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中国的民主，管用的民主
中国的民主，是人民当家作主，是全过程人民民主。

它很实在，有科学的制度安排，有具体的民主实践。中国

的民主，是管用的民主。

①
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ຮູບ ① ທ່ີເມືອງຈິນຜິງແຂວງກຸຍໂຈວ, ຜູ ແທນປະຊາຊົນ ດຳ ເນີນ ການ ລົງ ຄະ 
ແນນ ສຽງ ແບບປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ກຽວ ກັບ ບັນ ຫາ ໃຫຍ ຂອງ ວຽກ ງານ ບານ

图① 贵州省锦屏县，村民代表对村务重大事项进行民主表决 

CFP 图

ຮູບ ② ປ້ຶມປົກຂາວ ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດຈີນ

图② 《中国的民主》白皮书 新华社 图

ຮູບ ③ ທ່ີນະຄອນຈິນຮວາແຂວງເຈ້ີຈຽງ ຊາວບານ ໃຊ ອຳນາດ ປະຊາທິປະ
ໄຕ ເພ່ືອ ເລືອກ ຕ້ັງ ຄະນະນຳຂອງ ບານ 

图③ 浙江省金华市，村民行使民主权力选举村干部 人民视觉 图

② ③ 05
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ຕກິງ່ໄມ” ເອົາຮູບ ແບບ ປະຊາທິປະ ໄຕ ຂອງ ປະ ເທດ ອືນ່ແບບ
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ສງົຄາມ, ກະໂຕປະເທດປະຊາທປິະ ໄຕ  ເອງຈ�ານວນໜຶງ່  ກ�ເກດີ
ມ ີບນັຫາ, ເຊິງ່ໄດນ�າ ເອາົ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຫາຼຍ ຢາງມາໃຫ.
      ມີວດັທະນະທ�າປະຫວັດສາດ ແລະ ສະພາບຕວົຈິງຂອງ
ຊາດທີແ່ຕກຕາງກນັ, ການເລອືກຮບູແບບປະຊາທປິະໄຕຂອງ
ບນັດາປະເທດຈະຕອງມຄີວາມແຕກຕາງກນັ. ຕາມ ຄວາມຄດິ
ເຫນັ ຂອງ ຈນີ, ການຕລີາຄາຕຮບູແບບປະຊາທປີະໄຕ ສິງ່ທີສ່�າ
ຄນັແມນຕອງເບິງ່ວາມນັຂຶນ້ກບັວດັທະນະທ�າປະຫວດັສາດຂອງ
ປະເທດນັນ້ເອງຫຼບື, ສອດຄອງ ກບັ ສະພາບ ຕວົ ຈງິ ຂອງ ປະ ເທດ 
ນັນ້ເອງຫຼບື, ສາມາດເຮດັໃຫການເມອືງມສີະຖຽນ ລະ ພາບສງັ
ຄມົກາວໜາ ຊວີດິການເປນັຢູຂອງປະຊາຊນົປບັປງຸດຂີຶນ້ໄດຫຼື
ບ, ສາມາດຮບັການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການອູມຊຂອງ ປະຊາ
ຊນົຫຼບື.
      ປະຊາທປິະ ໄຕ ເລີມ່ຈາກ ການ ສະ ແດງ ເຈດ ຈ�ານງົ ຢາງ
ເຕມັທີຂ່ອງ ປະຊາຊນົ   ແລະ ຈະຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເມືອ່ບນັ
ລເຸຈດ ຈ�ານງົ ຂອງ ປະຊາຊນົຢາງມປີະສດິທຜິົນ. ຈາກ ການ ໂອ
 ລມົ ສນົທະນາ ກນັ ຢາງ ໃກຊດິລະຫວາງ ຫວົໜາລດັຖະກອນ  ແລະ
ປະຊາຊນົ ໃນ ສວນ ກະສກິ�າ ນອຍໆ ຈນົເຖງິຮຽກຮອງ ຄວາມ ຄດິ

ເຫັນ ຕ ຊາວ ເນັດຢາງຫວຼງຫາຼຍ ກຽວ ກັບ ແຜນ ການພັດທະນາ, 
ກດົໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການຂອງປະເທດຊາດ; ຈາກ ການ ລງົ 
ຄະ ແນນ ສຽງ ເລອືກ ຕັງ້ ຜູ ແທນ ປະຊາຊນົ ທີ ່ຕນົເອງ ໄວ ເນືອ້ ເຊືອ່ 
ໃຈ ຈົນເຖິງການຕິດຕາມ  ແລະ ປະຕິບດັຂ� ້ສະ ເໜີ ຂອງ ຜູ ແທນ  
ປະຊາຊົນ    ແລະ ສະມາຊິກ ສະພາ ປຶກສາ ການເມືອງ  ...ການທີ່
ຈນີເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໃນທົວ່ທຸກຂັ້ນຕອນ,
ມ ີຮາກ ຖານຢູໃນຮີດຄອງປະເພນ ີປະຫວັດສາດ 5000 ປີ ແລະ 
ໄດສົມທົບ ກັບ ການ ພັດທະນາ ຕົວ ຈງິ ຂອງ ສັງຄົມ ຈີນ.  ເມືອ່ປະ
ຊາຊນົນ�າ ໃຊ ສດິ ໃນການ ເລອືກ ຕັງ້  ແລະ ການ ລງົ ຄະ ແນນ ສຽງ,
ໃນຂະນະດຽວກນັ ປະຊາຊນົ ປກຶສາ ຫາລ ືຢາງ ເຕມັທີກ່ອນການ
ຕກົລງົທີສ່�າຄນັ  ແລະ  ໃນໄລຍະການຕກົລງົທີສ່�າຄນັ,  ສດຸຄວາມ
ສາມາດບັນລຸຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມໃນບັນຫາທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງບ
ພຽງແຕໄດສາງຊອງທາງປະຊາທິປະໄຕທີ່ສະດວກ ແລະ ມີ
ປະສດິທພິາບເທົາ່ນັນ້, ຍງັໄດເຕົາ້ໂຮມຄວາມເຫນັດເີຫນັພອມ
ຂອງສງັຄມົໃນລະດບັສງູສດຸ.
      ການ ຕີລາຄາ ວາ ຮູບ ແບບ ປະຊາທປິະ ໄຕອນັໃດອນັໜຶງ່ ດ ີ
ຫຼ ືບດ,ີ ພດຶຕກິ�າຕວົຈງິ ແມນ ມ ີກ�າລງັຢັງ້ຢນືຫາຼຍ ທີ ່ສດຸ,  ສດຸ ທາຍ
ມນັ ຂຶ້ນ ກັບ ວາ ສາມາດ ເຮດັ ໃຫ ປະຊາຊົນ ມ ີຊວີດິ ການ ເປັນ ຢູ ທີ່ ດີ
ໄດຫຼືບ. ຈາກ ການຕາເຄືອຂາຍການ ປະກນັ ສັງຄົມ ທີ ່ໃຫຍ ທີ ່ສດຸ 
ຂອງ ໂລກ ຈນົເຖງິຍອດມນູຄາຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ  ແລະ ຍອດ
ມນູຄາຜະລິດພາຍໃນສະເລຍຕ ຫວົ ຄນົຕາງໄດ ເກີນ 110.000 
ຕື ້ຢວນຈນີ  ແລະ 80 ພນັຢວນຈນີ; ຈາກ ການ ຕ ຕານ ການ ລະບາດ 
ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19  ຈົນ ເຖງິ ການ ແກ ໄຂ ບັນຫາ ຄວາມທກຸ 
ຍາກ ຢາງເປັນ ປະຫວັດສາດ...ພດຶຕິກ�າໄດຢັ້ງຢນືວາ  ປະຊາທິ
ປະ ໄຕ ຂອງ ຈນີ ເປນັ ປະຊາທປິະ ໄຕ ທີມ່ປີະສດິທຜິນົ.

ວັນທີ 11 ມີນາ ກອງປະຊມຄ້ັງທີ 5 ສະພາຜູແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດຈີນ ສະໄໝທີ 13 ປິດລົງທ່ີຫ�ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

3月11日，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂闭幕 新华社 图
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     1. ຊັນ້ການ ນ�າ ຂອງປະ ເທດ ຊາດສາມາດ ປຽນ ແທນກນັ ຢາງ 

ເປນັ ລະບຽບ ຮຽບຮອຍ ຕາມ ກດົໝາຍໄດຫຼບື.

     2. ປະຊາຊນົສາມາດ ບ�ລຫິານ ວຽກ ງານ ລດັ  ແລະ ສງັຄມົ, 

ພາລະກດິ ເສດຖະກດິ  ແລະ ວດັທະນະທ�າ ຕາມ ກດົໝາຍໄດຫຼບື.

    

   3 . ປະຊາຊນົສາມາດສະແດງຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ

ດານຜນົປະໂຫຍດຂອງເຂາົເຈົາ້ຢາງເສລໄີດຫຼບື�.່

  4 .  ວງົການຕາງໆຂອງສງັຄມົສາມາດເຂົາ້ຮວມຊວີດິການ

ເມອືງຂອງປະເທດຊາດຢາງມປີະສດິທຜິນົໄດຫຼບື.

        5. ການຕດັສນິບນັຫາຂອງປະເທດຊາດສາມາດບນັລກຸານ

ຫນັເປນັວທິະຍາສາດ ແລະ ການຫນັເປນັປະຊາທປິະໄຕໄດຫຼບື.

    

    6. ບກຸຄະລາກອນໃນດານຕາງໆສາມາດເຂົາ້ສູລະບບົການ

ນ�າພ າ  ແລະ ການຄຸມຄອງຂອງປະເທດຊາດໂດຍຜານການ

ແຂງຂນັທີຍ່ຕຸທິ�າໄດຫຼບື.

     7. ພກັ ກ�າ ອ�າ ນາດ ສາ ມາດດ�າເນນີການ ນ�າ ພາຕ ວຽກ ງານ 

ລດັ ຕາມການ ກ�າ ນດົ ຂອງ ລດັ ຖະ ທ�າ ມະ ນນູ ແລະ  ກດົ ໝາຍຕາງໆ

ໄດຫຼບື.

     8. ການນ�າໃຊອ�ານາດສາມາດຖກືຈ�າກດັ ແລະ ຕດິຕາມ

ກວດກາຢາງມປີະສດິທຜິນົໄດຫຼບື.

ຕອງເບິງ່ວາປະຊາຊນົມສີດິເລອືກຕັງ້ຫຼບື, ຍິງ່ຕອງເບິງ່ວາປະ

ຊາຊນົມສີດິເຂົາ້ຮວມຢາງກວາ້ງຂວາງຫຼບື.

    

ຕອງ ເບິງ່ວາປະຊາຊນົໄດຮບັຄ�າສນັຍາທາງປາກແນວໃດໃນ

ຂະບວນການເລອືກຕັງ້, ຍິງ່ຕອງເບິງ່ວາຄ�າສນັຍາໄດຖກືບນັ

ລໜຸອຍຫາຼຍແນວໃດພາຍຫຼງັການເລອືກຕັງ້.

ຕອງເບິງ່ລະບບົ ແລະ ກດົໝາຍໄດກ�ານດົຂັນ້ຕອນການເມອືງ 

ແລະ ກດົລະບຽບການເມອືງແນວໃດ, ຍິງ່ຕອງເບິງ່ລະບບົ ແລະ

ກດົໝາຍດັງ່ກາວໄດຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢາງແທຈງິຫຼບື.

     

     

ຕອງເບິງ່ກດົລະບຽບ ແລະ ຂັນ້ຕອນກຽວກບັການດ�າເນນີງານ

ຂອງອ�ານາດປະຊາທປິະໄຕຫຼບື, ຍິງ່ຕອງເບິງ່ອ�ານາດໄດຖກື

ຕດິຕາມ ແລະ ຈ�າກດັຈາກປະຊາຊນົຢາງແທຈງິຫຼບື.

  ມາດຕະຖານປະຊາທິປະ ໄຕຂອງ ຈີນ:
"ສາມາດໄດ ຫືຼ ບໄດທັງ 8 ປະການ" 

"4 ປະການທ່ີຕອງເບ່ິງ ແລະ 

4 ປະການທ່ີຍ່ິງຕອງເບ່ິງ”

设计 武瑞
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从茶馆到人民大会堂：

中国的全过程人民民主

"ພາຍ ໃຕລະບອບສງັຄມົນຍິມົຈນີ, ເລືອ່ງຕາງໆຈະສາມາດປກຶສາຫາລກືນັໄດ, ເລືອ່ງຂອງປະຊາຊນົຈະປກຶສາຫາລໂືດຍປະຊາຊນົ, 

ຊອກຫາອປຸະຄນູລວມໃຫຍສດຸຂອງເຈດຈ�ານງົ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງທົວ່ສງັຄມົ, ເຊິງ່ເປນັທາດແທຂອງປະຊາທປິະໄຕ

ປະຊາຊນົ."

“在中国社会主义制度下，有事好商量，众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。”
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在中国西南四川省雅安市的一个山村，已参加十多

次基层人大代表选举投票的百岁老人李朝兰，希望今年代

表委员“能多考虑考虑农村养老问题”；在上海虹桥街道

基层立法联系点，负责人胡煜昂关注着地方组织法修正草

案的审议。去年，联系点对修正草案的条款提出 18 条修

改意见，直通全国人大 ；安徽省临涣古镇，茶香氤氲。村

民们在茶馆中一边喝茶，一边聊着怎样从两会信息中找到

小镇的发展机遇。

他们所参与的是涉及中国 14 亿多人口，最广泛、最

真实、最管用的民主实践。

      ຢູໃນ ບານເທງິ  ພ ູແຫງ ໜຶງ່ ຂອງນະຄອນ ຢາ ອານ  ແຂວງ 

ເສ ສວນ(Ya’an City, Sichuan Province), ນາງ ຫຼຊີາວ

ລານ(Li Chaolan), ຜູເຖົາ້ອາຍ ຸ100 ກວາປທີີໄ່ດເຂົາ້ຮວມ

ການລງົ ຄະ ແນນສຽງເລອືກຕັງ້ຜູແທນປະຊາຊນົຮາກຖານເປນັ 

10 ກວາເທືອ່ແລວນັນ້, ຫວງັວາສະມາຊກິຄະນະຜູແທນ “ຈະສາ

ມາດຄ�ານງຶເຖິງບນັຫາການລຽງຊບີຂອງຜູເຖົາ້ຜູແກຢູໃນຊນົ

ນະບດົ”.

      ຢູ ຈດຸ ພວົພນັສາ້ງກດົໝາຍຂັນ້ພືນ້ຖານຖະໜນົຕາແສງ

ຫງົສຽວນະຄອນຊຽງໄຮ(Hongqiao County, Shanghai 

Cit y ), ທາ ນ ຮູ ຢູອາງ(Hu Yuang)ທີເ່ປນັຜູຮບັຜດິຊອບ ມີ 

ຄວາມ ສົນໃຈຕການ ພ ິຈາ ລະ ນາ ຮາງ ກດົ ໝາຍປບັປງຸຂອງກດົ

ໝາຍວາດວຍການຈດັຕັ້ງໃນ ທອງ ຖິນ່. ໃນປ ີກາຍ ນີ,້ ຂ�ສ້ະເໜ ີ

18 ຂ�ທ້ີຈ່ດຸ ພວົພນັສາ້ງກດົໝາຍໄດສະເໜອີອກກຽວກບັ ຮາງ ກດົ 

ໝາຍປບັປງຸນັນ້ ໄດຂຶນ້ສູສະ ພາຜູແທນ ປະ ຊາ ຊນົ ແຫງ ຊາດຈນີ 

ໂດຍ ກງົ.

      ຢູໃນຕາແສງແບບ ບຮູານ ລນິ ຮວນ(Linhuan),  ແຂວງ 

ອານ ຮຍຸ(Anhui Province),  ເຕມັໄປດວຍກິນ່ຫອມຂອງຊາ. 

ໃນ ຮານ ຊງົຊາພວກຊາວບານທງັ ດື່ມ ນ�າ້ ຊາ ທງັລົມກນັກຽວ

ກບັຈະຊອກຫາໂອກາດຂອງການພດັທະນາຕາແສງແນວໃດ

ຈາກຂ�ມ້ນູຂອງກອງປະຊມສອງສະພາ.

      ຈາກ ຊມຊນົເຂດເຮອືນພກັຕາມ ຖະໜນົ ສູ ກອງປະຊມສອງ

ສະພາ(ກອງປະຊມສະພາ ຜູແທນປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ ຈນີ ແລະ 

ກອງປະຊມສະພາ ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ ຈນີ)

ທີຈ່ດັຂຶນ້ ຢູ ນະຄອນຫວຼງ ປກັ ກິງ່ ໃນ ເດອືນ ມນີາ, ປະຊາຊນົຈນີ ໄດ 

ເຂົ້າ ຮວມ ການ ປະຕິບດັ ປະຊາທິປະ ໄຕຢາງກວາງຂວາງ, ແທ 

ຈງິ  ແລະ  ມ ີໝາກຜນົ   ທີ ່ກວມເອາົ ປະຊາກອນ ຈນີ ຫາຼຍ ກວາ 1,4 

ຕື ້ຄນົ.

 "ປະຊາທປິະໄຕບແມນສິງ່ຕບົແຕງ ຫຼ ືສິງ່ປະດບັເອຢອງ, ແຕມນັແມນນ�າໃຊເພືອ່ແກໄຂບນັຫາທີປ່ະຊາຊນົຕອງການແກໄຂ."

—ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະກ�າມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີຈ້ິນຜິງ

“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。”

——中共中央总书记、国家主席习近平
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ຮູບ ① ວັນທີ 5 ມີນາ ກອງປະຊມຄ້ັງທີ 5 ສະພາຜູແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດ
ຈີນ ສະໄໝທີ 13 ໄຂຂ້ຶນທ່ີຫ�ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

图① 3月5日，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人

民大会堂开幕 新华社 图

ຮູບ ② “ຫອງການສົນທະນາກັບຜູແທນປະຊາຊົນ” ພາຍໃນຮານຊົງຊາຕາ
ແສງບູຮານ ລິນຮວນ

图② 临涣古镇茶馆里的“人大代表谈心室” 新华社 图

②
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       "ຄັງ້ທ�າອດິທີຂ່ອຍໄດເຂົາ້ຮວມການເລອືກຕັງ້ຮາກຖານ
ແມນໃນລະດໜູາວຂອງປ ີ1953. ໃນການລງົຄະແນນສຽງຄັງ້
ນັ້ນ, ພວກເຮາົຍງັລຽນແຖວ ແລະ ໃຊແກນສາລເີພືອ່ລງົຄະ
ແນນສຽງ!” ນາງ ຫຼຊີາວລານ ເວົາ້.
      ໃນ ເດອືນ  ກນັ ຍາ  ປ ີ1954, ກອງປະຊມສະພາ ຜູແທນປະ
ຊາຊົນ ແຫງ ຊາດ ຈນີ ຄັງ້ ທ�າ ອດິ ໄດ ຈດັ ຂຶນ້,  ເຊິງ່ລະ ບບົ ການ 
ເມືອງ ພື້ນ ຖານ ຂອງ ຈນີ—ລະບບົກອງປະຊມສະພາ ຜູແທນປະ
ຊາຊນົໄດ ຮບັ ການ ສາງ ຕັງ້ ຂຶນ້ ຢາງ ເປນັ ທາງ ການ .
      ມາ ຮອດ ທາຍ ປີ 2020, ຈນີ ມ ີຜູ ແທນປະ ຊາ ຊນົທກຸຂັນ້ ທງັ 
ໝດົ 2,62 ລານ ຄນົ, ໃນນັ້ນ  ຜູ ແທນປະ ຊາ ຊົນຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ຂັນ້ຕາແສງກວມເອາົ 94,5%, ເຊິງ່ແມນຖກື ເລອືກ ຕັງ້ ໂດຍ ກງົ 
ດວຍ ຜູ ລງົ ຄະ ແນນ ສຽງແບບ  "ຄນົໜຶງ່ ບດັໜຶງ່",  ຜູ ແທນປະ ຊາ 

ການ ເລືອກ ຕ້ັງ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ທ່ີ ເລ່ີມ ຕ້ົນ ຈາກ “ແກນ  ສາ ລີ ໜ່ຶງເມັດ”

“一颗玉米粒”起始的民主选举

ຊນົຂັນ້ປະເທດ ຂັນ້ແຂວງ ຂັນ້ເມອືງ ທັງສາມຂັ້ນນັນ້ແມນຖືກ
ເລອືກຕັງ້ໂດຍທາງອອມ, ເຊິງ່ແມນຈາກການເລອືກຕັງ້ຂອງ
ສະພາຜູແທນປະຊາຊນົຂັນ້ຕາກວາ່ໜຶງ່ຂັນ້.
      ໃນ ເດອືນ ຕຸ ລາ ປ ີ2021, ນາງ ຫຼີຊາວລານ ໄດລງົ ສອງ
ບດັ ລົງ ຄະ ແນນ ສຽງຢາງຈິງຈັງໃນຕູບດັເຄືອ່ນທີທ່ີພ່ະນກັງານ
ໄດສົ່ງຮອດປະຕູເຮືອນຂອງລາວ. ລາວເປນັຜູໜຶງ່ໃນຜູ ລງົ ຄະ 
ແນນ ສຽງທັງໝດົ 1 ຕື້ ກວາ ຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮວມການລງົຄະແນນ
ສຽງເລືອກຕັ້ງຜູແທນປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັນ້ຕາແສງ
ຮອບ ໃໝ ຂອງ ຈນີ.
      "ປະເທດຊາດບເຄຍີລມືຂອຍທີເ່ປນັກະສກິອນທ�າມະດາຜູ
ໜຶ່ງ, ແຕລະຄັ້ງທີເ່ລອືກຕັງ້ກ�ຈະແຈກຢາຍບດັຢັງ້ຢນືການລງົ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ບັດລງົຄະແນນສຽງໃຫຂອຍ.” ລາວເວົາ້
ວາ, “ການລງົຄະແນນສຽງຂອງຂອຍແມນມຜີນົຕວົຈງິແທ!”
      ຈາກ ເມດັ ສາ ລເີຖງິ ຕູ ບດັ ເຄືອ່ນທີ,່ ຍກຸ ສະ ໄໝໄດ ປຽນ ແປງ,
ແຕຢູ ໃນ ປະເທດຈນີ ໃໝ, ເນືອ້ ແທ ຂອງປະຊາຊນົ  ເປນັ ເຈົາ້ ນັນ້  
ບ ເຄຍີ ປຽນ ແປງ.
      ຕາງກັນກັບສະມາຊກິສະພາຜູແທນ ໃນ ບາງປະ ເທດ ຕາ 
ເວັນ ຕົກ , ຜູ ແທນ  ປະຊາຊນົຂອງ ຈນີ ບ ໄດ ແຍກ ອອກ ຈາກ ການ 
ຜະລດິ  ແລະ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕນົ  ແລະ  ບໄດຮບັລາຍໄດອືນ່ເພີມ່
ອກີຍອນດ�າເນີນໜາທີ່ເປັນຜູແທນປະຊາຊນົ. ພວກຜູແທນມາ
ຈາກທຸກວົງການ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄນົ, ອັດຕາ ສວນ ຂອງແມຍງິ,
ກ�າມະກອນແຖວ ໜາ,  ກະສກິອນ  ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາ ການ 
ໄດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເທື່ອ ລະ ກາວ, ຊົນເຜົ່າທີມ່ີພົນລະເມອືງໜອຍທີສ່ດຸ
ກ�ມຜີູແທນປະຊາຊນົຄນົໜຶງ່.
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ຮູບ ① ນາງ ຫີຼຊາວລານ(ຂວາທີສອງ)ເຂ້ົາຮວມການລົງຄະແນນສຽງເພ່ືອ
ເລືອກຕ້ັງຜູແທນປະຊາຊົນຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຂ້ັນຕາແສງ

