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      ການກສາງຊົນນະບົດໃໝຕອງເດີນຕາມເສ້ັນທາງທ່ີສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງຊົນນະບົດ, ປະຕິບັດ

ຕາມກົດເກນພັດທະນາຂອງຊົນນະບົດເອງ, ເສີມສາງລັກສະນະສະເພາະຂອງຊົນນະບົດຢາງເຕັມທ່ີ, ເອົາໃຈໃສ

ເຖິງລົດຊາດຂອງຊົນນະບົດ, ຮັກສາໂສມໜາຊົນນະບົດ, ລວມທັງສາມາດຮັກສາພູຂຽວນ�າ້ໃສໄດ ແລະ ທັງຈ່ືຈ�າ

ຄວາມຄິດຮອດຕບານເກີດເມືອງນອນໄດ.

      —ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ
新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，注意乡土

味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁。

——中国国家主席习近平
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     ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022, ຢູບານຮົງ ເມືອງຢ້ີ ນະຄອນຮວ່າງຊານ ແຂວງອານຮຸຍ(Hong 

Village, Yi County, Huangshan City, Anhui Province), ເຮືອນພັກຂອງປະຊາຊົນ

ແບບຮຸຍ(Hui) ແລະ ພູຫິມະທ່ີຢູຫາງໄກຢູຮວມກັນຢາງສວຍງາມ ແລະ ປອງດອງ. ເຮືອນພັກ

ແບບຮຸຍເປັນເຮືອນພັກປະເພດໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳເຮືອນພັກປະຊາຊົນແບບ

ດ້ັງເດີມຂອງຈີນ, ເຊ່ິງມີກະເບ້ືອງສີດຳ ແລະ ຝາສີຂາວ, ເຕັມໄປດວຍຄວາມຄລາສສິກ ແລະ 

ຄວາມສະຫງາງາມ.
2022 年 2 月 21 日，在安徽省黄山市黟县宏村，徽派民居和远方雪山相映成趣。

徽派民居是中国传统民居建筑的一个重要流派，黑瓦白墙，典雅大方。 新华社 图
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北京冬残奥会期间，来自世界各地的残奥运动员奋

勇拼搏，享受体育运动带来的激情与欢乐，展现了竞技之

美、精神之美、生命之美。残疾人运动员自强不息、突破

自我的风采令人感动，一个个精彩瞬间在冰雪赛场上定格。

      ໃນໄລຍະງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄົນພິການປັກ

ກ່ິງ, ນັກກິລາໂອລິມປິກຄົນພິການທ່ີມາຈາກທ່ົວໂລກໄດບຸກໜາ

ບືນຕົວ, ສ�າຜັດຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ແລະ ຄວາມມວນຊ່ືນທ່ີນຳມາ

ໃຫໂດຍກິລາ, ເຊ່ິງໄດສະແດງອອກເຖິງຄວາມງາມຂອງການ

ແຂງຂັນ ຄວາມງາມຂອງຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມງາມຂອງຊີວິດ. 

ສະໄຕຂອງນັກກິລາຄົນພິການທີ່ສູຊົນໃຫຕົນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຢູສະ

ເໝີ ແລະ ທັງບຸກທະລຸຕົນເອງນ້ັນ ເຮັດໃຫເຮົາຕ້ືນຕັນໃຈຫຼາຍ, 

ໄລຍະເວລາອັນຍອດຢຽມຕາງໆໄດຖືກຖາຍຢູໃນສະໜາມແຂງ

ຂັນກິລານ�າ້ກອນ ແລະ ຫິມະ.

dkol6h-qowfhljv'cl'lts;jk'.shjjgsaog4y'7;k,/ao
新

华
社

 图

设计 武瑞

05

|   视觉lkp8krkI6h



glahomk'csj'-kf @!_G vhv,Iv[9uodkpg7yj'sobj'

环绕大半个中国

       ເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219 ມີຄວາມຍາວ 10,860 ກິໂລ
ແມັດ, ເປັນເສັ້ນທາງແຫງຊາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງຈີນມາຮອດ
ປັນຈຸບັນ, ເຊ່ິງມັນໄດທະລຸຄວາມຍາວເຖິງ 10,000 ກິໂລແມັດ 
ເປັນຄ້ັງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດການກສາງເສ້ັນທາງແຫງຊາດ
ຈີນ.
      ບພຽງແຕເທົ່ານັ້ນ, ເສັ້ນທາງແຫງຊາດ 219 ທີ່ເປັນ
ໝື່ນກິໂລແມັດທີ່ໄດຜານບອນໃດນັ້ນ ເປັນການປະສົມປະສານ
ເຂ້ົາກັນຂອງບັນດາໜວຍພູມສາດນິເວດທ່ີພິເສດທ່ີສຸດຂອງຈີນ 
ກ�ຄືຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ທົ່ງຫຼຸບຈັງກາ(Junggar Basin)ທີ່ເປັນ
ເຂດທະເລຊາຍທີ່ແຫງແລງ ແລະ ເຄິ່ງແຫງແລງທີ່ຫາງໄກ
ຈາກທະເລໃນອາຊີ, ທະເລຊາຍທາກລາມາການ(Taklima-

kan Desert)ທີ່ເປັນທະເລຊາຍທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງຈີນ, ພູພຽງ
ຊິງໄຫ-ຕິເບດ(Qinghai-Tibet Plateau)ທ່ີເອ້ີນວາ "ຂ້ົວໂລກ
ທ່ີສາມ", ພູຫິມະໄລທ່ີມີຄວາມສູງສະເລຍທ່ີສູງທ່ີສຸດໃນໂລກ, ພູ
ເຫິງຕວນ(The Hengduan Mountains)ທ່ີເປັນພູທິດເໜືອ-
ໃຕທ່ີຍາວທ່ີສຸດ, ກວາງທ່ີສຸດ ແລະ ມີລັກສະນະທ່ົວໄປຫລາຍທ່ີສຸດ, 
ພູພຽງຢຸນນານ-ກຸຍໂຈວ(Yunnan-Guizhou Plateau)ທີ່
ເປັນໜ່ຶງໃນສ່ີພູພຽງໃຫຍຂອງຈີນ ແລະອ່ືນໆ.
      ເສ້ັນທາງແຫງຊາດນ້ີເລ່ີມແຕຕີນພູອັນໄຕ(Altai)ໃນພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອທີ່ສຸດຂອງດິນແດນຈີນ ແລະ ຄົດໂຄງ
ໄປເຖິງຝ່ັງອາວ ເປີຍປູ(Beibu Gulf), ເຊ່ິງເປັນເຂດຕາເວັນ

ຕົກສຽງເໜືອທີ່ສຸດຂອງທະເລຈີນໃຕ, ທິວທັດຕາມເສັ້ນທາງ
ລວມມີພູຫິມະ, ຫວຍນ�້າກາມ, ໜອງນ�້າ, ພື້ນທີ່ຊມ, ຮອມພູ, 
ປາ ແລະ ທ່ົງຫຍາປະຖົມບູຮານ, ພູມສັນຖານຜາຊັນຫີນຊາຍສີ
ແດງ, ຮອງຮອຍພູເຂົາໄຟ, ພູຜາກາສເຕີ, ນ�າ້ຕົກຕາດ ແລະ 
ຂຸມເຫວທຽນເກ່ິງ(Sinkhole), ປາໄມແດງຝ່ັງທະເລ ແລະອ່ືນໆ.
       ເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219 ເຊ່ືອມຕເຂດປົກຄອງຕົນເອງ
ຊົນເຜ່ົາອຸຍກູຊິນຈຽງ(Xinjiang Uygur Autonomous Ri-

gion), ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊີຈ້າງ(Xizang Autonomous 

Rigion), ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາ
ຈວງກວາງຊີ(Guangxi Zhuang Autonomous Rigion), 
ເຊ່ິງໄດອອມຮອບພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນຢາງຮອບດານ, ກວມ
ເອົາເກືອບ 30 ເສ້ັນຂະໜານ. ຕາມເສ້ັນທາງດ່ັງກາວມີພູມສັນ
ຖານທ�າມະຊາດ ແລະ ຈຸດເດ່ັນທາງດານວັດທະນະທ�າທ່ີອຸດົມ
ສົມບູນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພ້ືນທ່ີທ່ີມັນໄດຜານນ້ັນ ຍັງເປັນເຂດ
ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດານຊີວະນານາພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ
ເປັນພິເສດທ່ີສຸດຂອງຈີນ.
      ໃນສະບັບນ້ີ, ວາລະສານ ຈ�າປາ ຈະພອມກັບຫມູເພ່ືອນຜູ
ອານທັງຫຼາຍ, ຮວມກັນທຽວຊົມແລວທິວທັດອັນສວຍງາມທີ່
ເປັນໝ່ືນກິໂລແມັດນ້ີ. ບວາເຈ້ົາຈະມັກທິວທັດທ�າມະຊາດ, ພູມ
ສັນຖານວັດທະນະທ�າ, ຫືຼສັດພືດປາ, ເສ້ັນທາງແຫງຊາດນ້ີລວນ
ແຕສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຢາກຄ້ົນຫາຂອງເຈ້ົາໄດ.

219 国道全程 10860 公里，是目前为止中国距离最长的国道。它串联了新疆维吾尔自治区、西

藏自治区、云南省、广西壮族自治区，将中国的西侧完全包围，跨越将近 30 个纬度。其沿线有着十

分丰富的自然景观与人文看点，同时它穿越的地区，也是中国生物多样性最为丰富和独特的地区。

本期，《占芭》杂志与读者朋友们沿着 219 国道，一起领略风光无限的万公里景观长廊。不管你

喜欢自然景观，还是人文风光，抑或野生动植物，这条国道都能满足你的探索欲。

219国道

本刊综合
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ເສ້ັນທາງອອມພູທ່ີເປັນເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219 ຢູໃນເຂດຊິນຈຽງ

219国道在新疆境内的盘山公路 CFP 图
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无限风光在此道

一万公里长度，串起了数不清的美景。喜马拉雅山脉是地球上最雄伟高大，也最年轻的褶皱山脉，海拔 8000 米以上

高峰有 10 座。而 219 国道康马至萨嘎段，在路上、在山口都能欣赏连绵的雪山群，加上相邻的支线，可以见到 9 座海拔

超 8000 米的雪山。

       ໄລຍະຄວາມຍາວເປັນສິບພັນກິໂລແມັດ, ໄດສອດຫອຍ

ທິວທັດອັນນັບບຖວນຂ້ຶນ.

ພູຫິມະລະດັບຄວາມສູງ 8000 ແມັດຂ້ຶນເມືອ 9 ແຫງ

9 座 8000 米级雪山

ພາກສວນຖະໜົນ: ເມືອງຄາງມາ - ເມືອງຊາກາຂອງເຂດຊີ
ຈ້າງ(Kangma County to Saga County of Xizang
Autonomous Region)
路段 ：西藏康马县至萨嘎县

      ສາຍພູຫິມະໄລເປັນສາຍພູໃຫຍສູງສະຫງາງາມທີ່ສຸດ 
ແລະ ທັງເປັນສາຍພູຊອນກັນທີ່ໜຸມທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ມີຈອມພູ
ທີ່ມີລະດັບຄວາມສູງ 8000 ແມັດຂຶ້ນໄປຈຳນວນ 10 ແຫງ. 
ສວນຕອນທາງເມືອງຄາງມາ ຫາ ເມືອງຊາກາຂອງເສ້ັນທາງ
ແຫ່ງຊາດ 219, ສາມາດຊົມວິວກຸມພູຫິມະທີ່ຢູລຽບຕາມເສ້ັນ
ທາງ ແລະ ຕາມຕີນພູ, ບວກກັບກ່ິງສາຂາທ່ີຢູໃກຄຽງກັນ, ເຊ່ິງ

ສາມາດແນມເຫັນພູຫິມະທ່ີມີລະດັບຄວາມສູງກາຍກວາ 8000 
ແມັດ ຈຳນວນ 9 ແຫງ.
      ທານ ເວີນຈຸນຮາວ(Wen Junhao)ເປັນຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງ
ໃນການປີນພູຫິມະ ແລະ ຖາຍຮູບພູຫິມະຢູໃນນະຄອນເສິງຕູ
ແຂວງເສສວນ(Chengdu City, SichuanProvince). 
ການທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວກຽວພັນກັບຮູບພາບແຜນໜຶ່ງ—ຮູບ
ພາບຂອງກຸມພູຫິມະໄລທ່ີລາວຖາຍນ້ັນ ໄດຂຽນໝາຍຊ່ື ແລະ 
ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜານ�້າທະເລໃສທຸກແຫງຢາງ
ລະອຽດຖ່ີຖວນ. ຮູບພາບນ້ີແມນລາວໄດຖາຍໄວເມ່ືອຂ່ີເຮືອບິນ
ຈາກນະຄອນລາຊາເຂດຊີຈາງ(Lhasa City, Xizang Au-

tonomous Region)ຫາເຂດນະຄອນອາລີ(Ngari Prefec-

ture), ສວນເປ້ົາໝາຍການເດີນທາງຂອງລາວມີພຽງໜ່ຶງດຽວ 
ກ�ຄື ຖາຍເອົາຮູບພາບແຜນນ້ີ.
      ຮູບພາບແຜນນ້ີໄດຖາຍໄວເມ່ືອເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 
ຍັງບທັນເປີດການນຳໃຊທັງໝົດທາງ, ປັດຈຸບັນນ້ີ, ລາວມີຮູບ
ແບບການຊົມພູຫິມະທີ່ຍິ່ງດີກວາແລວ. ທານ ເວີນຈຸນຮາວ
ເວ້ົາວາ: “ມູມແບບນ້ີສາມາດຖາຍໄດຢູເທິງເຮືອບິນເທ່ົານ້ັນ, 
ແຕຢູຕອນທາງເມືອງຄາງມາຫາເມືອງກາຊາຂອງເສ້ັນທາງ 
219, ມີຈຸດຖາຍພູຫິມະທ່ີດີຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເນ່ືອງຈາກວາໄລ
ຍະຫາງແມນໃກ ພູຫິມະທ່ີຖາຍອອກມາຈ່ຶງຍ່ິງສະຫງາລາສີກວາ, 
ນ້ັນເປັນເສ້ັນທາງຊົມພູຫິມະສາຍໜ່ຶງໃນລະດັບຄວາມສູງ 8000 
ແມັດທ່ີແທຈິງ.

ຮູບ ① ພູມາຂາຫູຼ(Makalu Mountain)ທ່ີຕ້ັງຢູຕອນກາງຂອງພູຫິມະໄລ

图① 位于喜马拉雅山脉中段的马卡鲁山 CFP 图

ຮູບ ② ນ�້າລະລາຍຈາກນ�້າກອນຂອງພູອານໄຕໄດສາງເຂດທິວທັດທະເລ
ສາບຄະນັສ(Kanas Lake)ອັນສວຍງາມ

图② 阿尔泰山冰川融水孕育了美丽的新疆喀纳斯景区 CFP 图
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ຊົມພູນ�າ້ກອນໃກໆ

近距离欣赏冰川

ພາກສວນຖະໜົນ: ພູອານໄຕ(Altai Mountains) ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນ
ຂອງເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219
路段 ：219 国道起点阿尔泰山

       ໂດຍການເປັນນັກວິຊາການຄົນໜ່ຶງທ່ີຄ້ົນຄວາພູນ�າ້ກອນ
ຂອງຈີນ, ທານ ເສີນຢົງຜິງ(ShenYongping)ເກືອບວາໄດ
ເດີນທາງໄປທົ່ວເຂດທີ່ມີພູນ�້າກອນແຈກຢາຍຢູໃນທິດຕາເວັນ
ຕົກຂອງຈີນ. ລາວເວົ້າແບບນີ້: “ຖາຕອງການຊອກຫາເສັ້ນ
ທາງໃຫຍເສ້ັນໜ່ຶງມາຊົມວິວພູນ�າ້ກອນ ຂອຍຄິດວາຕອງແມນ
ເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 ແນນອນ.”
      ຢູພູອານໄຕ(Altai Mountains)ທີ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຂອງເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219, ໄດມີພູນ�າ້ກອນແຈກຢາຍຢູຈຳ
ນວນ 400 ກວາສາຍພາຍໃນເຂດແດນປະເທດຈີນ. ເຖິງແມນ
ວາພູນ�້າກອນຂອງພູອານໄຕ ບມີຊື່ສຽງຫຼາຍປານໃດພາຍໃນ
ພູນ�າ້ກອນອັນຫຼວງຫຼາຍຂອງປະເທດຈີນ, ສວນສາເຫດທ່ີທານ 
ເສີນຢົງຜິງ ສະເໜີບອນນ້ີ ກ�ຍອນວາລະດັບຈາກໜານ�າ້ທະເລ
ທີ່ພູນ�້າກອນທີ່ນີ້ແມນຕາອີ່ຫຼີ. “ຕົວຢາງວາພູນ�້າກອນການາສ
ຂອງພູອານໄຕ ລະດັບຈາກໜານ�າ້ທະເລຂອງພູນ�າ້ກອນອັນຕາ
ທ່ີສຸດປະມານ 2400 ແມັດ, ສາມາດໃຫຄົນສຳຜັດກັບພູນ�າ້ກອນ
ຢາງໃກຊິດ.” ທານ ເສີນຢົງຜິງ ຄິດວາ, ພະຍາດຢານຄວາມ
ສູງເປັນສ່ິງຂັດຂວາງອັນໃຫຍທ່ີສຸດໃນການຊົມພູນ�າ້ກອນຢາງ
ໃກຊິດຂອງຄົນ, ຢູທ່ີນ້ີ ຄົນເຮົາບຕອງເປັນຫວງນຳພະຍາດຢານ
ຄວາມສູງ.
      ຈາກທິດເໜືອສູທິດໃຕ, ຈາກທິດຕາເວັນຕົກສູທິດຕາ
ເວັນອອກ, ເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ 219 ໄດກາຍຜານສາຍພູ 8 

ແຫງ ຄື: ພູອານໄຕ ພູຊາອົວ(Sawuer Mountains) ພູທຽນ
ຊານ(Tianshan Mountains) ພູຄາລາໂຄຣາມ(Karakoram

Mountains) ພູຄຸນລຸນ(KunlunMountains) ພູກາງຕີສ
(Gangdise Mountains) ພູຫິມະໄລ(Himalayas) ແລະ 
ສາຍພູເຫິງຕວນ(Hengduan Mountains). ສາຍພູ 8 ແຫງ
ດ່ັງກາວນ້ີ ໄດກວມເອົາ 70% ຂອງຈ�ານວນສາຍພູນ�າ້ກອນ ແລະ 
ປະລິມານສະສົມນ�້າກອນຂອງປະເທດຈີນ, ກວມເອົາພື້ນທີ່ໃນ 
67%. ທານ ເສີນຢົງຜິງ ເວ້ົາວາ: “ຢູແຄມເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ
ສາມາດເບິ່ງເຫັນພູນ�້າກອນຫຼັກຂອງຈີນ ນອກຈາກເສັ້ນທາງ
ແຫ່ງຊາດ 219 ແລວ, ເສ້ັນທາງອ່ືນລວນແຕບສາມາດເຮັດໄດ.”

②
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ພົບກັນກັບໜອງນ�າ້

与湖泊相遇

ພາກສວນຖະໜົນ: ເຂດປົກຄອງຕົນເອງອຸຍກູຊິນຈຽງ(Xinjiang
Uygur Autonomous Region) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊີຈາງ
(Xizang Autonomous Region)
路段 ：新疆、西藏

      “ຖາຢາກຊົມວິວທິວທັດໜອງນ�້າໃນພາກຕາເວັນຕົກ

ຂອງຈີນຢາງເຕັມທີ່, ການທຽວຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ 
219 ຕອງເປັນທາງເລືອກອັນທຳອິດ. ທີ່ພູອານໄຕ ແລະ ນະ

ຄອນຫຼິນຈືເຂດຊີຈາງ(NyingChi in Xizang) ເຈົ້າສາມາດ

ເບິ່ງເຫັນ “ແລວທາງໜອງນ�້ານອຍ” ທີ່ເປັນໜອງນ�້າຖືກກັດ

ເປ່ືອຍຈາກນ�າ້ກອນຢູໃນລະຫວາງກຸມພູຫິມະ, ໜອງນ�າ້ເໝືອນ

ດ່ັງແຜນຢົກຖືກຍົກສູທອງຟາ; ທ່ີເມືອງຣືໂຖ(Rutong County)

ເຂດຊີຈາງ ໜອງນ�້າຂາມຊາດຈີນ-ອິນເດຍ ໜອງປັນກົງຊ�້
(Pangong Tso) ເລ່ີມແຕແຄມເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 ລຽບ

ໄປສູທິດຕາເວັນຕົກເຂດຊາຍແດນຈີນ-ອິນເດຍ, ຮູບໜອງນ�າ້

ທ່ີແຄບຍາວຍອນການໄຫຼນ�າ້ບສະດວກ ຈ່ຶງກາຍເປັນທິວທັດອັນ

ມະຫັດສະຈັນໃນໜອງນ�າ້ຈືດເຄ່ິງໜ່ຶງ ນ�າ້ເກືອເຄ່ິງໜ່ຶງ;ຢູຕໜາ

ພູກັນເຢນປ�ສີ(Kangoinboge Mountain)ເມືອງພູລັນ(Pu-

rang County)ເຂດຊີຈາງ, ໜອງສັກສິດຄືໜອງມະພັງຢົງໂຊ
(Lake Manassarovar) ແລະ ໜອງຜີຄືໜອງລະອັງໂຊ
(Lhanag-tso)ເກີດຂ້ຶນໄປຄຽງກັນ; ຍັງມີໜອງຕາງໆທ່ີຢູຕໜາ

ສາຍພູນ�າ້ກອນ ໄດປາກົດມີສີຂຽວຢົກທ່ີສຸດງາມຕາ…” ເມ່ືອເວ້ົາ

ເຖິງໜອງນ�າ້ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນ, ທາວ ຊານ

ຈືສຽງ(ShanZhiqiang)ທ່ີເຄີຍຍາງຕາມເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 
219 ໄດເລ່ົາຢາງບຮູຈັກເຊົາ.

      ໃນເດືອນກ�ລະກົດຂອງປີກາຍນີ້, ລາວໄດພົບກັບໜອງ

ນ�້າອັນສະຫງາງາມເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍເດີນທາງໄປຕາມເສັ້ນທາງ

ແຫ່ງຊາດ 219. ພາຍໃຕກອງຖາຍຂອງລາວ, ໜອງເກືອໄດ

ແບງອອກເປັນ “ດອກເກືອ” ທ່ີສວຍງາມສົດໃສ; ມີໜອງບາງ

ແຫງແຕກອນແມນຂະໜາດໃຫຍ ແຕດຽວນ້ີຍອນການຫຸຼດລົງ

ຂອງນ�້າ ຈຶ່ງເຫຼືອມີເສັ້ນຝັ່ງນ�້າເປັນວົງໆຢູແຄມຝັ່ງໜອງນ�້າ;

ການຫົດຖອຍຂອງໜອງນ�້າໄດເຮັດໃຫມີທົ່ງພຽງແຄມນ�້າ, ຢູ

ເທິງທ່ົງພຽງມີຕ້ົນຫຍາອອນໆ ມີຝູງລາປາທິເບດ(Equuskiang)

ກັບຝູງແກະທິເບດ(Tibetan antelope)ຍາງໄປມາຢາງສະ

ບາຍ; ໂດຍທົ່ວໄປຈະມີດອນນອຍຢູເທິງໃຈກາງໜອງ ມັນໄດ

ດຶງດູດພວກນົກທ່ີຍົກຍາຍຖ່ິນມາ…

①
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ສາຍນ�າ້ຜາພູ

水切开了山

ພາກສວນຖະໜົນ: ກິ່ງເມືອງເຜົ່າລີ້ຊນູຈຽງແຂວງຢຸນນານ
(Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Yunnan 
Province)
路段 ：云南省怒江傈僳族自治州

      ຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ 219, ເດີນທາງຈາກເຂດຊີ

ຈາງເຂ້ົາສູກ່ິງເມືອງເຜ່ົາລ້ີຊນູຈຽງແຂວງຢຸນນານ, ຢູທ່ີນ້ີ, ທາວ 

ຊານຈືສຽງ ພົບເຫັນຮອມພູໃຫຍແມນ�າ້ນູຈຽງ(Salween).

       ເຂ້ົາສູຂົງເຂດແມນ�າ້ນູຈຽງ, ເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 

ເລີ່ມແລນໄປພອມກັບສາຍນ�້ານູຈຽງເລີ່ມແຕບອນໜຶ່ງຊື່ວາ 

ສາວະຫົຼງ(Chawalong). ເລ່ີມຈາກບອນນ້ີໄປ, ຄົນເຮົາເດີນ

ທາງຢູເທິງເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 ກ�ສາມາດສຳຜັດຢາງແທ

ຈິງວາ ຮອມພູໃຫຍແມນ�້ານູຈຽງແມນຫຍັງ. ຂາງໜຶ່ງແມນ

ເຫວສູງຊັນ ອີກຂາງໜ່ຶງແມນສາຍນ�າ້ນູຈຽງທ່ີມີຄວາມເລິກສອງ

ສາມພັນກວາແມັດ. ນ�າ້ຂຸນໆໄຫຼແຮງເຮັດໃຫເກີດວັງນ�າ້ວົນໄຫຼ

ທ່ັງໄປສູທາງໜາ. ຖາເຈ້ົາຢຸດເຊົາຖາຍຮູບຢູແຄມທາງ, ຈະມີ

ລົດທ່ີແລນຜານມາແຈງເຕືອນເຈົ້າໃຫອອກໄປໄວ, ສາເຫດມີ

ພຽງຂ�ດ້ຽວ ນ້ັນກ�ຄື ບອນນ້ີແມນອັນຕະລາຍເກີນໄປ.
本刊综合

CFP 图

ຮູບ ① ໜອງປານກອງ(Pangong Tso)ທ່ີຢູເຂດຊາຍແດນຈີນ-ອິນເດຍ

图① 中印界湖班公湖 CFP 图

ຮູບ ② ໂຄງທີໜ່ຶງຂອງແມນ�າ້ນູຈຽງ(Salween)

图② 怒江第一湾 CFP 图
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4tsoqocsj'-u;tokokrao
生物多样性大道

219 国道沿途有多处鸟类多样性热点地

区，也可以看到很多充满故事的野生动物。在

众多喜爱大自然生灵的人眼中，这是一条理想

的生物大道。

图片来源：新华社

ເສືອດາວຫິມະ(snow leopard)

雪豹

ງົວກະທິງປາ

野牦牛

ລາປາທິເບດ(Equuskiang)

藏野驴

ນົກຍາງຄ�ດຳ(black-necked crane)

黑颈鹤

ເຍືອງທິເບດ
(Procapra picticaudata)

藏原羚
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       ຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ 219 ມີຫຼາຍບອນເປັນເຂດ

ຮອນນິຍົມຂອງຊີວະນາໆພັນປະເພດນົກ, ກ�ສາມາດເຫັນໄດ

ເຖິງສັດປາທ່ີປະກອບມີເລ່ືອງເລ່ົາເຕັມໄປໝົດ. ໃນສາຍຕາຂອງ

ຄົນມັກຮັກສັດສາວາສ່ິງທຳມະຊາດສວນຫຼາຍ ນ້ີເປັນຖະໜົນຊີ

ວະເສ້ັນໜ່ຶງໃນຄວາມຝັນ.

ເສ້ັນທາງຊົມນົກໃນຄວາມຝັນ

理想中的观鸟路线

ພາກສວນຖະໜົນ: ຕາແສງໂຕວຫົຼງຈ່ຽງ ກ່ິງເມືອງເຜ່ົາໂຕວ
ຫົຼງເຜ່ົານູ ກ້ົງຊານແຂວງຢຸນນານ(Dulongjiang Township, 
Gongshan Dulong and Nu Autonomous County, 
Yunnan)

路段 ：云南贡山独龙族怒族自治县独龙江乡

       ໃນສາຍຕາຂອງນາງ ຫິຼວລູ(Liu Lu) ຄົນຊົມນົກອາວຸໂສ

ເປັນໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ບຕອງສົງໄສເລີຍວາ ເສ້ັນທາງແຫ່ງ

ຊາດ 219 ເປັນຖະໜົນຊົມນົກທ່ີດີເລີດທ່ີສຸດພາຍໃນປະເທດຈີນ.

