມີການເປີດກວາງໃຈກວ້າງ ແລະ ປອດໃສສວຍງາມ,

ຊກຍູການກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳຂອງມວນມະນຸດ.

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo

ທານນາງ ຂົງຈື້ຈຽນ(Kong Zhijian)ຮອງຫົວໜາພະແນກຄົ້ນຄວ້າປະ
ເທດລາວ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີອາຄະເນແຫ່ງຊາດຈີນ
(ຄຸນໝິງ)

中国（昆明）南亚东南亚研究院老挝研究所副所长孔志坚 供图
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中老铁路的重要性及带来的好处

      ເຖິງແມນວາໃນໄລຍະ 2 ປີຜານມານ້ີ, ສະພາບ ໂຄວິດ-
19 ໄດສົ່ງຜົນກະທົບຕເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາໂຄງ

ການຕາງໆກ�ຕາມ, ແຕໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ແມນ

ໄດປະຕິບັດສຳເລັດຕາມແຜນການ, ເຊ່ິງໄດມີການສ່ົງມອບຂະ

ບວນລານຊາງຢາງເປັນທາງການໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2021 

ແລະ ໃນປັດຈຸບັນກຳລັງຢູໃນໄລຍະການທົດລອງນຳໃຊຕົວຈິງ.

ຄາດວາການບ�ລິການຂົນສົ່ງຖຽວປະຖົມມະລຶກຈະເປີດນຳໃຊ

ຢາງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ນ້ີ.

      ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນສັນຍາລັກທ່ີສຳຄັນຂອງ

ການເປັນ “ຄູຮວມຊະຕາກຳລາວ-ຈີນ” ແລະ ເປັນການເສີມຂະ

ຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານ ທ່ີໝ້ັນຄົງຍາວ

ນານ ຕາມທິດ 4 ດີ ໃຫແໜນແຟນ ແລະ ເຂ້ົາສູລວງເລິກຍ່ິງໆ

ຂ້ຶນ. ໂຄງການດ່ັງກາວເປັນການເຊ່ືອມໂຍງຍຸດທະສາດທ່ີສຳ

ຄັນຂອງສອງຊາດຄື: “ການຫັນປະເທດບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະ

ເລ ເປັນປະເທດເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ” ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ

ເຂ້ົາກັບຍຸດທະສາດ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຂອງ ສປ ຈີນ. 

ໂຄງການດ່ັງກາວຍັງແມນສວນໜ່ຶງຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

 “ແລວເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ” ໃຫເປັນຮູບປະທຳເທ່ືອລະກາວ.

      ໂດຍເຫັນໄດຄວາມສຳຄັນຄືດ່ັງກາວ: ພັກ ແລະ ລັດຖະ

ບານທັງສອງປະເທດໄດຕົກລົງເປັນເອກະພາບ, ເພ່ືອສາງໂຄງ

ການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ເພ່ືອໃຫໂຄງການໄດຖືກຈັດຕ້ັງປະ

ຕິບັດຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ທັງສອງຝາຍໄດ

ຮວມກັນສາງຕັ້ງບ�ລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ, ເຊິ່ງ

ລັດຖະບານລາວຖື ຮຸນ 30% ແລະ ລັດຖະບານຈີນຖືຮຸນ 70%. 

      ຈາກການຜົນຂອງການສຶກສາທາງດານເສດຖະກິດເຕັກ

ນິກ (FS) ຂອງພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ ກົມທາງລົດໄຟ ກະ

ຊວງໂຍທາ ແລະ ຂົນສ່ົງໄດຢ້ັງຢືນວາ: ໂຄງການດ່ັງກາວຈະ

ໃຫຜົນຕອບແທນໂດຍກົງ ຫືຼ ອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ (IRR) 

ປະມານ 6,3%, ເຖິິງແມນວາອັດຕາຜົນຕອບແທນໂດຍກົງດ່ັງ

ກາວແມນຢູ ໃນລະດັບທ່ີບສູງ ຖາທຽບໃສໂຄງການລົງທຶນທາງ

ທຸລະກິດໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕຖາທຽບໃສໂຄງການລົງທຶນພື້ນ

ຖານໂຄງລາງຂະໜາດໃຫຍກ�ຖືວາເປັນອັດຕາຜົນຕອບແທນ

ທ່ີຢູໃນເກນມາດຕະຖານ. ຖາທຽບໃສອັດຕາດອກເບຍທ່ີທະນາ

ຄານນຳເຂ້ົາສ່ົງອອກ ສປ ຈີນ ໃຫກູຢືມໃນອັດຕາ 2,3% ກ�ຖືວາ

ເປັນໂຄງການທ່ີມີິປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດສາງຜົນກຳໄລໃນ

ໄລຍະຍາວ. ໂຄງການດັງ່ກາວຍງັໃຫຜນົປະໂຫຍດທາງອອມ

ຂອນຂາງດີ, ເຊ່ິງອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນທາງດານເສດ

ຖະກິດ (ERR) ສູງເຖິງ 18,5%, ເຊ່ິງອັດຕາຜົນຕອບແທນດ່ັງ

中老铁路是“中老命运共同体”的重要标志，是加强中老全面战略合作伙

伴关系向着“四好”方针长久稳定发展的重要项目。该项目是老挝“陆锁国”变“陆

联国”战略与中国提出的“一带一路”倡议的对接，也是“中老经济走廊”建

设逐步实施的一部分。
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ກາວ, ຖາທຽບການລົງທຶນໃສໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງ

ລາງຂະໜາດໃຫຍ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຕສາທາລະນະທ່ົວໄປກ�ຖື

ວາ ສູງກວາມາດຕະຖານສາກົນ.      

      ນອກຈາກຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດກາວມາ

ຂາງເທິງນ້ີແລວ, ໂຄງການດ່ັງກາວຍັງຈະສາງປະໂຫຍດທາງ

ກົງ ແລະ ທາງອອມໃຫແກ ສປປ ລາວ, ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດ

ໃກ້ຄຽງໃນຫຼາຍດານ, ເຊ່ິງສາມາດສະຫຸຼບໂດຍຫຍ�ຄື້ດ່ັງນ້ີ: ໂຄງ

ການລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ, ສາມາດ

ສ່ົງເສ່ີມ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການທ່ີກຽວຂອງ ຫືຼ ທຸລະກິດ

ທ່ີກຽວຂ້ອງໃຫມີການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຊກຍູການ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລາວ ໃຫໄວ ແລະ ມີຄຸນນະ

ພາບຂ້ືນ; ເຮັດໃຫລາວສາມາດເຊ່ືອຕ ແລະ ກາຍເປັນໃຈກາງ

ທາງການຂົນສ່ົງຂອງພາກພ້ືນ; ເຮັດໃຫການນຳເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກ

ສະດວກ, ວອງໄວ, ຂົນສົ່ງໄດຈຳນວນຫຼາຍ, ຫຼຸດຄວາມສຽງ

ໃນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ສາມາດຫຸຼດຕ້ົນທຶນໃນການຂົນສ່ົງສິນ

ຄາ ແລະ ຫຸຼດຕ້ົນທຶນໃນການຄຽນຖາຍ ຫືຼ ເອົາສິນຄາຂ້ຶນລົງ

ໄດຫຼາຍ; ຫຸຼດຄວາມແອອັດຂອງລົດຂົນສ່ົງ ແລະ ລົດໂດຍສານ

ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫທາງຫຼວງແຫງຊາດຖືກ

ເປເພໜອຍລົງ, ຫຸຼດຜອນການນຳເຂ້ົານ�າ້ມັນ, ຫຸຼດຜອນມົນລະ

ພິດ, ຜູປະກອບການ ແລະ ຜູໂດຍສານມີທາງເລືອກຫຼາຍຂ້ືນ; 

ດິນເປົ່າຫວາງໄດຮັບພັດທະນາ ແລະ ຖືກນຳໃຊໃຫເກີດປະ

ໂຫຍດ, ສ່ົງເສີມການພັດທະນາຊມຊົນລຽບຕາມແລວທາງ ແລະ

ສະຖານີລົດໄຟ; ສາງວຽກເຮັດງານທຳໃນທັງໄລຍະເວລາກ

ສາງ ແລະ ເວລາດຳເນີນການບ�ລິການ, ຄົນລາວຄອຍໆໄດ

ຮັບເຕັກນິກ, ຄວາມຮູໃນກສາງ ແລະ ການບ�ລິຫານ; ສາມາດ

ດຶງດູດການລົງທຶນ, ເຮັດໃຫປະລິມານການຄາເພ່ີມຂ້ືນ; ສາມາດ

ດຶງດູດນັກທອງທຽວຈາກປະເທດໄກຄຽງ ແລະ ທ່ົວໂລກເຂ້ົາ

ມາທອງທຽວໃຫຫລາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະນັກທອງທຽວຈາກ

ພາກໃຕ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງຈີນ ແລະ ຈາກ

ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ພາກເໜືອຂອງໄທຈະມາ

ໃຊບ�ລິການຂຶ້ນ; ຍອນການຂົນສົ່ງສະດວກ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕາ

ທານ ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜາສູນຄົ້ນຄວາຈີນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
ຊາດລາວ
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ກວາເກ່ົາ, ຜູບ�ລິໂພກໄດຮັບສິນຄາລາຄາຕາ ແລະ ມີທາງເລືອກ

ຫຼາຍຂ້ຶນ; ສາມາດສາງລາຍໄດຈາກການບ�ລິການເຊ່ັນ: ຄາເຊ່ົາ

ສາງ, ຄາຄຽນຖາຍສິນຄາ, ຄາປະກັນໄພ, ຄາພາສີ, ອາກອນ, 

ຄາທຳນຽມ ແລະ ຄາບ�ລິຫານອ່ືນໆ.

      ຄຽງຄູ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຄືດ່ັງກາວມາຂາງເທິງນ້ີ, ເພ່ືອການ

ພັດທະນາຜົນປະໂຫຍດສວນລວມຂອງຊາດ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫດິນ 

ແລະ ສິ່ງກສາງບາງສວນຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາ, 

ແຕທາງໂຄງການກ�ໄດຄິດໄລຄາຊົນເຊີຍ ແລະ ຈັດສັນໃນເງ່ືອນ

ໄຂທີ່ແທດເໝາະພ�ສົມຄວນ; ຖາລັດຖະບານ ແລະ ຜູປະກອບ

ການບມີການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມຄອງເປັນຢາງດີກ�ອາດຈະ

ເກີດມີຜົນກະທົບຕທຸລະກິດຂົນສົ່ງໂດຍສານລະຫວາງແຂວງ

ແລະ ເມືອງທ່ີລຽບຕາມແລວທາງລົດໄຟ, ໂດຍສະເພາະສາຍ

ການບິນ, ຜູຂັບລົດໂດຍສາຍ ແລະ ລົດບັນທຸກ, ແຕກ�ສາມາດ

ປຽນໄປບ�ລິການ ຢູເມືອງ ຫືຼ ແຂວງອ່ືນ,ເພ່ືອເຊ່ືອມຈອດການ

ຂົນສົ່ງຮູບແບບອື່ນໆກັບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ; ຍອນການ

ຂົນສ່ົງສະດວກ ແລະ ມີຕ້ົນທຶນຕາກວາເກ່ົາ, ອາດມີສິນຄາຈາກ

ປະເທດໃກຄຽງລ່ັງໄຫຼເຂ້ົາມາລາວເພ່ີມຂ້ືນ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫມີການ

ແຂງຂັນທ່ີຮຸນແຮງຂ້ຶນຕ່ືມ, ຖາພາກປະກອບການບມີການວາງ

ແຜນ ແລະ ປັບຕົວຢາງທັນການ, ຈະຖືກຜົນກະທົບແນນອນ; 

ສຳລັບການທອງທຽວກ�ເບັນກັນຍອນມີນັກທອງທຽງຈຳນວນ

ຫຼວງຫຼາຍເພ່ີມຂ້ຶນຢາງໄວວາ, ການບ�ລິການອາດຈະຮອງຮັບ

ບທັນ ແລະ ສິ່ງແວດລອມຂອງແຫຼງທອງທຽງອາດຖືກທຳ

ລາຍ. ສະນັ້ນ, ຕອງໄດມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ 

ກຳມະກອນລາວ, ເພື່ອພະຍາຍາມຫັນປຽນແນວຄິດ, ສັ່ງສົມ
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ເຕັກນິກ, ຄວາມຮູ ແລະ ວິທີການບ�ລິຫານຍຸກໃໝ; ພັດທະນາ

ສິນຄາ ແລະ ການບ�ລິການໃຫສູງຂ້ຶນ, ເພ່ືອຕອບສະໜອງກັບ

ຄວາມຕອງການຂອງຄູຄາ ແລະ ລູກຄາທ່ີຢູປະເທດໃກຄຽງ.

      ດ່ັງນ້ັນ, ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະບເຮັດໃຫ ສປປ ລາວ 

ເກີດມີໜ້ີສິນຈ�ານວນມະຫາສານ ຈົນຖືກຍຶດໂຄງການຈາກ ຝາຍ

ຈີນ, ແຕມັນຈະຮັດໃຫຕົ້ນທຶນຂົນສົ່ງ ຫຼື ຕົ້ນທຶນທາງໂລຈິດສະ

ຕິກ (Logistic) ຂອງລາວຖືກລົງ; ເຮັດໃຫປະເທດລາວສາມາດ

ເຊ່ືອຕ ແລະ ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດານການຂົນສ່ົງຂອງພາກ

ພ້ືນ; ສາມາດສ່ົງເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມຂອງຊາດໃຫຂະຫຍາຍຕົວສູງຂ້ຶນ

ຢາງມີຄຸນນະພາບ; ສົ່ງເສີມຖານະບົດບາດຂອງລາວໃນເວທີ

ສາກົນໃຫສູງເດ່ັນຂ້ຶນ.

ຂົວຂອງທາງດວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ (ຂວາ) ແລະ ຂົວຂອງເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີກຳລັງກສາງ, ຖາຍຢູແຂວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ

在老挝万象省航拍的建设中的万万高速桥梁（右）和中老铁路桥

梁 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[
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共建“一带一路”，中国铁路“跑”出新天地

ບອນກສາງຂອງຂົວເລກ 2 ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ
(Jakarta) - ບັນດຸງ(Bandung)

雅万高铁2号桥施工现场 新华社 图
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      ຄຽງຄູກັນກັບການດຳເນີນສ່ົງເສີມການກສາງ “ໜ່ຶງແລວ 
ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”, ມີເສ້ັນທາງລົດໄຟທ່ີປະເທດຈີນເຂ້ົາຮວມການ
ກສາງ ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນໄດແຕກດອກອອກຜົນຢູເຂດອາຊີ ເຂດ
ເອີຣົບ ເຂດອາຟຼີກາ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດຊກຍູສົ່ງເສີມການ
ເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນລະຫວາງແຕລະປະເທດ, ທັງເຮັດໃຫ
ຫຼາຍພາກພ້ືນໄດພົວພັນກັນຢາງແໜນແຟນກວາເກ່ົາ.

ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ(Jakarta) - ບັນດຸງ
(Bandung)

雅万高铁

      ຕົວເມືອງບັນດຸງເປັນແຫຼງທອງທຽວຂອງປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ. ໃນແຕລະລະດູຮອນ, ຊາວເມືອງຈາກາຕາທົນຄວາມ
ຮອນບໄຫວ ກ�ເດີນທາງໄປລ້ີຮອນຢູຕົວເມືອງບັນດຸງ ເຊ່ິງເປັນ
ບອນທີ່ເຢັນສະບາຍ, ລົດຕິດຮາຍແຮງຢູເທິງເສັ້ນທາງດວນ,
ໄລຍະຄວາມຍາວ 150 ກິໂລແມັດ ສວນຫຼາຍຕອງການເວລາ
ເດີນທາງ 3-5 ຊ່ົວໂມງ.
      ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021, ໂຄງການສັນຍາລັກຂອງ 
“ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ທ່ີສອງປະເທດຈີນ ແລະ ອິນໂດເນ
ເຊຍຮວມກັນກສາງນ້ັນ ກ�ຄື ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາ
ກາຕາ-ບັນດຸງນັ້ນ, ຊອງທາງເຊື່ອມຕຂອງສະຖານີລັນເຈີເຄ ີ
ໄດກສາງສ�າເລັດ, ສາຍປະສານພ້ືນຖານປູກາ ໄດ “ຈັບມື” ກັບ
ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ອິນໂດເນເຊຍທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນ, ເຊ່ິງໄດສາງ
ເງືອ່ນໄຂໃຫແກວຽກງານການຈອດຕາມແຜນ ວຽກໃນການ
ຈອດຮາງເຫັຼກກາຍາວ ແລະ ອ່ືນໆ ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມ
ໄວສູງຈາກາຕາ-ບັນດຸງໃນໄລຍະຕໄປ.
      ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບັນດຸງ ເປັນ “ໃບ
ສ່ັງທຳອິດ” ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງຈີນທ່ີເປັນ
ລະບົບຮອບດານ ອົງປະກອບຄົບຊດ ແລະ ສາຍຕອງໂສການ
ຜະລິດຮອບດານທ່ີນຳອອກໄປສູພາຍນອກ, ເປັນເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟຄວາມໄວສູງສາຍທຳອດິຂອງເຂດອາຊຕີາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ, ເຊ່ິງບພຽງແຕຈະປັບປຸງສະພາບຄົມມະນາຄົມຂອງທອງ
ຖ່ິນເທ່ົານ້ັນ, ຍັງຈະສະໜອງຕຳແໜງວຽກງານອັນຫຼວງຫຼາຍ
ໃຫແກອິນໂດເນເຊຍອີກດວຍ.
      ລາມະ ແລະ ອາຈິກ ທ່ີຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອັນ
ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເພື່ອ “ຮາຮຽນເຕັກນິກ
ການກສາງລະດັບແຖວໜາຂອງໂລກ” ຈ່ຶງມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ
ເລືອກໄປເຮັດວຽກຢູໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ 

随着“一带一路”建设的推进，

越来越多中国参与建设的铁路在亚

洲、欧洲、非洲等地区落地生根，

促进了国家间的互联互通，也让更

多地区更紧密地连接在一起。

中老铁路
glahomk']qfw2]k;{9uo
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ຈາກາຕາ-ບັນດຸງ. ພວກອາຈານຈີນອະທິບາຍຕອບຄ�າຖາມ
ແມນລະອຽດ ມີຄວາມອົດທົນ, ອີກທັງຍັງໄດເຮັດຫອງຮຽນພາ
ສາຈີນໃຫເຂົາເຈົ້າສອງຄົນສະເພາະ, ສຸມໃສການຮຽນຮູຄ�າ
ສັບວສິະວະກ�າ. ເວລາຜານໄປບດົນ, ສອງຄົນນີ້ໄດກາຍເປນັ
ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງດານເຕັກນິກໃນກຸມຄົນຮັບຈາງທອງຖິ່ນ,
ບພຽງແຕສາມາດເປັນ “ຂົວຕ” ເມ່ືອຄະນະຂອງຈີນ ແລະ ອິນ
ໂດເນເຊຍແລກປຽນກັນ, ຍັງສາມາດປະສານກັບປະສົບການ
ວຽກງານຂອງຕົວເອງ ມາແບງປັນຂ�້ສຳຄັນໃນການປະຕິບັດ
ຕົວຈິງກັບທ່ີ, ແລະ ສິດສອນເຕັກນິກໃຫແກພະນັກງານອິນໂດ
ເນເຊຍທ່ີຫາກເຂ້ົາຮວມໃນໂຄງການ.
      ທານນາງ ລິນີ ສຸມານ�(Rini Mariani Soemarno) ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງລັດວິສາຫະກິດອິນໂດເນເຊຍໄດຍອງຍ�ວາ, 
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບັນດຸງ ຈະອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫແກການເດີນທາງຂອງປະຊາຊົນ, ຂັບເຄ່ືອນ
ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຕາມແຄມເສັ້ນທາງ, ສົ່ງ
ຜົນກະທົບທາງບວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງ
ຄົມຂອງອິນໂດເນເຊຍ ດວຍຮູບແບບຍືນຍົງ, “ເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບັນດຸງ ເປັນຄວາມເອກອາງທະນົງ
ໃຈຮວມກັນຂອງພວກເຮົາ.”

ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເມັກກາ(Mecca) ຫາ ເມດີນາ
(Madina)

麦麦高铁

      ເຈດດາ (Jeddah) ຕົວເມືອງຂະໜາດທີສອງຂອງປະ
ເທດ ອາຣັບບີຊາອູດິດ(Kingdom of Saudi Arabia)  ຕ້ັງ
ຢູຝ່ັງຕາເວັນອອກຂອງທະເລແດງ(Red Sea), ທ່ີນ້ີປະກອບມີ
ທາເຮືອໃຫຍທ່ີສຸດຂອງ ອາຣັບບີຊາອູດິດ ແລະ ສະໜາມບິນສາ
ກົນ ອັບດູນລາຊີສ(King Abdulaziz International Airport),

ເຊ່ິງເປັນເຂດທ່ີຕອງຜານ ຖາໄປເມືອງ ເມັກກາ ແລະ ເມືອງ
ເມດີນາ.
      ຊາວເມືອງເຈດດາ ອາເມດ(Ahmad), ໃນຫຼາຍຮຸນຄົນ
ຂອງບັນພະບູລຸດຂອງລາວລວນແຕເຮັດການບ�ລິການອາຫານ
ໃຫແກນັກທອງທຽວທ່ີໄປມາຫາສູກັນ, ເຊ່ິງໄດເປັນສັກຂີພິຍານ
ໃຫແກການພັດທະນາທາງດານຄົມມະນາຄົມລະຫວາງສາມຕົວ
ເມືອງ. “ໃນເບ້ືອງຕ້ົນທ�າອິດແມນຂ່ີມາ ຫືຼ ຂ່ີອູດ, ການເດີນທາງ
ລຳບາກຫຼາຍ ແລະ ການໃຊເວລາກ�ຍາວນານ; ຫັຼງຈາກມີເສ້ັນ
ທາງຫຼວງແລວ, ລົດຍົນເປັນລານຄັນກ�ແລນໄປແລນມາຢາງ
ບຂາດສາຍ, ຈ່ຶງໄດກາຍເປັນທິວທັດອັນພິເສດໜ່ຶງຂອງປະເທດ
ອາຣັບບີຊາອູດິດ, ແຕໂຄງລາງພ້ືນຖານທ່ີນັບມ້ືນັບເກ່ົາແກ ໄດ
ກາຍເປັນບັນຫາໃໝອີກ.”
      ໃນປີ 2018, ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເມັກກາ-ເມດີ
ນາ ທີ່ວິສາຫະກິດຈີນເຂົ້າຮວມການກສາງ ໄດເປີດການບ�ລິ
ການ. ເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາງຄູທ່ີແລນດວຍໄຟຟາ
ມີຄວາມໄວສູງທ່ີສຸດຢູໃນແຖບທະເລຊາຍຂອງໂລກ, ໄດຕັດຮອນ
ເວລາເດີນທາງລະຫວາງເມືອງເມັກກາ ຫາ ເມດີນາ ຈາກ 4 
ຊ່ົວໂມງແຕກອນ ລົງມາເປັນ 2 ຊ່ົວໂມງ, ປະລິມານຂົນສ່ົງຜູ
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ໂດຍສານແຕລະປີທະລຸ 15 ລານເທ່ືອຄົນ, ເຊ່ິງໄດຫຸຼດຜອນຄວາມ
ກົດດັນທາງດານຄົມມະນາຄົມຂອງທອງຖິ່ນຢາງຫຼວງຫຼາຍ, 
ການເດີນທາງກ�ຍ່ິງສະບາຍກວາເກ່ົາ.
      ຫັຼງຈາກການເປີດການບ�ລິການ 2 ກວາປີມານ້ີ, ປະສິດທິ
ຜົນການດຳເນີນຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເມັກກາ-
ເມດີນາ ໄດກາຍຄວາມຄາດຫວັງ, ອັດຕາຖືກເວລາຂອງຂະ
ບວນລົດໄຟກາຍກວາ 93%, ອັດຕາການຂີ່ລົດໄຟ ກາຍກວາ 
82%, ລະດັບການໄດກ�າໄລຄອຍໆສູງຂ້ຶນ. ທານ ອາເມດ ພະ
ນັກງານທອງຖ່ິນເວ້ົາວາ: “ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟເມຄາ-ເມ
ຕີນາ ເປີດການບ�ລິການແລວ, ຈ່ຶງໄດເປີດສາກໃໝໃຫແກການ
ພັດທະນາທາງດານຄົມມະນາຄົມຂອງອາຣັບບີຊາອູດິດ, ກ�ໄດ
ສ່ົງກຳລັງຄວາມມີຊີວິດຊີວາເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຂອງທອງ
ຖ່ິນ, ເຮັດໃຫຊີວິດການເປັນຢູຂອງພວກເຮົານັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ.”

ເສ້ັນທາງລົດໄຟຮົງກາລີ(Hungary)-ເເຊັກບີ(Serbia)

匈塞铁路

      ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2020, ເສ້ັນທາງລົດໄຟຮົງກາລີ-ເເຊັກ
ບີຕອນທາງເຈມົນ(Zemun)-ປາທະຈິນິຄະ(Batajnika) ໄດ
ສ�າເລັດການຫັນສາຍ ແລະ ເປີດການບ�ລິການຢາງສະດວກ. 
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຮົງກາລີ ຫາເເຊັກບີໄດເຊື່ອມຕນະຄອນຫຼວງ
ບູດາແປັດ ປະເທດຮົງກາລີ(Budapest, Hungary) ກັບ ນະ
ຄອນຫຼວງແບນກຼາດປະເທດເເຊັກບີ(Belgrade, Serbia), ມີ
ໄລຍະຄວາມຍາວ 350 ກິໂລແມັດ, ເປັນໂຄງການສຳຄັນຂອງ
ຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຂອງປະເທດຈີນ ຮວມກັນ
ສາງສານຳກັນກັບປະເທດເອີຣົບກາງ ແລະ ເອີຣົບຕາເວັນອອກ.
      ທ່ີນະຄອນຫຼວງແບນກຼາດ, ບ�ລິສັດຮຸນສວນສັນຍານໂທລະ
ຄົມທາງລົດໄຟ ຈີນ ຈຳກັດ(China Railway Signal & Com-

munication Corporation Limited)ໄດສາງຫອງທົດລອງ
ລະບົບຄຸມຄອງການເຄ່ືອນໄຫວຂະບວນລົດໃຫແກເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟຮົງກາລີ-ເເຊັກບີສະເພາະ, ບພຽງແຕສາມາດຫຸຼດຜອນບ�ລິ
ມາດວຽກງານການທົດສອບກັບທ່ີຢາງຫຼວງຫຼາຍເທ່ົານ້ັນ, ຍັງ
ໄດສະໜອງການຮັບປະກັນອັນໝັ້ນຄົງໃຫແກວິສະວະກຳ, ໃນ
ອະນາຄົດຍັງສາມາດກາຍເປັນສະຖານທ່ີພ້ືນຖານການຮັກສາ
ການດຳເນີນເຄ່ືອງອຸປະກອນສັນຍານຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟຮົງ
ກາລີ-ເເຊັກບີ, ເພ່ືອອຳນວຍສະພາບແວດລອມການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫແກພະນັກງານຮັບປະກັນຮັກສາເຕັກນິກຂອງເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟເເຊັກບີອີກດວຍ.

      ຢູໃນຫອງທົດລອງ, ທານ ອຸຣາດາ(Urada) ນັກວິສະວະ
ກ�າປະເທດເເຊັກບີກຳລັງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການເຄ່ືອນ
ໄຫວຂະບວນລົດໄຟໃນຕອນທາງທີ່ໄດເປີດການບ�ລິການແລວ
ພາຍໃນຂົງເຂດປະເທດຂອງຕົນ.
      “ເຕັກນິກ ແລະ ແຜນການຈີນອ�ານວຍເຄ່ືອງອຸປະກອນ 
ແລະ ລະບົບທາງວິສະວະກຳຄົບຊດໃຫແກໂຄງການ, ປະກອບ
ສາງເປັນບົດບາດການຈັດແຈງບັນຊາການ ແລະ ການຄຸມ
ຄອງການເຄ່ືອນໄຫວຂະບວນລົດໄຟອັນຄົບຖວນ. ອິງຕາມລະ
ບົບການບັນຊາ, ນັກຈັດແຈງສູນກາງສາມາດຄຸມຄອງສະພາບ
ຫຼາສຸດຂອງຂະບວນລົດໄຟໃນເສັ້ນທາງທັງໝົດ, ແລະ ເຮັດ
ການຈັດແຈງຊີ້ນຳ.” ທານ ອຸຣາດາ ທັງຊີ້ແຜນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ
ເສ້ັນທາງລົດໄຟຂອງຕອນທາງເກ່ົານະຄອນຫຼວງແບນກຼາດຢູ
ເທິງໜາຈ�ໃນຫອງທົດລອງ ທັງແນະນຳໃຫຮູວາ, “ລະບົບຊດນ້ີ
ໄດຄ�າ້ຊວຽກງານການຈັດແຈງຊ້ີນ�າບັນຊາການດ�າເນີນງານ
ທັງໝົດຂອງອົງການເສັ້ນທາງລົດໄຟປະເທດເເຊັກບີ, ໄດຮັບ
ປະກັນລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟປະເທດ
ຮົງກາລີ. ຄຽງຄູກັນກັບການສົ່ງເສີມດ�າເນີນຂອງໂຄງການ, 
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ຮູບ ① ລົດໄຟທ່ີພວມແລນຢູເມືອງເມັກກາ ອາຣັບບີຊາອູດິດ

图① 在沙特阿拉伯麦加运行的轻轨 新华社 图

ຮູບ ② ທານ ອາເລັກຊັນດາ ວູຊິກ(Aleksandar Vučić) ປະທານາທິບ�ດີ
ເເຊັກບີ(Serbia, ໜາຂວາ)ໄປທັດສະນະສຶກສາສະໜາມກສາງຂອງເສັ້ນ
ທາງລົດໄຟຮົງກາລີ(Hungary)-ເເຊັກບີ

图② 塞尔维亚总统武契奇（右前）视察匈塞铁路建设工地 

新华社 图

②

中老铁路
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中老携手保护绿水青山
中老两国山水相连。在老挝，许多中国企业在建设项目时，积极主动保

护老挝生态环境，成为中老携手共建地球生命共同体的生动诠释。

ເຂ່ືອນໄຟຟານ�າ້ອູ 1 ລາວ

老挝南欧江一级电站 新华社 图
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      ກອງປະຊຸມຕອນທຳອິດຂອງ ກອງປະຊຸມປະເທດພາຄີິໃນ

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນານາພັນຄ້ັງທີ 15 ຂອງສະຫະປະຊາ

ຊາດ ຫືຼ COP 15 ໄດ້ປິດລົງໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ ທ່ີນະຄອນຄຸນ

ໝິງປະເທດຈີນ(Kunming City, China). ນາງ ເອລິຊາເບສ 

ມູເຣີມມາ(Elizabeth Muremma) ເລຂາທິການບ�ລິຫານຂອງ

ກອງເລຂາທິການສົນທິສັນຍາ ໄດ້ຍ້ອງຍ�ກອງປະຊຸມວ່າ “ໄດ້

ຮັບຜົນສຳເລັດອັນຍ່ິງໃຫຍ່” , “ໄດ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍທັງໝົດ”.

