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疫情防控，中国坚持“动态清零”微度假，一样很开心
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      ເພື່ອນມິດທັງຫຼາຍ, ການປຽນແປງຂອງລະດູການແມນກົດເກນທ�າມະຊາດທີ່ໝູນວຽນໄປມາ. ມັນ

ໄດກກ�າເນີດຄວາມມຸງມາດປາຖະໜາຈາກໃຈຈິງຕອະນາຄົດອັນດີງາມ ແລະ ແບກຫາບເອົາຄວາມຄາດ

ຫວັງອັນໄຮຂອບເຂດເພ່ືອທ່ີຈະເດີນໜາກາວໄປສູເປ້ົາຫມາຍໃຫມອີກຄ້ັງໜ່ຶງ.

        ປີ 2021, ພວກເຮົາຈັບມືກັນພອມກັນຜານຜາມາ. ວາລະສານ ຈ�າປາ ທັງໝົດ 12 ສະບັບ ໄດພິມອອກ

ເຜີຍແຜ, ບົດຄວາມທາງ ວິແຊັດ ຮອຍກວາບົດໄດສົ່ງອອກໄປ, ຂາວທາງ ເຟສບຸກ ແລະ ທະວິດເຕີ້ ໄດ

ຖືກເຜີຍແຜອອກໄປເປັນພັນໆເທ່ືອ, ເຊ່ິງລວນແຕໄດບັນທຶກຄ�າສັບທ່ີວາ “ມິດຕະພາບ”. ພວກເຮົາສະເຫີຼມສະ

ຫຼອງການສາງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດລາວ-ຈີນ ຄົບຮອບ 60 ປີ, ນັບແຕການນ�າລັດຖະບານຂອງສອງປະ

ເທດ ນັກວິຊາການ ນັກທຸລະກິດ ເຖິງປະຊາຊົນທ�າມະດາ, ຄວາມອວຍພອນທ່ີນັບບຖວນໄດ ຖືກລວມເຂ້ົາເປັນ

ປະໂຫຍກດຽວຄື: ຂ�ອວຍພອນໃຫມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ຈ່ົງໝ້ັນຄົງຂະໜງແກນຊ່ົວກາລະນານ; ພວກເຮົາບັນ

ທຶກເລ່ືອງລາວທ່ີສອງປະເທດຮວມມືກັນຕຕານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຈ້ົາອະທິຖານຂ�ພອນໃຫ

ຂອຍຢູທີ່ທາດຫຼວງ, ຂອຍເດີນທາງຫຼາຍພັນກິໂລແມັດເພື່ອມາຊວຍເຫຼືອເຈົ້າ, ທຸກຂະນະເວລາຂອງການຕ

ຕານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວນແຕເປັນສັກຂີພິຍານໃຫແກປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກ�າລາວ-

ຈີນ; ພວກເຮົາຮວມກັນເປັນສັກຂີພິຍານໃຫແກການເປີດນ�າໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຊິ່ງມັນຫຼຸດຜອນ

ໄລຍະຫາງລະຫວາງພວກເຮົາໃຫສ້ັນລົງ, ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕນ້ີຕໄປ ພູຈະ

ບສູງອີກ ແລະ ເສ້ັນທາງຈະບຍາວໄກອີກ.

        ພວກເຮົາຫວນຄືນປີເກ່ົາ ແມນເພ່ືອຕອນຮັບປີໃໝດວຍໃຈສະຫງົບເຢັນຍ່ິງຂ້ຶນ.

        ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2022, ສັນຍາການພົວພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານພາກພ້ືຶນ (RCEP), ເຊ່ິງເປັນ

ສັນຍາການຄາເສລີທ່ີກວມເອົາປະຊາກອນຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ເຂດແດນກວາງຂວາງທ່ີສຸດຂອງໂລກ ໄດເກີີດ

ມີຜົນບັງຄັບໃຊຢາງເປັນທາງການຕ 10 ປະເທດ ຄື ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, 

ຈີນ, ຍ່ີປຸນ, ນູແວນເຊລັງ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ. ສັນຍາອາເຊັບບວກຊອນເຂ້ົາກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແນ

ນອນຈະຕອງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແບບທ່ີວາ “1+1 ຫຼາຍກວ່າ 2”, ເປັນກ�າລັງຊວຍຍູລາວ-ຈີນສອງປະເທດ

ຮວມກັນກາວໄປສູຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງ.

      ທຸກໆຄວາມກາວໜາຂອງວາລະສານ ຈ�າປາ, ລວນແຕແມນແຍກອອກຈາກຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການ

ສະຫນັບສະຫນູນຂອງເພ່ືອນມິດຜູອານທັງຫຼາຍບໄດ. ປີໃໝປີນ້ີ ພວກເຮົາຂ�ອວຍພອນດວຍຄວາມຈິງໃຈມາຍັງ

ບັນດາເພ່ືອນມິດຜູອານ ສະບາຍດີປີໃໝ ແລະ ໂຊກດີມີສຸກ ສົມໃຈດ່ັງຫວັງ!

ຫອງການບັນນາທິການວາລະສານ ຈ�າປາ
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迈向更好的未来
——2022 年《占芭》杂志新年寄语

朋友们，四季更替是循环往复的自然规律。它孕育着对美好未来的

虔心祈盼，承载着向新目标再次进发的无限期许。

2021 年，我们一同携手走过。《占芭》十二期正刊付梓，百余条微信文

章推送，上千条脸书、推特资讯发布，记录下的是“友谊”二字。我们庆祝中

老建交 60 周年，从两国政要到学者商人到普通民众，千言万语汇成一句话 ：祝

中老友谊万古长青 ；我们记录两国携手抗击新冠肺炎病毒，你在塔銮下为我祈福，

我不远千里回馈以援助，每一个抗疫瞬间，都是中老命运共同体的见证 ；我们一同

见证了中老铁路通车，它缩短了我们之间的距离，昆明到万象从此山不再高、路不再长。

我们回顾旧岁，是为了更从容地迎接新年。

2022 年 1 月 1 日，涵盖全球最多人口、最广区域的自由贸易协定——《区域全面经济

伙伴关系协定》（RCEP）对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰

和澳大利亚 10 国正式生效。RCEP 和中老铁路叠加，一定可以发挥“1+1 大于 2”的效果，助力中

老两国共同迈向繁荣富足。

《占芭》杂志的每一点进步，都离不开读者朋友们的关心和支持。新的一年，我们真诚祝愿读者朋友们，新年快乐，

吉祥如意！

《占芭》杂志编辑部

0303



[qfdjk;v;prvoxu.s,j @W@@
新年贺词

mjko lu9yhozy' xtmkoxtgmf9uo
中国国家主席 习近平

      ສະບາຍດີ ບັນດາທານ. ປີ 2022 ໃກຈະໝູນວຽນມາ
ເຖິງນ້ີ, ຂາພະເຈ້ົາຢູນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ຂ�ສ່ົງຄວາມອວຍພອນ
ປີໃໝອັນປະເສີດມາຍັງບັນດາທານ.
      ເມ່ືອຫວນຄືນປີທ່ີຜານມາ ຈະພົບເຫັນວາເປັນປີໜ່ຶງທ່ີມີ

ຄວາມໝາຍບທຳມະດາ. ພວກເຮົາໄດເປັນສັກຂີພິຍານໃຫກັບ
ຫຼາຍເຫດການໃຫຍສ�າຄັນທີ່ມີຄວາມໝາຍເປັນຫຼັກໝາຍໃນ
ປະຫວັດສາດຂອງພັກ ແລະ ປະເທດຊາດ. ພວກເຮົາໄດເຮັດ
ສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີໜຶ່ງຂອງເປົ້າໝາຍສູຊົນ 100 ປີ ສອງ

我同外国领导人及国际组织负责人电话沟通、视频连线时，他们多次赞扬中国抗疫和

为全球疫情防控所作的贡献。截至目前，中国累计向 120 多个国家和国际组织提供 20 亿

剂新冠疫苗。世界各国风雨同舟、团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章。
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ເຫດການ ແລະ ພວມກາວໜາໄປສູເປ້ົາໝາຍທີສອງຂອງເປ້ົາ
ໝາຍສູຊົນ 100 ປີ ສອງເຫດການ, ພວກເຮົາໄດເລ່ີມເດີນທາງ
ຄ້ັງໃໝແຫງການສາງສາປະເທດສັງຄົມນິຍົມທ່ີທັນສະໄໝຢາງ
ຮອບດານ ແລະ ພວມກາວເດີນໄປຂາງໜາບົນເສ້ັນທາງແຫງ
ການຟ້ືນຟູຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງຊົນຊາດຈີນ
ຢາງຂະຫຍັນຫາວຫັນ.
       ນັບຈາກຕ້ົນປີມາຮອດທາຍປີນ້ີ, ປະຊາຊົນຈີນທັງຫຼາຍ
ໄດເຮັດວຽກຢາງຫາວຫັນຢູຕາມໜາທີ່ຕຳແໜງຂອງຕົນຄື: 
ຢູຕາມໄຮນາ, ຢູໃນວິສາຫະກິດ, ຢູເຂດຊມຊົນ, ຢູໂຮງຮຽນ, 
ໂຮງໝ�, ຄາຍທະຫານ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ 
ອື່ນໆ. ທຸກຄົນໄດທຸມເຫື່ອເທແຮງ ມີການປະກອບສວນ ແລະ 
ກ�ໄດຮັບຜົນງານເຊັ່ນກັນ. ໃນເວລາທີ່ຜານພົ້ນໄປຢາງວອງ
ໄວນ້ັນ, ພວກເຮົາໄດເຫັນ ແລະ ໄດສຳຜັດເຖິງປະເທດຈີນ ທ່ີ
ມີຄວາມມານະອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຮຸງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມ, 
ເຊິ່ງຢູໃນປະເທດຈີນນີ້ ມີປະຊາຊົນທີ່ໜາເຄົາລົບຮັກ, ມີການ
ພັດທະນາທ່ີວອງໄວ ແລະ ມີພາລະກິດທ່ີສືບທອດຢາງຕເນ່ືອງ.
       ເລ່ືອງທ່ີປະຊາຊົນຫວງໃຍນ້ັນ ຂາພະເຈ້ົາຕອງຫວງໃຍ
ເຊັ່ນກັນ; ເລື່ອງທີ່ປະຊາຊົນມຸງຫວັງນັ້ນ ຂາພະເຈົ້າກ�ຕອງມີ
ການກະທຳ. ຂາພະເຈ້ົາມາຈາກຊົນນະບົດເຊ່ັນກັນ, ມີຄວາມ
ຮູສຶກອັນເລິກເຊິ່ງເຖິງຄວາມທຸກຍາກ. ໂດຍຜານຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງຫຼາຍເຊ່ັນຄົນຢາງຕເນ່ືອງ, ປະຊາຊົນຜູູທຸກຍາກ
ໃນເມ່ືອກອນ ດຽວນ້ີໄດກິນອ່ີມນຸງອຸນແລວ, ເຂົາເຈ້ົາໄດເຂ້ົາ
ໂຮງຮຽນ, ມີເຮືອນຢູ, ພອມທັງມີປະກັນໄພດານການປິ່ນປົວ
ພະຍາດ. ການສາງສັງຄົມທີ່ກິນດີນຸງດີຢາງຮອບດານໃຫສຳ
ເລັດ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແມນຄຳຕອບ
ຂອງພັກພວກເຮົາທີ່ມີຕປະຊາຊົນ ແລະ ກ�ເປັນການປະກອບ
ສວນຂອງພັກພວກເຮົາທ່ີມີຕໂລກ. ໃນດານການເຮັດໃຫປະຊາ
ຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູທີ່ດີຂຶ້ນກວາເກົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາບຄວນ
ເພິ່ງພ�ໃຈຕຜົນງານທີ່ໄດຮັບໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຍັງຕອງ
ເດີນທາງອີກຍາວໄກ.
      ໃນປີທີ່ຜານມາ, ຍັງມີສຽງຂອງຈີນ, ເຫດການໃນພິບ
ຕາດຽວຂອງຈີນ ແລະ ເລື່ອງລາວຂອງຈີນຢາງຫຼວງຫຼາຍ
ທີ່ເຮັດໃຫຄົນລືມຍາກ. ຄຳປະຕິຍານຕົວຂອງຊາວໜຸມທີ່ວາ 
“ຂ�ໃຫພັກໄວວາງໃຈ, ໃນຂະບວນການສາງຊາດໃຫເຂ້ັມແຂງ
ນ້ັນຈະມີຂອຍ”, ການບອກເລ່ົາດວຍຄວາມດູດດ່ືມທ່ີວາ “ຄວາມ
ຮັກທ່ີໂປງໃສ ເພ່ືອປະເທດຈີນເທ່ົານ້ັນ”; ຍານອາວະກາດ “ຈູຢົງ
(Zhurong)” ໄປສ�າຫຼວດດາວອັງຄານ, ຍານດາວທຽມ 
“ຊີ່ເຮີ(Xihe)” ໄປສ�າຫຼວດດວງອາທິດ ແລະ ສະຖານີອາວະ
ກາດ “ທຽນເຮີ(Tianhe)”ເດີນທາງໄປຢູໃນເວຫາ; ນັກກິລາ

ທັງຫຼາຍບຸກບືນສູຊົນຢາງຫາວຫັນ; ນັບແຕຂັ້ນເທິງຮອດຂັ້ນ
ລຸມໃນທົ່ວປະເທດໄດດຳເນີນການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຢາງເດັດດຽວ ແລະ ແຂງແຮງ; ປະຊາຊົນຜູ
ປະສົບໄພພິບັດໄດຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ໄດສາງ
ບານແປງເມືອງຄືນໃໝ; ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານຂອງກອງ
ທັບປົດປອຍປະຊາຊົນ ແລະ ກອງຕຳຫຼວດປະກອບອາວຸດ ໄດ
ຝຶກຊອມຢາງທ�ລະຫົດອົດທົນເພ່ືອສາງກອງທັບ ແລະ ກອງຕຳ
ຫຼວດໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອງກັນປະເທດຊາດ.....ວິລະຊົນທີ່
ເປັນຄົນທຳມະດານັບບຖວນໄດບຸກບືນສູຊົນ, ເຊ່ິງໄດເຕ້ົາໂຮມ
ກັນເຂົ້າ ແລະ ກາຍເປັນພະລັງແຮງຫຼັກແຫຼງແຫງການກາວ
ເດີນໄປຂາງໜາຢາງອົງອາດກາຫານຂອງຈີນໃນຍຸກໃໝ.
      ໃນເວລາຂາພະເຈົ້າພົບປະກັບຜູນຳຕາງປະເທດ ແລະ 
ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຜານທາງໂທລະສັບ 
ຫຼື ວິດີໂອ, ພວກເພິ່ນໄດຍອງຍ�ສັນລະເສີນຫຼາຍເທື່ອຕປະເທດ
ຈີນ ທ່ີໄດປະກອບສວນເພ່ືອຕຕານການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ເພ່ືອການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດ່ັງກາວ
ໃນທົ່ວໂລກ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລວມທັງໝົດແລວ ຈີນໄດສະ
ໜອງວັກຊິນຕານໂຄວິດ-19 ໃນຈ�ານວນ 2 ຕື້ຫຼອດໃຫແກ 
120 ກວາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ. ມີແຕບັນດາ
ປະເທດໃນໂລກຮວມກັນຜານຜາຟາຝົນລົມແດງ, ສາມັກຄີ
ຮວມມືກັນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຂຽນໜາປະຫວັດສາດໃໝ
ຂອງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳຂອງມວນມະນຸດໄດ.
      ຍັງອີກໜຶ່ງເດືອນປາຍເທົ່ານັ້ນ, ງານກິລາໂອລິມປິກ
ລະດູໜາວ ແລະ ງານກິລາໂອລິມປິກຄົນພິການລະດູໜາວປັກ
ກິ່ງກ�ຈະໄຂຂຶ້ນ. ການທີ່ເຮັດໃຫຄົນຫຼາຍກວາເກົ່າເຂົ້າຮວມກິ
ລານ�າ້ກາມ ແລະ ຫິມະ ກ�ແມນຄວາມໝາຍຂອງກິລາໂອລິມ
ປິກ. ພວກເຮົາຈະທຳຄວາມພະຍາຍາມຢາງສຸດຂີດເພ່ືອຈັດງານ
ກິລາໂອລິມປິກທ່ີໜາຊົມຄ້ັງໜ່ຶງ. ໂລກມີຄວາມຫວັງຕປະເທດ
ຈີນ, ປະເທດຈີນໄດກຽມພອມແລວ.
       ພວກເຮົາຈ່ົງຮວມກັນກາວໄປສູອະນາຄົດ! ຂ�ອວຍພອນ
ໃຫປະເທດຊາດຈ່ົງມີຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນຢູເຢັນເປັນສຸກ!

vtmy[kpI6[rk[

ຕອນຮບັປ ີ2022
迎接2022年 新华社 图
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“比心”：告别 2021，你好 2022
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      ປີ 2021 ໄດຜານພົ້ນໄປແລວ, ກະລຸນາກວດເຊັກຮັບເອົາ “ການ
ເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈ” (Finger heart)ທ່ີຝາກໄປຈາກພວກເຮົາດວຍ.

      ປີ 2022 ໄດມາຮອດແລວ, ກະລຸນາກາວຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າອອກ

ມາດວຍສຽງດັງໆ.

      ຂະນະໂອກາດສ່ົງທາຍປີເກ່ົາຕອນຮັບປີໃໝ, ວາລະສານ ຈຳປາ ໄດນ�າ

ເອົາການເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈຂອງຄົນຈີນທີ່ໜາຮັກຈ�ານວນໜຶ່ງ ມາໃຫຜູ

ອານ.ຈາກຂະນະເວລາດັ່ງກາວພວກເຮົາສາມາດຮັບກຳລັງໃຈອັນອົບອຸນ

ເພ່ືອສືບຕບຸກບືນໄປໜາ ແລະ ມຸງໜາໄປສູປີ 2022 ທ່ີສວຍສົດງົດງາມຫຼາຍ

ຂ້ຶນ.

2021 年，已经过去，请查收我们的“比心”。

2022 年，已经到来，请大声说出你的爱。

在辞旧迎新之际，《占芭》杂志带给读者一群可爱的中国人

的“比心”瞬间。从这些瞬间，我们可以收获继续前行的温暖力量，

向着更美好的 2022 出发。

ຮູບ ① ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2021,  ທ່ີຈຸດກວດກາຫາເຊ້ືອພະຍາດໂຄວິດ-19 

ເຂດຊມຊົນຝູຊນນະຄອນຮາບິນແຂວງເຫີຍຫົຼງຈຽງ(Fushun community, 

Harbin City, Heilongjiang Province) ພະນັກງານການແພດສອງ

ຄົນກຳລັງເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈ ຖາຍຮູບນຳກັນ.

图①2021年1月23日，两名医护人员在黑龙江省哈尔滨市抚顺社

区核酸检测点“比心”合影。新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 24 ກ�ລະກົດ 2021, ທ່ີໂຕກຽວ ຍ່ີປຸນ, ນາງ ຢາງຊຽນ(Yang 

Qian) ນັກກິລາຈີນໄດເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈ ໃນພິທີມອບຮັບລາງວັນງານ

ກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວເພດຍິງ ຍິງປືນລົມໄລຍະ 10 ແມັດ.
图② 2021 年 7 月 24 日，日本东京，中国运动员杨倩在东京奥

运会射击女子 10 米气步枪颁奖仪式上“比心”。新华社 图

ຮູບ ③ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2021, ຖະໜົນທ່ີເປັນຮູບຫົວໃຈໃນໜອງເຝີຍ

ຊຍນະຄອນເຮີເຝີຍແຂວງອັນຮຸຍ(Feicui lake, Hefei City, Anhui 

Province)ທ່ີຖາຍພາບທາງອາກາດ.

图③2021年5月22日，航拍安徽省合肥市翡翠湖周边呈爱心形状

的道路。CNSphoto

ຮູບ④ ວັນທີ 5 ກ�ລະກົດ 2021, ທ່ີຫອງຮຽນ ມ 7 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໝາຍເລກ 

25 ນະຄອນຊືເຈຍຈວງ ແຂວງເຫີເປີຍ(Shijiazhuang City, Hebei 

Province), ຍາມຄູປະຈຳຫອງສຳເລັດຊ່ົວໂມງສອນຄ້ັງສຸດທາຍກອນການ

ສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາໄລ ພວກນັກຮຽນໄດເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈໃຫຄູ.

图④2021年7月5日，河北省石家庄市第25中学一高三年级教

室，当班主任给学生们上完高考前“最后一课”时，同学们向老

师做出“比心”的手势。CNSphoto

ຮູບ ⑤ ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021,  ທ່ີສະຖານີລົດໄຟຊີອານແຂວງສານຊີ(Xi'an 

City, Shaanxi Province), ພະນັກງານທາງລົດໄຟປຽນຖາຍເຄ່ືອງນຸງ

ຊດໃໝແລວ ເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈ ໃຫຜູໂດຍສານ.

图⑤2021年9月10日，陕西西安火车站，乘务员换上新装向乘客

“比心”。CNSphoto

④

⑤
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ຮູບ ① ວັນທີ 11 ກຸມພາ 2021, ທ່ີສະຖານທ່ີແຍກປຽວແຫງໜ່ຶງ ທ່ີເຂດເຕ້ົາ

ວາຍນະຄອນຮາບິນແຂວງເຫີຍຫົຼງຈຽງ(Daowai District, Harbin City,

Heilongjiang Province), ນາງ ເຈ້ີງຢີງຢີງ(Zheng Yingying) ພະ

ນັກງານການແພດ ກັບ ລູກຊາຍ ຊນຊນ(Shunshun)  ຜານປະຕູກະຈົກ ເຮັດ

ມືເປັນຮູບຫົວໃຈ ໃຫກັນ ແລະ ກັນ.

图①2021年2月11日，在黑龙江省哈尔滨市道外区一集中隔离点，

医护工作者郑莹莹和儿子顺顺隔着玻璃门“比心”。新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 8 ເມສາ 2021, ທີ່ຮານກາເຟ ຊົງໂຈ(HINICHIJOU)  

ທ້າວ ອາເຄີນ ຜູທ່ີມີບັນຫາທາງການໄດ້ຍິນ ກັບ ເພ່ືອນຮວມງານ  ເຮັດມືເປັນ

ຮູບຫົວໃຈ ໃຫແກລູກຄາ. ເນ່ືອງຈາກວາ ຮານກາເຟດ່ັງກາວ ໄດສະໜອງ

ໂອກາດເຮັດວຽກ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນກັບສັງຄົມ ຈຶ່ງໄດຮັບຄວາມນິ

ຍົມຈາກ ຊາວເນັດຈີນຫຼາຍ.

图②2021年4月8日，听障人士阿肯和同事在“熊爪”咖啡店洞

口为顾客“比心”。“熊爪”咖啡店为残疾人提供就业和融入社

会的机会，在中国社交网络上广受好评。新华社 图

ຮູບ③ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2021, ທ່ີເມືອງຢົງຊນນະຄອນຝູໂຈວແຂວງຝູຈຽນ

(Yongchun County, Quan Zhou, Fu Jian Province) ນາງ ຫິຼນ

ຫາຍຢ້ັນ ນັກຮຽນ ປ 6  ກັບ ໝູສະໜິດ  ເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈ ຖາຍຮູບເປັນທ່ີ

ລະລຶກຕອນຮຽນຈົບ.

图③2021年5月25日，福建省泉州市永春县，小学六年级学生林

海燕（右）与好朋友在拍摄毕业照时“比心”。新华社 图

ຮູບ ④ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021, ວັນຄູຮັກຈີນ(ວັນທີ 7 ເດືອນ 7 ຕາມປະຕິ

ທິນຈັນທະຄະຕິຂອງຈີນ)ຕາມປະເພນີໃກຈະມາເຖິງ, ທ້າວ ຝູຈົ່ງຜິງ(Fu 

Zhongping,ຊາຍ) ຊາງໄມ ກັບ ນາງ ວູຊິງ(Wu Qing) ເມຍເພິ່ນຜູ

ເປັນຊາງໄມຄືກັນ ເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈໃຫກັນ ແລະ ກັນທ່ີສະຖານທ່ີກສາງ.

图④2021年8月12日，中国传统节日“七夕节”将至，木工伏衷平

（左）在工地上和同为木工的妻子吴清互相“比心”。新华社 图

ຮູບ ⑤ ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2021,  ຄົນ ແລະ ຫຸນຍົນໝີແພນດາ ທ່ີຈະເຂ້ົາ

ຮວມການວາງສະແດງທີ່ຫອງວາງປະເທດຈີນໃນງານວາງສະແດງໂລກ

ດູໄບ(Dubai)ໄດຈຳລອງທາທາງເຮັດມືເປັນຮູບຫົວໃຈ ຂອງມະນຸດ.

图⑤2021年9月11日，即将参展迪拜世博会中国馆的熊猫机器人

演示“比心”动作。CNSphoto

ຮູບ ⑥ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021,  ທ່ີໂຮງຮຽນປະຖົມເລກສາມສັງກັດ ມະຫາ

ວິທະຍາໄລສາງຄູຣູກາວ(Rugao Normal School)ແຂວງຈຽງຊ(Jiang

su Province)ນັກຮຽນຮວມກັນລຽນແຖວເປັນຮູບຫົວໃຈ  ແລະ ຮອງ

‘‘ເພງສັນລະເສີນມາຕຸພົມ’’.

图⑥2021年9月29日，在江苏省如皋师范学校第三附属小学，学

生们摆出“爱心”图案，齐唱《歌唱祖国》。CNSphoto

④

⑤

⑥
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       ໃນມູນເຊ້ືອວັດທະນະທຳຂອງຈີນ, ມີປະເພນີກຽວກັບ 12

ລາສີເກີດ ເຊັ່ນຕາມລ�າດັບແມນ: ປີຊວດ, ປີສະຫຼູ, ປີຂານ, 
ປີເຖາະ, ປີມະໂລງ, ປີມະເສັງ, ປີມະເມຍ, ປີມະແມ, ປີວອກ, 
ປີລະກາ, ປີຈ� ແລະ ປີກຸນ. ຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຂອງຈີນ 
ປີ 2022 ເປັນປີຂານ, ວັນທີ 1 ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2022 ແມນ
ມ້ືປີໃໝກຸດຈີນ.
      ເສືອເປັນສັດໃຫຍທ່ີສຸດໃນຈ�າພວກສັດສາຍພັນແມວ, ເຊ່ິງ
ຢູຕອນສູງສຸດຂອງຕອງໂສອາຫານ. ຕົວໜັງສືອັກສອນຈີນ 
“ 王 ”(ອອກສຽງຫວັງ, ມີຄວາມໝາຍວາເຈ້ົາ ເຈ້ົາພະຍາ) ກ�
ເປັນຫັນປຽນມາຈາກລວດລາຍຂອງໜາຜາກເສືອ. ເສືອ, ຖືກ
ຄົນຈີນຖືເປັນ ເຈົ້າພະຍາຂອງສັດປາ ເປັນເວລາດົນນານມາ
ແລວ.
      ໃນປະເທດຈີນ, ວັດທະນະທຳເສືອມີປະຫວັດສາດອັນ
ຍາວນານ, ເກືອບເວົ້າໄດວາມັນເກີດພອມກັນກັບອະລິຍາທຳ 
ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊົນຊາດຈີນ. ຈາກກົກເຫຼົ່າມະນຸດສະ
ໄໝດຶກດ�າບັນ ຖືເສືອເປັນສັນຍາລັກເຊ່ືອຖື ມາຮອດການເຊ່ືອ
ຖືສັດທາໃນທຸກເຂດແດນ ໃນທຸກເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ຈົນຮອດ

ສຸດທາຍ ມີວັດທະນະທຳເສືອແບບຕາງໆນາໆອຸດົມສົມບູນ, 
ຄວາມໝາຍທ່ີເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ຄວາມໝາຍການເປັນຕົວ
ແທນຂອງເສືອນ້ັນ ແມນໄດອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນເປັນກາວໆ.
      ເຖິງແມນວາ ຍັງໄດຮັບຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19, ແຕ
ປີຂານສາມາດນຳເອົາຄວາມກາຫານ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລ້ົນ
ມາໃຫຄົນຈີນ, ເພາະວາ ເສືອເປັນສັດທ່ີໂຕໃຫຍ ມີພະລັງ ແລະ 
ເປັນສັດແຂງແຮງທີ່ສຸດ. ເຊື່ອໝັ້ນວາ ຜູຄົນທີ່ໃຊຊີວິດຢູໃນປີ
ຂານນີ້ ຈະສາມາດສອງແສງປະກາຍ ຄວາມກາຫານ ແລະ 
ພະລັງວັງຊາອັນຍິ່ງໃຫຍກວາເກົ່າອອກມາ ແລະ ຈະບຸກສະ
ພາບການໃໝໃນປີໃໝນ້ີ.
      ໃນກາລະໂອກາດທ່ີປີຂານໃກຈະມາເຖິງນ້ີ, ບັນນາທິການ
ແລະ ນັກຂາວທັງຫຼາຍຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ຈະເລ່ົາເລ່ືອງ
ລາວບຸນກຸດຈີນຂອງໃຜລາວໃຫຜູອານທັງຫຼາຍຟັງ. ຈາກເລ່ືອງ
ລາວເຫ່ົຼານ້ັນ ພວກເຮົາສາມາດສຳຜັດເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ 
ຮີດຄອງປະເພນີດັ້ງເດີມຂອງບຸນກຸດຈີນ, ສັງເກດເບິ່ງການ
ປຽນແປງເລັກໆນອຍໆໃນຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄົນຈີນ.