     ສຳລັບນັກຊົມນົກແລວ, “ຄ້ືນນົກ” ເປັນທິວທັດອັນມະຫັດ

ສະຈັນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຢາກເຫັນທ່ີສຸດ. ພາຍໃນຮອມພູຂອງຕາແສງ

ໂຕວຫົຼງຈ່ຽງກ່ິງເມືອງກ້ົງຊານແຂວງຢຸນນານ ມີ “ຄ້ືນນົກ” ປາ

ກົດຂ້ຶນຢູສະເໝີ. “ ‘ຄ້ືນນົກ’ ຂອງຕາແສງໂຕວຫົຼງຈຽງປະກອບ

ດວຍນົກໂຕນອຍໆທ່ີຮອງໄດ ແລະ ສວນຫຼາຍເປັນປະເພດນົກທ່ີ

ມີນິໄສການກິນອາຫານອັນຄາຍຄືກັນ, ບາງເທ່ືອພວກມັນເຕ້ົາ

ໂຮມກັນ ບາງເທື່ອກະຈາຍໄປຢູໃນຮອມພູ ເພື່ອຫຼີກລຽງສັດ

ຕູ ແລະ ຊອກອາຫານການກິນ.” ນາງ ຫິຼງລູ ຄິດວາ, ພາຍໃນຂົງ

ເຂດທີ່ເລີ່ມຈາກນ�້າຕົກຕາດດວງດາວ ທີ່ເປັນບອນຢູໃກບານ 

ຊິນລັງຕັງ ຕາແສງໂຕວຫົຼງຈຽງ ເຖິງຫັຼກໝາຍເຂດຊາຍແດນ

ເລກທີ 41 ຂອງຈີນ-ມຽນມາ ອາດຈະເປັນສະຖານທ່ີຊົມ “ຄ້ືນ

ນົກ” ຂອງຕາແສງ ໂຕວຫົຼງຈຽງ ບອນດີທ່ີສຸດ. “ຢູທ່ີນ້ີ, ‘ຄ້ືນນົກ’ 

ທ�າມະດາໃດໜຶ່ງລ້ວນແຕ່ສາມາດປະກອບມີນົກຮອງຈຳນວນ

ຫຼາຍສິບໂຕ ຫາ ຮອຍໂຕ, ເຊ່ິງແບງປັນສິບກວາປະເພດນົກ,

ສັງເກດຈາກກອງສອງທາງໄກ ພວກນົກນອຍອັນມີສີສັນຫຼາກ

ຫຼາຍເໝືອນດັ່ງໄດກາຍເປັນສີສັນທີ່ປຽນໄດໃນກອງດວງຕາ
(Kaleidoscope).

      ພາຍໃນປະສົບການຊົມນົກເປັນໄລຍະ 10 ປີຂອງນາງ 

ຫຼິວລູ ລາວລວມທັງໄດຖາຍຮູບນົກ 600 ກວາປະເພດຕາມ

ເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219. ຢູໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກໜານ�າ້

ທະເລ ແລະ ສ່ິງແວດລອມທ່ີແຕກຕາງກັນ, ພວກນົກສາມາດ

ຊອກເຫັນວິທີການດຳລົງຊີວິດທ່ີເໝາະສົມກັບໂຕມັນເອງ. ລາວ

ເຄີຍຢູໃນວັດແຫງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູນະຄອນຊານນານ(Shannan 

City)ເຂດຊີຈາງ ພົບເຫັນພາບທ່ີຄູບາຫ້ິຼນກັບນົກຂວາແດງທ່ີມີ

ຫາງເປັນສີນ�າ້ຕານ(Himalayan Monal) ນົກກາງແກຫິມະ
(Snow Pigeon) ແລະ ນົກປະເພດອ່ືນຢາງກົມກຽວສະຫງົບ

ສຸກ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫລາວຮູສຶກຊາບຊ້ຶງຫຼາຍ.

       ພາຍຫັຼງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຫາຍໄປແລວ, ແນ

ນອນວາຈະມີຜູມັກຮັກນົກຍາງເຂ້ົາສູເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 

ເພ່ືອຊອກຫານົກບິນອັນໜາຮັກເຫ່ົຼານ້ັນ, ນາງ ຫິຼວລູ ເວ້ົາວາ: 

“ເຖິງແມນວາການເປີດນ�າໃຊຂອງເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ 219

ເຮັດໃຫໄລຍະລະຫວາງມະນຸດກັບສັດປານັບມື້ນັບຫຍ�້ສັ້ນເຂົ້າ

ກວາເກົ່າ ແຕພວກເຮົາຍັງໄດຮັກສາຂອບເຂດທີ່ສາມາດດຳ

ລົງຊີວິດຢາງເສລີ ແລະ ບຖືກລົບກວນໃຫກັນ ແລະ ກັນ.”

CFP 图 13
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ພົບກັນກັບສັດປາປະເພດຕາງໆ

与兽类邂逅

ພາກສ່ວນຖະໜົນ: ຕອນຊິນຈ້າງ(ຊິນຈຽງ-ຊີຈ້າງ)ທີ່ເລີ່ມຈາກ
ຂົງເຂດອາເລທາຍເຂດຊິນຈຽງ ຫາ ນະຄອນຣື້ຄາເຈີເຂດຊີ
ຈາງ(Xinjiang Altay to Xizang Shigatse)

路段 ：自新疆阿勒泰到西藏日喀则的新藏段

       ສຳລັບນັກທ່ຽວທ່ີຂັບລົດດວຍຕົນເອງແລວ, ຕອນທາງ
ຕອນໃດຂອງເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219 ສາມາດພົບກັນກັບປະ
ເພດສັດໄດງາຍທ່ີສຸດ? ຄ�າຕອບຂອງ ທານ ສູເຟິງ(Xu Feng)

ສາດສະດາຈານຄະນະວິທະຍາສາດຊີວິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມຊີອານ(Xi'an Jiaotong 

University) ແມນ: ຕອນຊິນຈ້າງທ່ີເລ່ີມຈາກ ຂົງເຂດອາເລ
ທາຍເຂດຊິນຈຽງ ຫານະຄອນຣ້ືຄາເຈີເຂດຊີຈາງ.
      ເນ່ືອງຈາກຄວາມຕອງການຂອງວຽກງານ, ທານ ສູເຟິງ
ກັບໝູເພ່ືອນຮວມງານຕອງການໄປສຳຫຼວດສັດປາຢູທາງນອກ
ເກືອບທຸກປີ. ໃນການເລືອກເຟັ້ນລະຫວາງທາງດວນກັບເສັ້ນ
ທາງແຫ່ງຊາດ, ທານ ສູເຟິງ ເລືອກເອົາເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ
ໂດຍກົງ. ສາເຫດມີພຽງໜ່ຶງດຽວ, ນ້ັນກ�ຄືຢູເທິງເສ້ັນທາງແຫ່ງ
ຊາດສາມາດຂັບລົດໃຫຊາກວາ ຫຼືວາສາມາດຈອດລົດ ແລະ 
ກັບຄືນໄດ, “ຈັງຫວະຊາໆ” ແບບນ້ີແມນສຳຄັນຫຼາຍຕການສັງ
ເກດເຫັນສັດ.

①

②
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     ໃນປີກາຍນ້ີ, ເມ່ືອ ທານ ສູເຟິງ ເຮັດການສຳຫຼວດທາງ
ປາກັບໝູເພ່ືອນຮວມງານ, ລົດກ�າລັງແລນຢູຕອນທາງຊິນຈາງ
ຂອງເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219. ໃນທັນໃດນ້ັນ, ໝູເພ່ືອນຮວມ
ງານທີ່ນັ່ງຢູທາງຫຼັງຂອງລົດຮອງຂຶ້ນ: “ເມື່ອກີ້ນັ້ນ ແມນໂຕ
ແກະຜາ(Argali)ບ�?” ເຂົາເຈ້ົາຈອດລົດທັນທີ ແລະ ກັບຄືນໄລ
ຍະໜ່ຶງ, ແມນແທແລວ ໄດສັງເກດເຫັນມີໂຕແກະຜາສອງໂຕ
ກຳລັງຢືນຢູຂາງກອນຫີນໃຫຍກອນໜ່ຶງ, ຍັງເປັນແກະຜູອີກຊ�າ້, 
ເຂົາໃຫຍທ່ີກ່ົງໂຄງຊັດເຈນຫຼາຍ.
     ອາດຈະແມນສອງຝາຍຢູໃກກັນຫຼາຍເຮັດໃຫໂຕແກະ
ຜາເຄ່ັງຕຶງ, ສາຍຕາຂອງມັນແນມເບ່ິງລົດຂອງທານ ສູເຟິງ 
ຕະຫຼອດ. ທານ ສູເຟິງ ຫັນແວນລົດລົງຄອຍໆ ແລະ ເອົາກອງ
ຖາຍຮູບອອກມາ, ຖາຍໄດຮູບພາບ 5 ແຜນ 6 ແຜນ, ໂຕແກະ
ຜາສອງໂຕນັ້ນກ�ຫັນໂຕອອກໄປສູເບື້ອງຫຼັງຂອງເປີ້ນພູ ແລະ
ຫາຍໂຕໄປ.
     ການພົບພ�້ໃນເທື່ອນີ້ ໄດສາງຄວາມຊົງຈຳອັນເລິກເຊິ່ງ
ໃຫແກທານ ສູເຟິງ, “ການສ�າຫຼວດປາໃນຫຼາຍປີທ່ີຜານມາເຄີຍ
ໄດເຫັນໂຕແກະຜາຫຼາຍເທ່ືອແລວ, ແຕເທ່ືອນ້ີເປັນເທ່ືອທຳອິດ
ທ່ີຢູໃກທ່ີສຸດ.”
        ຕາມທານ ສູເຟິງ ແລວ, ປະສົບການສັງເກດສັດແບບນ້ີ 
ຈະດຶງດູດຜູຮັກມັກທ່ຽວໂດຍຂັບລົດດວຍຕົນເອງທ່ີນັບມ້ືນັບຫຼາຍ
ຂ້ຶນເຂ້ົາສູເສ້ັນທາງແຫ່ງຊາດ 219, ແຕການຂັບລົດທາງຫຼວງ
ກ�ເປັນການລົບກວນປະເພດໜ່ຶງຕສັດປາ, “ເມ່ືອພວກເຮົາຂັບລົດ
ຢູຕອນທາງຊິນຈາງ ໃນຕອນທ່ີຄາດຫວັງພົບພ�ກັ້ບສັດປາປະເພດ
ຕາງໆນ້ັນ, ກະລຸນາຂັບຊາໆລົງແດເພ່ືອສັງເກດຊີວິດການເປັນ
ຢູຂອງພວກມັນດວຍຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ຮັກສາໄລຍະຫາງກັນອັນ
ເໝາະສົມໄວ.

ຮູບ ① ຢູທ່ີນະຄອນອາລີ ເຂດຊີຈາງ, ທ່ົງຫຍາລຽງສັດທ່ີຢູໃກກັບເສ້ັນທາງ
ແຫງຊາດ 219

图① 西藏阿里，219国道附近的牧场  CFP 图

ຮູບ② ຢູທ່ີເຂດທິວທັດໜອງຊາຍຣາມ(Sayram Lake), ໝາຈອກຊິນຈຽງ
ເຄ່ືອນໄຫວໄປມາຢູແຄມທາງຫຼວງ

图② 赛里木湖景区，新疆赤狐在公路边活动 CFP 图

ຮູບ ③ ຢູທ່ີເຂດຊິນຈຽງ, ພົບກັບອູດຢູເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219

图③ 新疆，在219国道上与骆驼相遇 CFP 图

ຮູບ ④ ທ່ົງຫຍາລຽງສັດທ່ີຢູຕາມເສ້ັນທາງຕອນຊິນຈຽງ-ຊີຈາງ

图④ 新藏线沿途的草原牧场 CFP 图
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219 国道连接起了中国西部的 70 多个县市，绝大多

数都是边境县市，它们与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉

尔吉斯斯坦、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老

挝、越南等国家和地区接壤，充满了浓浓的异域风情。

       ເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219 ເຊ່ືອມຕຫຼາຍກວາ 70 ເມືອງ 

ແລະ ນະຄອນຢູພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ, ສວນຫຼາຍແມນຕ້ັງ

ຢູໃນເຂດບ�ລິເວນຊາຍແດນ ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ 

ແລະ ເຂດແຄວ້ນຕາງໆ ເຊ່ັນ: ມົງໂກລີ, ຣັດເຊຍ, ກາຊັກສະ

ຖານ, ກຽກກີສະຖານ, ປາກິສະຖານ, ອິນເດຍ, ເນປານ, 

ພູຖານ, ມຽນມາ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຊ່ິງເຕັມໄປດວຍ

ຮີດຄອງປະເພນີຕາງແດນຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

Iuf7v'xtgrou8jk'cfo
16jg0f-kpcfo
边境上的异域风情

ຊາວຈີມູໄນຂົນສ່ົງສິນຄາດວຍອູດເພ່ືອໄປດານຊາຍແດນດ�າເນີນທຸລະກິດກັບຊາວຕາງປະເທດ

吉木乃边民用骆驼运输商品赶往口岸进行互市 新华社 图16
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ເມືອງຈີມູໄນ(Jimunai County): ປາກທາງສີ່ແຍກທີ່ມີຮີດ
ຄອງປະເພນີຈີນ ກາຊັກສະຖານ ຣັດເຊຍ ແລະ ມົງໂກລີ

吉木乃 ：中哈俄蒙风情的十字路口

        ເມືອງຊາຍແດນໜ່ຶງທ່ິດ�າເນີນທຸລະກິດການຄາກັບສ່ີປະ
ເທດ, ດານຊາຍແດນທາງບົກຂອງຈີນທ່ີດ�າເນີນທຸລະກິດການ
ຄາກັບຕາງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ—ເມືອງນີ້ກ�ເປັນເມືອງຈີມູໄນ 
ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາອຸຍກູຊິນຈຽງ(Xinjiang Uygur 

Autonomous Region). ຢູທ່ີນ້ີ, ຄົນຈີນ ແລະ ນັກທອງທຽວ
ຄົນກາຊັກສະຖານ ຄົນຣັດເຊຍ ຄົນມົງໂກລີໄປມາຫາສູກັນ, 
ເມືອງນອຍຊາຍແດນກາຍເປັນປາກທາງສີ່ແຍກທີ່ສ�າຜັດຮີດ
ຄອງປະເພນີຈີນ ກາຊັກສະຖານ ຣັດເຊຍ ແລະ ມົງໂກລີສ່ີປະ
ເທດ.
       ເມືອງຈີມູໄນຂ້ຶນກັບເຂດອານໄຕ(Altay)ຂອງເຂດປົກຄອງ
ຕົນເອງຊົນເຜ່ົາອຸຍກູຊິນຈຽງ, ຕ້ັງຢູຮອມພູແມນ�າ້ທ່ີຮາບພຽງ, 
ເຊິ່ງໄດອ�ານວຍຄວາມສະດວກດານພູມສາດສ�າລັບຄົນລຽບ

ຊາຍແດນໄປມາຫາສູກັນ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ໃນໃຈກາງຂອງເມືອງ
ຈີມູໄນ ຕະຫຼາດດານຊາຍແດນຈີມູໄນທິ່ດ�າເນີນທຸລະກິດການ
ຄາກັບຕາງປະເທດມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍ. ໃນຕະຫຼາດການຄາຊາຍ
ແດນ, ບັນດາຮານຄາລວນແຕເຕັມໄປດວຍສິນຄາຫຼາຍຮູບ
ຫຼາຍຢາງ, ບພຽງແຕມີເຂົ້າໜົມ, ນ�້້າເຜິ້ງ, ຖວຍຊາມ, ນ�້າ
ມັນປຸງແຕງອາຫານ ແລະອ່ືນໆຂອງຣັດເຊຍ, ໝາກໄມ ແລະ 
ແປງໝ່ີຈາກກາຊັກສະຖານ, ຍັງມີຜະລິດຕະພັນຂົນແກະ ແລະ 
ຜາຫົ່ມຈາກມົງໂກລີ...ແຕລະຮານຄາກ�ມີພຄາແມຄາທີ່ເວົ້າ
ພາສາຂອງຫຼາຍປະເທດ.
      ກອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ລະປີມີ
ປະມານ 120,000 ຄົນ ຜານດານຊາຍແດນຈີມູໄນ, ລົດບັນທຸກ
ເຂ້ົາອອກຫຼາຍກວາ 11,000 ຄັນ. ເຖິງວາການຄາຊາຍແດນ
ໄດຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕສະເໜຂອງຕົວເມືອງນອຍນີ້ຍັງ
ຄົງຢູ.

ເມືອງຈີມູໄນ ເຂດຊິນຈຽງ, ເທດສະການທອງທຽວວັດທະນະທຳລຽງສັດລະດູໜາວຊາອົວ(Sawuer), ຊາວທອງຖ່ິນສະແດງການຈັບແກະ

新疆吉木乃，萨吾尔冬牧文化旅游节期间，当地居民表演叼羊 新华社 图
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ນະຄອນຕ່ົງຊ່ີງ(Dongxing County): “ສີສັນຫວຽດນາມ” ທ່ີ
ຕົບແຕງປາກທາງ

东兴 ：装扮街头的“越南色彩”

       ນະຄອນຕ່ົງຊ່ີງແມນຂ້ຶນກັບນະຄອນຟາງເຊີງກາງ ເຂດ
ປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາຈ້ວງກວາງຊີ(Fangchenggang City,

Guangxi Zhuang Autonomous Region), ເຊ່ິງເປັນຈຸດ
ໝາຍປາຍທາງຂອງເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219. ການເດີນທາງ
ທ່ີມີຄວາມຍາວ 10,000 ກິໂລແມັດ ເລ່ີມຕ້ົນຈາກພູຫິມະ ແລະ 
ສິ້ນສຸດລົງໃນຕົວເມືອງຊາຍແດນເຄິ່ງເຂດຮອນທີ່ມີສີສັນລວດ
ລາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຢາງເປັນເອກະລັກ.
       ນະຄອນຕ່ົງຊ່ີງມີຊາຍແດນຕິດກັບເມືອງມົນກາຍ ແຂວງ
ກວາງນິງ ປະເທດຫວຽດນາມ(Quang Ninh, Mong Cai, 

Vietnam), ເຊິ່ງເປັນຕົວເມືອງດານຊາຍແດນເຊື່ອມຕຈີນ 
ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນເສັ້ນທາງຂອງນະຄອນຕົ່ງຊີ່ງ, ສິ່ງທີ ່
ຕອງຕາຈັບໃຈທ່ີສຸດແນນອນແມນສີສັນຕາງໆຂອງຫວຽດນາມ.
       ໃນສີສັນຕາງໆ, ສີແດງເປັນສີທ່ີສົດໃສທ່ີສຸດ ແລະ ຫຼາຍທ່ີ
ສຸດ. ສີແດງເປັນສີຕ້ົນຕ�ຂອງລ້ີີນຈ່ີ, ໝາກມັງກອນ, ໝາກເງາະ, 
ໝາກມັງຄຸດ ແລະ ໝາກໄມອື່ນໆ, ທັງໝາຍເຖິງຄວາມສຸກ, 
ຈ່ັງຊ້ັນຈ່ຶງເປັນທ່ີຮັກແພງຂອງຄົນຈີນ.
       ໝາກໄມແມນໜ່ຶງໃນບັນດາສິນຄາສ່ົງອອກທ່ີສຳຄັນຂອງ
ຫວຽດນາມ. ກອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສະ
ພາບການທີ່ໝາກໄມເຂົ້າໄປສູນະຄອນຕົ່ງຊີ່ງໂດຍມີໝາກລີ້ນ
ຈີ່ຂອງຫວຽດນາມເປັນຕົວແທນ ສາມາດເວົ້າໄດວາເປັນຕາ
ສະອອນສະຫງາຜາເຜີຍ. ຄົນຫວຽດນາມນ�າໃຊພູມປັນຍາທີ່
ເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງຕນົ, ຕາງໝາກລີນ້ຈີດ່ວຍລດົຈັກ 
ແລະ ລົດຖີບໄຟຟາໃຫໄດຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ, ເມ່ືອຮຸງເຊ້ົາ, 
ເຂົາເຈ້ົາຈະລຽນແຖວຢູເມືອງມົນກາຍເພ່ືອເຂ້ົາໄປຜານດານ
ຊາຍແດນ  ເຊ່ິງເປັນທີມລົດໝາກລ້ີນຈ່ີຂະໜາດໃຫຍ,  ລົດບັນທຸກ
ແຕລະຄັນຂົນໝາກລ້ີນຈ່ີສີແດງສົດໃສຢູເທິງຫັຼງລົດດວຍກະຕາ, 
ເບ່ິງມາແຕໄກຄືນ�າ້ທະເລສີແດງ.
      ນອກຈາກສີແດງແລວ, ຍັງມີທາດແປງມັນຕ້ົນສີຂາວ, 
ກາເຟຫວຽດນາມສີນ�າ້ຕານ ແລະ ຜູຍິງຜູຊາຍຫວຽດນາມໃສ
ກຸບ(non la)ສີແດງ ແລະ ສີເຫືຼອງ.
     ເມື່ອຂັບລົດໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເສັ້ນທາງ
ແຫງຊາດ 219, ທານສາມາດສ�າຜັດເຖິງສະພາບການເປີດ
ປະຕູສູພາຍນອກ, ຄວາມເອື້ອເຟື້ອ ແລະ ຄວາມອົບອຸນຢູທີ່ນີ ້
ໂດຍຜານບັນດາ “ສີສັນຫວຽດນາມ” ທ່ີມີລວດລາຍຢູປາກທາງ
ຂອງນະຄອນຕ່ົງຊ່ີງ.

ນະຄອນເທິງຊົງ(Tengchong City): ການໄປມາຫາສູກັນ
ຂອງບ່າວປ�(Paut Phaw) ທ່ີຂາມຊາຍແດນຈີນ-ມຽນມາ

腾冲 ：跨越中缅边境的“胞波”交往

       ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຕົວເມືອງໃດຂອງຈີນມີສາຍພົວພັນທ່ີແໜນ
ແຟນທີ່ສຸດກັບມຽນມາ, ຄຳຕອບຂອງຫຼາຍຄົນແມນນະຄອນ
ເທິງຊົງ ແຂວງຢຸນນານ.
      ກອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຊາວບານ
ຂອງສອງຝັ່ງຊາຍແດນຈະນຳສິນຄາຂອງປະເທດຕົນມາຄາ
ຂາຍຢູບານຊາຍແດນ, ເຊ່ັນ: ໂຮຊຽວ(Houqiao) ດຽນຕັນ
(Diantan) ມິງກວາງ(Mingguang) ແລະອ່ືນໆຂອງນະຄອນ
ເທິງຊົງ, ການບາດ(ີKan Pait Ti) ຊິນຕົງ(Si Dong) ແລະ 
ບານເມືອງອ່ືນໆຂອງມຽນມາ. ໃນຕະຫຼາດ ຜູຂາຍຜັກສວນໃຫຍ
ແມນຜູຍິງໄວໜຸມມຽນມາ, ຮານຂາຍຜັກກ�ແມນແຫຼງໄປມາ
ຫາກິນຂອງໝົດຄອບຄົວ. ດອກໄມ ແລະ ຜັກມັກໄວ ແລະ ຂາຍ
ນຳກັນ, ດອກໄມທ່ີມີສີສັນລວດລາຍ ແລະ ພືດຜັກນານາຊະນິດ
ໂຮມເຂ້ົາກັນ, ລາຄາດອກໄມ ແລະ ຜັກກ�ຄືກັນ, ຄົນທ່ີໄປຊ້ືຜັກ
ກ�ຈະຊ້ືດອກໄມນຳ.
        ເດີນຕາມເສ້ັນທາງແຫງຊາດ 219 ເຂ້ົານະຄອນເທິງຊົງ, 
ໄປເຖິງຕະຫຼາດຢົກ ແລະ ຕະຫຼາດການຄາຊາຍແດນ, ສ�າຜັດ
ການຂາຍທີ່ກະຕືລືລົ້ນຂອງພຄາແມຄາມຽນມາ, ມັນຈະເປັນ
ການທອງທຽວຄ້ັງໜ່ຶງທ່ີລ�າ້ຄາ. 本刊综合

ຮູບ ① ໝາກລ້ີນຈ່ີຫວຽດນານ

图① 越南荔枝 CFP 图

ຮູບ ② ບານຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືຢູຊາຍແດນຈີນ-ມຽນມາ

图② 中缅边境上的傣族村寨 新华社 图
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灵活就业，更多可能
去年 8 月，22 岁的张曦月从

山西财经大学劳动和社会保障专业

毕业，前往杭州闯荡，成为一名全

品类带货主播。“选择灵活就业不

等于找不到工作，也不是随便‘打

零工’，而是一种全新的就业模式。”

张曦月认为，灵活就业给了她充分

发挥个人优势和兴趣的机会。截至

2021 年底，中国灵活就业人员已

经达到 2 亿人。其中，大学毕业生

占据相当比例，人数持续攀升。

       ໃນເວລາ 11:00 ໂມງກາງຄືນຂອງວັນທີ “ຄູ 11” ປີ 2021

(ເທດສະການການຊ້ືເຄ່ືອງທາງອອນລາຍຂອງຈີນ, ວັນທີ 11 
ພະຈິກ,“ຄູສິບເອັດ”), ຫອງຖາຍທອດອອນລາຍຂອງຜູຖາຍທອດ
ສົດຂາຍສິນຄາ ນາງ ຈາງຊ່ີເຢ(Zhang Xiyue) ຍັງມີລູກຄາ
ເຂ້ົາອອກຢາງບຢຸດຢ້ັງ. ລາວແລກປຽນສ່ືສານກັບແຟນໆຢາງ
ກະຕືລືລ້ົນ ແລະ ໄດຖາຍທອດສົດເປັນເວລາເກືອບ 5 ຊ່ົວໂມງ
ແລວ, "ຮູສຶກວາເຕັມໄປດວຍຄວາມຮູສຶກທ່ີມີຜົນສ�າເລັດດີ".
      ເດືອນສິງຫາຂອງປີກາຍນີ້, ຕອນທີ່ນາງ ຈາງຊີ່ເຢ ມີ
ອາຍຸ 22 ປີ ໄດຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລການເງິນ ແລະ 

CFP 图
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ເສດຖະສາດຊານຊີ(Shanxi University of Finance and 

Economics)ສາຂາວິຊາແຮງງານ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມ,
ແລວໄປນະຄອນຫາງໂຈວ(Hangzhou City)ເພ່ືອຫາໂອກາດ
ໃນການປະກອບອາຊີບ ແລະ ໄດກາຍເປັນຜູຖາຍທອດສົດຂາຍ
ສິນຄາໝົດທຸກປະເພດຜູໜຶ່ງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພແມຂອງນາງ 
ຈາງຊ່ີເຢ ບເຫັນດີກັບການເລືອກຂອງລາວ ແລະ ພະຍາຍາມ
ຕັກເຕືອນວາ, "ກັບບານ ແລະ ສອບເສັງເປັນລັດຖະກອນຜູໜ່ຶງ, 
ເຮັດວຽກງານທ່ີໝ້ັນຄົງ ບໄດຫວາ?” ແຕນາງ ຈາງຊ່ີເຢ ຍຶດ
ໝ້ັນການເລືອກຂອງຕົນ, ພແມບສາມາດດັດປຽນການຕັດສິນ
ໃຈລາວໄດ ຊ�າ້ພັດກາຍເປັນແຟນພັນແທຂອງລາວ, ເມ່ືອມີເວ
ລາຫວາງກ�ຮຽນຮູນະໂຍບາຍກຽວກັບການປະກອບອາຊີບ
ແບບປັບປຽນໄດເພ່ືອລູກສາວ.
       ໃນສາຍຕາຂອງຄົນລຸນພແມຂອງຈາງຊ່ີເຢ, ການປະກອບ
ອາຊີບແບບປັບປຽນໄດແມນມີຄວາມໝາຍວາການຫວາງ
ງານ ແລະ ເປັນຜູຮັບຈາງຊ່ົວຄາວຊ່ືໆ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໄປພອມ

ກັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ການ
ປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ນັບມື້
ນັບມີແຮງດຶງດູດຕຜູຊອກຫາວຽກ ແລະ ຜູປະກອບອາຊີບໃໝ, 
ຄົນໄວຫນຸມກ�ໄດເລືອກການປະກອບອາຊີບທ່ີສາມາດປັບປຽນ
ໄດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມນຜູທີ່ເກີດໃນຫຼັງຊມປ ີ
1990 ແລະ 2000.
      "ການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດ ແມນບຄືກັນກັບ
ການຊອກຫາວຽກງານບໄດ ຫຼື ເຮັດວຽກເປັນຜູຮັບຈາງຊົ່ວ
ຄາວ, ແຕມັນເປັນຮູບແບບການປະກອບອາຊີບແບບໃໝທັງ
ໝົດ.” ນາງ ຈາງຊ່ີເຢ ຄິດວາ, ການປະກອບອາຊີບທ່ີສາມາດ
ປັບປຽນໄດ ແມນໄດນຳເອົາໂອກາດມາໃຫລາວໃນດານການ
ເສີມຂະຫຍາຍທາແຮງ ແລະ ຄວາມມັກຮັກຂອງຕົນ.
       ໃນລະດູຈົບການສຶກສາຂອງປີກາຍນ້ີ, ສາດສະດາຈານ
ເຝິງສີລຽງ(Feng Xiliang)ຈາກຄະນະແຮງງານເສດຖະກິດ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ ແລະ ການຄານະຄອນຫຼວງ
ປັກກິ່ງ(Capital Univesity of Economics and Busi-

ness) ໄດນ�າພາທີມງານດ�າເນີນການສ�າຫຼວດກຽວກັບການ
ປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດຂອງນັກສຶກສາ. ຫັຼງຈາກໄດສ�າ
ຫຼວດນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 15 ແຫງ ຂອງ
ປັກກິ່ງ ຈຳນວນ 35.788 ຄົນແລວ, ລາວພົບວາອັດຕາສວນ
ການປະກອບອາຊີແບບປັບປຽນໄດຂອງນັກສຶກສາເພ່ີມຂ້ຶນໃນ
ແຕລະປີ, ໃນປີ 2021 ກວມເອົາປະມານ 13% ແລະ ໄດສະແດງ
ອອກສອງລັກສະນະ. "ປັດຈຸບັນນ້ີ ການປະກອບອາຊີບແບບປັບ
ປຽນໄດມີຂອບເຂດທີ່ກວາງຂວາງກວ່າເກົ່າ, ມີຄວາມແຕກ
ຕາງກັນທາງທາດແທກັບການເຮັດວຽກເປັນຜູຮັບຈາງຊ່ົວຄາວ
ແບບດັ້ງເດີມ, ການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດຂອງນັກ
ສຶກສາສວນຫຼາຍແມນໂດຍອີງໃສເສດຖະກິດຊົມໃຊຮວມກັນ 
ແລະອ່ືນໆ ທີ່ເກີດຈາກອິນເຕິເນັດ.” “ນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈ�າ
ນວນບໜອຍປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດ ບແມນການເລືອກ
ແບບທາຮັບພາຍໃຕສະຖານະການການປະກອບອາຊີບ ສວນ
ຫຼາຍແລວແມນການເລືອກຢາງເປັນເຈົ້າການເພື່ອບັນລຸຄຸນ
ຄາຂອງຕົນ.
       ຕາມຂ�ມູ້ນຂອງກົມສະຖິຕິແຫງຊາດຈີນ, ມາຮອດທາຍປີ 
2021, ຈີນໄດມີ 200 ລານຄົນໄດປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນ
ໄດ. ໃນນ້ັນ, ນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໄດກວມ
ເອົາມາດຕາສວນຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ຈ�ານວນຄົນຍັງສືບຕເພ່ີມ
ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. "ພວກທ່ີເປັນຄື ຈາງຊ່ີເຢ" ຍິນດີຕອນຮັບຍຸກໃຫມ
ຂອງການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດ ແລະ ສະແຫວງຫາ
ອະນາຄົດອັນສົດໃສຂອງຕົນຢາງກາຫານ.

