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      ຫັຼງຈາກ 14 ປີ, ໄຟສັກສິດຂອງໂອລິມປິກຖືກຈູດຂ້ຶນຄືນໃໝຢູນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ນະຄອນ

ຫຼວງປັກກ່ິງໄດກາຍເປັນ “ເມືອງແຫງໂອລິມປິກເປັນຄູ” ແຫງທຳອິດຂອງໂລກ. ປະເທດຈີນຍຶດໝ້ັນມະໂນທັດ

ການຈັດງານໂອລິມປິກທ່ີເປັນສີຂຽວ ຊົມໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເປີດກວາງ ແລະ ປອດໃສ, ພະຍາຍາມເອົາຊະນະຈາກ

ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢາງສຸດແຮງຄວາມສາມາດ, ປະຕິບັດໃຫເປັນຈິງຕາມ

ຄຳໝ້ັນສັນຍາອັນສະຫງາອົງອາດຕປະຊາຄົມໂລກ, ຈ່ຶງໄດຮັບປະກັນການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກຂ້ຶນຕາມ

ກຳນົດເວລາ.
时隔 14 年，奥林匹克圣火再次在北京燃起，北京成为全球首个“双奥之城”。中国秉持绿色、共享、

开放、廉洁的办奥理念，全力克服新冠肺炎疫情影响，认真兑现对国际社会的庄严承诺，确保了北

京冬奥会如期顺利举行。
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    ພວກເຮົາຄວນຈ່ືຈຳບລືມຈິດໃຈເບ້ືອງຕ້ົນຂອງກິລາໂອລິມປິກ, ຮວມກັນປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງໂລກ. ກິລາໂອລິມ

ປິກແມນເກີດມາເພ່ືອສັນຕິພາບ ຮຸງເຮືອງຂ້ຶນຍອນສັນຕິພາບ. ຄວນຍຶດໝ້ັນການເຄົາລົບນັບຖືເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ສະເໝີ

ພາບຕກັນ ເຈລະຈາປຶກສາຫາລືກັນ, ພະຍາຍາມແກໄຂຂ້ໍຂັດແຍງກັນ ແກໄຂການປະທະກັນ, ເພ່ືອຮວມກັນກສາງໂລກໜວຍ

ໜ່ຶງທ່ີມີສັນຕິພາບຖາວອນ.
我们应该牢记奥林匹克运动初心，共同维护世界和平。奥林匹克运动为和平而生，因和平而兴。要坚持相互

尊重、平等相待、对话协商，努力化解分歧，消弭冲突，共同建设一个持久和平的世界。

      ຄັດເລືອກຈາກຄຳປາໄສຂອງທານ ສີຈ້ິນຜິງ ກາວໃນງານລຽງຕອນຮັບຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ 2022

——摘自习近平在北京 2022 年冬奥会欢迎宴会上的致辞
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一起向未来
      ວັນ ທ ີ4 ເດືອນ ກມຸພາ ນີ,້ ບັງ້ ໄຟ ດອກ ທີ ່ຮຸງ ເຮອືງ ເຫຼອືງ 
ເຫຼືອ້ມ ໄດ ຈດູຂຶ້ນຢູເທງິທອງຟາຂອງ "ຮັງ ນົກ"  ສະໜາມກລິາ
ແຫງຊາດປກັກິງ່ ຈຶ່ງໄດກາຍ ເປນັ ຈດຸສມຸ ຂອງສາຍຕາ ໂລກ 
ອກີ ເທືອ່ ໜຶງ່.  ໃນ ພທິ ີເປດີ ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ ປກັ ກິງ່,  
ຊາວ ໜຸມ 76 ຄນົ ຈາກທກຸແຫງຂອງ ໂລກ ໄດ ຍາງຮຽງບາຮຽງ
ໄຫຼກນັ ເຂົາ້ ໄປ ໃນ ສະໜາມກລິາ, ມວນຮບູ ພາບທີຍ່າວໆແຜນໜຶງ່
ຄອຍໆເປີດອອກຕາມບາດກາວຂອງພວກ ເຂາົ ເຈົ້າ,   ເໝອືນ 
ດັງ່ຮບູພາບຂອງ ແມ ນໍາ້ ຍາວ   ໄຫຜຼານໄປຢາງ ງຽບໆ, ສະແດງ 
ໃຫ ເຫນັຮູບພາບທີ່ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດຂອງໂລກ ພະຍາ
ຍາມສູຊົນເພືອ່ຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາ: ນກັກິລາສູຊົນເພືອ່
ຄວາມຝນັ, ປະຊາຊນົຮວມແຮງຮວມໃຈເພືອ່ຕຕານການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19...ຈດຸເວລາຕາງໆໄດເລົ່າຄວາມຝັນ
ທີຄ່ກືນັໃນບອນຕາງໆ; ຊີວິດທີ່ຕາງກນັ ຄວາມຮູສກຶທີເ່ຂົາ້ໃຈ
ເຊິງ່ກນັແລະກນັ. ໃບໜາຍິມ້ແຍມແຈມໃສບລໍສິດຸຕາງໆ ແມນ
ທວິທດັທີສ່ວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິງ່ເບກີບານດວຍຄວາມ
ຫວງັຂອງອະນາຄດົ.①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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      "ກາວສູອະນາຄດົຮວ່ມກນັ", ງານກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ
ແລະ ງານ ກິລາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວຄນົພກິານ ປກັ ກິງ່  ໄດ ສະ 
ແດງ ຄວາມ ໝາຍ ເລກິ ເຊິງ່ທີ ່ສດຸດວຍປະໂຫຍກຄາໍເວົາ້ທີງ່າຍ
ທີສ່ດຸ. "ຮວ່ມກັນ" ສະແດງໃຫເຫັນເຖງິກາໍລັງເຂັມ້ແຂງຂອງ
ຄວາມສາມັກຄຂີອງມວນມະນດຸ, ທງັເປນັຄາໍອະທບິາຍທີ່ເລິກ
ເຊິງ່ຂອງຈດິໃຈ ໂອລມິປກິທີປ່ະຕເິສດການແຍກອອກຈາກກນັ
ແລະ ຫຼດຸຜອນຄວາມບເຂົາ້ໃຈເຊິ່ງກນັແລະກນັ; "ກາວສູອະນາ
ຄດົ" ສະແດງໃຫເຫັນວາມະນຸດເຮາົມຄີວາມຫມັນ້ໃຈ ແລະ 
ຄວາມຫວງັຢາງເຕັມທີ່ຕມື້ອື່ນ, ທງັ ເປນັທາທ ີທີ່ ຈະ ແຈງ ຂອງ 
ຈນີ ຕ ໂລກ.
      ອະນາຄດົແມນສຂີຽວ. ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ 
ແລະ ງານ ກິລາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດູ ໜາວຄນົພກິານ ປກັ ກິງ່ ໃຊ ສະ
 ຖານ ທີ ່ທງັ ໝດົ 39  ແຫງ,  ໃນ ນັນ້ 10  ແຫງ ໃຊ ມລໍະດກົ ຂອງ ສະ
ຖານ ທີ່ ທີ ່ມ ີຢູ ແລວ, 4  ແຫງ ໃຊ ດິນ ທີ່ ສະຫງວນ ໃຫ ງານ ກລິາ ໂອ
 ລ ິມປກິ ປ ີ2008  ແລະ  ພືນ້ຖານ ໂຄງ ລາງ ຕວົ ເມອືງ ທີ ່ກຽວຂອງ  
ເຊັນ່   ໂຄງ ລາງ ໄຟຟາ  ໂຮງງານ ນໍາ້ປະປາ ແລະອືນ່ໆ. ສນູກລິາ

ອເູຄີ່ຊ ງ(Wukesong) ສາມາດສໍາເລດັການປຽນແປງລະ
ຫວາງສະໜາມກິລານໍ້າກອນ ແລະ ສະໜາມກລິາບານບວງ
ພາຍໃນ 6 ຊົວ່ໂມງ; ສນູກລິາລອຍນໍາ້ແຫງຊາດໄດປຽນຈາກ 
“ກອນນໍາ້” ມາເປນັ “ກອນນໍາ້ກອນ” ແລະ ຈດັລາຍການແຂງ
ຂນັເຕົາ້ນໍາ້ກອນ. ສະ ໜາມ ກລິາ  ສະ ກ ີເລັງ່ ຄວາມໄວ ແຫງ ຊາດ 
"ປີ່ງສື່ໃຕ(Bingsidai,ໂບໄໝນໍ້າກອນ)"  ໄດ ກາຍ ເປນັ ສະ ໜາມ 
ກລິາ ສະ ກີ ເລັ່ງ ຄວາມໄວ ໂອ ລິ ມປິກ ລະດູ ໜາວ ແຫງ ທາໍ ອດິ ໃນ 

“一起向未来”，北京冬奥会和冬残奥会用最简短的话语，道出最深刻的寓意。“一起”展现

全人类团结的不屈力量，也是对奥林匹克精神中拒绝撕裂、减少隔阂的深刻解读 ；“向未来”表

示人类对明天充满信心和希望，也是一直以来中国面向全世界的明确态度。

②
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ຮູບ ① ນະຄອນຢຽນໄຖແຂວງຊານຕ່ົງ(Yantai City, Shandong 

Province) ພວກເດັກນອຍກໍາລັງຝຶກຊອມການຫ້ິຼນສະກີ

图① 山东省烟台市，小朋友练习滑雪 新华社 图

ຮູບ ② ງານແຂງຂັນໄລຍະສ້ັນ 10km ປະເພດຊາຍສອງລາຍການໃນງານ
ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ 2022

图② 2022北京冬奥会冬季两项男子10km短距离赛 CFP 图
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ໂລກ ທີ ່ໃຊ ລະບບົ ກາກ ບອນຂາມເຂດເຮດັ ຄວາມ ເຢນັໂດຍກງົ ມາ 
ເຮດັ ນໍາ້ ກອນ,  ການ ປອຍ ອາຍ ພດິ ກາກ ບອນ ເຂົາ້ ໃກ ສນູ...ການ
ຈດັງານກິລາໂອລມິປິກລະດູໜາວແບບສີຂຽວໄດສະແດງໃຫ
ເຫນັເຖງິຄາໍໝັນ້ສນັຍາທີຈ່ະ ພດັ ທະ ນາ ສ ີຂຽວຂອງຈນີ .
      ອະນາຄດົຄສືຂຸະພາບແຂງແຮງດ.ີ ກລິານໍາ້ກອນ ແລະ ຫິ
ມະເປັນທີ່ນິຍົມກັນເທື່ອລະກາວເຮັດໃຫການອອກກໍາລງັກາຍ
ຂອງຄນົທງັຊາດເປນັໄປຕາມໆກນັ, ດວຍການເປດີງານກລິາ
ໂອລມິປກິລະດໜູາວ, ຄວາມມກັຮກັໃນນໍາ້ກອນ ແລະ ຫມິະໄດ
ແຜລາມອອກໄປຢາງກວາ້ງຂວາງ. ຢູຈນີ ຈາກຊານຢາຮາຍ
ນານ(Sanya City, Hainan Province)ເຂດພື້ນທີ່ອາກາດ
ຮອນ ຈົນເຖິງຮາບິນເຮຍີຫຼຸງຈຽງ(Harbin City, Heilong

jiang Province)ທີເ່ປນັ “ເມືອງນໍາ້ກອນ”, ຜູຄົນມາສະໜາມ
ນໍາ້ກອນຫມິະ, ມາສໍາຜດັຄວາມສກຸຂອງກລິາໃນວທິກີານທີແ່ຕກ
ຕາງກັນ. ຖື ງານ ກິລາໂອ ລິ ມປິກ ລະດູ າວ ປັກ ກິ່ງ ເປນັ ໂອກາດ, 
ວ ິໄສ ທດັ ຂອງ ຈນີ ທີ ່ຈະ "ຂບັ ເຄືອ່ນ ປະຊາຊນົ 300 ລານ ຄນົ ເຂົາ້ 
ຮວມ ກລິານໍາ້ ກອນ ແລະ  ຫມິະ"  ໄດ ຮບັ ຜນົ ສາໍ ເລດັ.
      ອະນາຄດົຄຄືວາມສາມກັຄ.ີ ໃນ ທົວ່ໂລກ ລວນ ແຕ ມ ີຜູ ມ ີຄວາມ 
ກະຕືລືລົ້ນ ສົ່ງຄາໍອວຍພອນ ຢາງ ຈິງ ໃຈຕ ງານ ກິລາ ໂອ ລ ິມປກິ 

ລະດ ູໜາວ ປກັ ກິງ່. ທານຟລາຕເີມຍ ວໂິຣເປແຢຟ (Vladimir

Vorobyov) ນາຍ ແພດ ທະຫານ ບາໍນານຂອງຣດັ ເຊຍ  ໄດ ຂຽນ 
ເພງ ໃນ ງານ ກິລາ ໂອ ລິ ມປິກ ລະດູ ໜາວ ປັກ ກິ່ງ  ແລະ ສົງ່ ກາໍລງັ 
ໃຈໃຫ ນກັ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ຈາກ ທົວ່ ໂລກ; ຢູ ເທງິ ຫໂໍຄໂຣສງູ 187

ແມດັ ຂອງ ປະ ເທດ ເອຢບິ, ມ ີຄາໍ ວາ "ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດູ 
ໜາວ ປັກ ກິ່ງ ແລະ  "ປັກ ກິ່ງ 2022". ແລະ ຮູບແບບດັ່ງກາວ
ໄດປະກາດການມາຮອດຂອງເຫດການໃຫຍໃຫແກປະຊາຊົນ
ທອງຖິ່ນ; ທີມຄູປະສົມຂອງຈີນເຄີລິ້ງໄດມອບປາຍປິງ່ຕນົຕນົ
(Bing Dwen Dwen) ໃຫກບັຄູແຂງອາເມລກິາ; ນກັສະກຈີນີ
ໂກອາ້ຍຫຼງິ(Eileen Gu) ຍາງອອກຈາກສະຫນາມແຂງຂນັຫຼງັ
ຈາກຊະນະໄດຮບັຫຽຼນຄາໍ, ປອບໃຈໃຫກໍາລງັໃຈຄູແຂງ. ເທສ
ເລີ (Tess Le)ທີ່ຜານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ເຢຍລະມນັ...ກິ
ລາແມນພາສາທົວ່ໄປຂອງສງັຄມົມະນດຸ, ມນັເຮດັໃຫໄລຍະຫາງ
ໄກກນັລະຫວາງຄນົສັນ້ລງົ, ເຮດັໃຫໂລກເຕມັໄປດວຍຄວາມຮກັ
ແພງ ແລະ ເຮດັໃຫໂລກສາມກັຄກີນັຫາຼຍຂຶນ້.
      ພາຍໃຕຄວາມທາທາຍຂອງພະຍາດລະບາດ, ຈນີໄດຈດັ
ການແຂງຂນັກລິາໂອລມິປກິທີກ່ະທດັຮດັ ປະຢດັ ປອດໄພ ແລະ

①
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ຕືນ່ເຕັນ້ຕາມທີໄ່ດກາໍນດົໄວ, ບອນທີນ່ກັກລິາສາມາດສະແດງ
ຮບູແບບກລິາຂອງເຂາົເຈົາ້ຢາງເຕມັທີ ່ແລະ ແຟນກລິາຈາກ
ທົວ່ໂລກສາມາດແບງປນັຄວາມສກຸໃນການເບິງ່ການແຂງຂນັ.
ພາຍໃຕຄວັນມດືມວົຂອງພະຍາດລະບາດ, ຄວາມມວນຊືນ່ແບບ
ນີໄ້ດຫາຍໄປດນົນານແລວ.  ໃນ ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ 
ປກັ ກິ່ງ, ນັກ ກິລາ ທີ່ ມີ ສີ ຜິວ ຕາງ ກນັ,  ເຊືອ້ ຊາດ ແລະ  ປະ ເທດ 
ຕາງໆ ໄດ ແຂງຂັນ ຢູ ສະໜາມ ດຽວ ກັນ, ສະແດງເລືອ່ງລາວ 
ຂອງ ການ ເຄາົລບົ ເຊິງ່ກນັ  ແລະ ກນັ  ແລະ  ການ ແລກປຽນ ທີ ່ສະ 
ເໝີ ພາບກັນ, ທັງສຸມໃສກາໍລັງແຮງຮວມກັນຂອງທກຸປະເທດ
ໃນການຮບັມກືບັພະຍລຸມົຝນົ ແລະ ກາວສູອະນາຄດົຮວ່ມກນັ.

本刊综合
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ຮູບ ① ຕອນ “ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕປະຊາຊົນ” ໃນພິທີເປີດງານ

图① 开幕式上的“致敬人民”环节 新华社 图

ຮູບ ② ນັກຮຽນຝຶກຊອມການຫ້ິຼນສະເກັດ

图② 学生们练习滑冰 新华社 图

ຮູບ③ ທ່ີນະຄອນຊິງຕາວແຂວງຊານຕ່ົງ(Qingdao City, Shandong 

Province) ຊາວເມືອງສໍາຜັດການຫ້ິຼນເຄີລ້ິງເທິງດິນແຫງ

图③ 山东青岛，市民体验旱地冰壶 新华社 图

ຮູບ ④ ພແມພາລູກໄປສໍາຜັດຄວາມສະໜຸກມວນຊ່ືນກັບກິລານ້ໍາກອນ ແລະ 
ຫິມະ

图④ 家长带着孩子体验冰雪乐趣 新华社 图

②

③ ④
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      “ການສະກີແຜນດຽວເປັນຄວາມຮັກໃນຕະຫຼອດຊີວິດ
ຂອງຂອຍ.” ຫັຼງຈາກສ້ິນສຸດການເດີນທາງມາງານກິລາໂອລິມ
ປິກລະດູໜາວຄ້ັງທີ 5 ຂອງຕົນແລວ, ທາວ ຊວນໄວທ(Shaun

White)ນັກກິລາສະກີແຜນດຽວອັນມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດອາ
ເມລິກາທ່ີມີອາຍຸ 35 ປີນ້ັນ ຊາບຊ້ຶງຈົນນ້ໍາຕາໄຫຼ.
      ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ, ໃນການແຂງຂັນຮອບສຸດທາຍຂອງ
ການແຂງຂັນສະກີແຜນດຽວເພດຊາຍສະໜາມຮູບ U ໃນງານ
ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ທາວ ຊວນໄວທ໌ ທ່ີໄດຮັບອັນ
ດັບທີສີ່ ຢູຫາງຈາກເວທີຮັບລາງວັນພຽງແຕບາດກາວດຽວ. 
ນັກແຂງຂັນອັນມະຫັດສະຈັນທີ່ເຄີຍຮັບຫຼຽນຄໍາ 3 ໜວຍຂອງ
ງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄົນນ້ີ, ບອກລາກັບພາລະກິດຂອງ
ຕົນດວຍວິທີອັນຂ້ອນຂາງເສຍດາຍ.
      ຍອນຄວາມມັກຮັກຢາງໝົດຈິດໝົດໃຈ ຈ່ຶງພະຍາຍາມສຸດ
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ໃນສະໜາມແຂງຂັນຂອງງານກິລາ
ໂອລິມປິກລະດູໜາວ, ມີເລື່ອງເລົ່າອັນນັບບຖວນທີ່ເອົາຊະນະ
ຄວາມຫຍຸງຍາກ ແລະ ການຍຶດໝ້ັນຢາງບລົດລະ. ໃນຂະບວນ
ການເດີນທາງເພ່ືອກາວໜາ ແລະ ຢູເໜືອຕົນເອງຢາງຕເນ່ືອງ,
ແລະ ໃນຄວາມສຸກຂອງການຍາດໄດໄຊຊະນະ ແລະ ການຫວນ
ຄິດຄືນຕການເສຍໄຊ, ບັນດານັກກິລາຫິມະນ້ໍາກອນ ໄດຮັບຊັບ
ສົມບັດອັນລ້ໍາຄາທ່ີເປັນຂອງຕົນເອງ, ການເຂ້ົາໃຈຕຈິດໃຈຂອງ
ງານກິລາໂອລິມປິກ ກໍນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວາເກົ່າ, ການມັກ
ຮັກຕກິລາຫິມະນ້ໍາກອນກໍນັບມ້ືນັບແໜນແກນຂ້ຶນ.
      ນາງ ຫິຼວເຈຍຢູ(Liu jiayu) ແລະ ນາງ ໄຊແສທົງ(Cai 

xuetong)ນັກແຂງຂັນການສະກີແຜນດຽວຂອງຈີນ ເຂ້ົາຮວມ
ງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄ້ັງທີສ່ີຄືກັນ. 4 ປີກອນນ້ີ, ນາງ 
ຫິຼວເຈຍຢູ ໄດຮັບຫຼຽນເງິນໜວຍໜ່ຶງຢູໃນງານກິລາໂອລິມປິກ
ພຽງຊາງ 2018 ປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ. ໃນງານກິລາ
ໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ລາວຈັດຢູໃນອັນດັບທີ 8, ແຕຮອຍ

ນາງ ລິນ ເພີເຊິນ(Linn Persson)ນັກກິລາຈາກປະເທດຊແອັດ 

瑞典选手琳·佩尔松 新华社 图

08



96fw27;k,/aocsj'
dy]ko=hkdhvo c]t sy,tfh;p "7;k,IadcI'"

用“热爱”点燃冰雪梦

ຍ້ິມເທິງໜາຂອງລາວຍັງສົດໃສຄືເກ່ົາ. “ເຖິງແມນວາຄະແນນ
ກັບຜົນງານແມນສໍາຄັນແທກໍຕາມ ສວນຂະບວນການຍ່ິງສຳຄັນ
ກວາ, ຂອຍມີຄວາມສຸກທຸກໆມ້ື, ຍອນວາຂອຍກຳລັງເຮັດສ່ິງທ່ີ
ຂອຍຢາກເຮັດ.”
      ຍອນຄວາມຮັກແຮງ ເພາະສະນ້ັນຈ່ຶງຊ່ືນຊົມກັບຂະບວນ
ການ. ໃນເວທີຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ, ພວກເຮົາ
ຊາບຊ້ຶງດວຍຮອຍຍ້ິມຂອງບັນດານັກກິລາຢູສະເໝີ.ເຖິງແມນ
ວາທາທາງທ່ີຜິດພາດ ແລະ ລ້ົມລົງກັບພ້ືນກໍຕາມ ໃນສາຍຕາ
ທ່ີໃສໃຈຂອງຜູຊົມ ພວກເຂົາຢືນລຸກຂ້ຶນຢາງສະຫງົບ ແລະ ປັດ
ຝຸນນ້ໍາກອນ ແລະ ຫິມະເທິງຮາງກາຍອອກ, ສ່ົງຄວາມເຄົາລົບ
ຕບັນດາຜູຊົມດວຍຄວາມຍິ້ມແຍມ; ໄດທາທາຍຄວາມຫຍຸງ
ຍາກອັນລຳບາກທ່ີສຸດ ຄວາມໄວອັນໄວທ່ີສຸດຂອງຕົນ, ຄວາມ
ຮູສຶກພໍໃຈທ່ີກາຍຂີດຈຳກັດຂອງສວນບຸກຄົນ ຖາປຽບທຽບກັບ
ການສຳຜັດຍາງຂ້ຶນເວທີຮັບລາງວັນແລວ, ອາດຈະບມີຄວາມ
ແຕກຕາງກັນຫຼາຍປານໃດ.
      ຢູເທິງສະໜາມແຂງຂັນຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ
ປັກກ່ິງ, ເລ່ືອງເລ່ົາກຽວກັບຄວາມຮັກອັນດູດດ່ືມແມນຊອກໄດ
ງາຍຫຼາຍ. ນາງ ຈາເຄິລິນ ມໍຣາວ(Jaqueline MOURAO)

ນັກສະກີມາລາທອນ(cross country skiing)ປະເທດເບຼຊິນ
(Brazil)ໃນອາຍຸ 46 ປີ ໄດເຂ້ົາຮວມການແຂງຂັນລົດຖີບເທິງພູ
ຂອງງານກິລາໂອລິມປິກປັກກ່ິງ 2008, ເທ່ືອນ້ີລາວໄດມາເຖິງ
ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງໂດຍໃນຕຳແໜງເປັນ “ນັກແຂງຂັນໂອລິມ
ປິກເປັນຄູ”, ລາວເວ້ົາວາ ຄວາມມັກຮັກຕກິລາຂອງຕົນບເຄີຍມີ
ການປຽນແປງໃນຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີຜານມາ.
      ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງງານກິລາໂອລິມປິກ ກໍປະກອບ
ເຂ້ົາ ແລະ ເປັນຮູບເປັນຮາງຂ້ຶນຍອນມີເລ່ືອງເລ່ົາອັນນັບບຖວນ
ຄືເຫ່ົຼານ້ີ.

“单板滑雪是我的一生所爱。” 2 月 11 日， 35 岁的

美国单板滑雪名将肖恩·怀特获得第四名，为自己

的职业生涯画上了句号。因为热爱，所以全力

以赴 ；因为热爱，所以享受过程。冬奥会的

赛场上，冰雪健儿用坚持诠释热爱，用汗

水浇灌梦想。而奥林匹克的

精彩，正是由无数这

样的故事组成。
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冠 军
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      ໃນພິທີເປີດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ 2022 

ມີຮູບເງົາສັ້ນ “ແຊມໃນອະນາຄົດ”, ເຫັນພາບພວກເດັກນອຍ

ທ່ີໜາຮັກ ລ້ົມລົງ ລ້ົມລົງ ແລວລ້ົມລົງອີກຢູໃນສະໜາມຫິມະ ເຮັດ

ໃຫຜູຊົມຫົວຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ, ແຕພວກເຂົາປັດຝຸນອອກຈາກກ້ົົນແລວ

ກໍລຸກຂຶ້ນອີກ, ທາທາງຍິ່ງເຮັດຍິ່ງຊຳນານຂຶ້ນ. ແຊມກິລານ້ໍາ

ກອນ ແລະ ຫິມະໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກພວກເດັກ

ນອຍເຫ່ົຼານ້ີ.