     根据中国传统历法，2022 年 2 月 1 日是虎年春节。

  尽管仍然受到疫情影响，但虎年能为中国人带来勇气和激情。因为虎是威猛的，虎

是强大的。相信生活在虎年的人们，一定能够激发出更大的勇气和力量，在新的一年

开创新气象。在虎年到来之际，《占芭》杂志的记者编辑们为读者朋友们讲述自

己的春节故事。从这些故事中，我们可以品味中国春节文化，感受中国春节

习俗，观察中国人生活的点滴变化。

本刊记者 陈创业 / 文
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读 大 学 时，

我 曾 收 到 过 表

哥 送 的 新 年 礼

物 —— 一 件 灰 色

羊 毛 衫， 高 领，

手 感 柔 软， 针 脚

很 密， 穿 上 既 暖

和 又 舒 适。 羊 毛

衫是他在外打工

自 己 制 作 的。 今

年 春 节， 我 给 表

哥的小儿子买了

一顶手工制作的

虎 头 帽。 在 我 的

家 乡， 老 虎 被 视

为孩子的庇护神，

可以帮儿童阻挡

灾 难， 希 望 侄 子

在虎年带着虎头

帽健康成长。
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羊毛衫与虎头帽

      ການນຸງເຄືອ່ງນຸງໃຫມໃນບນຸກດຸຈນີແມນປະເພນໜີຶງ່, ເຊິງ່

ຫມາຍຄວາມວາການບອກລາສິງ່ເກົາ່ ແລະ ຕອນຮບັສິງ່ໃຫມ,

ຊວີດິການເປນັຢູຈະດຂີຶນ້ທກຸໆປ.ີ ແຕວາ, ຂອຍມກັຄດິເຖງິເສືອ້

ຂນົແກະຜນືເກົາ່ນັນ້ສະເໝ.ີ

      ໃນປ ີ2006, ຂອຍໄດເຂົາ້ຮຽນຢູມະຫາວທິະຍາໄລ. ມືກ້ອນ

ບນຸ ກດຸ ຈນີໃນປນີັນ້, ອາຍຂອງຂອຍ, ຜູທີເ່ຮດັວຽກຢູບອນອືນ່, 

ໄດກບັເມອືເຮອືນພອມກະເປາົໂດຍສານໜວຍບກັໃຫຍ. ບານ 

ເກດີ ຂອງຂອຍແມນ ຢູຕາແສງ ແຫງ ໜຶງ່ ໃນ ແຂວງເຫນີານ(He

nan Province)ທາງ ພາກ ກາງ ຂອງ ຈນີ, ແຕ ລະ ປ ີມ ີຊາວ ບານ 

ເປນັ ຈ�າ ນວນ ຫວຼງ ຫາຼຍ ໄປ ເຮດັ ວຽກ ຢູ ຕວົເມອືງ ແຄມ ທະ ເລ ທາງ

ພາກຕາ ເວນັ ອອກ  ແລະ  ພາກ ໃຕ, ເຂາົ ເຈົາ້ ກບັ ຄນື ບານໜຶງ່ ຫຼ ື

ສອງ ມື້ ກອນ ບນຸ ກດຸ ຈີນ, ພາຍຫຼັງ ບນຸ ກຸດ ຈນີ, ພວກເຂາົຈະກັບ

ຄນືໄປເຮດັວຽກຢູໃນໂຮງງານຂອງຕວົເມອືງ.

      ອາຍຜູນັ້ນເປນັລູກຊາຍຂອງປາກົກຂອຍ, ອາຍສຸງູກວາ

ຂອຍຫາປີ. ເມືອ່ຂອຍຮຽນຢູໂຮງຮຽນມັດທະຍມົຕອນປາຍ, 

ລາວຈຶ່ງເລີ່ມໄປເຮັດວຽກຢູທາງນອກ. ຕົວເມອືງ ທີ ່ລາວ ເຮດັ 

ວຽກ ຢູ ນັນ້ເອີນ້ວາເມອືງຈາງເຈຍກາງ(Zhangjiagang City), 

ເຊິ່ງເປັນເມອືງ ທາ ເຮືອ ອຸດສາຫະກ�າເກດີ ໃໝ ແຫງໜຶງ່ຂອງ 

ແຂວງຈຽງຊ(Jiangsu Province) ແລະ ໄກຫາງ ຈາກ ບານ 

ເກດີ  600 ກ ິໂລ ແມດັ.

      ອາຍຂອງຂອຍເຮດັວຽກຢູໃນໂຮງງານຜະລດິເສືອ້ຂນົ

ແກະແຫງໜຶງ່ໃນເມືອງຈາງເຈຍກາງ, ຍອນລາວເຮດັວຽກ

ຢາງຕັງ້ໃຈ ແລະ ຂະຫຍນັຂນັແຂງ, ລາວໄດກາຍເປນັຜູຈດັການ

ຂອງສາຍການຜະລິດຈາກພະນັກງານທ�າມະດາຜູໜຶງ່ໃນສາມ

ປທີີຂ່ອຍຮຽນຢູໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. ໃນປ ີ2006, ເມືອ່

ຂອຍເຂົາ້ຮຽນຢູມະຫາວທິະຍາໄລ, ລາວໄດເຊົາ່ສາຍການຜະ

ລດິໜຶ່ງດວຍເງນິທີ່ເກັບໄດໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ລາວກາຍ

ເປນັນາຍຈາງນອຍຜູໜຶງ່. ເມືອ່ ກບັ ຄນື ບານໃນ ປ ີນັນ້, ສິງ່ທີລ່າວ

ເອາົກບັມາບານ ແມນເສືອ້ຂນົແກະທີຜ່ະລດິໂດຍລາວເອງ.

      ຂອຍກ�ໄດຮບັຂອງຂວນັປໃີຫມຈາກອາຍ---ເສືອ້ຂນົແກະ

ສຂີີ້ເຖົ່າຜນືໜຶ່ງ, ເຊິງ່ມຄີ�ສູງ ແລະ ອອນນຸມມ,ື ມຮີອຍຫຍບິ

ຢາງໜາແໜນ ແລະ ນຸງແລວຮູສກຶອບົອຸນ ແລະ ສະບາຍຕວົ.

      ເສືອ້ຂົນແກະຜືນນີ ້ໄດຢູ່ພອມກນັກບັຂອຍຜານສີປ່ຂີອງວິ

ທະຍາໄລ, ດັງ່ນັນ້ແຂນເສອື ແລະ ຄ�ເສອືລວນແຕຫຼຸຍຫຽນໝດົ

ແລວ.

       ປດັຈບຸນັນີ,້ ຂອຍເຮດັວຽກຢູນະຄອນຄນຸໝງິ ແລະ ໄດສາງ

ຄອບສາງຄວົຢູນີແ້ລວ. ນະຄອນຄນຸໝງິແມນຫາງ ຈາກ ບານ ເກດີ 

ຂອງຂອຍປະມານ 2000 ກວາ ກ ິໂລ ແມດັ. ແຕຍອນໄດມລີດົໄຟ

ຄວາມໄວສງູ ແລະ ກ�ສາມາດຂີຍ່ນົໄປໄດ,້ ສະນັນ້ ຄວາມຮູສກຶ

ໃນການກບັບານຂອງຂອຍ ຖາທຽບກບັການຂີລ່ດົເມຂອງອາຍ

ຂອຍໃນເມືອ່ກອນ ສາມາດເວົາ້ໄດວາໄວກວາ ແລະ ສະດວກ

ສະບາຍກວາ.

      ຍອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຂອຍບໄດກບັ

ບານໄປສະຫອຼງບນຸກດຸຈນີເປນັເວລາສອງປແີລວ, ແຕຂອຍໄດ

ກຽມພອມຂອງຂວນັປໃີໝໃຫແກຄອບຄວົ ແລະ ພີນ່ອງ. ຂອຍຍງັ

ໄດຊື້ໝວກຫົວເສືອທີ່ເຮັດດວຍມືໜວຍໜຶ່ງໃຫຫຼານຊາຍຂອງ

ຂອຍ--ລກູຊາຍຫຼາຂອງອາຍຂອຍ.

      ໃນບານເກດີຂອງຂອຍ, ເສອືຖວືາເປນັເທບຄຸມຄອງເດກັ

ນອຍ, ເຊິງ່ສາມາດຊວຍກດີຂວາງໄພພບິດັໃຫແກເດກັນອຍ.ສ�າ

ລບັໝວກຫວົເສອືທີເ່ຮດັດວຍມຂືອງແຂວງຢນຸນານນັນ້ ໃນດານ

ຮບູແບບ ແລະ ສມີກືານຜະລດິ ມຄີວາມແຕກຕາງກນັກບັໝວກ

ຫວົເສອືຂອງບານເກດີຂອງຂອຍ, ຂອຍຫວງັວາໃນປເີສອືນີຫ້າຼນ

ຊາຍຂອຍຈະເຕບີໃຫຍຢາງແຂງແຮງດໂີດຍໃສໝວກຫວົເສອື

ໜວຍນີ.້

本刊记者 陈创业 / 文
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村里的骡马队

      ບຸນກຸດຈີນໃກຈະມາເຖິງແລວ, ເສ້ັນທາງເຂ້ົາບານນັບມ້ື
ນັບແອອັດຂຶ້ນ, ພວກພີ່ນອງທີ່ເຮັດວຽກງານຢູພາຍນອກລວນ
ແຕພາກັນຂັບລົດກັບຄືນບານເຮືອນ.
      ໃນກະແສການເດີນຂອງລົດ, ບາງເທ່ືອຍັງສາມາດແນມ
ເຫັນທິວທັດອັນພິເສດ ນ້ັນກ�ຄື ທິມໂຕມາໂຕລ�ຂອງບານ. ເວ້ົາ
ເຖິງລ� ກັບ ມາ, ຄົນທັງຫຼາຍລວນແຕຄຸນເຄີຍກັນດີ. ຢູບານ
ເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ, ຄົນອາຍຸຊາຄືຂອຍທ່ີເກີດຫັຼງຊມປີ 
80  ສາມາດເວ້ົາໄດວາເປັນລຸນໜ່ຶງທ່ີເຕີບໃຫຍຢູເທິງຫັຼງຂອງ
ໂຕລ� ແລະ ໂຕມາ.
      ບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ ຕ້ັງຢູບານເປົາທາຍ ຕາ
ແສງອຸລົງ ເມືອງຊືຈ່ົງ ນະຄອນສູຈິງ ແຂວງຢຸນນານ(Baotai

Village, Wulong Town, Shizong County, Qujing

City, Yunnan Province). ຕ້ັງແຕຂອຍຈ່ືຄວາມໄດເປັນຕ້ົນ
ມາ ເນ່ືອງຈາກບັນຫາຕາງໆເຊ່ັນວາ ການຄົມມະນາຄົມຂອງ
ບານເກີດເມືອງນອນຖືກປິດຕັນ ພູສູງຂາດນ�າ້ ແລະ ໄລຍະທາງ
ໄປໄຮໄປນາຍາວໄກ ເປັນຕົ້ນ, ໃນເວລາໜຶ່ງທີ່ຍາວນານສົມ
ຄວນ, ລ� ກັບ ມາຈ່ຶງເປັນພາຫະນະການຂົນສ່ົງອັນຕ້ົນຕ�ຂອງພວກ
ຊາວບານໃນການຂົນເຄື່ອງມືກະສິກຳ ແລະ ພືດຜົນກະສິກຳ, 
ທຸກຄອບຄົວໃນບານ ລວນແຕໄດມີການລຽງລ� ຫືຼ ມາ.
      ໄດຍິນອ່ີພເວ້ົາວາ, ບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ ມີປະ
ຫວັດການລຽງລ� ລຽງມາ ເປັນຮອຍກວາປີມາແລວ. ເນ່ືອງ
ຈາກວາບານເຮົາຂາດທີ່ດິນປູກຝັງ ປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະ
ກິດຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ�າບສູງ, ໃນ 70 80 ປີກອນນ້ີ, ບັນພະ
ບູລຸດລຸນກອນເລ່ີມສາງທິມໂຕມາໂຕລ� ເພ່ືອຂົນສິນຄາທອງຖ່ິນ
ໄປຂາຍຢູພາຍນອກແຂວງ. ຍາມກ້າວເຂົ້າສູ່ສະຕະວັດໃໝ່, 
ຄຽງຄູ່ກັນກັບປະເທດຈີນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ�່ການພັດທະນາຂອງ
ເຂດທຸກຍາກພາກຕາເວັນຕົກຍິ່ງໆຂຶ້ນ, ເມື່ອເຂດພູດອຍໄດປູ
ທາງສາງຂົວ ສາງເຄືອຂາຍກຳລັງໄຟຟາຢາງກວາງຂວາງ 
ແລະ ສາງອິນເຕີເນັດຄົມມະນາຄົມ, ລົດຂັບຂ້ຶນພູບໄດ, ເຊ່ິງທິມ
ໂຕມາໂຕລ�ໄດຕອນຮັບໂອກາດການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວອີກ

ເທື່ອໜຶ່ງ. ທິມໂຕມາໂຕລ�ທີ່ສາງຂຶ້ນດວຍຊາວບານໄດກາຍ
ຜານໄປຢູຕາມເສ້ັນທາງນອຍໆໃນເຂດພູດອຍທ່ີບທັນມີທາງຫຼວງ
ຢູໃນແຂວງຢຸນນານ ແຂວງກຸຍໂຈວ ເຂດກວາງຊີ ເຂດທິເບດ 
ແລະອ່ືນໆ, ເພ່ືອຂົນສ່ົງສິນຄາເຊ່ັນ: ໂຄງເສົາເຫັຼກ ແລະ ໄມ
(ສ�າລັບການກສາງ)ເປັນຕ້ົນ. ສະນ້ັນ, ບານເຮົາໄດສາງເປັນ
ເສດຖະກິດຂະບວນມາທ່ີຖືການສ່ົງອອກແຮງງານເປັນຫັຼກ, ທຸກໆ
ຄອບຄົວໄດລຽງມາ, ຈຳນວນໜອຍແມນ 1 ໂຕ, ຈຳນວນຫຼາຍ
ແມນ 10 ກວາໂຕ, ແລະ ເດີນທາງໄປມາຢູໃນແຕລະສະຖານ
ທ່ີການກສາງທ່ີມີຄວາມຕອງການໃນຕະຫຼອດເວລາ.
      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໂດຍຜານຄວາມພະຍາຍາມຂອງທິມມາ ອາ
ຄານເຮືອນທ່ີສວຍງາມຕາງໆໄດສາງຂ້ຶນໃນບານ, ພວກຊາວ
ບານມີລົດເກັງຂີ່ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ. ພອມ
ດຽວກັນນ້ັນ ຄຽງຄູກັນກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫງຊາດ 
ກ�ຄື “ການລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ” “ການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດ”, ບານ
ຊົນນະບົດທ່ີມີລະບົບຄົມມະນາຄົມຖືກປິດຕັນຄາຍຄືພວກເຮົານ້ີ,
ຈ່ຶງມີທາງຫຼວງ ມີໄຟຟາ ແລະ ມີອິນເຕີເນັດມາໃຊແລວ, ຈຳ
ນວນລ� ແລະ ມາຂອງບານເຮົາ ກ�ຄອຍໆໜອຍລົງ.
      ສອງສາມມ້ືກອນນ້ີ, ອ່ີພໄດໂທຫາຂອຍເວ້ົາວາ, ລາວໄດ
ຕັງ້ໃຈສອ້ມແປງຄອກມາໃຫໃໝຄນື ເພືອ່ໃຫມາເຖົາ້ ກ�ໄດສະ
ຫຼອງບຸນກຸດຈີນນຳກັນ. “ມາທ່ີມີຊ່ືວາ ເຫ້ົຼາຫວງ(Lao huang 

ຊື່ຂອງມາ)ໄດອອກເຫື່ອເທແຮງໃຫແກຄອບຄົວພວກເຮົາບ
ໜອຍ. ດຽວນີມ້ັນເຖົາ້ແລວ, ຊວີດິການເປນັຢູຂອງພວກເຮົາ
ກ�ດີຂຶ້ນແລວ, ຫວັງວາມັນຈະສາມາດມີຊີວິດບັ້ນທາຍຢາງຢູ
ເຢັນເປັນສຸກ.” ອ່ີພໄດເວ້ົາແບບນ້ີ.
      ເວ້ົາເຖິງມາທ່ີຊ່ື ເຫ້ົຼາຫວງ, ຮອດມ້ືນ້ີຂອຍຍັງຈ່ືໄດເຖິງ
ພາບທີ່ຂອຍກັບນອງຊາຍ ເຄີຍນັ່ງຢູເທິງຫຼັງອັນກວາງຂວາງ
ຂອງມັນ ໄປເຮັດໄຮເຮັດນາກັບພແມຍາມໄວເດັກ. ໃນເວລາ
ນັ້ນ, ມັນຍັງເປັນມານອຍທີ່ແຂງແຮງ, ຫອຍຢູຄ�ມັນມີກະດິງ
ໜວຍໜ່ຶງ, ສຽງດັງດ່ິງໆໃນຂະນະທ່ີມາຍາງຕາມທາງນ້ັນ ຈ່ັງ
ແມນໜາອັດສະຈັນໃຈອ່ີຫີຼ.

本刊记者 胡丽仙 / 文
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临 近 年 关，

进 村 的 道 路 变 得

拥挤，在外工作、

外 出 务 工 的 乡 亲

们 都 开 车 回 家 过

年了。在车流中，

偶 尔 还 能 看 到 别

样 的 风 景 —— 村

里 的 骡 马 队。 说

起 骡 子 和 马， 大

家都不会陌生。在

我的家乡，像我一

般 年 纪 的 80 后，

可谓是在骡马背上

长大的一代。
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我 的 家 乡 在

广西壮族自治区南

宁市上林县乔贤镇

龙头村。每年春节

前的一周左右，就

有 商 贩 开 着 皮 卡

车、载着黄澄澄的

桔子、用高音喇叭

在 村 口 重 复 地 吆

喝 ：砂糖桔、砂糖

桔……老家的砂糖

桔，皮薄肉厚、清

甜爽口、味鲜无渣，

恰好在冬季上市，

因此也成了全国各

地春节必备的水果

之一。
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桔子味的春节

      ໃນຄວາມຊົງຈ�າຂອງຂອຍ, ງານບຸນປີໃໝກຸດຈີນຢູບານ

ເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ ແມນຫອມກຸມໄປດວຍກິ່ນໝາກ

ກຽງຫວານ.

      ບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ ແມນບານຫລົງໂຖຕາ

ແສງສຽວຊຽນເມືອງຊາງຫິຼນນະຄອນໜານໜິງ, ເຂດປົກຄອງ

ຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວງກວາງຊີ(Longtou Village, Qiao 

xian Town, Shanglin County, Nanning City, Guang

xi Zhuang Autonomous Region). ໃນທຸກໆປີປະມານ

ໜ່ຶງອາທິດກອນບຸນປີໃໝກຸດຈີນ, ຢ່ີປາກທາງເຂ້ົາບານຈະມີພ

ຄາຂັບລົດກະບະ, ແກຫມາກກຽງຫວານສີສ້ົມສີເຫລືອງມາຂາຍ, 

ໂດຍເປີດສຽງລ�າໂພງດັງໆ ຮອງຊ�າ້ໄປຊ�າ້ມາວາ: “ໝາກກຽງ

ຫວານເດີ! ໝາກກຽງຫວານເດີ! 3 ຈ່ິນ 10 ຢວນ” (ຈ່ິນເປັນຫົວ

ໜວຍຊ່ັງນ�າ້ໜັກຂອງຈີນ, 1 ຈ່ິນ ເທ່ົາກັບ 0,5 ກິໂລ/500 ກະ

ລາມ). ຜານໄປບດົນ, ລົດກ�ຖືກອອມເຕັມໄປດວຍຊາວບານທ່ີ

ມາເລືອກຊ້ືໝາກກຽງຫວານ, ແຕລະຄອບຄົວຈະຊ້ືຄ້ັງລະ 10 ຫາ 
15 ກິໂລ, ໂດຍບໄດຄິດວາມັນຫຼາຍເລີຍແມນເເຕໜອຍດຽວ. 

      ໝາກກຽງຫວານນ�າ້ຕານ(Citrus)ຢູບານເກີດຂອຍຈະມີ

ເປືອກບາງຊ້ີນຫຼາຍ, ມີກ່ິນຫອມຫວານແຊບຫຼາຍ, ລົດຊາດສົດ

ໃຫມປາສະຈາກແມງໄມ, ພ�ດີຕົງກັບຊວງລະດູໜາວມັນຖືກຈ�າ

ໜາຍສູຕະຫຼາດ, ສະນ້ັນ ຈ່ຶງກາຍເປັນໝາກໄມຊະນິດໜ່ຶງທ່ີຈ�າ

ເປັນຕອງມີໃນເວລາບຸນກຸດຈີນໃນທ່ົວປະເທດຈີນ.

      “ໝາກກຽງນ້ີ ແຊບແທໃດ, ຄືບຊ້ືຫຼາຍໆແນ, ກຸດຈີນຊິພ�

ກິນບ�! ”

      “ພ�ດີຫຼານສາວຂອງຂອຍໄປເຮັດວຽກຕາງແຂວງກັບມາ, 

ດົນແລວບໄດກິນໝາກກຽງຫວານທອງຖ່ິນຂອງພວກເຮົາ, ຂອຍ

ຊິຊ້ືຫຼາຍໆໃຫລາວໄດກິນອ່ີມສົມພອນປາກລາວ”.

      “ສົດໆໃໝໆ , ຫາກ�ເ່ກັບມາຈາກສວນ, ບຸນກຸດຈີນກິນຊ້ີນ

ກິນປາເບ່ືອແລວ, ກິນໝາກກຽງແກເບ່ືອແນ!”

      “ບຸນກຸດຈີນໃນປັດຈຸບັນ ຜູຄົນສວນຫຼາຍບມັກກິນຂະໜົມ

ກອນ, ຂະໜົມອົບກອບແລວ, ພວກເຂົານິຍົມກິນໝາກກຽງສົດ,

ຊ້ັນກາຊ້ືຫຼາຍໆແນ ເອົາໄວຕອນຮັບຍາມພ່ີນອງມາຢາມເຮືອນ!”

       “ໄລຍະກຸດຈີນ ແກນຕາເວັນ ແລະ ໝາກຖ່ົວດິນໄດກິນຫຼາຍ

ແລວ, ກິນໝາກກຽງຕ່ືມແນມັນສາມາດແກຮອນໃນໄດ! ”

      ...... 

      ເຖິງແມນວາກອນບຸນປີໃໝກຸດຈີນໝາກກຽງຈະຊ້ືຫຼາຍ

ແລວ, ແຕບາງເທ່ືອ ມັນກ�ຍັງບພ�ກິນ, ມັນບນາຈະເປັນແບບນ້ີ,

ໃນຄືນສົ່ງທາຍປີເກົ່າ(ຄືນກອນປີໃໝຈີນໜຶ່ງມື້)ຫາກ�່ຜານໄປ, 

ໃນວັນທີ 1 ຂອງປີໃໝ(ຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຂອງຈີນ), ບັນ

ດາປາໆນາອາຢູໃນບານພາກັນແຫຂ້ຶນລົດສາມລ�,້ ມຸ່ງໜາໄປ

ຍັງສວນໝາກກຽງ, ເພ່ືອໄປເກັບໝາກກຽງດວຍຕົນເອງ.

      “ໄປເກັບໝາກກຽງເອງຢູສວນມີເເຕ 1 ຢວນຕ 1 ຈ່ິນ(0,5 

ກິໂລ), ແລະ ຍັງສາມາດເດັດກິນໄດຕາມໃຈເລີຍ.” ເບ່ິງເເມ

ຂອງຂອຍຊອກຫາຖົງຢາງທຸກຈອກທຸກແຈ, ທາທາງກະວົນກະ

ວາຍຢາກອອກໄປເກັບໝາກກຽງຢູນອກ, ເຮັດໃຫຂອຍເກີດ

ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຕາມ ແລະ ພາກັນແລນໄປຫາລົດສາມລ�.້ 

      ລົດສາມລ�ໄ້ດຂັບຜານເສ້ັນທາງດິນແດງ, ແລວກ�ມາຮອດ

ສວນໝາກກຽງ, ທາງດານໃນສວນໄດມີຄົນມາເກັບຢູແລວ.

ເມື່ອຫຼຽວເບິ່ງໄປຈົນສຸດສາຍຕາຈະເຫັນວາ: ທາງເທິງຂອງ

ຕ້ົນໝາກກຽງເຕຍ, ໝາກກຽງຈະເປັນພ້ົວເປັນເຄືອຕກັນເປັນ

ສາຍໄປ, ມັນຄືມາເປັນ “ດົກ” ຫຼາຍແທ. 

      ຜານໄປບດົນ, ໃຜໆກ�ພາກັນແບກໝາກກຽງຖົງໃຫຍ, ຍາງ

ອອກຈາກສວນຢາງເພ່ິງພ�ໃຈ, “ຄ້ັງນ້ີຄືຊິພ�ກິນແນນອນສ�າລັບ

ບຸນປີໃໝກຸດຈີນປີນ້ີ!” ແມຂອງຂອຍກາວທັງຮອຍຍ້ິມ. 

      ດວຍເຫດນ້ີ, ໝາກກຽງຫວານໄດຢູນ�າພວກເຮົາຕ້ັງແຕ

ກອນປີໃໝກຸດຈີນຈົນມາຮອດທາຍບຸນກຸດຈີນ, ເຮັດໃຫບຸນກຸດ

ຈີນໃນແຕລະປີມີຄວາມຫອມຫວານ ແລະ ມີຄວາມມວນຊ່ືນ.

本刊记者 覃雪丹 / 文
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杀猪饭

      ເມ່ືອເຂ້ົາສູເດືອນ 12 ຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຈີນ ກ�ຄິດ

ໄລມື້ ລ�ຖາການມາເຖິງຂອງບຸນປີໃໝກຸດຈີນ, ຄົນແຂວງຢຸນ

ນານກ�ເຂົ້າສູຊວງເວລາມວນຊື່ນຂອງ "ການຂາໝູເຮັດອາ

ຫານກິນນຳກັນ" . ບານໃກເຮືອນຄຽງ ໝູເພ່ືອນຄົນໃກຊິດ ຄອບ

ຄົວໃດຖາຈະຂາໝູແຕງກິນ ກ�ຈະແຈງການເຊີນລວງໜາກອນ

ສອງສາມມ້ື, ສະນ້ັນ, ເວລາຂອງການຂາໝູແຕງກິນນຳກັນ ສາ

ມາດຈັດວາງໃສຈົນໝົດທັງເດືອນ 12 ນ້ັນ. ມ້ືນ້ີໄປກິນຢູເຮືອນ

ເຈ້ົາ ມ້ືອ່ືນໄປກິນຢູເຮືອນຂອຍ, ຟົດຟ້ືນມວນຊ່ືນອ່ີຫີຼ. 

      ຍາມຍັງນອຍ, ຄວາມຊົງຈ�າອັນເລິກເຊ່ິງທ່ີສຸດໃນການຫ້ິຼນ

ບຸນກຸດຈີນກ�ແມນການຂາໝູເຮັດກິນນ�າກັນນ້ີແຫຼະ.

      ເວລາຍັງບທັນຮອດເດືອນ 12 ເທ່ືອຊ�າ້, ຂອຍກ�ມັກຈະແລນ

ໄປເບ່ິງໂຕໝູຢູໃນຄອກລຽງໝູຢູສະເໝີ, ປີນຂ້ຶນຝາຄອກໝູແນມ

ເບ່ິງໝູໂຕຕຸຍໆຢູໃນຄອກ, ເລ່ັງໃຫພວກມັນກິນໃຫຫຼາຍໆ. ພວກ

ມັນກິນຫຼາຍເທ່ົາໃດ ກ�ຈະຕຸຍໃຫຍຫຼາຍຂ້ຶນ ຂອຍກ�ຍ່ິງຈະມີລາບ

ປາກຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ການກະກຽມການຂາໝູເຮັດກິນໃນແຕລະປີ, ອ່ີພກ�ຈະເລືອກ

ວັນເວລາທ່ີເປັນສິລິມຸງຄຸນ ແລະ ເຊ້ືອເຊີນຍາດຕິພ່ີນອງ ໝູຄູ

ເພື່ອນມິດມາຮວມນ�າກັນ. ກອນສອງສາມມື້ຂອງເວລານັດທີ່

ກ�ານົດໄວ ພແມເລີ່ມໄປຊື້ຜັກຈຳນວນໜຶ່ງມາໄວກອນ. ຮອດ

ເວລາການຂາໝູມ້ືນ້ັນແລວ, ພວກເຂົາຈະຫຍຸງວຽກຕ້ັງແຕຕອນ

ເຊ້ົາໆ. ໃນບານມີຄົນຂາໝູສະເພາະ, ໃນຕອນເຊ້ົາໆ ຄົນຂາໝູ

ກ�ມາຮອດບານແລວ. ອີ່ພກັບຄົນທີ່ມາຊວຍເຫຼືອພາກັນໄລໝູ

ອອກມາຈາກຄອກໝູ, ຂາໝູ ຂູດຂົນໝູໃຫສະອາດ ແລວກ�ເອົາ

ຊ້ີນໝູທ່ີສະອາດນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຄົວ. ຢູໃນເຮືອນຄົວ, ການ

ລາງຜັກ ການລາງໝ� ການຕັດຊ້ີນ ການແຕງກິນ ແລະອ່ືນໆ.