      ນາງ ມູເຣີມມາ ເວ້ົາວ່າ, ປະເທດຈີນກຳລັງແບ່ງປັນຄວາມ

ພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານການຮັກສາຊີວະນານາພັນ

ກັບປະເທດອ່ືນໆ, ບົດຮຽນຂອງຈີນມີຄວາມລ�າ້ຄ່າຕປະເທດອ່ືນ

ໄປຮຽນນຳ, ແລະ ຍັງສາມາດໄປຮຽນແບບ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງຕົນ.

      ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວມີສາຍພູສາຍນ�າ້ຕິດຈອດ

ກັນ. ຢູ່ລາວ, ວິສາຫະກິດຈີນຈ�ານວນຫຼາຍເມ່ືອດຳເນີນການກ

ສ້າງໂຄງການນ້ັນ, ເຂົາເຈ້ົາຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມທາງນິເວດ

ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນການອະທິບາຍຢ່າງຊີ

ວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ປະເທດຈີນ ແລະ ລາວໃນການຮ່ວມກັນສ້າງປະ

ຊາຄົມຮ່ວມຊີວິດຢູ່ເທິງໜ່ວຍໂລກດຽວກັນ.

      “ຄິດບເຖິງເລີຍວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນຈາກຄົນພູດອຍມາ

ເປັນຄົນປະມົງ,” ທ່ານ ສົມຄຳ ອາຍຸ 55 ປີ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດ

ພູດອຍທ່ີພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ແຕ່ກ່ອນແມ່ນທຳມາຫາ

ກິນດ້ວຍການຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ ເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການ

ລ່າສັດປ່າ. ໃນປີ 2017, ຢູ່ໃນບ້ານເຄ່ືອນຍ້າຍຊາວບ້ານ ຂອງ

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 1 ທ່ີກຸ່ມບ�ລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຈີນ ຈຳກັດ
(Power Construction Corporation of China,Ltd.) ໄດ້

ລົງທຶນກສ້າງແລ້ວນ້ັນ, ຄອບຄົວທ່ານ ສົມຄຳ ໄດ້ຍ້າຍເຂ້ົາໄປ

ຢູ່ບ້ານໃໝ່ເຄ່ືອນຍ້າຍ ຮຸຍລ�(Huilou) ທ່ີເຂ່ືອນໄຟຟ້າໄດ້ຊ່ວຍ

ສ້າງໃຫ້.

      “ບ�ລິສັດຈີນ ແລະ ລັດຖະບານລາວປ່ອຍປາເຂ້ົາໄປໃນອ່າງ

ນ�າ້ແຕ່ລະປິ, ພວກເຮົາຫາປາຕາມລະບຽບການກຳນົດ.” ທ່ານ

ສົມຄ�າ ເວ້ົາ, ໃນອ່າງນ�າ້ມີປານັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ ນັບມ້ືນັບໃຫຍ່

ຂ້ຶນ, ລາວພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈ່ຶງໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານປາຮ້ານ

ໜຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ແຄມອ່າງນ�້າ, “ປາສົດ, ຄົນຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼວງພະ

ບາງກ�ມັກຂັບລົດມາກິນປາຂອງຄອບຄົວພວກເຮົາ, ຜູ້ຂັບລົດ 

ແລະ ຄົນເດີນທາງທ່ີໄປໆມາໆກ�ມາຄືກັນ, ໃນນ້ັນ ກ�ມີຄົນຈີນຈຳ

ນວນບໜ້ອຍນຳໄດ໊!”

      ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ອູແບບຂ້ັນໄດ ແມ່ນບ�ລິ

ສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຈີນ ແບ່ງເປັນ 7 ຂ້ັນໄດໃນການດຳເນີນ

ການບຸກເບີກ, ກຳລັງຕິດຕ້ັງທັງໝົດແມ່ນ 1,272 ລ້ານກິໂລວັດ.

      “ພວກເຮົາເພ່ີມການປ່ອຍແນວພັນປາເຂ້ົາໄປໃນແມ່ນ�າ້

ອູແຕ່ລະປີ,” ທ້າວ ຫວັງເຜິງ(Wang Peng) ຮັບຜິດຊອບວຽກ

ງານການຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານຢູ່ສູນບ�ລິຫານພະລັງງານໄຟຟ້າ

ນ�າ້ອູຫຼວງພະບາງຂອງບ�ລິສັດໄຟຟ້າຈີນ, ລາວແນະນຳວ່າ, ບ�

ລິສັດແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຕການເລືອກເຟັ້ນປະເພດແນວພັນ

ປາ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາແພງກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການປ່ອຍລູກປາ

ປະເພດປາທ້ອງຖ່ິນ, ບໃຫ້ປ່ອຍປະເພດປາທ່ີມາຈາກທາງນອກ.
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      ບ�ລິສັດຈີນເປັນກຳລັງຫັຼກໃນການລົງທຶນກສ້າງເຂ່ືອນໄຟ

ຟ້າຢູ່ລາວ, ການຂະຫຍາຍປ່ອຍແນວພັນປາເຂ້ົາສູ່ແມ່ນ�າ້ ເປັນ

ໜ່ຶງໃນມາດຕະຖານປົກກະຕິຂອງທຸກໆບ�ລິສັດຈີນ ໃນການປົກປັກ

ຮັກສານິເວດ.

      ບ�ລິສັດໄຟຟ້າພະລັງງານນ�າ້ສາກົນຈີນ(CWE)ຂອງກຸ່ມ

ບ�ລິສັດສາມຜາຈີນ (China Three Gorges Corporation)

ໄດ້ເຂ້ົາສູ່ປະເທດລາວເມ່ືອປີ 1996, ທັງໄດ້ນຳສະເໜີການດຳ

ເນີນໂຄງການ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາພູຂຽວນ�າ້ໃສຢ່າງສະເໝີ

ຕ້ົນສະເໝີປາຍ. ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ລິກ ທ່ີບ�ລິສັດນ້ີໄດ້ບຸກເບີກລົງ

ທຶນຢູ່ພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ແຕ່

ລະປີລ້ວນແຕ່ຕ້ອງປ່ອຍແນວພັນປາຈຳນວນ 50.000 ໂຕ, ພ້ອມ

ດຽວກັນນ້ັນ ຕ້ອງເຮັດວຽກກວດກາ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບ

ນ�າ້ໃຫ້ດີ, ເຊ່ິງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງຄວາມດຸນດ່ຽງ

ທາງນິເວດໃຫ້ກັບການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນທາງນ�້າໃນບ�ລິ

ເວນແມ່ນ�າ້ ແລະ ແລວທາງນ�າ້ໄຫຼ.

      ທ້າວ ພູໄຊ ພະນັກງານຂອງພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດ

ລ້ອມຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ້າເວ້ົາວ່າ: “ກິດຈະກ�າການປ່ອຍແນວພັນ

ປາ ໄດ້ເພ່ີມຈ�ານວນປະເພດປາໃນບ�ລິເວນແມ່ນ�າ້, ການກວດ

ກາ ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບນ�າ້ເຮັດໃຫ້ນ�າ້ຍ່ິງສະອາດຂ້ຶນ. ວິ

ທີການນ້ີ, ບພຽງແຕ່ໄດ້ສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ຊີວະນາ

ນາພັນທາງນ�້າເທົ່ານັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງຂ້ອຍຍິ່ງງາມ

ຂ້ຶນ.”

      ທ່ານ ຮວງຢຽນເຕີ(Huang Yande) ຜູ້ຊ່ວຍອ�ານວຍການ

ກຸ່ມບ�ລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂາບ�ລິສັດລົງທຶນ

ສາກົນ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການບ�ລິສັດລົງທຶນສາກົນປະ 

ຈຳລາວ ແນະນຳວ່າ, ການພັດທະນານ�າ້ອູ ບໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການ

ອ່າງເກັບນ�າ້ທ່ີມີເຂ່ືອນສູງ, ແຕ່ຫາກແມ່ນປະສານສົມທົບກັບຕົວ

ຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອອອກແບບສະຖານີໄຟຟ້າແບບຂ້ັນໄດຈຳ

ນວນ 7 ແຫ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຕ້ົນທຶນການພັດທະນາມີການເພ່ີມ

ຂ້ຶນ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດໄຟຟ້າຫຸຼດລົງກ�ຕາມ, ແຕ່ມັນສາ

ມາດຮັກສານິເວດດ້ັງເດີມຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເນ້ືອທ່ີ

ຖືກນ�າ້ຖ້ວມຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີສຸດ.

      ທ່ານ ຮວງຢຽນເຕີ ເວ້ົາວ່າ, ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງພະຍາຍາມ

ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕສ່ິງແວດລ້ອມທາງນິເວດ, ມີຜົນປະໂຫຍດ

ແບບສັງລວມອັນຫຼວງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາແບບ

ຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວສາມາດເຫັນ

ເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງວິສາຫະກິດຈີນ

ໃນການປົກປັັກຮັກສານິເວດ.

      ບ�ລິສັດສາຍສ່ົງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນການລົງທຶນ

ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍ ບ�ລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຈີນ(China 

Southern Power Grid) ກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, 

ເຊິ່ງຈະເຮັດເປັນຝ່າຍບ�ລິຫານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ 

ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບການລົງທຶນ ການກສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນ

ທຸລະກິດ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລະດັບ 230 kV ຂ້ຶນໄປ ແລະ ໂຄງ

ການເຊ່ືອມຕເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂ້າມຊາດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ.

      ທ່ານ ເສິງຈຸ້ນ(Cheng Jun)ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ

ບ�ລິສັດດ່ັງກ່າວນ້ີ ແນະນຳວ່າ, ໃນຕອນໄລຍະການອອກແບບ

ແຜນຜັງເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ບ�ລິສັດກ�ຜ່ານການເລືອກ

ທ່ີຕ້ັງເສ້ັນທາງສາຍຢ່າງສົມເຫດຜົນ ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນເຂດແດນຊີ

ວະນານາພັນ ພະຍາຍາມບສ່ົງຜົນກະທົບ ຫືຼ ບໃຫ້ມີການປ່ຽນ

ແປງຫຼາຍຕສະພາບແວດລ້ອມການຄົງຕົວ ແລະ ທຳມາຫາກິນ

ຂອງສັດປ່າ; ໃນຕອນໄລຍະການກສ້າງໂຄງການ, ມີການອອກ

ແບບໂດຍນ�າໃຊ້ໂດຼນວາງສາຍ ຂ້າມຜ່ານໄປດ້ວຍໂຄງເສົາ

ເຫັຼກສູງ ແລະ ອ່ືນໆ, ຈ່ຶງໄດ້ຫຸຼດຜ່ອນປະລິມານການຕັດປ່າໄມ້

ພຶກສາສາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມທາງນິເວດ

ຂອງບ�ລິເວນທ່ີໂຄງການກາຍຜ່ານ; ຫັຼງຈາກສ້ິນສຸດການກສ້າງ

ແລ້ວ ໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງທ່ີດິນ ແລະ ປູກພຶກສາສາດ ເພ່ືອ

ຫຸຼດຜ່ອນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ…

      ທ່ານ ເສິງຈຸ້ນ ເວ້ົາວາ: “ຕົວຢ່າງວ່າ ຄວາມສູງຂອງສາຍ

ໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງເສົາເຫັຼກສາຍໄຟຟ້າບມີຜົນກະທົບຕການຜ່ານ

ໄປມາຂອງຊ້າງປ່າ ແລະ ສັດປ່າອື່ນໆ, ນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ພວກ

ເຮົາໄດ້ຄິດຄ�ານຶງເຖິງຢູ່ສະເໝີໃນໄລຍະອອກແບບ ແລະ ໄລ

ຍະກສ້າງ.”

      ມາດຕະການປົກປັກຮັກສານິເວດຂອງວິສາຫະກິດຈີນເຫ່ົຼາ

ນ້ີ, ເປັນການບັນລະຍາຍອອກຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຂອງປະເທດລາວ

ແລະ ຈີນ ໃນການຈັບມືຮ່ວມກັນສ້າງສາປະຊາຄົມຮ່ວມຊີວິດຢູ່

ເທິງໜ່ວຍໂລກນ້ີ.

ເຂດ ເຂ່ືອນໄຟຟາຂ້ັນໄດນ�າ້ອູລາວ

老挝南欧江梯级电站库区 新华社 图
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一份充满“光”与“热”的合作

10 月中旬，“中国—东盟可再生能源联合实验室应用示范国

际培训班”在云南师范大学开班。25 名老挝学员和来自泰国、柬

埔寨、印度尼西亚等国家的学员一起，以线上线下的方式参与培训。

老挝能源与矿业部副部长西尼瓦·苏潘努冯在开班仪式致辞时说 ：

“这一项目的持续深度合作，将使老中成为推动东盟地区可再生能

源开发和推广的中坚力量。”

■ 本刊记者 熊燕 覃雪丹 / 文

46

|   占芭阅读9exkrkvjko



      ໃນກາງເດືອນຕຸລາ, ຊດຝຶກອົບຮົມສາກົນ ກຽວກັບ “ການ

ສາທິດນຳໃຊ ຫອງທົດລອງຮວມ ດານພະລັງງານທົດແທນ ຈີນ-

ອາຊຽນ” ໄດເປີດຂ້ຶນທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ(Yun-

nan Normal University). ລວມມີນັກສຶກສາຈ�ານວນ 25 

ຄົນທ່ີມາຈາກປະເທດລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ

ປະເທດອ່ືນໆ ໄດເຂ້ົາຮວມໂດຍທາງອອນລາຍ ແລະ ອອຟລາຍ.

      ທານ ສິນນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະ

ລັງງານ ແລະ ບແຮລາວ ໄດກາວໃນພິທີເປີດຊດຝຶກອົບຮົມ

ວາ: “ການສືບຕຮວມມືລົງເລິກຂອງໂຄງການນີ້ ຈະເຮັດໃຫ

ສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ກາຍເປັນກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນ

ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງຂະຫຍາຍພະລັງງານທົດ

ແທນຢູໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ.”

ສ່ົງຕເຕັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

送去技术与人才

      ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2013, ມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ

ແລະ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາວັດສະດຸໃໝ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ

ລາວ ໄດເຊັນສັນຍາວາດວຍ ການຮວມກັນກສາງຫອງທົດລອງ

ຮວມພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊພະລັງງານທົດແທນ(ເອີ້ນຫຍ�້ວາ 

ຫອງທົດລອງຮວມ). ໃນມັງກອນ ປີ 2018, ພິທີເປີດປາຍຫອງ

ທົດລອງຮວມ ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນເດືອນ ພະ

ຈິກ ຂອງປີດຽວກັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ ໄດຮັບ

ການເຊ້ືອເຊີນຈາກການປົກຄອງນະຄອນຄຸນໝິງໃຫເປັນຄູຮວມ

ມືຊດທຳອິດຂອງສູນຖາຍໂອນເຕັກນິກຂອງກຸມປະເທດບຣິກສ 

ເພ່ືອກສາງ “ສູນວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ຄຸນໝິງ-ວຽງຈັນ”.