在 2022 北京冬奥会开幕式短片《未来的冠军》中，

小萌娃在雪地里摔倒，摔倒，再摔倒的镜头逗乐了观众们，

但是他们拍拍屁股又站起，动作越来越娴熟。未来的冰雪

运动冠军，或许就在这些孩子当中。

ທ່ີສະໜາມສະກີເຂດພັກຜອນສາກົນ ຊາງປາຍຊານ ແຂວງຈີຫິຼນ, ພວກເດັກນອຍຫ້ິຼນລົດດຸນດຽງຢູເທິງແດນຫິມະ

在吉林省长白山国际度假区滑雪场，小朋友们体验雪地平衡车 新华社 图
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      ໃນການແຂງຂັນຮອບສຸດທາຍຂອງການແຂງຂັນທັກສະ
ອຸປະສັກແຜນຄອຍການສະກີແຜນດຽວເພດຊາຍ, ທາວ ຊຢີ້
ໝິງ(Su Yiming)ຜູແຂງຂັນປະເທດຈີນອາຍຸ17 ປີ ທ່ີເຂ້ົາຮວມ
ການແຂງຂັນໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄັ້ງທຳອິດນັ້ນ
ຫຼັງຈາກສຳເລັດການໝູນຕົວໃນກາງອາກາດ 1800 ອົງສາ
ເທື່ອທຳອິິດຂອງການແຂງຂັນທັງໝົດແລວ, ລາວກໍຈຶຶ່ງຍາດ
ໄດຫຼຽນເງິນຢາງສຳເລັດຜົນໃນຄະແນນ 88,70, ນ້ີເປັນເທ່ືອທໍາ
ອິດຂອງທິມຈີນທ່ີໄດຮັບຄຸນສົມບັດເຂ້ົາຮວມລາຍການການແຂງ
ຂັນນ້ີ.
      ຖາບແມນປະເທດຈີນສະເໜີຕົວເປັນເຈ້ົາພາບຈັດງານກິ
ລາໂອລິມປິກລະດູໜາວໄດຢາງສຳເລັດຜົນ, ທາວ ຊຢ້ີໝິງ ອາດ
ຈະກາຍເປັນນັກສະແດງມືອາຊີບຄົນໜຶ່ງ—ເມື່ອອາຍຸ 10 ປີ, 
ລາວເຄີຍເຂົ້າຮວມການສະແດງຮູບເງົາທີ່ມີຊື ່ວາ “ການ
ຍາດເອົາ ພູເວີຍຫູຊານ ດວຍປັນຍາ” (The Taking of Tiger 

Mountain)ຈຶ່ງເປັນທີ່ຮູຈັກຂອງຜູຄົນທົ່ວໄປ. ເມື່ອປີ 2015, 
ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງສະເໜີເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານກິລາໂອລິມ
ປິກລະດູໜາວຢາງສຳເລັດ, ທາວ ຊຢີ້ໝິງ ຮູສຶກວາຊາບຊຶ້ງ
ຫຼາຍ, ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຢາກກາຍເປັນນັກກິລາສະກີມືອາຊີບຜູໜ່ຶງ.
      ຕອນອາຍຸ 4 ປີກໍເລ່ີມສຳຜັດກັບການສະກີ, ຕອນອາຍຸ 14 

ປີເຂົ້າຮວມທິມການຝຶກຊອມແຫງຊາດກຽວກັບການໂດດສູງ

ທາວ ຊຢ້ີໝິງ
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ສະກີແຜນດຽວ ແລະ ທັກສະອຸປະສັກແຜນຄອຍໃນການເລືອກ
ເຟ້ັນນັກກິລາຂາມອາຊີບ, ເມ່ືອອາຍຸ 15 ປີເລ່ີມເຂ້ົາຮວມການ
ແຂງຂັນລະດັບສາກົນ, ໃນເວລານ້ັນ, ທາວ ຊຢ້ີໝິງ ຖືືກຈັດຢູ
ໃນອັນດັບ 47 ໃນການແຂງຂັນຊາວໜຸມໂລກຂອງລາຍການນ້ີ. 
ຄວາມພະຍາຍາມນ້ັນບໄດເຮັດໃຫລາວຜິດຫວັງ, ຄວາມກາວ
ໜາຂອງລາວແມນໄວຫຼາຍ, ສຸດທາຍລາວໄດຮັບຄຸນວຸດທິຂອງ
ການຄັດເລືອກເຂ້ົາຮວມງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ.
      ສຳລັບການແຂງຂັນຮອບສຸດທາຍຂອງງານໂອລິມປິກລະ
ດູໜາວທ່ີໄດຄອງຄອຍມາຍາວນານເທ່ືອນ້ີ, ທາວ ຊຢ້ີໝິງ ໄດ
ກະກຽມພອມແລວ. ລາວເປີດເຜີຍວາ, ການຝຶກຊອມອັນລຳ
ບາກເຂ້ັມຂຸນທ່ີສຸດໃນອາທິດໜ່ຶງນ້ັນ ລາວເຄີຍໃຊແຜນສະກີຈົນ
ເພ 4 ແຜນ. ທານຢາຊຮິໂຣ ຊາໂຕະ (YASUHIRO SATO) ຄູ
ຝຶກສັນຊາດຍ່ີປຸນຂອງທາວ ຊຢ້ີໝິງ ກາວວາ: “ຂອຍເຄີຍຝຶກ
ນັກແຂງຂັນກິລາຫຼາຍຄົນ ທັງໄດສະສົມປະສົບການຢາງຫຼວງ
ຫຼາຍແລວ, ແຕວາສາມາດມີການບຸກທະລຸໄດພາຍໃນເວລາ
ສັ້ນໆ ນອກຈາກຍອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂອຍກັບທາວ ຊ 
ແລວ, ໂດຍທີ່ວາລາວເປັນນັກກິລາປະເທດຈີນ ຈຶ່ງຍັງໄດຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອຈາກທົ່ວປະເທດຈີນ
ອີກດວຍ.”
      ການແຂງຂັນຂອງທາວ ຊຢ້ີໝິງ ໄດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ

ຢາງແທຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມນທັກສະການໝູນຕົວໃນກາງ
ອາກາດ 1800 ອົງສາ ໄດເກີດຂ້ຶນເປັນສອງຄ້ັງ ຍ່ິງໄດຍົກສູງ
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປວງຊົນຕລາວ ທີ່ຈະສາມາດຍາດໄດ
ຫຼຽນຄຳ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອຄະແນນສຸດທາຍຖືກລັອກຢູທີ່ 88,70 
ແລະ ຕັດສິນໃຫໄດຫຼຽນເງິນ, ມີຊາວເນັດບໜອຍເກີດມີຄວາມ
ສົງໄສຕການລົງໂທດຂອງກຳມະການຕັດສິນ. ຕອັນນີ້, ທາວ 
ຊຢ້ີໝິງ ຕອບວາ: “ຂອຍບໄດໃຫຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕການ
ໃຫຄະແນນຂອງກໍາມະການແຕລະຄົນ, ແຕສາມາດໄດຮັບຄະ
ແນນນ້ີ ຂອຍຮູສຶກວາດີໃຈພໍສົມຄວນແລວ.”
      ຫັຼງຈາກການແຂງຂັນສ້ິນສຸດແລວ, ທາວ ຊູຢ້ີໝິງ ຈະຕອນ
ຮັບການມາເຖິງຂອງວັນເກີດຄົບຮອບ 18 ປີຂອງຕົນ, ບາງ
ເທ່ືອອາດເໝືອນດ່ັງຄຳຂອງລາວວາ: “ຂອຍມາເຂ້ົາຮວມງານ
ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄ້ັງທຳອິດໃນເມ່ືອອາຍຸ 17 ປີ, ບຕອງ
ໄປກັງວົນນຳອ່ີຫຍັງເລີຍ, ພຽງຕອງການສ່ົງເສີມລະດັບອັນດີ
ທີ່ສຸດຂອງຕົນອອກມາກໍພໍແລວ.” ມັນຍັງເຕັມໄປດວຍຄວາມ
ອາດສາມາດຫຼາຍຢາງໃນອະນາຄົດ.
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               ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງວນັທ ີ8 ກມຸພາ, ນາງ ໂກອາ້ຍຫຼງິ(Aileen

Gu)ນັກກິລາທິມຊາດຈີນອາຍຸ 18 ປີ ຍາດໄດຫຼຽນຄາໍໃນຄະ
ແນນ 94,50 ໃນການໂດດເທືອ່ສດຸທາຍໃນການແຂງຂນັກລິາ
ການໂດດສງູສະກແີບບເສລ.ີ ນີເ້ປນັຫຽຼນຄາໍໜວຍທາໍອດິທີທ່ມິ
ຊາດຈນີຍາດໄດ ໃນລາຍການເທງິຫມິະຂອງງານກລິາໂອລມິ
ປກິລະດໜູາວປກັກິງ່.
      ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ ຫຽຼນຄາໍທາໍອດິນີ ້ຍາດໄດມາແມນບ
ງາຍເລີຍ. ໃນລາຍການ 3 ປະເພດທີນ່າງ ໂກອາ້ຍຫຼງິ ເຂົາ້
ຮວມນັນ້, ລາຍການນີເ້ປນັລາຍການທີຂ່ອນຂາງອອນຂອງລາວ.
ຫຼກັການຂອງລາຍການນີແ້ມນເລອືກເອາົຄະແນນທີສ່ງູສດຸທງັ
ສອງເທື່ອຂອງການໂດດໃນ 3 ຄັງ້ຂອງນກັກລິາລວມເຂົາ້ກນັ
ແລະ ຖືເປັນຄະແນນສຸດທາຍ, ໃນການແຂງຂນັຮອບສດຸທາຍ
ການໂດດຂອງນາງ ໂກອ້າຍຫຼງິ ໄດສະແດງດເີລດີ ແຕກຖໍກື
ນກັກລິາອືນ່ເຮດັໄດດກີວາ່.ໃນການໂດດເທືອ່ສດຸທາຍ, ນາງ ໂກ

ອາ້ຍຫຼິງເລືອກທັກສະການໝນູຕວົກາງອາກາດສູເບືອ້ງຊາຍ 
1620 ອົງສາ, ທັກສະນີເ້ປນັທກັສະທີລ່າວບເຄຍີເຮດັໃນການ
ແຂງຂນັແຕກອນ. ລາວເຮດັໄດສາໍເລດັແລວ, ແລະ ສາງຄວາມ
ຝນັແຕດນົມາຫາຼຍປຂີອງຕນົໃຫເປນັຈງິຢູໃນເວທງີານກລິາໂອ
ລມິປກິລະດໜູາວປກັກິງ່.
      ໃນສາຍຕາຂອງຄົນອືນ່, ຢູໃນຮາງກາຍຂອງນາງ ໂກ
ອາ້ຍຫຼງິ ມປີາຍຊືຫ່າຼຍຊະນດິ, ຄ:ື ເປນັຄນົສາຍເລອືດປະສມົຈນີ
ກບັອາເມລກິາ, ເລີມ່ຫຼິນ້ສະກເີມືອ່ອາຍ ຸ3 ປ,ີ ສາມາດເວົາ້ພາ
ສາປັກກິ່ງຢາງຫຼຽນໄຫ,ຼ ເສງັເຂົາ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ສະແຕນ
ຟອດ(Stanford University)ໃນ 1580  ຄະແນນເມືອ່ອາຍ ຸ16 

ປ ີ ແລະອືນ່ໆ. ກອນການເປດີງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວປກັ
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ກິງ່, ລາວເຄຍີປະກດົຢູໃນໜາປກົຂອງວາລະສານສາໍຄນັທີມ່ຊີື່
ສຽງເປນັຫາຼຍຄັງ້, ຈຶງ່ໄດຮບັຄວາມສນົໃຈຈາກຜູຄນົອີຫ່ຼ.ີ
      ສວນໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ ນາງໂກອາ້ຍຫຼງິ ເໝອືນດັງ່ຜູສາວ
ຄນົໜຶ່ງທີ່ມີກາໍລັງຊວີດິຊວີາ ແລະ ໃກຊດິຫາຼຍກວາ. ໃນພທິນີກັ
ກລິາຈີນເຂົ້າຮວມການເປດີງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວປກັ
ກິງ່ນັນ້ ລາວຕືນ່ເຕັນ້ຈນົຢາກຈະຍາງໄປກອນຜູຖທືງຸຊາດ, ຊາງ
ຖາ່ຍວິດີໂອຍັງຖາຍພາບໄດໃນເວລາທີລ່າວໃຊຝາມຊືນກນັກບັ
ອາສາສະໝັກພາຍໃນສະໜາມ…ນັນ້ກແໍມນຜູສາວທີມ່ກີາໍລງັ
ຊວີິດຊີວາອາຍຸ 18 ປີຄນົນີ,້ ປະຊາຊນົໄດເຫນັຄວາມສາມາດ 
ແລະ ລະດັບຂອງລາວ ຢູໃນການແຂງຂນັ ໂດຍເປນັນກັກລິາ
ມອືາຊບີຜູໜຶງ່.
      ບມີໃຜເກີດມາກບັແສງສະຫງາງາມໂລດ, ໂດຍທີເ່ປນັນກັ
ກລິາມອືາຊບີຄນົໜຶງ່ ການໄດຮບັຜນົສາໍເລດັເຫຼົາ່ນີ ້ແມນແຍກ
ອອກກນັບໄດກບັການຝກຶຊອມອນັລາໍບາກຂອງນາງ ໂກອາ້ຍຫຼງິ,
ແຕລາວບຄອຍເລົາ່ເຖງິເສັນ້ເອນັມຂືວາທີຈ່ກີໄປຂອງຕນົກະດກູ
ມທືີ່ແຕກຫັກໄປ ກະດກູຕນີທີແ່ຕກໄປ ການກະທບົກະເທອືນທາງ
ສະໝອງທີເ່ຮດັໃຫລາວເສຍຄວາມຈາໍໄປໃນຊົວ່ຄາວ ແລະອືນ່ໆ.
ທງັໝດົເຫຼົາ່ນີ ້ລວນແຕເປນັພາກສວນໜຶງ່ທີລ່າວຮກັກລິາຫມິະ
ແລະ ການບນິໃນກາງອາກາດຂອງລາວຢາງໝດົຈດິໝດົໃຈ.      

      ຢູຕໜາກອງຖາຍ ສ່ິງທ່ີນາງ ໂກອ້າຍຫິຼງ ມັກເວ້ົາເຖິງຫຼາຍທ່ີ
ສຸດກໍຄື “ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ” ຂອງຕົນ. “ຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີຜານມາ,

ໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍໃຫຍຂອງຂອຍກໍຄືດຶງດູດໃຫຫຼາຍຄົນມາສຳ
ຜັດກັບກິລານ້ໍາກອນ ແລະ ຫິມະ,ໂດຍສະເພາະແມນຊາວໜຸມ. 
ຫວັງວາທຸກຄົນສາມາດຊົມໃຊຄວາມສຸກຂອງການຫ້ິຼນສະກີກັບ
ຂອຍ.” “ປັດຈຸບັນ, ຢູຈີນມີຫຼາຍກວາ 300 ລານຄົນໄດເຂ້ົາຮວມ
ກິລານ້ໍາກອນ ແລະ ຫິມະແລວ!” ລາວຫວັງຕະຫຼອດວາ ຈະມີ
ຄົນຍ່ິງຫຼາຍກວ່ານ້ີສາມາດຮວມກັນກັບລາວໄຄວຄວ້າຄວາມຝັນ
ແຫງຄວາມຮັກຢາງໝົດຈິດໝົດໃຈນ້ີ.

ນາງ ໂກອ້າຍຫິຼງ

谷爱凌 CFP 图

新华社 图
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      ໃນສະໜາມແຂງຂັນສະເກັດເລ່ັງຄວາມໄວ 3,000 ແມັດ
ຜູຍິງ, ນັກກິລາເຢຍລະມັນ ນາງ ຄລາວເດຍ ເພສຕິນ(Claudia

Pechstein) ອາຍຸ 49 ປີ ໄດພະຍາຍາມສະເກັດໄປໜາ. ເຖິງ
ແມ່ນວາລາວຢູ່ອັນດັບໃນສຸດທາຍລະຫວາງນັກກິລາ 20 ຄົນນ້ັນ,
ແຕລາວໄດຮັບສຽງຕົບມືຈາກຜູຊົມ. ເມ່ືອສະເກັດຂາມຜານເສ້ັນ
ໄຊ, ຄລາວເດຍ ບໄດເສຍໃຈ, ລາວຍົກສອງແຂນຂອງຕົນຂ້ຶນ
ຄືຜູຊະນະ ແລະ ຕອນຮັບ "ອັນດັບທີໜ່ຶງ" ທ່ີຂ້ຶນກັບຕົນເອງ.
      ເຖິງແມນວາຄະແນນຢູໃນອັນດັບລຸມສຸດ ແຕລາວໄດຖືກ
ຮັບຮອງເປັນ "ອັນດັບທີໜ່ຶງ" —ອາຍຸ 49 ປີ, ນັກກິລາໂອລິມ
ປິກລະດູໜາວຜູຍິງທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ; 8 ຄັ້ງ, 
ນັກກິລາຜູຍິງທີ່ເຂົ້າຮວມງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຫຼາຍ
ທ່ີສຸດໃນປະຫວັດສາດ; ໃນ 7 ຄ້ັງທ່ີຜານມາ ລາວໄດຮັບ 5 ຫຼຽນ
ຄຳ 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ.
      ບາງທີຍອນຄວາມອິດເມ່ືອຍທາງຮາງກາຍ, ລາວກ້ົມລົງ
ຄ້ໍາຫົວເຂ່ົາ ພະຍາຍາມຫາຍໃຈແຮງໆ, ແຕເມ່ືອລາວສະເກັດ
ແລນຜານໄປຫໍຄອຍ, ລາວຍັງຍົກຮາງກາຍຂ້ຶນ ແລະ ເຮັດມື
ຮູບຫົວໃຈໃຫກັບຜູຊົມ. ລາວຂ່ີສະເກັດອີກ 200 ແມັດ ແລວນ່ັງຢູ
ຂ້າງສະໜາມແຂງຂັນ ແລະ ກອດກັບຄູຝຶກເປັນເວລາດົນນານ.
     "ຂອຍຂາມເສ້ັນໄຊດວຍຮອຍຍ້ິມ." ສຽງຂອງ ຄລາວເດຍ 
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ສ່ັນສະເທືອນເລັກນອຍ, "ຂອຍບັນລຸເປ້ົາຫມາຍຂອງຕົນ, ຄ້ັງນ້ີ
ແມນງານໂອລິມປິກຄ້ັງທີ 8 ຂອງຂອຍ." ການທ່ີສາມາດເປັນ
ຜູຖືທຸງຂອງຄະນະຜູແທນເຢຍລະມັນໃນພິທີເປີດ, ຄລາວເດຍ 
ເວົ້າວາມັນເປັນເວລາແຫງແສງສະຫວາງພົ້ນເດັ່ນໃນຊີວິດ
ຂອງລາວ. "ມ້ືນ້ີ, ຄະແນນຂອງຂອຍບສໍາຄັນອີກແລວ, ສ່ິງທ່ີ
ສຳຄັນແມນຂອຍໄດມາທ່ີນ້ີ ແລະ ສະເກັດຮອດຈຸດໝາຍປາຍ
ທາງ, ຂອຍຮູສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢາງຍ່ິງຕຕົວເອງ."
      ນັກຂາວຊາວໂຮນລັງຖາມວາ: "ເຈ້ົາໄດເລ່ີມເຂ້ົາຮວມ
ງານກິລາໂອລິມປິກ 20 ປີກອນບໍ?"
      "ບ, ແມນ 30 ປີກອນ!" ຄລາວເດຍ ພູມໃຈຫຼາຍໆ, "ການ

ເດີນທາງໄປງານໂອລິມປິກຄັ້ງນີ້ແມນພິເສດກວາຄັ້ງອື່ນໆ. 
ພາຍໃຕສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການທ່ີ
ຈັດຕັ້ງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວໄດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ
ອ່ີຫີຼ, ແຕຈີນໄດເຮັດສໍາເລັດ! ຂອຍຮູສຶກຂອບໃຈເປັນຢາງຍ່ິງ
ທີ່ສາມາດມາປັກກິ່ງຕາມຄວາມຫວັງ, ນີ້ແມນເວລາທີ່ຂອຍ
ສາງປະຫວັດສາດ!”
     ສະຖິຕິໂລກແມນຖືກທໍາລາຍ ແລະ ສາງໃໝ, ແຕ “ອັນ
ດັບທີໜ່ຶງ” ທ່ີສາງໂດຍນາງ ຄລາວເດຍ  ນ້ີ, ອາດຈະສາມາດ
ຮັກສາເວລາໄດດົນນານໃນປ້ືມແຫ່ງເວລາ.

ນາງ ຄລາວເດຍ ເພສຕິນ
克劳迪娅·佩希施泰因 CFP 图
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绿色办奥
2008 年，中国北京市曾承办过夏季奥林匹克运动会，此次承办冬

季奥林匹克运动会，当地一共利用了 6 个北京 2008 年奥运会竞赛和非

竞赛场馆。最典型的就是，国家游泳中心“变身”为冬奥会冰壶和冬残

奥会轮椅冰壶比赛场馆。

在施工建设中，采用可转换的钢架支撑系统和可拆装的制冰系统，

把过去的泳池和泳道变身为 4 条专业的冰壶比赛场地。这种转换模式大

幅降低了后期拆除改造的成本，也减少了新建场馆产生的碳排放。

ລົດໄຟຄວາມໄວສູງປັກກ່ິງຫາຈາງເຈຍໂຂວແລນຜານແຄມກໍາແພງເມືອງຈີນ

京张高铁从长城边飞驰而过 CFP 图
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      ການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກແບບສີຂຽວ ເປັນຄຳໝ້ັນສັນ
ຍາຂອງຈີນທີ່ມີຕປະຊາຄົມໂລກ. ຕັ້ງແຕການກະກຽມຈັດຕັ້ງ
ງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ  2022 ເປັນຕ້ົນມາ, ປະ
ເທດຈີນໂດຍຜານການປະຕິບັດມາດຕະການຕາງໆ ເຊ່ັນ ຫໍກິ
ລາກາກບອນຕາ ພະລັງງານກາກບອນຕາ ການຄົມມະນາຄົມ
ກາກບອນຕາ ການຮັກສານິເວດ ແລະ ອ່ືນໆ, ເພ່ືອຫຸຼດຜອນການ
ປອຍອາຍກາກບອນໃຫຕາເທົ່າທີ່ຈະຕາໄດ ພະຍາຍາມບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍກາກບອນເປັນກາງຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູ
ໜາວປັກກ່ິງໃຫໄດ.
      ໃນປີ 2008, ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງປະເທດຈີນເຄີຍຈັດງານ
ກິລາໂອລິມປິກລະດູຮອນ, ການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູ
ໜາວຄ້ັງນ້ີ ເຂດທອງຖ່ິນລວມທັງໝົດໄດນຳໃຊຫໍແຂງຂັນ ແລະ 

ຫໍບໃຊແຂງຂັນຈຳນວນ 6 ແຫງຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູ
ຮອນ 2008. ອັນເດ່ັນທ່ີສຸດກໍແມນສູນລອຍນ້ໍາແຫງຊາດຈີນໄດ
“ປຽນແປງ” ເປັນຫໍແຂງຂັນເຄີລິ້ງ ແລະ ເຄີລິ້ງກອນຂີ່ລໍ້ຍູ
ຄົນພິການ.
      ໃນໄລຍະການກສາງ, ນໍາໃຊລະບົບຮອງຮັບໂຄງເຫັຼກປຽນ
ໄດ ແລະ ລະບົບເຮັດນ້ໍາກອນທ່ີຖອດໄດ, ປຽນແປງອາງລອຍ
ນ້ໍາ ແລະ ເສ້ັນຂ້ັນຊອງລອຍນ້ໍາແຕກອນໃຫເປັນສະໜາມແຂງ
ຂັນເຄີລິ້ງມືອາຊີບ 4 ແຖວ. ຮູບແບບການຫັນປຽນແບບນີ້
ໄດຫຸຼດລົງຕ້ົນທຶນການຮ້ືຖອນໃນພາຍຫັຼງຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ກໍໄດ
ຫຸຼດຜອນການປອຍກາກບອນຂອງການກສາງຫໍສະໜາມໃໝ.
      ຫັຼງຈາກງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວສ້ິນສຸດແລວ, ສູນ
ລອຍນໍ້າແຫງຊາດຈີນຍັງຈະສືບຕຮັກສາບົດບາດ “ການຫັນ
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ປຽນນ້ໍາ ແລະ ນ້ໍາກອນ” ຕໄປ, ເມ່ືອລະດູຮອນຈະສະໜອງລາຍ
ການທາງນ້ໍາ ລະດູໜາວເປັນສະໜາມນ້ໍາກອນ, ກາຍເປັນສະ
ຖານທ່ີສຳຜັດກິລານ້ໍາກອນ ແລະ ຫິມະແກປວງຊົນ.
      “ແບບສີຂຽວ” ຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ
ບພຽງແຕສະແດງຢູສະໜາມເຂດການແຂງຂັນເທ່ົານ້ັນ, ການ
ຄົມມະນາຄົມແບບສີຂຽວກໍໄດຊວຍເຫືຼອງານກິລາໂອລິມປິກລະ
ດູໜາວເປັນແບບສີຂຽວ.
      ຕົວຢາງວາຍານພາຫະນະບໍລິການຄົມມະນາຄົມທ່ີນຳໃຊ
ລວມທັງ ລົດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄຮໂດເຈນ ລົດໄຟຟາບໍລິສຸດ ລົດ
ອາຍແກັສທຳມະຊາດ ລົດພະລັງງານປະສົມ ແລະ ລົດພະລັງ
ງານດ້ັງເດີມ. ໃນນ້ັນ, ລົດຍົນປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ລົດຍົນ
ພະລັງງານສະອາດໄດກວມເອົາ 100% ໃນລົດໂດຍສານຂະ
ໜາດນອຍ, ລົດນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟໄຮໂດເຈນກາຍເປັນກຳລັງຫັຼກ
ໃນລົດບໍລິການງານແຂງຂັນ.

      ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ທຸກໆຫໍກິລາຂອງງານກິລາໂອລິມປິກ
ລະດູໜາວຂອງເຂດແຂງຂັນປັກກິ່ງໄດມີເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຕ
ດິນກວມລວມໄປໝົດແລວ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງປັກ
ກິ່ງ-ຈາງເຈຍໂຂວ(Beijing-Zhangjiakou High-speed 

Railway)ນຳໃຊກຳລັງໄຟຟາອັດສະລິຍະຂະບວນຟູຊິງ ມາຊກ
ດັນ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕາ ແລະ ສຽງລົບກວນຕາ, ການ
ຂ້ຶນຂ່ີເດີນທາງສະບາຍ, ກຳລັງຂົນສ່ົງຫຼາຍທ່ີສຸດມີເຖິງ 1000 
ກວາຄົນ. ປະຊາຊົນສາມາດໄປຮອດຫໍສະໜາມກິລາຕາງໆ
ແບບວອງໄວ ສະດວກສະບາຍ ດວຍລົດໄຟໃຕດິນ ລົດໄຟຄວາມ
ໄວສູງ ລົດເມສາທາລະນະ ແລະອ່ືນໆ.
      ການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ, ຍັງຕອງຄຳນຶງ
ເຖິງການຮັກສານິເວດ.
      ທ່ີເຂດແຂງຂັນຢຽນຊິງ(Yanqing District)ຂອງງານກິລາ
ໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ໄດເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງ

①
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ແວດລອມກອນການເລີ່ມກສາງສະໜາມ, ເນັ້ນໜັກຕເງື່ອນ
ໄຂການເຕີບໃຫຍຂອງພຶກສາສາດຖືກຮັກສາຕ້ົນຕໍ ດຳເນີນການ
ຮັກສາຢູບອນດັ້ງເດີມແກພຶກສາສາດທີ່ຮັບຜົນກະທົບການລົບ
ກວນນອຍຈາກການກສາງ; ສຳລັບພຶກສາສາດທ່ີຫີຼກເວ້ັນບໄດ
ໃນການກສາງ ເຮັດການເຄື່ອນຍາຍ ຫຼື ການຮັກສາໄປບອນ
ອ່ືນ. ເຖິງແມນວາພຶກສາສາດເຫ່ົຼານ້ີ “ຍາຍເຮືອນ” ແລວກໍຕາມ, 
ແຕຫັຼງຜານການດູແລຢາງລະອຽດຂອງອົງການປາໄມ ພວກ
ມັນຍັງສາມາດເຕີບໃຫຍໄປດວຍດີຄືເກ່ົາ.
      ນອກຈາກນ້ີແລວ, ພະນັກງງານກສາງຍັງເຮັດການຟ້ືນ
ຟູນິເວດຢາງມີປະສິທິພາບຕເຂດຢຽນຊິງ ໂດຍຜານການລອກ
ເປືອກໜາດິນ. ເປືອກໜາດິນເຂດພູດອຍເປັນຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດອັນລ້ໍາຄາ, ເຕັມໄປດວຍຄັງສາງແນວພັນອັນອຸດົມ
ສົມບູນ. ເຂດແຂງຂັນຢຽນຊິງໄດດໍາເນີນວຽກງານການລອກ
ເປືອກໜາດິນ ແລະ ການເກັບກຳໜາດິນເປືອກດິນເປັນໄລຍະ

ໜຶ່ງປີ ກອນການກສາງສະໜາມ, ເພື່ອບທຳລາຍເປືອກໜາ
ດິນ ວຽກການລອກເປືອກໜາດິນສວນຫຼາຍແມນໄດເຮັດສຳ
ເລັດດວຍຄົນ. ເຂດແຂງຂັນຢຽນຊິງ ລວມທັງໝົດໄດລອກເປືອກ
ໜາດິນ 81,000 ແມັດກອນ, ເປືອກໜາດິນເຫ່ົຼານ້ີທັງນຳໃຊເຂ້ົາ
ໃນການຟ້ືນຟູນິເວດ ທັງການກສາງຄືນທິວທັດ ແລະ ວຽກງານ
ອ່ືນໆ.

稿件来源：本刊综合
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ຮູບ ① ໂຄງລາງຜະລິດໄຟຟາແສງຕາເວັນໃນບານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ
ປັກກ່ິງ

图① 北京冬奥村光伏发电设施 人民视觉 图

ຮູບ ② ເຂດແຂງຂັນຢຽນຊ້ິງຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ

图② 北京冬奥会延庆赛区 CFP 图

②
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ເວທີທວນໄຟຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ

北京冬奥会火炬台 新华社 图
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     ໃນພິທີເປີດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ, ເມື່ອ
ຜູຖືທວນໄຟຄົນສຸດທາຍຈັບຖືທວນໄຟ ແລະ ຕໄຟໃສໃຈກາງ
ຂອງທວນໄຟຫຼັກ ມັນບເກີດມີໄຟລຸກຂຶ້ນວືບວາບໃຫຍໆຄືແຕ
ກອນ, ແຕວາມີແຕແສງໄຟເລັກນອຍແຕສົດໃສແປວໜ່ຶງ.
     ການປຽນແປງດ່ັງກາວໄດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢາງທັນ
ທີ, ທຸກຄົນເລ່ີມຄາດຄະເນກຽວກັບຄວາມຄິດທ່ີຢູເບ້ືອງຫັຼງ. "ປຽນ
ໄຟໂອລິມປິກທີ່ເປັນແປວໃຫຍໆເປັນແປວໄຟອອນໆທີ່ສັກສິດ
ສົດໃສ ແລະ ແວ່ວວາວຄືປອຍຫິມະ, ແນວຄວາມຄິດນ້ີມາຈາກ
ແນວຄວາມຄິດປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລອມທີ່ມີກາກບອນ
ຕາ” ທານ ຈາງອ້ີໂມ(Zhang Yimou), ຜູກຳກັບການສະແດງ
ໃຫຍຂອງພິທີເປີດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງກາວ.
     ຕາມຮູ, ເພື່ອຕອບສະໜອງມະໂນທັດຂອງງານກິລາ
ໂອລິມປິກລະດູໜາວແບບສີຂຽວ, ທວນໄຟຂອງງານກິລາໂອ
ລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ ລວນແຕໃຊທາດໄຮໂດເຈນເປັນເຊ້ືອ
ເພີງ. ເຖິງແມນວາໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູຮອນປີ 2020, 
ຍີ່ປຸນໄດນຳໃຊທວນໄຟທີ່ມີໄຮໂດເຈນເປັນເຊື້ອໄຟເປັນຄັ້ງທຳ
ອິດ, ແຕຕາງກັນກັບທວນໄຟໂອລິມປິກໂຕກຽວ, ຈີນໃຊທວນ
ໄຟທ່ີ ເກັບໄຮໂດເຈນດວຍຄວາມກົດດັນສູງ, ເຊ່ິງໄດບັນລຸການ
ປອຍອາຍພິດກາກບອນເປັນສູນຂອງທວນໄຟໂອລິມປິກລະດູ
ໜາວເປັນຄ້ັງທຳອິດ.

ທວນໄຟ "ໄຟອອນໆ" 

“微火”火炬
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     ໄຟຟາພະລັງລົມແມນພະລັງງານສະອາດປະເພດໜຶ່ງ. 
ກຸມເຄ່ືອງພະລັງງານໄຟຟາລົມໜ່ຶງທ່ີຕ້ັງຢູໃນນະຄອນຈາງເຈຍ
ໂຂວ ແຂວງເຫີເປີຍ(Zhangjiakou City, Hebei Province) 
ຜະລິດໄຟຟາສະເລຍຕມື້ປະມານ 24,500 ກິໂລວັດໂມງ ຫຼັງ
ຈາກໄດສົ່ງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໂດຍຜານເຄືອຂາຍ
ໄຟຟາແລວ, ມັນສາມາດຕອບສະໜອງເວທີໃຫຍສະກີໂຊກາງ
(Shougang)ສໍາເລັດການນໍາໃຊໄຟຟາເພື່ອຜະລິດຫິມະໃນ
ໝົດໄລຍະງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄ້ັງນ້ີ.
     ພະລັງງານໄຟຟາລົມຈາກນະຄອນຈາງເຈຍໂຂວ ໄດ
ຈູດໄຟຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ. ຕາມຂໍ້ມູນ
ທ່ີໄດຮັບ, ໃນໄລຍະງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 2022 ປັກ
ກ່ິງ, ສະຖານທ່ີທັງໝົດຈະນໍາໃຊໄຟຟາສີຂຽວ. ຕາມການຄາດ
ຄະເນແລວ, ເມື່ອງານກິລາໂອລິມປິກຄົນພິການລະດູໜາວປ ີ
2022 ສິ້ນສຸດ, ສະຖານທີ່ໂອລິມປິກລະດູໜາວຄາດວາຈະໃຊ
ໄຟຟາສີຂຽວປະມານ 400 ລານ ວັດໂມງ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດ
ການເຜົາໄໝຖານຫີນໄດ 128.000 ໂຕນ ແລະ ຫຸຼດການລະບາຍ
ກາກບອນໄດ 320.000 ໂຕນ.

ໃຊໄຟຟາສີຂຽວ 100%

100% 绿色用电

     ໃນກິລານໍ້າກອນ ແລະ ຫິມະ, ນໍ້າກອນແມນມີບົດບາດ
ສຳຄັນຫຼາຍ.
     ທານ ອາຈີ ຊູເທີແລນ (A Ji Sutherland) ທ່ີປຶກສາພິເສດ
ດານວິສະວະກຳຜະລິດນ້ໍາກອນຂອງຄະນະກຳມະການກິລາໂອ
ລິມປິກສາກົນ, ເປັນຊຽວຊານທ່ີໄດຮັບການແຕງຕ້ັງເປັນພິເສດ
ສຳລັບງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ. ເພ່ິນໄດປະກອບ
ອາຊີບເຮັດການຜະລິດນໍ້າກອນເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 40 ປ ີ
ແລະ ມີປະສົບການຜະລິດນ້ໍາກອນໃນງານໂອລິມປິກລະດູໜາວ 
8 ຄ້ັງ, ໄດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຜະລິດນ້ໍາກອນຂອງກິລາຮັອກ
ກ້ີນ້ໍາກອນ, ເຄີລ້ິງ, ສະເກັດລີລາ, ສະເກັດເລ່ັງຄວາມໄວ ແລະ 
ກິດຈະກຳອ່ືນໆ.

ນ້ໍາກອນທ່ີເປັນມິດກັບສ່ິງແວດລອມ ແລະ ເປັນທໍາທ່ີສຸດ

最环保、公平的冰
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ຮອບຊິງຊະນະເລີດຂອງການແຂງຂັນສະເກັດເລ່ັງຄວາມໄວໄລຍະ 1000 

ແມັດເພດຍິງຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ 2022

北京2022年冬奥会短道速滑项目女子1000米决赛 新华社 图
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      ເມ່ືອແນະນໍາປະສົບການວຽກງານຂອງຕົນ, ຊູເທີແລນ
ຍອມຮັບວາ ໃນໄວຫນຸມ, ລາວບຮູວາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ທີ່ໃຊໃນການເຮັດນໍ້າກອນຈະມີມົນລະພິດຕສິ່ງແວດລອມ, ຕ
ມາ, ຕາມຄວາມກາວຫນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ລາວໄດຮັບຮູວາ
ການນໍາໃຊເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບດັ້ງເດີມຢາງເປັນຈໍາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໃນໂລກ, ທໍາ
ລາຍຊ້ັນໂອໂຊນ, ດ່ັງນ້ັນພາຍໃນວົງການ ຈ່ຶງເລ່ີມສາງກົດລະ
ບຽບເພື່ອຈໍາກັດການນໍາໃຊເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບດັ້ງ
ເດີມ ແລະ ເລີ່ມທົດລອງວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແບບໃຫມ. 
ເມື່ອຮັບຮູວາງານກິລາໂອລິມປິກລະດູຫນາວປັກກິ່ງໄດເລືອກ
ເອົາເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນກາກບອນແລວ, ຊູເທີແລນ ເວົ້າ
ວາ: “ນ້ີເປັນການຕັດສິນໃຈທ່ີຍ່ິງໃຫຍ.”
      ຊູເທີແລນ ໄດອະທິບາຍຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງສອງ
ປະເພດເຄ່ືອງເຮັດຄວາມເຢັນ: ເລກຄາຄວາມສາມາດບ່ົມຊອນ
ຂອງເຄ່ືອງເຮັດຄວາມເຢັນກາກບອກແມນ 0, ເລກຄາຄວາມ
ສາມາດບົ່ມຊອນທີ່ເຮັດໃຫອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກແມນ

ພຽງ 1. ການປອຍອາຍພິດກາກບອນຂອງການນໍາໃຊຈໍານວນ
ດຽວກັນຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດັ້ງເດີມແມນຫຼາຍກວ່າ 
3,800 ເທົ່າຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນກາກບອນ, ດັ່ງນັ້ນ, 
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນກາກບອນແມນຫນຶ່ງຂອງວິທີທີ່ເປັນມິດ
ກັບສ່ິງແວດລອມ.
        ຊູເທີແລນ ກາວວາ, ບເຫມືອນກັບເຄ່ືອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ດ້ັງເດີມ, ເຄ່ືອງເຮັດຄວາມເຢັນກາກບອນບມີສານພິດ, ບມີມົນ
ລະພິດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການປຽນຄວາມຮອນ,
“ອີກຢາງໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫຜູຜະລິດນ້ໍາກອນພໍໃຈທ່ີສຸດຄື: ເຄ່ືອງເຮັດ
ຄວາມເຢັນກາກບອນສາມາດຮັບປະກັນວາອຸນຫະພູມຂອງໜາ
ນ້ໍາກອນທັງໝົດມີຄວາມເປັນເອກະພາບຫຼາຍ, ເຊ່ິງເຄ່ືອງເຮັດ
ນໍ້າກອນແບບດັ້ງເດີມເຮັດບໄດ, ເຊິ່ງມັນຕອງການຊາງຮັດ
ນໍ້າກອນພະຍາຍາມຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ນອກຈາກນີ້ ເຕັກນິກ
ນີ້ສາມາດຮັບປະກັນວາຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າກອນແມນຄືກັນບ
ວານັກກິລາສະເກັດໄດຂີ່ສະເກັດເປັນວົງທີເທົ່າໃດ ຈະເຮັດໃຫ
ການແຂງຂັນຍ່ິງມີຄວາມຍຸຕິທຳຫຼາຍຂ້ຶນ.”
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冬奥会上的“黑科技”

      ຄ້ັງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງງານກິລາໂອລິມປິກທ່ີຫຸນ

ຍົນສົ່ງຕທວນໄຟໃຕນໍ້າ; ສັນຍານ 5G ຄວບຄຸມທຸກສະຖານທີ່

ຈັດງານກິລາໂອລິມປິກ; ລະບົບກອງໂຄຈອນຄວາມໄວສູງ 4K

‘‘ເສືອດາວ’’ ທີ່ເກັບກຳທຸກລາຍລະອຽດໃນສະໜາມແຂງຂັນ

(ເປັນລະບົບກອງຄົບຊດທ່ີປະກອບດວຍກອງຖາຍພາບ, ລາງ, 

ໄຈໂຣສະຄົບ "gyroscope" ແລະອ່ືນໆ); ໂຮງອາຫານອັດສະ

奥运史上首次机器人水下传递火炬 ；5G 信号覆盖所

有冬奥场馆 ；“猎豹”超高速 4K 轨道摄像机系统捕捉赛

场上每个细节 ；智慧餐厅机器人烹饪送餐全自动服务……

2022 北京冬奥会上，科技创新在场馆建设、后勤保障、

疫情防控等方面发挥了巨大作用。
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ລິຍະທ່ີມີຫຸນຍົນເຮັດອາຫານ ແລະ ເສີບອາຫານແບບອັດຕະໂນ

ມັດ...ໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ປີ 2022, ນະ

ວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີມີບົດບາດຢາງຫຼວງຫຼາຍໃນການກສາງ

ສະຖານທ່ີ, ວຽກສະໜອງແນວຫັຼງ, ການປອງກັນ ແລະ ຄວບ

ຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະອ່ືນໆ. 
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ສະໜາມກິລາສະເກັດເລ່ັງຄວາມໄວແຫງຊາດຈີນທ່ີຊ່ືວາ ປ່ິງສືໃຕ

国家速滑馆“冰丝带”新华社 图
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      ພາຍຫັຼງເປີດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ຫຸນຍົນ
ທ່ີມີຢູທຸກຫົນທຸກແຫງໄດກາຍເປັນຫົວຂ້ໍທ່ີຜູຄົນໃຫຄວາມສົນໃຈ.
    ຍອນກັບໄປເມ່ືອຕອນສ່ົງຕທວນໄຟໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກ
ກ່ິງ, ການສ່ົງຕທວນໄຟໃຕນ້ໍາລະຫວາງຫຸນຍົນກັບຫຸນຍົນໄດສໍາ
ເລັດຜົນ, ນ້ີຖືເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງງານກິລາໂອ
ລິມປິກ, ໄດຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ. ແທ້ຈິງແລວ, ໃນງານກິລາ
ໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ຫຸນຍົນອັດສະລິຍະມີຢູທຸກຫົນແຫງ.
     ໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງບອນທ່ີຫຸນຍົນຈຸມ
ກັນຫຼາຍທ່ີສຸດແມນໂຮງອາຫານ, ຢູແຫງນ້ີອາຫານທຸກຈານແມນ
ຫຸນຍົນເປັນຜູປຸງແຕງ. ຢູເໜືອຫົວມີລາງແກວໄສໆເປັນສາຍ, 
ພາຍຫຼັງປຸງແຕງແລວຫຸນຍົນຈະນໍາສົ່ງອາຫານໄປເຖິງມືນັກ
ກິລາ. ອາຫານລອຍຈາກຟາມາຢູຕໜາ, ນັກກິລາພຽງແຕຍ່ືນ
ມືມາຢິບເອົາກໍໄດແລວ. ເມ່ືອຮອດຕອນຄາ, ຫຸນຍົນທ່ີປຸງເຫ້ົຼາ
ຄອກເທວກໍເລີ່ມເຮັດວຽກ, ເອົາສວນປະສົມຕາງໆເທລົງໂຖ
ປະສົມເຫ້ົຼາ, ປຽບດ່ັງນັກປຸງເຫ້ົຼາທ່ີທໍາການສ່ັນປະສົມເຄ່ືອງປຸງ
ໃຫເຂ້ົາກັນ ຈາກນ້ັນກໍເທລົງໃສຈອກແກວ.

      ທານ ມາຕິນັດ ກາຊີ(Nuss Gezen), ຜູຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພສູນກະຈາຍສຽງສາກົນໄດກາວວາ:  ‘‘ ຂອຍປະທັບໃຈຫຼາຍຕ
ໂຮງອາຫານໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ລົດຊາດ
ອາຫານດີຫຼາຍ, ຫຸນຍົນຂ້ົວຜັກ, ເສີບອາຫານໄດຢາງມີປະສິດທິ
ພາບຫຼາຍ, ກິນເຂ້ົາບຕອງລໍຖາ, ທຸກຂ້ັນຕອນບໄດໃຊມືສໍາຜັດ, 
ສະອາດ ແລະ ມີອະນາໄມ. ’’ 
     ແທ້ຈິງແລວ, ນັບແຕການແຕງອາຫານ, ຈັດສ່ົງ, ຂາເຊ້ືອ,
ວັດອຸນຫະພູມ, ຈົນໄປເຖິງການຂາຍແບບເຄ່ືອນທ່ີ, ບໍລິການຣຸມ
ເຊີວິດ, ນໍາທຽວແປພາສາ, ທຸກມ້ືຈະມີຫຸນຍົນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ
ວຸນວຽກໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ. ສໍານັກຂາວ
“ໄມນິຈິຊິມບູນ ”(Mainichi) ຂອງຢ່ີປຸນລາຍງານວາ ເພ່ືອປອງ
ກັນການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູ
ໜາວປັກກ່ິງ, ໄດມີການນໍາໃຊຫຸນຍົນຈໍານວນຫຼາຍໃນການໃຫ
ບໍລິການ, ບພຽງແຕສາມາດຫີຼກລຽງການສໍາພັດລະຫວາງຄົນ,
ແຕຍັງຊວຍເພ່ີມປະສິດທິພາບອີກດວຍ.
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ຫຸນຍົນ

机器人①
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      ໃນຕອນທ່ີນັກກິລາຈີນ ນ. ໂກໄອ້ຫິຼງ(Eileen Gu) ຍາດ
ໄດຫຼຽນຄໍາໃນການແຂງຂັນການໂດດສູງສະກີແບບເສລີ, ຜານ
ການສາຍພາບຊາ, ຜູຊົມຈະເຫັນ ນ. ໂກອ້າຍຫິຼງ ເໝືອນດ່ັງມີ "ວິ
ຊາແຍກຮາງ", ຕ້ັງແຕຕອນໂດດຈົນລົງເຖິງພ້ືນ, ການເຄ່ືອນ
ໄຫວທຸກທາຂອງລາວໄດລຽງກັນເປັນແຖວໃຫເຫັນຢາງຊັດ
ເຈນ, ເຮັດໃຫຜູຊົມມີອັດທະລົດຫຼາຍຂ້ຶນໃນການຊົມການແຂງຂັນ.
      ທັງໝົດນ້ີຕອງຍົກຜົນງານໃຫບໍລິສັດຈີນອາລີບາບາ(Ali

baba Group)ທີ່ໄດສະໜອງເຕັກນິກອອກອາກາດດວຍລະ
ບົບຄລາວໃຫ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ົວໂລກຍັງປະເຊີນກັບຄວາມທາທາຍ
ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີຍັງບບັນເທ່ົາລົງ, ເຕັກນິກອອກອາ
ກາດດວຍລະບົບຄລາວສາມາດເຮັດໃຫທຸກພາບທີ່ຄົມຊັດຂອງ
ງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງເຜີຍແຜສູໂລກໂດຍອາໄສ 
“ຄລາວ”.
      ໃນເມ່ືອກອນການອອກອາກາດງານກິລາໂອລິມປິກ, ສະ
ຖານີໂທລະພາບທີ່ໄດຮັບສິດຂອງແຕລະປະເທດຕອງໄດເດີນ
ທາງໄປຖາຍທໍາລາຍງານຢູປະເທດຈັດງານ, ຈະຕອງນໍາເອົາ
ລົດຖາຍທໍາທ່ີໜັກ 15 ໂຕນ ຫືຼ ຫຼາຍກວານ້ັນ, ອຸປະກອນຖາຍ
ທໍາຕັດຕຕາງໆສ່ົງຂາມນ້ໍາຂາມທະເລມາພອມ, ຕອງສ່ົງພະນັກ
ງານເຕັກນິກ ແລະ ກອງບັນນາທິການ, ລວມທັງນັກຂາວຈໍາ
ນວນຫຼວງຫຼາຍໄປຍັງສະຖານທ່ີຖາຍທໍາໂອລິມປິກ.
      ແຕໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງໄດອອກອາ
ກາດຜານທາງຄລາວຂອງອາລີບາບາ, ສາມາດຮັບສັນຍານ
ຖາຍທອດສົດຈາກຄລາວ, ຫຸຼດຜອນການກສາງສູນ, ການຂົນ
ສົ່ງອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປືອງແຮງຄົນ ແລະ ອຸປະກອນ. 
ທານ ຈາງຕາຈ້ື(Zhang Dazhi), ຜູຮັບຜິດຊອບວຽກໂອລິມ

ປິກຂອງອາລີບາບາກາວວາ  “ສາມາດເຂ້ົາໃຈແບບງາຍໆວາ, 
ການອາໄສຄລາວອອກອາກາດ, ອຸປະກອນອອກອາກາດຈໍາ
ນວນຫຼາຍໃນເມ່ືອກອນທ່ີຕອງຂົນສ່ົງໄປຍັງສະຖານທ່ີຖາຍທໍາ
ໄດຍາຍໄປໄວໃນ ‘ຄລາວ’ ແລວ ”.  ພາຍໃຕການສະໜັບສະ
ໜູນຂອງຄລາວອອກອາກາດ, ອຸປະກອນຕາງໆສາມາດຍາຍ
ໄປໄວເທິງຄລາວ,ບຈໍາເປັນຕອງຂົນສ່ົງ, ພະນັກງານເຕັກນິກ 
ແລະ ບັນນາທິການສາມາດເຮັດວຽກທາງໄກໄດ, ເຖິງວາຈະ
ບມີຄົນໄປສະໜາມ, ກໍສາມາດອອກອາກາດງານກິລາໂອລິມ
ປິກໄດ.
      ນອກຈາກນ້ີ, ການອອກອາກາດເທິງຄລາວຈະເຮັດໃຫ
ການຊົມມີອັດທະລົດທ່ີອຸດົມສົມບູນກວາເກ່ົາ, ເຮັດໃຫການຊົມ
ການແຂງຂັນເຫັນຫຼາຍມູມຫຼາຍມິຕິ, ມັນໄດນໍາເອົາເອັບເຝັກ
ແບບສະໂລໂມຊ້ັນ, ພາໂນລາມາແບບດຽວກັບໃນຮູບເງົາມາ
ໄວໃນການຖາຍທອດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ.