ທັງໝົດຢູໃນນ້ີ  ແມນອ່ີແມເປັນຜູບັນຊາໝົດ. ຢູໃຕເຕົາໄຟ ຟືນ

ພວມໄໝເປັນແສງໄຟຮຸງຢາງແຮງ ແປວໄຟພວມເລຍຢູກົ້ນ

ໝ�;້ ຢູໃນໝ� ້ຊ້ີນໝູກ�ປ້ີນໄປຕາມຈອງທ່ີໃຊຄົນນ�າ້ມັນໝູທ່ີຮອນໆ

ເຕັມໝ�.້ ສວນຂອຍທັງກືນນ�າ້ລາຍ ທັງໃສຝືນເຂ້ົາໄປໃນເຕົາໄຟ.

      ເມ່ືອອາຫານເຮັດເກືອບຈະຮຽບຮອຍແລວ, ກ່ິນຫອມຂອງ

ຊີ້ນໝູໄດປິວໄປທົ່ວເດີ່ນບານ, ພວກຍາດຕິພີ່ນອງໝູເພື່ອນກ�

ຄອຍໆມາເຖິງ. ໃນຂະນະນີ້ ຄ�າຍອງຍ�ຄ�າໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາ 

ກ�ຄື "ແຕງໄດແຊບຫຼາຍ",  ກ�ສາມາດເຮັດໃຫໃບໜາຂອງພແມ

ທ່ີເຕັມໄປດວຍເຫ່ືອໄຄມີຮອຍຍ້ິມອອກມາແລວ.

      ເຖິງແມນວາຮາງກາຍຂອງອ່ີແມນອຍບາງກ�ຕາມ ແຕ

ລາວເປັນຄົນທີ່ເຮັດໄດທຸກຢາງຢູໃນຫອງແຕງກິນ. ລາວສາ

ມາດແຕງອາຫານສິບກວາເຍື່ອງອອກມາພາຍໃນເວລາອັນ

ສ້ັນໆ, ເຮັດໃຫຍາດຕິພ່ີນອງ ແລະ ໝູເພ່ືອນໃກຊິດຫຼາຍສິບກວາ

ຄົນ ໄດກິນໃຫອີ່ມໆຢາງມວນໃຈ. ອາຫານທີ່ອີ່ແມແຕງ ເຖິງ

ແມນວາບປານີດເໝືອນດ່ັງໃນຮານອາຫານກ�ຕາມ, ແຕວາໝູ

ທ່ີຂາກິນນ້ັນ ແມນລຽງໃຫຍມາດວຍອາຫານຂອງຄອບຄົວຂອງ

ຕົນເອງ, ຊ້ີນແບບນ້ີ ກິນກ�ບເບ່ືອງາຍ ຍ່ິງກິນຍ່ິງແຊບກວາ.

      ພາຍຫັຼງກິນເຂ້ົາແລວໆ, ພວກຍາດຕິພ່ີນອງໝູເພ່ືອນ ເລ່ີມ

ທະຍອຍບອກລາກັນ, ພແມຍັງຈະເອົາຊ້ີນໝູອັນສົດໆຕອນໜ່ຶງ

ໃຫເຂົາເຈ້ົາຖືເມືອນ�າພອມ, ເພ່ືອແບງປັນຄວາມສຸກຂອງການ

ເກັບກຽວຂອງປີເກົ່າປີໜຶ່ງ ແລະ ເປັນການອວຍພອນໃນຕະ

ຫຼອດປີໃໝໃຫເຂົາເຈ້ົານ�າ.

本刊记者 字剑飞 / 文
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小时候，对过年

最深刻的记忆，便是

杀 猪 饭。 进 入 腊 月，

数着日子等春节，云

南 人 也 进 入 了 一 个

“蹭吃杀猪饭”的快乐

时间。亲朋好友、左

邻右舍，谁家做杀猪

饭都会提前好几天发

出邀请，于是，吃杀

猪饭的日程可以排满

一个腊月。今天去你

家吃，明天来我家吃，

热热闹闹。
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2021 年 12 月

3 日，中老铁路正式

通车。奔驰的高铁再

次缩短了我回家的旅

途，从昆明到普洱，

只需要两个半小时。

回家之路的变化，不

仅体现在时间上，还

体现在交通方式上。

另外，家乡的商品借

助便利的交通网卖到

其他城市甚至国外，

越来越多的人随着生

意和生活的改变而得

以走出山区，到外面

学习、工作，再把外

面的先进技术和知识

带回家乡、建设家乡。
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回家之路

        ການກັບຄືນເມືອບານເກີດເມືອງນອນເພ່ືອສະຫຼອງບຸນ
ກຸດຈີນກັບຄອບຄົວພ່ີນອງ, ເປັນປົມເລິກໃນໃຈທ່ີຝັງຢູໃນກະດູກ
ຂອງຄົນຈີນທຸກຄົນ.
      ແຕວາ, ການເດີນທາງກັບບານເກີດເມືອງນອນ ແມນ
ມີຄວາມແຕກຕາງກັນສຳລັບທຸກຄົນ. ມີບາງຄົນແມນຢູ່ໃກກັບ
ບານເກີດ ມີບາງຄົນແມນໄກກັບບານເກີດ ມີບາງຄົນຂຶ້ນທິດ
ເໜືອ ມີບາງຄົນລົງທິດໃຕ ມີບາງຄົນແມນຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງ 
ແລະ ມີບາງຄົນແມນແຫຍຂຶ້ນຂີ່ລົດໄຟລົດໂດຍສານ…ບວາ
ການເດີນທາງຈະໄກແນວໃດ ແມນບສາມາດຂັດຂວາງຄວາມ
ປາຖະໜາການກັບເມືອບານເກີດຂອງຜູຄົນໄດ້.
      ການເດີນທາງກັບຄືນເມືອບານເກີດເມືອງນອນຂອງ
ຂອຍ ກ�ເປັນຄືດ່ັງນ້ີ.
     ບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ ຕັ້ງຢູກິ ່ງແຂວງປົກ
ຄອງຕົນເອງເຜົ່າຮານີເຜົ່າຢີເມືອງຈຽງເສິງ ນະຄອນພູເອ ີ
ແຂວງຢຸນນານ(Jiangcheng Hani and Yi Autono-

mous County, Pu'er City, Yunnan Province), ຍອນ
ວາມີແມນ�້າສາມສາຍ ຄື ແມນ�້າຫຼີຊຽນ ແມນ�້າເມືອງແຢ 
ແລະ ແມນ�້າມັນລາວ ໄດອອມເອົາຕົວເມືອງ, ຈ່ຶງໄດຕ້ັງຊ່ືເປັນ 
“ເມືອງຈຽງເສິງ”(ໃນພາສາຈີນໝາຍຄວາມວາ ເມືອງແມນ�າ້) 
ແລະ ນອກຈາກນ້ີ ຍອນວາມັນມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຫວຽດ
ນາມ ແລະ ປະເທດລາວ ຈຶ່ງໄດສາຍານາມວາ “ໜ່ຶງເມືອງ
ເຊື່ອມຕ�່ສາມປະເທດ”. ບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍເປັນ
ເມືອງເຂດພູດອຍ, ການຄົມມະນາຄົມຂອນຂາງຍາກ.
       20 ກວາປີກອນໜ້ານ້ີ, ຍັງຈ່ືຄ້ັງທ�າອິດທ່ີອອກຈາກບ້ານ
ເກີດ ແລະ ຂ່ີລົດເມ ເພື່ອເດີນທາງມາຮາຮຽນຢູນະຄອນຄຸນ
ໝິງ ຍັງຕິດຕາຝັງໃຈຢູ.
      ໃນເວລານັ້ນ, ທຳອິດຕອງຍາງອອກຈາກບານ ໄປສູ
ທາງຫຼວງເສັ້ນດຽວທີ່ສາມາດໄປສູເທດສະບານຕົວເມືອງ. ຢູ
ເທິງທາງຫຼວງເສ້ັນນ້ີ, ຈະມີລົດເມໂດຍສານຄັນໜ່ຶງຕມ້ືທ່ີແລນ
ໄປສູເທດສະບານຕົວເມືອງ. ແຕຍອນວາບມີສະຖານີລົດ ແລະ 
ຫົນທາງບດີ ຈ່ຶງມັກຈະພົບເຫັນເສ້ັນທາງເພພັງລົງໃນຍາມຝົນ
ຕົກ, ສະນ້ັນເວລາທ່ີລົດຈະກາຍຜານມາ ຈ່ິງບສາມາດແນນອນ
ໄດ. ຢາກໄປທັນລົດ ກ�ຕອງໄປລ�ຖາຢູແຄມທາງລວງໜາ. 
ຫັຼງຈາກຂ້ຶນນ່ັງເທິງລົດແລວ ຕອງຜານການເດີນທາງຕາມຖະ

ໜົນເປັນຂຸມເປັນບໃນເວລາ 3 ກວາຊ່ົວໂມງທ່ີລ�າບາກ ຈ່ຶງສາ
ມາດໄປຮອດເທດສະບານຕົວເມືອງໄດ.
      ພາຍຫຼັງໄປຮອດຕົວເມືອງແລວ, ສືບຕຊື້ປີ້ລົດເມໂດຍ
ສານທ່ີແລນໄປສູນະຄອນຄຸນໝິງ. ມັນມີພຽງແຕໜ່ຶງຄ້ັງຕມ້ືເຊ່ັນ
ດຽວກັນ, ແລນລົດໃນຕອນຄາ ແລະ ຮອດນະຄອນຄຸນໝິງໃນ
ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຕມາ, ຕອງໃຊເວລາເດີນທາງປະມານ 10

ກວາຊ່ົວໂມງ.
        ຖາເຈ້ົາພາດເວລາ ກ�ຕອງໄດລ�ຖາອີກມ້ືໜ່ຶງ.
      ຕມາ, ທາງຫຼວງຄຸນໝິງ-ບາງກອກ ໄດເປີດການນ�າ
ໃຊແລວ. ບານເກີດຂອງຂອຍ ພ�ດີແມນຕັ້ງຢູຕາມແລວທາງ
ຂອງທາງຫຼວງເສັ້ນນີ້, ໂດຍອີງຕາມຄວາມສະດວກແບບ
ນ້ີ, ເວລາການກັບບານຂອງຂອຍ ໄດຫຸຼດລົງຈາກ 10 ກວາຊ່ົວ
ໂມງ ມາເປັນ 6 ຫາ 7 ຊົ່ວໂມງແລວ. ສິ່ງທີ່ຈະແຈງຂຶ້ນອີກ
ຢາງໜ່ຶງ ກ�ແມນຈ�ານວນຂອງລົດທ່ີແລນຈາກຄຸນໝິງຫາເມືອງ
ຈຽງເສິງ ໄດມີຫຼາຍຂຶ້ນແລວ, ລົດເມໂດຍສານ ລົດຕູ ຫຼືວາ
ລົດເກັງທີ່ແລນທາງໄກແມນມີໝົດ, ມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶຶ້ນ,
ການເດີນທາງກ�ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂ້ຶນ.
       ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 
ໄດເປີດນ�າໃຊຢາງເປັນທາງການ. ລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດຫຸຼດ
ຫຍ�້ທາງເດີນຂອງການກັບຄືນເມືອບານເກີດເມືອງນອນຂອງ
ຂອຍອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ, ຈາກສະຖານີລົດໄຟນະຄອນຄຸນໝິງ
ຫາສະຖານີລົດໄຟພູເອີ ພຽງແຕຕອງໃຊເວລາ 2,5 ຊ່ົວໂມງ.
       ຈາກ 10 ກວາຊ່ົວໂມງ ເປັນ 6 ຫາ 7 ຊ່ົວໂມງ ແລະ 
ຈົນເຖິງ 2,5 ຊ່ົວໂມງ, ການປຽນແປງຂອງເສ້ັນທາງກັບຄືນ
ເມືອບານເກີດເມືອງນອນ, ບພຽງແຕໄດສະແດງອອກມາໃນ
ດານເວລາ ຍັງໄດສະແດງອອກມາໃນດານວິທີການຄົມມະນາ
ຄົມອີກດວຍ. ນອກຈາກນ້ີແລວ, ສິນຄາທອງຖ່ິນຂອງບານເກີດ
ໄດຄາຂາຍໄປເຖິງຕົວເມືອງອ່ືນໆ ຫືຼ ຕາງປະເທດ ໂດຍຜານ
ການຄົມມະນາຄົມທ່ີສະດວກວອງໄວ, ເຮັດໃຫຄົນທ່ີນັບມ້ືນັບຫຼາຍ
ຂ້ຶນໄດຍາງອອກຈາກເຂດພູດອຍດວຍການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ 
ການປຽນແປງຂອງຊີວິດການເປັນຢູ, ໄປຮຽນ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຢູພາຍນອກ, ແລະ ເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຮູອັນ
ທັນສະໄໝຂອງພາຍນອກມາສູບານເກີດ ແລະ ສາງສາບານ
ເກີດເມືອງນອນ.

本刊记者 蔡梦 / 文
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微度假，一
样很开心

相较于疫情前较长时间的旅游度假模式，微度假以本地为

中心，基于兴趣爱好或某种体验，在周末或假日进行短期休闲

度假。虽然目前出境游和国内长线游受限，但却不能阻挡

人们出行的渴望。微度假应运而兴，恰逢其时。

与其说微度假是新的旅游产品，不如说

是新的生活方式。
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ນກັທອງທຽວພກັຜອ່ນຢູໃ່ນໂຮມສະເຕແ່ຫງໜຶງ່
游客在一家民宿酒店休闲 新华社 图
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      “ການອາໄສຢູໂຮງແຮມ”, ເນ້ັນໜັກຄ�າວາ “ອາໄສຢູ”, 

ໝາຍຄວາມວາບຖືເອົາໂຮງແຮມເປັນສະຖານທ່ີນອນພັກຜອນ

ຊື່ໆໃນເວລາໄປທອງທຽວອີກແລວ, ແຕຈະຖືເອົາໂຮງແຮມ

ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນການໄປພັກຜອນຢອນໃຈ, ຖືການ

ພັກເຊົາຜອນຄາຍຢູໂຮງແຮມເປັນຄວາມຕອງການທຳອິດໃນ

ການໄປທອງທຽວ.

      ນາງ ຫີຼເຫີລີ(Li Heli)ເປັນນັກສ່ືມວນຊົນສວນຕົວກຽວກັບ

ການທອງທຽວຄົນໜຶ່ງ, ໂດຍຮັບຜົນສະທອນຈາກພະຍາດໂຄ

ວິດ-19, ລາວເປັນຄົນທີ່ມັກໄປທຽວຫຼາຍບອນໃນທົ່ວໂລກໃນ

ທຸກໆເດືອນແຕກອນ ດຽວນ້ີພັດຖືກຕິດຄາງຢູໃນເຮືອນລະ. ໃນ

ຕມາ, ນາງ ຫຼີເຫີລີ ໄດຊອກເຫັນວິທີການປົດປອຍຄວາມກົດ

ດັນອັນໃໝແບບໜ່ຶງ, ນ້ັນກ�ຄືການພັກທຽວແບບ “ອາໄສນອນ

ຢູໂຮງແຮມ”.

      “ແຕລະວັນເກີດໃນແຕກອນ ກ�ແມນອອກໄປທຽວ, ໂດຍ

ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປີແລວນີ້ຂອຍໄດສະ

ຫຼອງວັນເກີດອັນພິເສດເທື່ອໜຶ່ງ—ໄດເລືອກໄປພັກຜອນຢອນ

ໃຈຢາງເຕັມທ່ີຢູໃນໂຮງແຮມທ່ີຂອຍມັກ, ກ�ຖືມັນເປັນເຊ່ັນການ

ພັກໄປທຽວຄືກັນ. ຂອຍຖາຍຮູບ ກິນດ່ືມຢູໃນໂຮງແຮມ, ຮູສຶກ

ວາສະບາຍໃຈ ແລະ ຜອນຄາຍຫຼາຍ, ຄວາມຮູສຶກໄປທຽວກັບຄືນ

ມາອີກແລວ.” ກອນເຂ້ົາໂຮງແຮມ, ນາງ ຫີຼເຫີລີ ກັບໝູເພ່ືອນ

ສະໜິດພິເສດໄດກະກຽມ “ການໄປພັກຢູໂຮງແຮມ” ຄ້ັງນ້ີເປັນ

ການໄປທຽວສະເພາະ. ເຂົາເຈົ້າໄປຊບເປີມາກເກັດຊື້ ເກືອ

ຟອງໃສອາງອາບນ�າ້ ແຜນໝັກໃບໜາ ເຄ່ືອງດູແລຜິວໜັງຄົບ

ຊດ ຊດອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຊດລອຍນ�າ້, ແຕລະຄົນຕາງກ�

ເອົາເຫ້ົຼາແວງສອງແກວ ພອມທັງອາຫານຫວາງຖົງໃຫຍຈັກ

ສອງສາມຖົງໄປນຳ.

      ອີງຕາມຕາຕະລາງການພັກຜອນຂອງພວກເຂົາ: ພາຍ

ຫັຼງເຊັກອິນໃນເວລາ 2 ໂມງແລວ, ໄປອອກກ�າລັງກາຍຢູໃນ

ຫອງອອກກ�າລັງກາຍໃຫມີເຫື່ອໄຫຼໄຄຍອຍກອນ; 3 ໂມງໄປ

ພັກຜອນຢອນໃຈຢູໃນອາງລອຍນ�າ້; 4 ໂມງເອົາແຜນໝັກໜາ

ໄປສູນ SPA ອາບຊາງນາ; 5 ໂມງ ກິນເຂ້ົາແລງຢາງອ່ີມໜ�າ

ສ�າລານຈັກຄ້ັງໜ່ຶງ. 9 ໂມງ ກັບມາຮອດຫອງນອນ, ກິນເຄັກ

ເພ່ືອສະຫຼອງວັນເກີດ; 11 ໂມງ ເລ່ີມດ່ືມເຫ້ົຼາ ແລະ ເບ່ິງໜັງ, 

ບເມົາບເລີກລາກັນ.

      ນາງ ຫີຼເຫີລີ ເວ້ົາວາ, “ເຖິງຈະເວ້ົາວາ ແມນ 'ນອນພັກ

ຢູໂຮງແຮມ', ແຕມັນເກືອບເປັນຮູບແບບໃໝແບບໜຶ່ງກຽວ

      ການທອງທຽວປະເທດຈີນມີຄວາມທົນທານເຂ້ັມແຂງ, ມີ

ກຳລັງຊີວິດຊີວາຟົດຟ້ືນ, ການບ�ລິໂພກດານການທອງທຽວໄດ

ປະກົດຕົວມີທາອຽງໃໝພາຍໃຕສະຖານະການຄຸມຄອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ນ້ັນກ�ຄື: ວັນພັກເລັກໆນອຍໆທ່ີມີໄລຍະເວລາສ້ັນ ໄລ

ຍະທາງສ້ັນ ແລະ ປະສົບການສຳຜັດສູງ ໄດຫັນປຽນສະພາບ

ການພັດທະນາແບບດ້ັງເດີມຂອງອຸດສາຫະກຳການທອງທຽວ, 

ແລະ ໄດບຸກເບີກຊ່ອງທາງໃໝອອກມາ.

      ວັນພັກເລັກໆນອຍໆແມນຫຍັງ? ໂດຍການປຽບທຽບກັບ

ຮູບແບບການທອງທຽວທີ່ມີໄລຍະເວລາຍາວ ກອນໃນການ

ເກີດພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ການທອງທຽວແບບເລັກໆ

ນ້ອຍໆໄດຖືສະຖານທີ່ທອງຖິ່ນເປັນໃຈກາງ ແລະ ພັກຜອນ

ທອງທຽວຢູໃນວັນພັກທາຍອາທິດ ຫືຼ ວັນພັກຕາງໆ ບົນພ້ືນຖານ

ຄວາມມັກຮັກ ຫຼື ການໄປສຳຜັດກັບປະສົບການໃດໜຶ່ງ. ເຖິິງ

ແມນວາມັນມີຄວາມຈຳກັດໃນການໄປທຽວຕາງແດນ ແລະ 

ການໄປທຽວທາງໄກພາຍໃນປະເທດກ�ຕາມ, ແຕມັນກ�ບສາ

ມາດຂັດຂວາງຄວາມປາຖະໜາຕການເດີນທາງຂອງຄົນເຮົາ. 

ການທອງທຽວເລັກໆນ້ອຍໆປະກົດຕົວຕາມຄວາມຕອງການ

ຂອງທາອຽງ, ເໝາະສົມຫຼາຍກັບເວລາຄືດຽວນ້ີ. ຖາເວ້ົາວາ

ການພັກເລັກໆນອຍໆເປັນຜົນຜະລິດຕະພັນດານການທອງທຽວ

ແບບໃໝ, ອາດຈະເວົ້າວາມັນເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດ

ແບບໃໝຈະດີກວາ.

“ການອາໄສຢູໂຮງແຮມ”, ຫ້ິຼນອ່ີຫຍັງ?

“宅酒店”，玩什么？
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ກັບການທອງທຽວ. ຫຼັງຈາກການທຽວຄັ້ງນີ້ສິ້ນສຸດລົງແລວ, 

ພວກເຮົາແຊຣຮູບພາບໃຫກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ແຊຣເຂ້ົາລົງ

ວິແຊັດ, ເຊ່ິງໄດເປັນການໝາຍຈ�າ້ສ້ິນສຸດໃຫແກການໄປທຽວ

ພັກຜອນຢາງຈົບງາມ.”

      ນອກຈາກ “ການນອນພັກຢູໂຮງແຮມ” ຕາມຈຸດປະສົງ

ການພັກຜອນຢອນໃຈແລວ, ຍັງມີໂຮງແຮມການພັກຜອນຢອນ

ໃຈພາຍໃຕຫົວຂ�ຄື້ ສວນສະໜຸກ ຄອບຄົວ(Parenting Educa-

tion) ໂຣແມັນຕິກ ກ�ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທອງທຽວຄື

ກັນ. ຂະແໜງການໂຮມສະເຕ(homestay) ກ�ພັດທະນາຕາມ

ທາອຽງ, ຜະລິດຕົນເອງໃຫເປັນບອນການພັກຜອນທອງທຽວ

ແບບຈຸລະພາກ ໂດຍຜານການສະເໜີຮູບແບບ “ໂຮມສະເຕ+

ການເກັບກຽວ ໂຮມສະເຕ+ສັດລຽງໜາຮັກ ໂຮມສະເຕ+ການ

ຫ້ິຼນເກມ” ຕາງໆເປັນຕ້ົນ.

      ສ່ິງທ່ີຄວນເວ້ົາເຖິງນ້ັນກ�ຄື, ຄຽງຄູກັນກັບງານກິລາໂອ

ລິມປິກລະດູໜາວ 2022 ໃກຈະມາເຖິງນ້ີ, ໂຮງແຮມພາຍໃຕ

ຫົວຂ�ຫິ້ມະ ແລະ ນ�າ້ກອນ ເກີດມີຄວາມນິຍົມຂ້ຶຶນມາ, ໂຮງແຮມ+

ສະກີ ໂຮງແຮມ+ສະກີ+ນ�າ້ພຸຮອນ ແລະອ່ືນໆ, ໄດປະດິດສາງ

ການທຽວຊົມທິວທັດຫິິມະນ�າ້ກອນແບບງາຍດາຍ ໃຫກາຍເປັນ

ການທອງທຽວພັກຜອນຢອນໃຈແບບປະສົມກັນ, ເຊ່ິງໄດຕອບ

ສະໜອງຄວາມຕອງການແບບຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແບບພິເສດ

ຂອງນັກທອງທຽວ.

vtmy[kpI6[rk[

ນກັທອງທຽວຫຼິນ້ນ�າ້ຢູສະລອຍນ�າ້ຂອງໂຮມສະເຕແ່ຫງໜຶງ່
游客在一家民宿泳池内嬉水 新华社 图
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      ການທຽວເລາະຫ້ິຼນຢູໃນຕົວເມືອງສາມາດອະທິບາຍແບບ

ງາຍໆວາ ເປັນກິດຈະກຳການຍາງເລາະຢູໃນຕົວເມືອງ. ຄ�າ

ນິຍາມນີ້ຄອຍໆໄດຮັບຄວາມນິຍົມຢູຈີນໃນຊມປີມານີ້, ໂດຍສະ

ເພາະແມນຫັຼງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕ້ົນມາ, ປະຊາຊົນທ່ີ

ຜານການກັກຕົວ ແລະ ຍາກທ່ີອອກເດີນທາງໄກໄດ ເລ່ີມກວາດ

ສາຍຕາໄປສູເຂດອອມຂາງ. ຍາງອອກປະຕູເຮືອນໄປ ເໝືອນ

ດ່ັງກາຍເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດແບບໃໝໄປແລວ.

      ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ, ທາວ Miranda ກັບ ທາວ ຫວງ

ຕີເສິງ(Huang Dicheng)ເປັນສອງໃນຄົນລິເລີ່ມກິດຈະກຳ

ທຽວເລາະຫ້ິຼນຢູໃນຕົວເມືອງ. ພວກເຂົາໄດເຮັດວຽກ ແລະ ດຳ

ລົງຊີວິດຢູູຕົວເມືອງນີ້ເປັນເວລາ 10 ປີ. “ຮູສຶກເຖິງແມນວາ 

ດຳລົງຊີວິດຢູປັກກິ່ງໄດຫຼາຍປີແລວກ�ຕາມ ແຕບມີຄວາມສຳ

ພັນຫຼາຍປານໃດກັບມັນ, ກ�ບມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ແທຈິງຫຼາຍ

ເທົ່າໃດ. ທຸກຄົນທັງຈົ່ມຕຄວາມກົດດັນ ແລະ ການບມີຄວາມ

ໃກຊິດກັບຄົນອື່ນ(human touch), ໃນຂະນະດຽວກັນທີ່ບມີ

ຄວາມຮູສຶກວາຕົນເອງເປັນຊາວເມືອງຂອງເມືອງ(Sense of 

belonging)ນີ້ນັ້ນ ແຕຍັງສືບຕພັກອາໄສຢູໃນຫອງເຮືອນ

ຕໄປ ແລະ ເຊ່ືອມສຳພັນກັບໂລກພາຍນອກດວຍອິນເຕີເນັດ.”

ນີ້ກ�ຄືເຫດຜົນທີ່ມາຂອງການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳການທຽວເລາະ

ຫ້ິຼນຢູໃນຕົວເມືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

      ເຂົາເຈ້ົາຈັດວາງເສ້ັນທາງການເດີນທາງ ແລະ ແຜນ

ການ, ຮັບສະໝັກຄົນໃນຕົວເມືອງດຽວກັນມາເຂົ້າຮວມໂດຍ

ການທຽວເລາະຫ້ິຼນຢູໃນຕົວເມືອງ, ຊອກເຫັນຊີວິດການເປັນຢູຄືນອີກ

城市漫游，重新发现生活

①
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ຜານເວັບໃຊເຄືອຂາຍສັງຄົມ, ຫວັງວາ “ຈະໄດຮັບແຮງໃຈຈາກ

ຮູບພາບ ແລະ ຂ�ຄ້ວາມໜັງສືຂອງຕົວເມືອງແຫງນ້ີ ແລະ ເພ່ືອ

ຊອກເຫັນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງການດຳລົງຊີວິດຄືນອີກ.”

      ກິດຈະກຳການເລາະທຽວເມືອງຄ້ັງໜ່ຶງທ່ີຈັດຂ້ຶນໃກໆ ນ້ີ 

ແມນເລ່ີມຕ້ົນຈາກຖະໜົນ ຢາງເໝີຈູແສແຈ(Yangmeizhu-

xie Street) ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ຍາງໄປສູທິດຕາເວັນຕົກ 

ຜານຮອມເກ່ົາແກທ່ີຢູອອມຂາງ, ເຂດນ້ີເປັນເຂດທ່ີມີບັນຍາກາດ

ຊີວິດປະຈຳວັນທົ່ວໄປຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງອັນເຂັ້ມຂຸນທີ່

ສຸດ ຈາກລາຊະວົງຢວນ(Yuan Dynasty, ປີ 1271 ຫາ ປ ີ
1368) ເຖິງ ສາທາລະນະຈີນ(Republic of China, ປ ີ
1912 ຫາປີ 1949). ພວກນັກທຽວເລາະເບ່ິງເມືອງສາມາດຮູ

ຈັກເຂ້ົາໃຈ “ຊີວິດທ່ົວໄປຂອງນະຄອນຫຼວງປກັກ່ິງ ພອມທງັອຸດ

ສາຫະກຳການຄາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເພນີທ່ີກຽວຂອງ

ຢູໃນເຂດອອມຂາງທ່ີປະຫວັດສາດໄດສືບທອດມາ.” 