图① 李朝兰（右二）参加县乡人大代表选举投票 新华社 图

ຮູບ ② ວັນທີ 4 ມີນາ 2022, ທ່ີນະຄອນຊີອັນແຂວງສັນຊີ, ຊາວໜຸມລົງຄະ
ແນນສຽງເພ່ືອເລືອກຕ້ັງຜູແທນປະຊາຊົນຂ້ັນຕາແສງຊດໃໝ

图② 2022年3月4日，陕西省西安市，青年选民投票选举新一届

乡镇人大代表 人民视觉 图

ຮູບ ③ ຊາວເມືອງພວມຊົງຊາ ແລະ ຫ້ິຼນໝາກຮຸກຢູຮານຊົງຊາແຫງໜ່ຶງທ່ີ
ຕາແສງບູຮານລິນຮວນແຂວງອານຮຸຍ

图③ 群众在安徽省临涣古镇一茶馆喝茶、下棋 新华社 图

① ②
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      ໃນຕາແສງແບບ ບຮູານ ລນິ ຮວນແຂວງ ອານ ຮຍຸ, ຮານຊງົ
ຊາຕາງໆເປີດປະຕູຕລູກຄາແຕເຊົາ້ໆ. ວດັທະນະທ�າຊາທີຈ່ະ
ເລນີຮຸງເຮອືງມາເປນັເວລາ 600 ກວາປນີັນ້ ເຮດັໃຫ “ມກີານ
ປກຶສາຫາລກືຽວກບັເລືອ່ງຕາງໆໂດຍການດືມ່ຊາ” ກາຍເປນັ
ປະເພນີຂອງຊາວຕາແສງແຫງນີ້, ພອມກນັຍັງໄດສົງ່ເສມີໃຫ
ເກດີມ ີ“ຫອງການສນົທະນາກບັຜູແທນປະຊາຊນົ” ໃນຕກຶຊາ.
      ໃນ ຮານ ຊງົຊາ ແບບບຮູານ,  ແຂກ ດືມ່ຊາ ທາວ ຫຼວິຈິນ້ຫວົ
(Liu Jinhua)  ແລະ ຊາວ ບານບາງຄົນ ນັງ່ ອອມ ໂຕະ, ປກຶສາ 
ຫາລ ືກຽວ ກບັ ຂ� ້ສະ ເໜໜີຶງ່ທີໄ່ດຮບັໃນ ວນັ ຕອນຮບັ ຜູ ແທນ  ປະຊາ
ຊນົ—ກສາງ ຫອງ ນ�້າ ສາທາລະນະ, ເຊິ່ງບພຽງແຕຈະສາງ 
ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ ແກ ນັກ ທອງ ທຽວ,  ຍງັຈະຊວຍຍກົ ສງູ ພາບ 
ພດົ ຂອງ ຕາແສງ.
      "ທຸກຄົນມຄີວາມຄດິເຫນັທີຕ່າງກນັກຽວກບັບອນທີຈ່ະສາງ
ຫອງນ�້າສາທາລະນະ. ມືນ້ີ ້ພວກເຮາົຈະປກຶສາຫາລກືຽວກບັ

ເລື່ອງນີ້ ແລະ ຊອກຫາສະຖານທີທ່ີເ່ໝາະສມົທີສ່ດຸ." ລາວເວົາ້
ຕທກຸຄນົ.
      ຊມ ປ ີມໆ  ມາ ນີ,້ ຢູ ຮານ ຊງົຊາ ຜູ ແທນ ປະຊາຊນົຂອງ ທອງ 
ຖິ່ນ ໄດເຮດັ ສ�າ ເລດັ ຕາມຄ�າ ສະ ເໜ ີ300 ກວາ ຂ� ້ໃຫ ແກ ມະຫາ
ຊນົ , ການ ກສາງ ເສັນ້ທາງ ແລະ ຮອງນ�າ້, ການບລູະນະຮກັສາ
ໂຄມ ໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ເລືອ່ງຕາງໆທີປ່ະຊາຊນົສນົໃຈໄດ
ຖກືແກໄຂ.
     ໃນຮານຊງົຊາຍງັມຫີອງໄກເກຍຢູ. ພາຍໃຕຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງ "ຜູໄກເກຍ", ໃນເວລາທີດ່ືມ່ຊາໝ�ກ້າໜຶງ່ ຈະສາມາດ
ຫຼີກເວັ້ນຄະດຄີວາມໜຶງ່ຄັງ້, ໃຊຕົນ້ທນຶສອງສາມຢວນ ຈະສາ
ມາດແກໄຂຂ�ຂ້ດັແຍງ່ລະຫວາງເຮອືນໃກເຮອືນຄຽງກນັໄດ.
         ຈາກ "ການສນົທະນາແບບອອບລາຍ" ໃນຮານຊງົຊາ, ໃຕຕົນ້
ໄມ, ໃນເດີນ່ໜາເຮອືນ ແລະ ໃນຫອງປະຊມ, ໄປຈນົເຖງິ"ການ
ສນົທະນາອອນລາຍ" ທີກ່ວມເອາົຊາວເນດັຈນີຫາຼຍກວາ 1 ຕື້

ລົດຊາດຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນ "ຊາກາໜ່ຶງ"

“一壶茶”里的民主味道
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       ທາວ ໂລສຽວຢູ(Luo Xiaoyu), ພະນກັງານຮານຄາຜູ
ໜຶ່ງໃນນະຄອນອີອູ້ ແຂວງເຈີຈ້ຽງ (Yiwu City, Zhejiang 

Province)ຮູສກຶພາກພມູໃຈທີຄ່�າສະເໜຂີ�ໜ້ຶງ່ຂອງຕນົໄດຖກື
ຂຽນໃນກດົໝາຍວາດວຍການຕານການຟຍຸເຟອືຍອາຫານ.
      "ໃນຖງົຫຸມຫອາຫານບາງອນັ ວນັຫມດົອາຍ ຸແລະ ວນັຜະ
ລດິບໄດຫມາຍອອກຢາງຊດັເຈນ." ໃນກອງປະຊມສະເໜຄີວາມ
ຄດິຄວາມເຫນັດານການສາງກດົໝາຍໜຶງ່, ທາວ ໂລສຽວໂຢ 
ໄດສະເໜີບນັຫານີ.້ ນກັບນັທກຶຂ�ມ້ນູໄດບນັທກຶຂ�ສ້ະເໜນີີ ້ແລະ 
ຮຽບຮຽງແລວໄດສົງ່ໂດຍກງົເຖງິຄະນະກ�າມະການວຽກງານ
ລະບອບກົດໝາຍ ຄະນະກ�າມະການປະຈ�າຂອງສະພາຜູແທນ
ປະຊາຊນົແຫງຊາດຈນີ(ໜາທີຕ່ົນ້ຕ�ແມນສາງຮາງກດົໝາຍພືນ້

ຄນົ, ເວທປີກຶສາຫາລປືະຊາທປິະໄຕທີມ່ສີສີນັພເິສດຂອງຈນີແລະ
ສະແດງໃຫເຫນັປນັຍາຂອງຈນີ ໄດແຜລາມໄປທົວ່ທກຸຊັນ້ຄນົ 
ແລະ ທກຸຂງົເຂດຂອງສງັຄມົ.
      ໃນ ຖາ ນະທີ ່ເປນັ ອງົ ການ ປກຶ ສາສະເພາະ, ສະພາ ປກຶສາ 
ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ ຈນີເປນັ ຊອງ ທາງ ທີ ່ສ�າ ຄນັ ສ�າ 
ລບັ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕແບບ ປກຶສາກນັຂອງ ຈນີ. ໃນ ເວທ ີລະບົບ ນີ້, 

ການຕັດສິນບັນຫາແບບປະຊາທິປະໄຕທ່ີສ�າເລັດໂດຍຜານ "ລົດໄປຮອດໂດຍກົງ"

“直通车”通达的民主决策

ທກຸຄະນະ ພັກ ການ ເມອືງ, ທກຸຊນົ ເຜົ່າ  ແລະ ທຸກ ວົງການຈະ
ຄົ້ນຄວາ ສບືສວນ ກຽວ ກັບທິດ ທາງ ການ ເມືອງ ອນັ ສ�າຄັນ , ບນັ
ຫາ ສ�າຄັນ ຕາງໆ ໃນ  ເສດຖະກິດ ສັງຄມົ  ແລະ ຂົງ ເຂດອືນ່ໆ 
ແລະ  ບນັຫາຕາງໆ ທີປ່ະຊາຊນົສນົໃຈໂດຍທົວ່ໄປ,  ເຊິງ່ໄດເຮດັ
ໃຫປະ ຊາ ທ ິປະ ໄຕແບບ ປກຶສາຫາລກືນັຕະຫອຼດທງັໝດົຂະບວນ
ການທີປ່ກຶສາການເມອືງ, ຕດິຕາມ ກວດກາ  ໂດຍປະຊາທປິະ ໄຕ,
ເຂົາ້ຮວມ ແລະ ສນົທະນາກຽວກບັການເມອືງ.
      ໃນໄລຍະເວລາດ�າເນີນ  ກອງປະຊມສອງສະພາຂອງຈນີ, 
ບນັດາ ສະມາຊກິ ສະພາ ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ
ຈນີ ບພຽງແຕຈະປຶກສາຫາລືກຽວກັບບັນຫາຂອງສະພາ ປກຶ
ສາ ການເມືອງ ປະຊາຊົນ ແຫງ ຊາດຈີນ, ຍັງຈະຖກືເຊນີເຂົາ້
ຮວມກອງປະຊມສະພາ ຜູແທນປະຊາຊົນ ແຫງ ຊາດ ຈີນ ແລະ 
ເຂົາ້ຮວມການປກຶສາກຽວກບັການປບັປງຸກດົໝາຍ ລາຍງານ
ວຽກງານລດັຖະບານ ແລະອືນ່ໆ.
      ສະພາ ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດບແມນເຮດັ
ວຽກແຕສະເໜີບັນຫາຕາງໆແລວກ�ຈບົໄປ.” ນາງ ຫຼຼູຈົງ່ເມຍີ
(Lv Zhongmei) ຮອງຫົວໜາທີ່ຢູຄະນະການນ�າການສງັຄມົ 
ແລະ ລະບອບກດົໝາຍ ສະພາ ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ 
ຊາດຈີນກາວວາ, ບັນຫານອຍທີ່ສາມາດແກໄຂໄດ ແລະ ປະ
ຕບິດັໄດຕອງແກໄຂຢາງທນັທ,ີ ສ�າລບັບນັຫາໃຫຍ, ສະພາ ປກຶ
ສາ ການເມືອງ ປະຊາຊົນ ແຫງ ຊາດກ�ຊກຍູແກໄຂປຕີປ,ີ ສດຸ
ທາຍເຮັດໃຫນະໂຍບາຍທີ່ກຽວຂອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ, ເຮດັ
ໃຫປະຊາຊນົມຄີວາມຮູສກຶວາໄດຮບັຜນົ.

ຖານໃນດານອາດຍາ ແພງ ກງົຈກັຂອງລດັ ແລະ ດານອືນ່ໆ).
      ສອງ ສາມ ເດອືນ ຕ ມາ, ທາວ ໂລສຽວໂຢ ໄດເຫນັ “ໝາກ
ຜນົຈງິ” ຂອງຂ�ສ້ະເໜຂີອງຕນົໃນກດົໝາຍທີໄ່ດອອກຢາງເປນັ
ທາງການ: “ວນັຫມດົອາຍຂຸອງອາຫານຄວນ ກ�າ ນດົ ຢາງ ວ ິທະ
 ຍາ ສາດ  ແລະ  ສມົ ເຫດ ສມົ ຜນົ, ໝາຍອອກຢາງເດັນ່ຊດັ ແລະ 
ຊອກເຫນັໄດຢາງງາຍດາຍ.”
      ການປະຕິສ�າພັນທີ່ມີປະສດິທພິາບສງູຄແືນວນີ,້ ແມນໄດ
ຮບັຜົນປະໂຫຍດຈາກ ຈຸດ ພົວພນັສາ້ງກດົໝາຍຂັນ້ພືນ້ຖານ 20 
ກວາແຫງທີ່ຄະນະກ�າມະການວຽກງານລະບອບກດົໝາຍ ຄະ
ນະກ�າມະການປະຈ�າຂອງສະພາຜູແທນປະຊາຊນົແຫງຊາດຈນີ
ໄດສາງຕັງ້ຂຶນ້ໃນທົວ່ປະເທດຈນີ—ມນັກ�ຖກືປຽບທຽບເອີນ້ວາ 
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“ລດົໄປຮອດໂດຍກງົ” ຂອງການສາງກດົໝາຍ. ຈດົພວົພນັສາ້ງ
ກດົໝາຍຂັ້ນພື້ນຖານຈະສົ່ງຄວາມຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊນົແບບ 
“ຮັກສາລົດຊາດດັ້ງເດີມ”, ອງົການ ນຕິບິນັຍດັຈຶງ່ຈະສາມາດ
ເຂົາ້ໃຈຄວາມສນົໃຈຂອງປະຊາຊນົຢາງສະດວກ  ແລະ  ຫນັຄວາມ
ຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊົນເປັນຂ�້ຕກົລງົ ແລະ ໝາກຜນົດານການ
ສາງກດົໝາຍຢາງມປີະສດິທພິາບສງູ.
      ແນນອນ, ບແມນທກຸຂະບວນການຕກົລງົໄດດ�າເນນີເປນັ
ຢາງດ.ີ ກອນ ການອອກ ກດົໝາຍວາດວຍການຄາເອເລກັໂຕຣ
ນກິ ຂອງ ຈີນ, ມັນ ໄດ ໃຊ ເວລາ 5 ປ ີເພືອ່ຂ�ຄວາມຄດິເຫນັຢາງ
ເປີດເຜີຍ 3 ຄັ້ງ ແລະ ພິຈະລະນາ 4 ຄັງ້. ຜູກສາງກດົໝາຍ
ຂອງຈນີໄດປະສມົສດິທ ິ ແລະ  ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ�າຂອງທກຸ
ຝາຍ, ສຸດທາຍໄດເພີ່ມຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ພນັທະຂອງ
ນກັທລຸະກດິການຄາເອເລກັໂຕຣນກິ ເພືອ່ປກົປອງຜູບ�ລໂິພກໃຫ
ດຂີຶນ້.
      ຈາກການສາງ ກດົໝາຍ ເຖງິ ການ ບ�ລຫິານງານ, ລດັຖະ
ບານ ຈນີລວນແຕ ເນັນ້ ໜກັ  ການຕກົລງົຢາງ ວທິະຍາສາດ ແລະ  
ຄ�ານງຶ ເຖງິ ເປົາ້ ໝາຍໄລຍະ ສັນ້ ໄລຍະກາງ  ແລະ  ໄລຍະ ຍາວ. 
ບ ວາເປນັຂ�ຕ້ກົລົງ ໃຫຍ  ຫຼ ື ນອຍ, ສິ່ງທີ ່ສ�າຄນັ ແມນ ການ ປະຕິ
ບດັ. ປະເທດຈີນ ບ ຍອມໃຫຄ�າ ໝັນ້ ສນັຍາ ຕ ປະຊາຊົນ ກາຍ ເປນັ 
ຄ�າ ສນັຍາ ທີ ່ຫວາງ ເປົາ່.
      ໃນ ໄລຍະດ�າເນນີກອງປະຊມສອງສະພາ, ລາຍງານວຽກ

ງານລັດຖະບານຈະຖືກພິຈາລະນາຮບັຮອງໂດຍເກອືບຜູແທນ
ປະຊາຊນົ 3000 ຄນົ, ແລວຄະນະລດັຖະບານຈະ ແບງປນັ ໜາ ທີ ່
ສ�າຄນັປະການຕປະການ, ກ�ານດົໜາ ທີ ່ຮບັຜດິຊອບ  ແລະ ເວລາ 
ສ�າ ເລດັ. ຢູຈນີ, ຂ�ຕ້ກົລງົໄດອອກແລວກ�ຈະປະຕບິດັຢາງທນັທ,ີ
ບຖກືຈ�າກດັ. ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂ�ຕ້ກົລງົ, ບອນຕາງໆ ແລະ 
ພະແນກຕາງໆຈະຮບັການຕດິຕາມໂດຍປະຊາທປິະໄຕຢາງເຄັງ່
ຄດັ, ຜູທີ່ນ�າໃຊສດິຢາງເສລ ີຜູທີ່ຈດັຕັງ້ໜາທີແ່ບບບດ ີຈະຖກື
ຊກັໄລໄຕຖາມ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຄະນະກຳມະການໄກເກຍຢູທ່ີຮານຊົງຊາທ່ີຕ້ັງຢູຕາແສງບູຮານລິນຮວນ

图① 位于临涣古镇的茶馆调解委员会 新华社 图

ຮູບ ② ລູກຄາດ່ືມຊາ ແລະ ເວ້ົາລົມກັນທ່ີຮານຊົງຊາໃນຕາແສງບູຮານລິນຮວນ

图② 茶客在临涣古镇一茶馆喝茶、聊天 新华社 图

ຮູບ ③ ຢູເທິງຂົວແຫງໜ່ຶງທ່ີກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາເຊີ ຈິງໜິງແຂວງ
ເຈ້ີຈຽງ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການປຶກສາຫາລືດານການເມືອງຂອງເມືອງ
ນ້ີກຳລັງກາວປາໄສໃນກອງປະຊມ “ເຊີນທານມາປຶກສາກັນ”

图③ 浙江省景宁畲族自治县城北廊桥，该县政协委员在“廊桥保

护与利用——请你来协商”会议上发言  人民视觉 图

③
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      ທີ່ປັກ ກິງ່ , ຫ�ສະພາປະ ຊາ ຊນົ ແມນ ສະ ຖານ ທີ ່ຈດັກອງ ປະ 
ຊມສອງສະພາຂອງຈນີໃນທກຸໆປ,ີ ເຊິງ່ຜູນ�າຂອງພກັ ແລະ 
ລດັຈະປຶກສາຫາລກືບັສະມາຊກິຜູແທນຫຼາຍພັນຄນົ ເພືອ່ຮວມ
ກນັປກຶສາແຜນການໃຫຍຂອງປະເທດ, ຄົນ້ຄວາບນັຫາພົນ້ເດັນ່
ໃນຊວີດິການເປນັຢູຂອງປະຊາຊນົ.
      ໃນ ອົງການ ອ�ານາດ ແຫງ ລດັ ສງູ ສດຸ ຂອງ ຈນີ, ລດັຖະທ�າ
 ມະນນູ ສະບັບ ທ�າ ອິດ ຂອງ ຈນີ ໃໝ ໄດ ເກດີ ຂຶ້ນ, ພາສ ີກະສກິ�າ ທີ ່ມ ີ
ມາ ເປັນ ເວລາ 2000 ກວາ ປີ ໄດ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ, ແມບດົກດົໝາຍ
ແພງທີເ່ປນັ "ຖະ ແຫ ຼງການ" ກຽວກບັສດິ ຂອງ ປະຊາຊນົ ໃນ ຍກຸ 
ໃໝ ໄດ ປະກາດ ໃຊ,  ການເກດີມຜີນົສກັສດິຂອງກດົໝາຍວາດວຍ
ການລງົທນຶຂອງຕາງປະເທດເຮດັໃຫວສິາຫະກດິຕາງປະເທດ
ເບາົໃຈ…
      ສິງ່ເຫຼົາ່ນີລ້ວນແຕ ແມນ ຜູ ແທນ ປະຊາຊນົ ປະຕບິດັ ອ�ານາດ 
ລດັ, ຫນັ ເຈດຈ�ານງົ ຂອງ ປະຊາຊນົ ເປນັ ສະຕ ິຂອງ ລດັ  ແລະ ການ

ປະຕບິດັຮວມກນັ ໂດຍ ຜານ ຂັນ້ ຕອນທີໄ່ດມໄີວຢູໃນກດົໝາຍ.
      ໃນກອງປະຊມສອງສະພາປນີີ,້ ຜູແທນປະຊາຊນົແຫງຊາດ 
ນາງ    ມາວເຈີນ່ຝາ່ງ(Mao Zhenfang) ຈາກນະຄອນຢາ ອານ
ແຂວງ ເສ ສວນໄດນ�າເອາົຂ�ສ້ະເໜສີະບບັໜຶງ່ກຽວກບັການເພີມ່
ທະວີການຮັບປະກນັຂອງການບ�ລກິານລຽງຊບີຜູເຖົາ້ຜູແກໃນ
ຊນົນະບດົ, ເຊິງ່ໄດຮຽບຮຽງບນົພືນ້ຖານທີລ່າວໄດຂ�ຄວາມຄດິ
ເຫັນຂອງຜູເຖົາ້ຜູແກຫຼາຍຄົນຄ ືນາງ ຫຼຊີາວລານ. ໃນກອງ
ປະຊມສອງສະພາ, ທານ ສຈີິນ້ຜງິ ປະທານປະເທດຈນີ ໄດ ເນັນ້ 
ໜກັ ວາ, ຕອງປບັປງຸຈດຸອອນຂອງສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃນຊນົ
ນະບົດ, ເພີມ່ ທະວ ີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຮກັຕ ຜູ ເຖົາ້ຜູແກ 
ເດັກນອຍ ແລະ ກຸມຄົນພເິສດ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸງຍາກໃນຊົນ
ນະບດົ.
      "ປະຊາທປິະໄຕກ�ໝາຍເຖງິການເຮດັໃຫທກຸສຽງໄດຮບັ
ການໄດຍນິ." ນາງ ມາວເຈີນ່ຝາ່ງ, ອາຍ ຸ34 ປເີວົາ້.

“ຫ�ແຫງໜ່ຶງ” ເປັນສັກຂີພິຍານຂອງກ�າລັງປະຊາທິປະໄຕ

“一座殿堂”见证的民主力量

①
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③

④
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ຮູບ ① ທ່ີໂຮງຮຽນເຊຍຈາວັນນະຄອນຈົງກ່ິງ, ນາງ ຫິຼວຊີຍາ ຜູແທນປະຊາ
ຊົນທ່ົວປະເທດກຳລັງສົນທະນາກັບພວກນັກຮຽນ, ເພ່ືອເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງ
ນັກສຶກສາສຳລັບວຽກງານການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ

图① 在重庆市谢家湾学校，全国人大代表刘希娅和学生们聊天，

收集学生们对学校教育工作的反馈 新华社 图

ຮູບ ② ທ່ີແຂວງຈຽງຊ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການປຶກສາຫາລືການເມືອງ
ເມືອງເຟິງທັດສະນະສຶກສາບອນຈອດລົດແບບອັດສະລິຍະທ່ີອົງການຕຳຫຼວດ
ຄົມມະນາຄົມໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນ

图② 江苏省，丰县政协委员考察交警部门设立的智慧停车泊位 

人民视觉 图

ຮູບ ③ ນາງ ຫິຼວສິນ(ຂວາ)ທ່ີເປັນຜູແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດສະໄໝທີ 13 

ເກັບກຳຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນສຳລັບວຽກງານການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດ

图③ 第十三届全国人大代表刘琴（右）征求群众关于乡村振兴工

作建议 人民视觉 图

ຮູບ ④ ທ່ີນະຄອນຫູໂຈວແຂວງເຈ້ີຈຽງ, ຜູແທນປະຊາຊົນຮັບຟັງສະຖານະ
ການຂອງປະຊາຊົນຈາກຜູເລືອກຕ້ັງ

图④ 浙江省湖州市，人大代表向选民了解民情 人民视觉 图

      ກອງປະຊມສະພາ ຜູແທນປະຊາຊນົ : ກອງປະຊມສະພາ ຜູ

ແທນປະຊາຊນົເປນັອງົການສດິອ�ານາດແຫງຊາດ. ກອງປະ

ຊມສະພາ ຜູແທນປະຊາຊນົທກຸຂັນ້ແມນຖກືເລອືກຕັງ້ໂດຍຜານ

ການລງົຄະແນນສຽງແບບປະຊາທປິະໄຕ. ໜາທີຂ່ອງກອງປະ

ຊມສະພາ ຜູແທນປະຊາຊນົແຫງຊາດຈນີລວມທງັ ຕດິຕາມການ

ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັລດັຖະທ�າມະນນູ; ສາງ ແລະ ປບັປງຸກດົໝາຍ

ພື້ນຖານຂອງປະເທດ; ເລອືກຕັງ້ປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງ

ປະທານປະເທດຂອງສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົຈນີ; ຕາມການ

ສະເໜຂີອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົຈນີ, ຕກົ

ລງົ ແຕງ ຕັງ້ນາຍກົລດັຖະມນົຕຂີອງຄະນະລດັຖະບານສາທາລະ

ນະລດັປະຊາຊນົຈນີ; ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງຊາດ ກ�ຄບືດົລາຍງານກຽວ

ກບັການປະຕບິດັແຜນການດັງ່ກາວ ແລະອືນ່ໆ.