ອອກອາກາດດວຍລະບົບຄລາວ (cloud)

云转播
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ຮູບ ① ຫຸນຍົນເຮັດວຽກການຂາເຊ້ືອພາຍໃນສະໜາມກິລາງານກິລາໂອລິມ
ປິກລະດູໜາວ 

图① 机器人在冬奥场馆内进行消毒作业 CFP 图

ຮູບ ② ຂະບວນລົດຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ ບັນລຸການກວມ
ເອົາຢາງທ່ົວເຖິງສັນຍານອິນເຕີເນັດ 5G

图② 北京冬奥列车实现5G全覆盖 新华社 图

ຮູບ ③ ການຫັນສ່ົງສາຍໂທລະພາບໃນສູນຂາວສານງານກິລາໂອລິມປິກລະ
ດູໜາວ

图③ 北京冬奥会新闻中心的电视转播 CFP 图
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      ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ ໄດ ຈດັ ຂຶນ້ ໃນ ໄລຍະ ບນຸ ກດຸ 
ຈນີ ປີ ຂານ,  ເຮດັ ໃຫ ຄນົ ຈນີ ມ ີຄວາມ ປ ິຕິ ຊມົ ຊື່ນ ແບບ "ສອງບນຸ
ມາຮອດພອມກນັ".
      ວນັ ທ ີ2  ກມຸພາ ນີ ້ ເປນັ ມື ້ທ ີສອງ ຂອງປໃີໝ ຈນີ, ຊາວປກັກິງ່
ທານ  ວາງ ເຟງິ(Wang Feng) ແລະ ເມຍ ໄດ ພາ ລກູ ຊາຍ ອາ 

ຍ ຸ9 ປ ີ ໄປ ຢຽມ ຢາມ ພ ິພ ິທະ ພນັ ພະ ລາ ຊະ ວງັເກົາ່. ກອນໜາ"ຮບູ
ແຕມການ ຫຼິ້ນ ນໍ້າ ກອນ" ແບບ ດ ິຈິ ຕອນທີ່ນໍາມາວາງສະແດງ,
ຄອບ ຄົວ ຂອງທານ ວາງ ເຟງິ ໄດ ຮຽນ ຮູ ປະ ຫວັດ ສາດ ຂອງ ກ ິ
ລາ ນໍາ້ ກອນ  ແລະ  ຫມິະ ຢູ ຈນີ ຢາງ ຕັງ້ໃຈ. "ລກູຮຽນໃນປທີ ີ4 ຂອງ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນຂອງລູກກໍມີຫຼັກສູດກິລາ
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冰雪运动在中国
冰雪运动在中国有着悠久的历史，冬奥会开幕之际，

中国参与冰雪运动人数达 3.46 亿人。当冬奥遇到中国，

会迸发出怎样的火花？

ນໍ້າກອນ ແລະ ຫມິະ, ດຽວນີ ້ລາວໄດເຂົ້າຮວມທີມກລິານັນ້."
      "ຮບູແຕມການ ຫຼິນ້ ນໍາ້ ກອນ"  ດ ິຈ ິຕອນ ແມນການວາງສະ
ແດງແບບດິຈິຕອນຂອງ "ຮູບແຕມການຫຼິ້ນນໍ້າກອນ" ທີແ່ຕມ
ໂດຍນກັແຕມໃນສະໄໝສຽນຫຼງຸ(Qianlong,1736-1795)ຂອງ
ລາຊະວງົຊງິ(Qing Dynasty). ການຫຼິນ້ນໍາ້ກອນເປນັຄາໍສບັ

ເອີນ້ລວມສາໍລບັກລິາຕາງໆຢູເທງິໜານໍາ້ກອນ. ເຈົາ້ພາບສຽນ
ຫຼຸງຂອງລາຊະວງົຊງິ (1636-1912) ມຄີວາມມກັຮກັຕກລິາຢູ
ເທງິໜານໍາ້ກອນຫາຼຍ, ແຕລະປມີເີກອືບ 1,000 ຄນົ ທີມ່ຄີວາມ
ເກັງ່ກາສາມາດໃນກິລາຢູເທງິໜານໍ້າກອນ ໄດຖືກຄດັເລອືກ
ຈາກທົວ່ປະເທດເຂົາ້ພະລາຊະວງັ ເພືອ່ຝກຶຊອມ ແລະ ສະແດງ.

CFP 图
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ຕາມ  ການ ບນັ ທກຶຂອງ ປະ ຫວດັ ສາດ , ກລິາຢູເທງິໜານໍາ້ກອນ
ຂອງ ລາ ຊະ ວງົ ຊງິ  ໂດຍ ທົວ່ ໄປ ລວມ ທງັ ສະກເີລັງ່ຄວາມໄວ, ສະ
ກລີີລາ,ບານ ເຕະຢູເທິງໜານໍ້າ ກອນ , ໂຍນ ບານຢູເທງິໜານໍາ້
ກອນ  ແລະ ມວຍປໍາ້ຢູເທງິໜານໍາ້ກອນ .
      ຄວາມຈງິແລວ, ປະຫວດັສາດຂອງກລິານໍາ້ກອນ ແລະ ຫິ
ມະຢູຈນີ ສາມາດທາວຫາໄດກອນໃນສະໄໝນັນ້ຕືມ່ອກີ.  ໃນ ສະ 
ໄໝ ລາຊະວົງ ຢວນ (1271-1368), ການ ຂີ່ ໄມໄດ ຮບັ ຄວາມ ນິ
ຍມົຢາງຫຼວງຫຼາຍ,  ເທົ່າ ກບັ ສະ ກີ  ແລະ  ສະ ເກັດ ໃນ ປດັຈ ຸບນັ, 
ຄນົ ທັງ ຫຼາຍ ຍງັ ໃຊ ການ ຂີ່ ໄມ ໃນ ການ ຂນົ ສົ່ງ. ຕຽງນໍາ້ກອນທີ່
ໄດຮັບຄວາມນິຍົມໃນລາຊະວົງຊົ້ງ(960-1279) ສາມາດຖື
ວາເປັນຕົ້ນແບບຂອງລົດຫິມະໃນປັດຈຸບັນ.  ນອກ ຈາກ ນັນ້,
ໃນ ສະ ໄໝ ຊຍ (581-618)  ແລະ  ສະ ໄໝຖັງ (618-907), ເຜົາ່
ນ ູເຈີ ນ(Nv zhen)ຢູ ພາກ ຕາ ເວັນ ອອກສຽງ ເໜືອ ຂອງ ຈນີ ໄດ 
ປະດດິ ມາ ໄມ ໄຜ ສະກ,ີ ເຊິງ່ຄນົນັງ່ຢູເທງິ ມາ ໄມ ໄຜ ຖຕືົນ້ໄມໃນມື 
ແລະ     ສະເກດັຢູເທງິໜານໍາ້ກອນ. ອນັນີເ້ປນັຫນຶງ່ ໃນ ວ ິທ ີການສະ
ເກັດທໍາ ອິດຂອງຄົນຈີນ . ສໍາລັບຢູນະຄອນອາລື້ທາຍ(Altay 

City)ຢູ ເຂດແດນ ພາກ ເໜອື ຂອງເຂດປກົຄອງຕນົເອງຊນົເຜົ່າ
ວວິເອຊີນິຈຽງ(Xinjiang Uygur Autonomous Region),
ພວກເຮາົຍງັ ສາມາດ ເຫນັ ຮບູ ພາບ ຄນົ ທີໃ່ສ ແຜນສະ ເກດັ  ຖ ືຄນັ 
ສະ ກ ີເພືອ່ ລາ ສດັ ໃນ ຮບູ ແຕມ ຫນີ ບຮູານ ປະມານ 10,000 ປ ີກອນ.
      ງານ ກິ ລາ ໂອ ລິມ ປິກ ລະ ດູ ໜາວ ຄັ້ງ ທີ 13 ທີ ່ຈັດ ຂຶນ້ ຢູບາ້ນ 
ລາຍ ໂພຊກິ (Lake Placid) ອາ ເມ ລ ິກາ ໃນ ປ ີ1980 ເປນັ ງານ 
ກ ິລາ ໂອລມິ ປກິ ລະ ດ ູໜາວ ຄັງ້ ທາໍ ອດິ ທີ ່ຈນີ ໄດເຂົາ້ ຮວມ.  ໃນງານ 
ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ ຄັງ້ ທ ີ19 ທີ ່ຈດັ ຂຶນ້ ຢູນະຄອນ ໂຊລາຍ
(Salt Lake City)  ອາ ເມ ລ ິກາ ໃນ ປ ີ2002,  ນກັ ກລິາສະ ເກດັເລັງ່
ຄວາມໄວ ສັ້ນນາງຢາງຢາງ(Yang Yang)ຍາດ ໄດ ຫຼຽນ ຄາໍ 
ທາໍ ອດິ ຂອງ ຈນີ ໃນ ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ.
      ບານ ຂອງນາງ ຢາງຢາງ ຕັງ້ ຢູເເຂວງເຮຍີຫຼງົຈຽງ(Hei

longjiang Province) ທີເ່ປນັເຂດແດນພາກຕາ ເວນັ ອອກ ສຽງ 
ເໜອື ທີ ່ສດຸ ຂອງ ຈນີ, ປ ີ1963, ງານ ກລິາ ຢູເທງິໜານໍາ້ ກອນ ຄັງ້ 
ທາໍ ອິດ ຂອງ ຈີນ ໄດ ຈັດ ຂຶ້ນ ຢູ ນະຄອນຮາບິນ(Harbin City)

ຂອງ ແຂວງເຮີຍຫຼົງຈຽງ, ນັບ ແຕ ນັ້ນ ມາ, ກະແສຮ້ອນແຮງ

① CFP 图
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ກລິາ ນໍາ້ ກອນ  ແລະ  ຫມິະ ໄດ ເກດີ ຂຶນ້ຢູແຂວງເຮຍີຫຼງົຈຽງ. “ໃນ
ເວລານັ້ນ, ໂຮງງານ ແລະ ສະມາຄົມຈໍານວນຫຼາຍ ໄດສາງ
ຕັງ້ທມີຮອັກກີນ້ໍາ້ກອນ ແລະ ຈດັການແຂງຂນັຮອັກກີນ້ໍາ້ກອນ." 
ທານ ໂລຈືຫ້ວນ(Luo Zhihuan), ແຊມ້ໂລກລາຍການກລິາລະ
ດຫູນາວທາໍອດິຂອງຈນີ ຈືໄ່ດຢາງຈະແຈງກຽວກບັພາວະພາກ
ສະໜາມທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນສະຫນາມນໍ້າກອນນອກເຮືອນໃນລະ
ດຫູນາວຂອງນະຄອນຮາບນິໃນຫາຼຍກວາເຄິງ່ສະຕະວດັກອນ.
      ຫາຼຍສບິປກີອນ, ແຂວງເຮຍີຫຼງົຈຽງ ກຮໍຽກຮອງໃຫໂຮງ
ຮຽນໃນແຂວງທີມ່ເີງືອ່ນໄຂສາດນໍາ້ຢູເທງິໜາດນິເຮດັເປນັສະ
ໜາມນໍ້າກອນ ເພື່ອດໍາເນີນການຫຼິ້ນກິລາຢູເທິງໜານໍາ້ກອນ,
ຍງັໄດແຈກຢາຍແຜນສະກີໃຫໂຮງຮຽນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຢູ 
ໃກກບັເຂດທີເ່ປນັພ ູກລິານໍາ້ກອນ ແລະ ຫມິະ ໄດກາຍເປນັເນືອ້

ໃນສາໍຄນັຂອງການສກຶສາກລິາໃນລະດໜູາວຢູບອນນັນ້.
      ປັດຈຸບັນນີ້, ກິລານໍ້າກອນ ແລະ ຫິ
ມະໄດພັດທະນາຢູຫຼາຍບອນຂອງພາກ
ໃຕຈນີ, ໃນນະຄອນຊຽງໄຮ, ນະຄອນ

ກວາງໂຈວ ແລະ ນະຄອນອືນ່ໆທີບ່ຄອຍມຫີມິະຕກົ, ລວນແຕໄດ
ມສີະໜາມສະກໃີນຮົມ່ ແລະ ສະໜາມນໍາ້ກອນລະດບັສງູຖກືສາງ
ຂຶນ້. ເນືອ່ງໃນໂອກາດທີ ່ ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ ປກັ ກິງ່
ເປດີ, ຈາໍນວນ ຄົນ ເຂົ້າ ຮວມ ກລິາ ນໍາ້ກອນ  ແລະ  ຫິມະ ຢູ ຈນີ ໄດ
ບນັລເຸຖງິ 346 ລານ ຄນົ, ເຊິງ່ໄດບນັລ ຸເປົາ້ ໝາຍ "ນາໍພາ 300

ລານ ຄນົ ເຂົາ້ ຮວມ ກລິາ ນໍາ້ ກອນ  ແລະ  ຫມິະ" ກອນເວລາທີ ່ກາໍ
ນດົ.
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ຮູບ ① ② ③ ④ ແຕລະທອງຖ່ິນຂອງຈີນເກີດມີກະແສຄວາມນິຍົມຕກິລານ້ໍາ
ກອນ ແລະ ຫິມະ 
图①②③④ 中国各地掀起冰雪运动热潮 

②

③

④
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图片来源：新华社 
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制图 武瑞

占芭阅读

9exkrkvjko
xafw9cs

j'xtgm
f9uo.o'kody]k3v]y,xyd]tf6s

ok;

37



7=kIhvoc
I'muj7qhosk.ovvo

]kp

      "ຂອຍຕອງມຫີນຶງ່ອນັ!" ສນິຄາສດັນາໍໂຊກຖກືຍາດກນັຊື;້ 
ຈາກເວທຮີບັລາງວນັໄປຫາເວທຜີູຊມົ, ສດັນາໍໂຊກຂອງງານ
ກລິາໂອລມິປກິລະດຫູນາວ "ປິງ່ຕນັຕນັ" ແມນມຢີູທົວ່ທກຸແຫງ".
ສາໍນກັຂາ່ວຣອຍເຕສີ(Reuters), ສໍານກັຂາ່ວ ຊເີອນັເອນັ(CNN)

ແລະ ສືມ່ວນຊນົຕາງປະເທດອືນ່ໆ ລວນແຕໄດລາຍງານຄວາມ
ນຍິມົສດັນາໍໂຊກ "ປິງ່ຕນັຕນັ" ຂອງງານກລິາລະດໜູາວປກັກິງ່.
"ປິງ່ ຕນັຕນັ" ບພຽງແຕໄດນາໍເອາົກະແສນຍິມົຮອນແຮງໃນ

ບມີໃຜສາມາດປະຕິເສດ "ປ່ິງຕົນຕົນ (Bing Dwen Dwen)"  ໄດ

没有人可以拒绝“冰墩墩”

ການຊືຢູ້ຈນີ, ພາໄປເຖງິຂັນ້ “ອນັໜຶງ່ກຫໍາຍາກ”, ທງັຍງັໄດ
ສາງຄວາມປະທບັໃຈຕປວງຊນົໃນທົວ່ໂລກ.
     ການອອກແບບຂອງ "ປິງ່ຕນັຕນັ" ໄດປະສມົປະສານຮບູພາບ
ທີຫ່ນ າຮກັແບບຊື່ໆ ຂອງ "ມິງ່ເມອືງຈນີ" ໝແີພນດາ ເຂົາ້ກບັ 
ເປອືກແກວນໍາ້ກອນ, ເຊິງ່ສະທອນໃຫເຫນັເຖງິລກັສະນະພເິສດ
ຂອງກິລານໍາ້ກອນ ແລະ ຫມິະໃນລະດຫູນາວ ແລະ ເຕກັໂນໂລ
ຢທີີທ່ນັສະໄຫມ.

①
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     ສນູສະກເີວທໂີດດແຫງຊາດທີຕ່ັງ້ຢູເຂດແຂງຂນັຈາງເຈຍ

ໂຂວ(Zhangjiakou)ໄດຖກືເອີນ້ວາ "ເສຣອູີ(້Xueruyi)". ຍອນ

ການອອ ກແບບທີປ່ະສມົປະສານອງົປະກອບຈນີກບັທາໍມະຊາດ 

ແລະ ວດັທະນະທາໍຢາງສວຍງາມ ມນັໄດກາຍເປນັສິງ່ກສາງ

ທີນ່ິຍມົຮອນແຮງ ທີໄ່ດດງຶດດູນກັກລິາປະເທດຕາງໆໄປຢາມ. 

ວນັທ ີ7 ກມຸພານີ,້ ນາງ ແອນນາ ຮອຟັແມນ(Anna Hoffman) 

ນກັກິລາສະກເີວທອີາເມລກິາ ອາຍ ຸ21 ປ ີໄດຖາຍວດິໂີອຂອງ 

"ເສຣູ ອີ"້ ແລະ ແປກໃຈວາຢູຂາງເວທສີະກກີແໍມນກາໍແພງ

ເມອືງຈນີ, ເຊິງ່ໄດຮບັການກດົໄລ(Like) ໃນເວທສີືສ່ງັຄມົຕາງ

ປະເທດຫາຼຍກວາສອງແສນເທືອ່.
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ຮູບ ①③ ສັດນໍາໂຊກ ປ່ິງຕົນຕົນ ຂອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ 

2022

图①③ 北京2022年冬奥会吉祥物“冰墩墩”新华社 图

ຮູບ ② ສູນສະກີເວທີໂດດແຫ່ງຊາດຈີນຊ່ືວາ ເສຣູອ້ີ
图② 中国国家跳台滑雪中心“雪如意” 新华社 图

②

③

ຢູຂາງເວທີສະກີກໍແມນກຳແພງເມືອງຈີນ

跳台旁就是万里长城

占芭阅读
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     ໃນພທິເີປດີງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວປກັກິງ່, ເດກັນອຍ
ຈນີ 44 ຄນົມາຈາກບານມາລານ (Malan) ເຂດເລກິເຂົາ້ໄປ
ໃນຂອງພໄູຕຮາງ(Taihang Mountains, ເປນັເຂດພຜູາທີສ່າໍ
ຄນັ ແລະ ເສັນ້ແບງພມູສນັຖານຂອງພາກຕາເວນັອອກຈນີ)ໄດ
ຮອງ "ເພງໂອລມິປກິ" ແລະ ສຽງເພງທີບ່ລໍສິດຸ ຄສືຽງມາຈາກ
ສະຫວັນນັນ້ ໄດເຮດັໃຫທົວ່ໂລກແປກໃຈ.ເຈົາ້ຮູບ?ໍ ພາກສວນ
ພາສາກ ຣກີແມນຮຽນຜານພນິອນິ(Pin Yin)ຂອງພາສາຈນີ!
ພາຍໃຕການພາຝກຶຊອມສຽງຫາຼຍເທືອ່ຂອງ ນາງ ເຕິງ້ສຽວລນັ
(Deng Xiaolan), ຄສູອນດນົຕອີາສາສະຫມກັ ອາຍເຸກອືບ 80 

ປຂີອງບານມາລານແລະ ຄສູອນອືນ່ໆ, "ເພງໂອລມິປກິ" ນີດ້ງັ

ຂຶນ້ໃນທົວ່ໂລກດວຍວທິພີເິສດແບບນີ!້
      ເດກັນອຍ 44 ຄນົມາຈາກໂຮງຮຽນປະຖມົຫາຼຍແຫງຂອງ
ຕາແສງ ເຊງີນານຈວງ ເມອືງຟູຜງິ ນະຄອນປາວຕງິແຂວງ
ເຫເີປຍີ(Chengnanzhuang Town, Fuping County, 

Baoding City, Hebei Province). ຫຼງັຈາກໄດເຂົາ້ຮວມ
ພທິເີປດີແລວ, ພວກເດກັນອຍໄດກບັຄນືເມອືເຮອືນໃນຕອນຄໍາ່
ວນັທີ  5. ພແມຜູໜຶງ່ທີມ່າຮບັເອາົເດກັນອຍກາວວາ: "ຫວງັວາ
ເດກັນອຍສາມາດຖເືອາົການເຂົາ້ຮວມງານນີເ້ປນັໂອກາດ ແລະ
ສບືຕສາງແຮງບນັດານໃຈໃຫຕນົເອງໃນອະນາຄດົ."

ເດັກນອຍຈີນຮອງ "ເພງໂອລິມປິກ" ແບບນ້ີ

中国娃娃这样唱《奥林匹克颂》

新华社 图
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      ນກັກລິາທກຸຄນົທີຢູ່ບານໂອລມິປກິລະດໜູາວ ລວນແຕໄດ

ຮບັກະເປາົເປນກັກລິາໜຶງ່ໜວຍ. ໃນກະເປາົເປນີ ້ມຂີອງຂວນັ

ປໃີໝພເິສດໜຶງ່, ເຊິງ່ເປນັຮບູແຕມຂອງຊາວໜຸມ ແລະ ເຍາົ

ວະຊນົຈນີ ເພືອ່ສົງ່ຄວາມອວຍພອນໃຫເພືອ່ນມດິທີມ່າຈາກແດນ

ໄກ.

      ນກັກລິາຈາກທົວ່ໂລກທີໄ່ດຮບັຂອງຂວນັນີຮູ້ສກຶຕືນ້ຕນັໃຈ 

ແລະ ແປກໃຈຫາຼຍໆ. ນກັກລິາອດົສະຕຣາລ ີບຣດິ ຄອັກສ (Britt

Cox) ເວົາ້ວາ:" ຂອຍເປດີກະເປາົເປ ແລະ ຢູທາງໃນແມນຮບູ

ແຕມແຜນໜຶງ່ຂອງເດກັນອຍຈນີ, ເຊິງ່ໄດແຕມຮບູນກັກລິາສະ

ກຜີູຍງິທີຢ່ນືຢູເທງິພສູງູ ແລະ ລາວມໄີມສະກຢີູໃນມ,ື ອນັນີມ້ີ

ຄວາມຫມາຍຫາຼຍຕຂອຍ, ໃນຖານະທີເ່ປນັນກັກລິາຜູໜຶງ່, ຄນຸ

ຄາ ແລະ ຄວາມກະຕລືລືົນ້ທີສ່ດຸຂອງຂອຍແມນການສາງແຮງ

ບນັດານໃຈໃຫໄວໜຸມ, ການທີຮ່ບັ ແລະ ເຫນັຮບູແຕມແຜນນີ້ 

ເຮດັໃຫຂອຍຮູສກຶອບົອຸນໃຈຫາຼຍໆ.”

  ຮບູແຕມເຫຼົາ່ນີມ້າຈາກກດິຈະກາໍເກບັເກນຮບູແຕມຂອງ

ຊາວໜຸມເຍາົວະຊນົກຽວກບັ ງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວ 

ແລະ ງານກລິາໂອລມິປກິຄນົພກິານລະດໜູາວປກັກິງ່ປ ີ2022 

ທີຈ່ດັຂຶນ້ໂດຍພະແນກຖະແຫງຼຂາວ ແລະ ໂຄສະນາຂອງຄະນະ

ກາໍມະການຈດັງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວປກັກິງ່, ເຊິງ່ໄດ

ຄດັເລອືກເອາົຜນົການແຕມຮບູທງັໝດົ 7.500 ແຜນ.

ບິນຂ້ຶນຢູເທິງສະໜາມຫິມະຢົນດີງ(Yunding)ໂດຍເອົາກະ

ລາເປົາຖ່ົວແດງເຄ່ິງອັນໃສໄວຢູໃນຖົງເສ້ືອ

揣着半个中国豆包 在云顶雪场起飞

      ສະໜາມແຂງຂນັເຕກັນກິສະກແີຜນດຽວທີມ່ຮີບູ U ຂອງ
ງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວປກັກິງ່ຕັງ້ຢູສວນສະກຢີນົດງີ ເຂດ
ແຂງຂນັຈາງເຈຍໂຂວ(Zhangjiakou). ໃນການແຂງຂນັເພືອ່
ຄນຸວດຸທເິຂົາ້ຮວມການແຂງຂນັຮອບສດຸທາຍຜູຍງິ, ນາງ ເຈນ
ເນສ ສເິປເຕຣີ(ີJanice Spiteri) ທີມ່າຈາກມານຕາ(Malta)

ໄດຫຼິນ້ຢູທີນ່ີ ້ ໂດຍເອາົກະລາເປາົຖົວ່ແດງເຄິງ່ອນັໃສໄວໃນຖງົ
ເສືອ້.
       ເມືອ່ລຖໍາຄະແນນຢູບອນລຖໍາ, ໃນຫນາຈໃໍຫຍ ລາວຍງັ
ຍິມ້ຢາງສດົໃສ, ແລວລາວເອາົກະລາເປາົຖົວ່ແດງເຄິງ່ກອນ
ນັນ້ອອກມາ, ຈບັຂຶນ້ໂຢກໄປມາຕໜາກອງ, ກດັກນິຄາໍໜຶງ່ແລວ
ຍກົສອງໂປມຂືຶນ້. "ໂອຍ, ນີແ້ມນກະລາເປາົຖົວ່ແດງ, ຫຼງັຈາກ
ຂອຍໄດມາທີນ່ີແ້ລວ, ຂອຍກນິມືລ້ະ 6 ອນັ, ອາຫານເຊົາ້ສອງ
ອນັ, ອາຫານທຽງສອງອນັ ແລະ ອາຫານຄາສອງອນັ. ນີແ້ມນ
ອາຫານທີຂ່ອຍມກັທີສ່ດຸໃນບານໂອລມິປກິລະດໜູາວ."
     ຄວາມຈງິແລວ, ປະສບົການດານອາຫານຂອງງານກລິາ
ໂອລມິປກິລະດໜູາວຄັງ້ນີໄ້ດຮບັຄວາມຍອງຍທໍົວ່ໄປຈາກນກັກິ
ລາ. ນກັສະກແີຜນດຽວອາເມລກິາເທສຊາ ມດູ (Tessa Mau-

de), ໄດກາຍເປນັ “ບລອັກເກອີາຫານ”ຂອງບານໂອລມິປກິ
ລະດໜູາວ ແລະ ຖາຍວດິໂີອລງົໃນສືສ່ງັຄມົອອນລາຍເພືອ່ແບງ
ປນັອາຫານຂອງບານໂອລມິປກິລະດຫູນາວ ເຊັນ່ ເຂົາ້ໜມົນໍາ້
ມນັຜກັບົວ່, ໝີຕ່ັັນ້ຕັນ້, ມາໂປເຕົາ້ຮູ(້ເຕົາ້ຮູທ້ີຮ່ເືຜດັ)...ລາວ
ເວົາ້ວາອາຫານເຫຼົາ່ນີລ້ວນແຕ "ແຊບຫາຼຍ!"

ຂອງຂວັນພິເສດອັນໜ່ຶງ

一份特殊的礼物
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      ໃນໄລຍະງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ນັກກິລາ 
ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູແທນຕາງປະເທດຫຼາຍຄົນທີ່ມາ
ຈີນເຂ້ົາຮວມການແຂງຂັນນ້ີ ໄດຮູສຶກຢາງເຕັມທ່ີເຖິງການກະ
ກຽມຢາງພຽງພໍ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລ້ົນຢາງຈິງໃຈຂອງ "ນະ
ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຍິນດີຕອນຮັບທານ". ໃນເວລາທີ່ບມີການ
ແຂງຂັນ ແລະ ການຝຶກຊອມ, ນັກກິລາຈໍານວນຫຼາຍຄົນໄດ
ແບງປັນຄວາມຮູສຶກ ແລະ ປະສົບການທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກສະໜາມແຂງຂັນຂອງຕົນໃນເວທີໂຊຊຽວມີເດຍ(Social 

Media).