      ເສ້ັນທາງຜານຂອງກິດຈະກຳການທຽວເລາະເບ່ິງຢູໃນ

ຕົວເມືອງເທ່ືອນ້ີ ມີທັງລາຍການວັດທະນະທຳທຸກປະເພດຂອງ

ທາງຮອມເກົ່າທີ່ພາຍຫຼັງການສອມແປງ ທັງໄດຮັກສາເຮືອນ

ຊານບາງແຫງ ແລະ ສະຖານທີ່ບູຮານຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຮືອນ

ຊານທ່ີຢູກະແຈກກະຈາຍມີດິນຈ່ີສີຂຽວຫັຼງຄາສີເທົາ ແລະ ປະ

ກົດການຊີວິດປະຈຳວັນທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນ. ເພື່ອເພີ່ມເຕີມ

ລັກສະນະການແລກປຽນກັນໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈັດຕັ້ງກົດ

ລະບຽບບາງຢາງລວງໜາ, ເຊັ່ນ: ຕອງການສອງຄົນສາງ

ເປັນກຸມໄປສ�າເລັດໜາທ່ີ, ທຸກຄົນຮັບຊອງຈົດໝາຍຊອງໜ່ຶງ, 

ນອກຈາກແຜນທ່ີເສ້ັນທາງແລວ ຍັງມີເຈຍແຜນໜ່ຶງກຽວກັບໜັງ

ສືຂອງງ້ີວປັກກ່ິງ ຫືຼ ກຽວກັບເບ້ືອງຫັຼງຂອງຕົວລະຄອນ. ຄົນທີ່

ຮັບເຈຍກຽວກັບຕົວລະຄອນງ້ີວປັກກ່ິງ ແລະ ຄົນທ່ີຮັບເຈຍກຽວ

ກັບເບ້ືອງຫັຼງສາງເປັນກຸມໜ່ຶງ, ສອງຄົນນ້ີຕອງຊອກຫາສະຖານ

ທີ່ເກົ່າແກການດຳລົງຊີວິດຂອງນັກສິລະປະເຖົ້າແກໃນກິດຈະ

ກຳການທຽວເລາະຊົມຢູໃນຕົວເມືອງ. ກິດຈະກ�າຍັງໄດແຈງ

ໃຫຢາງຈະແຈງວາ, ໃນລະຫວາງໄລຍະການເລາະທຽວຢູໃນ

ຕົວເມືອງ ທຸກຄົນສາມາດຖາຍຮູບຫຼາຍສຸດບໃຫກາຍ 12 ຮູບ, 

ເມື່ອການກິນເຂົ້າສາມັກຄີແລວໆ ແຕລະຄົນເອົາຮູບອອກມາ

ສະແດງ 3 ຮູບ, ແລະ ສຸດທາຍລົງຄະແນນສຽງ, ຄົນທ່ີໄດຮັບ

ຄະແນນສຽງຫຼາຍທ່ີສຸດຈະໄດຮັບລາງວັນ.

      ຍາງກາຍຜານຮານສິນຄານອຍໆປະເພດຕາງໆ ພຄາຂອງ

ຮານຄາຂາຍເຄ່ືອງເກ່ົາໄດເລ່ົາເຖິງຊີວິດການເປັນຢູຂອງແມ

ເຖົາ້ຂນຸນາງທີດ່ຳລງົຢູໃນຮອມເກົາ່ເມືອ່ລາວຍງັນອຍ; ພຄາ

ຂາຍເຈຍແຜນທ່ີຕັດເຈຍໄດສະແດງແຜນທ່ີເຈຍຕັດຂອງທອງ

ຖິ່ນຕາງໆໃນໂລກ ແລະ ເລົ່າເຖິງແນວຄວາມຄິດການອອກ

ແບບຢາງບເບ່ືອ…ໄລຍະພຽງແຕ 3 ກິໂລແມັດ ເຂົາເຈ້ົາໄດ

ຍາງເລາະໃນເວລາ 3 ຊ່ົວໂມງ.

      ຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງກິດຈະກຳການທຽວເລາະ

ຫຼິ້ນຢູໃນຕົວເມືອງ ອາດຈະແມນເພື່ອກະຕຸນກຳລັງຄວາມຮູ

ສຶກ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງຜູເຂົ້າຮວມ, ຊອກຫາຄວາມຮູ

ສຶກໃໝໆ ຢູໃນຕົວເມືອງທ່ີລ້ຶງເຄີຍ ຄ້ົນຫາຄວາມສວຍງາມ ແລະ

ຄວາມອົບອຸນຢູໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຊາວເມືອງສ�າຜັດວັດທະນະທ�າທາງຮອມຢູທາງຮອມນານລົວກູ(South
Luogu Lane)

图①市民在北京南锣鼓巷体验胡同文化 CFP 图

ຮູບ ② ຊາວເມືອງຖາຍຮູບເຊັກອິນຢູຕະຫຼາດຍອນຍຸກແຫງໜ່ຶງຂອງນະຄອນ
ຊຽງໄຮ

图②市民在上海一处怀旧集市打卡拍照 CFP 图

ຮູບ ③ ພວກນາງສາວຖາຍຮູບດວຍຕົນເອງຢູຕໜາຮານຄາແຫງໜ່ຶງໃນທາງ
ຮອມ

图③女孩们在一家胡同里的商店前自拍 CFP 图

②

③
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      ໃນໂອກາດບັງເອີນເທ່ືອໜ່ຶງ, ທາວ ຫີຼໝິງ(Li Ming)ທ່ີເຮັດ
ວຽກຢູຂະແໜງການອິນເຕີເນັດກັບໝູເພື່ອນເກີດມີຄວາມຄິດ
ໜຶ່ງຂຶ້ນມາວາ ຢາກໄປຕັ້ງແຄມຢູເທິງຫາດຊາຍທີ່ເຂດຊານ
ເມືອງ ຊຽງໄຮ. ຍາມກາງຄືນ, ລາວນ່ັງໂດດດຽວຢູຂາງກອງ
ໄຟ ແນມເບິ່ງໂຄມໄຟນ�້າມັນຢູເທິງເຕັ້ນ(tent)ຄອຍໆແກວງ
ໄກວຕາມຈັງຫວະຂອງລົມພັດຈາກທະເລ, ຮູສຶກວາທຸກສ່ິງທ່ີຢູ
ອອມຂາງລວນແຕໄດສະຫງົບງຽບລົງແລວ.
      “ການຕ້ັງແຄມ, ແມນໄປເຖິງບອນເລິກໃນປາໄມ ທ່ົງນາ
ທ່ີກວາງຂວາງ ຫາດຊາຍແຄມຝ່ັງທະເລ ບອນເລິກຂອງທະເລ
ຊາຍ ເພື່ອພົບກັບທອງຟາທະເລດວງດາວຍາມກາງຄືນ. ສິ່ງ
ທ່ີພິເສດທ່ີສຸດກ�ຄື ມັນຈະບໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-

19 ຈັກໜອຍ.” ທາວ ຫີຼໝິງ ເວ້ົາວາ, ໃນປັດຈຸບັນ ການຂັບລົດ
ຈັກໄປຕັ້ງແຄມໃນວັນພັກອາທິດ ໄດກາຍເປັນຊີວິດປະຈຳວັນ

ຂອງຕົນເອງແລວ. ທຸກໆເດືອນ ລາວໄປຕ້ັງແຄມ 2 ເທ່ືອເປັນ
ຢາງໜອຍ, ເພື່ອຄົ້ນພົບເຂດຕັ້ງແຄມທີ່ຢູອອມຂາງ ຊຽງໄຮ 
ເທື່ອລະບອນໆ, “ຖາມີເວລາພັກທີ່ຍາວກວາ, ຈະມີຄວາມຄິດ
ໄປຕ້ັງແຄມຢູບອນທ່ີໄກກວາ, ຕົວຢາງວາ ເຂດຊິນຈຽງ(Xin

jiang Uygur Autonomous Region).
      ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ ເປັນອຸປະກອນເຄ່ືອງໜ່ຶງທ່ີທາວ ຫີຼ
ໝິງ ຕອງນຳຕິດຕົວໄປດວຍໃນການໄປຕັ້ງແຄມແຕລະເທື່ອ.
“ກ�ພຽງແຕແຮເພ່ືອໄວຊ່ືໆ.” ທາວ ຫີຼໝິງ ເວ້ົາວາ, ການເຮັດ
ວຽກຢູບ�ລິສັດອິນເຕີເນັດ ເຖິງແມນວາແມນວັນພັກທາຍອາທິດ
ກ�ຕາມ ແຕລາວຍັງຕອງຢູໃນສະພາບທ່ີກຽມພອມທຸກເວລາ.
      ການຕ້ັງແຄມ ເປັນວິທີການປົດປອຍຄວາມກົດດັນປະເພດ
ໜ່ຶງຂອງທາວ ຫີຼໝິງ ໄດເລືອກເຟ້ັນ. “ຂອຍມັກໄປບອນຕ້ັງແຄມ
ໃນທ່ົງນາ ຫືຼ ແຄມທະເລ, ເພ່ືອໄປສ�າຜັດຄວາມຮູສຶກທ່ີງຽບສະ

ການຕ້ັງແຄມ, ເລ່ີມຈາກຊມຊົນກຸມໜອຍໄປສູປວງຊົນ

露营，从小众走向大众
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ຫງົບແບບນ້ັນ. ຕົວຢາງວາໃນຕອນເຊ້ົານ່ັງຢູຕໜາພູຜາ ແລະ 
ຕົ້ມກາເຟຈອກໜຶ່ງ, ຟັງສຽງມວນຫູເລັກໆນອຍໆຕາງໆທີ່ສັດ
ສາວາສິ່ງຮອງອອກມາຈາກປາໄມ, ສະໝອງປອດໃສ ບຄິດ
ເຖິງເລ່ືອງໃດໆ, ເຊ່ິງໝົດຕົວ ແລະ ຈິດໃຈກ�ຈະຄອຍໆຜອນຄາຍ
ສະບາຍໃຈລົງ.” ທາວ ຫິຼໝິງ ເວ້ົາຄືດ່ັງນ້ີ.
      ສຳລັບທາວ ຫີຼໝິງ ແລວ, ການສຳຜັດກັບທຳມະຊາດ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຕາມຫົວໃຈຢາງສະບາຍໃຈ ເປັນຈຸດສຳຄັນ
ຂອງວັດທະນະທຳຂອງການຕ້ັງແຄມ. ຄວາມຮັກມັກຂອງທາວ 
ຫີຼໝິງ ແບບນ້ີ, ເປັນການເລືອກເຟ້ັນແບບໜ່ຶງຂອງຊາວໜຸມຈີນ
ໃນປັດຈຸບັນ ໃນການໜີອອກຈາກຊີວິດການເປັນຢູໃນຕົວເມືອງ
ແລະ ການປອຍຄວາມກົດດັນຂອງຕົນ.
      ການຕ້ັງແຄມໃນຫຼາຍຄ້ັງຕມາ, ທາວ ຫີຼໝິງ ໄດເຫັນວາ 
ໃນສອງປີມານ້ີຄົນທ່ີເຂ້ົາຮວມການສຳຜັດ ແລະ ເຂ້ົາຮວມການ
ຕ້ັງແຄມນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນແລວ, ຈົນເຖິງວາຕົວຢາງນ້ີໄດເກີດ
ຢູອອມຂາງລາວ—ໂດຍຮັບຜົນກະທົບຈາກລາວ ທາວ ຟັນຊື
(Fan Si)ໝູເພ່ືອນຂອງລາວກ�ມັກຮັກການຕ້ັງແຄມແລວ. ຕາມ
ຄວາມແຕກຕາງກັນແລວ ທາວ ຟັນຊື ໄດຄ້ົນພົບ “ວິທີການຫ້ິຼນ”
ທີ່ຍິ່ງມີຫຼາຍແບບກວາ ຕາງຈາກໃນແງການຕັ້ງແຄມແບບ

ຄອບຄົວ.
      “ສະຖານະການຂອງການຕ້ັງແຄມສາມາດປະກອບມີຫຼາຍ
ຢາງ, ເລ່ີມຈາກການຕ້ັງແຄມ ການກະກຽມວັດສະດຸອາຫານ 
ການແຕງກິນ, ຈົນເຖິິງການເຮັດເຄ່ືອງດວຍມື(DIY) ການອອກ
ກ�າລັງກາຍ ການແຮກໝູ, ຄອບຄົວທຸກຄົນທັງສາມາດຊອກ
ເຫັນວິທີການພັກຜອນຢອນໃຈທ່ີເໝາະສົມກັບຕົນເອງ ໃນການ
ຕ້ັງແຄມ.” ທາວ ຟັນຊື ບອກໃຫຮູດ່ັງນ້ີ.
      ລູກຊາຍຂອງທາວ ຟັນຊື ເປັນນັກຮຽນຊ້ັນທີ 2 ໃນໂຮງ
ຮຽນປະຖົມ, ທາວ ຟັນຊື ຈະຈັດວາງກິດຈະກຳກັບລູກຊາຍທີ່
ຕາງກັນໃນການຕ້ັງແຄມ ບົນພ້ືນຖານເງ່ືອນໄຂທຳມະຊາດຂອງ
ບອນຕັ້ງແຄມ. ຕາມ ຟັນຊື ແລວ, ການຕັ້ງແຄມໄດນຳເອົາ
ຜົນກະທົບທາງບວກມາໃຫແກລູກຂອງຕົນ. “ຕົວຢາງວາ ສະ
ມາຊິກຄອບຄົວແມນປະສານສົມທົບເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນແນວໃດ
ໃນເວລາຢູທາງນອກ, ການແລກປຽນກັບເດັກນອຍອື່ນໆຄວນ
ຕອງເອົາໃຈໃສສ່ິງໃດ, ຄວນຄວບຄຸມອາລົມທາງລົບແນວໃດ
ແລະອ່ືນໆ. ການຕ້ັງແຄມໄດສະໜອງພ້ືນທ່ີໜ່ຶງໃຫແກເດັກນອຍ
ໃນການສືບຕຊອກຮູຄ້ົນຄວາຢາງບຢຸດຢ້ັງ.” ທາວ ຟັນຊື ເວ້ົາ
ເຊ່ັນນ້ັນ.

ຕາແສງນອຍສ�າລບັການຕັງ້ແຄມຢູເທງິຈອມພວູານອານ(Wan’an Mountain)

 ນະຄອນໂລວຢາງ ແຂວງເຫນີານ(Luoyang City, Henan Province)
河南省洛阳市万安山山顶的露营小镇 CFP 图
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疫情防控，中国坚持“动态清零”

2020 年 4 月至 2021 年 12 月期间，中国各地陆续出现了 40 多起聚集性疫情，均

由境外输入造成。发现疫情、迅速排查、快速阻断、实现“动态清零”，是中国控制新冠

疫情的秘诀。那么，什么是“动态清零”？为什么中国能始终坚持“动态清零”？本期，《占

芭》杂志为您解读中国控制新冠疫情的秘诀——“动态清零”。
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ພະນກັງານກ�າລງັປະຕບິດັຫນາທີຢູ່ທາງອອກທາງດວນ ເພືອ່ກວດກາຂ�ມ້ນູຂອງຍານພາຫະນະທີເ່ຂົາ້ ແລະ ອອກ
工作人员在高速出口执勤，查验进出车辆信息 新华社 图
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      ການປະກດົຕວົຂຶນ້ຂອງພະຍາດໂຄວດິສາຍພນັໃໝ ໂອ

ໄມຄຣອນ(Omicron), ໄດດງຶດດູຄວາມສນົໃຈຈາກທົວ່ໂລກ

ຢາງໄວວາ.

      ວນັ ທ ີ14 ທນັ ວາ 2021, ຜູ ອ�າ ນວຍ ການ ໃຫຍ ອງົ ການ ອະ 

ນາ ໄມ ໂລກ ທານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ກາວ 

ວາ ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ້ ໄດມ ີ77 ປະ ເທດ  ແລະ  ພາກພືນ້  ໄດ 

ລາຍ ງານມ ີຜູ ຕດິ ເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິສາຍພນັໃໝ Omicron,

ແຕໃນ ສະ ພາບ ຕວົ ຈງິ  ອາດ ຈະ ແມນ ສາຍ ພນັ ນີ້ ໄດ ແຜ ລະບາດ

ໄປສູປະ ເທດ ແລະ ພາກ ພືນ້ສວນຫາຼຍແລວ. ອງົການ ອະ ນາ

ໄມໂລກໄດລະບວຸາສາຍພັນ B.1.1.529 ເປັນສາຍພັນຊະນິດ

ໜຶງ່ທີ ່"ຕອງໃຫຄວາມສນົໃຈ" ແລະ ຕັງ້ຊືໃ່ຫມນັເປນັຕວົອກັສອນ

ເກຣກັ "Omicron" (Ο).

      ປດັຈບຸນັນີ,້ ພະຍາດໂຄວດິ-19  ຍງັ ຢູ ໃນ ສະພາບການ ແຜ ລະ

ບາດ, ການ ຜອນຄາຍ ການ ຄວບ ຄມຸ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ 

ປະ ເທດຕາງໆ  ໄດ ນ�າ ສິງ່ ທາ ທາຍ ມາສູການ ປອງ ກນັການນ�າ 

ເຂົາ້ ຈາກ ຕາງປະ ເທດ ຂອງ ຈນີ; Omicron ປະກດົ ຕວົຂຶນ້ຢູ ໃນ

ໄລຍະການປຽນກນັຂອງ ປ ີ2021  ແລະ ປ ີ2022,   ພວມ ຈະກາວ

ໄປຫາບຸນ ກຸດ ຈີນ,  ເຊິ່ງ ໄດນ�າເອາົຄວາມກດົດັນມາໃຫແກ

ການ ປອງ ກນັ  ແລະ  ຄວບ ຄມຸ ການ ແຜ ລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ໂຄ

ວດິ-19 ຂອງຈນີ.

      ກອນບນຸກດຸຈນີ, ມຊີາວເນດັຄນົໜຶງ່ເວົາ້ແບບເສົາ້ໃຈວາ 

ຖາບຸນກຸດຈນີປີນີຍ້ງັມກີານລະບາດຂອງໂຄວດິ-19, ນັນ້ກ�ຈະ

ແມນລາວຕອງຫຼິນ້ບນຸກດຸຈນີຢູຕາງຖິນ່ອກີເປນັປທີ ີ3 ແລວ, ແຕ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວໄດປຽນທາທ ີແລະ ເວົາ້ວາ ມນັກ�ຈະດກີວາ

ທີຈ່ະໃຫ Omicron ແຜລະບາດຢາງກວາງຂວາງ.

      ຄຽງຄູກັບການ ສບື ຕ ປອງ ກນັ  ແລະ  ຄວບ ຄມຸ ການ ແຜ ລະ 

ບາດຂອງໂຄວດິ-19, ປະ ຊາ ຊນົ ຈນີ ໄດ ຮກັ ສາ ການ ຮວມ ມ ື ແລະ  

ການສະ ຫນບັ ສະ ຫນນູຢາງ ເຕມັ ທີ ່ ຕ ນະໂຍບາຍຂອງ ປະ ເທດໃນ

ການປອງ ກນັ ການ ແຜ ລະ ບາດ ຂອງໂຄວດິ-19.

      ຈາກເດອືນເມສາ ປ ີ2020 ຫາເດອືນທນັວາ ປ ີ2021,  ປະ

ເທດຈນີໄດເກດີມກີານລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19  ໃນ 40

ກວາກຸມກອນ ແລະ ລວນແຕເກດີຍອນການນ�າເຂົາ້ຈາກຕາງ

ປະເທດ.  ກວດຊອກຄົນ້ການ ແຜ ລະບາດ, ສບືຄົນ້ຫາ ຢາງ ວອງ 

ໄວ, ສະກັດ ກັ້ນ ຢາງ ວອງ ໄວ  ແລະ ບນັລຸ “ຈ�າກດັພະຍາດລະ

ບາດໃຫເປນັສນູແບບພາວະເຄືອ່ນທີ”່ (pandemic dynamic

zeroing) ແມນ ເຄດັ ລບັ ຂອງ ຈນີ ໃນ ການ ຄວບ ຄມຸການລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19.

      ສະນັນ້, “ຈ�າກດັການເຄືອ່ນທີຂ່ອງພະຍາດລະບາດໃຫເປນັ

ສນູ”ແມນຫຍງັ? ເປນັ ຫຍງັ ຈນີ  ຈຶງ່ສາມາດຍດຶໝັນ້ “ຈ�າກດັພະ

ຍາດລະບາດໃຫເປັນສນູແບບພາວະເຄື່ອນທີ”່ ມາໄດໂດຍຕະ

ຫອຼດ? ໃນວາລະສານ ຈ�າປາ ສະບບັນີ,້ ພວກເຮາົຈະອະທບິາຍ

ໃຫທ ານຮູ ເຖິງເຄດັລບັຂອງການຄວບຄມຸການລະບາດຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງຈີນ---“ການຈ�າກດັພະຍາດລະບາດ

ໃຫເປນັສນູແບບພາວະເຄືອ່ນທີ”່.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ນະຄອນສືເຈຍຈວງ ແຂວງເຫີເປີຍ(Shijiazhuang City, Hebei 

Province)ໄດສາງຕ້ັງອາພາດເມ້ັນແຍກປຽວ ເພ່ືອເປັນທ່ີພັກອາໄສສຳລັບ
ຜູຕິດຕໃກຊິດກັບຜູຕິດເຊ້ືອ ແລະ ຜູຕິດຕໃກຊິດລະດັບທີສອງ

图① 河北省石家庄市搭建隔离公寓，安置新冠肺炎密切接触者和

次密切接触者等人员 新华社 图

ຮູບ ② ກ�າມະກອນຜະລິດຜາປິດປາກປິດດັງໃນໂຮງປອດຂ້ີຝຸນ ແລະ ປອດເຊ້ືອ

图 ② 工人在无尘无菌车间生产口罩 新华社 图

②
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“ການຈ�າກັດພະຍາດລະບາດໃຫເປັນສູນແບບພາວະເຄ່ືອນທ່ີ” ແມນຫຍັງ?

什么是“动态清零”？

     ທານ ລຽງຫວານນຽນ(Liang Wannian) ຫວົໜາ ກຸມ 

ຜູ ຊຽວຊານ ຂອງ ຄະນະນ�າພາວຽກງານຮບັມກືບັການລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄະນະກ�າມະການ ອະນາໄມ ແລະ ສຸ

ຂະພາບ ແຫງ ຊາດ ຈນີກາວ ວາ, “ການຈ�າກດັການເຄືອ່ນທີຂ່ອງ

ພະຍາດລະບາດໃຫເປັນສູນ” ແມນ ນະ ໂຍບາຍ ທົວ່ ໄປ ໃນ ການ 

ປອງ ກນັ  ແລະ ຄວບ ຄມຸ ການ ແຜ ລະບາດ ຂອງ ພະຍາດໂຄວດິ-

19 ຂອງ ຈນີ ໃນປດັຈບຸນັ. ຖາວາວເິຄາະຄວາມໝາຍຂອງມນັ

ໃນດານວິຊາການ ແລະ ວທິະຍາສາດ, ຈະສາມາດອະທິບາຍ

ໃນດານຕາງໆລຸມນີໄ້ດ:

      ຂ�ທ້ໜີຶງ່, ຈະຄົນ້ພບົແຫຼງລະບາດຢາງເປນັເຈົາ້ການ ແລະ 

ທນັທີ ໄດແນວໃດ. ແຫຼງລະບາດນີລ້ວມທງັຜູຕດິເຊືອ້ ແລະ ຜູ

ຕດິເຊື້ອແບບບມີອາການ ຈນົລວມທງັສດັອືນ່ໆທີກ່ຽວຂອງ ທີ່

ອາດຈະບັນທຸກເຊື້ອພະຍາດ, ເຊິງ່ການທີຄ່ົນ້ພບົແຫຼງລະບາດ

ນັນ້ ຕົນ້ຕ�ແມນໂດຍຜານການຕດິຕາມເຕອືນໄພຂອງຫອງກວດ

ການເປນັໄຂປະຈ�າວນັ ແລະ ການກວດກາ ການທດົສອບຢາງ

ເປນັເຈົາ້ການ ແລະ ວທິອີືນ່ໆ.

      ຂ�້ທີສອງ, ເມືອ່ໄດຄົນ້ພບົເຫນັຜູຕດິເຊືອ້ ກ�ຈະຕອງນ�າໃຊ

ມາດຕະການດານສາທາລະນະສກຸ ແລະ ການແຊກແຊງທາງ

ສງັຄມົຢາງວອງໄວ, ເຊິງ່ມາດຕະການດັງ່ກາວລວມທງັການ

ຄຸມຄອງຕບອນທີ່ເກີດມີການລະບາດ ຜູຕດິຕຢາງໃກຊດິກບັຜູ

ຕດິເຊື້ອ ການສ�າຫວຼດກວດໂຣກລະບາດສາດ ແລະ ການຫຼດຸ

ຈ�ານວນຄນົເຕົາ້ໂຮມກນັຂອງກຸມຄນົ ເປນັຕົນ້.

      ຂ�ທ້ສີາມ, ການປິນ່ປວົຢາງມປີະສດິທຜິນົ. ເຮດັສດຸຄວາມ

ສາມາດເພື່ອຢຸດຄວາມຄືບໜາຂອງພະຍາດໃຫໄວເທົາ່ທີຈ່ະ

ໄວໄດ, ຫຼຸດຜອນການເກດີກ�ລະນຮີາຍແຮງ ແລະ ກ�ລະນເີສຍ

ຊວີດິ.

      “ການຈ�າກດັພະຍາດລະບາດໃຫເປນັສນູແບບພາວະເຄືອ່ນ

ທີ”່ ແມນໝາຍເຖງິວາ “ບມຜີູຕດິເຊືອ້ເລຍີ” ບ�?, “ທງັສອງເລືອ່ງ

ນັນ້ ບແມນສິງ່ດຽວກນັ. ປດັຈບຸນັນີ ້ພວກເຮາົຍງັບທນັມຄີວາມ

ສາມາດທີຈ່ະເຮດັໃຫປາສະຈາກການເກດີມຜີູຕດິເຊືອ້ພາຍໃນ

ໄດ, ແຕພວກເຮາົມຄີວາມສາມາດ ກ�ທງັມຄີວາມເຊືອ່ໝັນ້ຕຕນົ

ເອງວາ ເມືອ່ຫາກມຜີູຕດິເຊືອ້ພາຍໃນເກດີຂຶນ້ ກ�ຈະຈ�າກດັດບັ

ມອດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດຢາງວອງໄວ.” 

ທານ ລຽງຫວານນຽນ ກາວ.

      ນະໂຍບາຍທົວ່ໄປຂອງ “ການຈ�າກດັພະຍາດລະບາດໃຫ

ເປນັສູນແບບພາວະເຄືອ່ນທີ”່ ແມນເພືອ່ສະແຫວງຫາການປະ

ສານສົ ມທບົກນັແບບສງູສດຸ ລະຫວາງການພດັທະນາເສດຖະ

ກດິສງັຄມົ ກບັ ການປອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸການລະບາດຂອງ

ໂຄວດິ-19.

ຂ�ກະແຈ: 24 ຊ່ົວໂມງ ແມນເວລາແຫງເງິນຄ�າ

关键 ：黄金 24 小时

     “ການຈ�າກດັພະຍາດລະບາດໃຫເປນັສນູແບບພາວະເຄືອ່ນ

ທີ”່  ຮຽກຮອງຄວາມວອງໄວ ແລະ ຄວາມຖກືຕອງແມນຢ�າ,

ເມືອ່ຄົນ້ພບົມຜີູຕດິເຊືອ້ ຕອງດບັມອດການລະບາດຂອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ໃຫໄດຢາງວອງໄວ. 24 ຊົວ່ໂມງແມນເວລາແຫງ

ເງນິຄ�າຫຼງັຈາກການຄົນ້ພບົເຫນັມຜີູຕດິເຊືອ້ນັນ້ ເປນັເວລາແຫງ

ຂ�ກະແຈທີສ່�າຄນັທີສ່ດຸໃນການກ�າຈດັພະຍາດ.

      ໃນ ໄລຍະ ປດັຈບຸນັ, ຈນີ ໄດ ອງີ ໃສການເພີມ່ທະວ ີຄວາມ ສາ

ມາດ ໃນ ການ ປອງ ກນັ  ແລະ  ຄວບ ຄມຸ ການ ແຜ ລະບາດ ຂອງ ພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຄົນ້ພບົຢາງວອງໄວ, ພາຍຫຼງັພບົ

ເຫນັ  ການ ແຜ ລະບາດ ຂຶນ້, ຈະ ໃຊ ເວລາຮບັມກື�າຈດັພະຍາດໃນ 

24 ຊົ່ວ ໂມງ ນີ ້ເປນັໄລຍະເວລາເງນິເວລາຄ�າ, ບນົພືນ້ຖານ

ການເສີມຂະຫຍາຍບດົບາດຂອງທມີງານກວດກາ, ເສີມຂະ

ຫຍາຍບົດບາດຂອງທມີງານຕິດຕາມ ແລະ ສ�າຫວຼດກວດກາ

ໂຣກລະບາດສາດນັ້ນ, ຈະເນັນ້ໜັກຄ�າວາ “ວອງໄວ”, ກອນທີ່
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ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະແຜລາມອອກໄປ ຫຼື 

ກອນທີຜູ່ຕດິເຊືອ້ຍງັບທນັມຄີວາມສາມາດແຜການລະບາດອອກ

ໄປ, ແມນຈະຕອງຊອກຫາຜູທີຢູ່ໃກຊິດກັບຜູຕດິເຊືອ້ ແລະ ຜູທີ່

ຢູໃກຊດິລະດບັທສີອງໃຫພ�,້ ເພືອ່ສາມາດຄຸມຄອງຄນົທີອ່າດຈະ

ເປນັຜູຕດິເຊືອ້ໄດລວງໜາ.