本刊综合
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护航灵活就业

       ການສ່ັງຊ້ືຜັກຢູເທິງຖານອອນລາຍ(platform) ນັກສ່ົງ

ເຄື່ອງດວນຈະສົ່ງມາຮອດໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງ; ເມື່ອຫວາງ

ກ�ເປີດຖານວິດີໂອສັ້ນຊົມວິດີໂອຂອງນັກອັບໂຫຼດວິດີໂອ(Up-

loader); ຢາກຮຽນການແຕມ ກ�ເປີດແອັບສ່ັງຈອງຫັຼກສູດ…

ຖາທານເອົາໃຈໃສຫວນຄືນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຕົນກ�ສາມາດ

ສັງເກດເຫັນວາ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຕົວເອງໄດຕິດແໜນກັບຜູ

ປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດແລວ. ສ່ິງທ່ີຢູເບ້ືອງຫັຼງນ້ັນໄດ

ສະແດງໃຫເຫັນວາ ການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດ ໄດ້

ກາຍເປັນພາລະກິດການປະກອບອາຊີບອັນສຳຄັນປະເພດໜ່ຶງ

ໃນຕະຫຼາດກຳລັງການອອກແຮງງານຂອງຈີນແລວ.

      ການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດກວມເອົາບ�ລິເວນ

ອັນກວາງຂວາງ, ນອກຈາກການສາງພາລະກິດໃໝດວຍຕົນ

ເອງແລວ ຍັງລວມທັງທຸລະກິດເອກະຊົນທ່ີບມີລູກຈາງ ຜູເຮັດ

ວຽກບເຕັມເວລາ ພອມທັງທະນາຍຄວາມ ນັກບັນຊີ ນັກຂຽນ

ອິດສະຫລະ ນັກສະແດງ ນັກສ່ົງເຄ່ືອງດວນ ແລະ ຜູປະກອບອາ

ຊີບແບບປັບປຽນໄດອື່ນໆ. ເພື່ອສະໜອງການຮັບປະກັນດານ

ສັງຄົມໃຫແກກຸມຄົນນີ້ທີ່ມີຈຳນວນຄົນ 200 ລານຄົນ ເຮັດໃຫ້

ການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດເຕີບໃຫຍສູທິດທາງອັນສະ

ຫວາງ, ໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງປັນຍາໃນການປົກຄອງ.

      ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະ

ນຸດ ແລະ ຮັບປະກັນສັງຄົມປະເທດຈີນ ຮວມກັບ ກະຊວງການ

ເງິນ ຄະນະກຳມະການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບແຫງຊາດຈີນ 

ແລະ ອົງການອ່ືນໆຮວມກັນປະກາດ ແຈງການກຽວກັບການ
ສືບຕປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍໃນການຫຸຼດຜອນຄວາມແບກຫາບ
ທາງເສດຖະກິດ ຮັກສາຕຳແໜງງານໃຫໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂະ

灵活就业涵盖范围广泛，除了自主创业，还包括无

雇工的个体工商户、非全日制从业人员以及律师、会计师、

自由撰稿人、演员、快递员等自由职业者。为这个 2 亿

人群体提供社会保障，护航灵活就业向阳生长，体现着施

政的智慧。

①

②
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ຫຍາຍການປະກອບອາຊີບ , ຈຶ່ງໄດສະໜັບສະໜູນການສາງ

ວຽກເຮັດງານທຳດວຍຕົນເອງ ແລະ ການປະກອບອາຊີບແບບ

ປັບປຽນໄດດວຍຫຼາຍຊອງທາງຈາກໃນ 4 ດານ.

      ໜ່ຶງ. ຍົກເລີກການຕອງເຮັດໃບທຸລະກິດ ສ�າລັບຄົນທ່ີເໝາະ

ສົມເງ່ືອນໄຂໃນການຈ�າໜາຍຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ເຄ່ືອງ

ໃຊຊີວິດປະຈຳວັນ ຫືຼ ການດຳເນີນກິດຈະກຳການບ�ລິການອ�າ

ນວຍຄວາມສະດວກ, ຍົກເລີກການເກັບຄາທຳນຽມຈາກອົງ

ການລັດ ອົງການພາລະກິດທີ່ກຽວພັນກັບການປະກອບອາຊີ

ບແບບປັບປຽນໄດ, ຍົກເລີກຄາໃຊຈາຍການນຳໃຊເສ້ັນທາງ

ໃນຕົວເມືອງສຳລັບທຸລະກິດຕອງໃຊເສ້ັນທາງຕົວເມືອງ.

     ສອງ. ສະໜອງນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນເງິນກູຢືມ ແລະ 

ການສະໜັບສະໜູນການທົດແທນດອກເບຍໃນການສາງວຽກ

ເຮັດງານທຳດວຍຕົນເອງ ນັກທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ວິສາ

ຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຍອຍ. ໃນນ້ັນ, ຂະໜາດການກູຢືມ

ຂອງບຸກຄົນໄດຍົກສູງເຖິງ 2 ແສນຢວນຈີນ, ຂະໜາດການກູ

ຢຶມຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຍອຍ ຍົກສູງເຖິງ 3 

ລານຢວນຈີນ. ໃນປີ 2020, ການຮັບປະກັນເງິນກູຢືມໃນການ

ສາງອາຊີບລວມທັງໝົດໄດຈາຍອອກໄປ 168,1 ຕື້ຢວນຈີນ, 

ໄດຈາຍເງິນກູຢືມໃຫແກຄົນສາງອາຊີບດວຍຕົນເອງໃນຈຳ

ນວນ 1020 ພັນໃບ.

       ສາມ. ລວມເອົາຂ�ມູ້ນທ່ີຕອງການຕ�າແໜງການປະກອບ

ອາຊີບແບບປັບປຽນໄດເຂົ້າໃນຂອບເຂດການບ�ລິການການ

ປະກອບອາຊີບສາທາລະນະ, ເຜີຍແຜຂ�ມູ້ນທ່ີຕອງການໃຫຟຣີ

ຢູເທິງເວັບໄຊການບ�ລິການການປະກອບອາຊີບ ແລະ ອົງການ,

ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳການສະໝັກງານໂດຍສະເພາະ. ສົ່ງເສີມອົງ

ການຊັບພະຍາກອນມະນຸດປະເພດຕາງໆ ສະໜອງການບ�ລິການ

ມືອາຊີບ ກ�ຄື ການຮັບສະໝັກງານ ແລະ ການສະໝັກງານ ການ

ຝຶກອົບຮົມສີມືອາຊີບ ການເອົາວຽກການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫຂາງນອກຮັບເໝົາ(HRO) ເປັນຕ້ົນ.

      ສ່ີ. ຈັດແຈງສະຖານທ່ີໃນອັດຕາບາງສວນຢູສະຖານທ່ີພ້ືນ

ຖານອົບຮົມທ່ີລັດຖະບານໄດລົງທຶນພັດທະນາ ເພ່ືອເປີດເຜີຍຕ

ກຸມຄົນທີ່ສຳຄັນໂດຍບເສຍຄາ, ສົ່ງເສີມທອງຖິ່ນທີ່ປະກອບມີ

ເງ່ືອນໄຂປັບປຸງສະຖານທ່ີທຸລະກິດແບບຟຣີ ແລະ ຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອງການຂອງນັກທຸລະກິດເອກະຊົນໃນກຸມທ່ີສຳຄັນເປັນ

ບູລິມະສິດ.

      “ເຮັດສ່ິງທ່ີຕົນເອງມັກ ແລະ ເຮັດໃຫຊ�ານານງານເພ່ືອ

ມາສາງລາຍຮັບ” ເປັນສ່ິງທ່ີມີຄວາມສຸກ. ຮູບແບບການປະກອບ

ອາຊີບແບບປັບປຽນໄດຂອງຈີນຍັງຢູໃນໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນ, ເຖິງ

ແມນວາຍັງມີຂ�ບົ້ກຜອງຢູໃນບາງດານ ແຕມັນຈະບຂັດຂວາງ

ຮູບແບບການປະກອບອາຊີບປະເພດນີ້ສົ່ງເສີມທາແຮງຂອງ

ມັນ.
本刊综合

ຮູບ ① ຜູຂັບລົດຕັກຊີ ຕ່ີຕ່ີ(Didi taxi driver)

图① 滴滴专车司机 新华社 图

ຮູບ ② ນັກສ່ົງເຄ່ືອງດວນ
图② 快递员 新华社 图

ຮູບ ③ ນັກສ່ົງອາຫານ 
图③ 外卖员 新华社 图

ຮູບ ④ ຜູຖາຍທອດສົດ
图④ 主播 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[
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找到真正

热爱的事
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■ 丁凝 文 / 图

林果儿

在成为短视频博主前，林果儿给工地、水电

站投过简历，最终石沉大海 ；当过文员、考过公

务员，但比起坐在办公室，她更喜欢修理机械。

最终，她回到家乡，动手建造自己的基地，糅合

家乡风貌和手艺，通过短视频建构一个自己所理

解和热爱的家乡。
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找到真正

热爱的事
       ຫັນນອດ ຖອນເປືອກນອກອອກ ລາງນ�າ້ມັນເຄ່ືອງ ປ່ັນ
ສາຍດວຍມື ເຮັດການພົ່ນຊາຍ ປະກອບຄືນໃໝ…ຄຽງຄູກັບ
ຮອຍຍິ້ມອັນຫວານໆ ນາງສາວໃນວິດີໂອກຳລັງສອມແປງ
ຈັກກາຊວນ ຫົວຈັກ ແລະ ສາຍເລ່ືອຍຢາງກະຕືລືລ້ົນ. ຄວາມ
ສວຍງາມແຫງການອອກແຮງງານ ກາຫານແຕມີຄວາມຕ້ັງ
ໃຈດວຍ ຈິດໃຈຂອງຊາງ ກາກາວສູທາງໜາ ແລະ ກາພະຍາ
ຍາມ…ນ້ີເປັນຄຳຕີລາຄາຂອງຊາວເນັດໄດເຮັດຫັຼງການຊົມວິ
ດີໂອ.
        ລາວຊ່ືວາ ຫິິຼນກົວເອີ(Lin Guoer), ເປັນນັກວິດີໂອສ້ັນ.
      ບານເມືອງນອຍຊ່ືວາ ເມືອງຢຽນຈິນ(YanjinCounty)

ເປັນບານເກີດເມືອງນອນຂອງນາງ ຫິຼນກົວເອີ ທ່ີຕ້ັງຢູທິດຕາ
ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ ແລະ ຫາງກັບນະຄອນ
ຄຸນໝິງໃນໄລຍະ 500 ກິໂລແມັດ. ຍາງໄປສູບອນເລິກຕາມ
ເສັ້ນທາງພູຜາ, ກ�ມີທິວທັດໜຶ່ງປະກອບມີ ເຮືອນໄມ ສາຍນ�້າ
ໄຫຼ ແລະ ທ່ົງນາ ໄດປາກົດອອກມາ. ນາງ ຫິຼນກົວເອີ ບອກວາ:
“ນ້ີເປັນບອນທ່ີຂອຍເຊ່ົາມາ, ເຮືອນໄມເຫ່ົຼານ້ີແມນຂອຍສາງຂ້ຶນ
ມາເອງ.” 
     ນາງ ຫິຼນກົວເອີ ນຸງເຄ່ືອງຊດເຮັດວຽກເປັນສີຟາ ຜົມເປຍ
ຫອຍຢູທາງຫຼັງຢາງສະບາຍ ເບິ່ງແລວຮູສຶກວາທັງສະອາດ
ທັງຮຽບຮອຍ, ຢູເທິງມືມີຮອຍບາດເຈັບເລັກນອຍຈຳນວນໜ່ຶງ
ແລະ ນ�້າມັນທີ່ຍັງບທັນແຫງ, ນັ້ນເປັນຮອງຮອຍໄດເຫຼືອໄວ
ຈາກການເຮັດວຽກ.
     ນາງ ຫິຼນກົວເອີ ຮຽນຈົບຈາກວິຊາຊົນລະປະທານ ແລະ 
ວິສະວະກຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຄຸນໝິງ. ໃນໂອກາດບັງ
ເອີນຄັ້ງໜຶ່ງ ລາວໄດສົ່ງວິດີໂອການສອມແປງເຄື່ອງຜະລິດ
ໄຟຟາຕອນໜຶ່ງເຂົ້າທາງອິນເຕີເນັດ ຈຶ່ງໄດຮັບການຕິດຕາມ
ຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ຕມາເລ້ືອຍໆ, ລາວເລ່ີມຊວຍເຫືຼອພວກຊາວ
ບານສອມແປງເຄ່ືອງໄຟຟາ ເຄ່ືອງອຸປະກອນກະສິກຳ, ນອກນ້ີ 
ກ�ມີຊາວເນັດທີ່ມາຈາກແຕລະທອງຖິ່ນໃນປະເທດຈີນໄດສົ່ງ
ເຄ່ືອງຈັກເກ່ົາມາ “ທົດສອບລາວ” ຄືກັນ.

     ຢູເທິງຖານເວທີວິດີໂອສັ້ນ(Short video platform)

ນ້ັນ, ຄວາມໄວການອັບເດດຂອງນາງ ຫິຼນກົວເອີ ແທຈິງແລວ
ບໄວປານໃດ, ເວລາຂອງວິດີໂອກ�ບສັ້ນ, ແຕອັດຕາການສຳ
ເລັດຊົມວິດີໂອແມນສູງພ�ສົມຄວນ ຊາວເນັດທ່ີເລ່ັງຖາມໃຫອັບ
ເດດກ�ມີຫຼາຍ. ມີໝູເນັດຫຼາຍຄົນໄດເວົ້າວາ, ການເບິ່ງການ
ສອມແປງອັນລະອຽດແບບນ້ີຮູສຶກວາດີຫຼາຍ ສາມາດຜອນຄາຍ
ຄວາມກົດດັນ.
       ກອນການກາຍເປັນນັກວິດີໂອສ້ັນ, ນາງ ຫິຼນກົວເອີ ເຄີຍ
ສ່ົງຊີວະປະຫວັດຂອງຕົນສູສະຖານທ່ີການກສາງ ແລະ ສະຖາ
ນີຊົນລະປະທານ, ແຕບໄດຮັບຄຳຕອບໃນທີ່ສຸດ; ລາວເຄີຍ
ເປັນພະນັກງານໃນຫອງການ ເຄີຍສອບເສັງຕ�າແໜງລັດຖະ
ກອນ, ແຕຖາປຽບທຽບກັບການນັ່ງຢູໃນຫອງການ ລາວມັກ
ການສອມແປງເຄື່ອງຈັກຫຼາຍກວາ. ໃນທີ່ສຸດ, ລາວກັບຄືນ
ບານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ເລີ່ມສາງສາສະຖານທີ່ພື້ນຖານ
ຂອງຕົນ, ໂດຍເຊ່ືອມໂຍງໂສມໜາຂອງບານເກີດ ແລະ ສິລະ
ປະຂອງຕົນໃຫເຂ້ົາກັນ ມາສາງສາບານເກີດເມືອງນອນແຫງ
ໜຶ່ງຕາມໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງຕົນ ໂດຍ
ຜານວິດີໂອສ້ັນ.
       “ບານເກີດຂອງຂອຍມີພູຜາສູງ ແລະ ຮອມພູເລິກ, ຄົນ
ໜຸມຫຼາຍຄົນບຍອມກັບບານ, ຂອຍຢາກສະເໜີແນະນຳບານ
ເກີດ ແລະ ຄາຂາຍເຄື່ອງກະສິກຳທອງຖິ່ນໂດຍຜານການ
ຖາຍວິດີໂອສ້ັນ ເພ່ືອເຮັດໃຫບານເກີດກາຍເປັນບອນທ່ີຍ່ິງຮ່ັງ
ມີ ແລະ ຍ່ິງຟົດຟ້ືນຂ້ຶນ.” ນາງ ຫິຼນກົວເອີ ເຕັມໄປດວຍຄວາມ
ຫວັງຕອະນາຄົດ.
       ຢູໃນສາຍຕາຂອງຄົນອ່ືນ, ນ້ີເປັນເລ່ືອງໜ່ຶງທ່ີຜູສາວຄົນ
ໜ່ຶງກັບຄືນບານເກີດເມືອງນອນສາງພາລະກິດໃໝ ຕາມ “ກະ
ແສວິດີໂອສ້ັນ”, ແຕສຳລັບລາວເອງແລວ, ລາວໄດຊອກເຫັນ
ເວທີຢູເທິງຖານເວທີວິດີໂອສັ້ນ ແລະ ກາຍເປັນຄົນທີ່ຍິ່ງເຊື່ອ
ໝ້ັນຕົນເອງ ຍ່ິງສວຍງາມກວາເກ່ົາ.
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他们选择了
这样的生活

ນາງ ຫິຼວເຈີນ(Liu Zhen) ນັກຕັດຕວິດີໂອ(Video Effects) 

视频特效制作员 柳蓁

       ເມ່ືອຫາກຮຽນຈົບ, ນາງ ຫີຼວເຈີນ ເລືອກຊອງທາງເຂ້ົາ

ສູສັງຄົມໃນຖານະເປັນນັກອັບໂຫຼດວິດີໂອ(Uploader), ວິດີໂອ

ມີເຕັກນິກພິເສດທ່ີລາວເຮັດ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກໝູເນັດຫຼາຍ, 

ປະລິມານການອອກອາກາດເພ່ີມຂ້ຶນຢາງເປັນລ�າດັບ, ສຸດທາຍ 

ລາວໄດຮັບ “ຄຸນວຸດທິ” ເຂົ້າຮວມທິມງານມືອາຊີບ. “ດຽວນີ້

ຫວນຄືນຫັຼງແລວຮູສຶກວາ ອາຊີບວຽກງານຂອງຂອຍແມນເລ່ີມ

ຈາກການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດ.”

群 

像

设计 武瑞 插画 熊不吃鱼
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ນາງ ເສີນອາຍ(Chen Ai) ຜູປະກອບອາຊີບອິດສະຫລະ

自由职业者 陈艾

       ໃນທາຍເດືອນ ມີນາ 2018, ນາງ ເສີນອາຍ ຄົນເກີດຫັຼງ

ຊມປີ 80 ສະຕະວັດທີ 20 ລາອອກຈາກງານ ແລະ ກາຍເປັນຜູ

ປະກອບອາຊີບອິດສະຫລະ. ລາວຊວຍແປພາສາໃຫແກຖານ

ເວທີວິດີໂອສັ້ນແຫງໜຶ່ງ ດຳເນີນບັນຊີວິແຊັດສາທາລະນະ 

ຂຽນບົດຄວາມ ແລະອື່ນໆ. ນາງ ເສີນອາຍ ໄດສົ່ງເສີມທາ

ແຮງຂອງຕົນອອກມາຢາງເຕັມທ່ີ. ຄຽງຄູກັນກັບສະພາບການ

ເຮັດວຽກຂອງຕົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ນາງ ກ�ຄອຍໆສຳຜັດເຖິງ

ຈຸດດີຂອງການປະກອບອາຊີບແບບປັບປຽນໄດທີ່ນຳມາໃຫ,

“ຂອຍກາຍເປັນຄົນທີ່ຍິ່ງຄວບຄຸມຕົວເອງໄດດີຂຶ້ນ ສຸຂະພາບ

ຍ່ິງດີ ແລະ ຍ່ິງເສລີກວາ.” ປັດຈຸບັນ, ນາງສາມາດທັງໄປທຽວ

ທັງເຮັດວຽກ.

ທາວ ຫີຼສີ(Li Qi) ນັກຄ້ົນຄວາທ�ລະນີສາດ/ຜູຖາຍທອດສົດດານ

ຄວາມຮູ 

地质研究员 / 知识类短视频主播 李祺

     ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຂາວສານກຽວກັບການລະເບີດ

ຂອງພູເຂົາໄຟປະເທດຕົງກາໄດຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກອິນ

ເຕີເນັດ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ຢູເທິງຖານເວທີວິດີໂອໃດໜ່ຶງ ວິດີ

ໂອກຽວກັບການເຜີຍແຜຄວາມຮູຕອນໜ່ຶງຂອງທາວ ຫີຼສີ ໄດ

ຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດາຊາວເນັດ, ປະລິມານການອອກອາ

ກາດທະລຸກາຍ 20 ພັນເທ່ືອ.

     ການເຮັດວິດີໂອສັ້ນເປັນອາຊີບສຳຮອງຂອງທາວ ຫຼີສີ,

ອາຊີບຕ້ົນຕ�ຂອງລາວແມນນັກຄ້ົນຄວາທ�ລະນີສາດ. ເມ່ືອເຮັດ

ການສ�າຫຼວດຢູທາງນອກ ທ້າວ ຫີຼສີ ມັກເຮັດວິດີໂອເພ່ືອສະແດງ

ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງການເຮັດວຽກ, ເຊ່ິງໄດຮັບແຟນອັນຈິງໃຈ

ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ລາຍຮັບທາງນອກອັນບໜອຍ. ທາວ ຫຼີສ ີ

ເວ້ົາວາ: “ຂອຍຫວັງວາສາມາດແບງປັນຄວາມຮູ ແລະ ປະສົບ

ການບາງຢາງກຽວກັບການຄ້ົນຄວາທ�ລະນີສາດໃຫແກປວງຊົນ 

ໂດຍຜານການເຮັດວິດີໂອສ້ັນ ແລະ ການຂຽນບົດ, ກ�ຫວັງວາ

ຈະສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສຶກສາທ່ີກ�າລັງຮຽນຢູ

ໂຮງຮຽນ, ເພ່ືອເຮັດໃຫຄົນຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາເຂ້ົາຮວມຄະນະ

ການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ພອມກັນຄ້ົນຄວາອະນາຄົດທ່ີຍັງບທັນ

ຮູ.” 
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ນາງ ຫິຼວໜິງເອີ(Liu Ning'er) ພິທີກອນຂອງວິດີໂອການຫ້ິຼນ
ເກມເອເລັກໂຕຣນິກ(Electronic Sports)

电竞主持人 刘宁儿

     ນາງ ຫຼິວໜິງເອີ ທີ່ເກີດຫຼັງປີ 1995 ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສື່ມວນຊົນຈີນແລວ ລາວໄດເລືອກຕຳ
ແໜງໜ່ຶງທ່ີ “ບດ້ັງເດີມປານໃດ” ກ�ຄື ພິທີກອນຂອງວິດີໂອການ
ຫຼິ້ນເກມເອເລັກໂຕຣນິກ. ຢູທາງໜາກອງ ລາວສົນທະນາໄດ
ສະບາຍ, ຢູເບ້ືອງຫັຼງກອງ ລາວໄດພະຍາຍາມຕ�ວ່ຽກນ້ີຢາງບ
ຢຸດຢ້ັງ: ການຝຶກເຕ້ັນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍໃນເວລາ 10 ໂມງ
ຂອງທຸກໆມ້ື, ຮຽນຮູ ແລະ ຝຶກການອະທິບາຍໃນ 13 ໂມງຕອນ
ທຽງ ແລະ ຖາຍທອດສົດເລ່ີມຈາກ 16 ໂມງຕອນແລງຈົນເຖິງ
ປະມານກາງຄືນ. ລາວຍັງພັກຜອນໜຶ່ງຫຼືສອງມື້ໃນທຸກເດືອນ, 
ຖາແມນລະດູການແຂງຂັນ ຕອງໄດເລ່ັງເດີນທາງໄປຕົວເມືອງ
ຕາງໆ. ລາວເວ້ົາວາ: “ວຽກງານນີ້ມີຊີວິດຊີວາ ເປັນໜາສົນ
ໃຈຫຼາຍ, ຄວາມຮັກຫອມຈາກຫົວໃຈໄດຊວຍໃຫຂອຍຍຶດໝັ້ນ
ເດີນຕໄປ.”

ນາງ ອູເມ້ິງເວີຍ(Wu Mengwei) ນັກຂຽນວັນນະຄະດີທາງ
ເນັດ

网络文学作者 吴梦炜

      ນາງ ອູເມ້ິງເວີຍ ທ່ີຮຽນຈົບຈາກວິຊາວິສະວະກຳຂ�ມູ້ນ
ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ໜານຊາງ
(Nanchang Institute of Technology), ໄດເລ່ີມຕ້ົນຊີວິດ
ການເປັນຢູທີ່ “ຖືຄວາມຝັນເປັນມາ ຖືປາກກາທຽວທົ່ວໂລກ” 
ໂດຍ “ການຂາມວົງການ”: ແຕລະຄາຄືນເຮັດວຽກ 5-6 ຊ່ົວ
ໂມງ, ອັບເດດນະວະນິຍາຍ 4000-6000 ໂຕໜັງສື. ຖາພັກ
ຜອນໜຶ່ງວັນ ກ�ຈະເພີ່ມການຂຽນຕ. “ໂດຍທົ່ວໄປ ຂອຍມັກຢູ
ເຮືອນບຢາກອອກໄປທາງນອກ ແລະ ມັກຂຽນບົດເມື່ອຕອນ
ຄາທ່ີງຽບສະຫງົບ, ແຕນ່ັງໄປດົນນານແລວ ຈະຕຸຍຂ້ຶນງາຍ.”

设计 武瑞 插画 熊不吃鱼
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ທາວ ເສໄຮເຜິງ(Xue Haipeng) ນັກອອກແບບພາບເວັບໄຊ

网页设计师 薛海鹏

        “ການສາງຕ້ັງບ�ລິສັດ ມີລາຍຮັບຂອນຂາງດີ ຊ້ືອະພາດ
ເມ້ັນຊດໜ່ຶງ…”ທາວ ເສໄຮເຜິງ ທ່ີຮຽນຈົບຈາກວິຊາຄອມພິວ
ເຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫະພັນປັກກ່ິງ ຫັຼງຈາກໄດສຳເລັດ
ລາຍການການອອກແບບພາບເວັບໄຊຂອງວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດໃຫຍແຫງໜ່ຶງແລວ ລາວຮູສຶກວາໃກກັບເປ້ົາໝາຍຂອງ
ຊີວິດອີກກາວໜ່ຶງແລວ. ເຖິງແມນວາຄວາມສາມາດການຟັງ
ຂອງຕົນບດີ ແຕມັນບໄດຂັດຂວາງລາວອອກແຜນຜັງຊີວິດ
ຂອງຕົນຈັກເທ່ືອກ�ຄື: ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູດານວິຊາສະເພາະ 
ແລະ ປະສົບການວຽກດານອິນເຕີເນັດໃນເວລາ 2 ປີ, ເລີ່ມ
ຈາກການຮັບໃບສ່ັງຈາກເນັດບ�ລິການຄວາມສາມາດເຕັກນິກ
ດານຄວາມຮູ, ຄອຍໆເພ່ີມລາຍຮັບ ສະສົມຄຳຕີລາຄາຍອງຍ�, 
ຄອຍໆສາງຕ້ັງຮານຄາ ແລະ ກຽມສາງຕ້ັງບ�ລິສັດ.