     ນັກກິລາອາເມລິກາ ຊາມໍ ບຣິເຊີ (Summer Bricher) ໄດ
ແບງປັນເລ່ືອງກຽວກັບຕຽງທ່ີໃຊເຕັກໂນໂລຢີສູງຢູບານໂອລິມ
ປິກ; ນັກກິລາສະກີເລ່ັງຄວາມໄວໂຮນລັງ ຢໍທາ ໄລຕັນ(Juta

Lerdan) ໄດເກີດຄວາມຮັກຕໝ້ໍຮອນມາລາ(ຊ້ີນຈຸມຮືນເຜັດ,
Spicy Hot Pot) ຂອງຈີນ, Vlog “ການເດີນທາງໄປບານໂອ
ລິມປິກ” ຂອງລາວໄດຮັບຫຼາຍກວາ 200,000 Like; ນັກກິລາ
ເລ່ີມຮຽນມວຍໄທເກັກຈີນ ແລະ ຂຽນຕົວໜັງສືຈີນ(ດວຍຟອຍ
ແຕມຮູບ)ຢູບານໂອລິມປິກ...ການເດີນທາງໄປບານໂອລິມປິກ
ທ່ີອົບອຸມ ແລະມວນຊ່ືນໄດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງແຟນຈໍານວນ
ຫຼາຍ, ພວກເຮົາລອງມາເບ່ິງນຳກັນເດີ!

       (ສະແກນ QR code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອທ່ີຍອດຢຽມ)

ເຖງິແມນວາການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດນາໍ

ເອາົຄວາມຫຍຸງຍາກລາໍບາກ ແລະ ຄວາມສນູເສຍໃຫແກທົວ່

ໂລກ, ແຕມະນດຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງມະນດຸທີຍ່ິງ່ໃຫຍບສາມາດ

ຖກືທາໍລາຍໄດ. ການຈດັດວຍຜນົສາໍເລດັຢາງຈບົງາມຂອງ

ງານກລິາໂອລມິປກິລະດໜູາວເປນັງານສະເຫຼມີສະຫອຼງທີຍ່ິງ່

ໃຫຍຕການ ຟືນ້ ຟ ູຂອງໂລກ, ມດິຕະພາບ  ແລະ  ຄວາມ ສາມກັຄີ 

ຂອງ ມວນມະນດຸ, ເຊິງ່ມນັໄດສາງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫພວກເຮາົ.

— ທານອະພສິດິ ເວດຊາຊວີະ ອະພສິດິ ເວດຊາຊວີະ(Abhisit 

Vejjajiva), ອະ ດດີ ນາ ຍກົ ລດັ ຖະ ມນົ ຕ ີໄທ

ຈນີ ໄດ ພະຍາຍາມ ຢາງ ໃຫຍ ຫວຼງ ເພື່ອ ຈດັ ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ 

ລະດູ ໜາວ,  ມາດ ຕະການ ປອງ ກນັ  ແລະ  ຄວບ ຄມຸ ການ ແຜ ລະ

ບາດ ມຄີວາມ ເຄັ່ງ ຄັດ  ແລະ ມ ີ ປະສດິທິ ຜົນ. ພາຍໃຕການລະ

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ງານ ກລິາ ໂອ ລິ ມປກິ ລະດູ ໜາວ 

ປກັ ກິງ່ ໄດນາໍເອົາ ຄວາມ ຫວງັ  ແລະ  ຄວາມ ສກຸ ໃຫ ປະຊາຊນົ 

ທົວ່ ໂລກ.

— ທານ ບທູຣອສ ຈາລເຮ(Boutros Jalhe), ປະທານ ຄະນະ

 ກາໍມະການ ໂອ ລ ິມປກິ ຈາກລບີງັ(Lebanese)

42



lP'ltmhvo: 'kody]k3v]y,xydmuj

vaflt9ao 3ffgfajo c]t pvf1hP,

国际回声：一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会ກິລາ ນໍາ້ກອນ  ແລະ  ຫມິະ ມ ີມນົສະ ເໜ ທີ ່ເປນັເອກະລກັ, ຫວງັ ວາ

ໂດຍ ຜານການລາຍງານທີ່ມະຫດັສະຈນັຂອງ ສື ່ມວນ ຊນົຕກບັ 

ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ ປກັ ກິງ່ , ຈະເພີມ່ທະວຄີວາມມກັ

ຮກັຕກລິາ ນໍາ້ກອນ  ແລະ  ຫມິະຂອງປະຊາຊນົປາ ກ ີສະຖານ ສົງ່

ເສມີການພດັທະນາເສດຖະກດິກລິາ ນໍາ້ກອນ  ແລະ  ຫມິະໃນປາ 

ກ ີສະຖານ.

—ອຟິທຮິາ ບາຈວາ(Iftihar Bajwa), ສະມາຊກິ ຄະນະ ກາໍມະ

ການຮວມ ງານ ກລິາ ລະດ ູໜາວ (ຄະນະ ກາໍມະການ ໂອ ລ ິມປກິ 

ລະດ ູໜາວ)ປາ ກ ີສະຖານ

 ໃນ ຂະ ບວນການ ກະກຽມ  ແລະ  ຈດັງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູ

ໜາວ ປັກ ກິງ່, ຈນີ ໄດ ປະຕິບດັ ມະໂນທດັ " ຈດັງານ ກິລາ ໂອ ລ ິມ

ປິກແບບ  ສຂີຽວ" ຢາງສະເໝຕີົນ້ສະເໝີປາຍ ແລະ ໄດ   ບັນລ ຸ

ການ ສະໜອງ ພະລັງງານໄຟຟາ ສີຂຽວ 100%  ໃຫ ທກຸສະຖານ

ທີ່, ເຊິ່ງເປນັ ຄັ້ງ ທາໍ ອດິ ໃນ ປະຫວດັສາດ ງານ ກິລາ ໂອ ລ ິມປກິ ; 

ໄດນາໍ ໃຊ ສະ ຖານ ທີ ່ຈດັ ງານ ກ ິລາ ໂອ ລມິ ປກິ ປກັ ກິງ່ ປ ີ2008 ຢາງ 

ເຕັມ ສວນ ເພື່ອ ຫຼຸດ ຜອນ ການ ປອຍ ອາຍ ພດິ ກາກ ບອນ ແຕຫົວ

ທ.ີ.. ມາດ ຕະ ການຕາງໆ ບ ພຽງ ແຕ ສະ ແດງ ໃຫ ເຫນັ ເຖງິ ຄວາມ

ຕດັສນິ ໃຈ ຂອງ ລດັ ຖະ ບານ ຈນີ ທີ ່ຈະເດນີຕາມເສັນ້ ທາງການ ພດັ 

ທະ ນາແບບສີ ຂຽວ  ແລະ ປອຍ ກາກ ບອນ ຕໍ່າ ເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ ຍັງ 

ສະ ໜອງ ຂໍ ້ອາງ ອງີ ທີ ່ເປນັ ປະ ໂຫຍດຕການ ພດັ ທະ ນາ ສ ີຂຽວ ຂອງ 

ງານກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ.

—ວ ູຊງັກນຶ (Woo Sunggeun), ປະ ທານ ສະ ມາ ຄມົ ສາທາລະ

ນະລດັເກາົ ຫຼ-ີຈນີສາກນົຂອງ ປະເທດສາທາລະນະລດັເກາົ ຫຼີ

ຄາໍ ຂວນັ ຂອງ ງານ ກລິາ ໂອ ລ ິມປກິ ລະດ ູໜາວ ປກັ ກິງ່ ແມນ"ກາວ 

ສູ ອະນາຄົດຮ່ວມກັນ", ເຊິ່ງໄດ ສະ ແດງ ໃຫ ເຫນັ ແນວ ຄດິ"ໂລກ 

ດຽວ,  ຄອບຄົວດຽວ"ຂອງ ອາ ລະ ຍະ ທາໍ ຈນີ. ງານ ກ ິລາ ໂອ ລມິ 

ປກິ ລະ ດ ູໜາວ ປກັ ກິງ່  ໄດຈດິ ໃຈ ໂອ ລມິ ປກິປະ ສານ  ສມົທບົເຂົາ້ ກບັ 

ມນູເຊືອ້ ວດັ ທະ ນະ ທາໍຂອງຈນີ, ເຊິງ່ ມ ີຄວາມ ໝາຍ ເປນັ ພ ິເສດ.

— ວລາດເີມຍ ມາເລຍວນິ(Vladimir Maliavin), ອາຈານ 

ແລະ ນກັຊຽວຊານດານສລິະປນິຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເສດ

ຖະກດິຊັນ້ສງູຣດັເຊຍ
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从 0 到 10 亿元，中老铁路用了一个半月时间，相信

未来的增速将越来越快。截至 2022 年 1 月 20 日，中老

铁路运输网已辐射中国 9 省 15 个城市，中老铁路优势叠

加 RCEP 机遇，地区经贸交流合作将迎来高质量发展。

g,njvglahomk']qfw2]k;-9uorq[daoda[laopk;jkfh;pdko
rq;rao76jIj;,glf4tdyfIv[fhko.orkdrnho(RCEP)

当中老铁路遇上RCEP

①
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      ວັນທີ 18 ມັງກອນ ຕາມຂ້ໍມູນສະຖິຕິທ່ີກົມພາສີຄຸນໝິງໄດ

ສະແດງໃຫຮູວາ, ຕ້ັງແຕເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເປີດການ

ນຳໃຊເປັນຕ້ົນມາ, ການຂົນສ່ົງສິນຄາທາງສາກົນໄດພັດທະນາ

ຢາງວອງໄວ, ຈົນຮອດວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຍອດມູນຄາການ

ຂົນສ່ົງສິນຄາທາງສາກົນຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນບັນລຸ

ເຖິງ 1068 ລານຢວນຈີນ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ທ່ີສະຖານີລົດໄຟພາກໃຕນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລາວ, ກໍາມະກອນຂົນ
ສ່ົງສິນຄາທ່ີຈະສ່ົງໄປຈີນ 

图① 万象南站，工人在装载准备发往中国的商品 新华社 图

ຮູບ ② ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ, ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດລາວ ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ (ຜູທີ
3 ຈາກເບື້ອງຊາຍແຖວໜາ)ລົງກວດກາສະຖານີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图② 2月7日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦（前

排左三）视察中老铁路万象站 新华社 图

②

      ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 2022, ສັນຍາການຄາເສລີທ່ີກວມ

ເອົາປະຊາກອນຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ເຂດແດນກວາງຂວາງທ່ີສຸດ 

ກໍຄື ສັນຍາວ່າດ້ວຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນ

ພາກພ້ືນ ໄດເກີດຜົນສັກສິດຢາງເປັນທາງການຕ 10 ປະເທດ, 

ເຊ່ັນ ບຣູໄນ, ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, 

ຈີນ, ຍ່ີປຸນ, ນູແວນເຊລັງ ແລະ ອົດສະຕາລີ.

      ສະມາຊິກ 15 ປະເທດຂອງສັນຍາອາເຊັບ ລວນແຕເປັນ

ຄູຮວມການຄາອັນສໍາຄັນຂອງແຂວງຢຸນນານ, ປະເທດຫວຽດ

ນາມ ແລະ ປະເທດລາວເປັນປະເທດທ່ີຢູໃກຄຽງກັນກັບແຂວງ

ຢຸນນານ ໂດຍມີດານທາງບົກຕິດຈອດກັນ. ພາຍຫັຼງສັນຍາອາ

ເຊັບ ເກີດມີຜົນສັກສິດ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງແລວ, ຈະສະໜອງ

ທາງເລືອກທາງດານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມສະ

ດວກຫຼາຍຂຶ້ນຢູໃນດານຕາງໆໃຫແກສິນຄາຂາອອກຂອງທຸກ

ຝາຍ ເຊັ່ນ ການຫຼຸດຜອນພາສີອາກອນ, ການຜານດານໄວ, 

ມາດຕະຖານການກວດເຊື້ອພະຍາດ, ການກວດສອບໃບຢັ້ງ

ຢືນ, ການປົກປອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະອ່ືນໆ.

      ຈາກ 0 ຮອດ 1 ຕ້ືຢວນ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຊເວ

ລາພຽງແຕ່ເດືອນເຄິ່ງ, ເຊື່ອໝັ້ນວາຄວາມໄວຂອງການຂະ

ຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດຈະນັບມ້ືນັບໄວຂ້ຶນ. ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ເຄືອ

ຂາຍການຂົນສ່ົງຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດແຜຂະຫຍາຍ

ໄປສູ 15 ຕົວເມືອງໃນ 9 ແຂວງຂອງປະເທດຈີນແລວ, ທາແຮງ

ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນບວກກັບໂອກາດຂອງສັນຍາອາ

ເຊັບ ຈະເຮັດໃຫການແລກປຽນຮວມມືດານເສດຖະກິດການຄາ

ຂອງພາກພ້ືນໄດຕອນຮັບການມາເຖິງຂອງການພັດທະນາຢາງ

ມີຄຸນນະພາບສູງ.
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le]a[laopk;jkfh;pdkorq;rao76jIj;,glf4tdyf
Iv[fhko.orkdrnho(RCEP), g9qhkI6h9ad[=?

关于 RCEP，你知道吗？

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是全球“参与人口最多、成员结

构最多元、发展潜力最大”的自由贸易协定。RCEP 成员国包括东盟 10 国和中

国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰 5 国，域内总人口达 22.7 亿，经济总量达

26 万亿美元，出口总额达 5.2 万亿美元，均占全球总量约 30%。

ທາເຮືອ ມົວຣາ ປະເທດບຣູໄນ(Brunei Mora port )ທ່ີຖາຍຮູບໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022
2022年1月1日拍摄的文莱摩拉港码头 新华社 图

ສະແກນລະຫັດ QR Code 
ຟັງວາລະສານ

扫描二维码 轻松听杂志
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      ສັນຍາວາດວຍການພົວພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານ
ໃນພາກພື້ນ(RCEP) ເປັນສັນຍາການຄາເສລີຂອງໂລກທີ່ “ມີ
ປະຊາກອນເຂ້ົາຮວມຫຼາຍທ່ີສຸດ ໂຄງສາງຂອງສະມາຊິກຫຼາກ
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມບົ່ມຊອນການພັດທະນາໃຫຍຫຼວງທີ່
ສຸດ”. ປະເທດສະມາຊິກ ອາເຊັບ ລວມມີ 10 ປະເທດອາຊຽນ 
ແລະ 5 ປະເທດ ຄື: ຈີນ ຍ່ີປຸນ ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ ອົດສະ
ຕາລີ ແລະ ນູແວນເຊລັງ, ປະຊາກອນພາຍໃນພາກພ້ືນນ້ີມີເຖິງ 
2270 ລານຄົນ, ບໍລິມາດລວມເສດຖະກິດ ມີເຖິງ 26 ພັນຕ້ືໂດ
ລາ, ຍອດມູນຄາສ່ົງອອກມີເຖິງ 5,2 ພັນຕ້ືໂດລາ, ກິນປະມານ 
30% ຂອງທ່ົວໂລກ.

      ສັນຍາອາເຊັບ ມີຈຸດພິເສດຫຍັງແດ?
      RCEP 有哪些特点？

      ສັນຍາອາເຊັບ ບພຽງແຕເປັນສັນຍາການຄາເສລີໃຫຍທ່ີ
ສຸດຂອງໂລກເທ່ົານ້ັນ, ແຕຍັງເປັນສັນຍາການຄາເສລີທ່ີຮອບ
ດານ ທັນສະໄໝ ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນ
ປະໂຫຍດອີິກດວຍ.
      ສັນຍາການຄາເສລີທ່ີທັນສະໄໝ: ອາເຊັບ ນໍາໃຊຫັຼກການ
ການສະສົມແຫຼງກຳເນີດສິນຄາໃນພາກພ້ືນ, ສະໜັບສະໜູນການ
ພັດທະນາຕອງໂສສະໜອງ ຕອງໂສການຜະລິດຂອງພາກພ້ືນ; 
ນໍາໃຊເຕັກນິກໃໝຊກຍູການຫັນໄປສູຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ
ໃຫແກດານພາສີອາກອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະ
ນາຂອງອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງຂາມຊາດແບບໃໝ; ນໍາໃຊ
ບັນຊີລາຍຊ່ືທາງລົບ ເຮັດຄຳໝ້ັນສັນຍາເຂ້ົາຮວມການລົງທຶນ 
ເພື່ອຍົກສູງຄວາມໂປງໃສຂອງນະໂຍບາຍການລົງທຶນຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍ; ລວມເອົາຊັບສິນທາງປັນຍາລະດັບສູງ ແລະ ພາກ
ຂໍ້ກຳນົດການຄາເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມ
ຕອງການຂອງຍຸກສະໄໝເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.
      ສັນຍາການຄາເສລີທ່ີຮອບດານ: ເນ້ືອໃນຂອງ ອາເຊັບ 
ລວມມີ 20 ພາກສວນ, ບ່ໍພຽງແຕ່ລວມທັງການຄາທາງສິນຄາ
ການຄາທາງການບໍລິການ ການລົງທຶນ ແລະ ການເຂ້ົາຮວມ
ຕະຫຼາດອ່ືນໆ, ຍັງລວມທັງການຫັນການຄາໃຫມີຄວາມສະດວກ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ການຄາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເນ້ືອໃນຂ້ໍກຳ
ນົດລະບຽບການຈຳນວນຫຼາຍອ່ືນໆ.
      ສັນຍາການຄາເສລີທ່ີຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ: ໄດ
ເອົາໃຈໃສເຖິງຄວາມຮຽກຮອງຂອງທຸກຝາຍໃນຂອບເຂດອັນ
ໃຫຍທີ່ສຸດ, ບັນລຸຄວາມດຸນດຽງດານຜົນປະໂຫຍດໃນສິນຄາ 
ການບໍລິການ ການລົງທຶນ ແລະ ການເຂ້ົາຮວມຕະຫຼາດ ແລະ
ຂົງເຂດຂ້ໍກຳນົດລະບຽບການອ່ືນໆ.
      ສັນຍາການຄາເສລີທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ: ຈໍານວນຜົນຜະ
ລິດຕະພັນພາສີອາກອນເປັນສູນ ໃນການຄາສິນຄາໂດຍລວມ
ແມນເກີນກວ່າ 90% . ລະດັບການຄາທາງການບໍລິການ ແລະ 
ການເປີດກວາງໄດສູງກວາ ສັນຍາການຄາເສລີ “10+1”(ສັນ
ຍາການຄາເສລີອາຊຽນ-ຈີນ) ດັ້ງເດີມຢາງຊັດເຈນ. ພອມ
ດຽວກັນນ້ັນ, ອາເຊັບ ໄດເພ່ີມເຕີມສາຍພົວພັນການຄາເສລີລະ
ຫວາງປະເທດສໍາຄັນສອງຄູ ກໍຄື ຈີນກັບຍ່ີປຸນ ແລະ ຍ່ີປຸນກັບ
ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫຂະໜາດການຄາເສລີໃນ
ພາກພ້ືນຍົກສູງຂ້ຶນຢາງຈະແຈງ.
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①

       ອາເຊັບ ນໍາໂອກາດແນວໃດມາໃຫວິສາຫະກິດ?
       RCEP 为企业带来怎样的机遇？

      ສຳລັບວິສາຫະກິດແລວ, ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍທ່ີສຸດຂອງ
ອາເຊັບ ເກີດຜົນສັກສິດນ້ັນ ແມນການຫຸຼດຜອນຕ້ົນທຶນ ແລະ ການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂອກາດການສົ່ງອອກຫຼັງການຫຼຸດຜອນພາສີອາ
ກອນ.
      ນາງ ກໍສຽວຫົວ(Guo Xiaohua) ຮອງປະທານກຸມບໍລິ
ສັດ ເມີຍຈາ ຊານຕົ່ງຈຳກັດ(Shandong Meijia Group 

Co., Ltd.) ກາວວາ, ຄຽງຄູກັນກັບການຫຸຼດຜອນພາສີອາກອນ
ຂອງ ອາເຊັບ, ລູກຄາຕາງປະເທດຈະຍ່ິງສົນໃຈຕຕະຫຼາດຈີນ
ຫຼາຍຂ້ຶນ. “ຄຽງຄູກັນກັບການຫລຸດຜອນພາສີອາກອນເປັນແຕ
ລະປີ, ເຊ່ືອໝ້ັນວາໃບສ່ັງສິນຄາຈະນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.” ວິສາຫະ
ກິດທ່ີຖືການຈໍາໜາຍຜົນຜະລິດຕະພັນສັດນ້ໍາແຊແຂງ ແລະ ຜັກ
ເປັນຕ້ົນຕໍເຫ່ົຼານ້ີ ແມນມີຄວາມຮູສຶກຕຜົນປະໂຫຍດທາງນະໂຍ
ບາຍທ່ີເອ້ືອອຳນວຍນ້ີຊັດເຈນອ່ີຫີຼ.
      ສວນແບງຕະຫຼາດຂອງວິສາຫະກິດໄດຂະຫຍາຍກວາງ
ຂວາງກວາເກ່ົາ, ຕອງໂສການຜະລິດ ຕອງໂສສະໜອງໃນພາກ
ພື້ນໄດປັບປຸງໃຫໝັ້ນຄົງກວາເກົ່າ, ສິ່ງແວດລອມການເຮັດທຸ
ລະກິດທ່ີຍ່ິງສົມບູນຂ້ຶນ ການຄາຫັນໄປສູຄວາມສະດວກທ່ີມີລະດັບ
ສູງກວາເກ່ົາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອ່ືນໆທັງເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ພາຍຫັຼງ ອາເຊັບ ເກີດຜົນສັກສິດປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດນຳມາໃຫ
ແກວິສາຫະກິດ.
      ທັງຊກຍູສ່ົງເສີມການຄາ ທັງມີຜົນປະໂຫຍດຕການລົງທຶນ.
“ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງສັນຍານີ້ ຈະດຶງດູດການລົງທຶນຍິ່ງ
ຫຼາຍກວາເກົ່າເຂົ້າສູປະເທດໄທ, ໂດຍສະເພາະແມນປະເທດ
ຈີນ ທ່ີເປັນແຫຼງປະເທດການລົງທຶນໂດຍກົງຕາງປະເທດຕ້ົນຕໍ
ຂອງໄທ.” ທານ ສູເກິນລໍ(Xu Genluo)ຜູອໍານວຍການ ແລະ 

ທ່ີປຶກສາລະດັບສູງຂອງສວນອຸດສາຫະກຳຣະຢອງ ໄທ-ຈີນ ກາວ
ວາ, ການຍົກເລີກພາສີອາກອນ ຫຼຸດຜອນການຂັດຂວາງທີ່ບ
ແມນດານພາສີ ແລະ ມາດຕະການອ່ືນໆ ຈະຍົກສູງລະດັບການ
ເຊ່ືອມໂຍງຂອງຕອງໂສສະໜອງລະຫວາງຈີນ ແລະ ໄທ.
      ພາຍໃນເນ້ືອໃນຂອງ ອາເຊັບ ມີຂ້ໍໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນອ່ີຫີຼ ກໍຄື “ຫັຼກ
ການສະສົມແຫຼງກຳເນີດສິນຄາ”. ອີງຕາມກົດລະບຽບນ້ີ, ຖາ
ພາກສວນເພີ່ມເຕີມຂອງຜົນຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຢູໃນຂະບວນ
ການປຸງແຕງຂ້ຶນກັບສະມາຊິກ 15 ປະເທດ ແລະ ຍອດມູນຄາ
ການເພ່ີມເຕີມສະສົມໄດກາຍ 40% ກໍສາມາດຊົມໃຊນະໂຍບາຍ
ດານພາສີອາກອນທ່ີກຽວຂອງ.
      “ຂ້ໍກໍານົດລະບຽບການດ່ັງກາວນ້ີ ຈະຊກຍູສ່ົງເສີມຕ້ົນທຶນ
ການຜະລິດໃຫໜອຍທີ່ສຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງການຄາທີ່
ດີເດ່ັນທ່ີສຸດພາຍໃນພາກພ້ືນ, ເຊ່ິງມີຜົນຜະລິດຕະພັນຕການເພ່ີມ
ທະວີການຮວມມືຕອງໂສການຜະລິດ ຕອງໂສສະໜອງໃນພາກ
ພື້ນໃຫເຂັ້ມແຂງ.” ທານ ກາວເຟິງ(Gao Feng) ໂຄສົກກະ
ຊວງການຄາຈີນເວ້ົາແນວນ້ີ.
       ຜູບໍລິໂພກຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ?
       消费者如何受益？

       ນົມຜົງນູແວນເຊລັງ ເຄ່ືອງສຳອາງສາທາລະນະລັດເກົາ
ຫີຼ ເຄ່ືອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຍ່ີປຸນ ຖ່ົວລຽນໄທ ແລະອ່ືນໆ
ເປັນ “ເຄ່ືອງປະຈຳ” ພາຍໃນລົດຊ້ືສິນຄາຂອງນາງ ຈາງ ຊາວ
ເມືອງປັກກິ່ງ. “ພາສີອາກອນໄດຫຼຸດຜອນ, ສິນຄາຂາເຂົ້າທີ່
ພວກເຮົາຊ້ືກໍຈະຍ່ິງຖືກກວາ, ການເລືອກເຟ້ັນກໍຍ່ິງຫຼາຍກວາ.”
ລາວເວ້ົາແບບນ້ີ.
      ການເລືອກເຟ້ັນທ່ີຍ່ິງຫຼາຍກວາ ລາຄາທ່ີຍ່ິງຖືກກວາ ຄວາມ
ໄວທ່ີຍ່ິງໄວກວາ…ການມີຄຸນນະພາບສູງ ມີລາຄາຖືກ ມີຄວາມ
ສະດວກ, ນ້ີຄືຄຳສັບສຳຄັນ 3 ຂ້ໍທ່ີ ອາເຊັບ ເກີດຜົນສັກສິດໄດ
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ນໍາມາໃຫແກຜູບໍລິໂພກ.
      ໃນມ້ືທ່ີ ອາເຊັບ ເກີດມີຜົນສັກສິດມ້ືນ້ັນ, ພາສີອາກອນຂອງ
ຜົນຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຊດໄດຫຸຼດຜອນເປັນສູນ. ຫັຼງຈາກການຫຸຼດ
ຜອນແລວໆ, ນ້ໍາໝາກພາວ ຜົນຜະລິດຕະພັນໝາກນັດ ຜົນຜະ
ລິດຕະພັນເຈຍທ່ີຈີນໄດນຳເຂ້ົາຈາກອາຊຽນ, ເຕົາແມເຫັຼກໄຟ
ຟາ ເຕົາປ້ິງໄຟຟາທ່ີນຳເຂ້ົາຈາກຍ່ີປຸນ ທັງຈະຍົກເລີກພາສີອາ
ກອນຕາມເທື່ອລະກາວ, ສິນຄາທີ່ດີງາມສວນລາຄາຖືກທີ່ຍິ່ງ
ຫຼາຍກວາຈະເຂ້ົາສູລົດຊ້ືສິນຄາຂອງຜູບໍລິໂພກ.
      ບພຽງແຕຍ່ິງຫຼາຍກວາ ຍັງຈະຍ່ິງໄວກວາ. ສໍາລັບສິນ
ຄາທ່ີເນ່ົາເປ່ືອຍງາຍ, ເຊ່ັນ ອາຫານທະເລ ໝາກໄມ ຜັກ ແລະ 
ສິນຄາສົດອ່ືນໆ, ຄວນປອຍຜານດານພາຍໃນເວລາ 6 ຊ່ົວໂມງ; 
ອະນຸຍາດໃຫສິນຄາຂົນສ່ົງທາງອາກາດຜານດານໃຫໄວກວາ…
ອາເຊັບ ໄດນໍາໃຊກົດລະບຽບຄື: ການຄາແບບບມີເຈຍ ການຢ້ັງ
ຢືນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຕົ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫການຊື້ສິນຄາ
ຂາມຊາດຍ່ິງສະດວກສະບາຍກວາເກ່ົາ.
      ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຫັຼງຈາກ ອາເຊັບ ເກີດຜົນສັກສິດ, ບພຽງ
ແຕສອງແສງຢູໃນການຊ້ືເຄ່ືອງ ຍັງຢູໃນການບໍລິການ.
       ໃນດານການຄາທາງການບໍລິການ, ສະມາຊິກຂອງ ອາ
ເຊັບໂດຍລວມແລວທັງໄດໃຫຄຳໝ້ັນສັນຍາວາ ຈະເປີດອົງການ
ການຄາທາງການບໍລິການໃນຈຳນວນ 100 ກວາອົງການ. 
“ການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມຊາດ ການເງິນອິນເຕີເນັດ ການ
ເຂ້ົາການທາງອອນລາຍ ການສຶກສາທາງອອນລາຍ ການນັດ