      “ການຈ�າກດັພະຍາດລະບາດໃຫເປນັສນູແບບພາວະເຄືອ່ນ

ທີ”່  ໂດຍຜານການຮບັມືກບັຜູຕດິເຊືອ້ແບບແຈກຢາຍ ແລະ 

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບກຸມກອນຢາງມປີະ

ສດິທິພາບສູງ ເພື່ອບນັລຜຸນົປອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸທີສ່ງູທີສ່ດຸ 

ໂດຍໃຊຕົນ້ທນຶສງັຄມົທີໜ່ອຍທີສ່ດຸ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ພະນັກງານກວດກາເຄ່ືອງໝາຍວັກຊິນເຊ້ືອຕາຍ(Inactivated 

vaccines)ຕຕານພະຍາດໂຄວິິດ-19
图① 工作人员检查新冠病毒灭活疫苗标签 新华社 图

ຮບູ②ຫລງັຈາກນະຄອນຊອີານ(Xi'an City)ປດີເມອືງແລວ, ອາສາສະໝກັ
ກ�າລງັຂນົ ຍາຍວດັຖສິງ່ຂອງໃນການ ດ�າລງົ ຊວີດິ ທີ ່ໄດ ຮບັ ບ�ລຈິາກ ຈາກ ບອນ 
ຕາງໆ
图 ② 西安市封城后，志愿者搬运各地捐赠的生活物资 新华社 图

ຮູບ ③ ໃນໄລຍະການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19, ພະນັກງານຈັດສ່ົງອາຫານຜູ້ໜ່ຶງກ�າລັງໄປສ່ົງອາຫານຢູເຂດຊມຊົນ
ທ່ີຖືກຄຸມຄອງແບບປິດລັອກ
图③疫情防控期间，一名外卖人员前往封闭管理的小区送餐 新华社 图

①

② ③
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ເປ້ົາໝາຍ: ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນໄລຍະບ່ົມຕົວໃດໜ່ຶງ

目标 ：一个潜伏期控制疫情

      ພະຍາຍາມນ�າໃຊເວລາປະມານໄລຍະບົມ່ຕວົໃດໜຶງ່ເພືອ່

ຄວບຄຸ ມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນເຂດຊມຊນົ 

ແມນການສະແດງອອກຂອງນະໂຍບາຍທົວ່ໄປ “ການຈ�າກດັ

ພະຍາດລະບາດໃຫເປນັສນູແບບພາວະເຄືອ່ນທີ”່ ໃນປດັຈບຸນັ.

      ເມືອ່ປະເຊນີໜາກບັການເກດີສາຍພນັໃໝຕາງໆຂອງພະ

ຍາດ ຄວາມສຽງທີຈ່ະນ�າເຂົາ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-

19 ຈາກຕາງປະເທດ ແມນນບັມືນ້ບັສງູຂຶນ້, ເຮດັແນວໃດຈຶງ່

ຈະສາມາດຄວບຄມຸການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ພາຍ

ໃນໄລຍະບົມ່ຕວົໃດໜຶງ່ໄດ?

      ບນັດາຜູຊຽວຊານໄດສະຫຼບຸປະສບົການ 5 ປະການ ເຊັນ່:

ຂ�ທ້ີໜຶງ່ ແມນຊອກຫາແຫຼງລະບາດຢາງຖກືຕອງແມນຢ�າ, ເຊິງ່

ຕົນ້ຕ�ແມນໂດຍຜານການກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດ ແລະ ການທດົ

ສອບ; ຂ�ທ້ສີອງ ແມນຊອກຫາຜູຕດິພນັໃກຊດິກບັຜູຕດິເຊືອ້ຢາງ

ຖກືຕອງແມນຢ�າ, ເຊິງ່ຕົນ້ຕ�ແມນໂດຍຜານການສ�າຫວຼດກວດ

ຫາທາງໂຣກລະບາດສາດ ແລະ ເຕກັນກິຂ�ມ້ນູໃຫຍ; ຂ�ທ້ສີາມ 

ແມນ ກ�ານດົເຂດລະບາດ ບອນລະບາດ ແລະ ເຂດຄຸມຄອງ

ຢາງ ຖກືຕອງແມນຢ�າ; ຂ�ທ້ສີີ ່ ແມນນ�າໃຊມາດຕະການ ປອງ 

ກນັ  ແລະ ຄວບ ຄມຸຢາງຖກືຕອງແມນຢ�າ, ມ ີປະສດິທ ິຜນົ, ສາ

ມາດປະຕບິດັໄດ, ມຄີວາມອບົອຸນ(ໝາຍຄວາມວາເອາົໃຈໃສ

ຊວີດິການເປນັຢູຂອງປະຊາຊນົໃນເວລາປະຕບິດັການປອງກນັ

ແລະ ຄວບຄມຸການລະບາດຂອງໂຄວດິ-19) ແລະ ແບບຍນືຍງົ;

ຂ�ທ້ີຫາແມນຮກັສາຄວາມດນຸດຽງລະຫວາງການ ປອງ ກນັ  ແລະ 

ຄວບ ຄມຸການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ການຜະລດິ

ການດ�າລງົຊວີດິແບບປກົກະຕຢິາງຖກືຕອງແມນຢ�າ.

ຍັງຈະສາມາດບັນລຸ “ການຈຳກັດພະຍາດລະບາດໃຫເປັນສູນແບບພາວະເຄ່ືອນທ່ີ” ຕສາຍພັນ Omicron

对奥密克戎仍能“动态清零”

      “ລະບບົການຕດິຕາມຂອງຈນີ ມຄີວາມສາມາດໃນການ

ກວດພົບຜູຕດິເຊືອ້ສາຍພນັ Omicron ທີນ່�າເຂົາ້ມາ.” ທານ

ອລູຽງໂຢວ(Wu Liangyou) ຮອງຫວົໜາກມົຄວບຄຸມພະຍາດ

ຂອງຄະນະກ�າມະການ ອະນາໄມ ແລະ ສຂຸະພາບ ແຫງ ຊາດ ຈນີ

① ②
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ກາວວາ, ສາຍພັນກາຍພນັ Omicron ບມຜີນົກະທບົຕຄວາມ

ຮູສຶກໄວ ແລະ ຄວາມຈ�າເພາະຂອງຢາທດົສອບກວດຫາເຊື້ອ

ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຂອງຈນີທີມ່ຢີູໃນປດັຈບຸນັ, ຄະນະກ�າມະການ  

ອະນາໄມ ແລະ ສຂຸະພາບ ແຫງ ຊາດ ຈນີໄດຈດັ ຕັງ້ ອົງການທີ່

ກຽວຂອງຕດິຕາມຢາງໃກຊດິຕການຄົນ້ຄວາສກຶສາໃໝຫຼາສດຸ

ຂອງ Omicron ເຊັ່ນ: ການກາຍພນັ ການລະບາດ ການເຮັດ

ໃຫເກດີພະຍາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕຜນົຕຕານພະຍາດຂອງວກັ

ຊນິ, ພອມທງັດ�າເນນີການວິເຄາະ ການສກຶສາ ແລະ ການວິ

ນດິໄສ.

      ຕາມການແນະນ�າ, ໃນຕອນເລີມ່ຕົນ້ຂອງການລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ການທດົສອບກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດໂຄ

ວດິ-19 ຂອງທົວ່ປວງຊນົ ເປນັວຽກງານທີສ່�າຄນັ ແລະ ຮບີດວນ

ທີສ່ດຸໃນການຄວບຄມຸການລະບາດ, ໂດຍການລະດມົຊບັພະຍາ

ກອນກ າ ນທດົສອບກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ເພືອ່ຕອບ

ສະຫນອງຄວາມຕອງການຂອງການທດົສອບກວດຫາເຊືອ້ພະ

ຍາດໂຄວດິ-19, ເຊິງ່ໄດສາງຕັງ້ກນົໄກເຮດັວຽກຢາງຕເນືອ່ງ.

ມາ ຮອດ ປດັ ຈ ຸບນັນີ,້ ຈນີໄດມອີງົການການ ແພດ  ແລະ  ອະນາໄມ 

11744 ແຫງ   ສາ ມາດດ�າເນນີວຽກງານການທດົສອບກວດຫາ

ເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19. ຄວາມສາມາດຂອງການທດົສອບກວດ

ຫາເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໂດຍລວມ ໄດບນັລເຸຖງິ 29,95 ລານ

ຊດຕມື ້ໃນປດັຈບຸນັນີ.້

      ມາ ຮອດ ວນັ ທ ີ17 ທນັວາ  ປ ີ2021, ຈ�ານວນການສກັວກັ

ຊນິປອງກັນພະຍາດໂຄວດິ-19 ສະສມົຂອງປະເທດຈນີ ໄດບນັ

ລເຸຖງິ 2661,838 ລານໂດສ, ຈ�ານວນ ຜູ ທີ ່ໄດ ສ�າ ເລດັ ການ ສກັ 

ວກັ ຊນິ ຄບົເຂມັທງັ ໝດົ ແມນ 1186,289 ລານ ຄນົ.

      ວນັທ ີ20 ທນັວາ 2021, ທານສຽວຢາຊງິ(Xiao Yaqing) 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງອດຸສາຫະກ�າ ແລະ ການຫນັເປນັຂ�ມ້ນູຂາວ

ສານແຫງຊາດຈນີ ກາວວາ, ການສາມາດຜະລດິວກັຊນິປອງ

ກນັພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕປຂີອງຈນີ ໄດບນັລເຸຖງິ 7 ຕືໂ້ດສ. ນບັ ມາ 

ຮອດ ວນັ ທ ີ20 ທັນວາ 2021, ຈ�ານວນ ເດກັນອຍ ອາຍ ຸ3-11 ປີ 

ຂອງຈີນ  ທີ່ ໄດ ສກັ ວກັ ຊນິປອງກັນພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດ ກາຍ

140 ລານ ຄນົ.

ເພ່ີມຄວາມຮູ: 知道多一点 ：

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ແພດສາດ ແລະ ຢາພ້ືນເມືອງຈີນຊວຍຕານການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19

图① 中医药助力抗疫 新华社 图

ຮູບ ② ພະນັກງານດ�າເນີນວຽກງານຂາເຊ້ືອພະຍາດຢູສະຖານີລົດໄຟໃຕດິນ

图 ② 工作人员在地铁站台进行消杀作业 新华社 图

ຮູບ ③ ນະຄອນຊີອານ(Xi'an City)ປີດເມືອງເພ່ືອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ  

图③西安市实施封城，控制新一轮疫情扩散 新华社 图

③
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家附近的
充电站

        ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ຢູປະເທດຈີນ, ລົດຍົນພະລັງງານໃໝໄດ

ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກປວງຊົນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ລົດຍົນພະລັງ

ງານໃໝທ່ີແລນຢູຕາມຖະໜົນກ�ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. ໃນມ້ືມໆ ມາ

ນີ້ ທານ ເອີ(Mr. Er)ຊາວເມືອງນະຄອນ ທຽນສິນ(Tianjin 

City)ຮູສຶກແປກໃຈທີ່ສັງເກດເຫັນວາ ຢູເຂດອອມຂາງຂອງ

ເຮືອນຕົນໄດສາງສູນບ�ລິການສັງລວມຂອງລົດຍົນພະລັງງານ

ໃໝແຫງໜ່ຶງຂ້ຶນ, ເຊ່ິງມີພ້ືນທ່ີກວາງຂວາງເໝືອນດ່ັງສະໜາມ

当汽车驶入天津市津门湖新能源车综合服务中心，

车刚入位，一个白色方形的底座就挥着机械手臂从机房里

“走”出来，“拿”起枪架上的充电枪、自动识别车上充电

口、机械臂完成插枪动作，充电随即开始。在这里，用“绿

色的电”充“绿色的车”已经成为现实。
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ມລີດົພະລງັງານໃຫມຈອດຢູໃນຫອງວາງສະແດງເພືອ່ໃຫລກູຄາເລອືກຊື້
展厅内停放着供用户选购的新能源汽车 新华社 图
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ບານເຕະແຫງໜຶ່ງ.---“ຂະບວນການສາກແບັດ ເຕັມໄປ

ດວຍເຕັກໂນໂລຊີ”(Sense of Technology).

       ເມື່ອທານ ເອີ ຂັບລົດຍົນພະລັງງານໃໝເຂົ້າໃນສູນບ�

ລິການສັງລວມຂອງພະລັງງານໃໝ ຈິນເໝີນຫູ(Jinmenhu) 

ທຽນສິນ, ລົດຫາກເຂົ້າບອນກຳນົດ ກ�ມີເຄື່ອງພື້ນສີ່ລຽມເປັນ

ສີຂາວ ທັງໂບກມືກົນຈັກ ທັງ “ຍາງ” ອອກຈາກຫອງກົນຈັກ, 

ທາທາງດຳເນີນການ “ຍູ” ປືນສາກໄຟເທິງໂຕະປືນຂຶ້ນ ສະ

ແກນປາກສາກໄຟເທິງລົດຍົນ ແຂນກົນຈັກສາກໄຟ ແລະ 

ການສາກໄຟກ�ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນແລວ.

        ຫຸນຍົນສາກໄຟເຄ່ືອງນ້ີ ເປັນຫຸນຍົນສາກໄຟອັດຕະໂນ

ມັດຫຼາຍບອນໃນຂົງເຂດລົດຍົນໂດຍສານເຄ່ືອງທຳອິດຂອງປະ

ເທດຈີນ. “ພວກເຮົາໄດນ�າໃຊເຕັກໂນໂລຊີຕາປອມອັດຕະໂນມັດ 

ກອງຖາຍເປັນຄູ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນຳທາງແມເຫັຼກ(Magne-

tic stripe fusion navigation technology) ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວບຄຸມການສຳຜັດດວຍກຳລັງ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫຫຸນຍົນປະກອບ

ມີຄວາມສາມາດດານສາຍຕາ ແລະ ການສຳຜັດ. ພອມດຽວ

ກັນນ້ັນ ໄດຈັດວາງໃຫມີແຂນກົນຈັກອຸນຫະພູມຕາເປັນມືອາຊີບ 

ປືນສາກໄຟເປັນມືອາຊີບ, ເຊ່ິງແຂນກົນຈັກສາມາດເຮັດວຽກ

ເປັນປົກກະຕິໃນເງື່ອນໄຂຕາງໆ.” ທານ ຈາງຫຼີໝິງ(Zhang 

Liming)ທັງຊີ້ແມເຫຼັກໃນພື້ນໜາທີ່ດິນທັງແນະນຳໃຫຮູວາ, 

“ລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງຫຸນຍົນສາມາດສຳຜັດເຖິງການມາ

ຮອດຂອງລດົຍນົ ແລວເຄືອ່ນໄຫວໄປຕາມທີຕ່ັງ້ສາກໄຟຕາມ

ແມເຫຼັກໂດຍຕົນເອງ, ຈຶ່ງບັນລຸການສາກໄຟໂດຍຕົນເອງໃນ

ຫຼາຍບອນ, ຍັງສາມາດປັບຂະໜາດແຈສາກກຳລັງຕາມສະພາບ

ຕົວຈິງເລື້ອຍໆໃນເມື່ອການສາກເຂົ້າປືນສາກໄຟ ຈຳລອງ

ການປະພຶດຂອງຄົນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫປາກສາກໄຟ

ເສຍຫາຍ.”

       ຢູຂາງເທິງຂອງບອນສາກໄຟ ຍັງມີອຸປະກອນເຄື່ອງ

ໜຶ່ງທີ່ຄາຍຄືກັນກັບກອງວົງຈອນປິດແລນຕາມວົງໂຄຈອນ. 

“ນີ້ແມນຫຸນຍົນລາດຕະເວນກວດກາແບບອັດຕະໂນມັດ, ມັນ

ໄດຕິດຕາມກວດກາຂົງເຂດທີ່ເສົາສາກໄຟໄດຕະຫຼອດ 24 

ຊ່ົວໂມງ, ແລະ ສາມາດເຕືອນຄວາມອັນຕະລາຍທ່ີອາດຈະເກີດ

ຂ້ຶນ. ເມ່ືອຜູຂັບລົດພົບກັບບັນຫາໃນການສາກໄຟ ສາມາດແກ

ໄຂບັນຫາໃນທາງໄກດວຍການສົນທະນາຫຼືທາທາງຂອງມື.” 

ຕາມການແນະນ�າຂອງພະນັກງງານແລວ, ສູນບ�ລິການດັ່ງ

ກາວນ້ີໄດສາງຮູບແບບການສາກໄຟຫຼາຍປະເພດ, ໄດກສາງ

ເສົາສາກໄຟປະສົມພະລັງງານ ເສົາສາກໄຟແບບມີລະບຽບ

ການ ເຕັກໂນໂລຊີການສາກໄຟໄວຂະໜາດ ເສົາສາກໄຟ  
V2G(ລົດຍົນ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຊ່ືອມໂຍງກັນ) ໂຄມໄຟອັດຕະ

ໂນມັດ ລວມທັງ 9 ປະເພດຂອງການສາກໄຟ ແລະອ່ືນໆ,ຈ່ຶງ

ສະໜອງການສາກໄຟດວຍຄົນ ສຽບປຶບສາກປັບ ການສາກ

ໄຟແບບບມີສາຍ ການສາກໄຟດວຍຫຸນຍົນອັດຕະໂນມັດ ການ

ປຽນແບັດແບບອັດຕະໂນມັດ ລວມທັງຮູບແບບການສາກໄຟ 
5 ປະເພດ, ຜູນຳໃຊຢາກສາກກ�ສາກໄດ ຢາກປຽນກ�ປຽນໄດ. 

ໃນປັດຈຸບັນ, ປະລິມານການບ�ລິການລົດຍົນຂອງສູນບ�ລິການນ້ີ

ມີເຖິງ 1065 ເທ່ືອລົດ, ປະລິມານການສາກໄຟ ແລະ ການປຽນ

ໄຟຟາໃນໜ່ຶງມ້ືສູງທ່ີສຸດມີເຖິງ 18,9 ພັນກິໂລວັດໂມງ.

      ນອກຈາກການສາກໄຟແລວ, ສູນບ�ລິການນີ້ຍັງມີອາ

ຄານສອງຊັ້ນຫຼັງໜຶ່ງອີກດວຍ. ໃນຫອງວາງສະແດງລົດຍົນ

ຊ້ັນທີໜ່ຶງ, ທຸລະກິດຕາງໆ ເຊ່ັນ: ຊົມລົດ ເລືອກລົດ ລອງຂັບລົດ 

ຊື້ລົດ ຈາຍຄາຊື້ ການສັ່ງຈອງເສົາສາກໄຟ ແລະ ກິດຈະກຳ
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ອ່ືນໆ ແມນສາມາດເຮັດແບບປາຍດຽວໄດ. ສູນບ�ລິການນ້ີໄດ

ສົມທົບສາຍຕອງໂສການບ�ລິການຄາຂາຍລົດຍົນພະລັງງານໃໝ

ທ່ີຄົບຖວນ, ເຊ່ິງໄດອຳນວຍການບ�ລິການແບບປະຕູດຽດອັນສະ

ດວກວອງໄວໃຫແກເຈ້ົາຂອງລົດຍົນພະລັງງານໃໝ.

       ບອນສາກໄຟຈຳນວນ 71 ບອນ, ຍອດປະລິມານທັງ

ໝົດຂອງເຄ່ືອງອຸປະກອນສາກໄຟ 4792 ກິໂລວັດ, ປະລິມານ

ການສາກໄຟປະຈຳວັນຄິດໄລຕາມໃນ 10000 ກິໂລວັດໂມງ, 

ເຊິ່ງເໝືອນດັ່ງໄດຫຼຸດຜອນການປອຍກາກບອນໃນ 12,95 

ໂຕນ…ສູນບ�ລິການສັງລວມຂອງລົດຍົນພະລັງງານໃໝ ຈິນ

ເໝີນຫູ ທ່ີເລ່ີມຕ້ົນໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເລ່ີມເຂ້ົາການນຳໃຊ

ໃນເດືອນ ກ�ລະກົດ ຂອງປີ 2021, ໄດບ�ລິໂພກພະລັງງານໄຟ

ຟາແສງແດດ(Photovoltaic power generation) 450 ພັນ

ກິໂລວັດໂມງ ໃນປະຈຳປີ, ໃນແຕລະປີສາມາດຫຼຸດຜອນການ

ປອຍກາກບອນປະມານ 4575 ໂຕນ. ໂດຍຜານເຕັກນິກໃໝ 

ເຊ່ັນ: ເຕັກນິກນຳສ່ົງແບບອັດສະລິຍະ(Intelligent transmi- 

ssion technology) ເຕັກນິກປັບປຸງການຄຸມຄອງ(Optimal 

Control Technique) ແລະອ່ືນໆ, ສູນບ�ລິການນ້ີໄດບັນລຸການ

ເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຕກັນ ການຫັນພະລັງງານເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ

ໃນລະຫວາງເຄື່ອງອຸປະກອນຫຼາຍຢາງ, ເຊັ່ນ: ພະລັງງານ

ແສງແດດຫັຼງຄາ ປ�າ້ຄວາມຮອນແຫຼງອາກາດ ເສົາສາກໄຟ

ອັດສະລິຍະ ສະຖານີສະສົມພະລັງງານ ແລະອື່ນໆ, ເພີ່ມເຕີມ

ລະດັບການປອຍກາກບອນອອກໄຊ ຂອງໄຟຟາການຄາແບບ

ສີຂຽວເກືອບສູນ, ການໃຊ “ໄຟຟາແບບສີຂຽວ” ມາສາກໄຟ

ໃຫແກ “ລົດຍົນແບບສີຂຽວ” ໄດກາຍເປັນຄວາມຈິງແລວ.

vtmy[kpI6[rk[

ລດົພະລງັງານໃຫມສາກໄຟຢູສນູບ�ລກິານສງັລວມ
新能源汽车在综合服务中心充电 新华社 图
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胡同生活的N种可能性

      ທ່ີຖະໜົນ ແຢນຕາຍເສ ເຂດຊີເສີງ ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ
(Yandaixie street, Xicheng District, Beijing), ຢູໃນ ຮານ
ກາເຟ  “ທຽນຖາຍ”(Rooftop cafe) ມີຜູຄົນມາໃຊບ�ລິການ
ຢາງຄັບຄາຫນາແໜນ, ເຊ່ິງຫາກເປີດບ�ລິການໃນເດືອນກ�ລະ
ກົດ ປີ 2021, ແຕເດີມແລວເປັນຮານອາຫານທ່ີມີຊ່ືສຽງ, ສາງ

胡同作为北京内城居住区的重要单元，始建于元代，

至今已有 700 多年历史。随着城市化进程的推进，老旧

的胡同空间逐渐无法满足居民生活的需要以及城市规划

的需求。城市发展加速着胡同空间的演变，而随着古建

筑与现代生活方式的交融，胡同生活的全新可能性也正

在被探索。

ຂຶ້ນໃນສະໄຫມເຕົ້າກວງ ລາຊະວົງຊິງ(Daoguang em-

peror, Qing dynasty ປີ 1821-1850), ເຊ່ິງໄດບູລະນະຄືນ
ໃຫມ ແລະ ເປີດໃຫຮານຄາຕາງໆເຊ່ົາ.  ຄວາມເຢັນຂອງລະ
ດູໜາວ ບໄດເປັນອຸປະສັກຢາງໃດເລີຍຕກັບຄວາມກະຕືລືລ້ົນທ່ີ
ຢາກມາໃຊບ�ລິການຂອງລູກຄາ, ຊາວໜຸມຫຼາຍຄົນພາກັນອີງ
ຮາວກ້ັນເພ່ືອຖາຍຮູບກັບຫ�ກອງ(ເປັນຊ່ືເອ້ີນຂອງຫ�ໂມງ ແລະ 
ຫ�ກອງລວມກັນ, ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳທ່ີໃຊສຳລັບບອກໂມງ
ເວລາໃນສະໄຫມຈີນບູຮານ) ແລະ ກັບທາງຮອມ(ພາສາຈີນ
ເອີ້ນວາຫູຖົງ  HuTong ທາງຮອມທາງຊອຍເກ່ົາເເກຢູພາກ
ເໜືອຂອງປະເທດຈີນ). ອີງຕາມການບອກເລ່ົາຂອງທານ ຈຽງ
ເພີງ(Jiang Feng) ພະນັກງານຮານກາເຟວາ, ນັບຕ້ັງແຕ
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ເປີດຮານເປັນຕ້ົນມາ, ສະຖານທ່ີດ່ັງກາວ ແຕລະມ້ືແມນມີຜູຄົນ
ເຂ້ົາມາແວຊົມຖາຍຮູບເປັນຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນຊວງທ່ີຫຼາຍ
ທ່ີສຸດແມນຫັຼກພັນຄົນຕມ້ືເລີຍ. 
      ທາງຮອມສາງຂຶ້ນໃນສະໄໝລາດຊະວົງຢວນ (Yuan 

dynasty, ປີ ຄ.ສ 1271-1368) ເປັນຈຸດສ�າຄັນຂອງເຂດທ່ີຢູ
ອາໄສໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ
ມີປະຫວັດສາດຍາວນານຫຼາຍກວາ 700 ປີ. ບົນຟ້ືນຖານຂອງ
ຄວາມກາວໜາຕກັບການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ,  ເຮັດໃຫທາງ
ຮອມເກົ່າແກສວນຫຼາຍຄອຍໆຖືກຫຼົງລືມຫາຍໄປ ຍອນບສາ
ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນຈົນເຖິງຄວາມຕອງການໃນການວາງແຜນຜັງເມືອງ. 

ຕົວເມືອງໄດຮັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວ, ດວຍການປະສົມ
ປະສານສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບບູຮານ ແລະ ວິຖີຊີວິດແບບ
ໃຫມເຂົ້າກັນ, ເຮັດໃຫວິຖີການດຳລົງຊີວິດແບບຍຸກໃຫມໃນ
ທາງຮອມກຳລັງໄດຮັບການຄ້ົນຫາອອກມາ.
      ໃນເວລາວາງຂອງເຜິງເວີຍເຈຍ(PengWeiJia) ກ�ຄືກັນ
ກັບຄົນໄວໜຸມຫຼາຍໆຄົນທີ່ມັກໄປຍາງຫຼິ້ນຢູໃນແຖວທາງຮອມ
ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ເພື່ອຊອກຫາອາຄານເກົ່າແກ ແລະ
ຮານຄາທີ່ຫນາສົນໃຈ, ສຳຜັດກັບກິ່ນອາຍວັດທະນະທຳທາງ
ໃນຂອງທາງຮອມ. ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ລາວຍັງບັງເອີນພົບເຫັນ
ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍວາມີການເປີດຄອດສອນເຝິກໂຍຄະ
ໃນທາງຮອມ, ຢູດານຫັຼງຂອງຖະໜົນຈິງຊານ(JingShan Str-

eet), ເຊິ່ງທັງໝົດໃນຂົງເຂດນີ້ສາງຂຶ້ນຕັ້ງແຕສະໄຫມລາດ
ຊະວົງຊິງ(ປີ ຄ.ສ 1636-1912), ເຊ່ິງໄດດັດເເປງມາຈາກວັດ
ໃຫກາຍເປັນສວນສາທາລະນະ, ດວຍເຫດນ້ີ ລາວຈ່ຶງຕັດສິນໃຈ
ໃຊວັນພັກເສົາອາທິດມາທົດລອງຮຽນ, ຫັຼງຈາກທ່ີໄດຮຽນຈົບ
ຄາບຊ່ົວໂມງເຄ່ິງ ເຜິງເວີຍເຈຍໄດກາວເຖິງປະສົບການພິເສດ
ອັນລ�າ້ຄາໃນຄ້ັງນ້ີວາ: "ໃນສະຖານທ່ີນ້ີມີສະພາບເເວດລອມທ່ີ
ງຽບສະຫງົບຫຼາຍ, ໄດເຮັດໃຫຈິດໃຈຂອຍມີສະມາທິຫຼາຍຂ້ຶນ, 
ເຊ່ິງເປັນປະສົບການທ່ີແປກໃຫມທ່ີສຸດຄ້ັງຫນ່ຶງໃນຊີວິດ."
      ປະສົບການວິຊາໂຍຄະໃນເຂດສວນສາທາລະນະນ້ີ, ຖືກ
ຂະໜານນາມວາ: ເປັນສູນລວມດານວັດທະນະທຳຂອງເມືອງ
ຈິງຊານ, ເມ່ືອຍາງເຂ້ົາໄປໃນເດ່ີນສູນວັດທະນະທຳຂອງເມືອງ
ຈິງຊານ, ສ່ິງທຳອິດທ່ີດຶງດູດສາຍຕາແມນກຳແພງທ່ີສາຍພາບ
ຢູໃນຫອງຮັບແຂກຂອງຮານຄາ, ເຊ່ິງຈະບັນທຶກລາຍລະອຽດ
ປະເພດຂອງກິດຈະກຳທີ່ຈະດຳເນີນການ ແລະ ຈຳນວນຜູສະ
ໝັກ, ໃນຈ�ສະເເດງພາບຍັງສະເເດງໃຫເຫັນວາ: ນັບຕັ້ງແຕ
ໄດເປີດບ�ລິການເປັນຕ້ົນມາ, ມີແຂກມາຢຽມຢາມແລວ 280000

ເທ່ືອຄົນ. ນັບຕ້ັງແຕເດືອນກັນຍາປີ 2020 ເປັນຕ້ົນມາ ສູນວັດ
ທະນະທຳເມືອງຈິງຊານ ໄດເປີດໃຫຜູຄົນເຂົ້າຊົມໂດຍບເສຍ
ຄາ, ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດານຫັດຖະກຳແບບດັ້ງເດີມໃຫ
ຊາວເມືອງທ່ີອາໄສຢູອອມຂາງ ແລະ ຍັງໄດບັນລະຍາຍກຽວ
ກັບວັດທະນະທຳມ�ລະດົກທ່ີໄດສືບທອດກັນມາ, ນອກນ້ັນຍັງມີກິດ
ຈະກຳກຽວກັບວັດທະນະທຳອ່ືນໆອີກ.