ນາງ ຫວັງສຽວໜານ(Wang Xiaonan)ຜູຜະລິດວິດີໂອສ້ັນ

短视频制作者 王晓楠

       ເມ່ືອຕາເວັນຕົກດິນ ອາຫານສອງສາມຈານໄດປະໄວຢູ
ເທິງໂຕະແລວ. ສອງຄົນພ ແລະ ລູກສາວນ່ັງຢູຕໜາກັນ ແລະ 
ສົນທະນາກັນເລ່ືອງເລັກໆນອຍໆຂອງຄອບຄົວ. ຊີວິດປະຈຳວັນ
ທ່ົວໄປແບບນ້ີ ໄດເຮັດໃຫນາງ ຫວັງສຽວໜານ ຄົນທ່ີເກີດຫັຼງ
ປີ 1995 ຕັດເປັນພາບຊີວິດຄອບຄົວແຜນໜ່ຶງອັນອົບອຸນ. ເພ່ືອ
ດູແລພທ່ີມີພະຍາດໝາກໄຂຫັຼງ ນາງ ຫວັງສຽວໜານທ່ີຮຽນຈົບ
ບດົນໄດລາອອກຈາກງານ ແລະ ກັບບານເກີດ, ແລ້ວກາຍເປັນ
ຜູຜະລິດວິດີໂອສ້ັນຄົນໜ່ຶງ. ຊີວິດການເປັນຢູໃນຊົນນະບົດໄດນ�າ
ແຮງບັນດານໃຈໃຫແກລາວ ເຮັດໃຫລາວຊອກເຫັນທິດທາງ
ອາຊີບຂອງຕົນ.
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7qomujg0qhkla'7q,gdaj' c]t 7qomuj1hkodkog0qhkla'7q,F 
 g9qhkgxao7qoxtgrf.fL

■ 本刊记者 陈创业 / 文        ມີຄວາມກະຕ້ຶລືືລ້ົນ ຍອມຮັບເອົາສ່ິງໃໝໆ  ແລະ ມີຄວາມ

ຄິດຂອງຕົນເອງ ເປັນຕ້ົນກ�ແມນ“ສະຫຼາກ”ຂອງໄວໜຸມຍຸກສະ

ໄໝ Z(Generation Z, ຄົນທ່ີເກີດໃນລະຫວາງປີ1995-2009).

ໄວໜຸມທີ່ມາຈາກແຕລະປະເທດ ມີວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕາງ

ກັນ, ຈະມີການດ�າລົງຊີວິດຄືແນວໃດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຮູຕສັງ

ຄົມຄືແນວໃດ?

      ເລ່ີມຕ້ັງແຕສະບັບເດືອນນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ, ວາລະສານ ຈຳ

ປາ ຈະອອກຄ�ລຳ “ສອບຖາມຄົນຍຸກສະໄໝ Z” , ເຊີນຊາວໜຸມ

ທ່ີມາຈາກປະເທດຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ 

ຫວຽດນາມ ມາຮວມສົນທະນາກ່ຽວກັບປະເດັນທ່ີຍຸກສະໄໝ Z 

活力无限、愿意接受新事物、有主见

……是当下“Z 世代”的共有标签。不同

国家、不同文化背景下的年轻人，过着怎

样的生活，对社会有着怎样的认知？

本期开始，《占芭》杂志推出“提问

Z 世代”专栏，邀请中国、缅甸、老挝、

泰国、柬埔寨、越南六国青年，针对 Z 世

代关注的话题，分享自己的生活经验。

本期，我们关注年轻人的社交现象。

一起来听听 6 位不同国家的年轻人的社交

故事，愿我们在适度的社交中舒服自如。

社牛 or 社恐，

提问Z世代
0=4k,w;so5j,p5dltws, Z
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哪一种？
ສົນໃຈ ແລະ ແບງປັນປະສົບການຊີວິດການເປັນຢູຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

      ວາລະສານສະບັບນ້ີ, ພວກເຮົາໄດໃຫຄວາມສົນໃຈຕການ

ແຮກສຽວຂອງຊາວໜຸມໂດຍສະເພາະ. ໃນສອງປີທີ່ຜານມາ

ນ້ີ, ຄົນໄວໜຸມຫຼາຍຄົນມັກຖືເອົາຄົນທ່ີເຂ້ົາສັງຄົມເກ່ັງ ແລະ ຄົນ

ທີ່ມີຄວາມຢານກົວຕການເຂົ້າສັງຄົມ ມາກາວເຖິງຕົນເອງ.

ຄົນທ່ີເຂ້ົາສັງຄົມເກ່ັງ, ເຖິງວາຈະຢູໃນສະພາບແວດລອມໃໝໆ

ກ�ຕາມ, ພວກເຂົາກ�ສາມາດສົນທະນາໄດຢາງເປັນທຳມະຊາດ, 

ເໝືອນກັບວາບໄດສົນໃຈຕຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູອ່ືນ, ພວກເຂົາ

ສາມາດທຳຄວາມຮູຈັກກັນກັບຄົນແປກໜາ ຫຼື ຄົນທີ່ຫາກ�່ພົບ

ກັນໂດຍໄວ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງສະຖານທ່ີ; ຄົນທ່ີມີ

ຄວາມຢານກົວຕການເຂ້ົາສັງຄົມ, ພວກເຂົາຈະມີການສະແດງ

ອາການອອກມາເຊ່ັນ: ບກາທັກທາຍກັບໝູທ່ີບຄຸນເຄີຍ, ຍາມຂ້ຶນ

ລິບຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານກ�ຫ້ິຼນແຕໂທລະສັບ, ມີຄວາມຢານກົວ

ຕການຂ້ຶນເວທີເພ່ືອກາວຄຳປາໄສ, ຍາມຄົນອື່ນແນມເບິ່ງຫົວ

ໃຈເຕ້ັນແຮງ ຊ�າ້ຍັງມີຮາງກາຍທ່ີສ່ັນເຊັນ, “ອາການ” ດ່ັງກາວ

ລວນແຕແມນຄົນທ່ີຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ.

       ມາຟັງເລ່ືອງລາວການແຮກສຽວນຳຄົນໄວໜຸມຈາກ 6 

ປະເທດນຳກັນ, ຫວັງວາພວກເຮົາສາມາດເປັນຄົນສະບາຍໃຈ

ໃນການເຂ້ົາສັງຄົມໄດຢາງເໝາະສົມ.

你属于
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ok' d6hIq'G
0hvpc,jorul8k-y3vXpistacchio?
0v'7qovhv,0hk'0hvp

■ 本刊记者 陈创业 / 整理

古红：
我是身边人的“开心果”

       ສະບາຍດີ, ຂອຍຊ່ືກູຮົງ(GuHong), ອາຍຸ 23 ປີ, ມາຈາກ
ຄຸນໝິງ, ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທົງຈ້ີຊຽງໄຮ(Shang

hai Tongji University), ປັດຈຸບັນນ້ີເຮັດວຽກງານດານວິທີປ່ິນ
ປົວດວຍກ່ິນຫອມ.
       ມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ ຫືຼ ຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ? ຂອຍຄິດ
ວາຂອຍເປັນປະເພດທີໜ່ຶງ. ຕາບໃດທ່ີຂອຍຄຶດຢາກ, ຂອຍຈະ

ສາມາດຊອກຫາເລ່ືອງລົມກັບຄົນອ່ືນໄດ ແລະ ຮູຈັກກັນ, ບວາ
ໄປຮອດບອນໃດ, ຂອຍກ�ເປັນພີສຕາຊິໂອ(pistacchio,ໃນ
ພາສາຈີນໝາຍຄວາມວາ: ໝາກຜົນແຫງຄວາມດີໃຈ; ຜູພາ
ເພີນ)ຂອງຄົນອອມຂາງຂອຍ, ເຊ່ິງສາມາດເຮັດໃຫທຸກຄົນຫົວ
ຂ້ຶນໄດ. ຖາວາມັນເປັນພອນສະຫວັນປະເພດໜ່ຶງ, ຂອຍຄິດວາ
ຂອຍມີພອນສະຫວັນນ້ີໂດຍການກ�າເນີດ.
        ໃນໄລຍະທ່ີເປັນນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາ, ຂອຍມັກໃຊ
ເວລາພັກຜອນເພ່ືອເຮັດວຽກເລັກນອຍ ແລະ ດ�າເນີນພຶດຕິກ�າ
ດານສັງຄົມ ເຊ່ັນ: ແຈກໃບປິວ, ເປັນພະນັກງານຂາຍເຟີນິເຈີ, 
ດ�າເນີນການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະອື່ນໆ, ວຽກເຫຼົ່ານີ້ຕອງ
ການຮູຈັກກັບຄົນແປກໜາຢາງໄວວາ. ຂອຍຍັງຈ່ືໄດວາຫລັງ
ຈາກເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາໄລແລວ ຂອຍເຄີຍເຮັດວຽກເປັນ
ພະນັກງານຂາຍເຟີນິເຈີ, ພະນັກງານທັງໝົດລວນແຕເປັນຊາວ
ໜຸມ, ຂອຍເປັນຄົນທີ່ອາຍຸນອຍທີ່ສຸດ ແຕຜົນງານຂອງຂອຍ
ແມນຢູໃນອັນດັບນຳໜາ. ລູກຄາໃນສູນການຄາແມນບຸກຄົນ
ຈາກວົງການຕາງໆ, ເຈ້ົາຕອງຈ�າແນກຄົນໃດເປັນລູກຄາທ່ີມີ
ກຳລັງບ່ົມຊອນ, ຍັງຕອງຊອກຫາສ່ິງທ່ີຄົນນ້ັນສົນໃຈ, ຈ່ຶງຈະມີ
ໂອກາດສ�າເລັດໃນການສ່ັງຊ້ືໄດ.
       ຫັຼງຈາກເຂ້ົາສັງຄົມແລວ, ຍອນເຫດຜົນຂອງວຽກງານ, 
ຂອຍຕອງການຄົບຄາສະມາຄົມກັບລູກຄາເກືອບທຸກໆມື້. ໃນ
ເວລາຫວາງ, ບາງທີຂອຍກ�ມັກໃຊເວລາສວນຕົວຄົນດຽວ, 
ແຕໃນຈິດໃຈຂອງຂອຍຍັງມັກເຂ້ົາສັງຄົມແທໆ  ແລະ ຢາກລົມ
ກັນ ແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບຜູອ່ືນ. ເຖິງແມນວາໃນສະພາບ
ແວດລອມທ່ີແປກໜາແປກຕາ, ຂອຍກ�ບຮູສຶກຂ້ີອາຍ ແລະ ມັກ
ຄົບຄາສະມາຄົມກັບຜູອ່ືນກອນ, ຕອງມີຈິດໃຈທ່ີເປັນຄົນ “ໜາ
ດານ ຫືຼ ບຮູອາຍ”. ໃນທ່ີສຸດແລວ, ບມີຜູໃດດອກທ່ີບມັກຄົນທ່ີມີ
ຈິດໃຈກວາງຂວາງຊ່ືກົງ, ບແມນຫວາ?
       ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໂຊຊຽວມີເດຍ(social media) ແລະ ເວທີວິ
ດີໂອສັ້ນຂອງຈີນກ�າລັງພັດທະນາຢາງໄວວາ, ໄວໜຸ່ມຍຸກສະ
ໄໝ Z ຫຼາຍຄົນເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍໃນອິນເຕີເນັດ, ແຕໃນຊີວິດຕົວ
ຈິງພວກເຂົາເຮັດບດີໃນການເຂ້ົາສັງຄົມ, ບາງທີພວກເຮົາຄວນ
ເອົາໃຈໃສຕຊີວິດຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າ.9uo 中国
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秋素温：
我的微笑最治愈

■ 本刊记者 张莹琳 / 整理

      ເມື່ອຢູໃນກຸມຄົນແປກໜາ, ທຸກຄົນແນະນຳຕົວເອງໃຫ
ກັນ ແລະ ກັນ, ມັນຈະເປັນເວລາທ່ີຂອຍຮູສຶກອຶດອັດທ່ີສຸດໃນຊີວິດ.  
      ໂທລະສັບເປັນເຄ່ືອງມືໃນການເຂ້ົາສັງຄົມ, ຄັນຊ້ັນ ຫູຟັງ
ກ�ແມນເຄ່ືອງມືສ�າລັບຂອຍທ່ີຫີຼກເວ້ັນການເຂ້ົາສັງຄົມ.
      ຂອຍຊ່ື ຊິວຊເຫວິນ(Qiu Suwen) ເປັນສາວມຽນມາທ່ີ
ເກີດຢູໃນ "ຊມປີ 2000". ຂອຍເຄີຍຖາມຕົນເອງຢູສະເໝີວາ: 
ຂອຍຄວນເຮັດແນວໃດໃນຖານະທ່ີເປັນຄົນທ່ີຢານການເຂ້ົາສັງ
ຄົມ?
      ໂຊກດີກ�ແມນ ຫັຼງຈາກຮຽນຢູຈີນເປັນເວລາ 3 ປີແລວ,
ຂອຍບໄດຈົມຢູກັບຄຳວາ "ຢານການເຂົ້າສັງຄົມ" ອີກແລວ.
ເຖິງແມນວາຂອຍເວົ້າບເກັ່ງ, ແຕໃນໄລຍະທີ່ຮຽນຢູຕາງປະ
ເທດ, ຂອຍໄດມີໝູເພ່ືອນຫລາຍຄົນ ແລະ ໄດຢູຮວມກັນກັບພວກ
ເຂົາເຈົ້າດວຍຄວາມດີໃຈ. ຂອຍຈື່ໄດວາຕອນຂອຍເຂົ້າຫອງ
ຮຽນຄ້ັງທຳອິດ, ໝູທ່ີຮຽນໃນຫອງດຽວກັນລົມກັນກັບຂອຍຢາງ
ເປັນມິດ, ແຕບວາຜູໃດເວ້ົາຫຍັງ, ຂອຍກ�ຕອບດວຍຮອຍຍ້ິມຢູ
ສະເໝີ, ໜ່ຶງ ຫືຼ ສອງປະໂຫຍກແມນຫຼາຍທ່ີສຸດແລວ. ການຕີລາ
ຄາຕຂອຍຂອງໝູທ່ີຮຽນໃນຫອງດຽວກັນຫຼາຍທ່ີສຸດກ�ແມນ: ເຈ້ົາ
ອອນໂຍນເກີນໄປ.
     ເຖິງວາຂອຍບເກັ່ງດານການເຂົ້າສັງຄົມ, ແຕເມື່ອເວ
ລາຜານໄປ, ຂອຍກມີໝູຢູອອມຮອບຂອຍຫຼາຍຂ້ຶນ, ບາງຄົນກ�
ຕະຫົຼກ ແລະ ເບີກບານມວນຊ່ືນ, ແລະ ບາງຄົນກ�ເປັນຄົນງຽບໆ
ຄືກັບຂອຍ. ໃນວົງໝູເພື່ອນຂອງຕົນ ມີຄົນທີ່ມັກການເຂົ້າສັງ
ຄົມ ແລະ ກ�ມີຄົນທີ່ຢານການເຂົ້າສັງຄົມ, ແຕລະຄົນກ�ມີຈຸດ
ເດ່ັນຂອງຕົນ ທັງເປັນແຫຼງຄວາມດີໃຈ ແລະ ຄວາມສຸກຂອງ

ໃຜລາວ.
      ໝູເພ່ືອນເວ້ົາວາ ຮອຍຍ້ິມຂອງຂອຍມີຄວາມສາມາດປ່ິນ
ປົວ ແລະ ສົ່ງຄວາມອົບອຸນໃຫຫົວໃຈຂອງຄົນຫລາຍທີ່ສຸດ. 
ເມື່ອໄດຍິນພວກເຂົາເວົ້າແນວນີ້, ຂອຍຮູສຶກທັນທີທັນໃດວາ
ຢານການເຂົ້າສັງຄົມກ�ບເປັນຫຍັງ ແລະ ບຕອງກັງວົນກັບ
ຄວາມບດີໃຈເກີດຈາກຄວາມຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ, ພຽງແຕ
ປະເຊີນຫນາຢາງກາຫານກ�ພ�.
       ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂອຍ, ຮອຍຍ້ິມຍັງເປັນນາມບັດ
ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າສັງຄົມກັນຂອງມຽນມາ. ບວາ
ຈະເປັນຄົນຮູຈັກກັນ ຫືຼ ຄົນແປກໜາ, ທຸກຄົນຈະຍ້ິມແຍມເມ່ືອ
ພົບໜາກັນ. ຢູມະຫາວິທະຍາໄລຂອງມຽນມາ, ຊາວໜຸມມຽນ
ມາຫຼາຍຄົນຈະເຕ້ົາໂຮມກັນ, ທັງຫ້ິຼນກີຕາທັງຮອງເພງ, ສົນທະ
ນາກັນຢາງເສລີ ແລະ ແຮກສ່ຽວໃໝ.
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ok' -y;-6gs;yoG 
Ivppyh,0v'0hvp7ndkoIadlkmujfumujl5f

33

|   占芭阅读9exkrkvjko



ok' l5rkrvo ,6o]tw,G
grnjvodkpgxaomujxbdlk0v'0hvp

苏帕盆·梦拉麦：
朋友成了我的生活顾问

■ 本刊记者 杨春梅 / 整理

       ຂອຍຊ່ື ນາງ ສຸພາພອນ ມູນລະໄມ, ປັດຈຸບັນຮຽນຢູມະ
ຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ ຄະນະອັກສອນສາດ ພາກວິຊາ
ສ່ືສານມວນຊົນ ປີທີ 3. ຂອຍຄິດຕົນເອງວາເປັນຊຽວຊານໃນ
ການເຂ້ົາສັງຄົມ. ຂອຍຮູວາຕົນເອງເປັນຄົນທ່ີຊາງແລກປຽນ
ກັບຄົນອ່ືນ ແລະ ມັກສະແດງຄວາມມີສະເໜຂອງຕົນໃນເວລາ
ທ່ີມີການແຮກສຽວ, ແລວກ�ຫວັງວາຄົນອ່ືນສາມາດຈ່ືຈຳຂອຍ
ໂດຍໄວ.

      ຂອຍຄິດວາການເຂົ້າສັງຄົມແມນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໄດ
ຂອງໝົດທຸກຄົນ, ແຕລະຄົນກ�ຈະມີນິໄສທີ່ແຕກຕາງກັນ, ມາ
ຈາກສະພາບແວດລອມ ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີແຕກຕາງກັນ,
ສະນັ້ນ ການສົນທະນາແລກປຽນກັບຜູອື່ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ
ຫຼາຍ. ເມື່ອເຮົາຢູນຳໝູທີ່ເໝືອນກັນກັບເຮົາ ພວກເຮົາກ�ຈະມີ
ຄວາມເຫັນໃຈເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ເມ່ືອເຮົາຢູນຳຄົນທ່ີມີຄວາມ
ຄິດແຕກຕາງກັນ ພວກເຮົາຈະໄດຮັບຮູຄວາມຄິດໃໝໆຂອງ
ຝາຍນ້ັນ. ດວຍສາເຫດແບບນ້ັນ, ໝູເພ່ືອນຈ່ຶງກາຍເປັນທ່ີປຶກສາ
ທ່ີດີໃນຊີວິດຂອງຂອຍ. ມີການຮັບຟັງຄວາມຄິດທ່ີແຕກຕາງກັນ
ຂອງແຕລະຄົນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຄົນອື່ນໆ ແລະ ປະ
ສານສົມທົບການຕັດສິນຂອງຕົນເອງ ແລວຈຶ່ງມີການຕົກລົງ
ສຸດທ້າຍ.
      ເມ່ືອມີການສົນທະນາກັບຄົນທ່ີບຮູຈັກ, ຂອຍຈະສັງເກດ
ເບິ່ງສະຖານະການກອນ, ຖາຫາກຝາຍນັ້ນເປັນຄົນທີ່ມັກເວົ້າ 
ຫືຼ ສົນທະນາ ຂອຍກ�ຈະຄອຍໆຖອຍອອກມາ ກາຍເປັນຜູຟັງທ່ີດີ
ຄົນໜຶ່ງ, ຖາຫາກວາຝາຍນັ້ນເປັນຄົນຂີ້ອາຍ ຂອຍກ�ເປັນຄົນ
ຊອກຫາສ່ິງຕາງໆມາສົນທະນາກອນ.
       ຂອຍກ�ມີໝູສະໜິດສະໜົມບາງຄົນທ່ີຂ້ີອາຍມັກເກັບຕົວ,
ຕ້ັງແຕຕອນເລ່ີມຕ້ົນ ຂອຍຈະເຮັດໃຫໝູຮູສຶກປອດໄພ ຈາກນ້ັນ
ພວກເຮົາກ�ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການໂອລົມສົນທະນາກັນເທື່ອ
ລະໜອຍ ແລະ ກາຍເປັນໝູທ່ີດີ. ຫັຼງຈາກເປັນໝູແລວ, ກ�ເຫັນ
ວານິໄສຂອງລາວມີການປຽນແປງໜອຍໜ່ຶງ.
       ປຽບທຽບກັບຄົນໃນຍຸກສະໄໝພແມຂອຍ, ຂອຍຄິດວາ 
ໄວໜຸມຍຸກສະໄໝ Z ຈະເປີດກວາງ ມັກສະແດງອອກ ແລະ ເຂ້ົາ
ສັງຄົມເກ່ັງກວາ, ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມນຍອນການພັດທະນາທາງສັງ
ຄົມ ແລະ ການອົບຮົມສ່ັງສອນຂອງພແມນັບມ້ືນັບເປີດກວາງ
ຂ້ຶນ.]k; 老挝

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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王俊宏：
我结识了一大群中国朋友

■ 本刊记者 胡丽仙 / 整理

      ຂອຍຊື່ວາຫວັງຈຸນຫົງ(Wang Junhong), ເປັນອາ

ຈານຕາງປະເທດຄົນໄທຂອງມະຫາວິທະຍາໄລການເປີດກວ້າງ

ແຂວງຢຸນນານ(Yunnan Open University). ຂອຍຄິດວາ

ຂອຍບເປັນຄົນທີ່ມັກການເຂົ້າສັງຄົມ ຫຼື ຄົນທີ່ຢານການເຂົ້າ

ສັງຄົມ, ແຕໝູເພ່ືອນ ແລະ ນັກສຶກສາອອມຂາງຂອຍລວນແຕ

ຄິດວາຂອຍເປັນ “ຄົນທ່ີຮູຈັກກັນແບບທຳມະຊາດ(ຫມາຍຄວາມ

ວາເຖິງແມນວາເປັນຄ້ັງທ�າອິດທ່ີພົບໜາກັນ, ແຕຄວາມຮູສຶກຄື

ເປັນຫມູເພື່ອນກັນມາດົນນານແລວ)”, ເພາະວາຂອຍມັກແຮກ

ສ່ຽວໃໝຫຼາຍໆ, ໂດຍສະເພາະແມນໝູເພ່ືອນທ່ີເປັນຄົນຈີນ.

       ເຮັດວຽກ ແລະ ດ�າລົງຊີວິດຢູຈີນ, ຜົນງານທ່ີຍ່ິງໃຫຍທ່ີ

ສຸດຂອງຂອຍກ�ແມນໄດຮູຈັກຫມູເພື່ອນຄົນຈີນກຸມໃຫຍ. ຂອຍ

ມັກສົນທະນາກັບເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ດ�າເນີນການແລກປຽນແບບ

ຫົວໃຈຕຫົວໃຈນຳກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຂອຍກັບໄປ

ໄທ, ເມ່ືອພົບນັກທອງທຽວຈີນ, ຂອຍບສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງ

ໄດເມ່ືອສັງເກດເຫັນພວກເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຫຍຸງຍາກດານການ

ແລກປຽນກັບພຄາແມຄາຍອນອຸປະສັກທາງພາສາຫຼືບ, ຖາ

ວາໄດຢືນຢັນວາພວກເຂົາຕອງການຄວາມຊວຍເຫຼືອ, ຂອຍ

ຈະເຮັດຫນາທ່ີເປັນຜູແປຢາງທັນທີ. ເມ່ືອເຫັນຮອຍຍ້ິມ  ແລະ ໄດ

ຍິນຄ�າຂອບໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຂອຍຈະຮູສຶກພ�ໃຈ ແລະ ມີຄວາມ

ສຸກຫຼາຍ.

     ໃນຖານະທ່ີເປັນອາຈານຕາງປະເທດຄົນໄທທ່ີສອນພາສາ

ໄທ, ນອກຈາກການສຶກສາໃນຫອງຮຽນ, ຂອຍມັກປຸກລະດົມ

ນັກສຶກສາກາເວ້ົາພາສາໄທໃນຊີວິດປະຈ�າວັນ, ຈົນບຳລຸງສາງ

ຕົນເອງເປັນບຸກຄາລາກອນດານພາສາໄທທີ່ “ມັກການເຂົ້າ

ສັງຄົມ”.

       ຂອຍຄິດວາໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນ້ີ, ບວາເຈ້ົາເປັນຄົນທ່ີມັກ

ການເຂ້ົາສັງຄົມ ຫືຼ ຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ, ມັນກ�ບເປັນຫຍັງ, 

ມັນເປັນພຽງແຕວິທີການດ�າລົງຊີວິດທ່ີສະດວກສະບາຍທ່ີສຸດທ່ີ

ທຸກຄົນໄດເລືອກ. ໃນທາງກົງກັນຂາມ, ດຽວນີ້ຄົນສວນໃຫຍ

ພຽງແຕຢາກເປັນ "ຜູເວ້ົາ" ບແມນ "ຜູຟັງ", ລວມທັງຂອຍເອງ, 

ອັນນ້ີອາດຈະເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຄວນຄຳນຶງເຖິງ.

wm 泰国
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我的先生是社牛

■ 本刊记者 李玲 / 整理

       ຂອຍຊ່ືວາ ເຈ່ິນ ທິ ແທງ ງາ(Tran Thi Thanh Nga),
ເປັນສາວຫວຽດນາມຍຸກສະໄໝ Z (Generation Z), ປັດຈຸບັນ
ນ້ີຂອຍເປັນອາຈານຕາງປະເທດຄົນຫວຽດນາມທ່ີສອນພາສາ
ຫວຽດນານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງໜ່ຶງໃນແຂວງຢຸນນານ.
      ຂອຍຄິດວາຂອຍບເປັນຄົນທ່ີມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ ຫືຼ ຄົນ
ທ່ີຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ, ເພາະວາເມ່ືອປະເຊີນຫນາກັບຫມູເພ່ືອນ
ໃຫມ, ຂອຍບຢານ ກ�ບເວ້ົາຫຼາຍເກີນໄປ. ຂອຍຢາກເລ່ົາກຽວ
ກັບຜົວຂອງຂອຍ, ລາວເປັນຄົນຈີນ, ໃນສາຍຕາຂອງຂອຍ ລາວ
ເປັນຄົນທ່ີມັກການເຂ້ົາສັງຄົມຢາງແທຈິງ. ເຖິງແມນວາລະດັບ

ພາສາຫວຽດນານຂອງລາວພຽງແຕສາມາດທັກທາຍຢາງ
ງາຍດາຍ, ແຕທຸກໆຄ້ັງທ່ີລາວໄປຫວຽດນາມຢາມພ່ີນອງກັບ
ຂອຍ, ລາວລວນແຕສາມາດລົມກັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູເພ່ືອນ
ຫວຽດນາມຂອງຂອຍຢາງກະຕືລືລົ້ນ. ບັນຍາກາດທີ່ອຶດອັດ? 
ບມີເລີຍ! ຂອຍຈະເປັນຜູແປຂອງລາວແຕຕອນເຊ້ົາເຖິງຕອນ
ຄາ, ເຖິງແມນວາຂອຍບຢູນ�າກັນກັບລາວ, ລາວກ�ຈະສາມາດ
ສະແດງຄວາມໝາຍໂດຍຜານພາສາທາງກາຍ. ບາງຄ້ັງຂອຍ
ກ�ຂອນຂາງອິດສາກັບຄຸນລັກສະນະທ່ີມັກການເຂ້ົາສັງຄົມຂອງ
ລາວ.
       ໃນຫວຽດນານ, ຍັງບທັນມີຄ�າວາ “ມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ” 
“ຢານການເຂົ້າສັງຄົມ”, ພວກເຮົາຈະໃຊຄຳວາຂີ້ອາຍເກັບ
ໂຕ ຫືຼ ເປີດເຜີຍມາພັນລະນາເຖິງລັກສະນະການຄົບຄາສະມາ
ຄົມຂອງຜູໃດຜູໜຶ່ງ. ພອມກັບການພັດທະນາຂອງອິນເຕີເນັດ, 
ຊາວເນັດຫວຽດນາມນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ທຸກຄົນກ�ມີຊີວິດຊີວາ
ໃນໂຊຊຽວມີເດຍ(social media) ແລະ ສະແດງລັກສະນະ
ຂອງຕົນຢາງກາຫານ, ບຢານກົວຄວາມອັບອາຍ. ໃນຊີວິດຈິງ, 
ຂອຍຄິດວາຄົນຫວຽດນາມຫຼາຍຄົນກ�ມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ, ຕົວ
ຢາງວາພ່ີນ້ອງລຸ້ນເຖ້ົາ ຫືຼ ໝູເພ່ືອນທ່ີພົບໜາກັນເປັນຄ້ັງທ�າອິດ 
ຫຼັງຈາກການສົນທະນາໜອຍໜຶ່ງ ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຖາມວາ
“ເຈ້ົາມີແຟນແລວບ�?” “ແຕງດອງແລວບ�?” ແລະ ຄ�າຖາມກຽວ
ກັບສ່ວນຕົວອ່ືນໆ, ເຮັດໃຫຄົນຮູສຶກ “ຮູຈັກກັນແບບທຳມະຊາດ”. 
ສ�າລັບຄົນຕາງປະເທດບາງຄົນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮູສຶກບສະ
ບາຍ, ແຕຄວາມຈິງແລວ ນ້ີເປັນວິທີໜ່ຶງທ່ີຄົນຫວຽດນາມທັກ
ທາຍເມື່ອເຂົ້າສັງຄົມ, ຄາຍຄືກັນກັບຄົນຈີນມັກຖາມວາ “ກິນ
ເຂົາແລວບ�” ເມ່ືອພົບໜາກັນ.