      ສະພາ ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ ຈນີ: ສະພາ 

ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ ຈີນເປນັອງົການແນວ

ໂຮມເອກະພາບຮກັຊາດຂອງປະຊາຊນົຈີນ, ເປັນອງົການສ�າ

ຄນັຂອງການຮວມມືລະຫວາງຫາຼຍຝາຍ ແລະ ປກຶສາການ

ເມອືງ ພາຍໃຕການນ�າພາຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ. ບດົບາດຕົນ້

ຕ�ຂອງຄະນະກ�າມະການແຫງຊາດ ແລະ ຄະນະກ�າມະການ 

ທອງ ຖິນ່ຂອງສະພາ ປກຶສາ ການເມອືງ ປະຊາຊນົ ແຫງ ຊາດ ຈນີ

ກ�ຄື ປກືສາການເມອືງ ຕດິຕາມ ກວດກາ  ໂດຍປະຊາທປິະ ໄຕ 

ເຂົາ້ຮວມ ແລະ ສນົທະນາກຽວກບັການເມອືງ.

ເຊ່ືອມຕ
链接
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——"oqdsq;0;ko" mjko 3opko 3i,k 

——“啄木鸟”诺扬·罗拿

      ທ່ີຖະໜົນຫົງສຽວເຂດສາງໜິງນະຄອນຊຽງໄຮ(Hong

qiao Street, Changning District, Shanghai) ມີປະຊາ
ກອນທ່ີມາຈາກຫຼາຍສິບກວາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວນໄດດຳ
ລົງຊີວິດຢູທີ່ນີ້, ເຊິ່ງເຂດນີ້ມີນາມເປັນ “ສະຫະປະຊາຊາດຂະ
ໜາດນອຍ”. ເມ່ືອປີ 2019, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດສະເໜີອອກ ປະ
ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທົ່ວຂະບວນການເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູຖະໜົນ
ແຫງນ້ີ.
      ທານ ໂນຍານ ໂຣນາ(Noyan Rona)ຜູມາຈາກປະເທດ
ຕວກກີ ໄດດຳລົງຊີວິດຢູປະເທດຈີນເກືອບ 40 ປີ, ເຊ່ິງໄດຕ້ັງ

ຫັຼກປັກຖານຢູນະຄອນຊຽງໄຮເມ່ືອປີ 1996, ແລະ ດຽວນ້ີເປັນ
ຜູຕາງໜາທຳອິດຂອງທະນາຄານຄ�າ້ປະກັນຕວກກີຕາງໜາຢູ
ນະຄອນຊຽງໄຮ. ນອກຈາກມີຕຳແໜງເປັນນັກການເງິນແລວ,
ທານ ໂນຍານ ໂຣນາຍັງມີສັນຍານາມໜ່ຶງທ່ີໜາສົນໃຈຄື “ນົກ
ຫົວຂວານ”. ເມ່ືອວັນເຮັດວຽກ, ລາວຍາງເຂ້ົາຍາງອອກອາ
ຄານຫອງການທ່ີຢູ່ ລູຈາຈຸຍ(Lu Jiazui)ນະຄອນຊຽງໄຮ; ເມ່ືອ
ວັນພັກ, ລາວພັດນຸງເສ້ືອຫອຍອາສາສະໝັກ ແລະ ເຂ້ົາສູຊມຊົນ
ເຮັດຄວາມສະອາດສ່ິງແວດລອມ, ຫືຼ ແກວງທຸງນອຍຢູປາກທາງ 
ເພ່ືອຊວຍເຫືຼອຕຳຫຼວດຮັກສາລະບຽບການຄົມມະນາຄົມ, ຫືຼ ເຂ້ົາ
ຮວມກິດຈະກຳຕາງໆຂອງການຈັດຕ້ັງຖະໜົນຢາງເປັນປົກກະ
ຕິ ແລະ “ຖອດໜາມ” (ໝາຍເຖິງການຫາເລ່ືອງຫືຼກເລ່ືອງ,ໃນ
ນີ້ໝາຍເຖິງການສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນດວຍເຈດຈຳນົງອັນດີ)
ໃຫແກຊມຊົນ.
     ນອກຈາກສາມາດ “ຖອດໜາມ” ແລວ, ລາວຍັງສາມາດສະ
ເໜີຄຳເຫັນໃຫແກບັນຫາທ່ີຊອກເຫັນ, ເລ່ີມຈາກຄວາມສະອາດ

来自土耳奇的诺扬·罗拿，在中国生活近 40 年，

1996 年安居上海，现在是土耳其担保银行上海代表处首

席代表。在过去的 20 多年时间里，诺扬·罗拿作为建议

人受邀参加过不少座谈会，提出的大大小小的建议近一百

个。“我相信中国全过程人民民主会越来越好，水平越来

越高。”诺扬·罗拿说。

相信全过程人民民主

会越来越好

CFP 图
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ຂອງສ່ິງແວດລອມເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ເລ່ີມຈາກ
ການແປຊື່ຖະໜົນເຖິງການບ�ລິຫານທາງຄົມມະນາຄົມ, ລາວ
ມັກສະເໜີຄຳເຫັນໃຫແກການກສາງຊມຊົມ ແລະ ການພັດທະ
ນາຂອງຕົວເມືອງຢູສະເໝີ.
      ເມ່ືອປີ 2015, ຖະໜົນຫົງສຽວ ກາຍເປັນຈຸດພົວພັນສາງ
ກົດໝາຍຂ້ັນພ້ືນຖານຈຸດທຳອິດທ່ີຕ້ັງຢູຂ້ັນຖະໜົນທ່ີຄະນະກຳມະ
ການວຽກງານລະບອບກົດໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາຜູແທນ
ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນໄດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ, ທານ ໂນຍານໂຣນາ
ໄດກາຍເປັນຜູເລືອກຕັ້ງຜູຕິດຕຈຸດພົວພັນການສາງກົດໝາຍ
ຂ້ັນພ້ືນຖານດ່ັງກາວນ້ີ. ພາຍໃຕການຮຽກຮອງຂອງລາວ, ມີປະ
ຊາກອນຕາງປະເທດທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດເລີ່ມເອົາໃຈໃສຕ
ການພັດທະນາຂອງຊມຊົນ, ສະເໜີຄຳເຫັນໃຫແກການບ�ລິຫານ
ຕົວເມືອງ, ແລະ ເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາກັບການພັດທະນາຂອງຕົວເມືອງ
ຢາງຫາວຫັນ.
      ເມ່ືອປີ 2018, ສະພາຜູແທນປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດຈີນປະ
ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ ກົດໝາຍວາດວຍລາຍຮັບບຸກຄົນ ສປ 
ຈີນ. ຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາຂອງຈຸດພົວພັນການສາງກົດໝາຍ
ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຖະໜົນຫົງສຽວ ໂດຍຜານການຄົ້ນຄວາສຳ
ຫຼວດຢາງກວາງຂວາງຂອງທານ ໂນຍານ ແລະ ການຢາມປະ
ຊາກອນຕາງປະເທດໃນຖະໜົນ ມາປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງ
ປວງຊົນ ແລະ ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນຢາງຫາວຫັນ, ໃນນັ້ນການ
ປັບປຸງມາດຕາກຽວກັບພາສີລາຍຮັບບຸກຄົນຂອງຄົນຕາງປະ
ເທດ ໄດປະກອບກຳລັງແຮງສວນໜ່ຶງຂອງລາວ.
      “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາກອນໄດຍົກສູງຂ້ຶນ, ພວກ
ເຂົາເຂົ້າຮວມວຽກງານແຕລະຂັ້ນຂອງອົງການລັດຖະບານ
ຍ່ິງຫາວຫັນ ແລະ ຕ້ັງໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ, ເງ່ືອນໄຂກ�ຍ່ິງລາຍລະອຽດ

ກວາ.” ທານ ໂນຍານ ໂຣນາ ເອົາຕົວຄຳວາ “ຕ້ັງໃຈ” ສາມຄຳ
ມາສະຫຸຼບການສະແດງຂອງອົງການລັດຖະບານແຕລະຂ້ັນຂອງ
ນະຄອນຊຽງໄຮ ກ�ຄື: “ຮັບຟັງຢາງຕ້ັງໃຈ ເຮັດຢາງຕ້ັງໃຈ ແລະ
ສ່ົງຄຳສະເໜີຄືນຢາງຕ້ັງໃຈ.” ບວາຜົນສຸດທາຍຂອງການຈັດ
ແຈງເປັນແນວໃດ ລວນແຕມີຄຳສະເໜີຄືນໝົດ. ຂະບວນການ
ນ້ີ, ສຳລັບທານ ໂນຍານ ໂຣນາແລວ, ເປັນຂະບວນການໜ່ຶງທ່ີ
ສາງຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນ, ຍ່ິງເປັນຂະບວນການສາງ
ຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ. ໄດດຳລົງຊີວິດຢູສະຖານທີ່ທຳອິດ
ໃນການສະເໜີອອກ “ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທົ່ວຂະບວນການ”
ນ້ັນ, ທານ ໂນຍານ ໂຣນາ ຮູສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍ. 
      ພາຍໃນເວລາ 20 ກວາປີທ່ີຜານໄປ, ທານ ໂນຍານ ໂຣ
ນາໄດຖືກເຊີນເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມສຳມະນາຈຳນວນບໜອຍ
ໂດຍເປັນຄົນສະເໜີຄຳເຫັນ, ຂ�ສ້ະເໜີທ່ີລາວຍົກອອກມາເກືອບ
ຮອຍຂ�.້ “ຂອຍເຊ່ືອໝ້ັນວາ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທົ່ວຂະບວນ
ການ ຈະນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ, ລະດັບກ�ນັບມ້ືນັບສູງຂ້ຶນ.” ທານ ໂນຍານ 
ໂຣນາ ເວ້ົາດ່ັງນ້ີ.

ທານ ໂນຍານ ໂຣນາ(Noyan Rona)

诺扬·罗拿 邢千里 图
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ຄ້ັງທຳອິດ

ຄ້ັງທຳອິດ: 

ສະຖານະພາບປົກກະຕິ

ສະຖານະພາບປົກກະຕິ: 

ໄກທ່ີສຸດ

ທາງດວນສາຍແມນ�າ້ລານຊາງ-

ແມນ�າ້ຂອງ

1 ແສນໂຕນ

     ໃນວັນທີ 14 ມີນາ, ຜົນຜະລິດຕະພັນການຄາເອເລັກໂຕຣ
ນິກຊດໜ່ຶງທ່ີມີຈຳນວນ 42200 ອັນ ແລະ ລວມມູນຄາ 651.100

ໂດລາ ໄດຂ້ຶນຖຽວລົດໄຟສິນຄາສາກົນລາວ-ຈີນອອກເດີນທາງ
ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງ. ສິນຄາຊດນ້ີມີເຄ່ືອງໃຊປະຈຳວັນເປັນຕ້ົນ
ຕ�, ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມນປະເທດໄທ, ນີ້ເປັນຜົນຜະລິດຕະ
ພັນການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມຊາຍແດນຂອງແຂວງຢຸນ
ນານຂາອອກສູພາຍນອກເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍຜານເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງບ�ລິສັດກາວວາ, ຫັຼງຈາກ
ສິນຄາສຳເລັດການກວດກາຮັບຮອງຢູທີ່ສະໜາມການຄາເອ
ເລັກໂຕຣນິກຢາງຮຽບຮອຍແລວ ກ�ຂົນຂ້ຶນລົດ ຂົນສ່ົງດວຍຖຽວ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນຂາອອກສູພາຍນອກ, ເຊ່ິງໄດຫຸຼດຜອນຕ້ົນທຶນ
ທາງການຂົນສ່ົງເປັນຢາງຫຼາຍ.

    ໃນວັນທີ 22 ມີນາ, ຖຽວລົດໄຟສາກົນຕອງໂສສາງເຢັນຂອງ
ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີຂົນສ່ົງຜັກທອງຖ່ິນຢຸນນານໄດເດີນ
ທາງຈາກດານບົກສາກົນ ເຕິງຈຸນ(Teng Jun) ນະຄອນຄຸນໝິງ, 
ໝາຍເຖິງການຂົນສ່ົງສາກົນຕອງໂສສາງເຢັນຂອງເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນສອງຄ້ັງໃນແຕລະອາທິດຂອງດານບົກສາ
ກົນ ເຕິງຈຸນ ໄດເຂົ້າສູໄລຍະການດຳເນີນຢາງເປັນປົກກະຕິ
ແລວ. ດານບົກສາກົນ ເຕິງຈຸນ ຂົນສົ່ງສິນຄາສາຍເຢັນສູສະ
ຖານີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຕ ໂດຍຜານເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ແລະ ສົ່ງຕນະຄອນໂຮຈິມິນຂອງຫວຽດນາມໂດຍ
ຜານທາງຫຼວງ, ທ່ົວໄລຍະການຂົນສ່ົງທັງໝົດຄາດວາໃຊເວລາ
ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ.
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100 天，中老铁路传来新消息

     ຕ້ັງແຕວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 22 ມີນາ

ຂອງປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຄະນະວຽກງານດານ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟສະຖານີກວດກາຊາຍແດນບ

ຫານລວມກວດກາຖຽວລົດໄຟອອກຊາຍແດນ

ຈຳນວນ 231 ຖຽວ, ສິນຄາຂາອອກທະລຸ 1

ແສນໂຕນ, ແລະ ປະເພດສິນຄາລວມມີເຄ່ືອງ

ໃຊສອຍ ດອກໄມຜັກສົດ ຢາງລົດ ຕູກະຈາຍ

ໄຟຟາ ຝຸນເຄມີ ອາໄຫຼລົດຍົນ ເຄ່ືອງອຸປະກອນ

ໂຄງລາງ ເປັນຕ້ົນ.

      ຕ້ັງແຕປີນ້ີເປັນຕ້ົນມາ, ບັນດາການປົກ

ຄອງຂ້ັນແຂວງ ແລະຂ້ັນນະຄອນ ເຊ່ັນ: ແຂວງ

ຊານຊີ(Shanxi Province) ເຂດປົກຄອງຕົນ

ເອງຊົນເຜ່ົາວິວເອີຊິນຈຽງ(Xinjiang Uygur 

Autonomous Region) ເຂດປົກຄອງຕົນ

ເອງມົງກົນໃນ(Inner Mongolia Autono-

mous Region) ນະຄອນຈົງກິ່ງ(Chong

qing Municipality) ນະຄອນເຈິ້ງໂຈວ
(Zhengzhou, He'nan Province) ນະ

ຄອນຈຽງເໝີນ(Jiangmen City,Guang

dong Province) ແລະ ອ່ືນໆ ເລ່ີມເປີດແລນ

ຖຽວລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາຂາມຊາຍແດນເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ໄກທ່ີສຸດ:

ທາງດວນສາຍແມນ�າ້ລານຊາງ-

ແມນ�າ້ຂອງ:

1 ແສນໂຕນ: 

    ໃນເວລາ 12 ໂມງ 10 ນາທີ ວັນທີ 19 ມີນາ, 

ຖຽວລົດໄຟຖຽວໜຶ່ງໄດຂົນຕູຄອນເທັນເນີທີ່

ບັນທຸກອາໄຫຼລົດຍົນໃນນ�າ້ໜັກ 37 ໂຕນ ຄອຍໆ

ເດີນທາງອອກຈາກສວນອຸດສາຫະກຳຂົນສົ່ງ

ສາກົນ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຊີຊມູ ນະຄອນ ອຸລັນ

ຊາປູ ມົງໂກນໃນ(Inner Mongolia Wu

lanqab Qisumu Railway International 

Logistics Park), ໄລຍະທາງ 3600 ກວາກິ

ໂລແມັດຈາກທິດເໜືອສູທິດໃຕ ຜານດານບ

ຫານແຂວງຢຸນນານອອກສູຊາຍແດນ ແລະ 

ໄປເຖິງປະເທດລາວໂດຍຜານເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ, ຄາດວາຈະຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນປະເທດລາວຫັຼງຜານ 10 ວັນ, ການຂົນສ່ົງ

ຂອງຖຽວລົດໄຟຄັ້ງນີ້ໝາຍເຖິງເຂດປົກຄອງ

ຕົນເອງມົງໂກນໃນ(Inner Mongolia Auto-

nomousRegion)ໄດເປີດທຸລະກິດການຂົນສ່ົງ

ຂາມຊາຍແດນສາກົນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນຢາງເປັນທາງການ.

设计 武瑞

    ມີຜົນຜະລິດຕະພັນທ່ີຂົນສ່ົງລະຫວາງນະ

ຄອນຄຸນໝິງປະເທດຈີນຫານະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນປະເທດລາວທ່ີມີລັກສະນະຈຸດຄົງທ່ີ ສາຍ

ຄົງທ່ີ ເວລາຄົງທ່ີ ລາຄາຄົງທ່ີ ແລະ ໄປຮອດ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງໂດຍກົງໃນສະຖານີດຽວ

ເປັນຕ້ົນ, ໂດຍອີງອາໄສຕ “ທາງດວນສາຍ

ລານຊາງ-ແມຂອງ”, ເວລາການເດີນທາງ

ພຽງແຕຕອງການ 26 ຊ່ົວໂມງ. ໃນ 100 ວັນ

ຂອງການເປີດນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ, ຖຽວລົດໄຟສິນຄາລາວ-ຈີນ “ທາງດວນ

ສາຍລານຊາງ-ແມຂອງ” ສະສົມໄດແລນ

ລົດຈຳນວນ 30 ກວາຖຽວ.
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中老铁路新期待

3 月 12 日，中老铁路开通运营满 100 天，累计发

送旅客 180 多万人次，开行跨境列车 401 列，发送货物

244238 吨。 ຮູບ ① ຖຽວລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາສາກົນເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ “ຂະບວນ
ຈຽງຊ”(Jiangsu)

图① “江苏号”中老铁路国际货运列车 新华社 图

ຮູບ ②③ ໃນວັນທີ 11 ມີນາ, ນັກທອງທຽວລ�ຖາລົດທ່ີສະຖານີລົດໄຟເມືອງໄຊ

图②③ 3月11日，旅客在孟赛站等候乘车 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

①
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      ວັນທີ 12 ມີນາ, ໃນຖານະທ່ີເປັນໂຄງການຕົວແບບໃນການ
ຮວມມືທີ່ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຮວມກັນກ
ສາງຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”ລະຫວາງສອງປະເທດ
ລາວ-ຈີນ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດຕອນຮັບການຄົບຮອບ 
100 ວັນຂອງການເປີດນຳໃຊຢາງເປັນທາງການ. ໃນວັນທີ 3 
ທັນວາ 2021, ພາຍໃຕການເປັນສັກຂີພິຍານຮວມກັນຂອງຜູ
ນຳສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ, ຖຽວລົດໄຟຂະບວນ ຟູຊິງ ຫືຼ
ເວ້ົາວາ “ຄົນໂຄງສີຂຽວ” ທ່ີເດີນທາງຈາກສະຖານີລົດໄຟຄຸນ
ໝິງປະເທດຈີນ ແລະ ຖຽວລົດໄຟ EMU “ຂະບວນລານຊາງ ” 
ທີ່ເດີນທາງຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, 
ໄດບັນທຸກເອົາຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ
ຢາງເຕັມປຽມ ແລະ ເລ່ີມເປີດຂະບວນການເດີນທາງຄ້ັງໜ່ຶງ
ທ່ີຂາມຜານແມນ�າ້ພູຜາ ແລະ ແລນເຂ້ົາມາຫາກັນ. ພາຍໃນ 
100 ວັນ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟໄດບັນທຸກວັດຖສິ່ງຂອງ ແລະ ຜູ
ໂດຍສານໄປມາຫາສູກັນຢາງລຽນຕິດບຢຸດເຊົາ, ເຊ່ິງສາມາດ
ເວ້ົາໄດວາການເປີດການນຳໃຊໄດມີຜົນງານທ່ີແທຈິງ.
      ຕ້ັງແຕການເປີດນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນຕ້ົນ
ມາ, ຄວາມຕອງການດານການເດີນທາງຂອງຜູໂດຍສານນັບ
ມ້ືນັບສູງຂ້ຶນຢາງຕເນ່ືອງ, ມີປະຊາຊົນລາວຈຳນວນຫຼາຍໄດຂ່ີ
ລົດໄຟເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ຮອດວັນທີ 10 ມີນາ, ປະລິມານການ
ເປີດແລນຖຽວລົດໄຟຕອນຢູປະເທດລາວທັງໝົດແມນ 374 

ຖຽວ ແລະ ໄດຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານຈຳນວນ 182490 ຄົນ. ບ�ລິ
ສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດສືບຕຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ
ການບ�ລິການໃຫສູງຂ້ຶນຢາງບຢຸດຢ້ັງ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມຕອງ
ການການເດີນທາງຂອງປະຊາຊົນລາວຢາງພຽງພ�. ສຳລັບ
ຄວາມຕອງການປະລິມານຜູໂດຍສານລະຫວາງນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ຫາ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ເວລາການແລນລົດໄຟໃນ
ແຕລະວັນສຸກ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ໄດປຽນເປັນການແລນ
ລົດໃນແຕລະວັນ; ສາງຕ້ັງບອນຂາຍປ້ີຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 

ເຊ່ິງໄດອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍໃຫແກປະຊາຊົນທ່ີໄປຊ້ືປ້ີ.
      ຄຽງຄູກັນກັບການເພ່ີມສູງຂ້ຶນຂອງປະລິມານຜູໂດຍສານ 
ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄາກ�ໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຕເນື່ອງ. ຈົນ
ຮອດວັນທີ 10 ມີນາ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຕອນຢູລາວທັງ
ໝົດໄດແລນຖຽວລົດຂົນສ່ົງສິນຄາ 405 ຖຽວ, ໃນນ້ັນຖຽວລົດ
ໄຟທ່ີຂາມຊາຍແດນແມນ 401 ຖຽວ, ປະລິມານໃນມ້ືໜ່ຶງໄດ
ຂົນສ່ົງຫຼາຍທ່ີສຸດແມນ 6977 ໂຕນ. ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນເປີດການນຳໃຊແລວ, ບ�ລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ 
ຈຳກັດ ໄດເປີດດຳເນີນທຸລະກິດການຂົນສົ່ງສິນຄາຢູສະຖານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຕ ສະຖານີນາເຕີຍ ສະຖານີວັງວຽງ
ແລະ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງພະບາງເປັນເທື່ອລະກາວ. ຖຽວ
ລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາລາວ-ຈີນສາກົນ ແລນລົດໃຫຖ່ີຂ້ຶນ, ສິນຄາ
ໄດຂົນສ່ົງໄປເຖິງປະເທດໄທ ມຽນມາ ມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດ
ອ່ືນໆໃນ 10 ກວ່າປະເທດ, ປະເພດສິນຄາມີເຖິງ 100 ກວາປະ
ເພດ, ສວນສິນຄາທ່ີຂົນສ່ົງໄປປະເທດຈີນສວນຫຼາຍແມນ ຢາງ
ທຳມະຊາດ ເຂ້ົົາສານ ແປງມັນຕ້ົນ ຖານໄມ ຫີນແຮເຫັຼກເປັນ
ຕ້ົນ, ສິນຄາທ່ີສ່ົົງໄປປະເທດລາວສວນຫຼາຍແມນເຄ່ືອງໃຊປະຈຳ
ວັນ ຝຸນເຄມີ ເຄ່ືອງກົນຈັກເອເລັກໂຕຣນິກຕາງໆ ປັນຕ້ົນ, ພອມ
ທັງຜະລິດຕະພັນຕ່ອງໂສ້ສາງເຢັນທ່ີສ່ົງຕປະເທດໄທ ແລະ ປະ
ເທດອ່ືນໆ.
      ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເຊ່ືອມໂຍງຊອງທາງໃຫຍ
ລະຫວາງປະເທດລາວກັບຈີນ ໄທ ແລະ ປະເທດອອມຂາງ, ໄດ
ສະໜອງການຄ��້າປະກັນທາງການຂົນສົ່ງອັນໝັ້ນຄົງໃຫແກປະ
ເທດລາວໃນການຫັນປະເທດທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາ
ເປັນປະເທດທ່ີເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນ, ເຊ່ິງບົດບາດໃນການ
ຊກດັນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງລາວ ແລະ ຮັບ
ໃຊໃຫແກການກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ໄດຖືກເສີມ
ຂະຫຍາຍຢາງພ້ົນເດ່ັນກວາເກ່ົາ.