ກວດນຳທານໝໍທາງອອນລາຍ ແລະ ພາລະກິດໃໝຮູບແບບ
ໃໝອື່ນໆ ຈະຕອນຮັບໂອກາດການພັດທະນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍກວາ, 
ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫຜູບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດຊົມໃຊເຖິງລາຄາທີ່
ຍ່ິງຖືກກວາ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຍ່ິງມີຄຸນນະພາບສູງກວາ.” 
ທານ ກາວເຟິງ ກາວແບບນ້ີ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ①ເຮືອບັນທຸກສິນຄາແລນອອກຈາກທາເຮືອນ້ໍາເລິກ ຢາງຊານ(Yang

shan Port ) ຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ

图① 货轮驶离上海洋山深水港码头 人民视觉 图

ຮູບ ② ສວນອຸດສາຫະກໍາລົດຈັກແຫງໜ່ຶງທ່ີຕ້ັງຢູໃນເຂດ ເຕີຫົງ ຂອງເຂດ

ທົດລອງການຄາເສລີຈີນ(ຢຸນນານ)(Dehong area of China pilot

Free Trade Zone)(Yunnan) 

图② 位于中国（云南）自由贸易试验区德宏片区的一家摩托产业
园 新华社 图

ຮູບ ③ ຊາວເມືອງເລືອກສິນຄານໍາເຂ້ົາ

图③ 市民挑选进口商品 CFP 图

ຮູບ ④ ຮານຄາປອດພາສີທ່ີສະໜາມ ຣືເຢຍ(Ri Yue) ນະຄອນໄຫໂຂວແຂວງ

ໄຫຫໍຼາ 

图④ 海南省海口市日月广场免税店 新华社 图

ຮູບ ⑤ “ຮານຄາຍ້ິມແຍມ” ຂອງເວທີການຄາເອເລັກໂຕຣນິກກໍາປູເຈຍ

图⑤ 柬埔寨电子商务平台“微笑商城”新华社 图

② ④

③ ⑤
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3vdkf0v'laopk;jkfh;pdkorq;rao76jIj;,
glf4tdyfIv[fhko.orkdrnho(RCEP) c]t 
glahomk']qfw2]k;-9uogduf,uzqoltmhvogruj,g8u,
RCEP 机遇与中老铁路产生叠加效应

      ສັນຍາວາດວຍການພົວພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານ
ໃນພາກພື້ນ ກໍຄື RCEP(ອາເຊັບ) ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍສຳ
ຄັນຫຼາຍຕການຊກຍູສ່ົງເສີມການພັດທະນາການຮວມມືເສດຖະ
ກິດການຄາໃນພາກພ້ືນ. ມີນັກຄ້ົນຄວາໄດຊ້ີອອກວາ, ໂອກາດ
ຂອງ ອາເຊັບ ແລະ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະເກີດມີຜົນສະ
ທອນເພ່ີມເຕີມ,ເກີດມີບົດບາດຊກດັນອັນໃຫຍຫຼວງກວາເກ່ົາ.
ການເດີນທາງຂອງຄົນລາວ ສະດວກວອງໄວຂ້ຶນ

老挝人出行舒适便捷

      “ເທ່ືອນ້ີເປັນເທ່ືອທໍາອິດຂອງຂອຍໄດຂ່ີລົດໄຟ, ມັນແລນ

ຈັ່ງໄວຫຼາຍແທ!” ນາງ ຄໍາພຸດ ສີວົງໄຊ ທີ່ມາຈາກແຂວງອຸ
ດົມໄຊປະເທດລາວຮູສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຕການສຳຜັດເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນເທ່ືອທຳອິດຂອງຕົນ. 
      ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນຳໃຊແລວ,
ນາງ ຄຳພຸດ ສີວົງໄຊ ທ່ີບເຄີຍຂ່ີລົດໄຟມາກອນ ລໍຖາບໄດຈ່ຶງ
ພາພແມ ແລະ ລູກ 3 ຄົນ ໄປຂ່ີລົດໄຟທ່ີເດີນທາງຈາກນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນກັບບານ. “ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮອດອຸດົມ
ໄຊ, ບເຖິງ 3 ຊ່ົວໂມງກໍໄປຮອດແລວ. ກອນເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ເປີດການນໍາໃຊ, ຂີ່ລົດເມຕອງໃຊເວລາ 21 ຊົ່ວໂມງ, ເຖິງ
ແມນວາຂັບລົດດວຍຕົນເອງ ໄວທ່ີສຸດກໍຕອງໃຊເວລາ 13 ຊ່ົວ
ໂມງ.” ນາງເວ້ົາວາ, ຄວາມສະດວກຂອງລົດໄຟແມນເຫັນໄດ
ຢາງຊັດເຈນ.
      ນາງ ຢຽນເໝີຍ(Yan Mei)ເປັນຄົນຈີນຕາງດາວທ່ີດຳ
ລົງຊີວິດຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ. ຫຼັງຈາກເສັ້ນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນຳໃຊແລວ, ລູກຊາຍຂອງ ນາງ
ຢຽນເໝີຍ ໄດຊ້ືປ້ີລົດໄຟຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາຫຼວງພະ

从最初依靠中老国际班车从云南运送花卉到老挝万

象，到后来用冷链车，再到现在的中老铁路，老挝浪漫鲜

花店老板李欣见证跨国物流运输方式的更新升级，运输时

间大幅缩短，通关时间也从曾经的 3-4 天，减少到现在

的几个小时。李欣说，现在中老铁路通车了，RCEP 也

正式生效实施，前景一片美好，期待实现更大发展。

■ 本刊记者 覃雪丹 毕漪倩 杨春梅 / 文

①
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ບາງໃຫແກລາວ. ເມ່ືອນ່ັງຢູເທິງ “ຂະບວນລານຊາງ”, ນາງ 
ຢຽນເໝີຍ ມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ. “ການຂາມຜານຈາກການ
ບມີ ຮອດການມີຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟທັນສະໄໝຂອງລາວ, ໄດ
ຢ້ັງຢືນວາປະເທດລາວກຳລັງພັດທະນາຢາງວອງໄວ, ຂອຍເຊ່ືອ
ໝ້ັນວາ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະນໍາເອົາໂອກາດການພັດ
ທະນາທ່ີຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາ ມາໃຫແກປະເທດລາວ.”
ການຂົນສ່ົງສິນຄາຂາມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ສະດວກວອງໄວຂ້ຶນ

中老跨国物流高效快捷

      “ອີງຕາມເນ້ືອໃນຂອງ ອາເຊັບ, ເມ່ືອວິສາຫະກິດຂາເຂ້ົາ
ຂາອອກເຮັດການທຸລະກິດສາກົນກັບສະມາຊິກປະເທດ ອາເຊັບ 
ຈະຊົມໃຊນະໂຍບາຍກໍຄື ການຫຸຼດຜອນ ຍົກເລີກພາສີອາກອນ 
ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການຜານດານ, ສຳລັບສິນຄາທ່ີຂົນ
ສົ່ງໄວ ສິນຄາທີ່ເນົ່າເປື່ອຍງາຍ ຈະພະຍາຍາມປອຍພາຍໃນ 
6 ຊ່ົວໂມງຫັຼງຈາກສິນຄາຮອດດານ, ນ້ີຈ່ັງເປັນຂາວດີຂາວໜ່ຶງ
ແທໆ .” ທານ ຫີຼຊິນ(Li Xin)ພຄາຂອງຮານດອກໄມໂລແມນຕິກ
ລາວ ມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕຕະຫຼາດດອກໄມລາວໃນອະນາຄົດ.
      ໃນປີ 2008, ສອງຜົວເມຍ ຫີຼຊິນ ທ່ີມາຈາກແຂວງເສສວນ
ປະເທດຈີນ ໄດລົງສູທິດໃຕ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດການເຮັດທຸ
ລະກິດ. ເມ່ືອຄິດວາແຂວງຢຸນນານມີທາແຮງດານພູນສັນຖານ
ກັບປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ, ພອມແຂວງຢຸນນານຍັງ
ເປັນແຂວງດອກໄມໃຫຍ ສອງຄົນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຮັດທຸລະກິດ
ການຄ້າຂາຍດອກໄມຂາມຊາດ. “ໃນເວລານ້ັນ, ແຂວງຢຸນນານ
ມີລົດເມສາກົນມາປະເທດລາວ ພວກເຮົາກໍເລືອກມາລາວ. 
ຄວາມຈິງໄດຢ້ັງຢຶນວາ ການເລືອກເຟ້ັນຂອງພວກເຮົາແມນ

ຖືກຕອງແລວ. ດຽວນ້ີ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເປີດການ
ນຳໃຊ, ຕະຫຼາດປະເທດລາວໃນອະນາຄົດ ຈະມີກຳລັງບ່ົມຊອນ
ຍ່ິງຫຼາຍກວາ.” ທານ ຫີຼຊິນ ເວ້ົາດ່ັງນ້ີ. ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດຈີນ
ທ່ີຢູລາວສາງຕ້ັງໃໝ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງງານສະເຫີຼມສະຫຼອງ ໂດຍທ່ົວ
ໄປແລວ ລວນແຕມັກມາສ່ັງຊ້ືດອກໄມກັບທານ ຫີຼຊິນ, ສວນລູກ
ຄາຂາຍຍອຍສວນຫຼາຍແມນຄົນລາວ. ນອກຈາກຂາຍດວຍຕົນ
ເອງແລວ, ທານ ຫຼີຊິນ ກໍສະໜອງດອກໄມໃຫແກພຄາຕາງ
ແຂວງ ຫືຼ ນັກສຶກສາລາວທ່ີເຮັດທຸລະກິດເອງ.
      ເລ່ີມຈາກອີງອາໄສຕລົດເມສາກົນລາວ-ຈີນຂົນສ່ົງດອກ
ໄມຈາກແຂວງຢຸນນານໄປສູປະເທດລາວໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຮອດ
ໃນຕມານຳໃຊລົດແຊເຢັນ(Cold chain car) ແລະ ຮອດເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນດຽວນ້ີ, ທານ ຫີຼຊິນ ໄດເປັນສັກຂີພິຍານ
ການປັບປຸງ ຍົກລະດັບຂອງວິທີການຂົນສົ່ງສິນຄາຂາມຊາດ, 
ເວລາການຂົນສ່ົງໄດຫຸຼດໜອຍລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເວລາຜານ
ດານກໍໄດໜອຍລົງຈາກ 3-4 ມ້ືໃນເມ່ືອກອນມາກາຍເປັນສອງ
ສາມຊົ່ວໂມງໃນປັດຈຸບັນ. ທານ ຫຼີຊິນ ເວົ້າວາ, ດຽວນີ້ເສັ້ນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດເປີດການນຳໃຊ, ອາເຊັບ ກໍເກີດມີຜົນ
ສັກສິດຢາງເປັນທາງການ, ອະນາຄົດແມນສົດໃສ, ຂອຍຫວັງ
ວາ ຈະມີການພັດທະນາທ່ີຍ່ິງໃຫຍກວາເກ່ົາ.
vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຖຽວລົດໄຟຂະບວນ ຟູຊິງ ແລນຜານຂົວໃຫຍຢວນຈຽງ(Yuanjiang 

River)ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图① 复兴号列车通过中老铁路元江双线特大桥 新华社 图

ຮູບ ② ນັກທອງທຽວລົງລົດທ່ີສະຖານີລົດໄຟຫຼວງພະບາງ
图② 旅客在琅勃拉邦站下车 新华社 图

②
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RCEP 给区域内各国经济带来极大发展机遇

——访老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯

      ເມ່ືອຮັບການສຳພາດສະເພາະທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະ
ເທດລາວ ທານ ດາວວົງ ພະຈັນທະວອນ ຮອງປະທານສະພາ
ການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫງຊາດລາວໄດກາວວາ, ສັນ
ຍາວາດວຍການພົວພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານໃນພາກ
ພ້ືນ ກໍຄື RCEP(ສັນຍາອາເຊັບ) ໄດນໍາໂອກາດການພັດທະນາ
ອັນຍ່ິງໃຫຍມາໃຫແກເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ.
      ທານ ດາວວົງ ກາວວາ, ອາເຊັບ ສາມາດຫຸຼດຜອນຕ້ົນທຶນ
ການຄາ ແລະ ການຂົນສ່ົງໃນພາກພ້ືນ ແລະ ນຳເອົາຊອງທາງ
ປະກອບອາຊີບຍິ່ງຫຼາຍກວາເກົ່າມາໃຫແກປະຊາຊົນໃນພາກ
ພ້ືນ, ກໍຈະຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ. ເພ່ິນເວ້ົາ
ວາ, ທາແຮງອັນພ້ົນເດ່ັນຂອງເສດຖະກິດລາວ ສະແດງອອກ

ຢູໃນດານການສົ່ງອອກບແຮ ແລະ ຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ 
ແລະ ດານເສດຖະກິດທາງການທອງທຽວເປັນຕ້ົນ, ຕອງການ
ປັດໄຈດານເສດຖະກິດໃນພາກພ້ືນໄຫຼວຽນເສລີຫຼາຍຂ້ຶນ, ສວນ
ວາ ອາເຊັບ ໄດອໍານວຍໂອກາດໃນການໄປມາຫາສູກັນຂອງ
ຄົນ ແລະ ການຄາແກປະເທດລາວ.
      ທານ ດາວວົງ ເວ້ົາວາ, ຫັຼງຈາກ ອາເຊັບ ເກີດຜົນສັກສິດ
ແລວ, ການສ່ົງອອກຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງລາວ ຈະຮັບ
ທາແຮງດານຕະຫຼາດອັນໃຫຍກວາເກ່ົາ, ຄົນລາວໄປເຮັດວຽກ
ຢູຕາງປະເທດຈະຍ່ິງງາຍຂ້ຶນ. ທານໄດເນ້ັນໜັກວາ, ອາເຊັບ
ເຮັດໃຫການພົວພັນລະຫວາງລາວ ກັບ ຈີນຍ່ິງແໜນແຟນຂ້ຶນ,
ທັງຈະຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວຢາງໃຫຍຫຼວງ.
      ທານ ດາວວົງ ເຫັນວາ, ປະລິມານການຄາລະຫວາງປະ
ເທດສະມາຊິກ ອາເຊັບ ໃນພາກພື້ນຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຕ
ເນ່ືອງ, ປະລິມານການຂົນສ່ົງສິນຄາຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ ກໍຈະເພ່ີມຂ້ຶນຢາງຕເນ່ືອງເຊ່ັນດຽວກັນ. ລາວເວ້ົາວາ, ບົດ
ບາດຂອງ ອາເຊັບ ບວກກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສາມາດ
ຫຸຼດຕ້ົນທຶນການຄາຂອງສິນຄາຢາງມີປະສິດທິພາບ.
      ຄຽງຄູກັນກັບການເປີດນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, 
ປະເທດຈີນໄດກາຍເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການຄົມມະນາຄົມໃນ
ພາກພ້ືນ, ອັນນ້ີຈະຊກຍູສ່ົງເສີມການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ
ລາວຢາງໃຫຍຫຼວງ. ທານ ດາວວົງ ເວ້ົາວາ, ໃນຕໄປ, ການ
ສ່ົງອອກຂອງລາວຈະສືບຕເພ່ີມທະວີຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ຈະມີທຶນຮອນ
ຕາງປະເທດຍິ່ງຫຼາຍກວາເກົ່າເລືອກເຂົ້າມາລົງທຶນຢູລາວ. 
“ນີ້ໄດນໍາເອົາໂອກາດມາໃຫແກນັກທຸກລະກິດ, ໃນອະນາຄົດ 
ທຸລະກິດຈະຍ່ິງເຮັດຍ່ິງໃຫຍຂ້ຶນ ຍ່ິງເຮັດຍ່ິງດີຂ້ຶນ.”

老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯日前在接受专访时说，RCEP 能够

降低区域内贸易和运输成本，给区域内民众带来更多就业渠道，也将推动老挝经济

发展。RCEP 与中老铁路作用叠加，能有效降低商品贸易成本。

ທ່ານ ດາວວົງ ພະຈັນທະວອນ ຮອງປະທານບໍລິຫານສະພາການ
ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

老挝国家工商会执行副会长道旺·帕占塔冯 新华社 图
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      ເມ່ືອຮັບການສຳພາດສະເພາະທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະ

ເທດລາວ ທານ ບຸນເລື່ອງ ຫຼວງປາສັກ ຮອງປະທານສະພາ

ການຄາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫງຊາດ ລາວ ໄດກາວວາ, ສັນ

ຍາວາດວຍການພົວພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານໃນພາກ

ພື້ນ ກໍຄື RCEP(ສັນຍາອາເຊັບ) ທີ່ເກີດຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 1 

ມັງກອນ ປີ 2022 ມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍຕການຊກຍູສົ່ງ

ເສີມການຄາເສລີໃນພາກພ້ືນ.

      ທານ ບຸນເລ່ືືອງ ເວ້ົາວາ, ເບ່ິງຈາກບໍລິເວນພາກພ້ືນແລວ,

ອາເຊັບ ບພຽງແຕເຮັດໃຫການຄາຂອງສິນຄາ ແລະ ການຄາ

ທາງການບໍລິການຍ່ິງສະດວກສະບາຍກວາເກ່ົາ ທັງຈະຊກດັນ

ການລົງທຶນຕາງປະເທດຂອງສະມາຊິກປະເທດອາຊຽນອີກ

ດວຍ; ເບ່ິງຈາກແງມູມຂອງປະເທດລາວເອງແລວ, ບົດບາດ

ຂອງ ອາເຊັບ ແມນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ, ມັນຈະນໍາເອົາ

ເງື່ອນໄຂການຄາທີ່ຍິ່ງມີຜົນປະໂຫຍດກວາ ການລົງທຶນທີ່ຍິ່ງ

ສະດວກກວາ ແລະ ນັກທອງທຽວຕາງປະເທດທ່ີຍ່ິງຫຼາຍກວາ

ມາປະເທດລາວ. “ອາເຊັບ ຈະເປີດສາກໃໝໃຫແກການເຊ່ືອມ

ໂຍງກັນຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຄາໃນພາກພ້ືນ, ກໍຈະຊກ

ຍູປະເທດລາວກາຍເປັນຈຸດພ້ົນເດ່ັນຂອງໂລກ.”

      ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2021, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ໄດເປີດການນຳໃຊ. ທານ ບຸນເລ່ືອງ ໄດເນ້ັນໜັກວາ, ພາຍໃຕ

ຂອບ ອາເຊັບ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະມີອະນາຄົດທ່ີສົດໃສ.

“ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເຮັດໃຫປະເທດລາວກາຍເປັນທາງ

ຜ່ານຂອງພາກພ້ືນ ກາຍເປັນໂຄງລາງພ້ືນຖານອັນສຳຄັນຂອງ

老挝国家工商会副会长奔勒·銮巴色日前在接受采访时表示，于

2022 年 1 月 1 日生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对

促进区域内自由贸易意义重大，也将让中老铁路发挥更大作用。

ລາວເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນກັບພາກພ້ືນ. ນອກຈາກໄດສາງ

ອາຊີບເປັນພັນເປັນໝ່ືືນແລວ, ພາຍໃຕຂອບ ອາເຊັບ ເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍຍິ່ງຈະສົ່ງເສີມບົດບາດອັນສຳຄັນໃນດານ

ການຊກຍູການຄາ ແລະ ການລົງທຶນຕປະເທດລາວ, ຈ່ຶງເພ່ືອ

ຊກຍູການປະຕິບັດການຮວມມືຫຼາຍຝາຍ.”

RCEP 将让中老铁路发挥更大作用

——访老挝国家工商会副会长奔勒·銮巴色

老挝国家工商会副会长奔勒·銮巴色 新华社 图

ທານ ບຸນເລ່ືອງ ຫຼວງປາສັກ ຮອງປະທານ ສະພາການຄາ ແລະ 

ອຸດສາຫະກຳ ແຫງຊາດລາວ 
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作者 ：苏佳浩 （北京外国语大学老挝留学生）

      ຫິມະຂາວອອນທ່ີໂຮຍລົງມາຢາງຊາໆບວກກັບສາຍລົມທ່ີ
ພັດເຂ້ົາມາເປັນບາດໆ, ຄືສັນຍານທ່ີບອກໃຫຮູວານະຄອນຫຼວງ
ປັກກ່ິງໄດກາວເຂ້ົາສູລະດູໜາວຢາງແທຈິງແລວ. ຂອຍຫາກໍ່
ມາສຶກສາທ່ີປັກກ່ິງ ແລະ ປະເທດຈີນເປັນປີທຳອິດ ແນນອນສ່ິງ

ທ່ີຂອຍລໍຄອຍມາຕະຫຼອດເວລານ້ັນ ກໍຄືການມາເຖິງຂອງລະດູ
ໜາວ ແລະ ຫິມະທ່ີຈະຕົກລົງມາໃນລະດູນ້ີນ້ັນເອງ. 
      ລະດູໜາວຂອງປັກກ່ິງຈະເລ່ີມແຕເດືອນ ພະຈິກ ຫາເດືອນ
ກາງເດືອນ ມີນາ. ແຕກອນທ່ີຈະກາວມາເຖິງລະດູໜາວນ້ີ ຢູປະ

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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ເທດຈີນຕອງຜານລະດູໃບໄມຫ່ົຼນກອນ, ຮອດເດືອນ ຕຸລາ ອາ
ກາດຈະເລ່ີມເຢັນລົງ ແລະ ມີລົມພັດເປັນບາງໄລຍະ ຕ້ົນໄມໃບ
ຫຍາສອງຂາງທາງທີ່ຂຽວງາມກໍເລ່ີມປຽນເປັນສີເຫືຼອງອອນ,  
ໂດຍສະເພາະແມນໃບຂອງຕົ້ນຢິນສີ້ງ(Ginkgo)ທີ່ເຫຼືອງງາມ
ເປັນພິເສດ ເໜືອນກັບວາລະດູການກຳລັງເສກປັ້ນໃຫທຳມະ
ຊາດມີສີສັນທ່ີສວຍງາມຂ້ຶນ. 
      ພໍຜານໄປໄດໄລຍະໜ່ຶງ ໃບໄມທ່ີຫຼາເຫືຼອງເຕັມຕ້ົນກໍຄອຍໆ
ຫຼົ່ນລົງເທື່ອລະໃບສອງໃບຕາມແຮງຂອງກະແສລົມ, ແຕສິ່ງ
ທ່ີເຮັດໃຫຂອຍມີຄວາມສຸກກັບສາຍລົມທ່ີເຢືອກເຢັນຂອງໄລຍະ
ນ້ີກໍຄືສຽງນົກກາທ່ີແວ່ວວອນຢູເທິງງາໄມ, ເຊ່ິງເປັນສ່ິງທ່ີໜາ
ແປກໃຈຫຼາຍທ່ີນະຄອນຫຼວງຍ່ິງໃຫຍແຫງນ້ີ, ຍັງມີສຽງນົກກາ 

ແລະ ສັກກຸນາອີກຫຼາຍຊະນິດທ່ີພາກັນສ່ົງສຽງເໝືອນກັບຢູໃນ
ປາ. ກ່ິນອາຍຂອງໃບໄມແຫງກັບສຽງນົກກາທ່ີພັດມາກັບສາຍ
ລົມນ້ັນ ເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກຜອນຄາຍ ແລະ ອອນຊອນໄປກັບບັນ
ຍາກາດໃນນະທ່ີນ້ັນ, ຂອຍຈ່ຶງຢຸດບາດຕີນພອມທັງອາແຂນຮັບ
ສາຍລົມທ່ີພັດຜານມາ ແລະ ສູດລົມຫາຍໃຈເລິກໆເຂ້ົາໄປຢາງ
ເຕັມປອດ; ທັນໃດນ້ັນ, ຄວາມເຄ່ັງຕຶງທຸກຢາງຈາກການຮຽນ
ກໍຈາງຫາຍໄປປານປິດຖ້ິມ. ນ້ີຄືມົນສະເໜຢາງໜ່ຶງໃນໄລຍະຕ້ົນ
ຂອງລະດູໜາວ ທ່ີຝັງເລິກຢູໃນໃຈຂອງຂອຍຈົນຮອດຕອນນ້ີ. 
      ເມ່ືອໃບໄມຫ່ົຼນລົງເຕັມພ້ືນ ຕ້ົນໄມທ່ີທຸກໆຕ້ົນກໍເຫືຼອພຽງກ່ິງ
ການທ່ີລອນຈອນຢາງໜາສົງສານ, ສາຍລົມທ່ີພັດມາໃນໄລຍະ
ນ້ີກໍຈະເລ່ີມແຮງ, ພອມກັນນ້ັນອຸນຫະພູມກໍເລ່ີມຕິດລົບ. ເມ່ືອກາວ