越南s;Pfoko 
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常瑞：
让社交变得更有效

■ 本刊记者 李吒 / 整理

     ສະບາຍດີ, ຂອຍຊ່ື ຊັງຣຸຍ(Chang Rui), ມາຈາກກຳ
ປູເຈຍ.
     ເຖິງແມນວາຄົນສວນໃຫຍທີ່ຢູອອມຂາງຂອຍຄິດວາ
ຂອຍເປັນຄົນທີ່ມັກການເຂົ້າສັງຄົມແນນອນ, ແຕຂອຍຄິດວາ 
"ຄົນທັງມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ ແລະ ຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ" ແມນ
ການພັນລະນາທີ່ຖືກຕອງຫລາຍກວາຕຕົວຂອຍ—ລັກສະນະທີ່
ມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ ຫືຼ ຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ ຈະປະກົດຕົວຕາມ
ສະພາບການທາງການເຂ້ົາສັງຄົມທ່ີຕາງກັນ.
      ຂອຍໄດຮຽນ ແລະ ດ�າລົງຊີວິດຢູຈີນເປັນເວລາຫົກ ເຈັດ
ປີແລວ. ຂອຍມັກເຂົ້າຮວມ ຫຼື ຈັດກິດຈະກ�າຕາງໆດານເສດ
ຖະກິດ ວັດທະນະທ�າ ການສຶກສາ ແລະ ດານອື່ນໆ, ໂດຍສະ
ເພາະແມນກດິຈະກ�າການແລກປຽນກບັຄນົທີມ່າຈາກປະເທດ
ຕາງໆ. ຂອຍມັກແຮກສ່ຽວໃນກິດຈະກຳແບບນີ້, ຂອຍໄດ
ຍິນຄວາມຄິດ ແລະ ມະໂນທັດທີ່ສົດຊື່ນຫຼາຍ ແລະ ໄດຮຽນ
ຄວາມຮູທຸກປະເພດ, ພອມກັນນ້ັນ, ຂອຍກ�ຍິນດີແບງປັນແນວ
ຄວາມຄິດຂອງຕນົກບັຄນົອືນ່ໃນກດິຈະກ�າ. ໃນໄລຍະທີ່ຂອຍຢູ
ຈີນ, ຂອຍໄດເຂົ້າຮວມກິດຈະກ�າຕາງໆ ແລະ ສະເໜີຄວາມ
ຄິດເຫັນຂອງຕົນເປັນຫຼາຍສິບຄັ້ງ. ຂອຍຄິດວາມັນເປັນກິດຈະ
ກ�າເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮັດໃຫຂອຍກາຍເປັນຄົນທີ່ມັກການເຂົ້າສັງຄົມ.
      ແຕວາ, ຂອຍກ�ມີຄວາມກັງວົນທາງການເຂົ້າສັງຄົມ. 
ເມ່ືອບມີຄົນຮູຈັກກັນໃນກິດຈະກ�າ ຫືຼ ຂອຍບສົນໃຈຕຫົວຂ�,້ ມັນ
ຈະເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກຢານກົວ, ກັງວົນ ແລະອື່ນໆ, ຈົນເຖິງ
ແມນວາລັງເລຈະເຂ້ົາຮວມຫືຼບ�ກ່ອນທ່ີຈະຈັດຂ້ຶນ. ກິດຈະກ�າຊະ
ນິດນ້ີເຮັດໃຫລັກສະນະທ່ີຢານການເຂ້ົາສັງຄົມຂອງຂອຍພ້ົນເດ່ັນ
ຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.
       ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂອຍ, ຄົນທ່ີມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ
ຫຼາຍຄົນອາດຈະເວ້ົາຫຼາຍ, ແຕມັນອາດຈະບເລິກເຊ່ິງປານໃດ 

ຫືຼ ບມີ "ໂພຊະນາການ", ອັນນ້ີ ຕົວຈິງແລວ ແມນການເຂ້ົາສັງ
ຄົມທີ່ບມີປະສິດທິພາບ. ສ�າລັບຜູທີ່ບມັກການເຂົ້າສັງຄົມຫຼາຍ
ຄົນອາດຈະບເກ່ັງດານການເວ້ົາ ແຕເມ່ືອແລກປຽນຢາງເລິກ
ເຊິ່ງກັບລາວ, ຈະພົບເຫັນວາຄ�າເວົ້າຂອງລາວມີຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງຕົນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຮູສຶກແປກໃຈ. ຂອຍຢາກ
ເວ້ົາວາ, ບວາເປັນຄົນທ່ີມັກການເຂ້ົາສັງຄົມ ຫືຼ ຄົນທ່ີຢານການ
ເຂ້ົາສັງຄົມ, ສ່ິງທ່ີສ�າຄັນແມນພວກເຮົາຄວນເຮັດໃຫການເຂ້ົາ
ສັງຄົມມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫກິດຈະກ�າທາງສັງຄົມ
ມີຄຸນຄາຫຼາຍຂ້ຶນ.

d=kx6g9p 柬埔寨

本栏目图片均由受访者提供
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卖掉，而不是直接扔掉——越来越多

的中国消费者青睐去消费或者回购二手

商品，从衣橱里的包包、鞋子，到书

籍、影碟，再到家具、自行车都可

以被转卖。如今，不少中国消费

者喜欢通过二手闲置物品交易平

台，将自己不用的物品转给别

人。二手电商、闲置经济不仅

契合循环利用理念，而且易于

形成一种社群文化。

       ຂາຍອອກ, ແຕຫາກບແມນຖ້ິມໄປຊ່ືໆ—ມີຜູບ�ລິໂພກຈີນ

ໄດສົນໃຈໄປຊື້ສິນຄາມືສອງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເລີ່ມຈາກກະ

ເປົາ ເກີບໃນຕູເຄ່ືອງນຸງ, ຮອດປ້ຶມອານ ແຜນDVD, ເຖິງເຟີ

ນິເຈີ ລົດຖີບ ລວນແຕສາມາດໂອນຂາຍໄດໝົດ.

      ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ຜູບ�ລິໂພກຈຳນວນບໜອຍມັກໂອນຂາຍ

ເຄື່ອງມືສອງທີ່ຕົນເອງບຕອງການໃຫແກຄົນອື່ນ ໂດຍຜານ

ຖານເວທີຂາຍເຄ່ືອງມືສອງ. “ການຄາເອເລັກໂຕຣນິກມືສອງ” 

ແລະ “ເສດຖະກິດເຄື່ອງປອຍວາງ” ບພຽງແຕສອດຄອງກັບ

ແນວຄວາມຄິດການນຳໃຊແບບໝູນວຽນເທ່ົານ້ັນ, ຍັງຈະສາ

ມາດກາຍເປັນວັດທະນະທຳຊມຊົນແບບໜ່ຶງຢາງງາຍດາຍ.

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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ເປົານັກຮຽນ ອາຫານຫວາງ ແລະອ່ືນໆນຳມາດວຍ. ຜູ້ຂາຍ
ຍັງໄດຂຽນຄ�າອວຍພອນໃຫແກຄອບຄົວຂອງທານ ຈາງ ຢູໃນ
ຈົດໝາຍຊອງໜຶ່ງທີ່ໄດສົ່ງມາ. ເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫຄອບຄົວທານ
ຈາງ ທ່ີຫາກຜານປະສົບການດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບປິດເມືອງ
ນະຄອນອູຮ້ັນນ້ັນ ຮູສຶກວາຊາບຊ້ຶງຫຼາຍ.
        ການຫັນປຽນໄປປຽນມາລະຫວາງຖານະ “ລູກຄາ” ກັບ
“ຜູ້ຂາຍ”, ກາຍເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດແບບໃໝຂອງຜູບ�
ລິໂພກໜຸມໆຈີນຈຳນວນຫຼາຍ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ ກ�ໄດຊກຍູ
ເສີມຂະຫຍາຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂະໜາດການບ�ລິໂພກເຄື່ອງ
ມືສອງທາງອອນລາຍເຊ່ັນດຽວກັນ.
      ຕາມ ລາຍການການຫຼຸດຜອນກາກບອນຈາກການຄາ
ເຄ່ືອງມືສອງທ່ີປອຍວາງຂອງຈີນ 2021 ທ່ີສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ
ເສດຖະກິດພະລັງງານສິ່ງແວດລອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ຊິງຮວາ(Tsinghua University) ແລະ ອົງການອື່ນໆໄດຖະ
ແຫຼງວາ, ຂະໜາດການຄາເຄື່ອງມືສອງຂອງຈີນໄດສູງຂຶ້ນ
ຢາງວອງໄວຈາກປະມານ 300 ຕື້ຢວນໃນປີ 2015 ມາເຖິງ
ພັນກວາຕື້ຢວນໃນປີ 2020, ຂອບເຂດການຄາເຄື່ອງມືສອງ
ປອຍວາງເກືອບວາໄດກວມເອົາເຄື່ອງບ�ລິໂພກທຸກປະເພດ, 
ຄາດໝາຍວາຂະໜາດຕະຫຼາດຈະຮອດ 3 ພັນຕື້ຢວນເມື່ອ
ຮອດປີ 2025.

ຂະໜາດການບ�ລິໂພກຂະຫຍາຍຕົວຢາງວອງໄວ
消费规模快速增长

      "ໄມຕີປິ່ງປອງຄູນີ້ເປັນແຫຼງຄວາມສຸກຂອງຂອຍໃນໄລ
ຍະນ້ີ, ຂອຍຍັງກາຍເປັນໝູເນັດກັບຜູຂາຍ ແລະ ແບງປັນຄວາມ
ສຸກຂອງການຫ້ິຼນປ່ິງປອງນຳລາວ." ນາງ ຫິຼນມິນ(Lin Min)ຄົນ
ຫຼົງມັກປິ່ງປອງທີ່ເກີດຫຼັງຊມປີ 90 ສະຕະວັດກອນທີ່ເຮັດວຽກ
ງານຢູນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ເວ້ົາວາ, ມໆ ນ້ີ, ລາວໄດຊ້ືໄມຕີປ່ິງ
ປອງຄູໜ່ຶງ ເປັນໄມທ່ີລະລຶກໄດແຊມໃນງານແຂງຂັນປ່ິງປອງ
ຊິງແຊມໂລກ ຮິວສເຕິນ(ITTF World Table Tennis Cham-

pionships Finals). ໂດຍເປັນລູກຄາ ແລະ ຜູ້ຂາຍໃນຖານເວທີ
ການຄາເຄື່ອງມືສອງທາງອອນລາຍ, ລາວເຄີຍຊື້ເຄື່ອງປະ
ຈຳວັນ ຄື ໝ�ຂ້ົ້ວ ເປັນຕ້ົນ, ເຄີຍຊ້ືເຄ່ືອງປະດັບມືສອງທ່ີຕົນເອງ
ມັກ, ກ�ເຄີຍຍາດຊ້ືໄດປ້ີລະຄອນທ່ີຍອດນິຍົມ.
      “ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມນເລີ່ມຈາກຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນ 
ຈຶ່ງ ‘ຫອຍ’ ເຄື່ອງສຳອາງຊດໜຶ່ງທີ່ບເໝາະສົມກັບຕົນເອງຢູ
ເທິງເນັດ. ບດົນກ�ມີລູກຄາມາພົວພັນກັນ, ສອງຝາຍເຮົາ
ພາຍຫຼັງແລກປຽນລາຄາຢາງຮຽບຮອຍແລວ ກ�ຂົນສົ່ງສິນ
ຄາດວຍບ�ລິສັດຂົນສົ່ງ, ເລື່ອງຕາມຫຼັງແມນສະດວກຫຼາຍ.” 
ນາງ ຈຽງ ທ່ີເຮັດວຽກຢູແຂວງຫຼຽວໜິງ(Liaoning Provin-

ce)ເວ້ົາວາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນລາວໄດຂາຍເຄ່ືອງມືສອງຢູເທິງ
ຖານເວທີອອນລາຍເຄ່ືອງມືສອງ 60 ກວາຢາງແລວ.
      “ຫວັງວາເຈ້ົາສາມາດຮັບຮູເຖິງຄວາມອວຍພອນອັນຈິງ
ໃຈທ່ີສຸດຂອງຂອຍ.” ໃນເດືອນ ເມສາ 2020, ທານ ຈາງ ທ່ີດຳ
ລົງຊີວິດຢູນະຄອນອູຮ້ັນແຂວງຫູເປີຍ(Wuhan City, Hubei 

Province)ໄດຊອກເຫັນລູກຄາຜູໜຶ່ງທີ່ຢູນະຄອນເຊຍເໝີນ
(Xiamen City)ໂດຍຜານຖານເວທີເຄື່ອງມືສອງໃດໜຶ່ງ, 
ເພື່ອຊື້ປຽນໂນເອເລັກໂຕຣນິກ(Electronic Organ)ໜວຍ
ໜຶ່ງໃຫລູກ. ເມື່ອຮັບເຄື່ອງແລວລາວເຫັນວາ, ຜູ້ຂາຍບພຽງ
ແຕໄດສ່ົງປຽນໂນເອເລັກໂຕຣນິກມາເທ່ົານ້ັນ ຍັງໄດມອບກະ

①
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      ໃນເດືອນກ�ລະກົດ 2021, ຄະນະກຳມະການພັດທະນາ
ແລະ ປະຕິຮູບແຫງຊາດຈີນໄດຖະແຫຼງອອກ ແຈງການວາ
ດວຍແຜນຜັງການພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນຂອງ ແຜນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 14, ເຊິ່ງໄດສະ
ເໜີອອກວາຄວນພັດທະນາຕະຫຼາດເຄື່ອງມືສອງໃຫຫັນເປັນ
ແບບມາດຕະຖານ, ປັບປຸງກົດໝາຍກົດລະບຽບການກຽວກັບ
ການໄຫຼວຽນເຄ່ືອງມືສອງໃຫສົມບູນ, ສາງຕ້ັງມາດຕະຖານຂອງ
ການກວດກາເຄ່ືອງມືສອງ ຄື: ລົດຍົນ ເຄ່ືອງໄຟຟາ ມືຖື ແລະ
ອື່ນໆໃຫສົມບູນ, ເພື່ອການຢັ້ງຢືນ ການປະເມີນລາຄາ ການ
ຈັດຊ້ັນລະດັບຄຸນນະພາບເປັນຕ້ົນ, ເພ່ືອກຳນົດລະບຽບການໄຫຼ
ວຽນ ແລະ ການປະພຶດການຄາຂອງເຄ່ືອງມືສອງໃຫໄດມາດ
ຕະຖານ.
        ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2021, ຄະນະລັດຖະບານຈີນໄດຖະ
ແຫຼງອອກ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເປົ້າໝາຍສູຊົນເພື່ອ
ບັນລຸຈຸດສູງສຸດຂອງການປອຍອາຍກາກບອນນິກ(peak car-

bon dioxide emissions)ກອນປີ 2030 , ສະເໜີວາຄວນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນຢາງຫາວຫັນ ປັບປຸງລະບອບ
ການນຳໃຊຊັບພະຍາກອນແບບໝູນວຽນໃຫສົມບູນ ປັບປຸງ
ເຄືອຂາຍການເກັບຄືນເຄື່ອງເສດເຫຼືອໃຫດີຂຶ້ນ ສົ່ງເສີມຮູບ
ແບບການເກັບຄືນ “ອິນເຕີເນັດ+”, ເພ່ືອເກັບກຳຊັບພະຍາກອນ
ທົດແທນຄວນເກັບຄືນນ້ັນ ເກັບໃຫໄດຕາມຄວາມສາມາດທ່ີເຮັດ
ໄດ.
       ຢູຈີນ, ການຄາເຄ່ືອງມືສອງທາງອອນລາຍບພຽງແຕ
ເຮັດໃຫການຈັດສັນສິນຄາປອຍວາງຍ່ິງສະດວກວອງໄວ ແລະ 

ມີປະສິດທິພາບສູງກວາເກົ່າ, ມັນກ�ຄອຍໆກາຍເປັນຮູບແບບ
ການບ�ລິໂພກແບບໜຶ່ງທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມເປັນສວນບຸກຄົນ 
ແລະ ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ແນວ
ຄວາມຄິດການດຳລົງຊີວິດ.
        “ເບ່ິງຈາກໃນແງມູມຂອງລູກຄາແລວ, ການຊ້ືເຄ່ືອງ
ຢູເທິງຖານເວທີເຄ່ືອງມືສອງ ສາມາດຊ້ືໄດສິນຄາມືສອງທ່ີລາ
ຄາຖືກກວາ, ຍັງສາມາດຊອກເຫັນບາງສິນຄາທີ່ຢຸດຂາຍ ຫຼ ື
ຂາຍໜອຍຢູເທິງຕະຫຼາດຢູສະເໝີ, ກ�ສາມາດຊອກເຫັນເຄ່ືອງ
ທີ່ພິເສດ ກ�ຄື ການມີເຊັນຊື່ຂອງໄມປິ່ງປອງ ເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອ
ເບິ່ງໃນແງມູມຂອງພຄາແລວ, ການຂາຍເຄື່ອງທີ່ຕົນເອງ
ປອຍວາງຢູເທິງຖານເວທີເຄື່ອງມືສອງ ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ແມນ
ເຮັດໃຫເຄື່ອງນັ້ນໄດຮັບການນຳໃຊອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຫຼືວາແບງ
ປັນເລ່ືອງທ່ີດີໃນການດຳລົງຊີວິດ, ສວນຫຼາຍຖືເອົາຄວາມສົນ
ໃຈເປັນຫຼັກ ເລື່ອງລາຍຮັບເປັນເລື່ອງເສີມສ�າຮອງ.” ນາງ
ຫິຼນມິນ ເວ້ົາດ່ັງນ້ີ.

本刊综合

ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທ່ີໃຊໄດໃຫມີກຳລັງ
有效盘活可用资源

ຮູບ ① ນະຄອນຈົງກ່ິງ, ເຈ້ົາຂອງລົດຂາຍເຄ່ືອງທ່ີບໄດໃຊແລວຢູໃນກ້ົນລົດ

图① 重庆市，车主在后备箱售卖闲置物品 人民视觉 图

ຮູບ ② ຜູຖາຍທອດສົດກ�າລັງຖາຍທອດສົດຂາຍກອງຖາຍຮູບດວຍຟິມມືສອງ

图② 主播在直播拍卖二手老胶片相机 CFP 图

ຮູບ ③ ຕະຫຼາດມືສອງຕົວຈົ່ວຢູ(Duozhuayu)ທີ່ຊານຫຼີຖນ(Sanlitun)

ປັກກ່ິງ, ຊາວເມືອງກ�າລັງເລືອກສິນຄາມືສອງ

图③ 北京三里屯多抓鱼二手市集，市民在挑选二手商品 CFP 图
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        ພາຍໃຕການປັບປຸງຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລວິຈິດສິນເສສວນ(Sichuan Fine Arts Insti-

tute) ບານຕົ່ງເຊິງຕາແສງຫຼິວອິນເຂດເປີຍເປນະຄອນຈົ່ງ
ກ່ິງ(Dongsheng Village, Liuyin Town, Beibei District, 

Chongqing City)ບານຊົນນະບົດອັນມີບານເຮືອນເກົ່າແກ
ເປເພ ແລະ ຊາວບານຈຳນວນໜອຍ ໄດກາຍເປັນສະຖານທ່ີ
ຕອງໄປເຖິງແຫງໜ່ຶງທ່ີເຕັມໄປດວຍບັນຍາກາດສິລະປະ. ການ
ປຸງແຕງທາງສິລະປະປະເພດນ້ີ ທັງໄດຮັກສາໂສມໜາດ້ັງເດີມ
ຂອງບານ ທັງໄດຊອກເຫັນຊອງທາງທ່ີຍ່ິງຫຼາກຫຼາຍກວາ ເພ່ືອ
ຊກຍູພັດທະນາການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດ.

在四川美术学院师生的改造下，重庆市北碚区柳荫

镇东升村从过去房屋破旧、人烟稀少的小山村，变成了具

有艺术韵味的打卡地。这样的艺术改造，既保留了村庄传

统风貌，也探索出更加多样的发展路径。

ຮູບ ①② ບານຕ່ົງເຊິງ ຫັຼງຈາກໄດອອກແບບທາງສິລະປະແລວ

图①② 经过艺术设计后的东升村 新华社 图
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       ບານຕ່ົງເຊິງໃນປີ 2018, ບານເຮືອນເກ່ົາແກ ມີຊາວ
ບານໜອຍດຽວ, ສວນຫຼາຍແມນຜູເຖ້ົາຜູແກກັບເດັກນອຍຄາງ
ຢູໃນບານ. ເມື່ອທິມງານຂອງທານ ຫວັງທຽນສຽງ(Wang 

Tianxiang) ຮອງຄະນະບ�ດີສະຖາບັນຄົ້ນຄວາສິລະປະ ແລະ 
ຊົນນະບົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິຈິດສິນເສສວນມາຮອດ, ນ້ັນ
ກ�ກາຍເປັນຂາວເດ່ັນຂອງບານນ້ີ.
       ພວກຄູອາຈານໄດແບກກະດານແຕມຮູບ ແລະ ກອງຖາຍ
ຮູບ ຍາງເລາະໄປທຸກບອນທຸກແຫງຢູໃນບານ. ຝາດິນ ປອງ
ຢຽມເປັນໄມອັນເກົ່າແກຕາງໆ, ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງບອີ່ມເປັນຈັກ
ເທ່ືອ. ກົງຫັນລົມ(windmill) ໂຮງໂມຫີນ(Stone Mill)  ໄຖໄມ 
ແລະອ່ືນໆ, ພວກເຂົາຈາຍເງິນໄປຊ້ືເຄ່ືອງບູຮານເກ່ົາແກເຫ່ົຼາ
ນ້ີ, ແລວວາງໄວຄືນທາງໜາ ແລະ ທາງຫັຼງຫອງເຮືອນຂອງ
ຊາວບານອີກ.
       “ເຄ່ືອງເຫ່ົຼານ້ີບມີປະໂຫຍດຫຍັງ.” ພວກຊາວບານເວ້ົາ
ສຽງຄອຍໆວາ: “ແຕແທຈິງແລວກ�ຂອນຂາງງາມດີ.”
      ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ທານ ຫວັງທຽນສຽງ ຖືກເຊ້ືອເຊີນມາອອກ
ແບບແຜນການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດໃຫແກບານ ຕ່ົງເຊິງ, ເຊ່ິງມາ
ຄ້ົນຄວາ “ແບບຫົຼງໄຫຼ” ກັບພວກຄູອາຈານ ເພ່ືອຮັບຮູເຂ້ົາໃຈ

ປະຫວັດສາດ ໂສມໜາ ແລະ ເງ່ືອນໄຂພູມສັນຖານຂອງບານ. 
ເຂົາເຈ້ົາຕັດສິນໃຈອອກແບບແຜນການປັບປຸງຕາມຄວາມດ້ັງ
ເດີມຂອງບານ, ພະຍາຍາມນຳໃຊວັດຖສ່ິງຂອງຂອງທອງຖ່ິນ
ເພ່ືອນຳຮອຍຄວາມດ້ັງເດີມທ່ີແທຈິງຂອງມັນ.
      ໂດຍຜານການຄົ້ນຄວາ ເຂົາເຈົ້າໄດນຳພາທິມກສາງ
ມາເຖິງບານອີກເທ່ືອໜ່ຶງ. ເນ້ືອທ່ີບອນຫວາງຂອງເຮືອນຊາວ
ບານທ່ີຊ່ື ເຈ້ົາເສົາຮຸຍ(Zhao Chaohui)ຖືກຫັນເປັນເວທີແຫງ
ໜຶ່ງ; ໃນແຈບອນໜຶ່ງຂອງເຮືອນຊາວບານທີ່ຊື່ ກູເລເຫີ(Gu 

Liehe) ທິມງານໄດມາງຝາໃສປອງຢຽມ ແລະ ປູກະເບື້ອງ
ພ້ືນ, ເຊ່ິງໄດສາງເປັນເຮືອນໜັງສືອັນສວຍງາມແຫງໜ່ຶງ; ດິນ
ເຮ້ືອທ່ີພວກຊາວບານມັກຢືນມັກຍາງລົມກັນຫ້ິຼນຢູທາງຂາງຫ້ັນ 
ຖືກຂະຫຍາຍ ແລະ ຕົບແຕງໃຫສວຍງາມ ແລວຕັ້ງຕັ່ງອີ້…
ຄອຍເຮັດໄປເຮັດມາ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຂອງຊົນນະບົດ
ອັນໃໝໄດເກີດຂ້ຶນແລວ.

②

CFP 图
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       ຫຼັງຈາກຍາງຜານເສັ້ນທາງສິລະປະດວງດາວ ກ�ມາ
ຮອດບານ ຢາງເຈຍປາ(Yangjiaba Village) ແລວ. ແຕ
ກອນ, ນີ້ເປັນບານຊົນນະບົດທ�າມະດາແຫງໜຶ່ງທີ່ປະກອບ
ດວຍ 37 ຄອບຄົວ.  ທິມງານສິລະປະໄດເອົາ “ຕ້ົນຫິຼວ” ເປັນ
ຫົວຂ�້ ແລະ ສາງ 6 ຂົງເຂດຂຶ້ນຢູທີ່ນີ້ຄື: ສວນວັດທະນະທ�າ
ການເຮັດໄຮໄຖນາ, ສູນຮັບແຂກ, ສວນສະໜຸກເດັກນອຍ,  
ເຮືອນໜັງສື, ເຂດພັກຜອນໂຮງແຮມ ແລະ ສວນເຟືອງ ເປັນຕ້ົນ. 
ວັດສະດຸຫີນ ແລະ ໄມໃນການກສາງແມນມາຈາກເຄ່ືອງທ່ີມາງ
ອອກມານ້ັນ ຈ່ຶງເຮັດໃຫໂສມໜາແມນຄາຍຄືກັນກັບເຮຶຶືອນບານ
ເກ່ົາແກຂອງບານນ້ັນ.
         ບານ ຕ່ົງເຊິງ ປຽນໄປແລວ, ພັດເບ່ິງຄືບໄດປຽນ.
        ໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ພວກຊາວບານຂອງບານ ຢາງເຈຍປາ 
ສືບຕອາໄສຢູທ່ີນ້ີຄືເກ່ົາ, ການດຳລົງຊີວິດ ການຜະລິດບໄດຮັບ
ຜົນກະທົບຫຍັງໝົດ. ສວນພວກນັກທອງທຽວແມນທຽວສະບາຍ
ຢູໃນເຂດສາທາລະນະ ເພ່ືອສຳຜັດຄວາມສວຍງາມຂອງສິລະ
ປະຊົນນະບົດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊົນນະບົດ.
       “ບານຂອງພວກເຮົາປຽນແປງງາມແລວ.” ຊາວບານ
ຫວັງຊີປິ່ນ ມັກຍາງເລາະຢູໃນບານ, ທິວທັດອັນງົດງາມຈັ່ງ
ແມນຊົມບອ່ີມຈັກເທ່ືອ.