vtmy[kpI6[rk[

ຊເືຫຢີວນ(Siheyuan)ປກັກິງ່ແຫງໜຶງ່ພາຍຫຼງັການສອມແຊມຄນືໃໝ
翻新后的一座北京四合院 CFP 图
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      ທານຫີຼຈື( Li Zi) ເປັນຄູຝາຍອອກແບບຕັດຊດຊີພາວ(Qi

Pao, ຊດສະຕີພ້ືນເມືອງຈີນ) ຢູສູນວັດທະນະທຳຂອງເມືອງ ຈິງ
ຊານ.  ເມ່ືອ 6 ປີກອນ ລາວໄດລາອອກຈາກສະຖາບັນແຟຊັນ
ປັກກ່ິງ(Beijing Institute Of Fashion Technology) ແລະ
ໄດສາງຫັຼກສູດຊດແຕງກາຍຕາມປະເພນີໃນແບບຂອງຕົນເອງ
ຂ້ຶນມາ, ນັບຕ້ັງແຕປີ 2020 ເປັນຕ້ົນມາ ລາວໄດປະດິດຊດແຕງ
ກາຍປະເພນີດ້ັງເດີມຂ້ຶນມາ, ສະມາຊິກນັກຮຽນຂອງລາວມີຕ້ັງ
ແຕຄົນແກທ່ີກະສຽນວຽກ ແລະ ນັກຮຽນມັດທະຍົມທ່ີສົນໃຈໃນ
ຊດປະເພນີແບບດ້ັງເດີມ ແຕລະຮຸນອາຍຸປະປົນກັນໄປ. 
     ນາງ ລູເວີນລັນ(Lu WenLan) ອາຍຸ 60 ປີ, ເປັນພະນັກ
ງານທ່ີມີອາຍຸແກທ່ີສຸດຢູໃນສູນວັດທະນະທຳ. ອີງຕາມຄຳບອກ
ເລົ່າຂອງລາວ, ກິດຈະກຳຢູທີ່ນີ້ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຢາງຫຼວງ
ຫຼາຍ, ສ�າລັບກິດຈະກຳປະຈ�າງານພ�ແຕເປີດອອນລາຍ ໂກຕາ
ເຂ້ົາຮວມກ�ຖືກຈອງຈົນເຕັມໝົດ. 
      ໃນທາຍເດືອນພະຈິກປີ 2021, ນັກອອກແບບ ທ້າວ ເຣີນ
ໄຮເຜີງ(Ren HaiPeng) ໄດປັບປຸງສະຖານທີ່ໃນທາງຮ່ອມ 

ແລະ ເດ່ີນ ເພ່ືອຈັດງານຄອນເສີດຂະໜາດນອຍ, ຜູຊົມໃນສະ
ໜາມມີທັງຫມູເພ່ືອນຍາດພ່ີນອງທ່ີຄຸນເຄີຍ ແລະ ແຂກຄົນກ�ພາ
ກັນມາຍັງທ່ີນ້ີ, ໃນສະຖານທ່ີຄຶກຄ້ືນ, ອົບອຸນ ເຮັດໃຫຄວາມງຽບ
ເຫງົາຂອງທາງຮ່ອມໃນກາງຄືນລະດູຫນາວໄດເພີ່ມຄວາມ
ອົບອຸນຂ້ຶນ.
      ນັບຕ້ັງແຕປີ 2019 ເປັນຕ້ົນມາ, ທ້າວ ເຣີນໄຮເຜີງ ໄດ
ໃຊສອງມືເພື່ອປຽນແປງເດີ່ນບານທາງຮ່ອມທີ່ບັນພະບູລຸດ
ເຄີຍຢູອາໄສ. ໃນຖານະເປັນນັກອອກແບບຜູຫນຶ່ງລາວຍິ່ງມີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈດີກຽວກັບການປັບປຽນໂຄງສາງຂອງທາງຮ່ອມ
ແລະ ວິທີແກໄຂຕາງໆ ເຊ່ັນ: ໃນທາງຮ່ອມເຮັດໃຫຜູຄົນມີອາ
ການປວດຫົວຈາກຄວາມຮອນ ແລະ ຍັງມີບັນຫາຂອງແສງສະ
ຫວາງອີກ, ທ້າວ ເຣີນໄຮເຜີງ ໄດນ�າລະບົບປັບອາກາດຂ້ັນສູງ
ມາໃຊໃນເຮືອນຂອງລາວ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜອນການໃຊພະ
ລັງງານ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ�ຍັງເຮັດໃຫອາກາດພາຍໃນອາ
ຄານ ແລະ ອຸນຫະພູມມີການໄຫຼວຽນຢາງເໝາະສົມ.
      ພາຍຫັຼງທ່ີປັບປຽນເດ່ີນບານທາງຮ່ອມ, ກ�ໄດກາຍເປັນສະ

① ②
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ຖານທີ່ຢູອາໄສໃນການໃຊຊີວິດປະຈ�າວັນຂອງຄອບຄົວ ທ້າວ 
ເຣີນໄຮເຜີງ, ເປັນສະຖານທີ່ຕອນຮັບຍາດຕິພີ່ນອງຫມູເພື່ອນ
ສະຫາຍທຸກຄົນ, ປັດໄຈສ�າຄັນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບຈີນ
ບູຮານແລະ ການນ�າໃຊເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄຫມເຮັດໃຫເດ່ີນ
ບານທາງຮ່ອມມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ເປັນຕາຫນາຢູ."
ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງມ້ືໜ່ຶງ, ມີສາມີພັນລະຍາແປກໜາຄູໜ່ຶງ ມາ
ເຄາະປະຕູເພ່ືອຢຽມຊົມ, ພວກເຂົາວາງແຜນຢາກປັບປຸງເດ່ີນ
ທາງຮ່ອມຂອງຂະເຈ້ົາ ແລະ ຢາກມາຮຽນຮູປະສົບການເພ່ີມ
ເຕີມ." ທ້າວ ເຣີນໄຮເຜີງ ທັງເວ້ົາທັງຍ້ິມ. 
      ພຂອງ ທ້າວ ເຣີນໄຮເຜີງ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍທ່ີໄດແນະນ�າ
ເດີ່ນນອຍທາງຮ່ອມໃຫກັບແຂກທີ່ມາຢຽມຢາມ, ສ�າລັບຄົນທີ່
ໄດດຳລົງຊີວິດໃນທາງຮ່ອມເປັນເວລາຫຼາຍປີຄືກັບລາວ ຮູສຶກ
ເຖິງການປຽນແປງທາງຄວາມສ�າພັນກັບບານໃກເຮືອນຄຽງ. 
ໃນອະດີດ ຜູຄົນທ່ີດຳລົງຊີວິດໃນທາງຮ່ອມລວນແລວແຕມີຄວາມ
ສະໜິດສະໜົມກັນຫຼາຍ, ໃນການດຳລົງຊີວິດກ�ລວນແລວແຕມີ
ຄວາມຮັກເເພງ, ດູແລ ແລະ ຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນ
ປັດຈຸບັນ ເຖິງວາຈະມີຕຶກສູງໃຫຍຫຼາຍ, ແຕຄົນທ່ີຢູໃນຊ້ັນດຽວ
ກັນຂອງຕຶກມັກຈະບຮູຈັກກັນ ແລະ ບໄດໄປມາຫາສູກັນ". ທ່ີຕ້ັງ

ຂອງເດີ່ນບານທາງຮ່ອມຂອງທ້າວ ເຣີນໄຮເຜີງ ແມນເປັນ
ບອນນ່ັງຫ້ິຼນ, ນອກເໜືອຈາກຄວາມຕອງການໃນການດ�າລົງຊີ
ວິດເເລວ, ພວກເຂົາຍັງຫວັງວາຈະສາມາດຈັດສັນສະຖານທ່ີໄວ
ສ�າລັບຕິດຕພົວພັນກັບຫມູເພ່ືອນ, ຍາດພ່ີນອງ ແລະ  ບານໃກ
ເຮືອນຄຽງ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຊືເຫີຢວນທ່ີເຕັມໄປດວຍບັນຍາກາດຂອງການດ�າລົງຊີວິດ

图① 充满生活气息的四合院 CFP 图

ຮູບ ② ສູນວັດທະນະທ�າຊາວເມືອງຂອງຖະໜົນຈິງຊານ ປັກກ່ິງ

图 ② 北京景山街道市民文化中心 CFP 图

ຮູບ ③ ຊືເຫີຢວນເກ່ົາໄດກາຍເປັນບອນເຄ່ືອນໄຫວສາທາລະນະທ່ີມີຄວາມຮູ
ສຶກທັນສະໄໝພາຍຫັຼງການສອມແປງ

图③老四合院经过改造变成具有现代感的公共活动空间 CFP 图

ຮູບ ④ ແມພາລູກຍາງຫ້ິຼນຢູໃນທາງຮອມ
图④ 妈妈带着孩子在胡同里散步 CFP 图

ຮູບ ⑤ ຖະໜົນແຢນຕາຍເສເຈຍ ແລະ ຫ�ກອງຫ�ລະຄັງທ່ີຢູໄກໆ
图⑤烟袋斜街与远处的钟鼓楼 CFP 图

③ ④

⑤
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25 -qj;3,': dkogfuomk'
c[[lqj'g7njv'w;0v's,kddhP'su[sobj'
25 小时：一箱柑橘的快递之旅

2021 年 12 月 9 日上午 9 点 35 分，快递员将一箱来自四川省眉山市一个小乡村的

柑橘，送到陕西省西安市的范英女士手中，跨越 900 多公里，历时约 25 小时，体现了

快递业的中国速度。特别的是，这箱柑橘，恰好是 2021 年中国快递业的第 1000 亿件快递。

      ໃນເວລາ 9:35 ໂມງ ຕອນເຊົາ້ວນັທ ີ9 ທນັວາ 2021, ພະ

ນກັງານຂນົສົງ່ເຄືອ່ງໄດສົງ່ໝາກກຽງຫບີໜຶງ່ຈາກບານນອຍໆ

ແຫງໜຶງ່ໃນນະຄອນເມຍີຊານ,ແຂວງເສສວນ(Meishan City,

Sichuan Province) ໃຫແກນາງ ຟານຢງິ(Fan Ying)ຢູນະ

ຄອນຊອີານ, ແຂວງສານຊ(ີXi’an City, Shaanxi Province),

ເຊິ່ງໄດກວມເອາົໄລຍະທາງ 900 ກວາກໂິລແມດັ, ໃຊເວລາ

ປະມານ 25 ຊົວ່ໂມງ ແລະ ສະທອນໃຫເຫນັຄວາມໄວຂອງຈນີ

ໃນຂະແໜງການສົງ່ເຄືອ່ງໄວ.

       ສິງ່ທີພ່ເິສດແມນ ໝາກ ກຽງຫບີ ນີ ້  ເປນັເຄືອ່ງສົງ່ໄວ ອນັທີ

100 ຕືຫ້ບີຫໃນຂະແໜງການສົງ່ເຄືອ່ງໄວຂອງຈນີໃນປ ີ2021.

      ຫຼັງ ຈາກ ເຊນັ ຮບັເຄືອ່ງ ສົງ່ ໄວນີ້, ນາງ ຟານຢງິ ຈບັຫບີ

ກບັ ຄນື ເມືອເຮືອນ  ເມືອ່ຮອດເຮືອນແລວ ລາວເປດີຫບີ ແລະ 

46

|   科技生活-u;yf;ymtpklkf-g8ad3o3]-u



ເວລາປະມານ 8 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 8

      ນາງ ຟານຢິງ ໄດສັງ່ຊືຫ້ມາກກຽງຫບີໜຶງ່ຂອງນະຄອນ

ເມຍີຊານ

ເວລາ 10 ໂມງຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 8

      ທານ ຈາງຟູຢງົ(Zhang Furong) ນກັສກຶສາຜູໜຶງ່ທີຮ່ຽນ

ຈບົແລວກບັຄນືບານເກດີ ເພືອ່ສາງທລຸະກດິໃໝຢູຮານຄາການ

ສົ່ງເຄືອ່ງໄວທີຢູ່ບານເຈີງ້ຊານໂຂ ຕາແສງຕົວ່ເຢວ(Zheng

shankou Village, Duoyue Town) ນະຄອນເມຍີຊານ, 

ແຂວງເສສວນ ເພືອ່ຈດັສົງ່ໝາກກຽງຊດໜຶງ່ ແລະ ໝາກກຽງ

ທີນ່າງ ຟານຢງິ ໄດສັງ່ຊື ້ກ�ຢູໃນນັນ້.

      ໝາກກຽງນັນ້ແມນເກບັໃນມືນ້ີ(້ວນັທ ີ7).  ນະຄອນເມຍີ

ຊານ ປກູໝາກກຽງທີສ່ກຸຊາກວາລະດກູານ ຢາງອດຸມົສມົບນູ,

ເຊິ່ງມີເນືອ້ທີປ່ກູ 1,05 ລານມູ(ແຕລະມູທ້ຽບປະມານ 667 ຕາ

ແມດັ), ຈ�ານວນຜນົຜະລດິ 1,54 ລານໂຕນ ແລະ ມນູຄາການ

ຜະລດິເປນັ 11,5 ຕືຢ້ວນ. ການ ປກູ ໝາກ ກຽງ ໄດ ຊກ ຍູ ໃຫ ພະ ນກັ 

ງານ ທອງ ຖິນ່ທີປ່ະກອບອາຊບີນີ ້ຫາຼຍ ກວາໜຶງ່ລານ ຄນົໄດ ມ ີລາຍ 

ຮບັເພີ່ມ ເປນັ ໝືນ່ ຢວນ ຕ ຫວົ ຄນົ. ຄອບຄົວຂອງທານ ຈາງຟູຢົງ

ໄດປກູຕົນ້ໝາກກຽງ 300 ກວາຕົນ້.

      ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແລວ, ທານ ຈາງ

ຟູຢົງ ບໄດເລອືກເຮດັວຽກຢູ ຕວົເມອືງໃຫຍ, ແຕລາວຕດັສນິ

ໃຈກັບຄືນບານເກດີເພືອ່ສາງທຸລະກິດໃໝດວຍຕນົເອງ, ລາວ

ຍງັຊວຍເຫຼອືຊາວບານອືນ່ໆຂາຍຫມາກກຽງທາງອອນລາຍ.

      ຮານຄາການສົ່ງເຄືອ່ງໄວທີ່ຢູບານເຈີງ້ຊັນ່ໂຂ ແມນຖກື

ສາງຕັ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕການນ�າພາຂອງກົມການຄຸມຄອງໄປສະນີ

ນະຄອນເມຍີຊານ ກບັ ຄະນະກ�າມະການບານທອງຖິນ່ ແລະ 

ພາຍໃຕການລເິລີມ່ຂອງບ�ລສິດັຂນົສົງ່ຈຸງທງົ(ZTO EXPRESS).

      “ ໃນ ຊມ ປ ີກອນ, ຊາວ ກະສກິອນ ຢູ ບານແຈງຊັນ່ໂຂ ຖາຢາກ

ສົ່ງໝາກກຽງ ຈະຕອງສົງ່ເຖງິຕາແສງກອນ ດວຍລດົກະສກິ�າ

ຫຼືວາລ�ຖາພຄາມາເກບັຊື,້ ປດັຈ ຸບນັ ນີ້ ໃນບານມ ີຮານຄາການ

ສົງ່ເຄືອ່ງໄວ ໂດຍຂາຍທາງອນິເຕເິນດັ ລາຄາທີຂ່າຍເປນັສອງ

ເທົ່າກວາ ສງູກວາລາຄາທີຂ່າຍໃຫພຄາ.” ທານ ຈາງຟູຢງົ

ເວົາ້.

ໝາກກ  ຽງໃນນັນ້ ສດົ ຫາຼຍ ບມຄີວາມເສຍຫາຍໃດໆ. “ຂອຍ

ໄດສັງ່ຊືໃ້ນເວລາປະມານ 8 ໂມງເຊົາ້ຂອງມືວ້ານນີ(້ວນັທ ີ8),

ຂອຍບໄດຄາດຫວງັໄວເລຍີວາ ມນັຈະມາຮອດໄວປານນີ.້" ນາງ 

ຟານຢິງ ເວົາ້ວາ: “ເມືອ່ຂອຍໄດຮູຈາກປາກຂອງພະນກັງານ

ຂນົ ສົງ່ເຄືອ່ງວ າ ນີແ້ມນເຄືອ່ງສົງ່ໄວ ອນັ ດບັທ ີ 100 ຕືຫ້ບີຫ

ໃນປ ີ2021, ຂອຍດໃີຈຫາຼຍ.”

ພະນັກງານຍົກຍາຍຫເຄ່ືອງສ່ົງໄວ
工作人员转移快递包裹 新华社 图
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ເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 9

      ໝາກກຽງຫບີນີ ້ມາຮອດຈດຸສາຂາຖະໜນົກາວສິນ່(Gao

xin) ນະຄອນຊອີານ ບ�ລສິດັຂນົສົງ່ຈົງ່ທົງ່.

ເວລາ 8:30 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 9

      ພະນກັງານຂນົສົງ່ ເນຄາຍ(Nie Kai) ຂອງ ສາຂາ ຖະໜນົ 

ກາວສິນ່ ໄດ ບນັທຸກ ໝາກກຽງ ໃສ ລດົ ສາມ ສົ່ງເຄື່ອງໄວ  ແລະ  

ໄດ ສົງ່ ເຄືອ່ງສົງ່ໄວໄປສູເຂດເຮອືນພກັ.

ເວລາ 9:35 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 9

      ນາງ ຟານຢງິ ໄດຮບັຫມາກກຽງ.

   ການເດີນທາງແບບສົງ່ເຄືອ່ງໄວຂອງຫມາກກຽງຫບີຫນຶງ່ 

①

②

      ໃນ ໄລຍະທີ ່ຫມາກກຽງ ຂາຍດ ີ, ຮານຄາການສົງ່ເຄືອ່ງ

ໄວມວີຽກເຮດັຫາຼຍໃນທກຸໆມື.້ ຢູ ບອນຫວາງນອກ ຮານ ຄາ ແມນ 

ໝາກກຽງທີຫ່ຫຸມເປນັຫບີຕາງໆຢາງສມົບນູ, ຜູຮບັຜິດຊອບຕ

ຮານຄານີ ້ນາງ ໂຈວລີເ້ຝິນ່(Zhou Lifen)ພວມ ຫຍຸງ ຢູກບັ ການ 

ພມິ ໃບ ສົງ່ເຄືອ່ງໄວຢູເຄາົ ເຕີ, “ແຕກອນການໄປຮບັເຄື່ອງສົງ່

ໄວ ຈະຕອງໄປຕາແສງຕົວ່ເຢວ ການໄປມາແມນ 20 ກວາກິ 

ໂລ ແມດັ, ດຽວນີ ້ມນັ ສະ ດວກ ຫາຼຍ ກວາ ເກົາ່.”

      ພະນກັງານຂນົສົງ່ ຫຼວິຊຽງ(Liu Qiang) ຂອງບ�ລສິດັຂນົ

ສົ່ງຈຸງທງົ(ບ�ລິສັດຂນົສົງ່ທີມ່ຊີືສ່ຽງຂອງຈນີ) ຍງັກ�າລງັເຮດັ

ວຽກຫຍຸງຢູ. ລາວ ແລະ ຄູຮວມງານຂອງລາວ ຊວຍຊາວບານ

ສົ່ງໝາກກຽງຈາກນາເຖງິຮານຄາການສົງ່ເຄືອ່ງໄວ, ແລວ

ຫຸມຫ ຊັງ່ນ�າ້ໜກັ ແລະ ຈດັໃສຫບີ. ບານເຈີງ້ຊັນ່ໂຂ ເກບັ ໝາກ 

ກຽງໄດ ຫາຼຍ ກວາ 500 ກ ິໂລ ຕ ມື.້

ເວລາປະມານ 12 ໂມງ ຕອນທຽງ ວັນທີ 8

      ພະນກັງານຂອງສາຂາບ�ລິສັດຂົນສົງ່ຈົງ່ທົງ່ໃນນະຄອນ

ເມຍີຊານ ໄດມາບານ ເຈີງ້ຊັນ່ໂຂ ເພືອ່ສົງ່ເຄືອ່ງສົງ່ໄວໄປເຖງິ

ຕາແສງ ແລວຈະສົງ່ໄປນະຄອນເສງີຕ(ູChengdu City).

ເວລາ 2 ໂມງແລງ ວັນທີ 8

      ໝາກກຽງຫບີໜຶງ່ທີ່ນາງ ຟານຢິງ ໄດສັງ່ຊືນ້ັນ້ ໄດຮອດ

ສນູຂນົສົງ່ນະຄອນເສງີຕ ູບ�ລສິດັຂນົສົງ່ຈົງ່ທົງ່. ທານ ຈູເຈຍນງິ

ຜູຊວຍຜູອ�ານວຍການໃຫຍຂອງສນູຄຸມຄອງແຂວງເສສວນຈຸງ

ທົ່ງເວົ້າວາ ບອນນີ້ເປັນໜຶ່ງຂອງສາມສນູຂນົສົງ່ຂອງບ�ລສິດັ

ຂນົສົງ່ຈົງ່ທົ່ງ ຕັງ້ຢູແຂວງເສສວນ, ຄວາມສາມາດສົງ່ໄວສະ

ເລຍຕມືແ້ມນຫາຼຍກວາ 7 ລານອນັ, ໃນລະດນູີ ້ສິງ່ທີຂ່ນົສົງ່ຫາຼຍ
ທີສ່ດຸກ�ແມນໝາກກຽງ.

ເວລາ 4 ໂມງແລງ ວັນທີ 8

      ຫມາກກຽງຂອງນາງ ຟານຢງິ ໄດອອກຈາກນະຄອນເສງີ

ຕ ູແລະ ຜານນະຄອນຮານຈົງ່(Hanzhong City) ແຂວງ ສານ

ຊ ີດວຍລດົຂນົສົງ່ ແລະ ຜານພຜູານຜາ ໄປສູນະຄອນຊອີານ.

ເວລາປະມານ 2 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 9

      ຫຼງັ ຈາກ ການ ເດນີ ທາງ ປະ ມານ 11 ຊົວ່ ໂມງ , ຫມາກ ກຽງ

ຫບີ ນີ ້ໄດ ໄປຮອດນະຄອນຊອີານ .
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ແມນຮບູຫຍ�້ຂອງການຂາຍເຄື່ອງທາງອນິເຕເິນດັຂອງຜະລດິ

ຕະພັນກະສິກ�າຂອງທົ່ວທກຸແຫງໃນຈນີ.  ໂດຍ ຖເືອາົ ແຂວງ ເສ 

ສວນ ເປນັ ຕວົຢາງ, ໝາກໄມທີ ່ຈົງ່ທົງ່ແຂວງເສສວນ ມຈີ�ານວນ

ການຂນົສົງ່ຫາຼຍກວາ 10 ລານຫບີຫຕປນີັນ້ ມໝີາກກຽງ, ໝາກ

ໄມທີມ່ຈີ�ານວນການຂນົສົງ່ຫາຼຍກວາ 1 ລານຫບີຫຕປນີັນ້ລວມມີ 

ໝາກກ ີວ,ີ ໝາກ ແອບັ ເປີນ້, ໝາກ ມວງ, ໝາກນາວ, ໝາກໝັນ້

ແລະ  ໝາກພລິາ, ເຊິງ່ການສົງ່ເຄືອ່ງໄວ ໄດປຽນແປງວທິກີານ

ຂາຍຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ກະ ສ ິກ�າ .

      ການທີສ່າມາດກ�ານດົທີຕ່ັງ້ຂອງເຄືອ່ງການສົງ່ໄວອນັດບັ

ທ ີ100 ຕື້ອັນຢາງຖືກຕອງນັ້ນ ແມນຍອນການຕດິຕາມດວຍ

ເວລາຕົວຈິງຂອງຖານເວທີຂ�້ມນູໃຫຍຂອງການສົງ່ເຄືອ່ງໄວ 

ສນູຄວາມປອດໄພຂະແໜງການໄປສະນກີົມໄປສະນແີຫງຊາດ

ຈນີ. ທານ ຫວັງເຝິ່ງ(Wang Feng) ຫວົໜາສນູຄວາມປອດ

ໄຟກາວວາ ແຕລະມື້ມີເຄື່ອງສົງ່ໄວ 300 ລານກວາອນັ ເດນີ

ທາງໄປມາໃນທົ່ວປະເທດຈີນ, ເຄື່ອງສົງ່ໄວເຫຼົາ່ນີ ້ລວມທງັ

ຫບີໝາກກຽງທີເ່ປນັອນັດບັທ ີ100 ຕືໜ້ວຍນັນ້, ທງັໝດົນັນ້ລວນ

ແຕຢູພາຍໃຕການຕດິຕາມດວຍເວລາຕວົຈງິຂອງຖານເວທຂີ�້

ມນູໃຫຍການສົງ່ເຄືອ່ງໄວ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຫຸມຫໝາກກຽງໃສໃນຫີບ

图①  柑橘装箱 CFP 图

ຮູບ ② ສູນໄຈແຍກ ແລະ ຈັດລຽງຫເຄ່ືອງສ່ົງໄວແບບອັດຕະໂນມັດ

图 ② 自动化包裹分拣中心 新华社 图

ຮູບ ③ ລົດຈັດສ່ົງເຄ່ືອງທ່ີໄຮຄົນຂັບຂ່ີ

图③无人配送车 新华社 图

ຮູບ ④ ຮັບຫເຄ່ືອງສ່ົງໄວ
图④ 取包裹 新华社 图

③ ④
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“没有表情包的聊天失去了灵魂”
表情包是牛小犇的“护盾”。不好意思和喜欢的女孩直接表白，他发

去一张表情包 ：“万一她不同意，也可以回一个表情包，当这是个玩笑，

不至于太尴尬。”吴亚坤的收藏夹里整整齐齐排列了 616 个表情包，充分

满足她不同情境下的聊天需求。在她看来，表情包有助于自己的情感表达，

如今已俨然成为社交中的必需品。

在中国，表情包已经成为在线社交场景中不可或缺的组成部分。很多

年轻人表示不能脱离表情包 ：“没有表情包的聊天失去了灵魂。”

CFP 图

50

|   当代文化;afmtotmep5d.s,j



      ອີໂມຈິເປັນເໝືອນ "ເກາະປອງກນັ"  ຂອງ ທາ້ວ ນວິສຽວ

ເປີ່ນ(Niu Xiaoben).  ບກາບອກຮກັແບບກງົໆກັບຜູສາວທີ່

ແອບມກັ,  ທາວຈຶງ່ສົງ່ອໂີມຈໄິປໃຫ,  ອໂີມຈມິຮີບູພາຍດາຊງິ ກບັ

ຊຽວຊຽວ(ຕົວລະຄອນຂອງໜັງກາຕນູ) ແລະ  ມຕີວົໜງັສທືີ່

ຂຽນວາ "ເປັນແຟນກັນບ�".  ຖາວາຜູສາວບຮບັຮກັກ�ສາມາດ

ສົງ່ອໂີມຈຕິອບກບັເຮດັຄເືປນັເລືອ່ງຕະຫຼກົ ເພືອ່ບໃຫຮູສກຶເຂນີ

ອາຍເກນີໄປ. " 

      ໃນຊອງເກບັອໂີມຈຂິອງ  ນາງ  ອຢູາຄນຸ (Wu Yakun) ມີ

ອໂີມຈິ 616 ອັນລຽງລາຍກນັຢາງເປນັລະບຽບຮຽບຮອຍ. " ປບັ

ປຽນຈັງຫວະສົນທະນາ" " ເຮດັໃຫບນັຍາກາດການສນົທະນາ

ຄກຶຄື້ນ"... ອໂີມຈ ິແລະ  ຄ�າເວົ້າຕາງໆຫາຼຍຮອຍອນັ ພຽງພ�ຕ

ການສນົທະນາໃນທກຸກາລະໂອກາດ, ສ�າລບັນາງ  ອຢູາຄນຸ  ອີ

ໂມຈຊິວຍໃນການຖາຍທອດຄວາມຮູສກຶຂອງຕວົເອງ, ປດັຈບຸນັ

ມນັໄດກາຍເປນັສິງ່ທີຂ່າດບໄດໃນການຕດິຕພວົພນັທາງສງັຄມົ. 