      ຫອງທົດລອງຮວມ ເປັນກ�ລະນີອັນມີຊີວິດຊີວາໜ່ຶງ ທ່ີໄດ

ບັນລະຍາຍມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ຢາງເລິກເຊ່ິງ ພາຍໃຕການ

ກສາງຮວມກັນ ຊົມໃຊຮວມກັນ ແລະ ໄຊຊະນະຮວມກັນ——

      ໃນປັດຈຸບັນ, ປະເທດລາວໄດສາງຫອງທົດລອງລະບົບພະ

ລັງງານແສງຕາເວັນ ຫອງທົດລອງພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊພະ

ລັງງານຊີວະພາບສັງລວມ ແລະ ສູນກວດກາຄຸນນະພາບການ

ນຳໃຊຜະລິດຕະພັນແສງຕາເວັນ; ມີເຂດສາທິດສູນລວມພະລັງ

ງານທົດແທນຈຳນວນ 20 ກວາແຫງ ໄດສ່ົງຜົນປະໂຫຍດໃຫ

ແກປະຊາຊົນທອງຖ່ິນ; ໄດດ�າເນີນການສ�າຫຼວດຊັບພະຍາກອນ

ພະລັງງານທົດແທນຂອງປະເທດລາວ, ຊວຍປະສານສົມທົບ

ຈັດວາງແຜນການພັດທະນາ ແລະ ນ�າໃຊພະລັງງານທົດແທນ

ລາວ, ພອມທັງກສາງລະບົບຍົກລະດັບ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິ

ພາບພະລັງງານປະເທດລາວ; ໄດກາຍເປັນຜົນຜະລິດດານເຕັກ

ນິກໃໝສູງຊດໜ່ຶງທ່ີປະກອບມີສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາແບບເອ

ກະລາດ, ເຊ່ິງໄດຊກຍູ ແລະ ນຳພາທັງສອງຝາຍໃຫມີການພັດ

ທະນາຢູໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ. 

      ສ່ິງສຳຄັນຍ່ິງກວານ້ັນກ�ຄື ໂດຍຜານການກສາງຮວມກັນ 

ປະເທດລາວໄດປະກອບມີບຸກຄະລາກອນແບບສັງລວມລະດັບ

ສູງຊດໜ່ຶງ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ.

      ໃນທຸກໆປີ, ມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ ຈະຮັບເອົາ

ນັກສຶກສາ 2 ຫາ 4 ຄົນຂອງຝາຍລາວມາຮຽນຕປະລິນຍາໂທ 

ແລະ ປະລິນຍາເອກຢູປະເທດຈີນ, ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາລວມທັງ

ໝົດໄດຮັບເອົາ 16 ຄົນ ແລະ ດຽວນ້ີມີ 10 ຄົນໄດຮຽນຈົບກັບ

ຄືນປະເທດລາວແລວ, ເຂົາເຈ້ົາໄດກາຍເປັນກຳລັງແກນສານ

ໃຈກາງຂອງຝາຍລາວ ຂອງຫອງທົດລອງຮວມ. ທ່ານ ບົວລີ 

ວົງວິສິດ ເປັນຫົວໜາພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບຂອງສະຖາ

ບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ ກະຊວງພະລັງງານ 

ແລະ ບແຮລາວ. ຕອນເວລາຮຽນປະລິນຍາເອກຢູມະຫາວິທະ

ຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ, ທິດການຄ້ົນຄວາຂອງລາວແມນອາຍ

ເມຕານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການນຳໃຊແບບສົມບູນ.    “ຝາຍຈີນ

ໄດບ�າລຸງສາງບຸກຄະລາກອນໃຫແກຝາຍລາວ ສືບຕສະໜອງ

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮັບປະກັນດານເຕັກນິກ, ເຊ່ິງມັນ

ເປັນການຊວຍເຫຼືອອັນລ�້າຄາອີ່ຫຼີສຳລັບປະເທດລາວ.” ທ່ານ 

ບົວລີ ກາວວາ, ຫວັງວາສອງຝາຍຈະສາມາດຮວມມືກັນໃຫ

ຍາວນານຕໄປ, ແລະ ສ່ົງຜົນປະໂຫຍດໄປຍັງປຊາຊົນລາວຍ່ິງ

ໂຄງການສາທິດວິສະວະກ�າລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເຊ່ືອມຕກັບເຄືອ
ຂາຍໄຟຟາ ຕິດຕ້ັງຢູສະຖານທ່ີສາທິດຂອງລາວ

光伏并网系统工程示范项目在老挝示范点安装 供图
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ຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ເພື່ອບ�າລຸງສາງບຸກຄະລາກອນຍິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນໃຫແກປະ

ເທດລາວ, ສາດສະດາຈານດອກເຕີ ຈຽງຢຸງເຫວິນ(Jiang 

Yongwen) ຫົວໜາຫອງທົດລອງຮວມ ແລະ ສູນວິທະຍາສາດ-

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຄຸນໝິງ-ວຽງຈັນ ທັງເປັນເລ

ຂາຄະນະພັກກອມມູນິດຈີນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານ

ກາວວາ: “ພະຍາຍາມສູຊົນໃຫຮອດທາຍປີ 2023 ຈະສາມາດບ�າ

ລຸງສາງບຸກຄະລາກອນວິຊາການລະດັບສູງຄົນລາວຈ�ານວນ10-

12 ຄົນ ພະນັກງານນະວັດຕະກ�າເຕັກນິກໃໝວິຊາການຄົນລາ

ວຈ�ານວນ 20-30 ຄົນໃຫແກປະເທດລາວ, ຝືກອົບຮົມເຕັກນິກ

ໃຫ້ຜູນ�າໃຊຂອງລາວ ຈ�ານວນ 200 ຄົນ, ເພື່ອສືບຕສົ່ງຕກຳ

ລັງແກນສານໃຈກາງໃຫແກການພັດທະນາຂົງເຂດພະລັງ

ງານທົດແທນຂອງປະເທດລາວ.”

ສາງຜົນປະໂຫຍດແກປະຊາຊົນ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູໃຫດີຂ້ຶນ

造福百姓改变生活

      ຢູໃນຫອງການຝາຍຈີນຂອງຫອງທົດລອງຮວມ, ມີຝາ

ເບື້ອງໜຶ່ງໄດຕິດຮູບພາບເຕັມຝາ. ສ�າລັບ ທານ ເສີນຢູເປົາ
(Chen Yubao)ຫົວໜາຫອງການແລວ, ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ

ບັນທຶກເລ່ືອງລາວຂອງຫອງການທົດລອງຮວມ ທ່ີໄດສາງຜົນ

ປະໂຫຍດໃຫແກປະຊາຊົນລາວ— 

      ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2018, ຄະນະຜູແທນຝາຍຈີນໄປເຖິງ

ຄອບຄົວຊາວນາບອນໜຶ່ງຢູແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອກວດກາສະ

ພາບການດ�າເນີນງານຂອງໂຄງການອາງອາຍເມຕານເສ້ັນ

ໃຍເສີມພລາສຕິກແບບສາທິດ. ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ເປັນຜູຍິງ 

ເວ້ົາວາ, ຕ້ັງແຕມີອາງອາຍເມຕານເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ພາຍ

ຫຼັງທີ່ໄດນຳໃຊນ�້າອາງອາຍເມຕານໄປໃສປຸຍແລວ, ໝາກ

ຫຸງໄດເປັນໝາກໃຫຍກວາແຕກອນຫຼາຍ;

      ໂຮງໝ�ແມ ແລະ ເດັກແຫງຊາດລາວ ຕ້ັງຢູນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນປະເທດລາວ, ມີຄວາມຕອງການໃຊນ�້າຮອນຫຼາຍ. 

ຫອງການທົດລອງຮວມ ຖືເອົາໂຮງໝ�ນ້ີເປັນໜ່ຶງໃນເຂດສາທິດ

ພະລັງງານທົດແທນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໂຮງໝ�ນີ້ໄດຕິດຕັ້ງລະບົບ 

ນ�າ້ຮອນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການສະໜອງນ�າ້ຮອນແມນ

ມີຄວາມສະຖຽນ;

     ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນເດັກກຳພາ ແຫງໜ່ຶງ ຂອງ

ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕການຊກຍູສ່ົງເສີມຂອງຫອງທົດລອງ 

ຮວມ ໄດຕິດຕ້ັງລະບົບນ�າ້ຮອນພະລັງງານແສງຕາເວັນຂ້ຶນ 2 

ຊດ. ເມ່ືອອາກາດໜາວ ຫືຼ ກະແສລົມໜາວມາເຖິງ, ພວກເດັກ

ນອຍມີເງ່ືອນໄຂສາມາດອາບນ�າ້ຮອນໄດ;

      ໂຄງການເຮືອນຮ່ົມຍົກນ�າ້ດວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນ 

ໄດແກໄຂບັນຫາກຽວກັບການຕັກນ�າ້ຍາກຂອງຊາວບານລາວ;

      ໄຟເຍືອງທາງໄດແກໄຂບັນຫາແສງສະຫວາງເຍືອງທາງ

ຕອນກາງຄືນ;

     ເຕົາໄຟປະຢັດ(Biomass semi-gasifier)ໄດແກໄຂ

ບັນຫາຂອງຊາວບານລາວໃນການແຕງອາຫານ ກ�ຄື ບັນຫາ

ທ່ີມີຕ້ົນທຶນສູງຂອງໄມຟືນ ການປອຍອາຍກາກບອນສູງ ປະສິດ

ທິພາບການນຳໃຊພະລັງງານຕາ ແລະ ສະພາບແວດລອມ-ສຸ

ຂະອະນາໄມບດີເປັນຕ້ົນ;

       ……

      ຫອງທົດລອງຮວມ ໄດສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະຊາຊົນ

ລາວຢາງແທຈິງ.

ຮວມມືກສາງໂລກສະອາດ

携手共建清洁世界

      ຊັບພະຍາກອນປາໄມທ່ີອຸດົມສົມບູນ, ເຮັດໃຫຄົນລາວສາງ

ເປັນມູນເຊື້ອການທຳມາຫາກິນແບບ ໃກປາເພີ່ງປາ ໃກນ�້າ

ເພ່ີງນ�າ້. ພາຍໃນໄລຍະ 8 ປີ ທ່ີປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວ

ຮວມກັນກສາງຫອງທົດລອງຮວມ, ມີປະຊາຊົນລາວນັບມື້ນັບ

ຫຼາຍຂ້ຶນ ເລ່ີມຫັນປຽນແນວຄິດຂອງຕົນ, ປຽນຈາກການເອົາ

ພະລັງງານມາຈາກປາໄມ ຫັນມາເປັນການເອົາພະລັງງານຈາກ

ເຕັກນິກ.

      ທານ ເສີນຢູເປົາ ເວ້ົາວາ, ຄຽງຄູກັນກັບການສ່ົງເສີມ

ການກສາງ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທ່ີກຽວຂອງຂອງຊດທີໜ່ຶງ ໄດບັນ

ລຸນ້ັນ, ເຕັກນິກ ແລະ ແນວຄິດພະລັງງານທົດແທນ ໄດຢ່ັງຮາກ

ລົງດິນ ຢູປະເທດລາວ, ໄດສົ່ງເສີມວຽກງານການປົກປັກຮັກ

ສາພູຂຽວນ�າ້ໃສຂອງລາວ. ສວນຮູບແບບການພັດທະນາແນວ

ນີ້, ບພຽງແຕມີຜົນປະໂຫຍດຕລາວ, ກ�ມີທັງການໂຄສະນາ 

ແລະ ສາງບົດບາດນຳພາຢາງຫາວຫັນຕອາຊຽນອາຊີໃຕ ຄື

ກັນ. ພ�ດີແມນອີງອາໄສຕຜົນສ�າເລັດອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງຫອງທົດ

ລອງຮວມ, “ຫອງທົດລອງຮວມພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊພະລັງ
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ງານທົດແທນຈີນ-ລາວ” ໄດຖືກເລືອກເຂ້ົາໃນກ�ລະນີ ການຖາຍ

ໂອນເຕັກນິກຮອຍກ�ລະນີທີ່ດີເດັ່ນທົ່ວໂລກຂອງ “ນະວັດຕະກ�າ

ວິທະຍາສາດປະເທດຈີນ”.

        ທານ ບັນດິດ ສຈ. ບວຽງຄຳ ວົງດາລາ ກ�າມະການສູນ

ກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ອະດີດລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິ

ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ່ືສານ ໃນປັດຈຸບັນ ກາວວາ: “ໂຄງ

ການຮວມມືໄດບ�ລິການໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

ທອງຖິ່ນຢາງຫາວຫັນ, ນີ້ກ�ຄື ຄວາມມີສະເໜຂອງ ໜຶ່ງແລວ

ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ.”

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຕົ້ນໝາກຫຸງທີ່ຊາວນາຫົດນ�້າອາຍເມຕານ ເພື່ອໃຫເກີດມີໝາກ
ຫຸງດົກໜາ

图① 农户用沼气液浇灌的木瓜树果实累累 供图

ຮູບ ② ນັກສຶກສາຕິດຕ້ັງລະບົບເຄ່ືອງຈັກນ�າ້ຮອນພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ດວຍຕົນເອງ

图② 学员实际操作安装太阳能热水器系统 供图

ຮູບ ③ ພະນັກງານຝາຍຈີນອະທິບາຍເຄ່ືອງທົດລອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ຂອງຫອງທົດລອງຮວມ

图③ 中方人员现场讲解联合实验室的太阳能测试仪器 供图

①

②

③
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      ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຕອນ 5 ໂມງແລງ, ທານ ຈາງ (Mr.

Zhang)ເລີກການແລວ. ນັ່ງຢູໃນລົດຂອງຕົນເອງ,ເປີດໂປຣ

ແກຣມ (Programme) ເອີ້ນລົດທາງອິນເຕີເນັດໜຶ່ງຂຶ້ນມາ 

(ຕໄປເອ້ີນຫຍ�ວ້າ ແອັບເອ້ີນລົດ), ລາວກ�ຈະປຽນຈາກພະນັກ

ງານບ�ລິສັດຜູໜຶ່ງ ເປັນຄົນຂັບລົດຂອງແອັບເອີ້ນລົດ. “ທຸກມື້

ຫັຼງຈາກເລີກການແລວ, ຖາກັບບານກ�ຫວາງຢູລາໆ, ມາຂັບລົດ

ດວຍການໃຊແອັບເອ້ີນລົດຈະດີກວາ, ຍັງສາມາດຫາເງິນຄາ

你下班后打过“零工”吗？

下午 5 时，张先生下班了。坐在自己的车上，打开

某网约车软件，他从一名企业员工变为网约车司机。晚上

8 时左右，张先生收工回家。“我只是把它当个副业，如

果哪天觉得累，下班就直接回家。”时间灵活，不耽误本

职工作，张先生很喜欢开网约车，每月也能增加一些收入。

在中国，越来越多像张先生一样的上班族开始打“零工”，

甚至很多人开始专职打“零工”。
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ນ�າ້ມັນຈັກໜອຍໄດນຳ” ທານ ຈາງ ໄດກາວເຊ່ັນນ້ີ. 

      ເວລາປະມານ 8 ໂມງຕອນຄ�າ່, ທານ ຈາງ ເຮັດວຽກ

ແລວກັບເຮືອນ, “ຂອຍພຽງແຕຖືວານ້ີເປັນວຽກເສີມ, ຖາວາ

ມີມ້ືໃດຄິດວາເມ່ືອຍ, ເລີກການແລວກ�ເມືອເຮືອນໂດຍກົງເລີຍ.” 

ເວລາບຕາຍໂຕ, ບເຮັດໃຫເສຍເວລາວຽກປະຈຳ, ທານ ຈາງ 

ມັກຂັບລົດດວຍວິທີໃຊແອັບເອ້ີນລົດນ້ີຫຼາຍ, ທຸກເດືອນສາມາດ

ເພ່ີມລາຍຮັບໄດຈຳນວນໜ່ຶງ.

      ຢູປະເທດຈີນ, ມີພະນັກງານຄືທານ ຈາງ ເລ່ີມມາ “ເຮັດ

ວຽກເສີມ” ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ຈົນເຖິງຂ້ັນວາມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍ

ທ່ີເລ່ີມ “ເຮັດວຽກເສີມ” ແບບເປັນອາຊີບ. ເປັນຄົນຂັບລົດໂດຍ

ໃຊແອັບເອ້ີນລົດ, ຄົນສ່ົງອາຫານ, ບ�ລິການຂັບລົດແທນ…ຄຽງ

ຄູກັບການພັດທະນາທ່ີວອງໄວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດ

ທະນາຂອງເຕັກນິກອິນເຕີເນັດ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກແບບ

ປັບປຽນຕາມສະພາບໄດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການ “ເຮັດວຽກ

ເສີມ” ຄອຍໆພັດທະນາກາຍເປັນ “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ”. 