ທານ ຫວັງທຽນສຽງ ຜູເລ່ີມຕ້ົນ “ແຜນການຕາແສງ ຫິຼວອິນ”
(ແຜນການຮ່ົມເຢັນກົກຫີຼວ)

“柳荫计划”发起人王天祥 ：

       ຕາແສງຫິຼວອິນເຂດເປີຍເປນະຄອນຈ່ົງກ່ິງ ເປັນຕາແສງ
ທຳມະດາແຫງໜ່ຶງໃນເຂດນອກທ່ີໃກກັບຕົວເມືອງ. ຂອຍເປັນ
ຄົນຕາແສງ ຫຼິວອິນ, ດຽວນີ້ເປັນອາຈານສອນຂອງມະຫາວິ
ທະຍາໄລວິຈິດສິນເສສວນ. ໃນຫຼາຍປີທ່ີຜານມາ, ຂອຍມີຄວາມ
ສົມຫວັງສ່ິງໜ່ຶງ ກ�ຄື ຕອງການກັບບານເຮັດເລ່ືອງດີເລ່ືອງແທ
ຈິງບາງຢາງໃຫແກພວກຊາວບານ, ແລະ ປັບປຸງລະດັບຊີວິດ
ການເປັນຢູຂອງພແມປະຊາຊົນໃຫດີຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.

       ໃນປີ 2018, ໂດຍໄດຮັບການເຊື້ອເຊີນຂອງອຳນາດ
ການປົກຄອງຕາແສງ ຫີຼວອີນ ຂອຍເລ່ີມຊກຍູຄ້ົນຄວາໃຫສິລະ
ປະເຂົ້າຮວມການຕົບແຕງຊົນນະບົດ ຄື “ແຜນການຫຼິວອິນ”.
ຂອຍໄດອອກແບບແຜນການກສາງບານສາທິດຊົນນະບົດອັນ
ສວຍງາມບານ ຕ່ົງເຊິງ ແລະ ເຂ້ົາຮວມການຕົບແຕງສິລະປະ
ເທ່ືອນ້ີດວຍຕຳແໜງນັກສິລະປະຢູໃນບານຂອງຕົນ. ໂຄງການ
ສິລະປະ 30 ກວາໂຄງການຄອຍໆປະຕິບັດເປັນຕົວຈິງ, ເດີ່ນ
ບານສິລະປະ ເສ້ັນທາງສິລະປະ ການຈັດຕ້ັງສິິລະປະ ແລະອ່ືນໆ, 
ຢູໃນທ່ົງໄຮທ່ົງນາ ເຮືອນບານຂອງຊາວນາ ທັງເຕັມໄປດວຍ
ບັນຍາກາດສິລະປະອັນເຂ້ັມຂຸນໝົດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ບານ ຕ່ົງເຊິງ 
ໄດຮັບນາມມະຍົດເປັນ ບານພັກຜອນຢອນອາລົມອັນສວຍງາມ
ຂອງຈີນ ບານປາໄມແຫງຊາດ ເປັນຕ້ົນ.
        ຂອຍກັບພວກຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທ່ີເຂ້ົາຮວມ
ໃນໂຄງການ ຮວມກັນສາງໂຮງຮຽນເກົ່າຂອງບານໃຫກາຍ
ເປັນຫອງໜັງສື, ປຽນສາງເຮ້ືອເປັນສາງສິລະປະ, ໄດສາງຫ�
ວາງສະແດງວັດທະນະທຳ, ສາງ “ຫ�ສິລະປະດວງດາວ” ໃຫ

①
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ແກເດັກນອຍຂອງບານ. ນັກສຶກສາຂອງຂອຍຄົນໜ່ຶງໄດຂຽນ
ຢູໃນບົດນິພົນຂອງຕົນວາ: “ຊົນນະບົດຂອງຂອຍແມນງຽບສະ
ຫງົບ ມັນໄດບ�າລຸງສາງຂອຍມາ ມັນເບິ່ງແຍງຂອຍ, ຂອຍ
ໄດຍຶດໝັ້ນທິດທາງກັບຄືນຂອງຕົນເລີ່ມແຕຕອນທຳອິດ…” 
ພຽງແຕຕອງມີຄົນໜຸມຮັກຫອມຊົນນະບົດ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຊົນນະ
ບົດເປັນຊດໆໄດເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ, ການຟື້ນຟູຊົນນະບົດຈຶ່ງຈະສາ
ມາດສະສົມກຳລັງຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນໄດ.
        ໃນລະດູໜາວຂອງປີ 2018, ມີຊາວບານຂອງບານຕ່ົງ
ເຊິງຄົນໜ່ຶງໄດຈັບມືຂອຍ ແລະ ເວ້ົາວາ: “ຫວັງວາພວກເຈ້ົາ
ຈະມາທີ່ນີ້ເລື້ອຍໆ.” ຂອຍຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວາ, ການມາເຖິງຂອງ
ພວກເຮົາ ເຮັດໃຫບານນອຍໆບານນີ້ເກີດມີກຳລັງຊີວິດຊີວາ
ຫຼາຍຂ້ຶນ. ໃນງານສະເຫີຼມສະຫຼອງຄ້ັງໜ່ຶງໃນປີ 2019, ບັນຍາ
ກາດໃນບານແມນຟົດຟ້ືນຫຼາຍ, ພວກພ່ີນອງທ່ີເຮັດວຽກຢູພາຍ
ນອກພາກັນກັບບານ ແລະ ການສະແດງການຟອນສິງໂຕ 
ການຟອນລ�າທຳເພງໄຮນາຢາງເກີ(Yangge Dance) ແລະ 
ລາຍການອື່ນໆໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ; ເມື່ອປີ 2020, ພວກ

ຊາວບານເຕົ້າໂຮມກັນຢູສາງສິລະປະ ແລະ ກະກຽມລາຍ
ການວັດທະນະທຳດວຍຕົນເອງ, ເມ່ືອຮອດຕອນຄາກ�ຟອນຂ້ຶນ
ອອມກອງໄຟ, ຢູເທິງໃບໜາແມນເຕັມໄປດວຍຮອຍຍ້ິມ.
       ເມ່ືອມີຊາວບານທ່ີນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນຍອມກັບບານຂອງ
ຕົນ ເມ່ືອຄົນໜຸມນັກສຶກສາຫຼາຍລຸນຍອມຫວນຄືນ, ຂອຍຄິດວາ, 
ພວກເຮົາກ�ສາມາດດຶງເອົາທາດບຳລຸງຈາກໃນດິນໄດຫຼາຍຂ້ຶນ.

稿件来源：《人民日报》，内容有删减

ຮູບ ① ບານຕ່ົງເຊິງ

图① 东升村 新华社 图

ຮູບ ② ຮູບແຕມຢູເທິງເຮືອນພັກຂອງປະຊາຊົນ

图② 民居上的涂鸦 新华社 图

ຮູບ ③ ຮູບແຕມທ່ີໂຄສະນາການຈັດແບງປະເພດຂ້ີເຫຍ້ືອຢູເທິງຝາ

图③ 墙上的垃圾分类宣传画 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

② ③

45

|   中华之窗xjv'1hP,ljv'9uo



清华大学新媒体研究中心发布的

《2020-2021 元宇宙发展研究报告》

认为，2020 年是人类社会虚拟化的

临界点，为 2021 年成为元宇宙元年

做了铺垫。一方面疫情加速了社会虚

拟化，在新冠肺炎疫情防控措施下，

全社会上网时长大幅增长，“宅经济”

快速发展 ；另一方面，线上生活由原

先短时期的例外状态成为常态，由现

实世界的补充变成了与现实世界的平

行世界，人类现实生活开始大规模向

虚拟世界迁移，人类成为现实与数字

的“两栖物种”。

g,8kg;ulXMetaverse?pa'16jwd9kdr;dgIqkxko.fL
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        ປີ 2021 ທ່ີຫາກ�ຜ່ານໄປ, ຖືວາເປັນປີທຳອິດຂອງເມຕາ

ເວີສ(Metaverse).

        ເມຕາເວີສແມນຫຍັງ? ຈິນຕະນາການວາ ມີໂລກແຫງ

ໜ່ຶງທ່ີພວມດຳເນີນຄູຂະຫນານໄປກັບໂລກທ່ີແທຈິງໃນປັດຈຸບັນ

ນ້ີ, “ການແບງຕົວ” ຂອງ "ຂອຍ" ອອກຈາກຄົນຕົວຈິງ ເປັນ 

       ແນວຄວາມຄິດຂອງເມຕາເວີສໄດປະກົດຕົວເປັນຄ້ັງທ�າ
ອິດໃນນະວະນິຍາຍວິທະຍາສາດ ພູຫິມະພັງທະລາຍ(Avalan-

che)ຂອງນັກຂຽນອາເມລິກາ ເນວ ສະຕີເຟັນຊັນ(Neil Ste-

phenson) ໃນປີ 1992. ນະວະນິຍາຍນ້ີໄດພັນລະນາເຖິງໂລກ
ດິຈິຕອນເໝືອນຈິງໂລກໜ່ຶງທ່ີຢູຄູຂະຫນານກັບໂລກທ່ີແທຈິງປັດ
ຈຸບັນ—ນັ້ນກ�ຄື "ໂລກເມຕາເວີສ". ຄົນຢູໃນໂລກຕົວຈິງນ້ີລວນ
ແຕມີການແບ່ງຕົວໜ່ຶງຂ້ຶນມາຢູໃນໂລກເມຕາເວີສ ແລະ ໂດຍ
ຜານການຄວບຄຸມການແບ່ງຕົວຂຶ້ນມານີ້ ຄົນຈະແຂງຂັນກັນ
ເພ່ືອປັບປຸງຍົກສູງຖານະຂອງຕົນ.
       ໃນປີກາຍນ້ີ, ບ�ລິສັດຍັກໃຫຍດານເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກ
ເຟສບຸກ(Facebook)ໄດປະກາດວາແຜນການທຸລະກິດຂອງ
ຕົນໄດຫັນໄປສູເມຕາເວີສ, ຈົນເຖິງຂັ້ນໄດປຽນຊື່ບ�ລິສັດເປັນ 
ເມຕາ, ເຊິ່ງໄດກະຕຸນຄວາມສົນໃຈຂອງທຸກວົງການຕເມຕາ
ເວີສ.
       ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ບ�ລິສັດເຕັກໂນໂລຊີໃຫຍ ແລະ ລັດຖະບານ
ຕາງໆຂອງທົ່ວໂລກລວນແຕໄດປະກາດວາງແຜນການກຽວ
ກັບເມຕາເວີສ, ເຊ່ິງຕ້ົນຕ�ແມນສາມາດແບງອອກເປັນສາມຮູບ
ແບບຄື:
      ຮູບແບບທີໜ່ຶງ ແມນສຸມໃສຂົງເຂດອົງປະກອບຫັຼກ ແລະ
ເວທີພ້ືນຖານ, ເລ່ັງລັດຈັດວາງແຜນການຊອງທາງເຂ້ົາຮາດ
ແວ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການຂອງເມຕາເວີສ, ໂດຍມີບ�ລິສັດ
ໃຫຍດານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນສາກົນເຊ່ັນເອັນວີເດຍ(NVIDIA),
ເມຕາ(Meta) ແລະ ໄມໂຄຣຊັອຟ(Microsoft)ເປັນຕ້ົນຕ�, ວິ
ສາຫະກິດຈີນເຊ່ັນ ບິທແດນສ໌ (ByteDance)ແລະອ່ືນໆ ກ�ເລ່ັງ
ລັດຊກຍູການຄົ້ນຄວາພັດທະນາຮາດແວທີ່ກຽວຂອງກັບເມ
ຕາເວີສ.
      ຮູບແບບທີສອງ ແມນສຸມໃສຮູບແບບທຸລະກິດ ແລະ ວາດ
ພາບຂອງເນື້ອໃນ, ຄົ້ນຄວາປະຕິບັດສະຖານທີ່ນ�າໃຊທີ່ກຽວ

ຂອງກັບເມຕາເວີສ, ເຊ່ັນ ບ�ລິສັດເທັນເຊັນ(Tencent) ຂອງ
ຈີນ ກາວວາຈະເລ່ັງລັດການຄ້ົນຄວາພັດທະນາເມຕາເວີສໃນຂົງ
ເຂດເກມ ແລະ ການຕິດຕກັນທາງສັງຄົມ.
      ຮູບແບບທີສາມ ແມນຮູບແບບທ່ີລັດຖະບານສ່ົງເສີມວິສາ
ຫະກິດເຂ້ົາຮວມ, ເຊ່ິງມີບ�ລິສັດສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼເປັນຕ້ົນ
ຕ�. ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດທ່ີສ່ົງເສີມ
ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເມຕາເວີສຢາງຕັ້ງໜາທີ່ສຸດໃນ
ໂລກ, ເຊິ່ງນະຄອນຫຼວງເຊອຸນ(Seoul City)ໄດປະກາດໃນ
ເດືອນພະຈິກປີກາຍນ້ີວາ ຈະກາຍເປັນລັດຖະບານຕົວເມືອງທ�າ
ອິດທ່ີເຂ້ົາຮວມເມຕາເວີສ.
       ບົດລາຍງານຄ້ົນຄວາການພັດທະນາເມຕາເວີສ 2020-

2021 ທ່ີເຜີຍແຜອອກມາໂດຍສູນຄ້ົນຄວາສ່ືມວນຊົນໃຫມຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຮົວ(Tsinghua University) ເຫັນວາ ປີ 
2020 ເປັນຈຸດເຂດແດນສ�າລັບການຫັນເປັນໂລກເໝືອນຈິງ
ຂອງສັງຄົມມະນຸດ, ເຊ່ິງໄດວາງພ້ືນຖານໃຫແກປີ 2022 ກາຍ
ເປັນປີທ�າອິດຂອງເມຕາເວີສ. ໃນດານຫນຶ່ງ, ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດເລັ່ງລັດການຫັນເປັນໂລກເໝືອນ
ຈິງຂອງສັງຄົມ, ພາຍໃຕມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເວລາອອນລາຍຂອງ
ທົ່ວສັງຄົມໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ "ເສດຖະກິດພາຍ
ໃນບອນພັກ" ໄດພັດທະນາຢາງໄວວາ; ໃນອີກດານໜ່ຶງ, ຊີວິດ
ການເປັນຢູທາງອອນລາຍໄດກາຍເປັນພາວະທົ່ວໄປຈາກພາ
ວະພິເສດທີ່ເປັນເວລາສັ້ນໃນສະໄໝກອນ, ເຊິ່ງໄດກາຍເປັນ
ໂລກຄູຂະຫນານກັບໂລກທ່ີແທຈິງຈາກການເພ່ີມຕ່ືມຂອງໂລກ
ທີ່ແທຈິງ, ຊີວິດການເປັນຢູທີ່ແທຈິງຂອງມະນຸດເລີ່ມຍົກຍາຍ
ໄປສູໂລກເໝືອນຈິງຢາງເປັນຂະໜາດໃຫຍ, ມະນຸດໄດກາຍ
ເປັນ “ສັດເຄ່ິງບົກເຄ່ິງນ�າ້” ແຫງໂລກທ່ີແທຈິງ ແລະ ໂລກດິຈິ
ຕອນໄປແລວ.

ກະແສຍອດນິຍົມຂອງເມຕາເວີສ
元宇宙热潮

“ຂອຍ” ດິຈິຕອນຜູໜຶ່ງໄປຫຼິ້ນໄປທຽວ ແຮກສ່ຽວ ເຮັດວຽກ 

ແລະ ບັນເທີງມວນຊ່ືນໃນນ້ັນ,  ເຊ່ິງທຸກສ່ິງທຸກຢາງລວນແຕດ�າ

ເນີນໄປໂດຍວິທີເໝືອນຈິງ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຫພຶດຕິກ�າຕາງໆ

ຂອງຄົນໃນໂລກຄູຂະຫນານນ້ີຄາຍຄືກັນກັບໃນຊີວິດການເປັນຢູ

ທ່ີແທຈິງ, ອັນນ້ີເອ້ີນວາ “ເມຕາເວີສ”.
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      ຄົນເໝືອນຈິງຖືວາເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາປັດໄຈທ່ີເປັນສັນຍາ
ລັກຂອງເມຕາເວີສ. ຜູທ່ີອອກແບບຮູບຮາງຄົນເໝືອນຈິງເອ້ີນ
ວາ ຊາງແຕງໜາ, ເຊິ່ງກ�ຖືກຖືວາເປັນອາຊີບໃຫມໜຶ່ງທີ່ນ�າ
ໜາໃນການເຂົ້າໄປສູເມຕາເວີສ. ທາວ ເໝົາວັ້ນຈີ່ນ(Mao 

Wanjin) ເປັນຊາງແຕງໜາຜູໜ່ຶງ, ຍອນແນວຄວາມຄິດຂອງ
ເມຕາເວີສໄດເປັນທ່ີນິຍົມ, ໃນຖານະທ່ີເປັນອາຊີບເສີມ “ຊາງ
ແຕງໜາ” ໃນເວທີຊອບແວສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃດໜຶ່ງ ລາຍ
ໄດຕເດືອນຂອງລາວຫຼາຍທ່ີສຸດໃນເດືອນໜ່ຶງໄດເພ່ີມຫຼາຍກວາ 

50,000 ຢວນ. ສ�າລັບຄົນທ່ີຊ້ືການບ�ລິການຈາກລາວ ສວນຫຼາຍ
ແມນໄວຫນຸມຍຸກສະໄໝ Z(Generation Z) ເປັນຕ້ົນ.
       ເມື່ອຫຼາຍຄົນຍັງບແນໃຈກັບເມຕາເວີສ, ກ�ມີບາງຄົນ
ໄດຮັບກ�າໄລໂດຍຜານການຂາຍຕຳລາຫັຼກສູດ ປ້ຶມ ແລະອ່ືນໆ
ກຽວກັບເມຕາເວີສ. ສ່ິງທ່ີໜາແປກໃຈຫຼາຍກວາອາດຈະແມນ
ເມຕາເວີສກ�ດ�າເນີນທຸລະກິດທາງດານອຸດສາຫະກ�າເຄຫະ 
ແລະ ທີ່ດິນຄືກັນ. ຕາມຂາວຫຼາທີ່ສຸດ ດິນແດນເໝືອນຈິງທີ່
ແພງທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມນຂາຍໃນລາຄາ 4,3 ລານໂດລາ

ເມຕາເວີສຍັງຢູໄກຈາກພວກເຮົາປານໃດ?
元宇宙离我们还有多远？
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ໃນເວທີເກມເໝືອນຈິງແຊນບອກສ໌(Sandbox).
        ບວາຄວາມນິຍົມໃນເມຕາເວີສຈະເປັນຈິງ ຫືຼ ບ�ຈິ່ງກ�ຕາມ,
ມັນກ�ໄດສາງໂອກາດໃນການເຮັດໃຫທ່ົວໂລກສຸມໃສເຕັກໂນໂລ
ຊີພວມເປັນທີ່ນິຍົມກັນ. ຜູຄົນຢາກຮູວາໂລກເມຕາເວີສຍັງ
ຢູໄກປານໃດຈາກໂລກທ່ີແທຈິງນ້ັນ  ກອນອ່ືນກ�ຕອງສຸມໃສສາຍ
ຕາຕ�ກ່ະໂຕເຕັກໂນໂລຊີນ້ັນກອນ.
      ຜູຮັບສ�າພາດສວນໃຫຍຄິດວາ ປັດຈຸບັນນ້ີ ອຸດສາຫະກ�າ
ເມຕາເວີສ ໂດຍທ່ົວໄປແລວຍັງຢູໃນຂ້ັນຕອນຕ້ົນ, ຖາວາເບ່ິງ
ຕາມສະພາບແທຈິງເຊ່ັນ ເງ່ືອນໄຂການຄຳນວນ ເຕັກໂນໂລຢີ
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງການເສີມຂະຫຍາຍ, ອຸດ
ສາຫະກ�ານ້ີຍັງຕອງການເວລາພັດທະນາ 10 ຫາ 20 ປີ. ຈົນ
ເຖິງຂ້ັນວາ ຍັງມີບຸກຄົນໃນຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີຈຳນວນ

ຫຼາຍຍັງບສາມາດກຳນົດເວລາອອກມາຢາງຈະແຈງໄດ.
        ສາມາດສາງ "ເຮືອນ" ເໝືອນຈິງໜ່ຶງຂ້ຶນມາໄດ, ເຊ້ືອເຊີນ
ຄົນທີ່ຮູຈັກກັນມາດ�າເນີນການຄົບຄາສະມາຄົມ, ເມື່ອໃສອຸປະ
ກອນເຂ້ົາໄປ ກ�ຈະສາມາດເຂ້ົາຮວມບອນເຮັດວຽກເໝືອນຈິງ
ແຫງໜ່ຶງ ແລະ ເຮັດວຽກກັບເພ່ືອນຮວມງານ, ຈົນວາສາມາດ
ສາງໂລກເໝືອນຈິງແຫງໜ່ຶງຂ້ຶນມາໄດ...ນ້ີແມນອະນາຄົດຂອງ
ເມຕາເວີສທ່ີທານ ມາກ ຊັກເກີເບີກ(Mark Zuckerberg)ພັນ
ລະນາເຖິງ. ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດອະນາຄົດທີ່ດີງາມທີ ່
"ຄວາມຝັນກາຍເປັນຈິງ". ແຕໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ພວກເຮົາຍ່ິງຕອງ
ຮັບຮູກະແສເມຕາເວີສຢາງມີເຫດຜົນຫລາຍຂ້ຶນ, ສ່ົງເສີມອຸດສາ
ຫະກ�າເມຕາເວີສໃຫພັດທະນາຂ້ຶນມາໃນທິດທາງທ່ີແຂງແຮງດີ.

本刊综合

CFP 图
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给习主席写信的老挝留学生

在中老铁路开通仪式上，中国国家主席习近平在讲

话中说到，“几天前，我收到几位曾在中国上海学习铁路

专业的老挝留学生写来的联名信。他们一致表示，要把在

中国学到的本领贡献给中老铁路的运营和发展，我对此感

到非常高兴”。写联名信的学生，正是上海应用技术大学

2021 届老挝留学生毕业生佟朗、苏宋、帝佳、宋小麦、

凯发、妮娜、李磨、陈思、冯图 9 人。

①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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       ໃນພິທີການເປີດນ�າໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ທານ 

ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນກາວປາໄສວາ: “ສອງສາມມື້

ກອນນີ້, ຂາພະເຈົ້າໄດຮັບຈົດໝາຍຮວມຂອງນັກສຶກສາລາວ

ທີ່ຮຽນວິຊາເສັ້ນທາງລົດໄຟຢູນະຄອນຊຽງໄຮ. ເຂົາເຈົ້າໄດ

ສະແດງຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນວາ, ຈະປະກອບສວນ

ຄວາມສາມາດທ່ີໄດຮຽນຢູຈີນເຂ້ົາສູການດຳເນີນ ແລະ ການ

ພັດທະນາເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຕສ່ິງນ້ີ ຂາພະເຈ້ົາຮູສຶກ

ດີໃຈຫຼາຍ.”

      ນັກສຶກສາທີ່ຂຽນຈົດໝາຍນຳກັນ ກ�ແມນນັກສຶກສາ

ລາວທ່ີຮຽນຈົບປີ 2021 ຂອງມະຫະວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແລະ 

ການນຳໃຊຊຽງໄຮ 9 ຄົນ ຄື: ຕົງລັງ ສຸສອນ ຕ້ີເຈຍ ສອນສຽວ

ໄມ ໄຂຟາ ນິນາ ຫີຼໝ� ເສີນຊື ແລະ ວົງໂຖ.

ຮຽນເອົາຄວາມຮູໃຫດີ ແລະ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການສາງ

ສາເສ້ັນທາງລົດໄຟຂອງປະເທດລາວ

学好知识为老挝铁路建设做贡献

        ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2018, ນັກສຶກສາລາວ 9 ຄົນ ລວມ

ທັງ ຕົງລັງ ໄດຂີ່ເຮືອບິນຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ

ຍົນຢູຄຸນໝິງ, ສຸດທາຍໄປຮອດນະຄອນຊຽງໄຮໃນເວລາ 12 

ໂມງຕອນກາງຄືນ. “ອາຈານຊື້ນ�້າດື່ມ ແລະ ປູຕຽງນອນໃຫ

ພວກເຮົາ, ລົມກັນກັບພວກເຮົາ, ຮູສຶກວາໃກຊິດຫຼາຍ. ໃນເມ່ືອ

ນັ້ນ ຂອຍເຄີຍຖາມວາ ເມື່ອກີ້ນີ້ລົດຍົນຄືແລນຢູໃນອາກາດ

ເນາະ? ອາຈານບອກໃຫຮູວາ, ນ້ັນແມນຂົວທາງສູງທາງຍົກ

ລະດັບສູງຂອງຊຽງໄຮ. ໃນເວລານັ້ນ ຂອຍຍັງບທັນເຂົ້າໃຈ

ຫຼາຍປານໃດ ຈ່ຶງເກີດມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕນະຄອນຊຽງໄຮ.” 

ຕົງລັງ ເວົ້າວາ, ພາຍໃຕການຊວຍເຫຼືອຂອງອາຈານ ແລະ

ໝູເພ່ືອນອາສາສະໝັກຂອງຄົນຈີນ, ພວກນັກສຶກສາໄດປັບຕົວ

ລ້ຶງເຄີຍຢາງໄວກັບຊີວິດການເປັນຢູທ່ີຊຽງໄຮ, ຄອຍໆຖື ຊຽງ

ໄຮ ເປັນບານເກີິດເມືອງນອນທີສອງຂອງຕົນເອງ.

       ພາຍຫັຼງການເປີດສົກຮຽນໃໝບດົນ, ເຂົາເຈ້ົາກ�ຂ່ີລົດ

ໄຟຄວາມໄວສູງ “ຂະບວນຟູຊິງ” ໄປນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ແລະ 

ກ�ໄດໄປປີນກຳແພງເມືອງຈີນທ່ີເຄີຍອານຢູໃນປ້ຶມຮຽນ.

       ສຸສອນ ເວົ້າວາ:“ ເທື່ອນັ້ນເປັນເທື່ອທ�າອິດທີ່ຂອຍໄດ

ສ�າຜັດເຖິງຄວາມໄວຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ທັງໄວທັງທຽງ, 

ຈາກຊຽງໄຮໄປສູປັກກ່ິງ ໃຊເວລາພຽງແຕ 4 ຊ່ົວໂມງປາຍກ�

ຮອດແລວ, ຂອຍຕົກສະເງ້ີຈົນປາກບອອກ, ຕະຫຼອດໄລຍະການ

vtmy[kpI6[rk[

ເດີນທາງແມນໄດຊົມວິວພາຍນອກຈາກປອງຢຽມ.”

       ການຂ່ີລົດໄຟຄວາມໄວສູງເທ່ືອທຳອິດ ການເດີນທາງ

ຄ້ັງນ້ີໄດປູກແນວພັນເມັດໜ່ຶງເຂ້ົາໃນຫົວໃຈຂອງບັນດານັກສຶກ

ສາລາວດ່ັງກາວ: ຕອງຮຽນເອົາຄວາມຮູໃຫດີ ແລະ ປະກອບ

ສວນເຂ້ົາໃນການສາງສາເສ້ັນທາງລົດໄຟຂອງປະເທດລາວ.

②

③

ຮູບ ① ນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຢູມະຫາວິທະນາໄລເຕັກນິກ ແລະ ການນ�າໃຊ
ຊຽງໄຮ(Shanghai Institute of Technology)

图① 在上海应用技术大学学习的老挝留学生们 新华社 图

ຮູບ ②③ ນັກສຶກສາລາວເຝິກງານຢູທ່ີສະໜາມກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ

图②③ 老挝留学生在中老铁路建设工地实习 上海应用技术大学

供图
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①

       “ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບພາລະໜາທີ່ການບັນລຸບຸກຄະ

ລາກອນດານເສ້ັນທາງລົດໄຟຂອງລາວຈາກການບມີເຖິງການ

ມີ”, ທານ ຫີຼເຜີຍກ່ັງ(Li Peigang)ຫົວໜາພາກວິຊາວິສະວະກຳ

ທາງລົດໄຟຄະນະຄົມມະນາຄົມທາງຮາງຂອງມະຫາວິທະຍາ

ໄລເຕັກນິກ ແລະ ການນຳໃຊຊຽງໄຮ ເວ້ົາວາ, “ພວກນັກສຶກ

ສາລາວຮຽນດຸໝ່ັນຫຼາຍ, ພະຍາຍາມອານໜັງສື ບເຄີຍຂາດ

ຮຽນຈັກເທ່ືອ. ເມ່ືອຮອດທາຍສົກຮຽນ, ຄະແນນການສອບເສັງ

ບາງວິຊາຂອງເຂົາເຈ້ົາບຕາກວານັກສຶກສາຈີນຈັກໜອຍ.”