② ③
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ທານ ຫວັງເກິ່ງເຈຍ(Wang Gengjie)ປະທານບ�ລິສັດລົດ

ໄຟຈີນກົມຄຸນໝິງ

中国铁路昆明局集团有限公司董事长王耕捷 ：

       ສະພາບແວດລອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ີປອດໄຟ ເປັນ

ສີຂຽວ ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ສະດວກວອງໄວ, ເຮັດໃຫ ເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນກາຍເປັນພາຫະນະຄົມມະນາຄົມທ່ີໄດຮັບ

ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກປະຊາຊົນໃນເຂດແຄມທາງ. ບ�ລິສັດ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ ກົມຄຸນໝິງ ຈະເລັ່ງກສາງໂຄງການຊດ

ໜ່ຶງ ເພ່ືອຊກຍູການຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງຊອງທາງ ການ

ສາງສາຂ�້ເຊື່ອມໂຍງຂົນສົ່ງສິນຄາ ການພັດທະນາເຂດແຄມ

ທາງຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ພະຍາຍາມບັນລຸການພັດ

ທະນາການຂົນສ່ົງສິນຄາດວຍຊອງທາງ ການຊກຍູເສດຖະກິດ

ການຄາດວຍການຂົນສົ່ງສິນຄາ ການສາງສາອຸດສາຫະກຳ

ດວຍເສດຖະກິດການຄາ ການສ່ົງເສີມການພັດທະນາດວຍອຸດ

ສາຫະກຳ, ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການນຳພາແຜຂະ

ຫຍາຍຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫດີກວາເກ່ົາ. 

ທານນາງ ໂຫຼວສາ(Luo Xia) ສາດສະດາຈານຄະນະຄົມມະນາ
ຄົມຂົນສ່ົງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມພາກຕາເວັນຕົກ
ສຽງໃຕ(Southwest Jiaotong University)

西南交通大学交通运输与物流学院教授罗霞 ：

       ການເປີດນຳໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໃນທາດ
ແທໄດສາງເປັນຊອງທາງລົດໄຟທາງບົກລະຫວາງເສິງຕູ
(Chengdu City)-ຄຸນໝິງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການ
ເປີດນຳໃຊຖຽວລົດໄຟເສິງຢູ(Chengyu, ເສິງຕູ-ຈົງກ່ິງ)-ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນການເລ່ີມຕ້ົນ, ສິນຄາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ຂອງແຂວງເສສວນ(Sichuan Province)ຈະຂົນສ່ົງໄປສູປະ
ເທດລາວ ໂດຍຜານເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ແລະ ສາມາດ
ເຂ້ົາຮວມການຮວມມືຈີນ-ອາຊຽນໃຫຍ່ິງດີກວາເກ່ົາ.
      ສູພາຍນອກ, ເຂດເສິງຢູ ຄວນອີງອາໄສຕການເປີດນຳໃຊ
ຂອງຖຽວລົດໄຟສາກົນ ຍົກສູງການຮວມມືດານອຸດສາຫະກຳ
ກັບເຂດແຄມທາງລົດໄຟເປັນເທ່ືອລະກາວ, ຕ້ັງໜາບຸກທະລຸຕະ
ຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ຄວນສາງສາສູນການຄາ
ຂາມຊາດທີ່ເຜີຍແຜອິດທິພົນຢູໃນຕົວເມືອງຫຼັກຂອງເຂດພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕປະເທດຈີນ, ສາງສາຖານເວທີການຮວມມື
ສັງລວມກັບປະເທດອາຊຽນ ແລະ ເຂດແຄວນຢູໃນດານການ
ຄາ ດານການລົງທຶນ ດານວັດທະນະທຳ ດານເຕັກນິກ ແລະດານ
ອື່ນໆ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນສອງຝາຍໃຫເປັນເສລີ ການຄາມີ
ຄວາມສະດວກ; ເຮັດການຂົນສ່ົງດວຍຫຼາຍຮູບແບບ(Link type 

multimodal transport)ໃຫດີ,  ຄຸມຄອງ ຫຸຼດຜອນເວລາ ແລະ 
ຕ້ົນທຶນຂອງການຂົນສ່ົງສິນຄາ ແລະ ການບ�ລິການ, ຮັບປະກັນ
ຮູບແບບການຂົນສົ່ງທີ່ແຕກຕາງກັນປະສານສົມທົບກັນ ແລະ 
ເຊື່ອມຈອດກັນຢາງມີປະສິດທິພາບ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາ
ມາດໃນການແຂງຂັນດານຊອງທາງເດີນຂອງສິນຄາ; ຄວນ
ເຮັດໃຫຖຽວລົດໄຟສາກົນ ກັບ ຂະແໜງການປິ່ນອອມໄດພັດ
ທະນາຢາງກົມກືນກັນ.

安全 绿色 高效 
便捷的运行环境

成都—昆明—万象
陆上铁路通道
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ທານ ຟາງລີຊ(Fang Lixu)ປະທານສະພາການຄາສາກົນແຂວງ
ກວາງຕຸງ

广东省贸促会（广东国际商会）会长方利旭 ：

       ໃນມ້ືດຽວກັນຂອງການເປີດນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ, ແຂວງກວາງຕຸງໄດເລ່ີມແລນລົດໄຟສາກົນໄປສູປະເທດ
ລາວສອງຖຽວ. ແຂວງກວາງຕຸງເປັນແຂວງໃຫຍການຜະລິດ
ລົດຍົນ, ພາຍໃນຂອບເຂດສັນຍາອາເຊັບ(RCEP) ຂະໜາດ
ການຄາອາໄຫຼຂອງລົດຍົນແມນກວມເອົາອັດຕາສວນຫຼາຍ, 
ການໄປມາຫາສູກັນທາງການຄາມີຫຼາຍ. ການຫຼຸດຜອນຂອງ
ພາສີອາກອນ ຈະຫຼຸດຜອນຕົ້ນທຶນການຄາຂອງຜະລິດຕະພັນ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດໂດຍກົງ. ນອກຈາກນີ້, ສນັຍາອາເຊັບນຳໃຊກົດລະ
ບຽບແຫຼງກຳເນີດທ່ີສະສົມໃນພາກພ້ືນ, ເບ່ິງຈາກແງຍາວໄກ
ແລວ ຈະສາມາດສາງທາແຮງຕອງໂສການຜະລິດລົດຍົນຂອງ
ພາກພ້ືນໃຫເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ, ຊກຍູວິສາຫະກິດຂະຫຍາຍຕົວການ
ລົງທຶນພາຍໃນພາກພ້ືນໃຫກວາງຂວາງ, ເຊ່ິງຈະສາງເປັນສະ
ຖານະການພາບລວມຕອງໂສການຜະລິດທີ່ມີປະສິທິພາບຍິ່ງ
ສູງຂ້ຶນ ຕ້ົນທຶນສັງລວມຍ່ິງຕາກວ່າ ແລະ ຜົນງານການທຸລະກິດ
ຍິ່ງດີກວາ. ຈາກອຸດສາຫະກຳລົດຍົນກ�ສາມາດສັງເກດເຫັນ
ວາ, ອິດທິພົນການປະດິດສາງທາງການຄາອັນຍິ່ງໃຫຍຂອງ
ສັນຍາອາເຊັບທີ່ນຳມານັ້ນ ແມນບສາມາດລະເລີຍໄດ, ແລະ 
ຍັງຈະຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເຂດລຽບຕາມເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນອີກດວຍ.

ທານນາງ ເຈິ້ງຢາລີ(Zheng Yali)ຄະນະບ�ດີວິທະຍາໄລອາ
ຊີບການເງິນ ເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Province)

浙江金融职业学院院长郑亚莉 ：

       ຖືການເປີດນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນກາລະ
ໂອກາດທີ່ດີ, ການເປີດນຳໃຊຂອງຖຽວຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນ
ລະຫວາງນະຄອນຢ້ີອູ(Yi Wu City)-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະ
ຕັດຫຍ�ເ້ວລາການຂົນສ່ົງສິນຄາລະຫວາງແຂວງເຈ້ີຈຽງ ແລະ 
ແຂວງແຄມທະເລພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕຂອງຈີນ ກັບ ປະ
ເທດອາຊີອາຄະເນ ແລະ ເຂດແຄວນຕ່ືມອີກກາວໜ່ຶງ.
      ຖຽວລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບ “ຢ້ີຊິນໂອ”(Yi xin ou, ນະຄອນຢ້ີ
ອູແຂວງເຈີ້ຈຽງປະເທດຈີນຫາມາດຣິດປະເທດແອ້ສປາຍ), 
ຂົນສົ່ງສິນຄາຕອນກັບຄືນຈາກເອີຣົບຮອດທາເຮືອເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟຢ້ີອູແລວສືບຕສ່ົງຕເຂດປອດພາສີສັງລວມຢ້ີອູ, ໂດຍຜານ
ຖຽວລົດໄຟສາກົນເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນສ່ົງຕນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ເຊ່ິງໄດບັນລຸການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນລະຫວາງ
ອາຊີກາງ ກັບ ອາຊຽນ.
      ແຂວງເຈ້ີຈຽງເພ່ິງພາຖຽວລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບ ແລະ ເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ຊອງທາງອ່ືນໆ, ຄວນສາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການກສາງຊອງທາງທາງບົກທີ່ອວາຍໜາສູທິດ
ສຳຄັນຕາງໆເຊັ່ນ: ອາຊີອາຄະເນ ອາຊີໃຕ ອາຊີກາງ ເປັນ
ຕ້ົນ, ປະສານຕມາດຖານກົດລະບຽບສາກົນຢາງເປັນທາງການ, 
ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊກຍູກັບມາດຖານ ຄື ພາຫະນະການຂົນ
ສົ່ງ ຂັ້ນຕອນວຽກງານ ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພ ຕົວແບບ
ການບ�ລິການ ຂ�ມູ້ນຂາວສານ ແລະອ່ືນໆ.

义乌—万象国际货运列车

RCEP 为中老铁路沿线经
济发展带来巨大推动

4hP;]qfw20qolqj'lyo7hklkdqo1uhv6-
ot7vos];';P'9ao
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发展中老铁路 
云南推出三年行动计划

不久前，云南省正式印发了《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神维护好运营好中老铁路开

发好建设好中老铁路沿线三年行动计划》，明确提出实现中老铁路客运量、跨境货运量、沿线州市

市场主体“三个倍增”以及实现中老班列常态化运行的总体目标。计划投资 600 多亿元用于通道

能力提升、物流枢纽建设和沿线产业开发等，并支持昆明打造国际性综合交通枢纽节点。

ປີ 2023, ຈຳນວນການຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານ

ໝົດປີຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນບັນ

ລຸເຖິງ 7 ລານເທ່ືອຄົນຂ້ຶນໄປ; ປະລິມານ

ການຂົນສ່ົງສິນຄາຂາອອກຂາເຂ້ົາໝົດປີ

ບັນລຸ 2,4 ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ, ໃນນ້ັນ, ການ

ຂາເຂ້ົາບັນລຸ 1,4 ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ ການ

ຂາອອກບັນລຸ 1 ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ.

ປີ 2022, ຈຳນວນການຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານ

ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ບັນລຸ 4,5 

ລານເທື່ອຄົນຂຶ້ນໄປ; ປະລິມານການຂົນ

ສ່ົງສິນຄາຂາອອກຂາເຂ້ົາໝົດປີບັນລຸ 1,6 

ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ, ໃນນ້ັນ, ການຂາເຂ້ົາ 1 

ລານໂຕນຂຶ້ນໄປ ການຂາອອກ 6 ແສນ

ໂຕນຂ້ຶນໄປ.

CFP 图
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    ເມື່ອບດົນມານີ້, ແຂວງຢຸນນານໄດຖະແຫຼງອອກຢາງ

ເປັນທາງການ  ແຜນແມບົດ 3 ປີວາດວຍການປະຕິບັດຈິດ

ໃຈຂອງຄຳປາໄສອັນສຳຄັນຂອງທານເລຂາທິການໃຫຍ  ສີ

ຈ້ິນຜິງ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ດຳເນີນການເສ້ັນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນໃຫດີ ແລະ ການພັດທະນາການສາງສາເຂດແຄມ

ທາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫດີ, ເຊ່ິງໄດກຳນົດເປ້ົາໝາຍ

ໂດຍລວມໃນການຍົກສູງປະລິມານການຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານ ປະ

ລມິານການຂນົສົງ່ສນິຄາຂາມຊາຍແດນ ແລະ ໂຄງລາງຕະ

ປີ 2024, ຈຳນວນການຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານ

ໝົດປີຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນບັນ

ລຸເຖິງ 9 ລານເທ່ືອຄົນຂ້ຶນໄປ; ປະລິມານ

ການຂົນສ່ົງສິນຄາຂາອອກຂາເຂ້ົາໝົດປີ

ບັນລຸ 3,4 ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ, ໃນນ້ັນ, ການ

ຂາເຂ້ົາບັນລຸ 1,9 ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ ການ

ຂາອອກບັນລຸ 1,5 ລານໂຕນຂ້ຶນໄປ.

ຫຼາດຂອງກິ່ງແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆແຄມທາງໃຫບັນລ ຸ

“ການເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 3 ເທ່ົາ”, ພອມທັງການດຳເນີນທຸລະກິດເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫເປັນປົກກະຕິ. ມີແຜນການຈະລົງທຶນ 
60 ກວາຕື້ຢວນເຂົ້າໃນການຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງຊອງ

ທາງຄົມມະນາຄົມ ການສາງສາສູນການຂົນສົ່ງ ການພັດທະ

ນາອຸດສາຫະກຳແຄມທາງ ແລະອ່ືນໆ, ພອມທັງສະໜັບສະໜູນ

ນະຄອນຄຸນໝິງປະດິດສາງຂອດສຳຄັນດານການຄົມມະນາຄົມ

ສັງລວມທ່ີມີລັກສະນະສາກົນ.

总体目标

设计 武瑞
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     ການປະຕິບັດ “ການເຄ່ືອນໄຫວໃຫຍ 4 ປະການ” ຄື: ການ
ຍົກສຸງຄວາມສາມາດໃນດານເປັນຊອງທາງຜານ ການສາງ
ສູນໂລຈີສຕີກ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບຳລຸງ
ສາງອົງປະກອບສຳຄັນຂອງຕະຫຼາດ, ໃນເບ້ືອງຕ້ົນຈະວາງແຜນ
ການຄ້ົນຄວາແລະບຳລຸງສາງ 50 ໂຄງການເພ່ືອເປັນເສ້ົາຄ�າ້. 
ໃນນັ້ນ, ໂຄງການການຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງຊອງທາງ

ມີ 8 ໂຄງການ, ໂຄງການການສາງສາສູນໂລຈີສຕີກມີ 16 

ໂຄງການ, ໂຄງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຂດແຄມທາງ
ມີ 26 ໂຄງການ. ຈຳນວນ 50 ໂຄງການດ່ັງກາວນ້ີ ມີການລົງ
ທຶນທັງໝົດ 88,2 ຕ້ືຢວນຈີນຂ້ຶນໄປ, ການລົງທຶນສະສົມທັງໝົດ
ໃນໄລຍະ 3 ປີແມນ 60,5 ຕ້ືຢວນຈີນຂ້ຶນໄປ.

ໜາທ່ີຕ້ົນຕ�
主要任务

ການເຊ່ືອມໄຮຮອຍຕລະຫວາງທາງຫຼວງທາງລົດໄຟກັບຕອງ
ໂສຂົນສ່ົງແບບໂຕ່ງໂສ້ສາງເຢັນ

公铁冷链接驳无缝衔接 ：

       ຢູຂອດສຳຄັນຂອງເຂດແຄມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, 
ເລັ່ງກສາງໂຄງລາງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງສິນຄາລະບົບຕອງ
ໂສສາງເຢັນ, ພັດທະນາຖຽວລົດຕອງໂສສາງເຢັນຢາງແຂງ
ແຮງ, ແລະ ຊກຍູການເຊ່ືອມໄຮ້ຮອຍຕລະຫວາງທາງຫຼວງກັບ
ຕອງໂສສາງເຢັນທາງລົດໄຟ. ເລ່ັງກສາງຖານເວທີຂ�ມູ້ນຂາວ

ສານສັງລວມຂອງການຂົນສ່ົງແບບປັນຍາເຂດແຄມທາງເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊເຕັກນິກດີຈີຕອນ
ເຂ້ົາໃນສາງ ການຂົນສ່ົງ ການຂົນຍາຍຂ້ຶນລົດ ການແຈກຢາຍ 
ແລະ ຂ້ັນຕອນການຂົນສ່ົງອ່ືນໆໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ, ບັນລຸການບ�ລິຫານ
ຂັ້ນຕອນການຂົນສົ່ງຕາງໆໃຫປານີດລະອຽດ ໃຫເຄື່ອນໄຫວ 
ແລະ ໃຫເບິ່ງເຫັນໄດ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບການເຄື່ອນ
ໄຫວ ແລະ ລະດັບທັນສະໄໝຂອງການຂົນສ່ົງ.

CFP 图
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ປະສິດທິພາບຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟ:

铁路效能 ：

       ຊກຍູສ່ົງເສີມການເຊ່ືອມຕໃຫມີປະສິດທິພາບລະຫວາງ
ຖຽວລົດໄຟສາກົນລາວ-ຈີນ ກັບ ຖຽວລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບເປັນ
ຕ້ົນ, ລ�ຖາຫັຼງຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຮັບການຄຸມຄອງ
ຢາງຮຽບຮອຍແລວ, ດຳເນີນການພັດທະນາຜົນຜະລິດຕະພັນ
ຂອງຖຽວລົດໄຟການທອງທຽວຢາງຫາວຫັນ.
      ເລັ່ງການກສາງໃໝເຄືອຂາຍເສັ້ນທາງລົດໄຟພາຍໃນ
ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ການເດີນທາງອອກຈາກແຂວງ ແລະ 
ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃຫດີຂ້ຶນ, ບັນລຸເສ້ັນທາງລົດໄຟຕິດ
ພັນກັບກ່ິງແຂວງ ແລະ ເມືອງຕາງໆຂອງແຂວງຢຸນນານ ແລະ 
ຕິດພັນກັບຊອງທາງສະດວກກັບເຂດທອງຖິ່ນອື່ນໆຂອງຈີນ.
ເລ່ັງການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕິດພັນກັບເສ້ັນທາງ
ສາຍສະເພາະຂອງວິສາຫະກິດແຮເຫັຼກຂະໜາດໃຫຍ, ເຂດສວນ
ອຸດສາຫະກຳ, ສວນການຂົນສົ່ງສິນຄາ, ເພື່ອພັດທະນາການ
ຂົນສ່ົງເຊ່ືອມຕທ່ີມີຫຼາຍຮູບແບບ.
      ພະຍາຍາມເລ່ັງຊກຍູສ່ົງເສີມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 
ໃຫມີການເຊ່ືອມຕທ່ີໄຮຮອຍຕກັບເສ້ັນທາງຂອງປະເທດໄທ ແລະ
ເລ່ັງການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟໄທ-ຈີນ, ສາງຊອງທາງເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟສາກົນຈີນ-ລາວ-ໄທໃຫສະດວກວອງໄວຍ່ິງຂ້ຶນ.

ສາງຕາງປະເທດ

海外仓 ：

      ຊ້ີນຳວິສາຫະກິດການຂົນສ່ົງ ຖານເວທີການຄາເອເລັກໂຕຣນິກແບບ
ສັງລວມສາງສາງຕາງປະເທດຢູຕົວເມືອງໃຈກາງ ສູນການຂົນສ່ົງທ່ີສຳຄັນ 
ແລະ ທາເຮືອທ່ີສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ມາເລເຊຍ ສິງກະ
ໂປ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆ, ເພ່ືອສະໜອງຈຸດລວມຊມທາງການ
ຂົນສ່ົງຕາງປະເທດໃຫແກການແຈກຢາຍສິນຄາຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ; ພອມທັງຊກຍູການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມຊາຍແດນ ການສົ່ງເຄື່ອງ
ດວນ EMS ແລະ ວິສາຫະກິດອ່ືນໆ ຈັດສາງເຄືອຂາຍການຈຳໜາຍ ການຂົນສ່ົງ 
ການແຈກຢາຍຂອງການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມຊາຍແດນ, ຄົ້ນຫາພັດທະ
ນາຮູບແບບ “ຖຽວລົດໄຟລາວ-ຈີນ+ການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມຊາຍແດນ”. 
ຄົ້ນຫາພື້ນຖານການໄລສົດການຄາເອເລັກໂຕຣນິກຂາມຊາຍແດນຢູລາວຢູ
ໄທ, ເພ່ືອດຳເນີນການສະເໜີ ແນະນຳຜົນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທ່ີມີເອກະລັກ.