      ຢູປະເທດຈນີ, ອໂີມຈໄິດກາຍເປນັສິງ່ໜຶງ່ທີຂ່າດບໄດ ໃນ

ການຕດິຕພວົພນັທາງອອນລາຍ.  ຄນົໄວໜຸມຈ�ານວນຫາຼຍຕາງ

ກ�ກາວວາຂາດອໂີມຈບິໄດ:" ການສນົທະນາທີບ່ມອີໂີມຈມິນັບມີ

ຊວີດິຊວີາ. "

"ນ�າ້ຢາຫຼລ້ືນ"  ຂອງໂຊຊຽວມີເດຍ(Social media)

网络社交“润滑剂”

      ແຕສະໄໝມດັທະຍມົຕອນຕົນ້,  ທາວ  ນວິສຽວເປີນ່(Niu 

Xiaoben) ກ�ໄດເລີມ່ໃຊອໂີມຈເິຂົາ້ໃນການສນົທະນາ,  ການ

ຄອມເມັນ້ໃນໂຊຊຽວມເີດຍ.  ສະໄໝຮຽນມະຫາວທິະຍາໄລເມືອ່

ມໂີທລະສັບມືຖເືປນັຂອງຕົນເອງແລວ,  ອໂີມຈກິ�ໄດເລີມ່ "ຍດຶ

ຄອງ"ການສນົທະນາຂອງລາວ.  ສະໄໝຮຽນມະຫາວທິະຍາໄລ,  ອີ

ໂມຈຂິອງລາວສວນຫາຼຍເປນັຮບູໝແີພນດາ, ມະນດຸໄມຂດີໄຟ

ແລະ  ຮບູລາຍກາຕນູ "ມະງອງມະແງງ", ຄ�າເວົາ້ປະກອບສວນ

ຫາຼຍກ�ເປນັຄ�າເວົາ້ກວນໆ  ແລະ  ສຽດສ.ີ  "ສະໄໝນັນ້ອໂີມຈສິວນ

ຫາຼຍແມນໃຊກບັໝູເພືອ່ນນກັສຶກສານ�າກັນ  ສົງ່ແຂງກນັລະ

ຫວາງໝູ ແລະ ໂຕຖຽງ ກນັ.  " ປດັຈບຸນັ ລາວເລີມ່ເຮດັວຽກແລວ 

ດັ່ງນັ້ນອີໂມຈທິີໃ່ຊຈຶ່ງເປນັຮູບໝາແມວ, ກາຕນູໜາຮກັ, ໃນເວ

ລາທີ່ສົນທະນາກບັຫວົໜາ ແລະ  ເພືອ່ນຮວມງານແມນບສາ

51

|   当代文化;afmtotmep5d.s,j



ມາດສົງ່ອໂີມຈມິົວ້ຊົວ້ຄກືບັສະໄໝຮຽນມະຫາວທິະຍາໄລໄດ. "

      ນາງ  ອຢູາຄນຸ ທີເ່ປນັນກັສກຶສາປທີ ີ4 ຂອງມະຫາວທີະຍາ

ໄລກ�ເປນັອກີຄນົໜຶງ່ທີເ່ປນັ "ຜູໃຊທີມ່ປີະສບົການສງູ" ໃນການສົງ່

ອໂີມຈ.ິ  ສ�າລບັ ນາງ,  ອໂີມຈປິຽບດັງ່ກອງເຄືອ່ງມອືະເນກປະສງົ

ໃນການຕດິຕພວົພນັທາງອອນລາຍ.  ຫາຼຍກວາຄວາມມວນຊືນ່,  

ນາງໃຫຄວາມສ�າຄນັຕລກັສະນະສະມດັຕະພາບຂອງອໂີມຈ.ິ  ໃນ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງລາວ,  ອໂີມຈແິມນສວນໜຶງ່ໃນການສືສ່ານ

ທີນ່ອກເໜອືຈາກພາສາ, ມນັສາມາດຖາຍທອດຄວາມຮູສກຶໄດ

ຫາຼຍກວາຄ�າເວົາ້ໃນເວລາສນົທະນາທາງອອນລາຍໄດເປັນ

ຢາງດ.ີ "ບາງຄັງ້ຄ�າເວົາ້ອາດບສາມາດຖາຍທອດໄດຄບົຖວນ, 

ເພື່ອບເຮັດໃຫອີກຝາຍເຂົ້າໃຈຜິດ, ຈຶ່ງຕອງຟາວສົງ່ອໂີມຈ.ິ "

ເພື່ອສະແດງເຖງິຄວາມເປັນມດິ, ເປັນອໂີມຈບິັນເທາົບນັຍາ

ກາດທີ່ໜາອຶດອດັໃຈ, ໃນແອບັມືຖຕືາງໆຂອງ ນາງ  ອຢູາຄນຸ  

ມອີໂີມຈເິປນັຮອຍອນັ.

      ໃນການສ�າພາດທາງອອນລາຍເມືອ່ບດນົມານີ,້  ນາງ  ອູ

ຢາຄນຸ  ສ�າຜດັໄດເຖງິ " ຄວາມອອນໂຍນ ແລະ  ມນົສະເໜ" ຂອງ 

ອໂີມຈ.ິ  ຫຼງັຈາກທີຜູ່ສ�າພາດພມິຄ�າເວົາ້ອນັເຢອືກເຢນັແລວລງົ

ທາຍດວຍຮູບອໂີມຈ ິ"ຫວົໝາ".  "ບນັຍາກາດທີເ່ຄັງ່ຕງຶທນັໃດ

ນັ້ນກ�  'ອອນໂຍນ'  ຂຶນ້ ".  ຄວາມຕືນ່ເຕັນ້,  ກດົດນັຂອງນາງໄດ

ຈາງຫາຍໄປເຄິງ່ໜຶງ່,  " ບນັຍາກາດໃນການສ�າພາດຜອນຄາຍ

ລງົຫາຼຍ. "

ສາງອີໂມຈິທ່ີແທດເໝາະກັບຕົນເອງ

制作适合自己的表情包

      ປດັຈບຸນັ, ເມືອ່ເຕກັນກິໃນການຕດັແຕງຮບູພາບຫຼດຸຜອນ

ຄວາມຫຍຸງຍາກລງົ, ນບັມືນ້ບັມຫີາຼຍຄນົສາງອໂີມຈຂິອງຕນົ

ເອງ.  ໝູຄນົໜຶງ່ຂອງ ນາງ  ອຢູາຄນຸ  ໄດກາຍເປນັ  "ເຈົາ້ຂອງ

ໂຮງງານຜະລດິອໂີມຈ"ິ  ປະຈ�າ ຫອງຮຽນ, "ລາວເປນັຄນົຊາງ

ສງັເກດລາຍລະອຽດ, ບາງຄັງ້ກ�ສ າງອໂີມຈແິບບກວນໆ, 

ເຊັນ່:  ເອາົໜາໝູໄປໃສແທນອໂີມຈໜິາໝ,ີ ພອມທງັໃສຄ�າເວົາ້

ປະຈ�າຕວົຂອງເຂາົເຈົາ້, ເຫຼົາ່ນີຈ້ະກາຍເປນັອໂີມຈທິີຄ່ນົໃນຫອງ

ເກບັສະສມົ."

      ແຕມອໂີມຈທິີແ່ທດເໝາະກບັຕນົເອງ, ແມນຜນົງານເລີມ່

ຕົ້ນຂອງ ຢາງພານໆ(Yang Panpan).  " ໃນປ ີ 2020  ຕອນ

ນັນ້ຂອຍກ�າລງັມແີຟນ,  ຕອງການໃຊອໂີມຈມິາຖາຍທອດຄວາມ
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ຮູສກຶໜາຮກັລະຫວາງບາວສາວ,  ຄົນ້ຫາອໂີມຈໃິນວແີຊດັຢູຫາຼຍ

ຮອບ, ແຕກ�ບເຫນັໂຕທີຖ່ກືໃຈ,  ເລຍີຕດັສນິໃຈວາຈະແຕມເອງ. " 

ຢາງພານໆກາວ.

       ນັກສກຶສາຈາກມະຫາວທິະຍາໄລອຮູານ ຢາງຈງິເຈີນ່

(Yang Jingzhen),  ໃນປ ີ2020  ໄດສົງ່ແບບອໂີມຈຊິດໜຶງ່

ກຽວກັບນັກກລິາ, ໂຊກດທີີມ່ບີ�ລສິດັສາງຟອນຕວົໜງັສຮືບັຊື.້ 

ຢາງຈິງເຈີ່ນ ກາວຄນືຄວາມຫຼງັວາ ເລີມ່ຈາກຕອນທີມ່ແີຮງ

ບນັດານໃຈຈນົກາຍເປນັຄວາມຄດິ, ໄປຈນົເຖງິການຮາງແບບ, 

ລງົລາຍລະອຽດ, ລງົສ ີແລະ ຂັນ້ຕອນອືນ່ໆ,  ອໂີມຈແິຕລະໂຕ

ຈະຕອງໃຊເວລາປະມານ 2 ຊົວ່ໂມງຈຶງ່ເຮດັສ�າເລດັ.

      ແນນອນວາ,  ການສາງອໂີມຈທິົວ່ໄປບໄດໃຊເຫືອ່ແຮງ

ຫາຼຍແບບນີ.້  ຢາງຈງິເຈີນ່ ເປດີເຜຍີວາ "ຮບູຕະຫຼກົ+ຄ�າເວົາ້" 

ທີ່ພົບເຫັນທົວ່ໄປ, "ຄ�າອວຍພອນຜູໃຫຍໝູຄູ"  ອໂີມຈປິະເພດນີ້

ໃຊເວລາບຮອດໜຶງ່ນາທກີ�ສາງສ�າເລດັ ແລວ.  "ຍອນຮບູພາບ

ຄ�າເວົ້າຫາໄດງາຍ ແລະ  ມຫີາຼຍ, ແອັບຕາງໆກ�ນບັມືນ້ບັສະ

ດວກສະບາຍ,  ສວນຫາຼຍກດົພຽງຄັງ້ດຽວກ�ສ�າເລດັແລວ.  ຖາ

ໃຊວດິໂີອສັນ້ຕດັຕໃຫເປນັ GIF ຫຼ ື ຮບູເຄືອ່ນໄຫວ,  ກ�ບໄດກນິເວ

ລາຫຍງັເລຍີ" . 

ປະຫວັດຂອງອີໂມຈິ

表情包简史

      ຍກຸ 1.0: ເດອືນ  ກນັຍາ  1982, ສາສະດາຈານ ສະກອັດຟາວ

ເມັ້ນ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລຄາເນກີ້ເມວລອນ (Carnegie 

Mellon University) ໄດພມິເຄືອ່ງໝາຍແບບນີ ້":-) "  ລງົໃນ

ແຜນປະກາດເອເລກັໂຕນຼກິເປນັຄັງ້ທ�າອດິ,  ເປນັການກ�າເນດີ

ອໂີມຈຮິຸນທ�າອດິຂອງໂລກ.

      ຍຸກ2.0: ອໂີມຈຍິກຸນີມ້ຊີືເ່ອີນ້ວາ emoji,  ພາສາຈນີເອີນ້

ວາອັກສອນຮບູແຕມ.  ມັນສາມາດຖາຍທອດຄວາມຮູສກຶນກຶ

ຄດິທີ່ສັບຊອນຂຶນ້ກວາເກົາ່,  ເຊັນ່ : ການເຫຼອືກຕາ,  ຫວົຈນົນ�າ້

ຕາຍອຍ,  ຍກົໂປ ແລະ  ອືນ່ໆ.

      ຍຸກ3.0: ອໂີມຈິຮຸນທ ີ3 ເອີນ້ວາ  memes. ຫຼກັໆຈະເປນັ

ຮບູເຄືອ່ນໄຫວ GIF,  ຮບູຕະຫຼກົໂອເວີ+້ສສີນັທີອ່ດຸມົສມົບນູ+ຄ�າ

ເວົາ້.  ອໂີມຈແິບບນີນ້ອກຈາກຈະສະແດງພາສາກາຍແລວ ຍງັ

ມບີດົບາດອືນ່ເຊັນ່:  ສະແດງຄວາມຍນິດ,ີ  ອກຸໃຈ,  ອາລມົທີບ່ສາ

ມາດຖາຍທອດດວຍຄ�າເວົາ້ ແລະ  ອືນ່ໆ. 
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      ຂອຍຊ່ືທາວ ວັນທາ, ມາຈາກແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາພາກເໜືອ

ຂອງລາວ, ເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທວິຊາການພົວພັນຕາງ

ປະເທດຊັ້ນ 2017 ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວາສາຍພົວພັນສາກົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ.

      ເມ່ືອໄລຍະການຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານຂອງຂອຍ

ນ້ັນ, ຄະນະການສຶກສາການພົວພັນຕາງປະເທດຂອງໂຮງຮຽນ

ເຄີຍຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງໜຶ່ງ ໂດຍພາຍ

ໃຕຫົວຂ� ້“ການສຳຜັດ ແລະ ຮູສຶກ ປະເທດຈີນ—ການພັດທະນາ

ຂອງຊົນນະບົດໃໝ” ໃຫແກນັກສຶກສາຕາງປະເທດຈຳນວນ 100

ກວາຄົນ ຢູທ່ີເຂດພູເຈີເຮີຍ ເມືອງຊິວເປີຍ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງ

ຕົນເອງເຜ່ົາຈວງ-ເຜ່ົາມ້ົງເຫວີນຊານແຂວງຢຸນນານ(Puzhe

hei, Qiubei County, Wenshan Zhuang and Miao 

Autonomous Prefecture, Yunnan Province), ເພື່ອ

ຮັບຮູເຂ້ົາໃຈວັດທະນະທຳອັນເປັນມູນເຊ້ືອຂອງຊົນເຜ່ົາຈີນ ແລະ

ຜົນງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນ 40 ກວ່າປີທ່ີຜານ

ມາ ທ່ີເມືອງ ຊິວເປີຍ ໄດຮັບ, ເຊ່ິງໂຊກດີທ່ີຂອຍກ�ໄດມີໂອກາດ

ໄດເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳທ່ີທັງມີຄວາມໝາຍທັງມີຄວາມມວນຊ່ືນ

ຄ້ັງນ້ີ.

      ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງມ້ືທຳອິດ, ພວກເຮົາໄດຂ່ີລົດໄຟຄວາມ

ໄວສູງ ແລະ ບພ�ຄາວໄດໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ ກ�ຄື ເມືອງ

感知中国——普者黑之行
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ຊິວເປີຍກິ່ງແຂວງເຫວີນຊານ. ເທດສະບານເມືອງຊິວເປີຍທີ່

ມີອາກາດອົບອຸນໄດເຕັມໄປດວຍບັນຍາກາດຢາງມີຊີວິດຊີວາ,

ຮອງເຈົ້າເມືອງຊິວເປີຍ ໄດແນະນຳດວຍຕົວຂອງເພິ່ນເອງ 

ໃຫພວກເຮົາຊາບ ກຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ ແຫຼງທອງ

ທຽວອັນມີຊ່ືສຽງ ປະເພນີວັດທະນະທຳ ແລະ ລັກສະນະພິເສດ

ຂອງແຕລະຊົນເຜົ່າຂອງເມືອງ ຊິວເປີຍ. ພວກນັກສຶກສາຕ້ັງ

ໃຈຟັງ ແລະ ຖາຍຮູບທີ່ລະລຶກແບບອົດໃຈລ�ບໄດ, ບພຽງແຕ

ໄດຊົມເຖິງຄວາມສຸກສັນຂອງການທັດສະນະເທົ່ານັ້ນ, ຍັງສາ

ມາດສຳຜັດເຖິງໝາກຜົນຄວາມສ�າເລັດຂອງການກສາງຊົນ

ນະບົດ ແລະ ຄວາມມີສະເໜຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຂອງ

ແຂວງຢຸນນານອີກດວຍ.

      ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງມ້ືທີສອງ, ພວກເຮົາໄດມາເຖິງສວນອຸດ

ທິຍານດິນທາມແຫງຊາດ ພູເຈີເຮີຍ, ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນໄດນຸງ

ເຄ່ືອງຊົນເຜ່ົາອັນສວຍງາມ ອອມກັນເປັນວົງໆ, ທັງດີດກະຈັບ

ປ່ີທັງຮອງເພງມາຕອນຮັບພວກເຮົາຢາງກະຕືລືລ້ົນ. ຜູສາວຜູ

ບາວເຊ້ືອເຊີນພວກອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມາຟອນລ�າພອມ

作为一名获得中国政府奖学金的老挝留学生，我真心感谢

中国给我学习机会，让我能来到历史悠久、文化多样、美丽富

强的中国学习。现在，我已经回到老挝南塔师范学院任职，在

云南大学留学的经历，对我的教学工作非常有帮助。我希望中

国的高校能为留学生创造更多的学习交流机会，让留学生能够

更加全面地感知中国的发展进步。

ວັນທາ ພົນທະວີ
万塔·蓬塔威  供图

vtmy[kpI6[rk[

ເຂດທວິທດັພເູຈເີຮຍີ
普者黑景区 CFP 图
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ກັນ, ທຸກຄົນທັງດີໃຈຫຼາຍ! ຕາມການແນະນຳຂອງຜູນ�າທຽວ

ແລວ, ການຟອນກະຈັບປີ່ຊິວເປີຍ ເປັນຮູບແບບວັດທະນະທຳ

ການບັນເທິງຂອງຊາວເຜົ່າຢີທີ່ໄດສາງຂຶ້ນມາໃນການດຳລົງ

ຊີວິດການເຮັດໄຮໄຖນາໃນໄລຍະທີ່ຍາວນານຜານມາ, ມັນບ

ພຽງແຕໄດສອງແສງໃຫເຫັນເຖິງນິດໄສອັນງາຍດາຍຈິງໃຈ 

ແລະ ກາຫານ ແລະ ຈິດໃຈກາຕສູຢູນຳທຳມະຊາດຂອງຊາວ

ເຜ່ົາຢີເທ່ົານ້ັນ, ກ�ຊວຍໃຫປະເພນີການເຮັດໄຮໄຖນາ ປະເພນີ

ບຸນງານ ແລະ ເຄ່ືອງນຸງແບບຊົນເຜ່ົາຂອງຊົນເຜ່ົາຢີ ໄດສືບ

ທອດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕໄປອີກດວຍ. ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ການ

ຟອນກະຈັບປີ່ສືບຕເປັນກິດຈະກຳອັນສຳຄັນຂອງຊົນເຜົ່າຢີໃນ

ການແລກປຽນກັນ ການເລືອກຄູຄວາມຮັກ ແລະ ການສະແດງ

ຄວາມສາມາດພອນສະຫວັນ, ກ�ເປັນຮູບແບບອັນພິເສດຂອງ

ຊາວເມືອງຊິວເປີຍ ໃນການຕອນຮັບແຂກຄົນ. ຂອຍຮູສຶກວາ

ການມັກຕອນຮັບແຂກຢາງອົບອຸນເປັນລັກສະນະນິດໄສອັນຈິງ

ໃຈຂອງເມືອງຊິວເປີຍ, ຂອຍມັກພວກເຂົາຫຼາຍແທ!

      ທິວທັດອັນມີຊ່ືສຽງທ່ີສຸດຂອງເຂດພູເຈີເຮີຍ ຕອງແມນດອກ

ບົວອັນກວາງໃຫຍໄພສານ, ນັກທອງທຽວສາມາດພາຍເຮືອຢູ

ໃນເຂດພູຂຽວນ�າ້ໃສ ແລະ ເກັບໝາກບົວຢາງສະບາຍໃຈ. ໃນ

ຕອນຕາເວັນຕົກດິນ, ດອກບົວສີແດງຖືກແສງຕາເວັນສອງໃສ 

ແລະ ເຮັດໃຫທອງຟາກາຍເປັນສີແດງຄຳ, ຈ່ັງແມນງາມແທ

ງາມວາ! ພວກອາຈານກັບນັກສຶກສາພາຍເຮືອ ແລະ ທຽວຊົມ

ຢູເທິງໜານ�າ້, ເວລາສອງຊ່ົວໂມງໄດຜານໄປ, ທຸກຄົນບຢາກ

ລາໄປຈັກໜອຍ. ຂອຍມັກບອນນ້ີຫຼາຍ, ຍອນວາຂອຍຄິດວາພູ

ຂຽວນ�າ້ໃສສາມາດເຮັດໃຫຈິດໃຈຂອງຄົນໃຫສະອາດ, ເຮັດໃຫ

ຂອຍຮູສຶກດີໃຈ ແລະ ສະບາຍຫຼາຍ. ລະຄອນບູຮານຈີນຕອນ

ໜ່ຶງຊ່ືວາ ສາມຊາດສາມພົບ ປາດອກຄາຍສິບລ້ີ(Ten great 

III of peach blossom)ເປັນລະຄອນທ່ີຂອຍມັກທ່ີສຸດ, ມັນກ�

ແມນຖາຍຢູເຂດພູເຈີເຮີຍ ນີ້ແຫຼະ. ເມື່ອເບິ່ງຕົວລະຄອນດັ່ງ

ກາວນີ້, ທິວທັດອັນສວຍງາມໃນລະຄອນເຮັດໃຫຂອຍປາຖະ

ໜາຫາອ່ີຫີຼ, ເທ່ືອນ້ີມາຮອດບອນນ້ີ ຮູສຶກວາຕົນເອງໄດດຳລົງ

ຊີວິດຢູກັບຕົວລະຄອນໃນໂລກດຽວກັນ, ອາດຈະພົບເຫັນພວກ

ເຂົາໄດໃນທຸກເວລາ. ຄວາມຮູສຶກແບບນ້ີຄັກຫຼາຍ. 

      ສຳລັບຂອຍເອງແລວ, ການເດີນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາ

ເຂດພູເຈີເຮີຍ ບພຽງເປັນຮູບແບບການຮາຮຽນແບບຕົວຈິງ

ເທ່ົານ້ັນ, ຍ່ິງເຮັດໃຫຂອຍໄດສຳຜັດເຖິງການພັດທະນາອັນວອງ
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ໄວຂອງຊົນນະບົດໃໝປະເທດຈີນຢາງເລິກເຊ່ິງ, ໄດເຫັນເຖິງ

ຜົນງານການສາງສາຊົນນະບົດຂອງຈີນ ລະດັບຊີວິດການເປັນ

ຢູຂອງຊາວບານສືບຕຍົກສູງຂຶ້ນຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ປະຊາຊົນແຕ

ລະຊົນເຜົ່າທັງໄດສືບທອດວັດທະນະທຳອັນດັ້ງເດີມທີ່ດີເດັ່ນ ພິ

ເສດຂອງຕົນເອງ. ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫຂອຍໄດຄິດຄ�ານຶງ

ເຖິງຄວາມຄາຍຄືກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕາງກັນຂອງແຕລະ

ຊົນເຜ່ົາຈີນ.

      ຂອຍຄິດວາ, ໂດຍການເປັນແຫຼງທອງທຽວແຫຼງໜ່ຶງ, 

ເຂດພູເຈີເຮີຍ ໄດສະແດງຄວາມສວຍງາມຂອງມັນອອກມາ

ຢາງເຕັມທີ່ແລວ. ບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍກ�ເປັນເຂດ

ບອນທ່ີປະກອບມີທິວທັດອັນສວຍງາມແບບນ້ີເຊ່ັນກັນ, ບົດຮຽນ

ການພັດທະນາຂອງເມືອງຊິວເປີີຍ ມີຄວາມລ�້າຄາຕປະເທດ

ລາວຮາຮຽນນຳອີ່ຫຼີ, ພວກເຮົາສາມາດຢືມບົດຮຽນການພັດ

ທະນາຂອງປະເທດຈີນມາພັດທະນາບານເມືອງຂອງຕົນໃຫສວຍ

ງາມຮ່ັງມີຂ້ຶນ. ຕາມທັດສະນະສວນຕົວແລວ, ຂອຍກ�ໄດເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງຄວາມຈິງແບບໜ່ຶງຄື: ຖາຢາກສ່ົງເສີມທາແຮງຂອງຕົນ

ມາເຮັດໃຫຄວາມໃຝຝັນຂອງຕົນໃຫເປັນຈິງ ກ�ຕອງຮາຮຽນຈຸດ

ດີຂອງຄົນອື່ນ ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເປັນຫຼາຍເທົ່າກວາຄົນ

ອ່ືນ, ໂດຍສຸມໃສຕພາລະກິດ ແລະ ອີງຕາມຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນອັນ

ໝ້ັນແກນນຳພາຕົນເອງໄປສູເສ້ັນທາງແຫງຜົນສຳເລັດ.

      ໂດຍເປັນນັກສຶກສາປະເທດລາວຄົນໜ່ຶງທ່ີໄດຮັບທຶນການ

ສຶກສາຂອງລັດຖະບານຈີນ, ຂອຍຂ�ຂອບໃຈຢາງຈິງໃຈຕປະເທດ

ຈີນ ທ່ີໄດໃຫໂອກາດມາຮາຮຽນຢູປະເທດຈີນ, ເຮັດໃຫຂອຍສາ

ມາດມາຮຽນຢູປະເທດຈີນທ່ີມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ມີວັດ

ທະນະທຳທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ພອມທັງ

ເຂ້ັມແຂງ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຂອຍໄດກັບໄປເຮັດວຽກຢູລາວແລວ, 

ປະສົບການທີ່ເຄີຍຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ ໄດຊວຍ

ຂອຍຫຼາຍໃນວຽກງານຂອງຂອຍ. ຂອຍຫວັງວາໂຮງຮຽນຊ້ັນ

ສູງຂອງປະເທດຈີນສາມາດອ�ານວຍໂອກາດການແລກປຽນ 

ແລະ ຮາຮຽນໃຫແກນັກສຶກສາຕາງປະເທດໃຫຫຼາຍກວາເກ່ົາ, 

ເຮັດໃຫພວກນັກສຶກສາສາມາດຮັບຮູເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມກາວ

ໜາການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນຢາງຮອບດານກວາເກ່ົາ.

vtmy[kpI6[rk[

ເຮອືໃບຮບູກກົຫຼວີຢູແຄມໜອງພເູຈເີຮຍີ
普者黑湖边的柳叶船 CFP 图
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      ອາລຳພະບົດ: ຄ�າສຸພາສິດບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫເຫັນ

ເຖິງແກນແທວັດທະນະທຳຂອງປະເທດໜຶ່ງ, ຍັງໄດສະແດງ

ໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມແຫງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ. 

     ວາລະສານ ຈຳປາ ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈີນ-ລາວ 

ລາວ-ຈີນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນຢູໃນຄ�ລຳ 

“ມວນກັບພາສາຈີນ” ເພ່ືອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວັດທະນະ

ທ�າຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ

ຊາດລາວ-ຈີນ. ເນື້ອໃນຂອງຄ�ລ�ານີ້ໄດຄັດເລືອກມາຈາກປຶ້ມ 

ສຸພາສິດລາວ ທ່ີຂຽນໂດຍປະລິນຍາເອກ ທານນາງ ແສງມະນີ
(Li Xiaoyuan) ອາຈານວິຊາພາສາລາວ ແລະ ສາດສະດາ

ຈານ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ (Zhang Liangmin) ຈາກມະຫາ

ວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ(Beijing Foreign Stu-

dies University).

    栏目语：谚语既体现了 个国家文化

的精髓，又展现了 个国家文化之美。《占

芭》杂志在“快乐中文”栏目连 有着相

同意思或相近意思的中老谚语或短语，

促进中老文化互鉴、民心相通。内容节

选自《老挝语谚语选编》 书，作者是北

京外国语大 学 老 挝语专业教 研室 主任李

小元搏士、老挝语教授张良民。

ພາສາລາວ: ຄັນໄດກິນຕອນຊີ້ນ ຢາລືມຄຸນແຫງໝາ ໂຈນບ

ມາລັກຊອມ ກ�ຄອບໝານອນເຝ້ົາ

中：喝水 忘挖井人

ຄຳອະທິບາຍ: ເມ່ືອຊົມໃຊໝາກຜົນ ບຄວນລືມຄົນຜູສາງໝາກ

ຜົນນ້ັນ, ເປັນຄົນຜູໜ່ຶງຄວນເຂ້ົາໃຈວານ�າ້ກິນນ້ັນມີແຫຼງມາຈາກ

ໃສ, ບຄວນລືມຮາກເຫງ້ົາ.

释义：在 亨 受 成 果 的 同时， 要忘了

创造成 果 的 人，做 人 要懂得饮水思

源，不能忘本。

ພາສາລາວ: ຄັນໄດເປັນນາຍແລວ ຢາລືມຄຸນພວກໄພ ຄັນ
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ຫາກໄພບພອມ ສີໜາບເຮືອງ

中：水能载舟，亦能覆舟

ຄຳອະທິບາຍ: ຜູປົກຄອງຄືເຮືອ  ປະຊາຊົນຄືນ�າ້, ນ�າ້ສາມາດ

ເຮັດໃຫເຮືອເດີນທາງໄປຢາງປອດໄພ ກ�ສາມາດເຮັດໃຫ ເຮືອ

ຫ້ົຼມ ເຮັດໃຫເຮືອຈົມລົງໃນນ�າ້.

释义：统冶者如船，老佰姓如水，水既能

让船安 稳 地 航 行，乜能将船推翻吞

没，沉于水中。

ພາສາລາວ: ຄັນແມນໃຈປະສົງແລວ ກາງດົງກ�ວາທົ່ງ ຄັນ

ແມນໃຈຂ້ີຄານ ກາງບານກ�ວາໜາມ

中：世上无难事，只要肯登攀

ຄຳອະທິບາຍ: ປະໂຫຍກກະວີນີ້ມາຈາກ Shuidiaogetou·-

Chongshangjinggangshan ຂອງທານ ເໝົາເຈີຕົ່ງ, ມີ

ຄວາມໝາຍວາ ຖາຫາກວາໄດຕັດສິນໃຈຈະລົງມືເຮັດແລວ, 

ຄວາມຫຍຸງຍາກໃດໆກ�ຈະສາມາດຜານຜາໄດໝົດ.