      “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ” ແມນໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕາງ

ຈາກການເຮັດວຽກແບບດັ້ງເດີມຄື “ເຂົ້າວຽກເກົ້າໂມງເຊົ້າ

ເລກີວຽກຫາໂມງແລງ”, ມຮີບູແບບການເຮດັວຽກທີມ່ໄີລຍະ

ເວລາສ້ັນ ແລະ ບຕາຍໂຕ, ນຳໃຊອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກນິກ

ມືຖື ໃນການຈັບຄູລະຫວາງຝາຍສະໜອງ ແລະ ຝາຍຕອງການ

ໄດຢາງວອງໄວ.

      “ການເຮັດວຽກເສີມ” ແບບດ້ັງເດີມ, ນຳໃຊຮູບແບບ “ວິ

ສາຫະກິດ (ບ�ລິສັດ)—ພະນັກງານ”,  ວິສາຫະກິດສະໜອງຕຳ

ແໜງງານໃຫ, ບຸກຄົນສະໝັກເຂ້ົາເຮັດວຽກຕາມຕຳແໜງນ້ັນ.

ເວ້ົາບອນສຸດກ�ແມນ ບຸກຄົນນ້ັນຍັງເປັນສວນໜ່ຶງຂອງວິສາຫະ

ກິດ. “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ” ພັດປຽນແປງຮູບແບບນີ້, ໄດ

ປຽນເປັນຮູບແບບ “ເວທີຂອງແອັບ ຫືຼ ແພລດຟອມ (platform)

—ບຸກຄົນ”, ແພລດຟອມສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຜູນຳ

ໃຊ, ບຸກຄົນດຳເນີນການເລືອກ. ນ້ີແມນການຍົກລະດັບຮູບແບບ

ດ້ັງເດີມ, ບວາເປັນວິສາຫະກິດ ຫລື ແມນບຸກຄົນ, ລວນແຕສາ

ມາດແຈງຄວາມຕອງການເທິງແພລດຟອມໄດ. 

      ຍົກຕົວຢາງການເອ້ີນລົດທາງອິນເຕີເນັດ, ບຸກຄົນໃດມີ

ຄວາມຕອງການນຳໃຊລົດ, ໄດແຈງຄວາມຕອງການນຳໃຊລົດ

ເທິງແພລດຟອມການເອີ້ນລົດ, ຄົນຂັບລົດຂອງແອັບເອີ້ນລົດ

ກ�ຍາດເອົາໃບສ່ັງນ້ັນ, ດວຍເຫດນ້ີກ�ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອງການຂອງລູກຄາທ່ີຕອງການໃຊລົດ. ລູກຄາຈາຍຄາລົດ, 

ສາມາດຖືໄດວາເປັນຄາຕອບແທນ. ຄົນສ່ົງເຄ່ືອງ, ຄົນສ່ົງອາ

ຫານ, ການຂັບລົດແທນ ແລະອ່ືນໆ ລວນແຕແມນຮູບແບບໃໝນ້ີ. 

      “ແພລດຟອມກາຍເປັນສ່ືກາງການສ່ືສານເຊ່ືອມຕລະຫວາງ

ຝາຍຜູສະໜອງແຮງງານ ແລະ ຝາຍທ່ີມີຄວາມຕອງການໃນ 

‘ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ’, ແລະ ເພ່ືອບັນລຸການຈັບຄູຢາງວອງ

ໄວລະຫວາງຝາຍຕອງການ ແລະ ຝາຍສະໜອງ.” ທານ ຈາງ
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ເຊຍເຫິງ (Zhang Xiaheng) ຮອງສາດສະດາຈານ ຄະນະ

ການຄາ ມະຫາວິທະຍາໄລການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍຕາເວັນ

ຕົກສຽງເໜືອ(Northwest University of Political Science

and Law) ເຫັນວາ, ນ້ີແມນເຫດຜົນອັນສຳຄັນທ່ີວາແຮງງານ

ຈຳນວນຫຼາຍຜູທີ່ມີກຳລັງການສະໜອງ, ມີເວລາອອກແຮງ

ງານ ແລະ ທັກສະດານອອກແຮງງານຈຶ່ງມັກໃນການ “ເຮັດ

ວຽກເສີມ”.

      ທ້າວ ສຽວຢາງ (Mr. Yang)ແມນ ໂປຣແກຣມເມີ (Pro-

grammer)ຜູໜ່ຶງ, ມັກຖາຍຮູບຫຼາຍ, ເວລາວາງມັກຈັບກອງ

ໄປຖາຍຮູບໃນທ່ົວທຸກບອນ. ເມ່ືອຖາຍໄດຮູບງາມ, ສຽວຢາງ 

ກ�ອັບໂຫຼດ(upload)ຮູບຂ້ຶນເທິງເວັບໄຊຮູບພາບລັກສະນະທຸລະ

ກິດ. ເມ່ືອຮູບຖືກດາວໂຫລດໃນແຕລະຄັ້ງກ�ຈະໄດສວນປັນຜົນ

ທີ່ເໝາະສົມ, ໃນແຕລະເດືອນ ລາວກ�ສາມາດຫາເງິນໄດຫຼາຍ

ຮອຍຢວນຈາກການຖາຍຮູບ. 

      ບພຽງແຕເທ່ົານ້ີ, ຄຽງຄູກັບການຍົກສູງທາງດານເຕັກ

ນິກ, ສຽວຢາງ ກ�ມີຊ່ືສຽງພ�ປະມານ. ກິດຈະກຳຖາຍຮູບເພ່ືອ

ທຸລະກິດ-ການຄາຈຳນວນໜ່ຶງກ�ມັກໃຫລາວໄປເປັນຊາງຖາຍ

ຮູບແບບມືອາຊີບ, ຄາຕອບແທນແຕລະເທື່ອກ�ບເທົ່າກັນມີຕັ້ງ

ແຕຫຼາຍຮອຍຢວນໄປຈົນຮອດພັນຢວນ. ສຽວຢາງ ທັງເວົ້າ

ທັງຫົວວາ “ຄິດບເຖິງເລີຍວາ, ສິ່ງທີ່ມັກເຮັດໃນຍາມວາງ ກ�

ສາມາດສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫຂອຍຈຳນວນບໜອຍເລີຍ!” ມີ

ເວລາຂອນຂາງອິດສະຫຼະ, ສະຖານທ່ີບຈຳເປັນຕອງເປັນບອນ

ຖາວອນ, ເນ້ືອໃນຕັດສິນໃຈດວຍຕົນເອງໄດ…ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີລວນ

ແຕແມນສະເໜ ຂອງ “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ”. ຍັງມີອີກຈຸດພິ

ເສດໜຶ່ງກ�ຄື ເອກະລັກສະເພາະຂອງອິນເຕີເນັດທີ່ເປັນສິ່ງໃໝ

ກ�ຄື—ການຕີລາຄາຂອງລູກຄາ.  ຜູປະກອບການ “ເສດຖະກິດ

ອາຊີບເສີມ” ທ່ີໄດຮັບການຕີລາຄາທ່ີໂດດເດ່ັນຢາງຫຼວງຫຼາຍ

ເຫ່ົຼານ້ັນ ຈະໄດຮັບໂອກາດຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ມີລາຍຮັບທ່ີຍ່ິງ

ສູງຂ້ຶນ. ຍອນສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ, ມີຊາວໜຸມຈີນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ ຈ່ຶງ

ເລ່ີມທົດລອງ “ເຮັດວຽກເສີມ”.
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     ທາຍປີ 2020, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາເສດຖະສາດ ສະຖານ

ບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຫົວ (Tsinghua 

University) ໄດເຜີຍແຜບົດລາຍງານວາ: ຢູປະເທດຈີນ, “ເສດ

ຖະກິດອາຊີບເສີມ” ກຳລັງກາຍເປັນແຮງຂັບເຄ່ືອນອັນສຳຄັນ

ຂອງ “ຮູບແບບການປະກອບອາຊີບແບບໃໝ” ແລະ ຈຸດຂະ

ຫຍາຍຕົວໃໝທ່ີສ່ົງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດຄຸນະພາບສູງ

ແຫງຊາດ. ປີ 2019, ອັດຕາການປະກອບສວນຂອງ“ເສດຖະ

ກິດອາຊີບເສີມ” ຕກັບປະລິມານການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ GDP ຂອງ

ຈີນ ແມນ 10,43%, ຄາດຄະເນວາຮອດປີ 2035 ອັດຕາສວນ

ນ້ີຈະເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 13,26%.

      ຂ�ມູ້ນສະຖິຕິສະແດງໃຫເຫັນວາ, ໃນປັດຈຸບັນ ຂະໜາດຂອງ

ຜູປະກອບອາຊີບທ່ີປັບປຽນໄປຕາມສະພາບໄດ ມີປະມານ 200

ລານຄົນ, ໃນນ້ັນ ມີສວນໜ່ຶງທ່ີເປັນຈຳນວນບໜອຍກ�ແມນຜູປະ

ກອບອາຊີບໃນ “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ”.  ອິງຕາມການຄາດ

ຄະເນຂອງອົງການທ່ີກຽວຂອງ, ຮອດປີ 2036, ຜູປະກອບອາ

ຊີບໃນ “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ” ຈະມີເຖິງ 400 ລານຄົນ. 

      “ເສດຖະກິດອາຊີບເສີມ” ກ�ແພຫຼາຍຄືກັນໃນທ່ົວໂລກ. ສະ

ຖິຕິສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຢູອາເມລິກາ ແລະ ທະວີບເອີຣົບ, ມີ 
10% -15% ຂອງປະຊາກອນໃນໄວເຮັດວຽກໄດ “ເຮັດວຽກ

ເສີມ” ຫາລຽງຊີບ, ຍັງມີ ຄົນອີກ 10% -15% ເອົາການ “ເຮັດ

ວຽກເສີມ” ເປັນອາຊີບເສີມນອກຈາກອາຊີບຫັຼກ, ຈຳນວນຄົນ

ທ່ີເຂ້ົາຮວມຕົວຈິງກາຍ 160 ລານຄົນ. 

ເພ່ີມຄວາມຮູ້:
知道多一点 ：
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纸的新生

造纸术，与指南针、火药、印刷术列为中国古代四

大发明。与其他书写材料相比，纸的表面平滑，便于书写，

还可染色 ；纸张宽大，容字较多，又便于裁剪，做成各种

型制；柔软耐折，可任意舒卷，便于携带与存放；寿命长，

易于保存；原料易寻，价格低廉；用途广泛，既可作书写、

印刷之用，又可用作包装材料等。这些无可比拟的优点，

使得纸一经发明，便经久不衰，且传播世界各地，为世人

所钟情。

ອົບແຫງເຈຍເປືອກໄມທ່ີເຮັດດວຍມື

烘干手工皮纸 新华社 图
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     ເຕັກນິກການຜະລິດເຈຍ, ເຂັມຊ້ີທິດ, ໝ້ື ແລະ ວິທີການ

ພິມຕົວໜັງສື ຖືກຈັດເຂ້ົາເປັນການປະດິດສາງສ່ີຢາງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ 

ຂອງປະເທດຈີນສະໄໝບູຮານ. ເມື່ອທຽບກັບວັດຖສ�າລັບຂີດ

ຂຽນອື່ນໆແລວ, ເຈຍມີໜາພຽງ ແລະ ມື່ນ, ງາຍສ�າລັບຂີດ

ຂຽນ, ຍັງສາມາດຍອມສີອີກ; ໃບເຈຍກ�ກວາງໃຫຍ, ບັນຈຸຕົວ

ໜັງສືໄດອາວຫຼາຍ, ແຖມຍັງສະດວກໃນການຕັດແຍກ, ເຮັດ

ເປັນຮູບຮາງຕາງໆນານາໄດ; ເຊ່ິງທັງອອນທັງທົນທານຕການ 

ພັບ, ສາມາດກ�ເ້ຂ້ົາ ຫືຼ ມາຍອອກໄດຕາມໃຈ, ສະດວກໃນການ

ນ�າຕິດຕົວໄປ ແລະ ເກັບມຽນໄວ; ມີອາຍຸການນ�າໃຊທ່ີຍືນຍາວ, 

ການເກັບຮັກສາໄວກ�ງາຍດາຍ; ວັດຖດິບສ�າລັບຜະລິດເຈຍ 

ທັງຫາໄດງາຍ, ທັງມີລາຄາຖືກ; ບົດບາດການນ�າໃຊ ຂອງ

ເຈຍກ�ກວາງຂວາງ, ສາມາດໃຊສ�າລັບການຂຽນຕົວໜັງສ ື

ແລະ ການພິມ, ຍັງສາມາດໃຊເປັນວັດສະດຸຫຸມຫອີກ ດ່ັງນ້ີເປັນ

ຕົ້ນ. ຈດຸດີທີບ່ສາມາດປຽບທຽບດັງ່ກາວ, ເຮດັໃຫເຈຍ ພ�ໄດ

ປະດິດສາງຂ້ຶນ ກ�ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຕະຫຼອດເວລາ, ທັງຖືກເຜີຍ

ແຜໄປສູທຸກຫົນທຸກແຫງໃນທ່ົວໂລກ, ແລະ ກາຍເປັນສ່ິງຂອງ

ຈ�າເປັນສ�າລັບການດ�າລົງຊີວິດ ແລະ ການທ�າງານຂອງມວນ

ມະນຸດ.

     ເຈຍຖືກປະດິດສາງຂຶ້ນດວຍຜູໃດ ແລະ ໃນເວລາໃດ, 

ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ບັນຫານ້ີກ�ຍັງບໄດມີການຢືນຢັນຄັກແນເທ່ືອ.

ຄົນສວນຫຼາຍຍອມຮັບວາ, ໃນປີ ຄສ 105, ສະໄໝລາຊະວົງ

ຕ່ົງຮານຂອງຈີນ, ຊາຍຫລຸນ(Cai Lun) ໄດດັດແປງວິທີການ

ຜະລິດເຈຍ. ເພິ່ນໃຊເປືອກໄມ, ປານ(ເສັ້ນໃຍທີ່ໄດມາຈາກ

ພືດຊະນິດປານຕາງໆ)ແລະ ຜາແພ, ແຫຕຶກປາ ແລະອື່ນໆ 

ເປັນວັດຖດິບ, ໂດຍຜານຂັ້ນຕອນການຕ�າ, ຂົ້ວ, ອົບແຫງ 

ແລະ ອ່ືນໆ  ຈ່ຶງຜະລິດເປັນເຈຍໄດ, ເຊ່ິງເປັນແຫຼງທ່ີມາຂອງເຈຍ

ໃນປັດຈຸບັນ.

ຈາກເຈຍຊາຍຫລຸນເຖິງເຈຍໝີແພນດາ

从蔡伦纸到熊猫纸

      ພາຍຫັຼງ ຊາຍຫລຸນ ເຖິງແກມ�ລະນະກ�າແລວ ແມນຖືກ 

ຝັງຢູໃນເມືອງຢາງແຂວງສານຊ(ີYang County, Shaan

xi Province). ໂດຍໄດຮັບຜົນສະທອນຈາກ ຊາຍຫລຸນ, ຈົນ

ຮອດຊມ້ືນ້ີ, ແຂວງສານຊຍີງັຄົງມຫີາຼຍໆຄນົກ�າລງັສບືທອດຝີ

ມືຜະລິດເຈຍແບບບູຮານທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອ, ແຖມຍັງມີການປະດິດ

ສາງໃໝນ�າອີກດວຍ.