        ການດຸໝ່ັນຂະຫຍັນພຽນຂອງພວກນັກສຶກສາລາວ ເຮັດ

ໃຫ ທານ ເສີນຊິງສາງ(Chen Qingchang) ຫົວໜາພະແນກ

ການແລກປຽນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແລະ 

ການນຳໃຊຊຽງໄຮ ກ�ຮູສຶກຍອມຮັບ ແລະ ຊາບຊ້ຶງຫຼາຍ.

       “ສັນຍານອິນເຕີເນັດຂອງໂຮງຮຽນບາງເທ່ືອບດີປານ

ໃດ, ພາຍໃນໄລຍະການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄ

ວິດ-19, ເພື່ອຮັບສັນຍານທີ່ດີກວາ ໃນລະດູໜາວ ນັກສຶກສາ

ລາວສອງຄົນກ�ເອົາມືຖືໜວຍໜ່ຶງມາເຂ້ົາຮຽນທາງອອນລາຍ

ທີ່ລະບຽງນອກຫ�ພັກນຳກັນ. ເມື່ອເຫັນພາບນີ້ ຂອຍຮູສຶກວາ

ຊາບຊ້ຶງຫຼາຍ. ສັນຍານອິນເຕີເນັດໃນຮານອາຫານຂອນຂາງ

ດີ ມີນັກສຶກສາລາວບາງຄົນກ�ຍຶດໝັ້ນຮຽນຢູນັ້ນຈົນຮອດການ

ປິດປະຕູ.” ທານ ເສີນຊິງສາງ ຕີລາຄາວາ, ນັກສຶກສາລາວມີສະ

ຕິເປັນເຈົ້າການຫຼາຍ, ພາກສວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງມາ

ຮອດປະເທດຈີນໄດເຄ່ິງປີແລວ ກ�ສາມາດແລກປຽນສົນທະນາ

ກັບໝູເພ່ືອນນັກສຶກສາຈີນຢາງເປັນປົກກະຕິ, ຄະແນນສະເລຍ

ຂອງບັນດາວິຊາກ�ຈັດຢູແຖວໜາໃນວິຊາດຽວກັນຂອງພວກນັກ

ສຶກສາ.

“ໝູເພ່ືອນເປັນພ່ີນອງທ່ີບມີສາຍເລືອດດຽວກັນ”

“朋友是没有血缘关系的亲人”

      ໃນໄລຍະຮຽນຢູຈີນ, ບັນດານັກສຶກສາລາວນອກຈາກຮາ

ຮຽນເອົາຄວາມຮູວິຊາດານເສັ້ນທາງລົດໄຟແລວ ຍັງເຂົ້າ

ຮວມສ�າມະນາ ການຝຶກງານ ແລະ ກິດຈະກຳສິລະປະອັນຫຼາກ

ຫຼາຍອີກດວຍ ແລະ ສຳຜັດມົນສະເໜຂອງວັດທະນະທຳດ້ັງເດີມ

ຂອງຈີນ ຄື ການແກະສະຫັຼກ ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ ເປັນຕ້ົນ. ການ

ບ�າລຸງສາງບຸກຄະລາກອນຂາມຊາດຄ້ັງໜ່ຶງ ບພຽງແຕໄດສ່ົງ

ບຸກຄະລາກອນການບ�ລິຫານເຕັກນິກ ແລະ ນັກວິສະວະກຳຂອງ

ທອງຖິ່ນຕົນເທົ່ານັ້ນ, ຍັງໄດບຳລຸງສາງ “ທູດມິດຕະພາບລະ

ຫວາງປະຊາຊົນ” ຂອງສອງຊາດລາວ-ຈີນອີກດວຍ.

       ໃນປີ 2020, ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂ້ຶນຢາງ
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②

ຮູບ① ນັກສຶກສາລາວຕ້ັງໃຈສັງເກດຕົວຈ�າລອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂະບວນ
“ເຫີເຊຍ(Hexie)”

图① 老挝留学生仔细查看高铁列车“和谐号”的模型 新华社 图

ຮູບ ② ນັກສຶກສາລາວຮຽນຢູໃນຫອງຮຽນ

图② 老挝留学生在课堂上学习 新华社 图

ກະທັນຫັນ, ນັກສຶກສາລາວທີ່ຄາງຢູນະຄອນຊຽງໄຮໄດຮັບ

ການດູແລຢາງຮອບຄອບອົບອຸນ. ເມື່ອນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າມີບາງ

ຄົນຢູຊຽງໄຮ ບາງຄົນຢູລາວ, ທຸກຄົນຕິດຕພົວພັນກັນ ແລະ 

ຖາຍພາບ ຕັດຕວິດີໂອໂດຍຕົນເອງ, ສຸດທາຍມີວິດີໂອສ້ັນໃນ 6 

ນາທີໄດຜະລິດອອກອາກາດ, ນັກສຶກສາລາວທຸກຄົນ ສົ່ງຄຳ

ອວຍພອນວາ “ອູຮ້ັນສູໆ ” “ຊຽງໄຮສູໆ ” “ຈີນສູໆ ” ແລະອ່ືນໆ

ດວຍພາສາຈີນ.

        ນັກສຶກສາລາວເຫ່ົຼານ້ີຍັງໄດສາງບັນຊີວິເເຊັດທ່ີມີຊ່ືວາ 

“ການຮຽນຮູເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ” ກັບ ໝູເພ່ືອນຈີນ. ສຸ

ສອນ ເວ້ົາວາ, ຢາກເຜີຍແຜຄວາມຮູດານຄວາມປອດໄພກຽວ

ກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫແກປະຊາຊົນລາວດວຍຖານເວທີອອນ

ລາຍ, ສາທິດວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະເທດ

ລາວ ແລະ ເພ່ືອແບງປັນເລ່ືອງລາວຂອງຈີນທ່ີປຽນແປງໃໝ

ຢູຕະຫຼອດເວລາໃຫແກຜູຄົນໄດຫຼາຍຂ້ຶນ.

        ສຸສອນ ໄດປຽນຮູບໂປຼຟາຍວິເເຊັດເປັນພາບຂົວຂາມ

ແມນ�້າຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ຖາຍດວຍຕົນເອງ; 

ໄຂຟາ ໄດຮຽນຮູຄ�າສັບພາສາທອງຖ່ິນແຂວງເສສວນ ຄື “ປູ

ສຽວເຕີ”(ມີໝາຍວາ ບຮູ) ແລະ ຄ�າສັບອ່ືນໆກັບອາຈານນຳພາ; 

ຕົງລັງ ເວ້ົາວາ, ໝູເພ່ືອນຈີນຈຳນວນຫຼາຍທ່ີໄດແຮກສຽວນ�າ

ກັນຢູມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແລະ ການນ�າໃຊຊຽງໄຮ, ການ

ສ�າຜັດລົດໄຟໃຕດິນ ລົດຖີບສາທາລະນະ ການຈາຍເງິນດວຍ

ມືຖື ແລະ ສ່ິງອ່ືນໆ, ລວນແຕເຮັດໃຫລາວຄິດເຖິງຫຼາຍ.

      “ໝູເພ່ືອນເປັນພ່ີນອງທ່ີບແມນສາຍເລືອດດຽວກັນ” “ພວກ

ເຮົານັບມ້ືນັບລືມບໄດ ນັບມ້ືນັບອາໄລອາວອນຕບານເກີດເມືອງ

ນອນທີສອງນ້ີ…” ທຸກຄ�າສັບທຸກແຖວໃນຈົດໝາຍແມນເຕັມໄປ

ດວຍຄວາມຮູບຸນຄຸນໄປໝົດ. ພວກນັກສຶກສາລາວເວົ້າວາ, 

ເຂົາເຈົ້າທັງຕອງການກາຍເປັນນັກວິສະວະກຳທີ່ຮັກສາການ

ດຳເນີນໄປຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ທັງຕອງກາຍເປັນ

ນັກວິສະວະກຳທ່ີກສາງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ.
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中国践行全过程人民民主的成就

      ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນ ຍາມໃດກ�ຖືສຳຄັນການສ່ົງເສີມ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ນັບແຕພັກກອມມູນິດຈີນໄດຮັບການ
ສາງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 1921, ພັກໄດຖືເອົາການສະແຫວງຫາຄວາມ
ຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງຂອງປະ
ເທດຊາດເປັນເປົ້າໝາຍສູງສຸດ. ຈາກສະມາຊິກພັກບພ�ເທົ່າ
ໃດຄົນໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການສາງຕັ້ງພັກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນບດົນ
ໂດຍເຫັນໄດເຖິງ ຄວາມມຸງຫວັງອັນແຮງກາຂອງພັກກອມມູ
ນິດຈີນ ຈຶ່ງໄດມີມະຫາຊົນຜູກາວໜາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ສະໝັກໃຈເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ(ປັດຈຸບັນສະມາຊິກພັກກອມ
ມູນິດຈີນ ມີຫຼາຍກວາ 95 ລານຄົນ) ເພ່ືອປະກອບຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດພາລະກິດອັນສູງສ່ົງຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ເຮັດໃຫພາລະ
ກິດປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕຢູຈີນໄດຮັບໄຊຊະນະ ແລະ 
ສະຖາປະນາເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນໃນປີ 1949, 
ນຳເອົາເອກະລາດ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃຫປະຊາຊົນ. 
ການທ່ີພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນໄດກຳນົດເອົາຄຳວາ ສາທາ
ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເປັນຊື່ຂອງປະເທດ, ສະແດງໃຫເຫັນ
ຢາງຈະແຈງວາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນ ໄດຖືສຳຄັນຜົນ
ປະໂຫຍດລວມຂອງປວງຊົນທັງຊາດ, ຖືປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ
ຂອງປະເທດຊາດ, ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢາງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ.
       ຈາກຜົນສຳເລັດຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງ ສປ ຈີນໃນໄລຍະ 70 ກວາປີຜານ
ມາ ສະແດງໃຫເຫັນວາ ສປ ຈີນ ໄດຍຶດໝ້ັນໃນຫັຼກການພັກນຳ
ພາ, ປະຊາຊົນເປັນເຈ້ົາ, ປົກຄອງປະເທດດວຍກົດໝາຍ, ຖືສຳ

ເລັດຜົນປະໂຫຍດປະຊາຊົນຢາງແທຈິງ, ເອົາໃຈໃສສົ່ງເສີມ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ປົກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ
ທຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ, ລຶບລາງຜົນປະໂຫຍດຢາງສ້ິນ
ເຊີງ, ປະເທດຊາດໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຮອບດານ, ກາຍ
ເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນປະຫວັດສາດແຫງການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງມວນມະນຸດ, ຜົນສຳເລັດເຫ່ົຼານ້ັນ ແມນສອດຄອງກັບຄຳ
ສຸພາສິດທີ່ວາ: “ໄລຍະທາງພິສູດມາ, ການເວລາພິສູດຄົນ”.
ຜານການຄົນ້ຄວາສກຶສາປະຫວດັສາດຂອງຈນີ ເຫນັວາກອນ
ການປົດປອຍ, ຫຼາຍໆເຂດແຄວນຂອງຈີນ ເປັນຕ້ົນແມນຢູເຂດ
ຊິນຈຽງ ແລະ ແຫງອືນໆ ປະຊາຊົນມີຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ
ທ່ີສຸດ, ແຕພາຍໃຕການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ເຊ່ິງໄດ
ນຳເອົາແສງສະຫວາງມາ ໃຫປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ກ�ຄືປະຊາ
ຊົນຊາວເຂດຊິນຈຽງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນເຂດຊິນຈຽງໄດມີການ
ພັດທະນາຢາງຮອບດານ, ຊີວິດການເປັນຢູປະຊາຊົນໄດຮັບ
ການປັບປຸງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ປະຊາຊົນມີ
ຄວາມຜາສຸກ ແລະ ມີຄວາມປອງດອງ. ມາຮອດທາຍປີ 2020,
ເຂດເຂດຊິນຈຽງສາມາດລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກໄດໂດຍພ້ືນ
ຖານ ແລະ ໄດຮັບໄຊຊະນນະຢາງຮອບດານໃນການແກໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ, ໃນນ້ັນປະຊາຊົນຜູທຸກຍາກຢູຊົນນະບົດຈຳນວນ 
3 ລານກວາຄົນໄດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງຮອບ
ດານຕາມມາດຖານຄວາມທຸກຍາກໃນບັດຈຸບັນ ນີເປັນຜົນງານ
ອັນຍ່ິງໃຫຍ່.
       ຜົນສຳເລັດໃນການສາງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມຂອງ ສປ ຈີນ ໄດສາງຄວາມເພ່ິງພ�ໃຈ ແລະ ຄວາມເອກ

新中国成立七十多年来，中国共产党一贯坚持党的领导、人民当家作主、依

法治国，真正以人民为中心，一切从维护和发展全国各族人民利益出发，不断开

拓进取，彻底解决了绝对贫困问题，胜利实现全面建成小康社会，国家面貌发生

了翻天覆地的变化，创造了人类发展史上的伟大奇迹。新疆维吾尔自治区的发展

从一个侧面反映了中国的发展和进步。2020 年底，新疆全区已全面脱贫，特别是

极度贫困的 300 万民众彻底脱贫，这是了不起的成就。

ຄ້ົນຄວາຮຽບຮຽງໂດຍ: ໂຄງການຄ້ົນຄວາຮວມລາວ-ຈີນ, ສະຖາບັນການຕາງປະເທດ ສປປ ລາວ
老挝外交学院老中共同研究项目
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ຢູທ່ີເມືອງຊາຢາ(Shaya County) ເຂດຊິນຈຽງ, ຢູນາດອກຝາຍຂອງຕົນ, ອາຍໄມເຣ ອາຍເຊຊີ
(Aimaire Aizezi) ເກັບຝາຍໜ່ຶງດອກ ແລະ ເອົາໃສປາກຂອງຕົນເພ່ືອຊີມລົດຊາດຂອງການເກັບກຽວ

艾买尔·艾则孜在新疆沙雅县自家的棉田里，摘下一朵棉花含在嘴里，品尝收获的味道 新华社 图

55

|   读友来稿[qfg]njv'9kdz6hvjko



ອາງທະນົງໃຈໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດຈີນ 
ກ�ຄືເພ່ືອນມິດສາກົນທ່ີຮັກຫອມສັນຕິພາບ, ຮັກຫານພັດທະນາ. 
ນອກນ້ັນ, ພັກ ແລະ  ລັດຖະບານຈີນຍັງໄດກຳນົດເອົາປະຊາ
ທິປະໄຕ ເປັນເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການສາງສັງຄົມນິຍົມຕາມ
ສີສັນພິເສດຂອງຈີນໄປຄຽງຄູກັບຄວາມຮ່ັງມີເຂ້ັມແຂງ, ຄວາມ
ສີວິໄລ, ຄວາມປອງດອງ, ອິດສະລະພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບ, 
ຄຸມຄອງລັດດວຍກົດໝາຍ, ຄວາມຮັກຊາດ, ຮັກອາຊີບ, ຄວາມ
ຊ່ືສັດ ແລະ ຄວາມເປັນມິດ.
        ການປົກປອງສິດທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນໄດຖືກກຳນົດ
ເຂົ້າໃນບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ຈີນເຊ່ິງໄດຮັບການສ່ົງເສີມຢາງເປັດຮູບປະທຳ. ພັກ ແລະ ລັດ
ຖະບານຈີນ ຍາມໃດກ�ສົ່ງເສີມສິດໃນການອອກຄຳເຫັນຂອງ
ປະຊາຊົນ, ໄດສາງເງ່ືອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ
ແກປະຊາຊົນ ໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕບັນຫາທີ່ສຳ
ຄັນຂອງຊາດ, ການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍ, ການຄຸມຄອງ
ບ�ລິຫານລັດ, ການຕານການສ�ລ້າດບັງຫຼວງ ແລະ ບັນຫາຕາງໆ
ທີ່ຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ, ເຮັດໃຫບັນຫາທ່ີປະຊາຊົນຍົກຂ້ຶນໄດຮັບ
ການແກໄຂຢາງທັນການ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ຄຽງຄູກັນ
ນ້ັນ, ພັກກອມມູນິດຈີນຍັງໄດຖືສຳຄັນການແລກປຽນບົດຮຽນ 
ແລະ ຄຳຄິິດຄຳເຫັນກັບພັກປະຊາທິປະໄຕຕາງໆພາຍໃນຈີນ 
ແລະ ພັກການເມືອງຂອງຕາງປະເທດໃນທ່ົວໂລກ ເພ່ືອປັບປຸງ
ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳພາ-ຄຸມຄອງຂອງ
ພັກກອມມູນິດຈີນ, ເອົາໃຈໃສປັບປຸງຂ�ຄົ້ງຄາງ, ສ່ົງເສີມຈຸດດີ
ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຄວາມຮຽກຮອງຕອງການໃນການ
ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ປົກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ
ທັງຊາດໃນແຕລະຍຸກແຕລະສະໄໝ.
        ຜົນສຳເລັດໃນການສ່ົງເສີມປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຢູ 
ສປ ຈີນຍັງສະແດງອອກໃນການເອົາໃຈໃສປົກປັກຮັກສາຊີວິດອິນ
ຊີຂອງປະຊາຊົນຈີນທຸກທ່ົວໜາ, ເຊ່ິງສະແດງອອກໃນປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຕາງໆຕປະຊາຊົນ, ເອົາໃຈ
ໃສປົກປອງປະຊາຊົນຈາກໄພທຳມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ, 
ບັນຫາຫຍ�ທ້�ໃ້ນສັງຄົມ ຮັກສາໄດຄວາມປອດໄພທາງດານຊີວິດ
ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມນພັກ ແລະ ລັດ
ຖະບານຈີນໄດນຳພາປະຊາຊົນປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ດວຍຜົນສຳເລັດອັນຍ່ິງໃຫຍ, ຖືເອົາການປອງກັນ
ຊີວິດອິນຊີຂອງປະຊາຊົນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢູເໜືອສິ່ງໃດໝົດ.
ນອກນ້ັນ, ພັກ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນຍັງໄດເອົາໃຈໃສ
ປົົກປອງຊີວິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຮວມໂລກດຽວ

ກັນໂດຍການສ່ົງຊຽວຊານແພດໝ�, ຢາວັກຊິນ ແລະ ອຸປະກອນ
ການແພດໄປຊວຍເຫຼືອປະເທດຕາງໆເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ພອມທັງເອົາໃຈໃສ່ສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫຼືອປະເທດຕາງໆ 
ໃນການຟ້ືນຟູເສດຖະກິດໂດຍຜານກົນໄກຮວມມື ແລະ ຂ�ລິ້ເລ່ີມ
ຕາງໆ, ພາຍຫັຼງທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19.
       ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນຍັງໄດເອົາໃຈໃສຕການຮວມມື
ສາກົນກຽວກັບການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕໂດຍການຈັດກອງ
ປະຊມພາກພື້ນ ແລະ ສົນກົນໃນຫົວຂ�້ຕາງໆທີ່ປິ່ນອອມບັນຫາ
ປະຊາທິປະໄຕ, ສາງໂອກາດໃຫແກນັກການເມືອງ, ນົກຄ້ົນຄວາ 
ແລະ  ຊຽວຊານທາງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໄດແລກປຽນ
ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນຂອງການສ່ົງເສີມປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງແຕລະປະເທດທ່ີມີເອກະລັກຂອງໃຜມັນໂດຍອີງໃສສະພາບ
ເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕລະປະເທດ. ຄຽງຄູກັນນ້ັນ, ພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານຈີນໄດເອົາໃຈໃສສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ
ຂອງພາຍນອກຕຈີນໂດຍສາງໂອກາດໃຫແກຊາວຕາງປະເທດ
ກ�ມີຄຳເຫັນເປັນເອກະພາບກັນວາ ສປ ຈີນ ມີການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນລະດັບສູງ, ສັງຄົມມີສະຫງົບປອດໄພ,
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໃຊຊີວິດຮວມກັນດວຍຄວາມກົມກຽວ, ພື້ນ
ຖານໂຄງລາງໄດຮັບການພັດທະນາແບບກາວປະໂດດ, ການ
ດຳລົງຊີວິດຢູ ສປ ຈີນ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະອື່ນໆ.
       ການສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳມວນມະນຸດ ແລະ 
ຂ�້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ທີ່ຍົກຂຶ້ນໂດຍພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານຈີນ ໄດສະທອນໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈໃນ
ນຳເອົາຄວາມຜາສຸກມາໃຫປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ມວນມະນຸດ.
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຈີນໄດສົ່ງເສີມໃຫນັກທຸລະກິດຈີນໄປລົງ
ທຶນຢູຕາງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢູທ່ີປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ກຳ
ລັງພັດທະນາ, ການລົງທຶນຂອງຈີນໄດປະກອບສວນອັນສຳຄັນ
ເຮັດໃຫເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດນັ້ນໆມີການຂະຫຍາຍ
ຕົວ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບການປັບປຸງ, ຄວາມ
ຈິງໃຈ ແລະ ເຮັດທຸກຢາງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມວນມະນຸດ
ໄດສາງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ນິຍົມຊົມຊອບຈາກປະຊາຊົນ
ໃນຫຼາຍປະເທດ, ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຂ�ສ້ະເໜີຈາກພັກ ແລະ
ລັດຖະບານຈີນທີ່ຖືເອົາການພັດທະນາແບບຕາງຝາຍຕາງມີ
ຜົນປະໂຫຍດເປັນຫຼັກໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍປະ
ເທດ.
       ອີກດານໜ່ຶງ, ຜົນສຳເລັດໃນການສາງສາພັດທະນາປະ
ເທດຊາດທີ່ປະຊາຊົນຈີນຍາດມາໄດແມນຍອນການນຳພາທີ່
ສະຫຼາດສອງໃສ ປີຊາສາມາດຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ສົມທົບ
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ກັບຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມຂອງປະຊາຊົນຈີນບັນດາເຜົ່າ. 
ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ການພັດທະນາກຳລັງທະຫານຂອງ ສປ ຈີນ 
ແມນເພື່ອປົກປອງອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖວນ
ຂອງຈີນ, ສປ ຈີນ ບມີຈຸດປະສົງຂະຫຍາຍອຳນາດ ແລະ ອິດທິ
ພົນທາງການທະຫານ ເພ່ືອນາບຂູ ຫືຼ ເຂ່ັນຂາປະເທດອ່ືນ ເພ່ືອ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງຕົນ, 
ສປ ຈີນ ບໄດຕ້ັງຖານທະການຂອງຕົນຢູຕາງປະເທດ, ບແຊກ
ແຊງເຂ້ົາກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດອ່ືນ, ບສາງຄວາມ
ປ່ັນປວນ ຫືຼ ຢູເປ້ືອງຫັຼງຂອງຄວາມບສະຫງົບຢູຕາງປະເທດ, ທ່ີ
ສຳຄັນ ສປ ຈີນ ບໄດບັງຄັບໃຫປະເທດອື່ນປະຕິບັດຕາມຮູບ
ແບບການພັດທະນາ ຫຶຼ ຄານິຍົມຂອງຕົນເອງ, ສ່ົງເສີມການພົວ
ພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດພາຍໃຕ້ຫັຼກການ 5 ປະການຢູຮວມ
ກັນໂດຍສັນຕິທ່ີ ສປ ຈີນຍົກຂ້ຶນ, ປະຕິບັດຕາມກົດບັດສະຫະປະ
ຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນຕາງໆ, ເປັນເຈ້ົາການເຂ້ົາຮວມ
ອົງການຈັດຕ້ັງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການພັດທະ
ນາ ແລະ ຮວມມືກັນທ່ີຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ, ຕອບສະ
ໜອງການຊວຍເຫຼືອຕຕາງປະເທດຢາງເໝາະສົມ, ສົ່ງເສີມ
ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ຄັດຄານການສາງກຸມສາງກອນ, ແບງ
ພັກແບງພວກ, ຄັດຄານລັກທິຝາຍດຽວ, ຄັດຄານຄວາມບຍຸຕິ
ທຳ, ເອົາລັດເອົາປຽບຢູໃນການພົວພັນຮວມມືສາກົນ.

      ສປປ ລາວໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດບານໃກເຮືອນຄຽງ 
ແລະ ມີອຸດົມດຽວກັນກັບ ສປ ຈີນທ່ີຍາມໃດກ�ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນເປັນກົກ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພ່ືອປະຊາຊົນ
ເຫັນໄດເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງໃນ
ການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຈີນ, ຜົນສຳເລັດຂອງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຄຸມຄອງບ�ລິຫານລັດ, 
ການສົ່ງເສີມລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຂອງ ສປ ຈີນ 
ໄດກາຍເປັນບົດຮຽນອັນລ�້າຄາໃຫແກຝາຍລາວ. ຄວາມຮັ່ງ
ມີເຂ້ັມແຂງຂອງ ສປ ຈີນໄດສາງກາລະໂອກາດໃນການພັດທະ
ນາຂອງມວນມະນຸດ, ໝາກຜົນຂອງການພົວພັນຮວມມືລະ
ຫວາງລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ໄດກາຍເປັນຕົວຢາງ ແລະ ສ່ິງຢືນ
ຢັນທ່ີເຫັນໄດຢາງຈະແຈງທ່ີສຸດ.

        ແຫຼງທ່ີມາ: ຫັຼງສືພິມປະເທດລາວ
稿件来源：老挝《巴特寮》

vtmy[kpI6[rk[

ຜູທຸກຍາກ 50 ກວາຄົນຂອງແຂວງເຮີຍລອງຈຽງ(Heilongjiang Provin-

ce), ຍ້ິມແຍມແຈມໃສຍອນໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຊວຍເຫືຼອລົບ
ລາງຄວາມທຸກຍາກ.

黑龙江省50余名贫困人员，在自己受益的扶贫产业中面露笑容 
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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 ທີ່ຂຽນໂດຍຮອງສາດສະດາຈານວິຊາພາສາ
ລາວ ນາງ ແສງມະນີ(Li Xiaoyuan) ແລະ ສາດສະດາຈານວິ
ຊາພາສາລາວ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ(Zhang Liangmin) ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ(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

外国语大学老挝语副教授李小元，老挝语教授张良民。

IPo7=kl5rklyf
学谚语

CFP 图
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ພາສາລາວ: ງົງປານໄກຕາແຕກ

中：呆若木鸠

ຄ�າອະທິບາຍ: ເປັນແຂງໆ, ຄາຍຄືໄກໄມ. ພັນລະນາເຖິງລັກ

ສະນະຮູບແບບຂອງຄົນທ່ີໂງຈາເບົາປັນຍາ ຄົນປຶກ ຫືຼ ລັກສະ

ນະຮູບແບບທ່ີງົງໆຍອນຄວາມຢານກົວ ຫືຼ ຄວາມແປກໃຈ.

释义：死板板的，好像木头鸠 样。形容

个人有些痴傻发愣的样子，或因恐惧、

惊异而发愣的样子。

ພາສາລາວ: ເງີຍໜາອາປາກ

中：杨眉吐气

ຄ�າອະທິບາຍ: ຍົກຫົວຄີ້ວ, ລະບາຍຄວາມຄຽດແຄນ. ພັນລະ

ນາເຖິງລັກສະນະຮູບແບບທີ່ດີໃຈ ແລະ ສະໜຸກມວນຊື່ນ ຫຼັງ

ຈາກໄດຖືກກົດຂ່ີມາເປັນໄລຍະເວລາຍາວ.

释义：杨起眉头，吐出怨气。形容摆脱了

长期受压迫状态后高 疼快的样子。

ພາສາລາວ: ເງິນຄ�າບຮູພ່ີນອງ ທອງບຮູອຶດຢາກ ໜາຜາກບ

ຮູຮອນຮູໜາວ

中：亲兄弟，明算账

ຄ�າອະທິບາຍ: ເຖິງແມນວາເປັນອາຍນອງສາຍເລືອດດຽວ

ກັນ ກ�ຕອງຊ�າລະບັນຊີດານເງິນຄ�າຢາງຈະແຈງ. ໂດຍທ່ົວໄປ

ແລວ ມັນຍັງຫມາຍເຖິງ ບວາເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີໃກຊິດແນວໃດ, 

ຕອງຮັກສາຄວາມປອດໃສ ແລະ ຄວາມຈະແຈງດານເງິນຄ�າ.

释义：即使是同胞兄弟，乜要在钱财方

面算清账目。乜泛指人际关系冉亲密的

人，在钱财上乜必须有透明度。

ພາສາລາວ: ເງິນຕົກດິນບດ�າ ຄ�າຕົກດິນບເສ້ົາ

中：真金不怕火烁

ຄ�າອະທິບາຍ: ຄ�າແທຈະບປຽນສີເຖິງວາຈະຫຼອມດວຍໄຟ. 