ການຜານດານທ່ີສະດວກວອງໄວ

便利通关 ：

      ກົມພາສີຄຸນໝິງຈະຍົກສູງລະດັບການນຳໃຊເຕັກນິກຂ�ມູ້ນຂາວສານຢູ
ດານທາງລົດໄຟບຫານ, ສົ່ງເສີມກົນໄກການປະສານງານຂອງດານຊາຍ
ແດນລາວ-ຈີນ ແລະ ເພ່ີມທະວີການປະສານຮວມມືໃຫເຂ້ັມແຂງ, ຊກຍູສ່ົງເສີມ
ການອະນຸຍາດການກວດກາເຊ້ືອພະຍາດ ແລະ ນຳເຂ້ົາຜົນຜະລິດຕະພັນກະ
ສິກຳຂອງລາວ, ສືບຕສາງປະເພດການນຳເຂົ້ານຳອອກສິນຄາໃຫອຸດົມສົມ
ບູນຂຶ້ນ, ຍົກສູງລະດັບການຜານດານເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫສະດວກຂຶ້ນ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດບົດບາດຂອງດານເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນໃຫສູງຂ້ຶນ. ຊກຍູສ່ົງເສີມນະຄອນຄຸນໝິງສາງສູນແຈກຢາຍຖຽວ
ລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາສາກົນໃນລັກສະນະເຂດແຄວນ, ເພ່ືອຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາຂົນສ່ົງສິນຄາຂາມຊາຍແດນຂອງເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

CFP 图
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傣泰民族文化，在传承中发展
从高层交往到民间友好，从经贸合作到旅游互通，

从文化交流到味蕾体验，中老命运共同体正在越来越

多的领域得到体现。本期开始，《占芭》杂志将邀请中

国、老挝以及其他澜湄国家的专家学者，推出“澜湄

OUTLOOK”专栏，针对中老友好合作的话题展开讨论。

本期话题，聚焦傣泰民族文化。

      ເລ່ີມຈາກການແລກປຽນທາງຂ້ັນສູງເຖິງການໄປມາຫາ

ສູກັນລະຫວາງປະຊາຊົນທອງຖ່ິນ, ເລ່ີມຈາກການຮວມມືທາງ

ການຄາເຖິງການເຊ່ືອມຕກັນດານການທອງທຽວ, ເລ່ີມຈາກ

ການແລກປຽນທາງວັດທະນະທຳເຖິງການສຳຜັດທາງລົດຊາດ

ທ່ີປາຍລ້ີນ, “ຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ” ຖືກສອງແສງອອກຢູ

ໃນຂົງເຂດທ່ີນັບມ້ືນັບກວ້າງຂວາງ. ຕ້ັງແຕສະບັບເດືອນນ້ີເປັນຕ້ົນ

ໄປ, ວາລະສານ ຈຳປາ ຈະເຊ້ືອເຊີນຊຽວຊານ ນັກວິຊາການ

ຂອງປະະເທດຈີນ ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໃນເຂດແມນ�້າ

ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງອ່ືນໆມາສະເໜີອອກຄ�ລຳພິເສດ ກ�ຄື “ທັດ

ສະນະລານຊາງ-ແມຂອງ”(Lancang-Mekong) ແລະ ດຳ

ເນີນການພິຈາລະນາສົນທະນາກັນຕຫົວຂ�ດ້ານການຮວມມືແຫງ

ມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ. ຫົວຂ�ຂ້ອງສະບັບເດືອນນ້ີແມນໄດສຸມໃສ

ວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາໄຕ-ໄທ.

      ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ ເປັນກຸມຊົນເຜ່ົາໜ່ຶງທ່ີໄດ

ແຈກຢາຍຢູປະເທດຈີນ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ອິນເດຍ ແລະ ປະ

ເທດອ່ືນໆ ທ່ີມີປະຫວັດສາດ ແລະ ສາຍພົວພັນແຫຼງກຳເນີດທາງ

ຊົນເຜົ່າອັນດຽວກັນ. ເຂົາເຈົ້າມີແຫຼງກຳເນີດດານວັດທະນະ

ທຳດຽວກັນ ແລະ ປະເພນີທີ່ຄາຍຄືກັນ, ເນື່ອງຈາກວາແຈກ

ຢາຍຢູປະເທດທ່ີແຕກຕາງກັນ ຈ່ຶງສາງເປັນວັດທະນະທຳທອງ

ຖ່ິນທ່ີປະກອບມີເອກະລັກພິເສດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄຽງຄູກັນກັບການ

ພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດໂລກາພິວັດ, ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ

ຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທໄດເຊື່ອມເຂົ້າໃນກະແສຂອງການພັດທະ

ນາວັດທະນະທຳໂລກທາມກາງການກະທົບ ແລະ ການເຊ່ືອມ

ໂຍງຢາງເປັນເທ່ືອລະກາວ. ບວາແມນອາຄານວັດພຸດທ່ີອອກ

ແບບອັນປະເສີດ, ຫືຼວາວັດທະນະທຳ “ຮອຍຍ້ິມແບບໄທ” ທ່ີອອນ

ໂຍນ, ຈົນເຖິງວາເສດຖະກິດການສຳຜັດວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາ

ຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ, ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-

ໄທທ່ີພັດທະນາທ່າມກາງການສືບທອດກຳລັງສ່ົງເສີມກຳລັງທ່ີ

ມີຊີວິດຊີວາອອກມາ.

CFP 图

澜湄 OUTLOOK
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面向未来研究南亚东南亚傣泰民族

作者 ：桐柏（THONGBAY SIVILAY、老挝）

单位 ：云南师范大学

未来，分布在各区域的傣泰民族之间的交流合作，在

文化认同、情感认同的基础上，会从民族和民族之间的合

作，转换为不同区域的家人之间的合作，以家庭成员的身

份，共同发展并传承本民族文化的特点。

      ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທເປັນຊົນເຜ່ົາທ່ີດ�າລົງຊີວິດ 

ແລະ ແຈກຢາຍຢູອາຊີຕາ ເວັນ ອອກສຽງ ໃຕ ແລະ ພາກພື້ນ

ອ່ືນໆ, ເຊ່ິງບອນອາໄສຕ້ົນຕ�ແມນອິນເດຍ, ລາວ, ໄທ, ຫວຽດ

ນາມ, ແຂວງກວາງຕຸງ(Guangdong Province) ເເຂວງ

ກຸຍໂຈວ(Guizhou Province) ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ເຂດ

ປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວງກວາງຊີ(Guangxi Zhuang 

Autonomous Region)ທ່ີຢູພາກໃຕຈີນ, ແຕໃນບອນທ່ີຕາງ

ກັນ ກ�ມີຊ່ືທ່ີຕາງກັນ, ຕົວຢາງວາ: ໄທຢວນ ໄທລ້ື ໄທຄຸງ ໄທຢາງ 

ໄທດ�າ ໄທຂາວ ລາວ ໄທ ຈວງ ປູຍີ(Buyei ethnic group) 

ດົງ(Dong ethnic group) ສຸຍ (Sui or Shui ethnic group)

ແລະອ່ືນໆ.

ວັດຂອງຫຼວງພະບາງປະເທດລາວ

老挝琅勃拉邦古城寺庙 新华社 图 29
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       ກອນອ່ືນໝົດ,  “ໄຕ” “ໄທ” “ປູ” ແລະອ່ືນໆລວນແຕເປັນ

ຊ່ືເອ້ີນ ທ່ີ ຕາງໜາ  “ຄົນ”  ໃນ ພາສາຊົນເຜ່ົາຕະກຸນ ໄຕ-ໄທ, ເຖິງ

ແມນວາຊ່ືເອ້ີນແຕກຕາງກັນ ແຕມີ ຄວາມ ໝາຍ ຄື ກັນ.

     ໜຶ່ງພັນປີກອນ, ໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ�້າຂອງໃນປັດຈຸບັນ

ມີຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທມີລາຊະວົງດຽວກັນ, ບັນພະບຸ

ລຸດຂອງຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູພາກພື້ນນີ ້

ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕເນ່ືອງ, ຕມາ, ໃນບອນທ່ີຕາງ

ກັນ ກ�ຂ້ຶນກັບປະເທດທ່ີຕາງກັນແລວ ເຊ່ັນ ລັດອັດຊ�າ(Assam)

ໃນອິນເດຍ, ແຂວງຢຸນນານ ເເຂວງກຸຍໂຈວ ເຂດປົກຄອງຕົນ

ເອງຊົນເຜ່ົາຈວງກວາງຊີ ແລະ ເຂດແຂວງອ່ືນໆ, ພາກເໜືອ

ຂອງມຽນມາ, ພາກເຫນືອຂອງຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ແລະ

ອ່ືນໆ.

ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທແມນໃຜ?

一、傣泰民族是谁？

       ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທສວນຫຼາຍຈະເລືອກດ�າລົງ

ຊີວິດຢູແຄມແມນ�າ້ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂປູກເຂ້ົານາ, ການຈັດປະເພດ

ພາກພ້ືນອາໄສຂອງຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຕາມເຂດລອງ

ແມນ�າ້ ຕ້ົນຕ�ແມນ:

ການແຈກຢາຍຂອງຊນົເຜົາ່ຕະກນຸພາສາໄຕ-ໄທ

二、傣泰民族分布

ຮູບ ① “ນາງສັງຂານ” ປະເທດລາວ

图① 老挝“宋干小姐”新华社 图

ຮູບ ② ຊາວປະມົງລາວຫາປາຢູຕາມລ�າແມນ�າ້ຂອງທ່ີໃກກັບເມືອງບູຮານ
ຫຼວງພະບາງ
图② 老挝渔民在琅勃拉邦古城附近的湄公河上捕鱼 新华社 图
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①

     (1)ອິນເດຍ ແລະ ພາກໃຕຂອງຈີນທີ່ຢູເຂດລອງແມນ�້າ

ພົມມະບຸດ (Brahmaputra);

     (2)  ແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ, ລັດ ຊານ(Shan State)

ຂອງມຽນມາ, ລາວ ແລະ ໄທທ່ີຢູເຂດລອງແມນ�າ້ຂອງ;

      (3)ແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ, ພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ

ທ່ີຢູເຂດລອງແມນ�າ້ແດງ ແລະ ແມນ�າ້ດ�າ;

       (4)ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຈວງກວາງຊີຂອງຈີນ,ພາກ

ເໜືອຂອງຫວຽດນາມທີ່ຢູເຂດລອງແມ່ນ�້າສຸຍໂຂ(Shuikou 

River);

    (5)ພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມນ�້າຂອງທີ່ໃນເຂດລອງແມ

ນ�້າສາລະວິນ(Sal1ween River)ຕົ້ນຕ�ແມນພາກເໜືອຂອງ

ມຽນມາ ລວມທັງເຂດລອງແມນ�າ້ສາລະວິນ ແລະ ພົມມະບຸດ
(Brahmaputra) ທ່ີແຈກຢາຍເຖິງອິນເດຍ;

      (6)ເຂດລອງແມນ�າ້ເຈ້ົາພະຍາທ່ີຢູໃນໄທ.

     ເຖິງແມນວາການແຈກຢາຍຢາງກວາງຂວາງຂອງຊົນ

ເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ, ແຕຕ້ົນຕ�ແມນຢູພາກພ້ືນອາຊີ ໃຕອາ

ຊີ ຕາ ເວັນ ອອກສຽງ ໃຕ ແລະອ່ືນໆ, ເຊ່ິງພວກເຂົາເຈ້ົາມີວິຖີຊີ

ວິດຄືກັນ, ວັດທະນະທ�າມູນເຊ້ືອດ້ັງເດີມກ�ມີຄວາມຄາຍຄືກັນ.
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     ລັກສະນະຂອງຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທີ່ຢູໃນເຂດ
ຕາງໆລວນແຕໄດສະທອນເຖິງວິຖີຊີວິດຕາງໆຂອງຊົນເຜົ່າ
ເອງ, ສ�າລັບວິຖີຊີວິດເຫ່ົຼານ້ີລວນແຕມາຈາກປະສົບການຊີວິດ
ປະຈ�າວັນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ລັກສະນະຂອງຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາ
ສາໄຕ-ໄທສາມາດສະຫຼຸບເປັນບາງດານຄືດັ່ງນີ້: ເສດຖະກິດ
ຂອງຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທແມນອີງໃສການປູກເຂ້ົານາ
ເປັນຕ້ົນຕ�; ເຂດທ່ີຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທດ�າລົງຊີວິດສວນ
ຫຼາຍເຊື່ອຖືສາສະໜາພຸດ; ເຮືອນພັກດັ້ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າ
ຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທມີຄວາມຄາຍຄືກັນ, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວາ 
“ອາຄານໄມໄຜ”; ວັດທະນະທຳຕ�າ່ຜາແພ ແລະ ເຄ່ືອງນຸງຫ່ົມ
ມີລັກສະນະລວດລາຍທີ່ຕາງກັນຢູເຂດທີ່ຕາງກັນ; ບອນທີ່ຊົນ
ເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທແຈກຢາຍຢູເຂດລອງແມນ�້າຂອງມີ
ບຸນຄືກັນຫຼາຍຢາງ ເຊ່ັນ: ບຸນສົງການ ບຸນອອກພັນສາແລະອ່ືນໆ.

ລັກສະນະຂອງຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ

三、傣泰民族的特点

      ການປຽນແປງທາງດານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ 
ແລະ ວັດທະນະທຳໃນປັດຈຸບັນ ມີຜົນກະທົບນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນຕວັດ
ທະນະທ�າດ້ັງເດີມ ແລະ ລັກສະນະຊົນເຜ່ົາຂອງຊົນເຜ່ົາໃນພາກ
ພື້ນຕາງໆ, ສະນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລໃນເຂດທີ່ກຽວຂອງຈ�າ
ເປັນຕອງດ�າເນີນການຄ້ົນຄວາສຶກສາກຽວກັບຊົນເຜ່ົາຂາມຊາດ
ແລະ ຊົນເຜ່ົາຕາງໆຈະສືບ ທອດ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊົນ ເຜ່ົາຕົນ
ເອງແນວໃດ  ແລະ ຈະຮວມ ມື ພັດທະນາ ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນແນວ
ໃດ,  ລວມທັງ ເຜີຍ ແຜ ໝາກຜົນ ການ ຄ້ົນ ຄວ້າ ເຖິງບອນເຕ້ົາໂຮມ
ຂອງຊົນເຜ່ົາຕາງໆ ເພ່ືອສາງຕ້ັງເຄືອຂາຍພົວພັນທ່ີມີລັກສະນະ
ສາຍພົວພັນຊົນເຜ່ົາ ແລະ ສ່ົງເສີມການສືບ ທອດ ແລະ ການແລກ
ປຽນຂອງວັດທະນະທ�າຊົນເຜ່ົາ.
      ໃນ ອະນາຄົດ, ບົນ ພ້ືນຖານຂອງຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບ

ກັນດານວັດທະນະທ�າ ແລະ ອາລົມ ຈິດ,  ການ ຮວມ ມືແລກປຽນ 

ລະຫວາງ ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທ່ີແຈກຢາຍຢູເຂດທ່ີຕາງ

ກັນຈະຫັນເປັນການຮວມມືລະຫວາງສະມາຊິກຄອບຄົວທ່ີຢູພາກ

ພ້ືນຕາງກັນ ຈາກການຮວມມືລະຫວາງຊົນເຜ່ົາທ່ີຕາງກັນ, ເຊ່ິງ

ຈະຮວນກັນພັດທະນາ ແລະ ສຶບທອດລັກສະນະວັດທະນະທ�າຂອງ

ຊົນເຜ່ົາຕົນເອງ ໃນຖານະທ່ີເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວ.

      ໃນຖານະທ່ີເປັນຄອບຄົວໃຫຍດຽວກັນ, ກອນອ່ືນໝົດ ລະ
ຫວາງພີ່ນອງຕາງໆຄວນໄປມາຫາສູກັນແລະ ກັນ, ໂດຍສະ
ເພາະແມນຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຂອງປະເທດຕາງໆ, 
ຄວນເຂ້ົາໃຈວັດທະນະທ�າດ້ັງເດີມ ແລະ ວັດທະນະທ�າເອກະລັກ
ສະເພາະຂອງຊົນເຜ່ົາໃນເຂດຕາງໆເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ເກັບ
ກ�າຂ�ມູ້ນທ່ີກຽວຂອງ, ເຊ່ິງເປັນຂ�ມູ້ນອາງອີງທ່ີຄ້ົນຄວາຮວມມື
ກັນໃນອະນາຄົດ.

ການຄ້ົນຄວາສຶກສາກຽວກັບຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາ

ສາໄຕ-ໄທໃນອະນາຄົດ
四、傣泰民族的未来研究

②
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当代傣泰民族文化的发展与变迁

进入 21 世纪 20 年代，傣泰民族文化面临新的发展

与变迁。在经济全球化和世界多极化背景下，傣泰民族

文化的变迁和传承体现出了三个明显的时代特征。即文

化更具多样性，多样性中的不平衡性和文化传承迈入数

字化时代。

ຜູຂຽນ: ກຸມຄ້ົນຄວາຫອງການໄທຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວາອາຊີໃຕ ອາຊີອາ

ຄະເນຈີນ(ຄຸນໝິງ)

作者 ：中国（昆明）南亚东南亚研究院泰国所课题组

ຮຸບ①ຕະຫຼາດກາງຄືນ ເກ້ົາຈວງຊີຊວງຈິງ(Gao Zhuang Xi Shuang 

Jing ) ທ່ີນະຄອນຊຽງຮຸງ(Jinghong City)ສິບສອງພັນນາ

图① 位于西双版纳景洪市的告庄西双景星光夜市 新华社 图

ຮຸບ ② ລູກຄາເລືອກຊ້ືເຄ່ືອງປະດັບໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ

图② 游客在星光夜市选购饰品 新华社 图
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     ວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜ່ົາແມນສະສົມຂ້ຶນມາພາຍໃນຂະ

ບວນການພັດທະນາທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການປະດິດສາງ

ໃນການອອກແຮງງານອັນຍາວນານຂອງຊົນເຜົ່າໜຶ່ງ. ຊົນ

ເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທແຈກຢາຍຢູປະເທດຈີນ ຫວຽດນາມ 

ມຽນມາ ລາວ ໄທ ອິນເດຍ ແລະອ່ືນໆ, ພາຍໃນໄລຍະການພັດ

ທະນາປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ມັນໄດຜານຂ້ັນຕອນການປະ

ສົມເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາກັນທາງເລືອດເນ້ືອເຊ້ືອສາຍ ທາງວັດທະນະ

ທຳຂອງຊົນເຜ່ົາຕົນເອງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາອ່ືນ, ເຊ່ິງໄດສາງເປັນ

ວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງ

ກັນຢູແຕລະທອງຖ່ິນເຂດແດນ.

      ເມ່ືອກາວເຂ້ົາສູຊມປີີ 20 ສະຕະວັດທີ 21, ວັດທະນະທຳ

ຂອງຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທປະເຊີນກັບການພັດທະນາ 

ແລະ ການປຽນແປງ. ພາຍໃຕເບື້ອງຫຼັງເສດຖະກິດໂລກາພິ

ວັັດ ແລະ ໂລກຫຼາຍຂ້ົວ, ການປຽນແປງ ແລະ ການສືບທອດ

ຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາຕະກຸນໄຕ-ໄທສອງແສງອອກໃນເອ

ກະລັກຍຸກສະໄໝ 3 ຂ�ອັ້ນຈະແຈງ.

      ວັດທະນະທຳມີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ. ວັດທະນະທຳ

ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຢູໃນປະເທດທ່ີແຕກຕາງກັນຍອນ

ຮັບອິດທິພົນວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ ແລະ ເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາ

ກັບວັດທະນະທຳກະແສຫັຼກຢາງຕເນ່ືອງ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫວັດທະນະ

ທຳທອງຖ່ິນອັນດ້ັງເດີມ ແລະ ວັດທະນະທຳສາຂາທ່ີມີໃນປະຫວັດ

ສາດນ້ັນ ສືບຕອອນເພຍລົງ ແລະ ກາຍເປັນວັດທະນະທຳທອງ

ຖິ່ນທີ່ມີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍອັນໃໝ. ພາຍໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທອັນດ້ັງເດີມນ້ັນ, 

ວັດທະນະທຳຂອງສາຂາໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທອງຖ່ິນໃດໜ່ຶງທ່ີດຳລົງຊີ

ວິດຂາມຊາຍແດນ ສວນຫຼາຍບມີຄວາມແຕກຕາງກັນຫຼາຍປານ

ໃດ. ຕົວຢາງວາ, ຊົນເຜົ່າໄທລື້ໃນເຂດຊາຍແດນປະເທດຈີນ 

ກັບ ບາງຊົນເຜົ່າຢູໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດລາວ ປະ

ເທດມຽນມາ ເນ່ືອງຈາກວາຂ້ຶນກັບສາຂາດຽວກັນ, ພວກເຂົາ

ຈ່ຶງບມີຄວາມແຕກຕາງກັນດານວັດທະນະທຳຫຼາຍປານໃດ. ແຕ

ຍອນວາຮັບອິດທິພົນຈາກວັດທະນະທຳແຫງຊາດ, ຊົນເຜ່ົາໄທ

ລ້ືຂອງຈີນໄດເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາກັບວົງວັດທະນະທຳກະແສຫັຼກຂອງ

ປະເທດຈີນ, ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຂອງ

ປະເທດລາວ ແລະ ມຽນມາກ�ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳ

ຂອງປະເທດນ້ັນເອງ. ສະນ້ັນ, ວັດທະນະທຳທ່ີປະສົມກັນ ແລະ 

ເຂົ້າກັນທີ່ຖືວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທເປັນພື້ນ

ຖານ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳແຫງຊາດທີ່ແຕກ

ຕາງກັນນັ້ນ, ໄດກາຍເປັນລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍອັນໃໝປະເພດ

②
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ໜ່ຶງໃນຍຸກສະໄໝປັດຈຸບັນຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາ

ສາໄຕ-ໄທ.

      ຄວາມບສົມດູນກັນພາຍໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຕ້ັງແຕເລ່ີມ

ເຂ້ົາສູສະຕະວັດທີ 21, ຍອນຮັບອິດທິພົນຈາກໂລກາພິວັດ ແລະ

ໂລກຫຼາຍຂ້ົວ, ວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທ່ີດຳ

ລົງຊີວິດຢູໃນປະເທດທ່ີແຕກຕາງກັນ ມີສາຍພົວພັນອັນຍ່ິງແໜນ

ແຟນຫຼາຍກວາກັບການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນໄລ

ຍະໃດໜຶ່ງໃນປະຫວັດສາດ. ຕົວຢາງວາ, ຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາ

ສາໄຕ-ໄທຂອງຈີນໄດຂ່ີລົດໄວແຫງການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ອັນວອງໄວ, ຈ່ຶງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຢາງຫຼວງຫຼາຍຢູໃນດານ

ການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ດານການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດ 

ດານຄວາມສີວິໄລດານນິເວດ ດານການຕຕານພະຍາດລະບາດ

ໂຄວິດ-19 ແລະ ດານອ່ືນໆ. ເໝືອນດ່ັງປະເທດທ່ີພັດທະນາອັນ

ໄວແບບນີ້, ວັດທະນະທຳມີການປຽນແປງຫຼາຍ, ມູນເຊື້ອກ�ມີ

ການປຽນແປງຫຼາຍ. ປຽບທຽບແລວ, ສຳລັບປະເທດທີ່ເປີດ

ປະຕູສູພາຍນອກ ແລະ ຄວາມໄວການພັດທະນາອັນຂອນຂາງ

ຊານ້ັນ, ການປຽນແປງທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມໄວການ

ເຊື່ອມຕົວກັນກັບວັດທະນະທຳພາຍນອກຍິ່ງຊາກວາ. ສະນັ້ນ, 

ຈຶ່ງກາຍເປັນຄວາມບສົມດູນກັນພາຍໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ

ວັດທະນະທຳ.

      ການສືບທອດທາງວັດທະນະທຳກາວເຂ້ົາສູຍຸກສະໄໝດີ

ຈີຕອນ.  ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດຫັນໂລກພາວະວິໄສເປັນສັນ

ຍາລັກທາງດີຈີຕອນ ເຊັ່ນ ຕົວໜັງສື ສຽງ ຮູບພາບ ວິດີໂອ 

ແລະອ່ືນໆ, ສັນຍາລັກເຫ່ົຼານ້ີເຮັດໃຫການເຜີຍແຜ ແລະ ການ

ແລກປຽນຂອງວັດທະນະທຳກາວຂ້ຶນຮອດລະດັບຄວາມກວາງ

ຂວາງ ແລະ ລະດັບຄວາມເລິກທ່ີບເຄີຍມີມາກອນ. ໂດຍອີງໃສ

ອິນເຕີເນັດ, ຂ�ມູ້ນຂາວສານຂອງຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ

ແບບດີຈີຕອນ ສາມາດສ່ົງໄປຮອດຜູນຳໃຊຢາງທັນທີ, ຈ່ຶງບັນ

ລຸການເຜີຍແຜວັດທະນະທຳແບບບມີໄລຍະຫາງກັນ. ປະສິດທິ

ພາບສູງຂອງດີຈີຕອນ, ບພຽງແຕໄດຫັນປຽນວັດທະນະທຳຊົນ

ເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທເທ່ົານ້ັນ, ກ�ໄດສ່ົງຜົນກະທົບ ແລະ ຫັນ

ປຽນດານຕາງໆໃນຜະລິດຕະພັນສັງຄົມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ

ຂອງຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຍ່ິງກວາງຂວາງ ແລະ ເລິກ

ເຊ່ິງກວາເກ່ົາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທ່ີດຳ

ລົງຊີວິດຢູແຕລະປະເທດ ນຳໃຊເຕັກນິກດີຈີຕອນມາສືບທອດ

ວັດທະນະທຳອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊົນເຜົ່າໃນດານໜຶ່ງ, ສວນ

ໃນອີກດານໜ່ຶງ ການນຳໃຊ ເຕັກນິກດີຈີຕອນມາຊກຍູການປະ

ດິດສາງໃໝ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຊົນເຜ່ົາຄືກັນ.