       ບານສ້ີຫລຽງ(Qiliang Village)ທ່ີຕ້ັງຢູພາຍໃນເມືອງ

ໂຈຈ້ືນະຄອນຊີອານ(Zhouzhi County, Xi'an City)ແຂວງ

ສານຊີ, ຫາງຈາກເມືອງຢາງທ່ີເປັນບອນຕ້ັງສຸສານຂອງຊາຍ

ຫລຸນ 200 ກິໂລແມັດ, ທັງຢູໃກກັບສູນຄ້ົນຄວາໝີແພນດາສາຍ

ພູສິນຫລິ້ງ(Qinling Mountains)ອີກ. ມື້ໜຶ່ງຂອງປີ 2016,

ລຸງ ຫິຼວສຽວຕ່ົງ(Liu Xiaodong) ຊາວບານອາຍຸ 67 ປີ ໄດ

ພາຫຼານໄປຢຽມຊົມໝີແພນດາ, ຍອນວາເພິ່ນເອງໄດປະກອບ

ອາຊີບຜະລິດເຈຍແບບບູຮານມາໄດຫຼາຍປີແລວ, ເພິ່ນກ�ພົບ
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ເຫັນໂດຍບັງເອີນວາ, ໃນອາຈົມ(ຂ້ີ) ຂອງໝີແພນດາ ເຕັມໄປ

ດວຍເສ້ັນໃຍໄມໄຜ, ເຊ່ິງສາມາດເອົາມາຜະລິດເປັນເຈຍໄດ.

      ພາຍຫຼັງໄດຂ�ຄ�າແນະນ�າຈາກສູນຄົ້ນຄວາໝີແພນດາ

ສາຍພູສິນຫຼິ້ງແລວ ລຸງ ຫຼິວສຽວຕົ່ງ ກ�ຊາບວາ, ໝີແພນດາ

ທ່ີໃຫຍເຕັມໂຕໂຕໜ່ຶງ ມ້ືໜ່ຶງຕອງກິນໄມໄຜ 12-15 ກິໂລ. ໂດຍ

ຜານລະບົບລະລາຍຂອງໝີແພນດາແລວ, ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຈະ

ກາຍເປັນອາຈົມເກີນ 10 ກິໂລ. “ໝີແພນດາເປັນຊັບສົມບັດ

ຂອງຊາດຈີນ, ແລະ ເປັນສັດທ່ີປະຊາຊົນທ່ົວໂລກລວນແຕຮັບ

ຮູ ແລະ ຮັກມັກດວຍ. ຖາວານ�າເອົາອາຈົມຂອງມັນມາຜະລິດ

ເປັນເຈຍ, ຄິດວາກ�ຈະໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງປະຊາ

ຊົນຢາງແນນອນ.”

     ຈາກການເກີດມີຄວາມຄິດຈົນເຖິງການຜະລິດເຈຍຢາງ

ສ�າເລັດຜົນ, ລຸງ ຫຼິວສຽວຕົ່ງ ໄດຄົ້ນຄວາສຶກສາເປັນເວລາ

ຕ້ັງ 2 ປີ. ປີ 2018, ການຄ້ົນຄວາຜະລິດ“ເຈຍໝີແພນດາ”ຂອງ

ລຸງ ຫິຼວສຽວຕ່ົງ ກ�ໄດຮັບຜົນສ�າເລັດ. ຂ້ັນຕອນການຜະລິດເຈຍ

ໝີແພນດາກັບເຈຍແບບບູຮານແມນຄືກັນ, ເຊິ່ງຖືອາຈົມໝີ

ແພນດາເປັນວັດຖດິບຕ້ົນຕ�, ເປືອກຕ້ົນສູ(Paper Mulberry)

ແລະ ນ�າ້ກ່ັນເຄືອໝາກກີວີ ເປັນວັດຖດິບສ�າຮອງ, ໂດຍຜານ

ຫຼາຍສິບຂ້ັນຕອນຈ່ຶງຜະລິດເປັນເຈຍໄດ, ເຊ່ິງຕອງການເວລາ

ປະມານໜ່ຶງເດືອນ.

     “ເຈຍໝີແພນດາທີ່ຜະລິດດວຍອາຈົມຂອງໝີແພນດາ

ນັ້ນ ບພຽງແຕມີຈຸດພິເສດຂອງເຈຍໄມໄຜ ແລະ ຈຸດດີຂອງ

ເຈຍຕົ້ນໄມສູ, ແຖມຍັງມີກິ່ນຫອມບາງໆຂອງຫອມກິ່ນໄມໄຜ

ອີກ, ຍອນວາປັດຈຸບັນນ້ີ ຈ�ານວນການຜະລິດໄດບຫຼາຍ, ສະນ້ັນ 

ສວນຫຼາຍແມນມອບເປັນຂອງຂວັນໃຫຄົນເພ່ືອເກັບຮັກສາໄວ.”

ລຸງ ຫິຼວສຽວຕ່ົງ ກາວ.

ຈາກການຂີດຂຽນເຖິງການເອຢອງ

从书写到装饰

      ເຈຍທ່ີພວກເຮົາພົບເຫັນ ແລະ ນ�າໃຊໃນຊມ້ືນ້ີ ໂດຍພ້ືນ

ຖານແມນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ�າ. ສວນຢູທຸກແຫງຫົນຂອງ

ປະເທດຈີນ, ຝີມືຜະລິດເຈຍແບບບູຮານຕະກຸນຕາງໆ ຍັງຄົງ

ສືບທອດຕກັນຢາງບຢຸດຢັ້ງ,ຜູສືບທອດຄື ລຸງ ຫຼິວສຽວຕົ່ງ 

ທ່ີເປັນຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍນ້ັນ ກ�າລັງຊອກຄ້ົນຢາງຫາວຫັນ, ເພ່ືອ

ເສີມສາງຊີວິດໃໝໃຫແກເຈຍ.

     ຢູແຂວງຢຸນນານທ່ີພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງປະເທດ

ຈີນ, ນາງ ໄອແຢ(Ai Ye) ກ�າເນີດເກີດຂຶ້ນຢູໃນຄອບຄົວຊົນ

ເຜົ່າໄທລື້ຂອງນະຄອນຫຼິນຊາງ(Lincang City). ຝີມືຜະລິດ

ເຈຍຂອງຄອບຄົວນາງໄດສືບທອດມາຮອດຮຸນທີ 10 ແລວ, 

ເດັກນອຍໃນບານນີ້ ຕາງກ�ສາມາດເລົ່າຂັ້ນຕອນການຜະລິດ 

ເຈຍໄດຈັກສອງສາມຂ້ັນຕອນ.
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ຮູບ ① ໂຄມໄຟເຈຍທ່ີເຮັດດວຍເຈຍທິເບດ

图① 藏纸做成的灯笼 新华社 图

ຮູບ ② ເຈຍດອກໄມໃບຫຍາ

图② 花草纸 新华社 图

ຮູບ ③ ເຮັດເຈຍດອກໄມໃບຫຍາ

图③ 制作花草纸 新华社 图

ຮູບ ④ ຕາກເຈຍ

图④ 晾晒纸张 新华社 图

②

③

④

     ການທີ່ເປັນຜູສືບທອດຮຸນທີ 10, ນາງ ໄອແຢ ເຄີຍໄປ

ໂຄສະນາຂາຍ “ເຈຍຝາຍຂາວ”ຂອງຄອບຄົວຕົນຕລູກຄາໃນ

ທ່ົວເມືອງ. ເລ່ີມແຕຮຸນຄົນປູເປັນຕ້ົນມາ, ການຜະລິດເຈຍແບບ

ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຮັດແບບ 

ເຄື່ອງຈັກ, “ມີເທື່ອໜຶ່ງ, ຂາພະເຈົ້າໄປພົວພັນແລກປຽນສຶກ

ສາຢູຕາງຖິ່ນ, ຢືນຢູຕໜາສາຍການຜະລິດເຈຍແບບເຄື່ອງ

ຈັກທ່ີມ້ືໜ່ຶງຜະລິດເຈຍໄດສອງສາມພັນໃບນ້ັນ, ກ�ສຸດທ່ີສະເທືອນ

ໃຈ.”ນາງຖືກກະທົບໃຈຈາກການຜະລິດແບບເຄ່ືອງຈັກ, ແຕພັດ

ຖິ້ມຝີມືຄອບຄົວຕົນບໄດ, “ຝີມືການຜະລິດເຈຍຂອງແຕລະຄົນ

ບຄືກັນ ພາໃຫເຈຍແຕລະໃບມີລັກສະນະຂອງໃຜມັນ, ອັນນີ້

ແຫຼະ ກ�ເປັນສິ່ງລ�້າຄາທີ່ສຸດຂອງເຈຍຝາຍຂາວຄອບຄົວພວກ

ເຮົານ້ີເອງ.”

      ມີມ້ືໜ່ຶງ, ນາງ ໄອແຢ ພວມເຮັດເຈຍຢູກອງຕ້ົນໂພ. ພ�ມີ

ລົມພັດມາ, ໃບໂພກ�ຫ່ົຼນຕົກລົງໃສໜາເຈຍ, ນາງໂລດເອົາໃບ

ໂພເຂົ້າໄປໃນເຈຍ. ເລື່ອງບັງເອີນນີ້ເປັນການກະຕຸນໃຫນາງ 

ເລ່ີມລອງເອົາດອກໄມໃບຫຍາຕາງໆນາໆເຮັດເຂ້ົາໃນເຈຍໄປ

ພອມ, ເຮັດເປັນ “ເຈຍດອກໄມໃບຫຍາ”. ເຈຍແບບໃໝໆນີ້, 

ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກນັກທອງທຽວແລະລູກຄາ, 

ເຊ່ິງແຕກອນມີແຕຂາຍໃນລາຄາ 2 ຢວນຕໃບ, ບາດນ້ີສູງສຸດ

ກ�ຂາຍໄດໃບລະ 20 ຢວນພຸນ. 

     ຈາກນັ້ນ, ນາງ ໄອແຢ ສືບຕປະດິດສາງຜະລິດຕະພັນ

ຕາງໆຂ້ຶນດວຍເຈຍຝາຍຂາວ ເຊ່ັນ ປ້ຶມບັນທຶກ, ວີເຈຍ, ໂຄມ

ໄຟເຈຍ, ກັບໃບຊາເຈຍ, ຖົງຫ້ິວເຈຍ ແລະ ອ່ືນໆ, ຜະລິດຕະພັນ

ເຫ່ົຼານ້ີລວນແຕຂາຍດີໄປທ່ົວປະເທດຈີນ, ແລະ ມີຈ�ານວນໜ່ຶງ

ຍັງໄດຂົນສ່ົງຂາມທະເລໄປຂາຍເຂ້ົາສູຕະຫຼາດຕາງປະເທດອີກ

ດວຍ. 

     ຈາກການທີ່ເປັນພາຫະນະເຜີຍແຜຕົວໜັງສືເຖິງການ 

ເຜີຍແຜວັດທະນະທ�າ, ການທ່ີເປັນແຫຼງກ�າເນີດຂອງເຈຍ, ປະ

ເທດຈີນຍັງມີນາຍຊາງຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນເວລາຮັກສາ

ມູນເຊ້ືອນ້ັນ ພວກເພ່ິນກ�ບປະຕິເສດການປຽນແປງ ແລະ ການ 

ປະດິດສາງໃໝ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫໃບເຈຍເກີດມີພະລັງຊີວິດໃໝຂ້ຶນ.
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     ຄ�າສພຸາສດິບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫເຫນັເຖງິແກນແທວດັ

ທະນະທ�າຂອງປະເທດໜຶງ່, ຍງັໄດສະແດງໃຫເຫນັເຖງິຄວາມ

ງດົງາມແຫງວດັທະນະທ�າຂອງປະເທດນັນ້. 

     ວາລະສານ ຈ�າປາ ຈະຈດັພມິຄ�າສພຸາສດິຈນີ-ລາວ ລາວ-

ຈນີ ທີມ່ຄີວາມໝາຍໃກຄຽງກນັ ຫຼ ືຄາຍຄກືນັຢູໃນຄ�ລ�າ “ມວນ

ກບັພາສາຈນີ”ເພືອ່ຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວດັທະນະທ�າຮວມ

ກນັ ແລະ ເຊືອ່ມໂຍງດານຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົສອງຊາດລາວ-

ຈນີ. ເນືອ້ໃນຂອງຄ�ລ�ານີໄ້ດຄດັເລອືກມາຈາກປຶມ້ສພຸາສດິລາວ

ທີຂ່ຽນໂດຍປະລນິຍາເອກ ທານນາງ ແສງມະນ(ີLi Xiaoyuan) 

ອາຈານວຊິາພາສາລາວ ແລະ ສາດສະດາຈານ ທານ ຈາງ

ຫຽຼງໝນິ(Zhang Liangmin)ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລພາສາ 

ຕາງປະເທດປກັກິງ່(Beijing Foreign Studies University).

ພາສາລາວ: ກນິນ�າ້ກອງສອກ 

中：寄人篱下

ຄ�າອະທບິາຍ: ໝາຍຄວາມວາອາໄສຢູເຮອືນຂອງຄນົອືນ່ ການ

ດ�າລງົຊວີດິກ�ອາໄສຄນົອືນ່.   ເໝອືນວາຊວີດິທີຕ່ອງອາໄສຄນົ

ອືນ່ ບມຊີວີດິເອກະລາດຂອງຕນົ.

释义：指居住在别人家里、依附着他人生

活。比喻需要依托别人的生活，没有自己

的独立生活。

ພາສາລາວ: ກນິບຊາງເປນັໜີ ້ໜີບ້ໄຊເປນັຄວາມ

中：大吃大喝眼前香，细水长流度灾荒

ຄ�າອະທບິາຍ: ກນິແຕຊິນ້ຕອນໜາ ປາຕອນໃຫຍແມນແຊບ

ຫາຼຍ ແຕການດ�າລງົຊວີດິແບບນີເ້ປນັເວລາດນົນານບໄດ; ນ�າ້

ສາຍນອຍໄຫໄຼກ ການດ�າລງົຊວີດິຕາມແຜນການຢາງລະມດັ

ລະວງັ ຈະສາມາດຜານຜາໄພພບິດັດວຍເງນິທີເ່ຫຼອື.

图虫创意 图

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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释义：大鱼大肉吃起来狠香，但是生活不

能长久维持；细水长流、精打细算过日

子，可以靠着节余度过灾荒。

ພາສາລາວ: ກນິປາໃຫນອງຊອມດກູາງ ຄາຄ�ຊຈິິມ້ຍາກ

中：七次 衣 次裁

ຄ�າອະທບິາຍ: ໃນເວລາເຮດັເຄືອ່ງນຸງຫົມ່ ຈ�າເປນັຕອງໄດ

ວດັແທກຫາຼຍເທືອ່, ເພາະວາ ເມືອ່ຕດັຜາແລວ ຈະບສາມາດ

ປຽນແປງໄດ. ສພຸາສດິນີຕ້ກັເຕອືນພວກເຮາົຕອງເຮດັວຽກ 

ງານຕາງໆຢາງຮອບຄອບຖີຖ່ວນ.

释义：做衣服的时候要多 几次， 且裁

剪了就无法 改。提醒人做事要谨慎。

ພາສາລາວ: ກນິຜູດຽວບປນັໃຫໝູ ງເຫຼອືມກຽວ

中：吃独食，不可取

ຄ�າອະທບິາຍ: ການທີເ່ອາົຜນົປະໂຫຍດໃຫແກຕນົເອງຜູດຽວ 

ບແບງປນັກບັຄນົອືນ່ນັນ້ ເປນັພດຶຕກິ�າຜດິ.

释义：独占利益，不和别人分亨的做法是

对的。

ພາສາລາວ: ກບົກົນ້ບ

中： 底之蛙，坐 观天

ຄ�າອະທບິາຍ: ຫມາຍຄວາມວານັງ່ຢູໃນບ ແລະ ເບິງ່ທອງຟາ.

ສພຸາສດິນີແ້ມນປຽບທຽບ ແລະ ສຽດສຄີນົທີມ່ວີໄິສທດັຄບັແຄບ

ຫຼ ືປນັຍາຕືນ້.