ປຽບທຽບວາຄົນທີ່ມີຄຸນນະທ�າທີ່ດີ ແລະ ຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງນັ້ນ 

ສາມາດຜານຜາທຸກໆການທົດສອບໄດ.

释 义：真金 即 使在 火里 淬 烁，乜 不 会 变

色。比喻品质好、意志坚强的人经得起任

何考验。

ພາສາລາວ: ເງິນຫາກໝົດເສຍແລວ ຂວັນຍັງຄາງໄທ ໃຍ

ຫາກຂຸຫ່ົຼນແລວ ລ�າການກ�ຫາກຍັງ

中：留 青山在，不怕没柴烧

ຄ�າອະທິບາຍ: ຢູເທິງພູມີປາດົງໜາແໜນ ຕາບໃດທ່ີພູໜວຍນ້ີ

ຍັງມີຢູ, ເຈົ້າຍັງຢານວາຈະບມີຟືນມາດັງໄຟບ�? ປຽບທຽບ

ວາຕາບໃດທີ່ຄົນຍັງມີຊີວິດ, ກ�ຈະມີອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມ

ຫວັງຢູ.

释 义：山 上 森 林 密 布，只 要 还 有 这 座

山，还怕没有烧火的木柴吗？比喻人只要

还有生命，就有未来和希望。
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ພາສາລາວ: ເຈິໄມງາມຂວານບ່ິນ

中：夕阳无限好，只是近黄昏

ຄ�າອະທິບາຍ: ຕາເວັນຕົກດິນສວຍງາມຫຼາຍ, ແຕບວາມັນຈະ

ສວຍງາມປານໃດ, ກ�ໃກຈະຮອດຄອຍຄາຍາມແລງແລວ, ຢູບ

ໄກຈາກຄວາມມືດແລວ. ປະໂຫຍກກະວີນ້ີໄດສະແດງຄວາມຮູ

ສຶກຕເລ່ືອງທ່ີສ່ິງສວຍງາມຄົງຢູແຕເວລາສ້ັນໆ ແລວຈະຫາຍໄປ.

释义：西下 的 太阳 无 限 美 好，只 是冉 美

好，乜已接近黄昏时刻，离黑暗不远了。

表达人们对美好事物转瞬即逝的感慨。

ພາສາລາວ: ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ

中：将心比心

ຄ�າອະທິບາຍ: ໃຊຫົວໃຈຂອງຕົນມາປຽບທຽບຫົວໃຈຂອງຄົນ

ອ່ືນ, ໝາຍຄວາມວາເອົາຕົວເອງໃສໃນເກີບຂອງຄົນອ່ືນ, ຄິດ

ເຖິງຄົນອື່ນເມື່ອມີເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກ

ການດ�າລົງຊີວິດຂອງຄົນຈີນຈ�ານວນຫຼາຍ .

释义：拿自己的心去比照别人的心，指遇事

设身 替别人 想。这是狠多中国

人 人 世的原则。

ພາສາລາວ: ໃຈປະສົງແລວ ແດນໃດກ�ດັ້ນຮອດ ໃຈປະສົງ

ໜວຍແກວ ໃນຖ�າ້ກ�ກ່ົນຫາ

中：有志者，事竟成

ຄ�າອະທິບາຍ: ມີມານະ ແລະ ຄວາມອົດທົນ, ສ່ິງທ່ີກ�າລັງເຮັດ

ຈະຕອງປະສົບຜົນສ�າເລັດໃນທ່ີສຸດ.

释义：只要有志气，有毅力，事情终究会

成功。

ພາສາລາວ: ໃຈເຢັນເປັນຮອນ ໃຈຮອນເປັນເຢັນ

中：欲速则不达

ຄ�າອະທິບາຍ: ຖາບເລີ່ມຈາກຄວາມຈິງ ສະແຫວງຫາແຕ

ຄວາມໄວ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍບໄດ. ສຸພາສິດນີ້ບອກໃຫພວກ

ເຮົາຮູວາເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງຕອງຄອຍກາວເປັນລ�າດັບ ເມ່ືອມີ

ການປຽນແປງດານປະລິມານແລວຈ່ຶງມີການປຽນແປງດານ

ຄຸນນະພາບ, ຢາໃຈຮອນ.

释义：不从实际出发， 味图快，反而达不

到目 。告诫我们凡事都要讲究循序渐

进，有了量变才会有质变，万不可急躁。

ພາສາລາວ: ເຈ້ົາວັດບດີ ນາງຊີອວຍເໝັນ

中：上梁不正下梁歪

ຄ�າອະທິບາຍ: ໃນເວລາກສາງເຮືອນ, ຖາຄານເທິງວາງບຖືກ

ຕອງ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໂຄງສາງເຮືອນທັງຫມົດ ແລະ 

ແນນອນຄານລຸມກ�ຈະບຖືກຕອງຕາມ. ປຽບທຽບວາຖາວາ

ຄົນທ່ີມີບົດບາດສ�າຄັນ, ເຊ່ັນວາຜູນ�າ ແລະ ຜູອາວຸໂສ ເຮັດຜິດ

ກົດໝາຍ ຫືຼ ກົດລະບຽບສິນທ�າ, ຄົນອ່ືນກ�ຈະເຮັດໄປຕາມກັນ.

释义：建造房子的时候， 且上梁安放

不正，就会影响整个房屋结构，下梁自

然乜不正了。比喻起主要作用的人，如领

导和 辈，做事违背法律和道德准则，其

他人乜会跟着学。

ພາສາລາວ: ຈ່ົງໃຫອະໄພແກຄົນອ່ືນ ແຕຢາອະໄພໃຫແກຕົນ

ເອງ

中：严于律己，宽以待人

ຄ�າອະທິບາຍ: ຫມາຍຄວາມວາມີທາທີຢາງເຄ່ັງຄັດຕຕົນເອງ 

ແຕມີທາທີຢາງອາລີຕຄົນອ່ືນ, ເຊ່ິງເປັນທັດສະນະແນວຄິດດ້ັງ

ເດີມຢາງໜ່ຶງຂອງຄົນຈີນ.

释义：意思是对自己要求严格，对别人则狠

宽厚。这是中国人的 种传统思想和

主张。
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ຊີວິດ”, ຈັບເອົາການກສາງໂຄງການເປັນ “ດັງງົວ(ປຽບທຽບ
ວາເປັນຂ�ກຸນແຈ)", ເດັດດຽວຍາດເອົາໄຊຊະນະໃນວຽກງານ
ເສດຖະກິດ. ຕອງແນໃສຈຸດສຳຄັນທ່ີເປັນຂ�ກຸນແຈ, ປັບປຸງຂະ
ແໜງການຜະລິດທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອ, ເສີມຂະຫຍາຍຂະແໜງການ
ເສ້ົາຄ�າ້ໃໝ, ສຸມໃສການຝັກສາງຂະແໜງການເກີດໃໝ, ພັດ
ທະນາເສດຖະກິດແບບເປີດປະຕູສູໂລກພາຍນອກຢາງເຂັ້ມ
ແຂງ, ຊກຍູໃຫເຂດນິຄົມຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ, 
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຜະລິດຮັບການຍົກ
ສູງຂຶ້ນຢາງຂະໜາດໃຫຍ. ຕອງດຶງດູດການລົງທຶນໃຫຖືກຈຸດ
ຖືກເປົ້າໝາຍ, ຕິດຕາມເປົ້າໝາຍ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ
ໝົດທຸກຄົນເຂົ້າຮວມ, ເຮັດໃຫຈຸດສ�າຄັນພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ນ�າໃຊ
ນະໂຍບາຍຕາມສະພາບການຕົວຈິງ, ປະດິດສາງໃໝດານວິທີ
ການ, ເພ່ີມປະສິດທິຜົນຢາງແທຈິງ, ນ�າໃຊທັງຄວາມຮູສຶກ ແລະ 
ກ�າລັງ, ເຮັດວຽກຢາງເປັນເຈ້ົາການ, ຕອງລົງເລິກ “ງວດໜ່ຶງ 
5 ລາຍການ”, ສຸມກຳລັງໃນການວາງແຜນການສາງໂຄງການ
ແຮໄວ ແລະ ດ�າເນີນງານຕົວຈິງ, ປະຕິບັດການກສາງ ແລະ 
ຈັດສັນປະສານສົມທົບ, ສຳເລັດການກ�ສາງແລະ ບັນລຸເປ້ົາໝາຍ
ສູຊົນ, ລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະໜາດການຜະລິດ, ຊກ
ຍູໃຫການກສາງໂຄງການບັນລຸການພັດທະນາອັນໃຫຍຫຼວງ.

昆明市委宣传部供稿 新华社 图

        ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ກອງປະຊມວຽກງານກຽວກັບການພັດ
ທະນາຂະແໜງການຜະລິດ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ 
ການກສາງໂຄງການຂອງນະຄອນຄຸນໝິງໄດຈັດຂຶ້ນ. ກອງ
ປະຊມດ່ັງກາວໄດເນ້ັນໜັກວາ, ຕອງຕ້ັງໃຈປະຕິບັດຕາມແຜນ
ການ ແລະ ການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ອຳນາດ
ການປົກຄອງແຂວງ, ຊກຍູການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ
ຜະລິດມີການກາວກະໂດດ ການສ່ົງເສີມການລົງທຶນມີການບຸກ
ທະລຸໃຫຍ ການກສາງໂຄງການມີການພັດທະນາໃຫຍ, ເດັດ
ດຽວຍາດໄຊຊະນະໃນວຽກງານເສດຖະກິດ, ເປັນແບບຢາງ
ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທົ່ວແຂວງເປັນ
ຢາງດີ.
       ກອງປະຊມໄດເນ້ັນໜັກວາ, ຕອງເລ່ັງໃສຈຸດປະສົງເປ້ົາ
ໝາຍບໃຫມີຄວາມລຳອຽງ, ເອົາໃຈໃສຕການປະຕິບັດຢາງບ
ຢຸດຢ້ັງ, ກ�າແໜນການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເປັນ “ເສ້ົາ
ຄ�າ້ທ່ີເຂ້ັມແຂງ”, ຍຶດໝ້ັນການສ່ົງເສີມການລົງທຶນເປັນ “ສາຍ

近日，昆明市产业发展暨招商引资、项目建设工作

会议召开。会议强调，要认真落实省委、省政府部署要求，

推动产业发展实现大提升、招商引资实现大突破、项目建

设实现大发展，坚决打好经济工作翻身仗，真正当好云南

省经济社会发展排头兵。

grnjv-5dp6hdkorafmtok0v'0tcso'dkozt]yfF 
ot7vo75os,y'gIafco;ouh

中老驿站·昆明｜促进产业发展，他们这样做

61



1910 年，滇越铁路通车，盘溪站是滇越铁路通车时

的第一批车站之一。滇越铁路的开通让盘溪热闹起来，商

人、马帮、劳力、铁路工人、外国人等都聚集在此，形成

了繁华的集市。很多新鲜的事物，随着铁路传到盘溪，当

地人因为铁路走出国门，途经越南，去到世界各地，打开

了视野。

       ເມື່ອໄປຮອດເມືອງຮວານິງ ນະຄອນຢູຊີ(Huaning 

County, Yuxi City), ຈະຕອງໄປຕາແສງປານຊີ(Panxi 

County)ເພື່ອເບິ່ງຮາງລົດໄຟຂະໜາດໜຶ່ງແມັດທີ່ມີປະຫວັດ
ສາດເປັນເວລາຮອຍປີ.
        ໃນປີ 1910, ເສ້ັນທາງລົດໄຟຢຸນນານ-ຫວຽດນາມໄດ
ເປີດການນ�າໃຊ, ສະຖານີປານຊີແມນໜ່ຶງໃນບັນດາສະຖານີທ່ີ
ເປີດເປັນຄ້ັງທຳອິດ ໃນເວລາທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟຢຸນນານ-ຫວຽດ
ນາມເປີດການນ�າໃຊນ້ັນ. ໃນເວລານ້ັນ, ເຂດຕາງໆຂອງແຂວງ
ຢຸນນານຍັງບທັນມີຄວາມສາມາດດານການຄົມມະນາຄົມຂອງ
ທາງຫຼວງ, ການເປີດນ�າໃຊຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຢຸນນານ-
ຫວຽດນາມໄດເຮັດໃຫຕາແສງປານຊີມີຊີວິດຊີວາ, ພຄາແມ
ຄາ, ຂະບວນມາ, ຄົນງານ, ພະນັກງານລົດໄຟ, ຄົນຕາງປະ
ເທດ ແລະອື່ນໆລວນແຕມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູທີ່ນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ

ເກີດມີສາງຮານຄາ 10 ກວາແຫງເຊັ່ນ: ຄັງສິນຄາຢຸນຊົ້ນ
(Yunshun) ບ�ລິສັດເປົາລີ້(Poly Group) ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງ
ໄດເກີດມີຕະຫຼາດທ່ີຈະເລີນຄຶກຄ້ືນ. ຜັກຂອງເມືອງປານຊີກ�ຖືກ
ຂົນສົ່ງໄປຂາຍຢູນະຄອນຄຸນໝິງ ແລະ ບອນອື່ນໆໂດຍຜານ
ເສ້ັນທາງລົດໄຟ. ສ່ິງໃໝຫຼາຍຢາງ, ໄດແຜລາມໄປສູຕາແສງ
ປານຊີຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ສະນ້ັນ ຄົນທອງຖ່ິນໄດອອກຈາກ
ຕາແສງປານຊີ, ອອກຈາກປະຕູຂອງປະເທດ, ໄປຮອດທ່ົວທຸກ
ແຫງຂອງໂລກຜານຫວຽດນາມ ແລະ ເປີດກວາງສາຍຕາ
ຂອງຕົນ.
        ໃນສະຕະວັດທີ 21, ການຄົມມະນາຄົມທາງຫຼວງ ແລະ
ພື້ນຖານໂຄງລາງດານອື່ນໆຂອງນະຄອນຢູຊີໄດຮັບການປັບ
ປຸງຢາງຕເນື່ອງ, ທາແຮງດານການຂົນສົ່ງຂອງເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟຢຸນນານ-ຫວຽດນາມໄດຄອຍໆຫຼຸດລົງ, ແຕຮາງຂະ
ໜາດໜຶ່ງແມັດສາຍນີ້ ທີ່ໄດເປັນສັກຂີພິຍານຂອງການພັດທະ
ນາຂອງຕາແສງປານຊີ, ຍັງຄົງເປັນທິວທັດທ່ີສວຍງາມ, ສຳ
ລັບຜູເຖົ້າຜູແກຂອງຕາແສງປານຊີ, ມັນເປັນຄວາມພາກພູມ
ໃຈຂອງຫຼາຍເຊ່ັນຄົນ ແລະ ໄດຝາກຄວາມຈ່ືຈຳໄວຢາງຫຼວງ
ຫລາຍ.

玉溪市委宣传部供稿 施锦泉 图
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      ໃນຕົ້ນລະດູໃບໄມປົ່ງ, ທີ່ຖະໜົນບນ�້າອຸນນະຄອນອານ
ໜິງແຂວງຢຸນນານ(Anning City, Yunnan Province) ທ່ົງ
ດອກຜັກນ�າ້ມັນອັນກວາງໃຫຍໄພສານໄດເບ່ັງບານຢາງມີຊີວິດ
ຊີວາທາມກາງແສງແດດອັນອົບອຸນ.
       ໃນທ່ົງນາດອກຜັກນ�າ້ມັນ,ທາວ ເຈ້ີງປ່ິງ(Zheng Bing)  
ມືກອງສະໝັກຫ້ິຼນ ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງຮູສຶກປະທັບໃຈວາ, ດອກ
ຜັກນ�າ້ມັນຢູທ່ີນ້ີແມນມີຫຼາຍສີ, “ມີຫຼາຍສີສັນເປ່ັງປະກາຍແວວ
ວາວ ຈັ່ງແມນງາມແທງາມວາ”. ເມື່ອປອຍໂດຣນຂຶ້ນເບິ່ງ
ຈາກມຸມສູງ, ຈະເຫັນດອກຜັກນ�າ້ມັນທ່ີມີຫຼາຍສີສັນຄາຍຄື ສາຍ

ຫຼາຍສີອັນໜ່ຶງ, ເຮັດໃຫ ເຈ້ີງປ່ິງ ຮູສຶກອ່ີມຕາຫຼາຍ. ຢູບານອຍ
ຊ່ືວາ ຕຽນຈົງ(Dianzhong), ມີດອກຜັກນ�າ້ມັນປະມານ 100

ມູ ໄດປະກອບເປັນຮູບສາຍຮຸງຄູ, ປາກົດເປັນສີບົວ, ສີມວງ, ສີ
ສ້ົມ 15 ສີ; ທ່ີບານມູຢັງ(Muyang Village), ມີດອກຜັກນ�າ້
ມັນສີແດງ, ສີບົວແກ, ສີບົວຫມາກຄາຍ, ສີບົວຈືດ ແລະ ສີຊາ
ກຸລະ 5 ສີ ໄດປະກອບເປັນຮູບລົດໄຟຄັນໜ່ຶງ... ຮູບດ່ັງກາວຝາກ
ແຝງຄວາມໝາຍວາ: ການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດ, ປະຊາຊົນຮ່ັງມີ.
       ນອກຈາກເປັນຕາທຽວຊົມແລວ, ດອກຜັກນ�າ້ມັນຫຼາກສີ 
ຍັງມີຄຸນຄາຫຼາຍທາງດານເສດຖະກິດ. ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂ
ດຽວກັນ ນ�າ້ມັນດອກຜັກຫຼາກສີສັນຈະໃສກວານ�າ້ມັນດອກຜັກ
ທຳມະດາ, ແລະ ແຊບກວາ; ນ�າ້ມັນດອກຜັກຫຼາກສີ ຈະບີບໄດ
ນ�າ້ມັນຫຼາຍກວາ, ໂດຍມີທາດນ�າ້ມັນປະມານ 45%. ສາມາດ
ຜະລິດເປັນສະບູຫອມ, ຄຣີມທາມື ແລະ ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕງ
ອ່ືນໆໄດ. ນ�າ້ມັນດອກຜັກຫຼາຍສີດ່ັງກາວແມນ ສູນຢຸນນານ-ໄຕ
ຫວັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກຳຢຸນນານ ທົດລອງປູກຢູນະ
ຄອນອານໜິງເປັນເນ້ືອທ່ີກວາງ, ໃນອະນາຄົດ ທານອາດຈະສາ
ມາດພົບເຫັນທ່ົງນານ�າ້ມັນດອກຜັກຫຼາຍສີຍ່ິງຫຼາຍກວາເກົ່າຢູ
ແຂວງຢຸນນານ.   

安宁市委宣传部供稿 谢钢 图

rq[daomujvjkosoy' | fvdw,ho=hk,aos]kplulao 
gsonv9yo8tokdko0v'mjko

遇见安宁｜彩色油菜花超乎你的想象

初春时节，云南省安宁市温泉街道田野里的大片油

菜花迎着暖阳盛开。花田里，来自昆明市的摄影爱好者郑

兵惊喜地发现，这里的油菜花是彩色的，“色彩斑斓，非

常漂亮”。除了具备观赏性，彩色油菜花的经济效益也更高。

同等条件下，比普通菜籽油更清澈，口感更好 ；比普通油

菜花出油率更高，含油量 45% 左右 ；可以制作成彩色油

菜花香皂、护手霜等加工产品。
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读者反馈

■  本刊记者 毕漪倩 / 整理

      ຈິນດາ: ຈາກການດ�າເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມແລວ “ຂາມວົງການ” ໄປຮອດການ

ປູກໝາກຖ່ົວລຽນ, ມີປັດໄຈຫຍັງເຮັດໃຫເຈ້ົາມີຄວາມຕັດສິນໃຈແນວນ້ີ?
金达 ：从经营酒店“跨界”到榴莲种植，有哪些因素让您做出这个决定？

      ຈິນດາ: ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນ�າໃຊ, ສັນຍາວາດວຍການພົວພັນຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານໃນ

ພາກພ້ືນ(RCEP)ເກີດມຜົນສັກສິດ, ທັງສອງເລ່ືອງນ້ີສົມທົບກັນຈະເກີດມີຜົນແນວໃດ? ຕກັບເລ່ືອງນ້ີ ວາລະສານ ຈ�າປາ 

ສະບັບເດືອນກຸມພາໄດດ�າເນີນລາຍງານພິເສດຂ້ຶນ. ຫັຼງຈາກ ທານ ຫວງເຊີງເວີນ(Huang Chengwen) ຜູອ�ານວຍ

ການໃຫຍໂຮງແຮມເຫີທຽນສາກົນລາວ ໄດອານບົດລາຍງານແລວ ກ�ຢາກແບງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນກັບໝູເພ່ືອນ

ຜູອານ.
金达 ：中老铁路通车，RCEP 生效实施，两者叠加会产生什么样的效益？对此，《占芭》杂志 2 月刊做

了专题报道。老挝和天国际大酒店总经理黄乘文在看完文章后，想和读者朋友们分享他的想法。

       ທານ ຫວງເຊີງເວີນ: ສະບາຍດີ ບັນດາທານ. ຂອຍເດີນທາງມາປະເທດລາວແຕນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ

ແຕປີ 2004, ດຽວນ້ີຂອຍດ�າເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມແຫງໜ່ຶງ ແລະ ພອມດຽວກັນຍັງເປັນ "ກະສິກອນໝາກໄມ" ຜູໜ່ຶງທ່ີ

ປູກໝາກຖົ່ວລຽນ. ໂດຍຜານການສຳຫຼວດ, ພວກເຮົາພົບເຫັນວາດິນ ແລະ ສະພາບອາກາດຂອງເມືອງວັງວຽງຂອງ

ລາວ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບການເຕີບໃຫຍຂອງໝາກຖ່ົວລຽນເປັນພິເສດ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ພວກເຮົາກຳລັງສາງສວນສາທິດ

ການປູກໝາກຖ່ົວລຽນ ແລະ ສວນທຽວຊົມກະສິກຳ, ຂອຍເຊ່ືອວາ ໃນ 5 ປີ ຕໜານ້ີ, ໝາກຖ່ົວລຽນທ່ີພວກເຮົາໄດປູກ

ຈະຂ່ີລົດໄຟລາວ-ຈີນໄປສູເທິງໂຕະອາຫານຂອງຜູບ�ລິໂພກຈີນ ຈົນເຖິງຜູບ�ລິໂພກທ່ົວໂລກ.
黄乘文 ：大家好。我于 2004 年从云南昆明来到老挝，现在经营着一家酒店，同时也是一位种榴莲的“瓜

农”。我们通过考察发现，老挝万荣的土壤和气候特别适合榴莲生长，现在我们正在打造榴莲种植示范园和农业

观光旅游园区，相信 5 年后，我们生产的榴莲，将搭乘中老铁路走上中国乃至世界消费者的餐桌。
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       ທານ ຫວງເຊີງເວີນ: ຄືດ່ັງໄດເວ້ົາມານ້ັນ, ອັນທຳອິດແມນຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ ແລະ ສະພາບອາກາດ, ອັນທີສອງ

ກ�ຄືການເປີດນ�າໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ການເກີດຜົນສັກສິດຂອງສັນຍາອາເຊັບ. ປະເທດສະມາຊິກຂອງສັນຍາອາ

ເຊັບໄດສາງວົງໝູເພ່ືອນທ່ີເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ. ຫັຼງຈາກສັນຍາອາເຊັບໄດເກີດມີຜົນສັກ

ສິດ, ໃນດານໜຶ່ງ ການຫຼຸດລົງຂອງພາສີຈະຫຼຸດລົງຕົ້ນທຶນຈັດຊື້ວັດຖດິບຂອງອຸດສາຫະກ�າປູກໝາກຖົ່ວລຽນ, ໃນອີກດານໜຶ່ງ 

ການຜານດານຢາງມີຄວາມສະດວກຈະເລ່ັງລັດເຮັດໃຫໝາກຖ່ົວລຽນໄປຮອດຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໄວ, ບພຽງແຕແມນໝາກຖ່ົວ

ລຽນ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນກະສິກ�າທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງລາວ ກ�ຈະມີກາລະໂອກາດໃໝໃນການເປີດຕະຫຼາດ.
黄乘文 ：就像刚刚说的，首先是土壤和气候适合，其次是中老铁路通车，还有 RCEP 今年生效实施。RCEP 成

员国之间形成了开放、共赢的朋友圈。RCEP 生效后，一方面，关税降低将会降低榴莲种植业原材料采购成本，另一

方面，通关便利化将加速榴莲到达目的地市场。不仅是榴莲，还有老挝其他特色农产品，都会获得打开市场的新机遇。

  ນາງ ໂສພາ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ ແລະ ໝູເພື່ອນຜູອານທັງຫຼາຍ. ໃນຖານະທີ່ເປັນນັກສຶກສາວິຊາພາສາລາວຜູໜຶ່ງ, ຂອຍຮູ 

ຈັກວາລະສານ ຈ�າປາ ເປັນຢາງດີ. ໃນດານເນ້ືອໃນ, ວາລະສານ ຈ�າປາ ໄດປະສົມຂ�ມູ້ນຂອງຫຼາຍຂົງເຂດເຊ່ັນ ການເມືອງ ເສດຖະກິດ 

ວັດທະນະທ�າ ການພົວພັນສາກົນ ແລະອື່ນໆ, ບົດພັນລະນາກຽວກັບຫົວຂ�້ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ປະກົດການສັງຄົມປຸກລະດົມຄວາມຄິດຂອງຜູ

ອານ, ເລ່ືອງຂອງບຸກຄົນໄດຖາຍທອດເຖິງທາທີດ�າລົງຊີວິດທ່ີມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕ້ັງໜາ. ໃນດານການເບ່ິງເຫັນ, ວາລະ

ສານ ຈ�າປາ ບຸກທະລຸຕົນເອງຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ຕົວຢາງວາສະບັບເດືອນທັນວາຂອງປີກາຍນີ້, ໜາປົກທີ່ແຕມດວຍມືມີລັກສະນະຂອງໄວ

ໜຸມຫຼາຍ, ໄດສະແດງໃຫເຫັນອົງປະກອບຂອງຈີນຫຼາຍ, ບາງບອນຍັງມີສີສັນລາວ, ເຊິ່ງໄດສາງຄວາມປະທັບໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງໃຫ

ຂອຍ.
龚澄靖：金达和读者朋友们，大家好。作为老挝语学习者，我对《占芭》杂志非常熟悉。在内容上，杂志综合了时政、经济、

文化、国际关系等多领域的信息，对热点话题和社会现象的讨论引人深思，人物故事传递着积极向上的生活态度。在视觉上，

杂志不断突破自己，以去年 12 期杂志为例，手绘封面非常年轻化，处处彰显中国风，有的还带有老挝色彩，给我留下了深刻印象。

      ຄ�ລ�າທ່ີຂອຍມັກທ່ີສຸດແມນ “ມວນກັບພາສາຈີນ”. ມໆ ມານ້ີ, ຄ�ລ�ານ້ີໄດມີການແປສຸພາສິດລາວ-ຈີນ. ປະຊາຊົນລາວ-ຈີນສອງປະເທດ

ໄດສະຫຸຼບປະສົບການໃນຊີວິດການເປັນຢູເປັນສຳນວນສ້ັນກະທັດຮັດ, ທັງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ເຕັມໄປດວຍປັນຍາ, ນ�າພາຄົນສະແຫວງຫາ

ສິນທ�າ. ສ່ິງທ່ີເປັນໜາສົນໃຈແມນສຸພາສິດຫຼາຍຂ�ຂ້ອງລາວ ແລະ ຈີນ ມີຄວາມໝາຍຄາຍຄືກັນ ເຊ່ິງຈະເພ່ີມພູນຄວາມເຂ້ົາໃຈຕກັນລະຫວາງ

ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
我最喜欢的栏目是“快乐中文”。最近，这个栏目在连载中老谚语互译。中老两国人民将生活中的经验总结成言简意赅的

短语，既生动形象又充满智慧，引导人们向上向善。有趣的是，很多流传在中国和老挝的谚语，在意思上相近相通，帮助两国

民众增进互相理解，促进民心相通。

       ຈິນດາ: ຂອບໃຈຫຼາຍໆຕການແບງປັນຂອງຜູອ�ານວຍການໃຫຍ ທານ ຫວງເຊີງເວີນ. ຕໄປ ພວກເຮົາຈະພາກັນ

ອານຈົດໝາຍຈາກຜູອານຊ່ືນາງ ໂສພາ(ຊ່ືຈີນຂອງລາວແມນ Gong Chengjing), ລາວເປັນນັກສຶກສາຈີນຜູໜ່ຶງທ່ີ

ຮຽນວິຊາພາສາລາວ.
金达 ：谢谢黄乘文经理的分享。我们来看看龚澄靖的读者来信，她是一名学习老挝语的中国学生。
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