ທິວທັດຫິມະຂອງລາຊະວັງເກ່ົາ
故宫雪景 CFP 图
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ເຂ້ົາສູລະດູໜາວແທໆ , ຄວາມຫວັງທ່ີຢາກສຳຜັດລະດູໜາວທ່ີ
ຢູໃນຫົວຂອງຂອຍມາໂດຍຕະຫຼອດນັ້ນ ກໍໝົດໄປທັນທີ, ເພາະ
ຄວາມໜາວມັນແຮງພິລຶກ! ອີກຢາງໜຶ່ງຂອຍກໍບລື້ງເຄີຍກັບ
ສະພາບອາກາດແບບນ້ີມາກອນ. 
      ແຕໃນຄວາມໂຊກຮາຍນ້ີກໍມີຄວາມໂຊກດີຢາງໜ່ຶງນ້ັນກໍ
ຄື: ຫິມະ. ຄືນມ້ືນ້ັນຂອຍໄປຄ້ົນຄວາບົດຮຽນຢູຫໍສະໝຸດ ຕອນທ່ີ
ຍາງກັບຫໍພັກຂອຍຮູສຶກມີສິ່ງໃດໜຶ່ງເມັດນອຍໆເຢັນໆຕົກລົງ
ມາຈາກທອງຟາ, ຕອນທຳອິດຄິດວາຝົນຕົກ, ແຕໄດຍິນໝູຫຼາຍ
ຄົນຮອງວາ ຫິມະຕົກແລວໆ...ຂອຍຈ່ຶງຖາມຕົນເອງວາ ນ້ີຫວາ
ຫິມະ! ໃນຕອນເດິກຂອງຄືນນ້ັນ ຫິມະຕົກແຮງຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ, ຄົນ
ທ່ີບເຄີຍເຫັນຫິມະຈັກເທ່ືອຄືຂອຍກໍພາກັນຕ່ືນເຕ້ັນ ແລນຫ້ິຼນຫິມະ
ຢາງສະໜຸກສະໜານ, ເມັດຫິມະຕົກລົງຢາງບຂາດສາຍ, ຫັນ
ໄປທາງໃດກໍມີເຕັມແຕຫິມະທີ່ກະຈາຍເປັນສີຂາວໄປທົ່ວເດີ່ນ. 
ພວກເຮົາພາກັນກຄົນຫິມະທີ່ໜາຮັກຂຶ້ນຫຼາຍໆໂຕ ເຖິງວາມື
ຈະເຢັນຈົນກາມແຕກໍຍັງຢາກຫ້ິຼນຕຢາງບຮູສຶກອ່ີມ ແລະ ຄົນທ່ີ
ມວນຊື່ນກັບຫິມະທີ່ຕົກລົງມາໃນຄືນນັ້ນ ບພຽງແຕພວກເຮົາ
ເທ່ົານ້ັນທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນກັບການມາເຖິງຂອງຫິມະ, ແຕຍັງມີເດັກນອຍ
ຄົນຈີນຫຼາຍໆຄົນທ່ີພາກັນຫ້ິຼນຫິມະຢາງມວນຊ່ືນບຕາງຫຍັງກັບ
ພວກເຮົາ. ພາບເດັກນອຍທ່ີໄລຟາດຫິມະໃສກັນຢາງເບີກບານ
ນ້ັນ, ເຮັດໃຫຂອຍນຶກເຫັນພາບການຫ້ິຼນຂ້ີຕົມຍາມລະດູຝົນຕອນ
ໄວເດັກຂອງຕົນເອງ. ສະພາບແວດລອມຄືສ່ິງທ່ີມອບທຸກສ່ິງຢາງ
ໃຫກັບຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະ ຈະຝັງໄວຢູໃນໃຈຕະຫຼອດໄປ, ດ່ັງ

ດຽວກັນກັບຂອຍທ່ີຕອນນ້ີໄດສຳຜັດກັບພູມອາກາດທ່ີແຕກຕາງ
ຈາກບານເກີດຂອງຂອຍປານຄົນລະຟາກຟາ, ແຕໃນຄວາມ
ຊົງຈຳຂອຍນ້ັນກໍຍັງຈົດຈຳພາບເກ່ົາໆໃນອະດີດໄດດີສະເໝີ. 
      ເຖິງສະພາບອາກາດຈະມີການປຽນແປງຫຼາຍສຳໃດ, ແຕ
ຊາວເມືອງປັກກິ່ງກໍຍັງໃຊຊີວິດຕາມປົກກະຕິ, ມະຫານະຄອນ
ແຫງນ້ີບເຄີຍງຽບເຫງົາ, ກົງກັນຂາມ ເມ່ືອລະດູໜາວມາເຖິງ 
ກໍຍ່ິງເຮັດໃຫເມືອງປັກກ່ິງມີທິວທັດທ່ີສວຍງາມຍ່ິງຂ້ຶນ, ໂດຍສະ
ເພາະພະລາດຊະວັງຕອງຫາມກູກົ່ງ, ໃນຍາມລະດູໜາວນີ້ຈະ
ມີທັດສະນີຍະພາບທ່ີງົດງາມທ່ີສຸດ, ອາຄານ ແລະ ສ່ິງກສາງບູ
ຮານທ່ີຕ້ັງຢາງເດ່ັນສະຫງາໃນໃຈກາງເມືອງແຫງນ້ີ ເມ່ືອມີຫິ
ມະສີຂາວໃສສະອາດປະກອບລົງມາຕ່ືມແລວ ກໍຍ່ິງມີຄວາມງົດ
ງາມປານຢູເທິງເມືອງຟາ. ແຕມີສ່ິງໜ່ຶງທ່ີພູມອາກາດໄດສາງ
ໃຫຄົນເຮົາຮູຈັກປັບໂຕ ແລະ ຕິດພັນມາກັບວິຖີຊີວິດຈົນເປັນວັດ
ທະນະທຳນ້ັນກາຍເປັນສັນຍາລັກຢາງໜ່ຶງຂອງແຕລະຂົງເຂດ, 
ເຊ່ິງຢູປະເທດຈີນກໍມີເຊ່ັນດຽວກັນ. ວັດທະນະທຳອາຫານການ
ກິນຂອງປະເທດຈີນນ້ັນ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ
ທີ່ສຸດ. ແຕສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນຈີນນິຍົມກິນໃນລະດູໜາວນີ້ກໍຄືຊີ້ນຈຸມ 
ຫືຼ ຊ້ີນຈຸມເສສວນ, ອາກາດທ່ີໜາວສະບ້ັນໄປທ່ົວຄີງ ພໍແຕເຫັນ
ນ້ໍາແກງຊ້ີນຈຸມຮອນທ່ີມີກ່ິນອາຍເຜັດໆຂອງໝາລາ(ໝາຍຄວາມ
ວາ ຮືນເຜັດ)ແລວ, ຄວາມໜາວນ້ັນກໍຈາງລົງທັນທີ, ບແປກ
ເລີຍທີ່ຄົນຈີນມັກກິນຊີ້ນຈຸມໃນລະດູນີ້ຫຼາຍເປັນພິເສດ ກໍເນື່ອງ
ຈາກສະພາບອາກາດເປັນຕົວກຳນົດນ້ີເອງ. 
      ນ້ີຄືມົນສະເໜຢາງໜ່ຶງຂອງຄົນປັກກ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຂອຍຫົຼງ
ໄຫຼ, ເຖິງແມນວາສັງຄົມຂອງຕົວເມືອງປັກກ່ິງຈະເລ່ັງດວນຢູ່ຕ
ະຫຼອດເວລາກໍຕາມ ແຕສະພາບອາກາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ
ທີ່ຢູອອມຕົວເຮົາແບບນີ້ ສາມາດຊວຍບັນເທົາຄວາມກົດດັນ 
ແລະ ຄວາມເຄ່ັງຕຶງທ່ີເຮົາພົບໃຫຜອນເບົາລົງໄດ. ທຸກຢາງທ່ີ
ກາວມານ້ັນ ມັນອາດຈະເປັນພຽງໄລຍະເວລາສ້ັນໆ ທ່ີຂອຍໄດ
ຮູ, ໄດສຳຜັດ, ແຕກ່ິນອາຍຂອງລະດູໜາວໃນເມືອງປັກກ່ິງນ້ັນ 

ທິວທັດຫິມະຂອງສວນຢີເຫີຢວນ(Summer Palace)ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ
北京颐和园雪景 CFP 图
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ຍັງອ່ີມອົກອ່ີມໃຈຢູບເຊົາ. ແຕເສຍດາຍທ່ີປີນ້ີບໄດຊຶມຊັບກັບລະ
ດູໜາວຢາງຈິງຈັງ, ແມນຢູສະເໜຂອງເມືອງປັກກ່ິງຍັງມີຫຼາກ
ຫຼາຍ, ຄວາມໂດດເດ່ັນກໍມີຢູອີກຫຼາຍດານ, ແຕໜາເສຍດາຍ
ທ່ີຂອຍບໄດສຳຜັດມັນຢາງສົມໃຈເທ່ືອ ເພາະຍອນການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
      ປີ 2020 ເປັນປີຕົວເລກຄູທ່ີງາມເໜືອນຈະເປັນປີທ່ີມີແຕ
ໂຊກລາບ, ແຕຄິດບເຖິງການມາເຖິງຂອງຕົວເລກຄູສອງໂຕ
ນ້ີ ມັນມາພອມກັບຄວາມຫາຍະນະທ່ີສະເທືອນໄປທັງໂລກ. ຂອຍ
ຄິດໃນໃຈສະເໝີວາຫັຼງຈາກພັກຮຽນລະດູໜາວແລວ ຕົນເອງ
ຍັງພໍມີໂອກາດທ່ີຈະກັບໄປສຳຜັດກັບລະດູໜາວຂອງເມືອງປັກ
ກ່ິງຕອນເທີມສອງອີກຄ້ັງໜ່ຶງ, ແຕຄວາມຫວັງທັງໝົດກໍພັງທະ
ລາຍລົງ, ເມ່ືອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຂ້ຶນຢ່າງຮຸນແຮງທ່ີ
ນະຄອນອູຮ້ັນ(Wuhan City)ປະເທດຈີນ, ທັງແຜລາມໄປເມືອງ
ຕາງໆຂອງຈີນ ແລະ ປະເທດຕາງໆໃນໂລກນຳອີກ.  ດວຍເຫດ
ນ້ີ, ເຮັດໃຫທາງການຈີນປະກາດປິດເມືອງ, ລະດູໜາວກໍາທ່ີລັງ
ຄຶກຄ້ືນເພ່ືອຕອນຮັບບຸນກຸດຈີນທ່ີໃກຈະມາເຖິງນ້ັນ ກັບມາງຽບ
ເຫງົາປຽວຮາງ, ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງທ່ີເຄີຍຄຶກຄ້ືນດວຍລົດລາ
ພາຫະນະແລະ ຜູຄົນກໍກັບງຽບສະຫງົບປານເປັນເມືອງຮາງ,
ບຸນກຸດຈີນທ່ີຍ່ິງໃຫຍຂອງລະດູໜາວທ່ີທຸກຄົນລໍຄອຍມາຕະຫຼອດ
ປີນ້ັນ, ກໍບມີຮອດສຽງຈູດໝາກກະໂພກ ແລະ ແສງດອກໄຟແຕ
ຢາງໃດ. ເມ່ືອຂອຍໄດຍິນຂາວນ້ີກໍຮູສຶກສະຫົຼດຫົດຫູ, ທ່ີເຫັນປະ
ເທດຈີນທ່ີຂອຍຮັກມັກ, ເມືອງປັກກ່ິງທ່ີຂອຍຫົຼງໄຫຼຕອງພົບກັບ
ໄພພິບັດແບບນີ້, ແຕຂອຍເຮັດໄດແຕພາວະນາ, ຂໍໄຫວວອນ
ໃຫສ່ິງສັກສິດທັງຫຼາຍຊວຍປະຊາຊົນຊາວຈີນທ່ົວປະເທດ ແລະ
ປະຊາຊົນໃນທ່ົວໂລກ ພອມກັນຜານວິກິດນ້ີໄປໃຫໄດ.
      ຄໍາບູຮານກາວວາ “ເຮົາຈະພົບເພ່ືອນແທ ເມ່ືອຍາມຕົກ
ທຸກໄດຍາກ” ລະດູໜາວທ່ີແສນສວຍງາມ ແລະ ແສນໂຫດຮາຍ
ຂອງປີນ້ີ, ໄດຝາກບົດຮຽນອັນລ້ໍາຄາຢາງໜ່ຶງໃຫແກພວກເຮົາ. 
ນ້ັນກໍຄືການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ເພ່ິງພາອາໄສເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ໄລ
ຍະຕ້ົນຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19, ບັນດາປະເທດໃນ
ໂລກຕາງກໍພາກັນຊວຍເຫຼືອປະເທດຈີນຕາມຄວາມສາມາດ
ຂອງແຕລະປະເທດ, ປະເທດລາວເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ເຖິງປະ
ເທດລາວຍັງບທັນມີຊັບສິນອັນມະຫາສານທ່ີຈະຊວຍເຫືຼອປະເທດ
ຈີນໄດ, ແຕຍາມທ່ີພົບສະຖານະການກືນບເຂ້ົາຄາຍບອອກແບບ
ນ້ີ, ລາວເຮົາກໍພອມທ່ີຈະຍ່ືນມືເຂ້ົາມາຊວຍ ແລະ ພອມທ່ີຈະຢືນ
ຢູຄຽງຂາງຂອງປະເທດຈີນຢູສະເໝີ. ນ້ີຄືພະລັງນ້ໍາໃຈທ່ີຊາວ
ລາວ ແລະ ຊາວໂລກມີໃຫແກປະເທດຈີນ ເປັນພະລັງໃຈທ່ີຕ່ືມ
ເຕີມກຳລັງແຮງໃຈໃຫເຂັ້ມແຂງຕໄປ, ນອກນັ້ນ, ກໍຍັງເປັນ
ການສະທອນໃຫເຫັນເຖິງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງລະຫວາງປະ

ເທດນຳອີກ. ແຕໄລຍະຕມາ, ພະຍາດໂຄວິດເລ່ີມແຜລະບາດ
ໄປຍັງປະເທດຕາງໆໃນໂລກ, ຍາມນ້ີທາງປະເທດຈີນກໍບເຄີຍ
ຄິດທ່ີຈະຖ້ີມປະປະເທດຕາງໆທ່ີປະສົບບັນຫາດຽວກັນກັບປະເທດ
ຕົນ, ແຕພອມທີ່ຈະໃຫການຊວຍເຫຼືອ່ຢາງສຸດຄວາມສາມາດ,
ດ່ັງຄຳບູຮານລາວທ່ີວາ “ຍາມເມ່ືອເຮືອຄາແກງ ກວຽນເຫັນ
ໃຫກວຽນແກ, ບາດວາໄປຮອດນ້ໍາ ເຮືອຊິໄດແກກວຽນ”. ຍາມ
ເມື່ອພົບວິກິດທີ່ຮາຍແຮງລະດັບໂລກ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາ
ຊະນະມັນໄດກໍມີພຽງພະລັງຂອງຄວາມສາມັກຄີເທົ່ານັ້ນ, ທົ່ວ
ໂລກຮວມພະລັງເປັນຈິດໜ່ຶງໃຈດຽວເທ່ົານ້ັນ, ຈ່ຶງສາມາດຜານ
ພ້ົນວິກິດການນ້ີໄດ. 
      ເຖິງວາປັດຈຸບັນນ້ີ, ໂຄວິດ-19 ຍັງບທັນໄດສ້ິນສຸດ, ສົງ
ຄາມຕສູກັບພະຍາດຮອນນີ້ຍັງບທັນຈົບສິ້ນກໍຕາມ ແຕພະລັງ
ສາມັກຄີມະຫຶມາກອນນ້ີສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດຢາງແນນອນ. 
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບລະດູໜາວທ່ີສວຍງາມທ່ີຂອຍລໍຄອຍ, ເຖິງມັນ
ຈະຜານພົ້ນໄປແລວກໍຕາມ, ແຕຂອຍກໍຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະສຳ
ຜັດມັນອີກຄັ້ງໃໝໃນປີໜາ. ມົນສະເໜລະດູໜາວຂອງປັກກິ່ງ
ໃນປີນີ້ ມັນບພຽງແຕສອນໃຫຂອຍໄດຮູຈັກຄວາມງາມຂອງ
ທຳມະຊາດທ່ີຢູອອມຕົວເທ່ົານ້ັນ, ແຕມັນໄດສອນບົດຮຽນທ່ີຝັງ
ໃຈຢາງໜຶ່ງໃຫຂອຍໄດຮູອີກດວຍນັ້ນກໍຄື “ພະລັງຂອງຄວາມ
ສາມັກຄີ”. 

ທາວ ສຸກສະຫວາດ ເທບພະວົງ

苏佳浩 供图
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老 ：ຄວາຍຊົນກັນແພຫຍາ

中：神仙打架，小鬼遭殃

ຄໍາອະທິບາຍ: ເທວະດາສອງອົງທີ່ເກັ່ງກາຕສູກັນ ເຮັດໃຫຜີ

ນອຍຜູບໍລິສຸດກ ໍໄດ ຮັບ ບາດ ເຈັບ . ສຸພາສິດນີ້ມັກຈະຖືກໃຊເປັນ

ຄໍາປຽບທຽບສໍາລັບການເຮັດສົງຄາມກັນລະຫວາງປະເທດ, 

ເຮັດໃຫປະຊາຊົນຜູບໍລິສຸດໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການດໍາລົງ

ຊີວິດກໍມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ.

释义：两位厉害的神仙打架，反而伤及无

辜的小鬼。常用来比喻国家之间发动战

争，让无辜的老佰姓遭殃，民不聊生。

老 ：ຄວາຍບກິນຫຍາແສນຊິຂ່ົມກໍເຂົາຫັກ ໝູບກິນຮໍາແສນ
ຊິຕີກໍດັງເວ້ີ

中： 按牛头不喝水

ຄໍາອະທິບາຍ: ກົດຫົວງົວລົງເພ່ືອເຮັດໃຫມັນດ່ືມນ້ໍາ, ແຕມັນຈະ

       ອາລຳພະບົດ: ຄໍາສຸພາສິດບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫເຫັນ

ເຖິງແກນແທວັດທະນະທຳຂອງປະເທດໜຶ່ງ, ຍັງໄດສະແດງ

ໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມແຫງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ. 

      ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈີນ-ລາວ 

ລາວ-ຈີນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນຢູໃນຄໍລຳ 

“ມວນກັບພາສາຈີນ” ເພ່ືອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວັດທະນະ

ທໍາຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ

ຊາດລາວ-ຈີນ. ເນື້ອໃນຂອງຄໍລໍານີ້ໄດຄັດເລືອກມາຈາກປຶ້ມ 

ສຸພາສິດລາວ ທ່ີຂຽນໂດຍປະລິນຍາເອກ ທານນາງ ແສງມະ

ນີ (Li Xiaoyuan) ອາຈານວິຊາພາສາລາວ ແລະ ສາດສະ

ດາຈານ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ (Zhang Liangmin) ຈາກມະ

ຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ (Beijing Foreign

Studies University).

栏目语 ：谚语既体现了一个国家文化的精髓，又展

现了一个国家文化之美。

《占芭》杂志在“快乐中文”栏目连载有着相同意思

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》一书，作者是北京

外国语大学老挝语专业教研室主任李小元博士、老挝语教

授张良民。

IPo7=kl5rklyf
学谚语
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ບດື່ມ. ປຽບທຽບວາເມື່ອຄົນຖືກບັງຄັບໃຫເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ 

ສວນຫຼາຍມັກຈະບສາມາດສໍາເລັດຜົນໄດຢາງຈົບງາມ. ສຸພາ

ສິດນ້ີບອກເຕືອນໃຫພວກເຮົາຮູວາ ເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງຕອງເຮັດ

ຕາມເຫດຜົນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ, ຖາອີງໃສຄຳສ່ັງພຽງແຕ

ຢາງດຽວມາບັງຄັບເຮັດແມນເປັນໄປບໄດ.

释义：按 着 牛 的 头 让 它喝水，它反而不会

喝。比喻当人们受到压迫做某件事时，

往往不能 顺利完 成。这启示我们做事

要顺理成章，情通理顺，靠 迫命令

是行不通的。

老 ：ຄວາຍບາດແຫກາ ໝາບາດແຫແມງວັນ

中：苍 不叮无 的蛋

ຄໍາອະທິບາຍ: ແມງວັນມັກກັດໄຂໃສບອນທ່ີມີຮອຍແຕກ ເພາະ

ຮອຍແຕກເຮັດໃຫແມງວັນມີໂອກາດກັດໄດ. ປຽບທຽບວາຖາ

ເຮົາເອງບມີຈຸດອອນ, ກໍຈະບມີຊອງຫວາງໃຫຄົນອ່ືນທໍາລາຍໄດ.

释义：苍 喜 欢叮咬有裂 的蛋，因为

裂 给了苍 下嘴的机会。比喻自身没有

弱点，别人就不会有空子可钻。

老 ：ຄວາມໄກຕາໃຫຖາມດູຖ່ີ ຄິດພຸນພ່ີບແມນຄວາມດຽວ

中：没有调查就没有发言权

ຄໍາອະທິບາຍ: ປະໂຫຍກຄຳເວົ້ານີ້ເປັນຄໍາສະຫຼຸບອັນສໍາຄັນທີ່

ສະເໜີອອກມາໂດຍທານ ເໝົາເຈີຕຸງ, ໝາຍຄວາມວາເມື່ອ

ພວກເຮົາສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ ຄວນສໍາຫຼວດຄວາມ

ຈິງຈະແຈງກອນ, ເຊ່ິງບອກສອນໃຫພວກເຮົາຮູວາເຮັດສ່ິງໃດ

ສ່ິງໜ່ຶງຕອງເລ່ີມຈາກຄວາມຈິງ, ເຄົາລົບກົດເກນທໍາມະຊາດ,

ສະແຫວງຫາສັດຈະທໍາຕາມຄວາມຈິງ.

释义： 这 句 话 是毛泽东提出的重要论

断，意 思 是 在 我们想要发表自己的观点

时，应 该 把 事 情调查清楚冉说话。这启

示我们 做 任 何 事都要从实际出发，尊重

客观规律，实事求是。

老 ：ຄວາມສາມັກຄີເປັນບເກີດແຫງຄວາມສຸກ ຄວາມແຕກ
ແຍກເປັນບເກີດແຫງຄວາມຕາຍ

中：合则两利，分则两伤

ຄໍາອະທິບາຍ: ສາມັກຄີກັນເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວຈະໃຫທຸກຝາຍ

ລວນແຕຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແຕການແຕກແຍກຈະນໍາເອົາການ

ທໍາລາຍມາໃຫເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ປຽບທຽບວາມີແຕປະເທດ

ຊາດທີ່ມີສັນຕິພາບ ແລະ ເອກະພາບ ຈຶ່ງຈະມີອະນາຄົດທີ່ຈະ

ເລີນຮຸງເຮືອງ.

释义：团 结 起 来对大家都有好处，相互分

裂则会 对 彼此 都造成伤害。比喻只有国

家和平 统 ，才能有繁荣昌盛的未

来。

老 ：ຄວາມສວຍງາມຍອມບຄົງທີ່ ສວນຄຸນນະທໍາຍັງອຽມສະ
ເໝີ

中：美人迟幕，美德常新

ຄໍາອະທິບາຍ: ຄວາມງາມຂອງໜາຕາຄົນສຸດທາຍຈະຫາຍໄປ, 

ແຕຄຸນນະທໍາທ່ີດີງາມຈະຄົງມີຄືຕາເວັນທ່ີຂ້ຶນໃໝໃນທຸກໆມ້ື.

释义：人的美貌最终会慢慢逝去，但是

美好的德行却像每天都再再升起的

阳 样常新。

老 ：ຄວາມດີອອກຄາຄືບ ຄວາມຊ່ົວອອກຄາວາ

中：好事不出门，环事传仟里

ຄໍາອະທິບາຍ: ຄວາມດີຍາກທ່ີຄົນອ່ືນຈະຮູ ແຕຄວາມຊ່ົວເຜີຍ
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ແຜຢາງກວ້າງຂວາງ ແລະ ວອງໄວ.

释义：好事不易被知道，环事却传播得又

厂又快。

老 ：ຄວາມມີມານະອົດທົນປຽບເໝືອນກັບເປັນພາຊະນະຮັບ
ຮອງຄວາມສໍາເລັດຢູທຸກຂະນະ

中：天道酬勤

ຄໍາອະທິບາຍ: ພະເຈ້ົາ ຈະ ໃຫ ລາງວັນ ແກ ແຕ ລະ ຄົນ ຕາມຄວາມ

ພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມດຸໝ່ັນຂອງໃຜລາວ. ສຸພາສິດນ້ີບອກ

ໃຫພວກເຮົາຮູວາຕອງຍຶດໝ້ັນຄວາມພະຍາຍາມ ຈ່ຶງຈະສາມາດ

ຮັບໄຊຊະນະໄດ.

释义：上天会按照每个人付出的勤奋，

予相应的酬劳。启示我们要坚持努力，才

能取 成功。

老 ：ຄວາມອົດທົນຄືຄວາມຂົມຂ່ືນ ແຕຜົນໄດຮັບຈາກຄວາມ
ຂົມຂ່ືນແມນຄວາມຫວານຊ່ືນ

中：不经 番寒彻骨，哪来梅花扑鼻香

ຄໍາອະທິບາຍ: ຖາວາບເຄີຍໄດຜານຜາຄວາມໜາວທ່ີຮອດເຖິງ

ກະດູກຄືແນວນ້ີ ດອກກຸຫຼາບຈະມີກ່ິນຫອມແບບນ້ີໄດແນວໃດ? 

ປຽບທຽບວາໄດຜານຜາຄວາມຍາກລຳບາກທ່ີສຸດ ຈ່ຶງຈະກາຍ

ເປັນຄົນທ່ີເກ່ັງທ່ີສຸດ; ມີແຕການຝຶກຝົນ ແລະ ການອົດທົນຢາງ

ເຄ່ິງຄັດ ຈ່ຶງຈະມີຜົນສໍາເລັດທ່ີພິເສດໄດ.