      ກາວເຂ້ົາສູຊມປີີ 20 ສະຕະວັດທີ 21, ວັດທະນະທຳຊົນ

ເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທ່ີພັດທະນາທ່າມກາງການສືບທອດນ້ັນ, 

ສືບຕສອງແສງກຳລັງຊີວິດຊີວາອອກມາຢາງແຂງແຮງ, ຍ່ິງ

ນານຍ່ິງໃໝອຽມຫຼາຍຂ້ຶນ.

ທ່ີສິບສອງພັນນາ, ປະຊາຊົນສະເຫີຼມບຸນປີໃໝ່ຊົນເຜ່ົາໄທລ້ື
西双版纳，人们在庆祝傣历新年 新华社 图
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傣泰民族旅游文化融合发展

中国南方、东南亚和印度东北部的傣泰民族，从共同的传统根源上，长期传承着共有的历史、语言和文化特征。基础

设施的完善和交通运输的便利给发展带来了希望，“民族文化村”的理念为旅游和文化融合指明了方向。

ຜູຂຽນ: ດຳລົງພົນ ອິນຈັນ(ໄທ)ປະລິນຍາເອກ(ດອກເຕີ), ຜູຊວຍການສອນວິຊາ

ມະນຸດສາດຄະນະບູຮານຄະດີມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະກຳປະເທດໄທ
丹隆蓬·茵占博士（泰）/ 文 作者系泰国艺术大学考古学院人类学系助教

ຕະຫຼາດເທິງນ�າ້ໃນຊົນນະບົດປະເທດໄທ

泰国农村的水上市场 新华社 图
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   ການພັດທະນາວັດທະນະທຳການທອງທຽວຂອງຊົນເຜົ່າ
ຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ ແລະ ລາຍການ “ການທອງທຽວດານວັດ
ທະນະທຳ” ທ່ີມີກຳລັງບ່ົມຊອນ ໄດສ່ົງເສີມເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. 
      ການທອງທຽວດານວັດທະນະທຳເປັນຂະບວນການສຳ
ຜັດ ຮັບຮູ ແລະ ສັງເກດເນ້ືອໃນວັດທະນະທຳມະນຸດດວຍການ
ທອງທຽວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ການປາຖະໜາຕການຊົມໃຊວັດທະ
ນະທຳໄດກາຍເປັນກະແສນິຍົມປະເພດໜ່ຶງຂອງນັກທອງທຽວ
ແລວ. ສວນການທອງທຽວດານວັດທະນະທຳຍົກສູງຂ້ຶນຄວາມ
ຮູສຶກພາກພູມໃຈຂອງຊາວເມືອງທອງຖິ່ນຕມ�ລະດົກວັດທະນະ
ທຳທອງຖິ່ນຕົນເອງ, ເຮັດໃຫພວກເຂົາຮັກຫອມ ນັບຖື ແລະ 
ສາງສະຕິປົກປັກຮັກສາຕວັດທະນະຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ
ຊມຊົນທ່ີຢູໃກກັບຕົນເອງຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ພາຍ
ໃນຂະບວນການພັດທະນາລາຍການ, ຝາຍລາຍການດຶງດູດປະ
ຊາຊົນເຂ້ົາຮວມການປົກປັກຮັກສາ ການບ�ລິຫານ ແລະ ການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ, ສວນປະຊາຊົນຊມຊົນສະໜອງການ
ບ�ລິການການນຳທຽວ ການຂົນສ່ົງ ການພັກຜອນ ການຈຳໜາຍ
ຜົນຜະລິດຕະພັນທີ່ລະລຶກ ແລະອື່ນໆ ໂດຍຜານການຮັບຈາງ 
ເພ່ືອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດລາຍຮັບ.
      ການທອງທຽວ ວັດທະນະທຳ ສ່ົງເສີມເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
ແລະ ມີບົດບາດຢາງກວາງຂວາງ. ໃນນ້ັນ, ສ່ິງທ່ີຄວນເອົາໃຈ
ໃສແມນໃນຊມປີທ່ີຜານມາ, ປັດໄຈຂອດສຳຄັນ 3 ຂ�ຂ້ອງການ
ທອງທຽວດານວັດທະນະທຳ ຄື ແຫຼງທອງທຽວ ໂຄງລາງພ້ືນ
ຖານ ແລະ ການເດີນທາງໄປຮອດແຫຼງທອງທຽວຢາງສະດວກ
ສະບາຍ ໄດຮັບການພັດທະນາທ່ີບເຄີຍມີມາກອນ.
      ຢູໃນດານແຫຼງທອງທຽວ, ຄວາມມີສະເໜຂອງວັດທະນະ
ທຳຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທສອງແສງຢູໃນວັດທະນະທຳ
ອັນດັ້ງເດີມຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດວາ, ປະເທດ
ໄທ ແລະ ປະເທດອ່ືນຊກຍູສ່ົງເສີມການພັດທະນາຂອງການທອງ
ທຽວດວຍແນວຄິດ “ບານວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ”. ອະທິບາຍ
ດວຍການຍົກຕົວຢາງຄື ຊົນເຜົ່າໄຕດຳ ດຽວນີ້ດຳລົງຊີິວິດຢູ
ປະເທດຈີນ ລາວ ໄທ ຫວຽດນາມ ແລະອ່ືນໆ, ສວນຊົນເຜ່ົາໄຕ
ດຳທ່ີດຳລົງຊິີວິດຢູປະເທດໄທນ້ັນ ຮູບແບບການດຳລົງຊິີວິດ ພາ
ສາທອງຖ່ິນ ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີຂອງເຂົາເຈ້ົາທັງໄດຮັບ
ອິດທິພົນຈາກສາສະໜາພຸດ, ແຕຍັງໄດຮັກສາມູນເຊື້ອ ແລະ 
ຄວາມເຊ່ືອຖືອັນດ້ັງເດີມຢູ. ສຳລັບສ່ິງນ້ີ, ສັງຄົມປະເທດໄທ ລວມ
ທັງຄົນເຜົ່າໄຕດຳຂອງທອງຖິ່ນລວນແຕຍອມຮັບ “ວັດທະນະ
ທຳອັນຫຼາກຫຼາຍ” ທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງກັນແບບນ້ີ.
      ໃນປັດຈຸບັນ, “ບານພະນະນັດ” ທ່ີເປັນບານວັດທະນະທຳ
ຊົນເຜ່ົາໄຕດຳທ່ີຍົກຍາຍຈາກແຂວງຊຽງຂວາງປະເທດລາວ

ໄປຈັງຫວັດຮອຍເອັດຂອງປະເທດໄທ ເປັນໜຶ່ງໃນ “ຫ�ພິພິທະ
ພັນຊົນເຜ່ົາໄຕດຳ” ທ່ີໄດຮັບການນັບຖືຫຼາຍທ່ີສຸດໃນທອງຖ່ິນນ້ັນ.
ເປັນສູນວາງສະແດງວັດທະນະທຳ ແລະ ຮູບແບບການດຳລົງ
ຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າໄຕດຳ. ກິດຈະກຳການທອງທຽວພາຍໃນ
ບານມີ ການສາທິດຕາຫູກຊົນເຜ່ົາໄຕ໋ດຳ ແລະ ການສະແດງ
ວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາໄຕດຳ ເປັນຕ້ົນ. ແທຈິງແລວ, ເລ່ີມຈາກ
ມາດຳລົງຊີວິດຢູທີ່ນີ້ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ບານແຫງນີ້ກ�ເປັນສູນ
ວັດທະນະທຳອັນສຳຄັນແຫງໜ່ຶງຂອງຄົນເຜ່ົາໄຕດຳ.
       ໃນດານໂຄງລາງພ້ືນຖານ ແລະ ຄວາມສະດວກຄົມມະ
ນາຄົມໄປສູແຫງທອງທຽວ, ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທສວນ
ຫຼາຍດຳລົງຊີວິດຢູ “ເຂດອະນຸພາກພ້ືນແມນ�າ້ຂອງ”, ສວນດານ
ການຮວມມືເສດຖະກິດອະນຸພາກພ້ືນແມນ�າ້ຂອງ(GMS)ແມນ
ກົນໄກການຮວມມືເສດຖະກິດທີ່ສາງຂຶ້ນໃນປີ 1992, ໃນປັດຈຸ
ບັນ, ຄຽງຄູກັນກັບການປະຕິບັດຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ
ທາງ” ຂອງຈີນ, ການສາງສາກົນໄກການຮວມມືແມນ�າ້ລານ
ຊາງ-ແມນ�້າຂອງ, ປະເທດອິນເດຍຜານການຮວມມືແມນ�້າ
ຂອງ-ແມນ�າ້ຄົງຄາ(MGC)ສາງສາຍພົວພັນກັບປະເທດລອງ
ແມນ�້າຂອງ, ການກສາງລາຍການທາງດວນສາມຝາຍລະ
ຫວາງອິນເດຍ-ມຽນມາ-ໄທ, ເຮັດໃຫເຂດນີ້ໄດກາຍເປັນຈຸດ
ເຊື່ອມຕຂອງການເມືອງທອງຖິ່ນ ແລະ ການແລກປຽນຂອງ
ວັດທະນະທຳ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ພາຍໃຕການຮວມມື ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານຈີນ, ແຕລະລາຍການພັດ
ທະນາໄດ້ຮັບການຊກຍູປະຕິບັດ. ຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານ້ີເຮັດ
ໃຫເສ້ັນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໂຄງລາງພ້ືນຖານພາຍໃນພາກ
ພ້ືນມີການພັດທະນາຢາງວອງໄວ, ນອກຈາກເສດຖະກິດການ
ບ�ລິການແລວ, ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດຕນັກທອງທຽວເດີນທາງສູ
ແຫຼງທອງທຽວໃຫຍ່ິງສະດວກ ແລະ ໄວກວາ.
      ບພຽງແຕເທ່ົານ້ັນ, ພາຍໃຕເບ້ືອງຫັຼງທ່ີຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາ
ສາໄຕ-ໄທອັນມີຕ້ົນກຳເນີດ ແລະ ຕະກຸນດຽວກັນ, ຫັຼກຖານຈາກ
ໃນພາສາສາດ ປະຫວັດສາດ ມະນຸດສາດ ບູຮານຄະດີ ວັດທະ
ນະທຳສາດ ແລະອ່ືນໆ ໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ ຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືຂອງ
ກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາເຜ່ົາໄທລ້ືແຂວງຢຸນນານ ຊົນເຜ່ົາຈວງ
ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາຈວງກວາງຊີ(Guangxi Zhuang

Autonomous Region) ມີສາຍພົວພັນອັນແໜນແຟນກັບຊົນ
ເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທຢູໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມນ�້າຂອງ. 
ສະນ້ັນ, ລັດຖະບານຈີນເອົາໃຈໃສ ແລະ ຖືແຂວງຢຸນນານ ແລະ 
ເຂດກວາງຊີໃຫພັດທະນາເປັນປະຕູການກສາງເຂດການຄາເສ
ລີກັບປະເທດອາຊີອາຄະເນ, ເພ່ືອເພ່ີມທະວີສາຍພົວພັນເສດຖະ
ກິດໃຫເຂ້ັມແຂງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການພັດທະນາ
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ການທອງທຽວດານວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທ.
      ໃນອີກດານໜ່ຶງ, ກຸມຊົນເຜ່ົາໄຕ-ໄທຫຼາຍຊົນເຜ່ົາຂອງປະ
ເທດອິນເດຍ ລອງຟ້ືນຟູພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດ້ັງເດີມ
ທີ່ໄດປຽນແປງໄປແລວຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນໃໝ, ໂດຍສະເພາະ
ຢູແຂວງອັດສະມຸດ, ຊົນເຜ່ົາໄຕ໋ອາຫົງຖືກຖືເປັນກຳລັງອັນສຳ
ຄັນສາຂາໜຶ່ງ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມເຫັນດີນຳ
ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຕົນເອງດວຍປະຫວັດສາດ ແລະ ພິທີສາ
ສະໜາ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄົນຊົນເຜົ່າໄຕອາຫົງຢາກລອງ
ສາງສາຍພົວພັນກັບປະເທດໄທ ແລະ ກຸມຊົນເຜ່ົາໄຕ-ໄທອ່ືນຢູ
ໃນທາງວິຊາການ ແລະ ທາງວັດທະນະທຳສັງຄົມ. ຄຽງຄູກັນ
ກັບການພັດທະນາຂອງໂຄງລາງພື້ນຖານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ຄົມມະນາຄົມ, ການເຊ່ືອມຕຂອງພາກພ້ືນນ້ີ ກັບ ທາງນອກຈະ
ມີການຊວຍເຫຼືອຕການພັດທະນາການທອງທຽວດານວັດທະ
ນະທຳຊົນເຜົ່າຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທໃນເຂດພາກອີສານຂອງ
ປະເທດອິນເດຍ.
      ສະຫຸຼບລວມຂອງການກາວມາຂາງເທິງນ້ັນແລວ, ຊົນເຜ່ົາ
ຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທ່ີພາກໃຕຈີນ ອາຊີອາຄະເນ ແລະ ພາກ
ອີສານຂອງອິນເດຍ, ຈາກໃນແຫຼງກຳເນີດດັ້ງເດີມຮວມກັນ, 
ພວກເຂົາໄດສືບທອດລັກສະນະອັນດຽວກັນໃນທາງປະຫວັດສາດ

ທາງພາສາ ແລະ ທາງວັດທະນະທຳ. ການປັບປຸງນັບມື້ນັບດີ
ຂ້ຶນຂອງໂຄງລາງພ້ືນຖານ ແລະ ຄວາມສະດວກຂອງການຄົມ
ມະນາຄົມ ໄດນຳຄວາມຫວັງມາຍັງການພັດທະນາ, ແນວຄິດ 
“ບານວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ” ໄດຊີ້ນຳທິດທາງໃຫການເຊື່ອມ
ໂຍງການທອງທຽວ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
      ວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາແມນສະສົມຂ້ຶນມາທາມກາງການ
ພັດທະນາປະຫວັດສາດ ແລະ ການອອກແຮງງານອັນຍາວນານ
ຂອງຊົນເຜ່ົານ້ັນ. ຊົນເຜ່ົາຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທແຈກຢາຍຢູປະ
ເທດຈີນ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ອິນເດຍ ແລະອ່ືນໆ, ພາຍໃນໄລ
ຍະການພັດທະນາປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ໄດຂາມຜານຂະ
ບວນການເຊ່ືອມຕົວເຂ້ົາກັນທາງເລືອດເນ້ືອເຊ້ືອສາຍ ທາງວັດ
ທະນະທຳກັບຊົນເຜ່ົາອ່ືນ, ແລະ ກາຍເປັນວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາ
ຕະກຸນພາສາໄຕ-ໄທທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງກັນໃນທອງຖິ່ນຂອງ
ໃຜມັນ.

ຕະຫຼາດເທິງນ�າ້ປະເທດໄທ

泰国水上市场 CFP 图
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2 月 28 日，由联合国粮农组织驻华代表处

出品的纪录片《梯田守望者》正式发布。该纪录

片以全球重要农业文化遗产地哈尼梯田为拍摄地，

充分展示了当地劳动人民创造的农耕文明奇观，

以及在多方合作下哈尼梯田的未来展望。哈尼梯

田有何奥妙？哈尼人过着怎样的生活？《占芭》

杂志邀请读者朋友们，一起攀上层层梯田，走进

梯田守望者的生活。

①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志

38

|   生活方式;y4u-u;yf



           ໃນວັນທີ 28 ເດືອນກຸມພາ, ໜັງສາລະຄະດີ "ຜູເຝ້ົາຄອຍ

ຂອງນາຂ້ັນໄດ" ທ່ີຖາຍທຳໂດຍ ອົງການແລະການກະເສດແຫ່ງ

ສະຫະປະຊາຊາດ (Food and Agriculture Organization

of the United Nations) ຫອງການຕາງໜາປະຈຳ ສປ ຈີນ

ໄດເປີດຕົວຢາງເປັນທາງການ, ໜັງສາລະຄະດີ ດ່ັງກາວໄດຖື

ເອົາສະຖານທ່ີມ�ລະດົກວັດທະນະທຳກະສິກຳນາຂ້ັນໄດຊົນເຜ່ົາຮາ

ນີທ່ີສຳຄັນໃນທ່ົວໂລກມາຖາຍທຳ, ເພື່ອສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ

ຄວາມມະຫັດສະຈັນດານວັດທະນະທຳກະສິກຳປູກຝັງທີ່ຊາວ

ອອກແຮງງານປະດິດອອກມາ ແລະ ຄວາມຄອງຄອຍການ

ພັດທະນາຂ້ັນໄດຊົນເຜ່ົາຮານີເຊ່ິງພາຍໃຕການຮວມມືຂອງຫຼາຍ

ຝາຍໃນອະນາຄົດຂາງໜາ.

      ນາຂ້ັນໄດຊົນເຜ່ົາຮານີມີມົນສະເໜຫຼາຍແດ? ຊາວຮາ

ນີໃຊຊີວິດຄືແບບໃດ? ວາລະສານ ຈຳປາ ສະບັບນ້ີ ຈະຊວນຜູ

ອານທີ່ຮັກແພງ ຍາງເຂົ້າໄປຊົມເບິ່ງການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ

ເຝ້ົາຄອຍຂອງນາຂ້ັນໄດ.

      ນາຂ້ັນໄດຮານີຕ້ັງຢູກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາ
ຮານີຊົນເຜ່ົາຢີຫົງເຫີ(Honghe Autonomous Prefecture 

of Yi nationality in Yunnan Province)ເຊ່ິງຢູຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕຂອງແຂວງຢຸນນານ, ແມນຮູບພາບໃຫຍ່ໂຕມາໂຫລານ
ທ່ີຊາວທອງຖ່ິນໃຊຈົກໃຊເຄ່ືອງໄຖ “ຕົບແຕງ” ອອກມາ ໂດຍໄດ
ສືບທອດມາເປັນ 1300 ກວາປີແລວ,  ນາຂ້ັນໄດດ່ັງກາວ ມີເນ້ືອ
ໃນທັງໝົດເປັນລານມູ້ (ມູ້ເປັນຫົວໜວຍວັດແທກຂອງຈີນ, 1 
ມູປະມານມີ 666,7 ຕາລັງແມັດ).
      ກຸມບານແມນຕ້ັງຢູລຸມພູເຂົາ ທ່ີມີປາດົງຢາງດົກໜາ, ຝຸນ
ຄອກໃນກຸມບານໄດ ກາຍເປັນທາດບຳລຸງນາຂັ້ນໄດແບບທຳ

ມະຊາດ, ນ�າ້ຍອຍໆຜຸດຈາກປາດົງ ໄຫຼຜານກຸມບານ ແລະ ຊືມ
ເຂ້ົານາຂ້ັນໄດ, ເຊ່ິງ ປາດົງ-ກຸມບານ-ນາຂ້ັນໄດ-ແຫຼງນ�າ້ 4 
ປັດໄຈ ດ່ັງກາວໄດປະສານສົມທົບກັນ ກາຍເປັນລະບົບການປູກ
ຝັງດ້ັງເດີມຂອງນາຂ້ັນໄດຮານີ. 

ລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ “4 ອົງປະກອບຮ່ວມກັນສ້າງຂ້ຶນ”

“四素同构”自然生态系统

ຮູບ ①② ນາຂ້ັນໄດຮານີ

图①② 哈尼梯田 CFP 图
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     ນາງ ລູອາຍເຫວີນ(Lu Aiwen) ສາວໜຸມຊົນເຜ່ົາຮານີ 
ໄດໃຊຊີວິດຢູເຮືອນຮູບຊົງເຫັດ ທີ່ເປັນເຮືອນດັ້ງເດີມຂອງຊົນ
ເຜ່ົາຮານີ, ເຝ້ົາຄອຍນາຂ້ັນໄດຈັກມູ ແລະ ເປັນຜູບັນລະຍາຍ
ໃຫນັກທອງທຽວ, ລາວຮູສຶກມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍກວາເກົ່າ. 
ນາງ ລູອາຍເຫວີນ ເວ້ົາວາ “ມ້ືມໆ ມານ້ີ, ມີນັກທອງທຽວເຂ້ົາ
ມາຫຼາຍໆ, ໃນນ້ັນບາງຄົນແມນມາຖາຍທຳໜັງສາລະຄະດີ.” 
ລາວຫາກຮັບແຂກທອງທຽວກຸມໜຶ່ງທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງ
ປັກກ່ິງ, ປັດຈຸບັນນ້ີກຳລັງພາພວກແຂກລົງມືຕ�າ່ຫູກ ແລະ ເຂ້ົາ

ຮວມກິດຈະກຳຕາງໆຂອງບານ ເພື່ອສຳຜັດຮີດຄອງປະເພນ ີ
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຊົນເຜ່ົາຮານີ.
      ເຮືອນບານຂອງ ນາງ ລູອາຍເຫວີນ ຢູບານອາເຈີເຄີ
(Azheke Village), ເຊ່ິງຕ້ັງຢູເຂດໃຈກາງຂອງນາຂ້ັນໄດຊົນ
ເຜົ່າຮານີກິ່ງແຂວງຫົງເຫີ. ບານດັ່ງກາວໄດຮັກສາລະບົບນິ
ເວດ ປາດົງ-ກຸມບານ-ນາຂ້ັນໄດ-ແຫຼງນ�າ້ 4 ປັດໄຈ ຢາງຄົບ
ຖວນ, ຫັຼງຄາເຮືອນຮູບຊົງເຫັດທ່ີປົກຄອງດວຍໄພຫຍາໄດກາຍ
ເປັນທິວທັດທຳມະຊາດສວນນາທີ່ມີເອກະລັກເປັນພິເສດຂອງ

      ມີພູເຂົາກອນ, ຈ່ຶງມີປາໄມ, ພຽງແຕອະນຸລັກຮັກສາປາ
ດງົໃຫໄດດີ ນ�າ້ພທູີເ່ໝອືນດັງ່ເລືອກຄນົຈຶງ່ສາມາດລຽງດນູາ
ຂ້ັນໄດ ແລະ ຊາວບານໄດຢາງບຢຸດຢ້ັງ, ນ້ັນກ�ຄືຈິດສຳນຶກທ່ີ
ຝັງໃນໃຈຂອງຊາວຮານີ.
      ພຽງແຕມີປາດົງອັນໜາແໜນ ຈ່ຶງມີນ�າ້ໄຫຼອອກມາຢາງ
ບຂາດສາຍ. ຊາວຮານີໃຊຈົກຂຸດຮອງໃຫຍທີ່ສັ້ນໆຍາວໆຈຳ
ນວນຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອຕັນນ�້າທີ່ຊືມອອກຈາກປາດົງ, ແລວ
ຂຸດຮອງນອຍບົນຈາກຮອງໃຫຍ ເພ່ືອແບງນ�າ້ໄປຮອດແຕລະ
ດິນຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນການໃຊນ�າ້ຂອງຄົນ ແລະ ນ�າ້ຊົນລະ
ປະທານ.