释义：这句诗出自毛泽东的《水调歌头·

重上井 冈 山》，意为只要肯下诀心去

做，任何困难都能克服。

ພາສາລາວ: ຄັນບອອກຈາກບານ ບເຫັນດານແດນໄກ ຄັນບ

ໄປຫາຮຽນ ບຫອນມີຄວາມຮູ

中：读万卷书，行万里路

ຄຳອະທິບາຍ: ຄວນພະຍາຍາມອານປ້ຶມໃຫຫຼາຍ ເຮັດໃຫຄວາມ

ຮູຂອງຕົນຫຼາຍກວາຜູອ່ືນ, ພອມກັນນ້ີ ຍັງຕອງເພ່ີມປະສົບການ

ຂອງຕົນ ເພ່ືອເຮັດໃຫຄວາມຮູທ່ີຕົນເອງໄດຮຽນມານ້ັນສາມາດ

ສະທອນໃຫເຫັນໃນຊີວິດການເປັນຢູ. ການອານປ້ຶມເປັນພາວະ

ຄົງທ່ີ ການເດີນທາງເປັນພາວະເຄ່ືອນທ່ີ, ຄວາມຮູໃນປ້ຶມມີຈ�າ

ກັດ ມີແຕຜານການເດີນທາງເພ່ີມປະສົບການຂອງຕົນ ຈ່ຶງຈະ

ສາມາດເພ່ີມເຕີມໃຫເຕັມໄດ.

释义：要 努 力 读 书，让自己的才识过人，同

时乜要 增 见 识，让自己的所学在生活

中能够体现。读书是静态的，行路是动

态的，书 中 知 识 有限，只有行路眼观耳

识才能补齐不足。

ພາສາລາວ: ຄຸນພໜັກທພູເຂົາກາ ຄຸນແມໜັກທຟາກັບດິນ

 CFP 图
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中：父母恩，重如山

ຄຳອະທິບາຍ: ພແມໄດລຽງລູກໃຫເຕີບໃຫຍຍັງສອນລູກໃຫມີ

ຄວາມຮູຄວາມສາມາດ, ເຊ່ິງບຸນຄຸນນ້ັນໜັກທພູທຜາ, ສະນ້ັນ 

ພວກເຮົາຕອງຮູຈັກຄວາມກະຕັນຍູ ຕອບແທນບຸນຄຸນຂອງພແມ.

释义：父 母 抚 养、教育孩子 大，恩重如

山，因此我们要懂得感恩，回报父母恩德。

ພາສາລາວ: ຄັນຮາກບໝ້ັນ ພາຕ້ົນຕຸມຕາຍ

中：树无根不 ，人无志 立

ຄຳອະທິບາຍ: ຕ້ົນໄມຖາເສຍຮາກເຫງ້ົາຈະເຕີບໃຫຍບໄດ, ຄົນ

ຖາບມີອຸດົມການ ຈະບສ�າເລັດພາລະກິດໃຫຍໄດ. ສຸພາສິດນີ້

ບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາ ຄົນເຮົາຕອງມີອຸດົມການທ່ີຍາວໄກ ຈ່ຶງ

ຈະສາມາດມີຜົນສ�າເລັດອັນຍ່ິງໃຫຍ ແລະ ມີຊ່ືສຽງຢູໃນໂລກ.

释义：树 木 失 去 根基就 会冉生 ，人

没有志向 会有大的作为。告诉我们，人

定要 有 远 大 的 志向才能取得大的成

就，立足于世。

ພາສາລາວ: ຄົນເກີດມາທຸກຄົນຍອມມີຂ�້ບົກພອງ ເໝືອນດັ່ງ

ດອກບົວທອງທີ່ເປັນຂອງອອນໃຊບູຊາພະ ແຕກ�ຍັງມີການ

ແຂງກະດາງ

中：金无足赤，人无完人

ຄຳອະທິບາຍ: ບມີຄ�າສົດແບບເດັດຖານ ກ�ບມີຄົນທີ່ດີສົມບູນ

ແບບ, ປຽບເໝືອນວາ ບສາມາດທ່ີຈະຮຽກຮອງໃຫຄົນໃດໜ່ຶງ

ບມີຈຸດອອນຄວາມຜິດໃດໆຈັກໜອຍເລີຍ.

释义：没有绝对纯净的金子，乜没有十全

十美的人，比喻不能要求 个人没有 点

缺点错误。

ພາສາລາວ: ຄົນຫານຮົບເສິກແພຄືນມາ ເຂ້ົາເປືອກເຫັນເຕັມ

ຕາຢູເລ້ົາ ອາຫານໃຫກິນດີດູອ່ີມ ເມຍຮວມຫອງເຖິງເຖ້ົາ ຈ່ຶງ

ຍ�ຍອງວາດີ

中：久旱 逢 甘雨，他乡遇故知，洞房花

烛夜，金榜题名时

ຄຳອະທິບາຍ: ສຸພາສິດລາວນີ້ໄດເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ສຸດ 

ແລະ ດີໃຈທ່ີສຸດຂອງຊີວິດ. ຢູຈີນ ກ�ມີປະໂຫຍກແບບນ້ີທ່ີພັນລະ

ນາເຖິງສ່ິງດີສ່ີປະການຂອງຊີວິດ ກ�ຄື ຫັຼງຈາກຄວາມແຫງແລງ

ທີ່ຍາວນານມາແລວ ກ�ມີຝົນຕົກລົງມາຢາງແຮງ; ພົບກັບໝູ

ເພ່ືອນເກ່ົາໃນບອນທ່ີໄກຈາກບານ; ແຕງງານ; ໄດຄະແນນດີ

ໃນການສອບເສັງ.

释义：这 句 老挝谚语描述的是人生最美

好、最 喜 庆 的事。在中国乜有这样的句

子，人 生 四 喜，即干旱了狠久遇到 场

好雨； 在 远 离家乡的 方碰到了老朋

友；结婚；考试取得好成绩。

ພາສາລາວ: ຄົນອື່ນຊວຍເຮົາ ເຮົາກ�ຈະຈົດຈ�າໄປຕະຫຼອດຊີ

ວິດ ແຕຖາເຮົາຊວຍຄົນອ່ືນ ຈ່ົງຢາໃສໃຈເລີຍ

中：施惠勿念，受恩莫忘

ຄຳອະທິບາຍ: ຖາເຮັດສິ່ງທີ່ດີຕຜູອື່ນ ຢາໄປເວົ້າເຖິງມັນອີກ 

ຄວນລືມມັນໄປເລີຍ; ຖາໄດຮັບຄວາມກະລຸນາມີບຸນຄຸນຈາກຜູ

ອ່ືນ ບຄວນລືມຕະຫຼອດໄປ ຕອງຮູຈັກຕອບບຸນແທນຄຸນ. ຄ�າສຸ

ພາສິດນ້ີສອນພວກເຮົາວາ ນອກຈາກທ່ີບສະແຫວງຫາຜົນຕອບ

ແທນຫຼັງຈາກໄດເຮັດສິ່ງທີ່ດີແລວ, ຍັງຕອງຮູຈັກຄວາມມີນ�້າ

ໃຈດີຕະຫຼອດ ແລະ ທັງຮູຈັກຕອບບຸນແທນຄຸນ.

释义：对别人做了好事 要去念叨，要把它忘

掉；受 了 别 人的恩惠应该永 忘杯，要知

恩图报。这句话旨在教育大家不仅要施恩不图回

报，而旦要学会感恩，常存感恩之心。
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中老驿站·昆明 | 冬季，邂逅一场粉红色的浪漫

      ເມ່ືອປຽບທຽບກັນລະຫວາງລະດູໜາວຂອງຄຸນໝິງ ກັບ

ພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ, ຄວາມໜາວເຢັນກ�ໜອຍລົງສວນ

ໜ່ຶງ, ຄວາມໂຣແມນຕິກ (romantic) ກ�ເພ່ີມຂ້ຶນສວນໜ່ຶງ.

      ເລ່ີມຈາກທາຍລະດູໃບໄມຫ່ົຼນ, ໃບຕ້ົນແປະກວຍກ�ປຽນຖະ

ໜົນ ແລະ ສວນສາທາລະນະຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ (Kunming 

City) ໃຫກາຍເປັນສີເຫືຼອງອົມຄຳ. ເມ່ືອເຂ້ົາສູເດືອນທັນວາ, 

ໃບແປະກວຍຄອຍໆເລີ່ມຫຽວຫຼົ່ນລົງ. ແຕວາ, ສີສັນຂອງນະ

ຄອນຄຸນໝິງພັດບໄດຮັບຜົນກະທົບ— ບຮູວາເລ່ີມຈາກຕອນເຊ້ົາ

ຂອງມື້ໃດໃນເດືອນທັນວາ, ເທິງກິ່ງການຂອງຕົ້ນດອກຊາກຸ

ລະລະດູໜາວ ໄດມີຕຸມດອກນອຍໆຈອຍໆປ່ົງອອກມາ, ຫັຼງຈາກ

ນັ້ນ ຜານໄປຈັກສອງສາມມື້, ຕຸມດອກກ�ຄອຍໆມີກີບດອກໄມ

ບານອອກມາ. 

      ດອກໄມສີບົວ, ດອກໜ່ຶງຕິດຢູຄຽງຂາງດອກໜ່ຶງ, ຕິດຕ

粉红色的冬樱花，一朵挨着一朵，连成一大片，在

湖畔、在路旁、在公园里……像是散落人间的云霞，或映

着蓝天白云，或承接着蒙蒙细雨。车子从花树中间的马路

上驶过，像是进入了粉色梦境。人们在粉色的花朵下散步，

彼此闲聊或抬头看花，幸福就是这样简单。

ກັນກາຍເປັນແຖບໃຫຍ, ຢູແຄມທະເລສາບ,  ຢູສອງຟາກທາງ,

ຢູໃນສວນສາທາລະນະ…ເປັນຄືກັນກັບເມກເຝື້ອທີ່ມີແສງກະ

ຈາຍຢູເທິງໂລກມະນຸດ, ຫຼືສະທອນກັບເມກສີຂາວທອງຟາສີ

ຄາມ, ຫຼືດັ່ງພວມມີຝົນຝອຍຕົກລົງມາຄອຍໆ. ລົດຍານພາຫະ

ນະທີ່ພວມແລນຜານຫົນທາງທີ່ຢູທາງກາງຂອງຕົ້ນດອກໄມ 

ແມນຄືກັນກັບໄດເຂົ້າໄປໃນດິນແດນແຫງຄວາມຝັນສີບົວ. ຜູ

ຄົນພວມຍາງຫຼິ້ນຢູກອງດອກໄມສີບົວ, ໂອລົມກັນ ຫຼື ເງີຍຫົວ

ຂ້ຶນເບ່ິງດອກໄມ, ຄວາມສຸກມັນກ�ຫາໄດງາຍແບບນ້ີແຫຼະ.

      ຖະໜົນຫົງຖາຊີໂລ (ຄວາມໝາຍ:ທາດແດງຕາເວັນຕົກ, 
Hongta west street) ນະຄອນຄຸນໝິງ ແມນຖະໜົນທ່ີດີທ່ີສຸດ

ໃນການຊົມດອກຊາກຸລະ, ຕ້ົນດອກຊາກຸລະ 600 ຕ້ົນ ຍາວຢຽດ

ໄປຈົນຮອດແຄມທະເລສາບຕຽນສື (Dianchi). ນອກຈາກຊົມ

ດອກໄມແລວ, ຍັງສາມາດກິນລົມຊົມວິວຈາກທະເລສາບຕຽນ

ສື, ຢືນຢູເທິງເຂ່ືອນເກືອນົກນາງນວນ. ລວນແຕມີຄົນເວ້ົາວາ 

ຄົນຄຸນໝິງຮັກຫອມບານເກີດເມືອງນອນຫຼາຍ, ມີບານເກີດເມືອງ

ນອນແບບນ້ີ,  ມີໃຜຍັງຈະຢາກໄປບອນອ່ືນອີກເດ?
昆明市委宣传部供稿供图
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       ເຂ້ົາໜົມຖ່ົວມຸນຊັອກໂກແລັດກອນໜ່ຶງເຂ້ົາປາກ, ກັດ
ຄອຍໆ, ເປັນສີກອບໆພ�ດີ, ຫວານແຕບນຽງ, ກິ່ນຫອມຫວນ
ວຽນໃນປາກ, ລົດຊາດປະທັບໃຈປານບມີວັນລືມ.
      ເຂົ້າໜົມຖົ່ວມຸນ ແມນອາຫານທີ່ເຮັດດວຍມືແບບດັ້ງ
ເດີມທ່ີມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ຂອງ ເມືອງທົງໄຫ(Tong

hai town) ນະຄອນຢູຊີ(Yuxi City). ຕາມການບັນທຶກໃນປະ
ຫວັດສາດ, ໃນໄລຍະລາຊະບັນລັງຂອງຮອງເຕ ເຈຍຊິງ ແລະ 
ຮອງເຕ ຕາວກວງ(Jiaqing and Daoguang, ປີ 1796-

1850)ຂອງລາຊະວົງຊິງ(Qing Dynasty), ໃນທອງຖິ່ນກ�ມີ
ໂຮງງານແປງຖົ່ວມຸນແລວ. ລົດຊາດຂອງເຂົ້າໜົມຖົ່ວມຸນມີ
ທີ່ມາໄດ 700 ກວາປີແລວ, ຜານການສືບທອດຂອງຫຼາຍລຸນ
ຄົນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີຍ່ິງດົນກ�ຍ່ິງມີຄົນນິຍົມຫຼາຍຂ້ຶນ.
      ນາງ ພູຈີ(Pu Ji)ຜູສືບທອດວັດທະນະທຳທີ່ບເປັນວັດຖ 

ແມນຜູສືບທອດເຂົ້າໜົມຖົ່ວມຸນລຸນທີ 4. ໃນຕອນອາຍຸ 7 ປ ີ
ລາວໄດເລີ່ມຮຽນເຮັດເຂົ້າໜົມຖົ່ວມຸນນຳແມເຖົ້າ, ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນ ລາວຍັງຈ່ືສ່ິງທ່ີແມເຖ້ົາເຄີຍເວ້ົາ, “ຖ່ົວເຫືຼອງທ່ີເອົາ
ມາເຮັດເຂົ້າໜົມຫວານ ແມນເລືອກອອກມາເທື່ອລະເມັດ, 
ຝີມືການເຮັດເຂົ້າໜົມຫວານ ແມນການທຸມເທເຫື່ອແຮງຈິດ
ໃຈລົງໄປ ”.
      ຫຼັງຈາກຜານການຖາຍທອດຈາກແມເຖົ້າ ແລະ ອາ
ຈານ 29 ຄົນ, ນາງ ພູຈີ ໄດອີງໃສເຕັກນິກອາຫານທັນສະໄໝ
ປັບປຸງຫັດຖະກຳມູນເຊື້ອ, ມາເຮັດເຂົ້າໜົມຖົ່ວມຸນກາຍ 29 
ຊ້ັນ, ໄດແກໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸງຍາກຂອງເຂ້ົາໜົມຖ່ົວມຸນແບບ
ດ້ັງເດີມຄື ຫວານມັນເກີນໄປ ແລະ ອາຍຸການເກັບຮັກສາທ່ີສ້ັນ,
ພອມທັງໄດຮັບລິຂະສິດແຫງຊາດ. 
      ເມ່ືອທຽບກັບຜະລິດຕະພັນໃນສາຍການຜະລິດທາງອຸດສາ
ຫະກຳ, ຫັດຖະກຳຝີມືດັ້ງເດີມ ຕອງໄດໃຊ ເວລາ ແຮງງານ 
ແລະ ຕ້ົນທຶນ ຫຼາຍກວາ, ແຕ ນາງ ພູຈີ ຍັງຄົງຍຶດໝ້ັນທ່ີຈະບ
ຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍໂດຍໃຊອຸປະກອນ, ລາວເວ້ົາວາ “ສີມືຫັດ
ຖະກຳຍັງຄົງຕອງຍຶດໝ້ັນຕໄປ, ລົດຊາດ  ຄວາມແຊບນົວ ແລະ 
ຄວາມຮູສຶກແບບດ້ັງເດີມ ຈະໃຫສູນຫາຍໄປບໄດ”.

玉溪市委宣传部供稿 卢贵谦 图

豆末糖是玉溪市通海县具有悠久历史的传统手工制

作食品。非物质文化遗产传承人普绩是豆末糖制作技艺第

四代传承人。她 7 岁开始跟着外婆学做豆末糖，至今还

记着外婆说过的话，“做糖的黄豆是一颗一颗拣出来的，

做糖的工艺是一道一道倾注心血的。”
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遇见安宁｜发往万象的国际货运列车

      ຕອນເຊົາ້ວນັທ ີ17 ທນັວາ ປ ີ2021, ລດົໄຟຂນົສົງ່ສນິຄາ

ສາກົນຂອງເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີສາຍທ�າອດິທີບ່ນັທກຸສນິ

ຄາ "ຜະລດິໂດຍນະຄອນອານໜງິ(Anning City)" ເກອືບ 1000

ໂຕນໄດອອກຈາກສະຖານຂີນົສົງ່ສນິຄາ ຕາທາວຫົວ່(Datao

hua) ນະຄອນອານໜງິ ແຂວງຢນຸນານ(Yunnan Province)

ແລະ ແລນໄປສູນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ລາວ, ເຊິງ່ຍງັໄດບນັ

ທກຸຄວາມຝນັຂອງນະຄອນອານໜງິທີຢ່າກເປດີປະຕສູູໂລກພາຍ

ນອກມາເປນັເວລາຫາຼຍປ ີ ແລະ  ສົງ່ຄວາມປາຖະໜາອນັດງີາມ

ແຫງມດິຕະພາບຂອງປະຊາຊນົອານໜງິ.

      ກອນໜາ ເດອືນ ກນັ ຍາ 2014 , ນະຄອນອານໜງິກ�ເລີມ່ ຕົນ້ 

ຂາຍ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັຂອງຕນົ ທີມ່ທີາແຮງເຖງິທົວ່ທກຸແຫງຂອງ

ຈນີ ເຊັນ່: ເຫຼກັ ກາ , ຝຸນເຄມ ີ, ອາຫານສດັ ຫນີແຮຟດົສະຟ� ແລະ 

2021 年 12 月 17 日上午，满载近 1000 吨“安宁制造”

的中老铁路国际货运列车，承载着安宁多年来渴望开放的

梦想，寄托着安宁人民收获友谊的美好期待，从云南省安

宁市大桃花货运站出发，驶向老挝首都万象。

ອື່ນໆ. ໃນຄັງ້ນີ,້ ສິນຄາເຫຼົາ່ນີຈ້ະແລນໄວກວາເກົາ່ ໄປໄກກວາ

ເກົ່າ ອອກປະຕຂູອງປະເທດ ແລະ ໂອບກອດໂລກ, ເພາະວາ

ພວກມນັໄດສາງສາຍພວົພນັອນັດກີບັເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.

      ຜູຮບັຜດິຊອບ ທີ ່ກຽວຂອງ ຂອງ ເທດສະບານນະຄອນ ອານ 

ໜງິກາວວາ  ຫວງັວາວິສາຫະກດິນ�າເຂົາ້ສົງ່ອອກຕາງໆທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກນະຄອນ ສາມາດຍາດ ແຍງ ໂອກາດ ,

ເຂົາ້ຮວມລດົໄຟຂນົສົງ່ສນິຄາສາກນົຢາງຮອບດານ, ໂດຍຂຶນ້

ຂີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ດ�າເນນີການຄາຂາຍສາກົນ ຈບັມຮືວມກນັ

ພດັທະນາ ແລະ ບັນລຸຕາງຝາຍຕາງມີຜນົປະໂຫຍດ; ຫວງັວາ

ລດົໄຟຂົນສົ່ງສິນຄາສາກນົນະຄອນອານໜງິ-ນະຄອນຫວຼງ

ວຽງຈນັບນັທກຸສນິຄາ ແລະ ມດິຕະພາບຢາງເຕມັປຽມ, ແລນ

ໄປສູອະນາຄົດທີດ່ີງາມກວາເກົາ່, ເຮດັໃຫປະຊາຊນົນະຄອນ

ອານໜງິ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ບນັລກຸານເຊືອ່ມໂຍງ

ເຊືອ່ມຈອດກນັທາງດານການຄາ ທນຶຮອນ ແລະ ຈດິໃຈປະຊາ

ຊນົ ໂດຍຜານລດົໄຟຂນົສົງ່ສນິຄາສາກນົ.
安宁市委宣传部供稿供图
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ຈີນດາ: ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດເປີດບ�ລິການນຳໃຊເປັນໜຶ່ງເດືືອນມາແລວ,  ສຳລັບມື້ເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ເປັນທາງການ ໝູເພ່ືອນຫຼາຍຄົນຄົງຍັງມີຄວາມຊົງຈຳອັນເລິກເຊ່ິງ. ທານ ຕຸຍຫວງເຊ້ີງ(Huang Sheng) ຜູແປພາສາວາ

ລະສານ ຈຳປາ ພອມທັງເປັນອາຈານສອນພາສາລາວຂອງກຸມບ�ລິສັດເສ້ັນທາງລົດໄຟຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງຈຳກັດ(China Rail-

way Kunming Group Co.,Ltd.) ໄດເຂົ້າຮວມພິທີການຂີ່ລົດໄຟຖຽວທຳອິດໃນມື້ເປີດການນຳໃຊບ�ລິການ. ທານ ວິວິດ 

ເທບປະຫລັດ ນັກຂາວຂອງໜັງສືພິມ Vientiane Times ກ�ໄດເຂ້ົາຮວມພິທີການຂ່ີລົດໄຟຖຽວທຳອິດ, ມາຟັງຄວາມຮູສຶກໃນ

ການຂ່ີລົດໄຟຂອງພວກເຂົານຳກັນເນາະ.
金达 ：中老铁路通车运营已有一个月，很多朋友对通车当天的情景仍然记忆深刻。《占芭》杂志译员、中国铁路昆

明局集团有限公司老挝语教师黄胜在昆明站参加了首发列车试乘，《万象时报》记者维西·特巴拉在万象站参加了

首发列车试乘，一起听听他们的感受。

ທານ ຕຸຍຫວງເຊີ້ງ: ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021, ຂອຍໄດຂີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງໄປກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາ 

ຖຽວທ�າອິດ ດວຍຄວາມກະຕືລືືລົ້ນຢາງຫາອັນປຽບບໄດ. ໃນຕູລົດໄຟ ຂອຍຮູສຶກແປກໃຈທີ່ໄດພົບເຫັນວາລະສານ ຈຳປາ, 

ໃນນາມທີ່ເປັນຜູແປພາສາຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ຂອຍຮູສຶຶກມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍ. ຖາຫາກເວົ້າວາ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ ເປັນຂົວຕແຫງການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບບານໃກເຮືອນຄຽງກັນ ລະຫວາງປະຊາຊົນສອງຊາດ

ລາວ-ຈີນ, ຈັ່ງຊັ້ນ ວາລະສານ ຈຳປາ ກ�ເປັນຂົວແຫງວັດທະນະທຳສັງຄົມ ເຊື່ອມໂຍງວັດທະນະທຳສອງຊາດ, ເສັ້ນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຊື່ອມຈອດດານພື້ນຖານໂຄງລາງລະຫວາງສອງຊາດ ແລະ ວາລະສານ ຈຳປາ 

ໄດເຊ່ືອມໂຍງຈິດໃຈປະຊາຊົນສອງຊາດ, ທັງສອງຢາງລວນແຕໄດປະກອບສວນເຂ້ົາໃນສາຍພົວພັນຄູຮວມຍຸດທະສາດລາວ-

ຈີນຮອບດານ ທ່ີໝ້ັນຄົງຍາວນານ ແລະ ການກສາງຄູຮວມມືຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.
黄胜 ：2021 年 12 月 3 日，我怀着无比激动的心情，乘上了从昆明开往西双版纳的中老铁路首发列车。在列车上，

我惊喜地发现了《占芭》杂志，作为杂志的译员，我感到十分自豪。如果说，中老铁路是促进两国人民睦邻友好关

系的陆路桥梁，那么《占芭》杂志就是沟通两国文化的人文桥梁，中老铁路实现了两国间的设施联通，《占芭》杂

志促进了两国民心相通，两者均为长期稳定的中老全面战略合作伙伴关系以及构建中老命运共同体作出贡献。

ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຂອຍຕ່ືນເຕ້ັນກວາເກ່ົານ້ັນ ກ�ແມນ ຜູຂັບລົດໄຟ ແລະ ຜູບ�ລິການຂະບວນທ�າອິດ ສວນຫຼາຍແມນ ລູກສິດພາສາ

ລາວຂອງຂອຍ, ເມ່ືອເຫັນເຂົາເຈ້ົາ ສາມາດໃຊພາສາລາວ-ຈີນທັງສອງພາສາມາແນະນຳ ແລະ ໃຫບ�ລິການໃນວຽກງານ

ຢາງລຽນໄຫຼ ຂອຍຍ່ິງຮູສຶກມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍ. ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແນນອນຈະສ່ົງເສີມເສດຖະກິດການຄາ ແລະ 

ການໄປມາຫາສູກັນຂອງປະຊາຊົນ ລະຫວາງລາວ-ຈີນ ກ�ຄືກັບ ປະເທດອາຊຽນອ່ືນໆ, ຂອຍປາຖະໜາຄອງຄອຍວາ ໃນອະ

ນາຄົດ ຈະຂ່ີລົດໄຟນ້ີ ໄປໄປກັບກັບລະຫວາງສອງປະເທດເພ່ືອເພ່ີມພູນຄູນສາງໃຫແກມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ.
更让我激动的是，首发列车的列车长和大部分列车员都是我的老挝语学生，看着他们用流利的中老双语进行介绍

和服务，我倍感自豪。中老铁路必将促进中国与老挝以及其他东盟国家间的贸易往来与人文交流，我憧憬着今后

坐着这趟列车往返于两国之间，为增进中老友谊添砖加瓦。
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ທານ ວິວິດ ເທບປະຫລັດ: “ຂະບວນ ລານຊາງ” ຖຽວທ�າອິດຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປບ�່ເຕັນແມນລຽນໄຫຼຄອງໂຕດີ,

ສີລົດໄຟທ່ີມີສີເເດງ ສີຟາ ສີຂາວ ເຮັດໃຫພວກເຮົາຮູສຶກໃກຊິດເປັນພິເສດ, ໃນຕູລົດໄຟສະອາດເປັນລະບຽບ, ຂະບວນລົດໄຟ

ແລນດວຍຄວາມໝັ້ນທຽງ ບມີຄວາມຮູສຶກສັ່ນສະເທືອນ. ຂອຍໄດວາງຈອກເຈັ້ຍຈອກນ�້າຊາຢູເທິງໂຕະ ນອຍຕັ້ງຈອກນ�້າ, 

ຈອກເຈ້ັຍນ້ັນກ�ຕ້ັງຢູຫ້ັນຢາງສະຫງົບໜ້ິງ ເໝືອນດ່ັງຕ້ັງຢູໂຕະໃນເຮືອນຂອຍເອງ ແລະ ບເໜັງບຕີງ. ບອນນ່ັງຂອງລົດໄຟກ�

ສະບາຍຫຼາຍ ຢູໃຕບອນນ່ັງຍັງມີປັກສຽບສາກໄຟ, ອຸປະກອນທຸກຢາງຂອງລົດໄຟ ແມນແທດເໝາະຫຼາຍກັບມະນຸດ.
维西·特巴拉：从万象开往磨丁的“澜沧号”首发动车组呈流线型，红蓝白相间的车体让人特别亲切，车厢内干净整洁，

列车行进平稳，没有颠簸抖动的感觉。我把茶水纸杯放在小桌板上，纸杯静静地立在那儿，仿佛放在自家的桌子上，

没有一丝晃动。座位很舒适，下方还安装有电源插座，各种设备都非常人性化。

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນສວນປະກອບອັນສຳຄັນຂອງ ສູນທາງຜານການຄົມມະນາຄົມທ່ີທັນສະໄໝຂອງປະເທດລາວ, ຫັຼງ

ຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດບ�ລິການເປັນທາງການແລວ ໃນດານໜຶ່ງແມນໄດຊກຍູການພັດທະນະເສດຖະກິດຢາງ

ແຂງແຮງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ລະດັບການຂົນສ່ົງຂອງປະເທດລາວ, ພອມດຽວກັນນ້ັນຍັງໄດສາງວຽກເຮັດງານ

ທຳຢາງຫຼວງຫຼາຍໃຫແກ ສປປ ລາວ. ໃນອີກດານໜ່ຶງ ຈະເປີດກວາງ ແລະ ຍົກສູງການຮວມມືໃນດານເສດຖະກິດ ການຄາ

ການລງົທນຶ  ການທອງທຽວ ແລະ ດານຕາງໆລະຫວາງສອງປະເທດ ແລະ ເພ່ີມທະວີການພົວພັນເສດຖະກິດລະຫວາງລາວ-

ຈີນ ກ�ຄື ອາຊຽນ-ຈີນ ຂ້ຶນຕ່ືມອີກບາດກາວໃໝ.
老中铁路是老挝现代交通枢纽的重要组成部分。老中铁路开通后，一方面将极大地推动老挝经济发展，提高运输效

率和水平，并为老挝创造大量的就业机会。另一方面将扩大和提升两国在经济、贸易、投资、旅游等领域的合作，

进一步增强老挝—中国、东盟—中国之间的经济联系。

《占芭》杂志社拟通过
2021年度新闻记者证核验人员名单公示

根据《新闻记者证管理办法》和《云南省新闻出版局关于开展 2021 年度新闻记者证核验工作的通知》

（云新出〔2022〕5 号）要求。我社已对持证人员持证情况进行审核，现将我社 2021 年度拟通过年度核

验人员名单公示如下 ：

1. 李文君 （K53120066000003）

2. 姚程程 （K53120066000005）   

3. 李  涛 （K53120066000004）

4. 汪伟云 （K53120066000001）

5. 覃雪丹 （K53120066000006）

公示时间 ：2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 30 日。

监督举报电话 ：云南省新闻出版局，0871-64199752 ；《占芭》杂志社，0871-64101644。

                                                        《占芭》杂志社

           2022 年 1 月 24 日
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