释义：意思指坐在 里看天。用来比喻和讽

刺眼界狭窄或学识肤浅之人。

ພາສາລາວ: ກບົຕາຍຍອນປາກ ຄນັຄາກຕາຍຍອນສຽງ

中：病从口入，祸从口出

ຄ�າອະທບິາຍ: ໝາຍຄວາມວາເຊືອ້ພະຍາດຈະເຂົາ້ຮກຸຮານຮາງ

ກາຍຍອນການກນິອາຫານແບບບໃສໃຈ, ໄພພບິດັມກັຈະເກດີ

ຍອນການເວົາ້ຢາງບລະວງັ.

释义：指病毒常常因饮食 注意而入侵，

灾祸往往因说话不谨慎而招致。

ພາສາລາວ: ຂາໄກໃຫລງີເບິງ່

中：杀鸠儆猴

ຄ�າອະທບິາຍ: ຂາໄກໃຫລງີເບິງ່. ປຽບທຽບວາໃຊວທິລີງົໂທດ

ຄນົຫນຶງ່ເພືອ່ເຕອືນຄນົອືນ່.

释义：杀鸠给猴子看。比喻用惩罚 个人

的办法来警告别的人。

ພາສາລາວ: ເຂົາ້ເມອືງຕາຫຼິວ່ ຕອງຫຼິວ່ຕາຕາມ

中：入乡随俗

ຄ�າອະທບິາຍ: ເມືອ່ໄປບອນໃດໜຶງ່ ກ�ຕອງເຮດັຕາມຮດີຄອງ

ປະເພນຂີອງບອນນັນ້.

释义：到 个 方，就顺从当 的习俗。

ພາສາລາວ: ແຂກທີມ່າຊມື ້ຄມືະຫາໂຈນປຸນເຮອືນຄວົ

中：久住令人厌，频来亲乜疏。

ຄ�າອະທບິາຍ: ການຢູເຮອືນຂອງຜູອືນ່ເປນັເວລາດນົນານ ຈະ

ເຮດັໃຫເຂາົເບືອ່ໜາຍ, ການໄປມາຫາສູກນັຫາຼຍໂພດລະຫວາງ

ຍາດພີນ່ອງ ອາດຈະເຮດັໃຫສາຍພວົພນັແຮງຫາງເຫນີກນັ.

释义：在别人家住久了会让人讨厌，亲 间

频繁往来反而会变得狠疏远。
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40 年 103 对友城 携手世界奏响友谊乐章

     ວນັທ ີ5 ພະຈກິ ປ ີ2021 ແມນວນັຄບົຮອບ 40 ປ ີແຫງການ 
ດ�າເນນີວຽກງານຕວົເມອືງມດິຕະພາບສາກນົແຂວງຢນຸນານ 
(Yunnan Province).ເມືອ່ 40 ປກີອນ, ນະຄອນຄນຸໝງິ(Kun-

ming City)ໄດສາງສາຍພວົພນັຕວົເມອືງມດິຕະພາບສາກນົ 
ຄູທ�າອດິກບັນະຄອນຟຈູຊິາວະ(Fujisawa) ຍີປຸ່ນ.
    40 ປມີານີ,້ ວຽກງານຕວົເມອືງມດິຕະພາບສາກນົຂອງ
ແຂວງຢນຸນານໄດເຊດີຊຄນັທງຸແຫງ"ສນັຕພິາບ,ພດັທະນາ,ຮວມ
ມ,ືຕາງຝາຍຕາງມຜີນົປະໂຫຍດ", ຍດຶໝັນ້ວດັຖປະສງົໃນການ"
ເພີມ່ທະວມີດິຕະພາບລະຫວາງປະຊາຊນົ, ສົງ່ເສມີການຮວມມື
ສາກນົ, ຮກັສາສນັຕພິາບຂອງໂລກ, ຊກຍູການພດັທະນາຮວມ
ກນັ” ແລະ ໄດບນັລກຸານປກົຫຸມທງັໝດົ 16 ນະຄອນ ແລະ ກິງ່
ແຂວງຂອງແຂວງຢນຸນານ ໃນການສາງສາຍພວົພນັຕວົ ເມອືງ
ມດິຕະພາບສາກນົກບັຕາງປະເທດ. ປດັຈບຸນັນີ,້ ທົວ່ແຂວງຢນຸ

ນານ ກ�ຄ ືນະຄອນ ກິງ່ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທກຸລະດບັໄດ ສາງ
ຕັງ້ສາຍພວົພນັຕວົເມອືງມດິຕະພາບສາກນົ 103 ຄູກບັ36 ປະ
ເທດໃນ 5 ທະວບີຂອງໂລກ, ເຊິງ່ໄດສາງຂວົມດິຕະພາບແຫງ
ຕາງໆຂຶນ້ ເພືອ່ໃຫໂລກເຂົາ້ໃຈແຂວງຢນຸນານ ແລະ ໃຫແຂວງ
ຢນຸນານກາວໄປສູທົວ່ໂລກ. ນອກຈາກນີ ້ ສິງ່ທີຄ່ວນຈະກາວ
ເຖງິນັນ້ ແມນ ໂດຍຜານຄວາມພະຍາຍາມຢາງບຢດຸຢັງ້, ຍອດ
ຈ�ານວນຕົວເມືອງມິດຕະພາບສາກົນທີ່ແຂວງຢຸນນານແຮກ
ກບັປະເທດອາຊໃີຕ ແລະ ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ໄດບນັ
ລເຸຖງິ 49 ຄູ ແລວ.
    ໃນອະນາຄດົ, ສະມາຄມົມດິຕະພາບກບັຕາງປະເທດ 
ປະຊາຊນົແຂວງຢນຸນານ ຈະສບືຕປບັປງຸການຈດັວາງວຽກງານ
ຕວົເມອືງມດິຕະພາບສາກນົຕືມ່ອກີບາດກາວໜຶງ່, ເພືອ່ບນັລຸ 
ການເພີມ່ສງູຂຶນ້ທງັປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບໄປພອມກນັ, 
ດ�າເນນີວຽກງານການທດູຕວົເມອືງ ການທດູສາທາລະນະການ
ທດູປະຊາຊນົຢາງແຂງແຮງໂດຍຜານຕວົເມອືງມດິຕະພາບສາ
ກນົ, ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ ມດິຕະພາບໄມຕຈີດິ ແລະ ຄວາມ
ເຂົາ້ໃຈກນັ ຢາງເລກິເຊິງ່ກວາເກົາ່ຢາງບຢດຸຢັງ້ ລະຫວາງ
ປະຊາຊນົຂອງຕວົເມອືງສອງຝາຍ.

2021 年 11 月 5 日，是云南省国际友好城市工作开

展 40 周年纪念日。40 年前，昆明市与日本藤泽市缔结

了云南省第一对国际友好城市。目前，云南全省、州、市、

县与世界五大洲的 36 个国家缔结国际友好城市关系 103

对。其中，云南省在南亚东南亚国家的国际友好城市总数

达 49 对。

云南省人民对外友好协会供稿供图
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      ພອມກບັການຫຼດຸລງົຂອງອນຸຫະພມູ, ນກົນາງນວນປາກ
ແດງ ເປນັໝືນ່ເປນັແສນໂຕໄດບນິມາຮອດນະຄອນຄນຸໝງິຈາກ
ໄຊບເີຣຍ(Siberia)ເພືອ່ມາຜານລະດໜູາວ, ເຊິງ່ໄດກາຍເປນັ
ທວິທດັທີສ່ວຍງາມຂອງນະຄອນຄນຸໝງິ(Kunming City)ກ�ຄື
“ເມອືງແຫງ່ລະດໃູບໄມປ້ົງ່” ນີເ້ອງ.
      ອງີຕາມການຄົນ້ພບົຂອງນກັວທິະຍາສາດ, ຂະບວນການ
ເຄືອ່ນຍາຍຖິນ່ຖານຂອງນກົນາງນວນປາກແດງເຕມັໄປດວຍ
ຄວາມລ�າບາກໜາເສົາ້ໃຈຫາຼຍ, ເຊິງ່ມນັບພຽງແຕຈະປະສບົ
ໄພພບິດັທາງທ�າມະຊາດເຊັນ່: ຝນົຕກົຟາຜາ ພາຍຝຸນົ ແລະ
ອືນ່ໆຕາມທາງເທົາ່ນັນ້, ຫາກຍງັຈະໄດຮ້ບັບາດເຈບັຍອ້ນຖກື
ທ�າຮາຍຈາກນກົ ແລະ ສດັນກັລາທງັຫາຼຍ, ສະນັນ້ ມແີຕນກົ
ນາງນວນປາກແດງບາງສວນ ທີສ່າມາດມາຮອດຈດຸຫມາຍ
ປາຍທາງ ເປນັຢາງດໄີດ. ຈດິໃຈທີກ່າແກນແໝນໜຽວ ອງົ
ອາດກາຫານຂອງນກົນາງນວນປາກແດງ ເຮດັໃຫຊາວຄນຸ

ໝງິປະ ທບັໃຈຢາງດດູດືມ່ຫາຼຍໆ, ຊາວຄນຸໝງິກ�ປກົປອງເບິງ່
ແຍງພວກມນັດວຍພດຶຕກິ�າຕວົຈງິຂອງຕນົ.
    ຫວາງມໆ ມານີ,້ ນະຄອນຄນຸໝງິໄດເລີມ່ວຽກງານຕດິຕັງ້
ເຄືອ່ງໝາຍດວຍແຫວນໃຫນກົນາງນວນປາກແດງ. ພະນກັງານ
ໄດຊັງ່ນ�າ້ໜກັຂອງນກົນາງນວນປາກແດງ, ແທກຄວາມຍາວ
ຂອງໂຕ ປກີ ປາກ ຕນີ ແລະ ຫາງນກົ, ພອມທງັບນັທກຶທກຸລາຍ
ການ, ແລວໃສແຫວນໂລຫະຮບູໂຕ G ອນັໜຶງ່ ແລະ ແຫວນສີ
ຟາອນັໜຶງ່ໃຫມນັ, ເຊິງ່ມທີງັທີຢູ່ທາງໄປສະນ ີແລະ ໝາຍເລກ
ສະເພາະ. ທານ ຫຼໂູຮງລນິ(Lu Honglin) ຫວົໜາຫອງການສດັ
ຂອງສນູຊວຍເຫຼອືສດັ ແລະ ພດືທີໃ່ກຈະສນູພນັນະຄອນຄນຸໝງິ
ແນະນ�າວາ, ທກຸໆປກີ�ໄດກວດກາສຂຸະພາບຮາງກາຍ ເພືອ່ດ�າ
ເນີນການປະເມີນສະພາບຮາງກາຍຂອງນົກນາງນວນປາກ
ແດງຢາງຮອບດານ. ເວົາ້ລວມແລວ, ສະພາບຮາງກາຍຂອງ
ນກົນາງນວນປາກແດງປນີີແ້ມນດຫີາຼຍ. ໃນໄລຍະເວລາທີ່
ພວກມນັມາຜານລະດໜູາວຢູນະຄອນຄນຸໝງິນັນ້, ໂດຍທົວ່ໄປ
ແລວ ພວກມນັຈະມນີ�າ້ໜກັເພີມ່ຂຶນ້ປະມານ 50-150 ກາຼມ 
ເຊິງ່ລະດບັນ�າ້ໜກັຕວົນີ ້ຈະສາມາດຊວຍໃຫ ພວກມນັບນິກບັຄນື
ສູໄຊບີເຣຍໄດເປັນຢາງດີໃນລະດູໃບໄມປົ່ງທີ່ຈະມາເຖິງໃນປີ
ໜາ.

中老驿站·昆明｜为红嘴鸥体检

随着气温下降，成千上万的红嘴鸥从西伯利亚飞抵

云南昆明越冬，成为春城昆明的一道美丽风景。近日，昆

明市开展红嘴鸥环志工作。工作人员对红嘴鸥进行称重，

测量身长、翅长、喙长、脚长和尾长，并逐一记录，随后

为它们戴上一个带有通信地址和唯一编号的 G 形金属小

环和蓝色的彩环。

昆明市委宣传部供稿 新华社 图
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走进玉溪｜中老铁路开通在即 拥抱发展新时代

     "ເມືອ່ມເີສັນ້ທາງລດົໄຟນີແ້ລວ, ພວກເຮາົຢາກໄປຕາງປະ 
ເທດກ�ໄປໄດແລວ! ພອມດຽວກນັນັນ້, ຜະລດິຕະພນັກະສກິ�າ 
ຂອງພວກເຮາົຈະຂາຍດກີວາເກົ່າ ແລະ ຈະມຄີນົມາທຽວຊມົ 
ທວິທດັອນັສວຍງາມຂອງເມອືງຢວນຈຽງ(Yuanjiang Coun-

ty)ຫາຼຍກວາເກົາ່!”
    ໃນທາຍປ ີ 2021, ເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໃກຈະເປດີ
ນ�າໃຊ. ຕອນນະຄອນຢູຊ(ີYuxi  City)ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈນີ ມຄີວາມຍາວທງັໝດົ 145,79 ກໂິລແມດັ, ຢູໃນເຂດ
ປກົຄອງຂອງຢູຊນີີ ້ມ ີ5 ສະຖານ ີເຊັນ່ ຢູຊ ີຢຽນເຮ(ີYanhe) 
ເອຊີານ(Eshan) ຮົວ້ນຽນ(Huanian) ແລະ ຢວນຈຽງ, ເຊິງ່
ຈະເຮດັໃຫທາແຮງດານທີຕ່ັງ້ ແລະ ການຄມົມະນາຄມົຂອງນະ
ຄອນຢູຊ ີ ພົນ້ເດັນ່ຫາຼຍຂຶນ້ ແລະ ຈະນ�າເອາົຄວາມສະດວກ 
ແລະໂອກາດຫາຼຍກວາເກົາ່ມາໃຫແກຊວີດິການເປນັຢູຂອງປະ
ຊາຊນົຢູລຽບຕາມແລວທາງ.

    ທານ ຫຼຊີນິຢາງ(Li Xinyang) ຮອງຫວົໜາສ�ານກັງານ
ປະຈ�າຖະໜນົກັນ່ຈາງ(Ganzhuang Street) ເມອືງຢວນຈຽງ 
ນະຄອນຢູຊ ີກາວວາ: “ສະຖານຢີວນຈຽງ ມຄີວາມສາມາດໃນ
ການຂນົສົງ່ທງັຜູໂດຍສານ ແລະ ສນິຄາ, ເຊິງ່ສາມາດກະຕຸນ 
ແລະ ຊກຍູການພດັທະນາດານການປງຸແຕງກະສກິ�າ ການແຈກ
ຢາຍສນິຄາ ການຄາຂາຍ ການຂນົສົງ່ໃນບນັດາເມອືງອອມ 
ຂາງ.”
    ການຮວມມລືະຫວາງນະຄອນຢູຊ ີແລະ ລາວ ມປີະຫວດັ 
ສາດອນັຍາວນານມາແລວ. ໃນປ ີ2009, ນະຄອນຢູຊ ີໄດສາງ
ຕັງ້ການພວົພນັຕວົເມອືງມດິຕະພາບກບັແຂວງຈ�າປາສກັ ລາວ; 
ໃນປ ີ 2016, ນະຄອນຢູຊ ີ ແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ
ກລິາລາວ ໄດລງົນາມສນັຍາຮວມມບື�າລງຸສາງບກຸຄະລາກອນ
ວຊິາການປະລນິຍາຕ ີແລະ ສນັຍາບ�າລງຸສາງບກຸຄະລາກອນວິ
ຊາຊບີລະດບັກາງ, ເຊິງ່ຫາຼຍປມີານີ,້ ໄດບ�າລງຸສາງບກຸຄະ
ລາກອນທີດ່ເີດັນ່ຈ�ານວນໜຶງ່ດານພາສາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ
ວຊິາຊບີໃຫລາວ. ຫຼງັຈາກເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປດີນ�າ
ໃຊແລວ, ນະຄອນຢູຊຈີະຕອນຮບັຍກຸໃໝແຫງການພດັທະນາ, 
ການຮວມມກືບັລາວກ�ຈະກາວໄປສູອະນາຄດົທີດ່ງີາມກວາເກົາ່.