释义：要不是经历如此 番透 彻心骨的寒

冷，又怎能有梅花如此扑鼻的芳香呢？

借喻要吃 苦中苦，方 人上人；经得

起严格的锻烁考验，才有苦尽甘来的特殊

成就。

老：ຄວາມຮາຍນາໍຄນົໄປສູຄວາມມດືມວົ ຄວາມມດືມວົນາໍຄນົ

ໄປສູຄວາມລມືຕວົ ຄວາມລມືຕວົນາໍຄນົໄປສູຄວາມຜດິສນິທາໍ 

ຄວາມຜດິສນິທາໍນາໍຄນົໄປສູຄວາມຈບິຫາຍ

中：多行不义必自毙

ຄໍາອະທິບາຍ: ໄດເຮັດຄວາມຊ່ົວຮາຍຫຼາຍ ຈະຕອງໄປສູຄວາມ

ຈິບຫາຍຂອງຕົນ. ສຸພາສິດນີ້ຕັກເຕືອນພວກເຮົາເຮັດສິ່ງດີໃຫ

ຫຼາຍ ເຮັດສ່ິງຊ່ົວໃຫໜອຍລົງ.

释义：环事干多了，必定自取灭亡。这个

成语 告诫 我 们 要 多 行 善 事，少 做恶

事。

老 ：ເງາະຮາງຮາຍ ຍັງໄດກອມລົດຈະນາ ຍັງໄດເປັນລາຊາ 
ຊາລືດັງກອງ

中：人不可貌 ，海水不可 量

ຄໍາອະທິບາຍ: ບຄວນເບ່ິງຄົນໂດຍອີງໃສໜາຕາຂອງລາວ ເຊ່ັນ 

ດຽວ ກັນ ກັບ ບຄວນໃຊຄຸ ໂຕວ (dou, ພາຊະນະປະເພດໜຶ່ງທີ່

ໃຊສະໄໝບູຮານຈີນເພ່ືອວັດ ແທກສະບຽງອາຫານ ຫືຼ ທາດແຫຼວ,

ໂຕວໜ່ຶງມີນ້ໍາໜັກປະມານ 6,25 ກິໂລ) ມາຊ່ັງນ້ໍາທະ ເລ .

释义：不能根据 个人的外貌来评判这个

人好环，就像不能用 （ ，中国古

代计量粮食或者液体的 种容器）来测

量海水 样。

老 ：ງົວຫາຍຈ່ຶງລອມຄອກ

中：亡羊补牢，未 迟乜。

ຄໍາອະທິບາຍ:  ສອມ ແປງຄອກແກະ ຫັຼງຈາກແກະ ເສຍໄປ ແລວ 

ຍັງບ ຊາ ເກີນ ໄປ ຢາງ ຫນອຍຈະ ບ ມີ ແກະ ຫຼາຍກວານີ້ ທີ່ ຈະ ສູນ

 ເສຍໄປ. ປຽບທຽບວາເມ່ືອພວກເຮົາເຮັດຜິດແລວ ຖາວາສາ

ມາດຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດນ້ັນໄດ ແລະ ຕ້ັງໃຈປັບປຸງແກໄຂ, 

ຈ່ຶງເວ້ົາໄດວາ ຍັງບທັນ ຊາ ເກີນ ໄປ.

释义：羊丢失了冉 去 修补羊 ，还不算

晚，至少不会丢失更多的羊。比喻人犯

错以后，如果能接受意见，认真改正，

就不算迟。
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昆明市委宣传部供稿 吴顺佳 图

中老驿站·昆明｜南国冰雪运动“热”

北京冬奥会举办期间，正值昆明轿子雪山最美的时

候。打卡轿子雪山，邂逅一场冰雪奇缘，尽情体验冰雪运

动带来的激情欢乐、感受冬奥会运动健儿的拼搏精神，成

为云南游客庆祝冬奥的特殊方式。

      ໃນໄລຍະຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, ເປັນ

ໄລຍະທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງພູຫິມະຈຽວຈື(Jiaozi Snow 

Mountain)ຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ(Kunming City), ການເຂ້ົາ

ໄປຊົມພູຫິມະຈຽວຈື, ເຊ່ິງເປັນສະໜາມຫິມະນ້ໍາກ້ອນແຫງພົມລິ

ຂິດທ່ີໄປພົບກັນໂດຍບໄດນັດໝາຍ, ເພ່ືອສຳຜັດກັບຄວາມມວນ

ຊ່ືນຂອງກິລາຫິມະນ້ໍາກ້ອນຢາງສຸດໃຈ ແລະ ສໍາຜັດນ້ໍາໃຈສູຊົນ

ຂອງນັກກິລາງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ, ໄດກາຍເປັນວິ

ທີທ່ີສະເຫີຼມສະຫຼອງງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວແບບພິເສດ

ອີກແບບໜ່ຶງ ຂອງນັກທອງທຽວໃນແຂວງຢຸນໜານ. 

      ໃນຫວາງມໆ ນ້ີ, ພູຫິມະຈຽວຈືກໍາລັງເປີດເທດສະການນ້ໍາ

ກ້ອນ ແລະ ຄາລາວານຫິມະກາງແຈງສະຫຼອງປີໃໝຄັ້ງທີ 3  

ເປັນເວລາ 100 ວັນ. ໂດຍຖືເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສັດສາ

ວາສ່ິງຂອງພູຫິມະຈຽວຈື ແລະ ກິລາຫິມະກາງແຈງປະສົມປະ

ສານເຂ້ົາກັນ, ໂດຍແບງກິດຈະກຳຊົມຫິມະຢູເທິງພູ, ຫ້ິຼນເກມ

ຫິມະຢູກາງພູ ແລະ ຫ້ິຼນສະກີຢູຕິນພູເປັນຕ້ົນ. ໃນກິດຈະກໍາຫັຼກ

ທັງມີກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ລາຍການຫິມະນ້ໍາກ້ອນຕາງໆຂອງງານ

ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ, ມີການແຂງຂັນຄວາມທາທາຍແບບ 
CS ປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມໜາສົນໃຈ, ທັງ

ມີການບິນຂາມພູຈຽວຈືແບບ VR  ທ່ີຕ່ືນເຕ້ັນສຸດໆ, ສໍາຜັດກິລາ

ຫິມະນໍ້າກ້ອນແບບຈໍາລອງ ແລະ ກິດຈະກຳທົດລອງຫິມະນໍ້າ

ກ້ອນນໍາອີກ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ກໍຍັງສາມາດພາເດັກນອຍມາ

ຫ້ິຼນກອງຫິມະທ່ີສວນສະໜຸກຫິມະ, ຊອກສິ່ງລໍ້າຄາໃນຫິມະເພື່ອ

ສະສົມຄະແນນ ແລະ ຫ້ິຼນສະກີຕາງໆໄດນໍາອີກ. 

      “ນັບແຕລະດູຫິມະເດືອນ ທັນວາ ຂອງປີກາຍເປັນຕ້ົົນມາ, ສະ

ໜາມຫິມະນໍ້າກ້ອນໃນເຂດພັກຜອນທອງທຽວໄດຕອນຮັບນັກ

ທອງທຽວທັງໝົດ 30 ກວາພັນເທ່ືອຄົນ”, ຜູຮັບຜິດຊອບທ່ີກຽວ

ຂອງກາວວາ, ງານກິດຈະກໍາຫິມະກາງແຈງສະຫຼອງປີໃໝ

ຂອງຄຸນໝິງໃນຄັ້ງນີ້, ໄດອີງໃສການສັນລະເສີນນໍ້າໃຈງານ

ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວເປັນຫັຼກ, ໃນອະນາຄົດ,ເຂດທອງທຽວ

ຍັງຈະສືບຕເພ່ີມກິດຈະກຳຕາງໆໃຫກັບນັກທອງທຽວ, ບົນພື້ນ

ຖານຂອງການອອກແບບທາງຫິມະທີ່ມີລະດັບສູງ, ທັງຈະປັບ

ປຸງເສ້ັນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທ່ີພັກໂຮງແຮມໃຫດີຂ້ຶນຕ່ືມ, 

ເພື່ອດຶງດູດຜູຄົນເຂົ້າໄປຮວມກິດຈະກຳຫິມະນໍ້າກ້ອນໄດຫຼາຍ

ຂ້ຶນກວາເກ່ົາ. 
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几乎每个中国人都知道，聂耳是中国国歌《义勇军进

行曲》的作曲者。聂耳长期生活在别的城市，但无比眷恋

故乡玉溪。青少年时期，他多次回乡，读书、会友，度过

安静闲适的时光。玉溪也以同样的深情回馈着聂耳。走进

玉溪城，聂耳故居、聂耳路、聂耳广场、聂耳纪念馆……

随处可见“聂耳”元素。

dhk;g0qhkl6jot7vo16h-u: ]tobdg4y'mjko gohpgvu
走进玉溪｜纪念聂耳

      ວັນທີ 14 ກຸມພາ, ງານລະນຶກເຖິງວັນຄາຍວັນເກີດ ທານ 
ເນຍເອີ (Nie Er) ຄົບຮອບ 110 ປີ ແລະ ງານກິດຈະກຳວັດທະ
ນະທຳດົນຕີ ເນຍເອີ ແລະ ເພງຊາດຈີນ ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີ ຫໍພິພິທະ
ພັນ ເນຍເອີ ນະຄອນຢູຊີ(Yuxi City).

      ຄົນຈີນເກືອບທຸກຄົນຮູວາ ທານ ເນຍເອີ ເປັນນັກດົນຕີທ່ີປະ
ດິດສາງ ເພງຊາດຈີນທ່ີມີຊ່ືວາ “ທະຫານຜູໃຈກາບຸກບືນໄປຂາງ
ຫນາ” (March of the Volunteers). ທານເນຍເອີ ເກີດເມ່ືອ
ວັນທີ 14 ກຸມພາ 1912, ບານເກີດຂອງບັນພະບູລຸດ ລາວຄືນະ
ຄອນຢູຊີ, ເຖິງແມນວາຈະມີຊີວິດຢູໃນໂລກພຽງ 23 ປີແຕບົດ
ເພງທີ່ເພີ່ນປະດິດເເຕງ 37 ເພງນັ້ນ ໄດສືບທອດມາຢາງແຜ
ຫຼາຍ.
      ທານເນຍເອີ ໄດໃຊຊີວິດຢູຕາງຖ່ິນເປັນເວລາດົນນນານ, 
ລາວໄດອາວອນອາໄລນະຄອນຢູຊີຢາງເລິກເຊິ່ງ. ໃນສະໄໝ

ໄວໜຸມ ລາວເຄີຍກັບບານຫຼາຍເທື່ອ ເພື່ອອານໜັງສື ພົບກັບ
ໝູຄູ ແລະ ອອນຊອນໃຈກັບເວລາ.  ນະຄອນຢູຊີກໍໄດຕອບແທນ
ບຸນຄຸນລາວເຊ່ັນກັນ. ເມ່ືອເຂ້ົາສູນະຄອນຢູຊີ ຈະພົບເຫັນເຄ່ືອງ
ໝາຍລະນຶກເຖິງ ທານເນຍເອີຢູທຸກທິດທຸກທາງ ເຊ່ັນ: ບານເກ່ົາ
ທານເນຍເອີ, ຖະໜົນທານເນຍເອີ, ສະໜາມທານເນຍເອີ, ຫໍພິ
ພິທະພັນທານເນຍເອີ ເປັນຕ້ົນ. ຫຼຽວເບ່ິງສະໜາມທານເນຍເອີ
ຈາກມູມສູງຈະເຫັນສະຖາປັດຕະຍະກຳໄວໂອລິນນອຍ ເຊື່ອມ
ຕ ກັບ ດອກໄມໃບຫຍາກັບ ລານແລນກິລາ, ນັກທອງທຽວ ແລະ
ຊາວເມືອງໄດຍາງຫ້ິຼນ ແລະ ພັກຜອນຢູທ່ີນ້ີ.
      ໃນສະໄຫມທ່ີທານ ເນຍເອີ ມີຊີວິດຢູ, ປະຊາຊົນໄດຮັບຄວາມ
ທຸກທໍລະມານຈາກສົງຄາມ, ດົນຕີຂອງລາວແມນເຕັມໄປດວຍ
ຄວາມອ່ີຕົນສົງສານຕປວງຊົນ ແລະ ມີຄວາມຫວັງທ່ີບມີຂີດຈຳ
ກັດຕອະນາຄົດ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ນະຄອນຢູຊີ ມີຄວາມສະດວກສະ
ບາຍທາງດານຄົມມະນາຄົມ, ມີລະບົບນິເວດອັນດີງາມ,  ແລະ
ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນນັບມ້ືນັບອຸດົມສົມບູນຮ່ັງມີ, ນະ
ຄອນຢູຊີໄດນຳໃຊພຶດຕິກຳຕົວຈິງມາຕອບແທນ ທານ ເນຍເອີ 
"ເຈົ້າເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ 
ບານເກີດເມືອງນອນກໍເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງເຈ້ົາຄືກັນ".

玉溪市委宣传部供稿 曹云波 图
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       ສຳນັກງານລັດປະຈຳຖະໜົນຊິງຫົຼງ（Qinglong Street),

ຕ້ັງຢູທິດເໜືອຂອງນະຄອນອານໜິງ ແຂວງຢຸນນານ(Anning

City, Yunnan Province). ມີຊົນເຜ່ົາຢີເພ່ິງພາອາໄສຢູທ່ີນ້ີ
ເປັນຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ, ຫຼາຍປີຜານມານີ້, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງ
ພວກເຂົາມີການປຽນແປງຫຍັງແດ?
      ຮູບເງົາສາລະຄະດີສ້ັນ “ກັບບານ” ທ່ີມີຄວາມຍາວ 7 ນາ
ທີ, ເຊ່ິງໄດບັນລະຍາຍເຖິງ ເລ່ືອງລາວຊາວບານຊົນເຜ່ົາຢີສຳ
ນັກງານລັດປະຈຳຖະໜົນຊິງຫຼົງ ໄດອາໄສກຳລັງແຮງຂອງ
ຕົນເອງ ລົງມືປະຕິບັດຟື້ນຟູຊົນນະບົດ. ຮູບເງົາໄດແບງເປັນ
ສອງສາຍ, ສາຍໜຶ່ງແມນເວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວ ໃນຊຸມປີ 60 
ສະຕະວັດທີ 20, ຜູບາວຄົນໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ື ອາຫົຼງ, ລາວຫ້ິຼນເທດສະ
ການທວນໄຟ(ປີໃໝຊົນເຜົ່າຢີ), ຟອນລຳຂາຊາຍ(ການຟອນ
ປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າຢ)ີແລະ ໄດຮັບນາມມະຍົດ ເປັນ“ລາຊາ

《回家》是一部纪实微电影，讲述了云南省安宁市青

龙街道彝族村民如何靠自己的力量实践乡村振兴的故事。

影片以一个返乡创业的年轻人为主角，真实地展现了返乡

创业青年在新思想与故乡传统文化之间的冲突、协调与成

长的过程。

ມວຍປ້ໍາ”; ອີກສາຍໜ່ຶງແມນ ເວ້ົາເຖິງເລ່ືອງລາວຫຼານຂອງອາ
ຫົຼງກັບເມືອບານເກີດເມືອງນອນໃນໄລຍະເວລາບຸນກຸດຈີນ, ການ
ປະທະລະຫວາງແນວຄວາມຄິດໃໝຂອງຄົນໄວໜຸມກັບ ວັດທະ
ນະທຳດັ້ງເດີມຂອງບານເກີດເມືອງນອນ. "ການປອງດອງ"
ຂອງເລ່ືອງໄດເກີດຂ້ຶນທາມກາງຫລານຂອງ ທ້າວ ອາຫລົງ ຂ່ີ
ລົດອອກຈາກບານເກີດ, ລາວໄດຍິນນັກທອງທຽວໃນລົດເວ້ົາ
ວາ “ຊົນນະບົດຢູທີ່ນີ້ທຳມະຊາດງາມຫລາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜມາ
ທ່ຽວ”, ຕອນນັ້ນລາວກໍໄດຕັດສິນໃຈກັບບານ ພັດທະນາບານ
ເກີດເມືອງນອນ. ສາມປີຜານໄປ, ໄວໜຸນຜູນ້ີໄດເປັນນາຍບານ, 
ລາວໃຊວິທີຕາງໆແນະນຳບານເກີດຕພາຍນອກ ເຊ່ັນ: ຖາຍວິ
ດີໂອສ້ັນ, ຖາຍທອດສົດ, ເປີດເຮືອນພັກ(Minshuku/Home

stay), ເປີດຮານອາຫານພືນ້ເມືອງເປັນຕົ້ນ,ເພື່ອນຳພາຊາວ
ບານກາວເຂ້ົາສູຄວາມຮ່ັງມີ.
      ຮູບເງົາສ້ັນດ່ັງກາວ ໄດເວ້ົາເຖິງເລ່ືອງລາວຄົນໄວໜຸມ
ກັບບານເກີດປະກອບອາຊີບ ແລະ ຟ້ືນຟູຊົນນະບົດ, ເຊ່ິງເປັນ
ເລ່ືອງຈິງເກີດຂ້ຶນທ່ີສຳນັກງານລັດປະຈຳຖະໜົນຊິງຫົຼງນະຄອນ
ອານໜິງ, ເລ່ືອງລາວແບບນ້ີກໍໄດເກີດຂ້ຶນຢູຊົນນະບົດຂອງຈີນ
ເປັນພັນເປັນໝ່ືນແຫງ.        

安宁市委宣传部供稿 陈创业 图

rq[daomujot7vovjkosoy': pyofu8hvoIa[7qow;so5j,da[[hko
遇见安宁｜年轻人，欢迎回家

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຊົມວິດີໂອ “ກັບບານ”

扫描二维码，观看《回家》
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■  本刊记者 杨春梅 / 整理

      ຈິນດາ:  ທິບພະກອນ ພະກາສີ, ນອກຈາກງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ

ແລວ ເຈ້ົາໄດຕິດຕາມຂາວສານກຽວກັບທິມບານເຕະຈີນເພດຍິງຊິງແຊມ ກອນນ້ີບໍ?
金达 ：提帕共·帕嘎西，除了北京冬奥会，你是否关注了前段时间中国女

足夺得亚洲杯冠军的消息？

      ຈິນດາ: ການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ ໄດນໍາພາປະຊາຊົນຈີນ 300 ລານຄົນເຂ້ົາຮວມກິລານ້ໍາ

ກອນ ແລະ ຫິມະ, ພອມທັງໄດດຶງດູດສາຍຕາຂອງໝູເພ່ືອນຕາງປະເທດເຊ່ັນກັນ. ວາລາສານສະບັບເດືອນນ້ີ, ທາວ ທິບ

ພະກອນ ພະກາສີ ທ່ີມາຈາກສະຫະພັນບານເຕະແຫງຊາດລາວ ແລະ ນາງ ຫອມມະລາ ທ່ີມາຈາກບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ຄອນຈຊີ

ມັງ ຈໍາກັດ, ໄດແບງປັນການຕີລາຄາຕງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ ແລະ ຄວາມມັກຮັກຕກິລາຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
金达 ：北京冬奥会的举办，带动三亿中国人参与冰雪运动，同样吸引着海外友人的目光。本期，来自老

挝足球协会的提帕共·帕嘎西和老挝海螺水泥公司的霍玛拉，分享了他们对北京冬奥会的评价和对体育运动

的热爱。

      ທາວ ທິບພະກອນ ພະກາສີ: ສະບາຍດີ ຜູອານທັງຫຼາຍຂອງວາລະສານ ຈຳປາ. ຂອຍເຮັດວຽກຢູພະແນກສ່ືມວນຊົນ

ຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫງຊາດລາວ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກລາຍງານທ່ີກຽວຂອງຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫງຊາດລາວ. 

ຊວງເວລານ້ີ, ງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ 2022 ກໍາລັງຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງປະເທດຈີນ, ຂອຍກໍຈ່ຶງໄດຕິດຕາມ

ຢາງໃກຊິດ. ຖາເວ້ົາເຖິງປະເພດກິລາທ່ີຂອຍມັກທ່ີສຸດ ນ້ັນກໍຄືການສະເກັດ. ກິລາປະເພດນ້ີ ຕອງມີຄວາມອົດທົນຕຄວາມ

ໜາວ, ມີຄວາມທາທາຍຫຼາຍ.
提帕共·帕嘎西 ：各位《占芭》杂志的读者朋友们，大家好。我来自老挝足协媒体部，主要负责老挝足协

的相关报道工作。近来，2022 年冬奥会正在中国北京举行，我也十分关注。要说我最喜欢的冰雪运动项目，

那就是滑冰了。这项运动需要克服寒冷，十分具有挑战性。

      ທາວ ທິບພະກອນ ພະກາສີ: ຕິດຕາມແນນອນ. ທິມບານເຕະແມຍິງຈີນແຊມອາຊີ ນ້ີເປັນຜົນງານທ່ີໄດລໍຖາ 16 ປີແລວ, ຂອຍ

ເຊ່ືອວາປະຊາຊົນຈີນຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍຕເລ່ືອງນ້ີ. ຫວັງວາທິມບານເຕະເພດຍິງຈີນຈະສືບຕສາງຜົນງານດີເລີດໃນການແຂງຂັນຕໜາ.
提帕共·帕嘎西：当然。中国女足夺得了亚洲杯的冠军，这是等待了 16 年的成果，我相信中国人民对此一定很兴奋。

希望中国女足在以后的比赛中，再创佳绩。

64

|   读者反馈7=kljv'cl'9kdz6hvjko



      ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕຄໍາອວຍພອນຂອງເຈ້ົາ. ເຈ້ົາມີຂ້ໍສະເໜີຫຍັງຕວາລະສານພວກເຮົາບໍ?
金达 ：谢谢你的祝福。能给我们的杂志提些建议吗？

      ທາວ ທິບພະກອນ ພະກາສີ: ຂອຍໄດເລ່ີມອານວາລະສານ ຈຳປາ ຕ້ັງແຕດົນເຕີບແລວ, ຫວັງວາວາລະສານ ຈຳປາ

ຈະສາມາດເພ່ີມເຕີມຊອງທາງການຈຳໜາຍໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ, ເພ່ີມເຕີມຄໍລຳກິລາ ເພ່ືອແນະນຳປະເພດກິລາ ຫືຼ ແນະນຳນັກ

ກິລາຕາງໆ, ອັນນ້ີເຊ່ືອວາຈະສາມາດດຶງດູດຜູອານທ່ີມັກຮັກກິລາຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາ.
提帕共·帕嘎西 ：我从很久以前就开始阅读《占芭》杂志了，希望《占芭》杂志以后能增加销售渠道，增

加体育栏目，介绍各种体育运动项目或运动员，这样能吸引到更多热爱体育运动的读者。

      ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕຂ້ໍສະເໜີຂອງເຈ້ົາ, ພວກເຮົາຈະສືບຕພະຍາຍາມໃນຕໄປ ເພ່ືອເຮັດໃຫຍ່ິງດີກວາເກ່ົາ. ເພ່ືອນຜູອານອີກຄົນ

ໜ່ຶງແມນນາງ ຫອມມະລາ ທ່ີມາຈາກບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ຄອນຈຊີມັງ ຈໍາກັດ. ເມ່ືອງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງເປີດສາກ, ນາງ

ໄດຊົມພິທີການເປີດງານດວຍການໄລສົດອອນລາຍ.
金达 ：谢谢你的建议，我们会再接再厉，做得更好。另一位读者朋友是来自老挝海螺水泥公司的霍玛拉女士。在北京

冬奥会开幕时，她通过网络直播观看了开幕式。

      ນາງ ຫອມມະລາ: ສະບາຍດີທຸກຄົນ, ຍິນດີທ່ີໄດແບງປັນຄວາມຮູສຶກຂອງຂອຍຢູນ້ີກັບບັນດາທານ. ໂດຍເປັນ

ຄົນໜ່ຶງທ່ີຮຽນພາສາຈີນ ຂອຍມັກຕິດຕາມຂາວສານຂອງຈີນຢູສະເໝີ. ໃນຕອນຄາວັນທີ 2 ກຸມພາ, ຂອຍໄດຊົມ

ການໄລສົດພິທີການເປີດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ ດວຍທາງອອນລາຍກັບໝູເພ່ືອນຮວມຫອງ. ໃນພິທີ

ການເປີດແມນເຕັມໄປດວຍປັດໄຈແຫງ “ຊົນຊາດຈີນ”, ທັງສວຍງາມທັງສະຫງາລາສີ, ເຮັດໃຫຜູຄົນຮູສຶກວາທັງ

ຊ່ືນຈິດຊ່ືນໃຈ. ຖາມີໂອກາດ, ຂອຍຢາກໄປປັກກ່ິງເທ່ືອໜ່ຶງ ເພ່ືອສຳຜັດກັບລະດູໜາວຂອງປັກກ່ິງດວຍຕົນເອງ.
霍玛拉 ：大家好，很高兴能在这里与大家分享我的感受。作为一名中文学习者，我经常关注中国的

时事新闻。2 月 4 日晚上，我与室友们通过网络直播观看了北京冬奥会开幕式。开幕式充满了“中国风”

元素，唯美又大气，让人赏心悦目。如果有机会，我很想去一趟北京，亲自体验北京的冬天。

      ຈິນດາ: ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດຫຍັບໄລຍະຫາງຂອງພວກເຮົາ

ໃຫເຂ້ົາໃກກັນ, ຍິນດີຕອນຮັບເຈ້ົາມາປະເທດຈີນ ມານະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ.
金达：中老铁路拉近了我们的距离，欢迎你早日来中国、来北京。

      ຫອມມະລາ: ຂອບໃຈ. ການອອກແບບຂອງວາລະສານ ຈໍາປາ ນັບມ້ືນັບງາມກວາເກ່ົາແລວ, 

ເນ້ືອໃນກໍຍ່ິງທັນສະໄໝກວາເກ່ົາ, ຫວັງວາມັນຈະຍ່ິງດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.
霍玛拉 ：谢谢。《占芭》杂志设计得越来越好看了，内容也更加与时俱进，希望它以

后越做越好。

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕຄຳອວຍພອນຂອງເຈ້ົາເດີ.
金达 ：感谢您的祝福。
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