2021 年年末，中老铁路即将通车运营。中老铁路玉

溪段全长 145.79 公里，在玉溪市辖区内设立玉溪、研和、

峨山、化念和元江 5 个站点，使玉溪的区位和交通优势

更加凸显，为沿线民众的生活带来更多便利和机遇。

玉溪市委宣传部供稿供图
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    “ເລີມ່ພບັເຄິງ່ແຕຈດຸຫຼຽມມມູສາກ, ແລວພບັເຄິງ່ກບັ ມາ
ອກີເທືອ່ໜຶງ່…ຈາກບອນນີຕ້ດັອຽງບາດໜຶງ່, ຈາກນັນ້ ເປດີ
ອອກມາ. ພວກເຈົາ້ເບິງ່ນີ,້ ຜານການພບັເຈຍ, ພຽງແປບ ດຽ
ວກ�ສາມາດຕດັເປນັດາວຫາແຈອອກມາອນັໜຶງ່ແລວ” ໃນຕອນ
ບາຍມືໜ້ຶງ່ຂອງທາຍອາທດິ, ນະຄອນອານໜງິ(Anning City)

ແຂວງຢນຸນານ(Yunnan Province),ຢູເຮອືນຂອງ ທານ ເກງິ
ໝງິຝ(ູGeng Mingfu) ຜູສບືທອດຕວົແທນເຕກັນກິການແກະ
ສະຫຼກັເຈຍ  ຂອງນະຄອນອານໜງິ, ກ�າລງັສອນເຕກັນກິການ
ຕດັເຈຍໃຫນກັຮຽນມດັທະຍມົຕົນ້ສອງຄນົທີມ່າຮຽນ ຍອນຊືນ່
ຊມົໃນຊືສ່ຽງ. 
     ການແກະສະຫຼກັເຈຍແມນການຕດັເຈຍປະເພດໜຶງ່, ເປນັ
ຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກ�າສລິະປະພືນ້ເມອືງຈນີ. “ການຕດັເຈຍໂດຍ
ທົວ່ໄປແມນການປະດດິຜນົງານຮບູພາບທີມ່ຄີວາມເປນັສດັສວນ 
ແລະ ງາຍດາຍ, ສວນຮບູພາບທີສ່ບັຊອນ ແລະ ບເປນັສດັສວນ, 
ກ�ສາມາດນ�າໃຊມດີແກະສະຫຼກັມາປະດດິຜນົງານໄດ.” ເມືອ່ກົມ້
ໂຕເຮດັວຽກຢູໜາໂຕະທ�າງານ, ເກງິໝງິຝ ູກ�ທງັ ກາວເຖງິປະ
ຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງການແກະສະຫຼກັເຈຍໄປນ�າ. ພວກເຮາົ
ໄດເຫນັວາ ມເືບືອ້ງຊາຍຂອງລາວພກິຍາຍເຈຍແດງໄປມາ

ແບບບຢດຸເຊາົ, ມເືບືອ້ງຂວາໜບີມດີແກະສະຫຼກັໄປ ຕາມເຈຍ
ຢາງໝັນ້ທຽງ, ລວດລາຍ ແລະ ເສັນ້ບາງນອຍ ເທງິປກີແມງກະ
ເບືອ້ຄອຍໆປະກດົອອກມາໃຫເຫນັເທືອ່ລະອນັ. “ການປະດດິຜນົ
ງານແກະສະຫຼກັເຈຍ, ທ�າອດິແມນ ເອາົແຜນວາດຮບູພາບວາງ
ທບັລງົໄປເທງິເຈຍແດງ, ຈາກນັນ້ຈຶງ່ຄອຍໃຊມດີຕດັ ຫຼ ືມດີແກະ
ສະຫຼກັ ດ�າເນນີການຕດັ ແລະ ແກະສະຫຼກັ.” ແມງກະເບືອ້ໂຕໜຶງ່
ກ�ເປນັຮບູເປນັຮາງຂຶນ້ມາ, ເກງິໝງິຟ ູໃຊແນວໜບີຢບິຂຶນ້ມາ, 
“ຜນົງານຮບູອນັໜຶງ່ຕອງແມນຕດິເຊືອ່ມຕເນືອ່ງເປນັອນັດຽວ
ກນັ.”
     ປນີີເ້ກງິໝງິຟ ູມອີາຍ ຸ80 ປແີລວ, ຄວາມຮກັຫອມຕການ
ຕດັເຈຍຂອງລາວ ແມນມມີາແຕຫອງຮຽນຕດັເຈຍ ຄັງ້ໜຶງ່
ໃນສະໄໝເປນັນກັຮຽນ, ພາຍຫຼງັບ�ານານແລວລາວເອງກ�ອາ
ໄສຄວາມຮກັຫອມໃນການສບືຫາຮ�າ່ຮຽນ. ຫາຼຍຜນົງານຂອງ
ລາວເຊັນ່ “ສບິສອງນກັສດັແຫງປະເທດຈນີ” “ມງັກອນຈນີ” 
ໄດເປນັຜນົງານຕວົແທນຂອງນະຄອນອານໜງິ (ແຂວງຢນຸ 
ນານ) ແລະ ເຂົາ້ຮວມງານວາງສະແດງສລິະປະວນັນະຄະດສີາ
ກນົເປນັຫາຼຍຄັງ້.
     ປດັຈບຸນັ, ໃນທກຸໆວນັພດຸ ແລະ ວນັສກຸ ລາວໄດໄປໂຮງຮຽນ
ປະຖມົຂອງອານໜງິ ເພືອ່ສອນເຕກັນກິການຕດັເຈຍໃຫພວກ
ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ, “ຂອຍຫວງັວາຈະສາມາດປກູເມດັພນັໃນໃຈ
ຂອງພວກເດກັນອຍ, ໃຫພວກເຂາົໄດມໂີອກາດໄດສ�າຜດັ ແລະ 
ມກັຮກັເຕກັນກິການຕດັເຈຍ.”

遇见安宁｜一刀一剪传承中华文化

“先从直角处对折，再从二分之一处折过来……从这

里斜着剪一刀，然后展开。你们看，通过对纸的折叠，一

下就可以剪出一个五角星。”一个周末的下午，安宁市刻

纸技艺代表性传承人耿明府正在家里教两名慕名前来学习

刻纸技艺的初中生。

安宁市委宣传部供稿供图
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(feedback)

读者反馈

■  本刊记者 覃雪丹 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ! ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເປີດການບ�ລິການໃນໄວໆນີ້, ມັນຈະເປັນຂະນະເວລາ

ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ.ວາລະສານເດືອນນີ້, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຄ�າອວຍພອນຂອງຜູ້ອ່ານສອງຄົນ, ແລະ 

ຄວາມຄິດເຫັນຕປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວໃນສາຍຕາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ພວກເຂົາແມ່ນທ້າວ ສິນເຊົາ ທ່ີເປີດ

ຮ້ານອາຫານລາວຢູ່ນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ(Kunming City, Yunnan Province), ແລະ ທ້າວ 

ວຽງໄຊ ພຸດທະວົງນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນປະລິນຍາເອກຢູ່ແຂວງຢຸນນານ.
金达 ：大家好！中老铁路开通在即，这是一个激动人心的时刻。本期，我们分享两位读者朋友的寄语，

以及他们眼中的中国和老挝。他们分别是在云南昆明开老挝餐厅的秦超，和在云南读博士的老挝留学

生闻鹏宇。

ທ້າວ ສິນເຊົາ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ ແລະ ບັນດາຜູ້ອ່ານຂອງວາລະສານ ຈ�າປາ ທັງຫຼາຍ. ສອງສາມປີກ່ອນນ້ີ, ຂ້ອຍໄປທ່ຽວຢູ່ລາວ 

ເລ້ືອຍໆ, ບັນຍາກາດສາສະໜາພຸດທ່ີເຂ້ັມຂຸ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີມີຄວາມຈິງໃຈຢູ່ແຫ່ງນ້ັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີ ຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ. 

ເພື່ອສືບທອດຄວາມງົດງາມແນວນ້ີໃຫ້ມີສືບຕໄປ ຂ້ອຍຈ່ຶງໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານລາວກັບໝູ່ເພ່ືອນຂອງຂ້ອຍຢູູ່ທີ່ນະຄອນຄຸນໝິງ, 

ແຕ່ງອາຫານລາວອັນແຊບຊ້ອຍທ່ີມີເອກະລັກສະເພາະ. ໃນປັດຈຸບັນ, ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານລາວຂອງພວກເຮົາແມ່ນໝານຫຼາຍ, 

ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄົນຈີນທ່ີເຄີຍໄປລາວ ຫືຼ ນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຢູ່ຄຸນໝິງນ້ີ. ຢູ່ທ່ີນ້ີ, ພວກເຂົາໄດ້ຊອກເຫັນຄວາມຊົງຈ�າ

ຕປະເທດລາວຂອງຕົນ, ຂ້ອຍຈ່ຶງຮູ້ສຶກວ່າພາກພູມໃຈຫຼາຍ.
秦超 ：金达和《占芭》的读者朋友们，大家好。几年前，我经常去老挝旅游，那里浓厚的佛教文化和淳朴善良的人

民给我留下了深刻印象。为了把这份美好延续下去，我与朋友一起在云南昆明开了一家老挝餐厅，专门做老挝特色

美食。目前，我们的老挝餐厅生意很不错，顾客主要是曾经到过老挝的中国人和在昆明读书的老挝留学生。在这里，

他们找到了属于自己的老挝记忆，这一点让我觉得很自豪。

ຈິນດາ: ໄດ້ຍິນແນວນ້ີຮູ້ສຶກວ່າດີຫຼາຍ. ເຖ້ົາແກ່ ສິນ, ນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາກ�ເຄີຍເຫັນວ່າໃນຮ້ານອາຫານຂອງ

ພວກເຈ້ົາ ກ�ມີວາລະສານ ຈຳປາ ຈັດວາງໄວ້ຢູ່, ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ.
金达 ：听起来很不错。秦店长，我们的记者曾看到你们店里也摆放了《占芭》杂志，非常感谢哦。
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ທ້າວ ສິນເຊົາ: ແມ່ນ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ບວ່າໜ້າປົກ ຫຼືວ່າ ການອອກແບບຂອງວາລະສານ ຈ�າປາ ແມ່ນງາມ 
ຫຼາຍ, ລູກຄ້າມາແລ້ວ ກ�ມັກເປີດອ່ານ. ວາລະສານ ຈ�າປາ ກ�ໄດ້ກາຍເປັນໜ່ຶງໃນປັດໄຈຂອງປະເທດລາວໃນຮ້ານ
ອາຫານພວກເຮົາແລ້ວ.
秦超 ：是的。我觉得《占芭》杂志的封面和设计都很好看，顾客来了也喜欢翻阅。《占芭》杂志也成为

我们的店的老挝元素之一啦。

ຈິນດາ: ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃກ້ຈະເປີດການບ�ລິການໃນໄວໆນ້ີແລ້ວ, ສຳລັບເລ່ືອງນ້ີ ເຈ້ົາມີຄວາມຄາດຫວັງແນວໃດແດ່?
金达 ：中老铁路马上就要开通了，对此你有什么期待呢？

ທ້າວ ສິນເຊົາ: ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດການບ�ລິການ, ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຄາດຫວັງຫຼາຍ. 
ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຄ່ືອງປະກອບການເຮັດອາຫານຂອງຮ້ານອາຫານພວກເຮົາ ດຽວນ້ີສ່ວນຫຼາຍຊ້ືມາ
ຈາກກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງພັນນາ(Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture), ເຖິງ
ແມ່ນວ່າສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນຂັ້ນພື້ນຖານກ�ຕາມ,  ແຕ່ຍັງມີສ່ວນປະກອບການເຮັດອາຫານບາງຢ່າງ 
ແມ່ນມີແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວສະເພາະ. ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການບ�ລິການແລ້ວ, ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດຊ້ື
ເຄ່ືອງປະກອບການເຮັດອາຫານ ມາຈາກປະເທດລາວໂດຍກົງຍ່ິງສະດວກຫຼາຍຂ້ຶນ, ພ້ອມທັງຍັງສາມາດປະດິດສ້າງອາຫານ
ລາວຊະນິດໃໝ່ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາແກ່ລູກຄ້າ.
秦超 ：中老铁路开通，对我们来说是一件十分值得期待的事情。受疫情影响，我们餐馆现在的食材主要从西双版纳

傣族自治州采购，虽然基本能满足需求，但仍有一些食材是老挝特有的。中老铁路开通后，或许我们就可以更方便

地从老挝采购食材了，同时也能为食客们研发出更多的老挝菜品。

ຈິນດາ: ອັນນ້ີສ�າລັບຜູ້ມັກຮັກອາຫານລາວຢູ່ໃນປະເທດຈີນແລ້ວ, ມັນເປັນສ່ິງທ່ີໜ້າຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍ, ແຮ່ງບຕ້ອງເວ້ົາເຖິງໝູ່
ເພ່ືອນຄົນລາວທ່ີຮຽນຢູ່ນະຄອນຄຸນໝິງນ້ີແລ້ວ.  ວຽງໄຊ ພຸດທະວົງ, ເຈ້ົາຄິດວ່າແນວໃດ?
金达 ：这对中国的老挝美食爱好者来说，真是一件值得高兴的事情，更别说在昆明求学的老挝朋友了。闻鹏宇，

你觉得呢？

ທ້າວ ວຽງໄຊ ພຸດທະວົງ: ແມ່ນແລ້ວ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂ້ອຍບໄດ້ກິນອາຫານລາວມາແຕ່ດົນແລ້ວ, ເທື່ອໜ້າມີໂອກາດ ຈະຕ້ອງ 
ໄປຮ້ານອາຫານຂອງເຖ້ົາແກ່ ສິນ ຊິມອາຫານລາວແນ່ນອນ. ສຳລັບຂ້ອຍເອງ, ການເປີດການບ�ລິການຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ, ຈະເຮັດໃຫ້ເສ້ັນທາງກັບຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຂ້ອຍຍ່ິງໃກ້ເຂ້ົາ. ເວລາມໆ ນ້ີ, ຂ້ອຍມີໂອກາດດີທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳການ 
ສຳພາດໃນຫົວຂ�ກ່້ຽວກັບການເປີດການບ�ລິການຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຊ່ິງຈັດຂ້ຶນໂດຍພາກສວ່ນໂຄສະນາຂອງຄະນະກ�າມ
ະການພັກກອທມມູນິດຈີນແຂວງຢຸນນານ, ຈ່ຶງໄດ້ສຳຜັດກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລ່ວງໜ້າກ່ອນໝູ່. ຂ້ອຍໄດ້ເດີນທາງຜ່ານຄຸນໝິງ 
ຢູ້ຊີ(Yuxi City) ພູເອີ(Puer City) ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງພັນນາ(Xishuangbanna Dai Autonomous 

Prefecture) ແລະ ບ່ອນອ່ືນໆ, ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກຂະບວນນ້ີ, ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຍ່ິງຄາດຫວັງຕການເປີດການບ�ລິການ
ຂອງລົດໄຟລາວ-ຈີນແລ້ວ.
闻鹏宇 ：是的。其实，我很久没有吃老挝菜了，改天一定要去秦店长的店里尝尝。对于我来说，中老铁路开通后，回家的

路更近了。最近，我有幸参加了云南省委宣传部举办的中老铁路开通运营主题采访活动，抢先体验了中老铁路。我一路经

过了昆明、玉溪、普洱、西双版纳等地，从中学到了很多知识，让我对中老铁路的开通更加期待。

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕການແບ່ງປັນຂອງພວກເຈ້ົາທັງສອງຄົນ, ພວກເຮົາມາຕ້ັງຄວາມຄາດຫວັງຮ່ວມກັນຕການ 

ເປີດການບ�ລິການເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເນາະ!
金达 ：感谢两位的分享，让我们一起期待中老铁路正式通车运营吧！
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