      ພຽງແຕມີນ�າ້, ຈ່ຶງມີນາຂ້ັນໄດ. ທຸກປີຈາກລະດູໜາວຮອດ
ເດືອນເມສາປີຕມາ ແມນເປັນກາລະໂອກາສອມແປງນາຂັ້ນ
ໄດທ່ີດີທ່ີສຸດ. ສັນນາເປັນອັນປະກອບທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງນາຂ້ັນ
ໄດ, ມີພຽງແຕສອມແປງສັນນາໄດດີ ສາມາດຕັນນ�າ້ໄດ ບັນ
ດາພືດຜັກໃນນາຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໄດດີ. “ມີປາຈ່ຶງມີນ�າ້, ມີນ�າ້ຈ່ຶງມີ
ນາ, ມີນາຈ່ຶງມີຄົນ.” ນ້ີຄືສຸພາສິດຂອງຊົນເຜ່ົາຮານີ, ສຸພາສິດ
ດັ່ງກາວກ�ໄດສັ່ງສອນຊາວຮານີເຊັ່ນໆຄົນເຄົາລົບນັບຖືທຳມະ
ຊາດ, ແລະ ນັບຖືສາຍພູສາຍນ�າ້ຈາກຍາມນອຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ຊາວຮານີກ�ໄດ ສົ່ງຄືນໃຫທຳມະຊາດ ໂດຍຜານຄວາມດຸໜັ່ນ
ຂອງຕົນຮັກສານາຂ້ັນໄດ.

ຊີວິດໃໝຂອງບານອາເຈີເຄີ

阿者科村的新生活

①
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ຊົນເຜ່ົາຮານີ.
      ທ່ີຈິງແລວ ກອນປີ 2018 ເນ່ືອງຈາກວາເສດຖະກິດບານ
ອາເຈີເຄີມີການພັດທະນາຢາງຊັກຊາ, ຄົນໄວໜຸມຈ່ຶງອອກໄປ
ເຮັດວຽກຢູນອກ, ພຽງແຕປະໄວຜູເຖ້ົາ ແລະ ເດັກນອຍຢູບານ
ເຝົາ້ຄອຍນາຂັ້ນໄດ, ເຊິງ່ໄດພາໃຫເກດີບັນຫາບມຄີນົໄວໜຸມ
ທ່ີມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດມາສາງສາພັດທະນາບານຢາງໜັກ
ໜ່ວງ. ນາງ ລູອາຍເຫວີນ ແນະນຳວາ ການປຽນແປງເກີດຂ້ຶນ
ຈາກ “ແຜນການອາເຈີເຄີ”. ໃນເດືອນມັງກອນ 2018, ພາຍ
ໃຕການເຊື້ອເຊີນຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຢວນຢາງ
(Yuanyang County), ທີມງານ ສາດສະດາຈານ ປາວຈີ
ກາງ(Bao Jigang)ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈົງຊັນ(Sun Yat-

sen University) ມາຮອດບານອາເຈີເຄີ ແລະ ບານຕາງໆ 
ຫຼັງຈາກຄົ້ນຄວາສຶກສາສະພາບແວດລອມຂອງທອງຖິ່ນຢາງ
ເຕັມສວນແລວ ໄດຮຽບຮາງ ແຜນການອາເຈີເຄີ ອອກມາ, 
ໂດຍໄດຖືເອົາ “ເຮືອ, ຄົນ, ນາ” ເປັນມາດຖານການແບງຜົນ
ໄດຮັບຈາກຂະແໜງການທອງທຽວ ເພື່ອຊກຍູສົ່ງເສີມຊາວ
ບານປົກປັກຮັກສາເຮືອນປະເພນີ, ດຳເນີນການປູກຝັງ ແລະ
ຮັກສາສຳມະນາຄອບຄົວຢູໃນບານ.
      ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ເຮືອນຮູບຊົງເຫັດຈຳນວນ 50 ກວາ
ຫັຼງຂອງບານອາເຈີເຄີໄດຕິດປາຍເປັນເຄ່ືອງອະນຸລັກ, ເຮືອນ
ດັ່ງກາວໄດແຈກຢາຍຢູທາງສອງຂາງຂອງທາງຫີນບູຮານ
ກອນໃຫຍ ໃນລະຫວາງເຮືອນຈະມີກັງຫັນນ�າ້ ໂຮງບົດສະບຽງ
ອາການ ແລະ ເຄື່ອງຕາງໆ, ເຊິ່ງຫາງຈາກບານບໄກແມນ
ນາຂ້ັນໄດທ່ີສຸດສາຍຕາ.  ຊາວບານໄດກະແຈກກະຢາຍຢູແຕ
ລະບອນ ບາງຄັນກຳລັງເບກະຕາໄມໄຜ່ຜານໄປ ບາງຄົນກຳ

ລັງຕາກແດດຢາງຂີ້ຄັ້ນ ບາງຄົນກຳລັງລົມກັນນຳແຂກທອງ
ທຽວ.
      ການອະນຸລັກຮັກສານາຂ້ັນໄດແມນເປັນເນ້ືອໃນສຳຄັນບັນ
ທຶກເຂົ້າໃນສົນທິສັນຍາການຮວມມືດານການທອງທຽວຂອງ
ແຜນການອາເຈີເຄີ: ຊາວບານມີພາລະໜາທ່ີຮັກສາສອມແປງ
ນາຂ້ັນໄດ ແລະ ປູກຝັງ ດູແລ ເກັບກຽວພືດຜັກຕາມລະດູການ, 
ຖາຫາກສັນນາເຈ່ືອນລ້ົມຕອງໄດສອມແປງທັນທີ, ເພ່ືອຮັກສາ
ສະພາບດ້ັງເດີມຂອງນາຂ້ັນໄດ.
      ນາງ ລູອາຍເຫວີນ ທັງເວ້ົາທັງຊ້ີໃຫເຫັນວາ “ນ້ີແມນລາຍ
ເຊັນຂອງພວກເຮັາ. ຮັກສາມ�ລະດົກໃຫດີ ພວກເຮົາກ�ຈະຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຢາງລຽນຕິດ.” ຊາວບານໄດສືບທອດການປູກຝັງ
ໃນນາຂັ້ນໄດເປັນຫຼາຍເຊັ່ນຄົນມາແລວ ດຽວນີ້ຍັງໄດອາໄສ
ນາຂ້ັນໄດພັດທະນາການທອງທຽວຊົນນະບົດ, ຊີວິດການເປັນ
ຢູຂອງຊາວນາກ�ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນຊ�າ້.

本刊综合

ຮູບ ① ບານອາເຈີເຄີທ່ີມີນາຂ້ັນໄດອອມຮອບ

图① 梯田环绕的阿者科村 CFP 图

ຮູບ ② ຊາວບານຈັດບານພັກເພ່ືອຮັບນັກທອງທຽວທ່ີມາຈາກເຂດຕາງໆ
ຂອງໂລກ

图② 村民开办民宿接待来自世界各地的游客 CFP 图

ຮູບ ③ ບານອາເຈີເຄີ

图③ 阿者科村 CFP 图
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走进中国唯一的驯鹿部落■ 王伟 / 文

      ອາວລູກູຍາ(Aoluguya) ແມນພາສາຊົນເຜົ່າອີເວີນ
ເຄີ(Ewenki nationality), ໝາຍຄວາມວາ ບອນທ່ີມີຕ້ົນຢາງ
(poplar)ທ່ີດົກໜາ.
      ໃນຕ້ົນປີ 2011,ໃນໂອກາດບັງເອີນ ຂອຍໄດໄປດຳເນີນ
ການສຳພາດ-ຖາຍທຳທີ່ຕາແສງຊົນເຜົ່າອີເວີນເຄີ ອາວລູກູ
ຍາ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນ (Aoluguya Ewenki 

nationality township, Inner Mongolia Autonomous 

Region). ຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີເປັນຊົນເຜ່ົາໜ່ຶງໃນ 56 ຊົນເຜ່ົາ
ຂອງຈີນ. ອີງຕາມຄວາມແຕກຕາງດານສະພາບແວດລອມທ່ີ
ຢູອາໄສ ແລະ ຮູບແບບວິທີການຜະລິດ ຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີ ຖືກ
ແບງເປັນ 3 ກຸມ ເຊ່ັນ: ຄົນອີເວີນເຄີເຮັດກະສິກຳ, ຄົນອີເວີນ
ເຄີລຽງສັດ ແລະ ຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍ(ພາສາ
ຈີນເອ້ີນວາ  ສືລູ ຄົນອີເວີນເຄີ). 
      ກ່ິນອາຍວັດທະນະທຳແບບດ້ັງເດີມ, ລຶກລັບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເອກະລັກ ທ່ີຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍ(Reindeer) 
ສະແດງອອກມາທາມກາງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຜະລິດ
ເຮັດໃຫຂອຍປະທັບໃຈຫຼາຍ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ 10 ກວາປີມາ ຂອຍ
ໄດໄປຮອດອາວລູກູຍາຫຼາຍສິບເທື່ອ ເພື່ອຖາຍທຳບັນທຶກຊົນ
ເຜ່ົາລຽງກວາງເຣນເດຍແຫງດຽວຢູໃນຈີນນ້ີ.

①
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2011 年 初， 一 个 偶 然

的机会，我来到内蒙古自治

区敖鲁古雅鄂温克民族乡进

行采访拍摄。鄂温克族是中

国 56 个民族之一。由于所

处自然环境和生产实践方式

的差异，鄂温克族又被分为

农业鄂温克人、牧业鄂温克

人、使鹿鄂温克人。使鹿鄂

温克人生产生活中透露出的

原始、神秘和独特的文化气

息令我动容。此后十余年间，

我数十次前往敖鲁古雅，用

影像记录下这个中国唯一的

驯鹿部落。

ໜ່ຶງ
      ສາຍພູຫຼວງດາຊິງອານລິນ(Greater Khingan Range)

ຕັ້ງຢູແຂວງເຫີຍຫຼົງຈຽງ(Heilongjiang Province) ແລະ
ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນ
ໃນ, ເຂດນີ້ມີປາດົງດັ້ງເດີມດົກໜາ ເຊິ່ງເປັນຖານປາໄມສຳ
ຄັນແຫງໜ່ຶງຂອງຈີນ. ລະດູໜາວໃນເຂດນ້ີທັງໜາວຈັດທັງຍາວ
ນານ, ອຸນຫະພຸມຕ�າ່ສຸດຈະຕ�າ່ກວາລົບ 50 ອົງສາ, ຄວາມໜາ
ຫິມະປົກດິນປົກກະຕິແມນ 1 ແມັດຂ້ຶນໄປ.  ຄົນອີເວີນເຄີຊົນເຜ່ົາ
ລ້ຽງກວາງເຣນເດຍ ແມນດຳເນີນການລາສັດ, ຝຶກຊອມ ແລະ
ລຽງກວາງ ພາຍໃຕສະພາບແວດລອມທຳມະຊາດດັ່ງກາວ
ແລະ ຈົນປະກອບເປັນວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຮູບແບບການ
ດຳລົງຊີວິດທ່ີມີເອກະລັກຂອງຕົນ.
      ປີ 1965,  ຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍ ໄດສ້ິນສຸດ
ການຜະລິດຮູບແບບລຽງສັດເຄ່ືອນຍາຍ ແລະ ລາສັດທ່ີສືບທອດ
ມາເປັນພັນປີ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການດຳລົງຊີວິດແບບຄົງທີ່. ໃນ
ເດືອນ ສິງຫາ 2003,  ຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍຊດ
ທຳອິດໄດນຳພາກວາງເຣນເດຍຂອງພວກເຂົາອົບພະຍົບຈາກ 
ສາຍພູຫຼວງດາຊິງອານລິນ ມາຮອດຕາແສງຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີ
ອາວລູກູຍາ ພາກເໜືອເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນ. ແຕທ່ີ
ຈິງແລວ ກວາງເຣນເດຍມີຄວາມຮຽກຮອງຢາງສູງຕຄຸນນະ
ພາບນ�າ້ ແລະ ແຫຼງອາຫານ, ເຊ່ິງບສາມາດລຽງໄດຢູໃຕຕີນ
ພູ, ຍອນສາເຫດດ່ັງກາວຈ່ຶງເຮັດໃຫ ຄົນອີເວີນເຄີ ຈຳເປັນຕອງ
ປະເຊີນກັບບັນຫາທ່ີຕອງຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກທາງດຽວໄດ
ໃນລະຫວາງຊີວິດທັນສະໄໝ ກັບ ວັດທະນະທຳລຽງກວາງທ່ີຕົກ
ທອດມາເປັນຫຼາຍເຊ່ັນຄົນ.
      ນາງ ມາລີຍາ ສ� ກ�ເປັນຄົນທ່ີເລືອກປັກຫັຼກຢູບອນເກ່ົາ, ປີ
ນ້ີລາວມີອາຍຸ 101 ປີ, ລາວໄດໃຊຊີວິດຢູປາດົງຕະຫຼອດຊີວິດ 
ແລະ ໄດຮັບຮອງເປັນ "ເຈ້ົາກົກເຈ້ົາເຫ່ົຼາຊົນເຜ່ົາຄົນຜູສຸດທາຍ".
ສຳລັບລາວແລວ ປາດົງ ແລະ ກວາງເຣນເດຍໄດເຕັມໄປດວຍ
ຊີວິດຂອງລາວ ແລະ ເປັນຄວາມຫວັງຂອງລາວ. ລາວເວ້ົາວາ,
ພຽງແຕມີຄົນຜູເຖ້ົາຊົນເຜ່ົາ ກັບ ກວາງເຣນເດຍຢູພູຫຼວງດາ
ຊິງອານລິນ ວັດທະນະທຳອັນເກົ່າແກຂອງຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງ
ກວາງເຣນເດຍຈ່ຶງບສູນເສຍຫາຍໄປ.
      ດ່ັງນ້ັນ, ຄົນລຸນເຖ້ົາໄດເລືອກການແບກຫາບພາລະກິດ
ຂອງຕົນ ແລະ ກັບຄືນສູປາດົງພອມດວຍວັດທະນະທຳລາສັດ
ອັນເກ່ົາແກ; ສຳລັບຄົນໄວໜຸມກ�ໄປຕາມກະແສຍຸກສະໄໝ ແລະ 
ຄອຍໆປັບຕົວເຂ້ົາກັບຊີວິດທັນສະໄໝ.

ຮູບ ① ແມຍິງຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີກຳລັງລຽງກວາງເຣນເດຍ
(Reindeer)

图① 鄂温克族妇女喂养驯鹿 CFP 图

ຮູບ ② ໝູເພ່ືອນຂອງຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີ ແມນກວາງເຣນເດຍ
图② 鄂温克族的伙伴，驯鹿 CFP 图
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ສອງ
     ກວາງເຣນເດຍ ແມນພາກສວນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນດານການ
ເຊ່ືອຖື ແລະ ກິດຈະກຳການເຮັດບຸນຂອງ ຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງ
ເຣນເດຍພອມດຽວກັນນັ້ນທັງຍັງເປັນແຫຼງຫາລາຍໄດ ແລະ 
ວຽກງານການຜະລິດຕ້ົນຕ�ຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານ ລາວາແມນ
ຄອບຄົວລຽງສັດຂະໜາດໃຫຍໃນເຂດນ້ີ, ຜົວເມຍທັງສອງຄົນ
ໄດລຽງກວາງເຣນເດຍປະມານ 200 ໂຕ. ຫຼາຍປີຜານມານ້ີ, 
ພວກເຂົາໄດດຳລົງຊີວິດຢູປາດົງ ນຳກວາງເຣນເດຍ, ແລະ 

ດຳລົງຊີວິດແບບເກືອບບມີປະຕິສຳພັນກັບໂລກພາຍນອກ.
      ໃນຖານະທ່ີເປັນ “ຄົນພາຍນອກ”, ຂອຍຮູວາຫາກຢາກ
ຫຼອມລວມເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊົນເຜົ່າໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຈຳ
ເປັນຕອງໄດຮັບການເຊື່ອໃຈພ�ສົມຄວນ, ນັບແຕການແປພາ
ສາໄປເຖິງການຊອກທາງ ຂອຍໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ໝູເພ່ືອນທອງຖ່ິນຫຼາຍ, ໃນນ້ັນມີຄົນໜ່ຶງຊ່ືວ່າ ທ່ານ ເຮີເຊຍ(He

Xie).  ໃນຂ້ັນຕອນການຖາຍຮູບໃຫຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນ
ເດຍ ເຮີເຊຍໄດອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫການຊວຍ
ເຫືຼອສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນແກຂອຍເລ້ືອຍໆ.
      ທ່ານ ເຮີເຊຍ ມີອາຍຸ 57 ປີ, ລາວແມນລູກຊາຍຂອງ  ນາງ 
ມາລີຍາ ສ�. ລາວເປັນຄົນດຸໝ່ັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍ, 
ທັງເປັນຫົວໜາຂອງຊົນເຜົ່າ. ລາວມີຄວາມຮູສຶກເລິ່ກໆຕ
ປາດົງ ແລະ ກວາງເຣນເດຍ ຄືກັບແມຂອງລາວ. ໃນເວລາ
ຫວາງ, ລາວມັກເປ່ົາເເຄນ ເປ່ົາຮາໂມນິກາ ຕິດນຳໂຕທ່ີມວນ
ຊື່ນອອນຊອນໃຫພວກເຮົາຟັງ. ເຖິງແມນວາ ຂອຍບເຂົ້າໃຈ
ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕຈາກສຽງດົນຕີນັ້ນ ຂອຍສາມາດຮູ
ສຶກເຖິງອາລົມຈິດຂອງລາວຢາງຈະແຈງ. ທ່ານ ເຮີເຊຍ ເວ້ົາ
ນຳຂອຍວາ “ເພ່ືອຊວຍກວາງເຣນເດຍໃຫຢູລອດຊີວິດ, ປູຍາ
ຕາຍາຍຈ່ຶງໄດຕັດສິນໃຈກັບຄືນປາດົງ ນ້ີເຮັດໃຫຂອຍຊາບຊ້ຶງ
ໃຈຫຼາຍ.”
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ສາມ
        ສຳລັບຂອຍແລວ, ເນ່ືອງຈາກວາການສຳພາດກອນໜາ
ນ້ີຫຼາຍປີ ເຮັດໃຫຂອຍມີໂອກາດ ແລະ ຄວາມຄິດຢາກໃຊກອງ
ຖາຍບັນທຶກມ�ລະດົກອັນລ�າ້ຄາດ່ັງກາວ. ຂອຍໄດຖາຍຮູບໜາ
ຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍ 34 ຄົນ ແລະ ບັນທຶກວັດທະ
ນະທຳທີ່ມີເອກະລັກ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູດັ້ງເດີມຂອງຄົນອີ
ເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍ. ຂອງຫວັງວາຈະປະກອບສວນກຳ
ລັງແຮງອັນເລັກໜອຍນ້ີໃຫແກ  ຊຽວຊານມະນຸດສາດ ແລະ ນັກ
ປະຫວັດສາດເພ່ືອດຳເນີນວຽກງານການສຶກສາຄ້ົນຄວາ ແລະ 
ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາມ�ລະດົກວັດທະນະທຳບເປັນວັດຖນ້ີ.
      ມາຮອດປີ 2021, ຕາແສງຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີ ອາວລູກູ
ຍາ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນ ມີປະຊາກອນຊົນເຜົ່າອີ
ເວີນເຄີທັງໝົດ 316 ຄົນ, ຊົນເຜ່ົາລ້ຽງກວາງເຣນເດຍມີ  211 
ຄົນ, ລຽງກວາງເຣນເດຍ 1200 ກວາໂຕ. ຕາແສງດ່ັງກາວ
ກ�ໄດກາຍເປັນປອງຢຽມໃຫຜູຄົນຮັບຮູຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງ
ເຣນເດຍ, ມີຄົນອີເວີນເຄີສວນໜ່ຶງທ່ີປັກຫັຼກຖ່ິນຖານຢູທ່ີນ້ີໄດບຸກ
ເບີກຂະແໜງການທອງທຽວດານຊົນເຜ່ົາ, ເຊ່ິງເປັນອີກວິທີທ່ີ
ເຜີຍແຜ ແລະ ສືບທອດວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາ.
      ປີ 2021,  ຂອຍໄດມາຮອດອາວລູກູຍາ ອີກ, ເພ່ືອຖາຍທຳ
ຄົນອີເວີນເຄີຝຶກກວາງຍຸກສະໄໝໃໝເປັນຕ້ົນຕ�. ນາງ ມານີ ທ່ີ
ເກີດໃນປີ 1950 ແມນໜຶ່ງໃນຫົວໜາຕາແສງທີ່ເກົ່າແກສຸດ,  
ທາວ ສືລູຄາ(She luka) ທ່ີເກີດໃນປີ 1981 ທ່ີຕາແສງຊົນເຜ່ົາ
ອີເວີນເຄີ ອາວລູກູຍາ ແມນລູກຊາຍຂອງລາວ,  ທາວ ສືລູຄາ
ຮຽນເກ່ັງຕ້ັງແຕນອຍ ແລະ ຫັຼງຈາກຈົບຮຽນຈາກມະຫາວິທະ
ຍາໄລແລວໄດດຳເນີນວຽກງານຢູບ�ລິສັດຂາມຊາດແຫງໜ່ຶງ ທ່ີ
ແຂວງຈຽງຊູ(Jiangsu Province) ແລະ ຮັບຕຳແໜງເປັນ
ພະນັກງານບ�ລິຫານຂ້ັນສູງ. ນອກຈາກເຮັດວຽກ ທາວ ສືລູຄາ 
ກ�ໄດດຳເນີດວຽກງານການລວບລວມຄຳສັບພາສາອີເວີນເຄ ີ
ອາວລູກູຍາ ແລະ ວຽກງານປົກປັກຮັກສາຕາງໆ.
      ຄົນໄວໜຸມຫຼາຍຄົນທ່ີ ຄາຍຄື ທາວ ສືລູຄາ ຍັງມີຫຼາຍຄົນ, 
ເຊ່ິງແຕກຕາງກັນກັບຄົນອີເວີນເຄີຝຶກກວາງລຸນເກ່ົາ, ໄວໜຸມ
ດ່ັງກາວບໄດຝຶກກວາງ ແລະ ຢູຄຽງຂາງກັບປາຕະຫຼອດ ແຕ່
ຢູໃນຮາງກາຍຂອງພວກເຂົາຫາກຍັງໄດສືບທອດວັດທະນະທຳ
ຂອງຄົນອີເວີນເຄີລ້ຽງກວາງເຣນເດຍຄືເກ່ົາ.   

ຮູບ ①②③ ເຮືອນດ້ັງເດີມ ຮູບແບບການເດີນທາງ ແລະ ໝູເພ່ືອນ ກ�ຄື 
ກວາງເຣນເດຍຂອງຊົນເຜ່ົາອີເວີນເຄີ

图①②③ 鄂温克族的传统民居、出行方式和驯鹿伙伴 CFP 图
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2 月 27 日，带着 22 颗卫星在海南

省文昌航天发射场成功进入太空的“共

享火箭”——长征八号遥二运载火箭，

创下中国一箭多星任务最高纪录，由此

开启了中国新的共享火箭“拼车”模式。

     ວນັທ ີ27 ກມຸພານີ,້ " ລກູສອນໄຟຊມົໃຊຮວມກນັ " --ຊາງ

ເຈິ່ງ(Changzheng) ເລກ8 Yao-2 ທີບ່ນັທກຸດາວ ທຽມ 22 

ດວງ ໄດ ຂຶນ້ ສູ ອະວະກາດຢາງທີມ່ຜີນົສ�າເລດັຢູສະໜາມຍງິສົງ່

ຂອງການເດີນ່ອະວະກາດເວນິຊາງ(Wenchang) ແຂວງໄຫ

ນານ(Hainan Province), ເຊິງ່ໄດສາງ ສະຖຕິຈິ�ານວນດາວ

ທຽມຫຼາຍທີສ່ດຸໃນໜາທີ ່ລກູສອນໄຟດຽວດາວທຽມຫາຼຍດວງ

ຂອງຈນີ ແລະ ເລີມ່ຕົນ້ຮບູແບບໃໝທີເ່ອີນ້ວາ “ຂີຊ່ອນກນັ” ໃນ

ການຊມົໃຊລກູສອນໄຟຮວມກນັໄດເລີມ່ຕົນ້ຂຶນ້.

      ລູກສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 ເປນັລກູສອນໄຟຂນົ
ສົ່ງຂະໜາດກາງທີ່ເປນັຫຼັກແຫຼງລຸນໃໝຂອງຈນີ, ໄດເພີມ່ຕືມ່
ໃສຄວາມເປົາ່ວາງດານຄວາມສາມາດການຂນົສົງ່ 3 ໂຕນຫາ 
4,5 ໂຕນໃນວງົໂຄຈອນບາດກາວດຽວກນັກບັຕາເວນັ, ສາມາດ
ປະຕບິດັໄດ ເລກ 80% ກວາໃນໜາທີຍ່ງິສົງ່ໃນວງົໂຄຈອນກາງ
ແລະ ຕາ. ໃນ ເດືອນ ທນັ ວາ ປ ີ2020, ລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງ
ເຈິ່ງເລກ 8 Yao-1 ໄດສ�າເລັດການບນິຂຶນ້ສູອະວະກາດເປນັ 
ຄັງ້ ທ�າ ອດິ.
       ບນົ ພືນ້ຖານ ຂອງລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 Yao-

2, ລູກສອນໄຟຂົນສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 Yao-2 ໄດນ�າໃຊໂຄງ
ສາງໃໝທີ່ບມເີຄືອ່ງຊກຍູ, ເຊິງ່ເປນັລກູສອນໄຟທີອ່ອກແບບ
ເປນັພເິສດໂດຍແນໃສຄວາມຕອງການຂອງຕະຫາຼດໃນອະນາ
ຄດົ.
      ທານ ຮຮູຍຸປຽວ(Hu Huibiao) ຜູ ອ�າ ນວຍ ການ ໂຄງ ການ 
ລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 ແນະ ນ�າ ວາ, ເຖງິ ແມນ 
ວາ  ລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 Yao-2 ໄດຂາດເຄື່ອງ
ຊກຍູ 2 ໜວຍ, ແຕຄວາມສາມາດຂນົສົງ່ໄດບນັລເຸຖງິ 3 ໂຕນ 
ແລະ ສ�າລບັດາວ ທຽມ 22 ດວງມນີ�າ້ໜກັລວມບເຖງິ 2 ໂຕນ, 

ເຊິງ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂນົສົງ່ໄດ.
      ອນັ ທ ີສອງ,  ລກູສອນໄຟຂນົສົ່ງຊາງເຈິງ່ເລກ 8 Yao-2 
ໄດປຽນມງີວມປອງກນັ(cowling)ທີສ່ັນ້ກວາ. ທານ ເຊນິສຽວ
ເຝຍີ(Chen Xiaofei) ຮອງຫວົໜາລວມການອອກແບບລກູສອນ
ໄຟຂົນສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8  ແນະນ�າວາ, ການອອກແບບຂອງ
ງວມປອງກນັສັນ້ສອດຄອງກບັລກັສະນະຂະໜາດດາວທຽມໃນ

ລູກສອນໄຟຈະ “ຊົມໃຊການຍິງສ່ົງຮວມກັນ” ເປັນແນວໃດ?
火箭如何“共享发射”？
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       ດາວທຽມ 22 ດວງຢູໃນລກູສອນໄຟດຽວ, ຄາຍຄກືນັກບັ

"ຂີ່ຊ ອນກັນ(carpooling)" ທີນ່ຍິມົໃນຕວົເມອືງ, ດາວທຽມ

ທີ່ມີວຽກງານໜາທີຕ່າງກນັ“ແຫຍ”ເຂົາ້ໃນງວມປອງກນັດຽວ

ກນັ, ອນັນີເ້ຮດັໄດແນວໃດ? "ເນືອ່ງຈາກວາຮບູຮາງຂອງແຕ

ລະດາວທຽມແຕກຕາງກນັ ແລະ ຂະຫນາດຂອງຫາຼຍດາວທຽມ

ໃຫຍໆ, ຊັ້ນພວກເຮາົໄດອອກແບບ ‘ບອນນັງ່’ ສາມຊັນ້ໃຫບນັ

ດາດາວທຽມ, ເຊິງ່ເອາົດາວທຽມ 22 ດວງໄວໃນງວມປອງ

ກນັຢາງສມົບນູ ແລະ ໄດຈດັ 'ບອນນັງ່' ອນັສະດວກສະບາຍ."

ທາ່ນ ເສນີສຽວເຟຍີ ຕອບ.

      "ໂດຍທົວ່ໄປແລວ, ມນັໃຊເວລາຢາງຫນອຍຫນຶງ່ປສີ�າ

ລບັໂຄງສາງໃຫມໜຶງ່ຈາກການອອກຮບູແຕມຂອງການອອກ

ແບບໄປຮອດການຜະລດິ.  ພວກເຮາົໂດຍນ�າໃຊການອອກແບບ

ທີ່  ‘ຫນັເປນັພາກສວນ(modular)', ໃນເວລາໜອຍກວາເຄິງ່

ປ ີກ�ໄດຜະລດິອອກເຄືອ່ງຈ�າຫນາຍດາວທຽມຫາຼຍດວງ.” 

ທານ ຢລູອງ(Yu Long) ຜູອອກແບບຮອງຫວົໜາລວມ ລກູສອນ

ໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 ກາວ.

      ທມິງານຄົນ້ຄວາ ອອກແບບບພຽງແຕຕອງເຮດັໃຫດາວ

ທຽມ "ຂຶນ້ລດົ" ຢາງຈບົງາມ, ຍງັຕອງຮບັປະກນັຄວາມປອດ

ໄພຂອງດາວທຽມເມືອ່ແຍກຕວົໃນທດິທາງທີແ່ຕກຕາງກນັ.ທານ 

ຢລູອງ ແນະນ�າວາຫຼງັຈາກດາວທຽມຂຶນ້ສູທອງຟາແລວ ມນັ

ຈະອອກຈາກຮາງກາຍຂອງລູກສອນໄຟ, ໃນຂະບວນການນີ້, 

ຈ�າ ເ ປນັຕອ ງຄ�ານງຶເຖງິ ຄວາມຄາດເຄືອ່ນຂອງການເຄືອ່ນ

ໄຫວທີເ່ກດີຈາກຄວາມແຕກຕາງກນັຂອງດາວທຽມຕາງໆໃນ

ດານວທິກີານເປດີລອັກ ແລະ ພະລງັງານແຍກຕວົ. ບາງຄັງ້

ຄວາມຄາດເຄືອ່ນເຫຼົາ່ນີຈ້ະຫຼດຸໄລຍະຫາງລະຫວາງດາວທຽມ

ຕາງໆລງົ, ເຊິງ່ມນັຈະເປນັໄພຂົມ່ຂູຕຄວາມປອດໄພຂອງຮາງ

ກາຍລກູສອນໄຟ.

      ໂດຍອງີຕາມແຜນການວາງດາວທຽມ, ທມີງານຄົນ້ຄວາ້

ອອກແບບໄດດ�າເນນີການຄດິໄລລອກແບບຫາຼຍເທືອ່ຕຄວາມ

ຄາດເຄືອ່ນຂອງໝດົລກູສອນໄຟ ແລະ ດາວທຽມ, ເຊິງ່ໄດອອກ

ແບບການທ�າທ າແຍກຕວົທີມ່ ີ12 ບາດ ເພືອ່ຮບັປະກນັດາວ

ທຽມ 22 ດວງສາມາດ “ລງົລດົ” ຢາງປອດໄຟ. “ໃນໜາທີຄ່ັງ້

ນີ້ ເມືອ່ດາວທຽມຕາງໆແຍກອອກຈາກລກູສອນໄຟ, ລກູສອນ

ໄຟເໝືອນວາໄດຟອນ 'ບາເລອະວະກາດ(ballet)' ເທືອ່ໜຶງ່, 

ດາວທຽມ 22 ດວງໄດຖກືປອຍອອກມາຄ ື 'ເທບທດິາຫວານ

ດອກໄມ'.” ທານ ຢລູອງ ກາວ.

ໜ າທີຄ່ັງ້ນີຢ້າງສມົບນູ, ມນັຍງັຈະສາມາດຜອນຄາຍເງືອ່ນໄຂ
ການຍິງສົງ່ລກູສອນໄຟ ແລະ ເພີມ່ທະວຄີວາມສາມາດການ
ຍງິສົງ່ລກູສອນໄຟ.
      ສ�າລັບ ເຫດຜນົທີສ່າ ມາດ ບນັລ ຸໄດການຍງິສົງ່ ດາວ ທຽມ
22 ດວງ ດວຍ ລກູສອນໄຟ ໜຶງ່ລກູນີ,້ ທານ ສຽວຢນຸ(Xiao Yun)

ຜູ ບນັຊາ ການ ຂອງລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8 ກາວ
ວາ,  ໃນໄລຍະເລີມ່  ຕົນ້ ຂອງ ການ ອອກ ແບບ, ທມິງານຄົນ້ຄວາ 

ອອກແບບລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິ່ງເລກ 8 Yao-2 ກ�ໄດ
ຫນັເປົ້າໝາຍຈຸດປະສົງເຖງິດາວທຽມນອຍ ແລະ ໄດສະເໜີ
ຮບູແບບໃໝທີ່ “ຊມົໃຊການຍິງສົ່ງຮວມກັນ”, ສດຸທາຍໄດຕກົ
ລງົເປັນ ດາວ ທຽມ 22 ດວງ. “ປະຕິບດັໜາທີດ່ວຍຫາຼຍດາວ
ທຽມນອຍ ບພຽງແຕຈະເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລກູ
ສອນໄຟຢາງເຕັມທີ,່ ຍງັໄດຕອບສະຫນອງຄວາມຕອງການ
ຂອງຕະຫາຼດຢາງມປີະສດິທຜິນົ.”

ດາວທຽມຈະ “ຂ່ີຊອນກັນ” ແນວໃດ?
卫星如何“拼车”？

ລູກສອນໄຟຂົນສ່ົງຊາງເຈ່ິງເລກ 8 ບັນທຸກດາວທຽມ 22 ໜວຍໄດສຳເລັດ
ການຍິງສ່ົງ

长征八号运载火箭搭载22颗卫星成功发射 人民视觉 图
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     ມັນຈະສາມາດ ຄາດ ຄະ ເນ ໄດ ວາ ຄວາມ ຕອງການ ຂອງ 

ມະນຸດ ເຂົາ້ ສູ ອະວະກາດ  ແລະ ການ ກສາງ ພືນ້ຖານ ໂຄງ ລາງ 

ອະວະກາດ ໃນ ອະນາຄດົ ຈະ ເພີມ່ ຂຶນ້ຢາງຕເນືອ່ງ. ດັງ່ນັນ້, ປຽນ

ແປງຂະບວນການຍງິສົງ່ ຫຼຸດລົງໄລຍະເວລາ ແລະ ຕົນ້ທນຶ

ຂອງການຄົນ້ຄວາອອກແບບໄດກາຍເປນັຄວາມຕອງການ

ອນັຮບີດວນຂອງປະເທດໃຫຍດານອະວະກາດຫາຼຍປະເທດ.

      ທານ ຮຮູຍຸປຽວ ກາວ ວາ, ການ ຍງິສົງ່ລກູສອນໄຟທີສ່�າ

ເລດັຢາງຈບົງາມຄັງ້ນີ ້ ບ ພຽງ ແຕ ໄດ ທດົ ສອບ ຄວາມສອດຄອ ງ

ປະສານ ຂອງໂຄງສາງໃໝ,  ຍງັໄດຫຼດຸລົງໄລຍະເວລາ ແລະ 

ຕົນ້ທນຶຂອງການຄົນ້ຄວາອອກແບບ, ເຊິງ່ຈະສະສມົປະສບົການ

ສ�າລບັລກູສອນໄຟຂນົສົງ່ຊາງເຈິງ່ເລກ 8, ຊກຍູລຸນນີເ້ຕບີໃຫຍ

ຂະຫຍາຍຕົວ, ວາງພືນ້ຖານອັນຫນກັແຫນນສ�າລັບການເຂົ້າ

ສູສະຫນາມຕົນ້ຕ�ຂອງການຍງິສົງ່ອະວະກາດ.

      "ໃນ ຖາ ນະ ເປັນ 'ລກູສອນໄຟຊມົໃຊຮວມກນັ', ແຜນ ການ 

ທີ່ລູກສອນໄຟຂົນສົງ່ຊາງເຈິ່ງເລກ 8 Yao-2 ໄດນ�າໃຊ ແລະ

ບ�ລິການຍງິສົ່ງອັນລາ ຄາ ຖືກທີອ່�ານວຍແກ ຜູ ຊມົ ໃຊ ໄດຜອນ

ຄາຍເງືອ່ນໄຂຢາງຫວຼງຫາຼຍ.” ທານ ສຽວຢນຸ ກາວວາ, ໄດມີ

ການຄົນ້ຄວາອນັສ�າເລດັຜນົໃນຄັງ້ນີແ້ລວ, ລກູສອນໄຟຂນົສົງ່

ຊາງເຈິ່ງເລກ 8 ມີຄວາມສາມາດບນັລຸການຫັນເປັນປກົກະຕິ

ຂອງການຊມົໃຊການຍງິສົງ່ຮວມກນັໃນອະນາຄດົ.
本刊综合

ສະພາບການໃນອະນາຄົດຂອງລູກສອນໄຟຊົມໃຊຮວມກັນເປັນແນວໃດ?

共享火箭未来前景如何？
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2a'rvfc7l(Podcast)

结束了一天的工作，27 岁的北京白领张

宇挎上背包往办公室外走去，熟练地戴上耳机，

继续收听上午通勤路上没听完的节目，耳机里

播客节目的声音陪伴他度过拥挤的晚高峰回家

路。“播客已经成为我的‘生活伴侣’，洗漱、

通勤、等待的时候，我都会见缝插针地打开播

客，用声音填补空白。”张宇说。在中国的城市，

听播客正逐渐成为越来越多青年的生活方式。
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      ຫຼງັ ຈາກ ເລກີການແລວ, ທາວ ຈາງຢ(ູZhang Yu) ອາ
ຍ ຸ27 ປ ີ, ພະນກັງານເສືອ້ຂາວ(white-collar)ຜູໜຶງ່ຢູ ນະຄອນ
ຫວຼງ ປກັ ກິງ່ ,  ເອາົກະເປາົຂອງ ຕນົ  ແລະ  ຍາງ ອອກ ຈາກ ຫອງ 
ການ. ລາວໃສ ຫູ ຟັງ ຢາງ ຄອງ ແຄວ  ແລະ  ເລີມ່ສບື ຕ ຟັງ ລາຍ
ການ ທີ ່ລາວ ຍັງ ບ ທນັ ສ�າເລັດໃນເວລາເດນີທາງໄປເຂົ້າການ
ໃນຕອນເຊົ້ານັນ້, ສຽງຂອງລາຍການ ພອດແຄສ(podcast)

ຈະຕິດຕາມໄປນ�າກັນກບັລາວເມອືເຮືອນໂດຍຜານເວລາທີແ່ອ
ອດັຫາຼຍໃນຕອນແລງ.
      ພອດແຄສ(podcast) ເປນັປະເພດໜຶງ່ຂອງເຕກັໂນໂລ
ຊກີະຈາຍສຽງແບບດຈີຕີອນ. ວນັທ ີ2 ມຖິນາ 2021, ໄດອອກ
ບດົລາຍງານກຽວກບັສະພາບການຊວີດິຂອງພາສາຢູຈນີ, ຄ�າ
ສບັ “ພອດແຄສ” ໄດຖກືເລອືກເຂົາ້ໃນຂອບເຂດຂອງຄ�າສບັທີ່
ໃຊຫາຼຍທີສ່ດຸໃນປ ີ2020.
      "ພອດແຄສໄດກາຍເປນັ 'ຄູຊວີດິປະຈ�າວນັ' ຂອງຂອຍ. 
ໃນເວລາລາງໜາລາງຕາ, ໄປການ  ແລະ ເວລາລ�ຖາ, ຂອຍ

ມກັເປດີພອດແຄສ ແລະ ເພີມ່ຕືມ່ບອນຫວາງດວຍສຽງ.” ທາວ
ຈາງຢ ູເວົາ້.
      ຢູ ໃນ ຕວົ ເມອືງ ຂອງ ຈນີ, ການ ຟງັພອດແຄສກ�າລງັຄອຍໆ 
ກາຍ ເປນັ ວິຖີ ຊວີດິ ຂອງ ໄວ ໜຸມ ນບັ ມື ້ນບັ ຫາຼຍຂຶນ້. ອງີຕາມບດົ
ລາຍງານການຄົນ້ຄວາຂອງອງົການຄົນ້ຄວາຕະຫາຼດ "eMar-

keter", ໃນປີ 2021 ຜູຟັງພອດແຄສຂອງຈນີ ມປີະມານ 86 
ລານຄນົ.

ຮູບ ① ຄົນໜຸມຟັງພອດແຄສເມ່ືອລ�ຖາລົດໄຟໃຕດິນ

图① 年轻人等地铁时听播客 CFP 图

ຮູບ ② ຜູຖາຍທອດສົດຂອງພອດແຄສກຳລັງຕັດຕຟາຍບັນທຶກສຽງ

图② 播客主播在编辑音频文件 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

① ②

CFP 图
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      ຂ�ມ້ນູຈາກເວທຕີາງໆກ�ໄດສະແດງໃຫເຫນັເຖງິຄວາມນິ
ຍມົຂອງພອດແຄສໃນປະເທດຈນີ. ແອບັພອດແຄສ “ອະວະກາດ
ນ ອຍ (Xiaoyuzhou)” ໄດອອນໄລນພຽງແຕປເີຄິງ່, ໄດມຜີູ
ຊມົໃຊຫຼາຍກວາ 2 ລານຄນົ ແລະ ມລີາຍການພອດແຄສຫາຼຍ
ກວາ່ 10,000 ລາຍການ; ຕາມຂ�ມ້ນູຂອງເວທເີນືອ້ໃນສຽງ “ຫິ
ມະໄລ”, ເວທນີີມ້ຜີູຊມົໃຊເພີມ່ໃໝ 7 ລານຄນົໃນປ ີ2021.
      ຢູ  ນະຄອນເຈຍຊິງ່ ແຂວງເຈີຈ້ຽງ(Jiaxing City, Zhe

jiang Province), ນາງ ຈາວຢ ູ(Zhao Yu) ກຽມ ອາຫານ 
ຄ�່າ ໃຫ ຕນົ ເອງ ໃນ ຂະນະດຽວກນັ ກ� ຟງັ ລາຍການພອດແຄສ. 
"ເມື່ອເຮັດວຽກເຮອືນວຽກຊານ ຫຼ ືແຕງກນິ, ຕອງເຮດັວຽກ
ດວຍທງັຕາ ແລະ ມ,ື ເມືອ່ນັນ້ ການຟງັພອດແຄສສາມາດເຮດັ
ໃຫຕົນເອງມຄີວາມຮູສຶກວາມຜີູຢູ ນ�າ ແລະ ມສີຽງຢູນ�າກນັ.”
ຫຼັງຈາກຮຽນຈບົປະລິນຍາໂທໃນປ ີ2021, ນາງ ຈາວຢູ ໄດ
ມາເຮັດວຽກຢູນະຄອນເຈຍຊິງ່ ເປນັລດັຖະກອນຮາກຖານຜູ
ໜຶ່ງ, ລາວຈະຟັງພອດແຄສຫາຼຍກວາ 1 ຊົວ່ໂມງຕມື້, ເນືອ້ໃນ
ສວນຫາຼຍແມນສນົທະນາກຽວກບັເຫດການການເມອືງ ແລະ 
ບນັຫາພົນ້ເດັນ່. ໃນສາຍຕາຂອງລາວ, ພອດແຄສກ�າລງັກາຍ
ເປນັບານເມອືງທາງຈດິໃຈຂອງໄວໜຸມທີພ່ກັຢູໂດດດຽວຢູໃນ
ຕວົເມອືງ.
      ຊາວໜຸມຄ ືທາວ ຈາງຢ ູແລະ ນາງ ຈາວຢ,ູ ໄດແ້ຈກຢາຍ
ຢາງກວາ້ງຂວາງຢູໃນເມອືງຊັນ້ໜຶງ່ ແລະ ຊັນ້ທສີອງຂອງຈນີ, 

ເ ຊິ່ ງ ເປັ ນ ຜູຟງັທີຈ່ງິໃຈຕພອດແຄສ. ເນືອ້ໃນການຟງັ ແລະ
ຫວົຂ�ທ້ີສ່ນົໃຈກ�ມຄີວາມຫາຼກຫາຼຍ, ຈາກເຫດການໃຫຍຂອງປະ
ເທດຊາດເຖງິເລືອ່ງເລກັນອຍໃນເຮອືນຊານ, ຈາກບນັຫາສາ
ທາລະນະເຖິງຄວາມຮກັລະຫວາງບາວສາວ, ເຊິງ່ບພຽງແຕ
ມກີານສນົທະນາທີເ່ຄັງ່ຂມຶ ທງັຍງັມຄີວາມມວນຊືນ່ບນັເທງີ.
      ໃນ ຖາ ນະ ເປນັ ຜູ ຊມົ ໃຊລະດບັສງູ , ທາວ ຢາງຈິນ່ຊີ(່Yang 

Jinxi) ພັກນັກງານທີເ່ຮດັວຽກຢູປກັກິງ່ຜູໜຶງ່ຟງັພອດແຄສປະ
ມານ 3 ຊົວ່ໂມງຕມື.້ ນອກຈາກລາຍການເລົາ່ເລືອ່ງ ແລະ ຕອ໊ກ
ໂສ(Talkshow), ລາວຍງັຖພືອດແຄສເປນັວທິສີ�າລບັການຮບັ
ເອາົຄວາມຮູ. “ມໆ ນີ,້ ຂອຍກ�າລງັຄົນ້ຄວາສກຶສາເລືອ່ງປະກນັ
ໄພ, ພອມທງັຟງັລາຍການໜຶງ່ທີສ່ອນຄວາມຮູສະເພາະໃນຂງົ
ເຂດປະກນັໄພ ແລະ ວເິຄາະປະເພດປະກນັໄພຕາງໆ.”
      ທານ ເຊງິຢຽນລຽງ(Cheng Yanliang) ຜູສາງຕັງ້ເວ
ທເີນືອ້ໃນພອດແຄສ "JustPod" ເວົາ້ວາ: “ຜູຊມົໃຊພອດແຄສ
ຢູຈີນສວນຫຼາຍແມນຜູທີ່ມອີາຍ ຸ20 ປກີວາ ແລະ 30 ປກີວາ, 
ຍງັໄດຮບັຄວາມນຍິມົລະຫວາງນກັສກຶສາ”. ໂດຍທົວ່ໄປແລວ,
ຜູຊາຍມັກຟງັລາຍການດານປະຫວດັສາດ, ຜູຍງິມກັຟງັລາຍ
ການດານຈດິອາລມົ.”
      ອີງຕາມຂ�້ມນູຈາກເຄືອ່ງຈກັຊອກຫາພອດແຄສທົວ່ໂລກ 
"ListenNotes", ຈ�ານວນຂອງພອດແຄສຈນີແມນຫາກເກນີ 
10,000 ໃນເດືອນເມສາ 2020, ແຕເມືອ່ຮອດທາຍປ ີ2021, 

①
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ຈ�ານວນເລກນີໄ້ດທະລ ຸ40,000 ກວາແລວ.
      ທານ ດງົເຊນີຢ(ູDong Chenyu), ອາຈານຂອງມະຫາ
ວທິະຍາໄລປະຊາຊມົຈນີ(Renmin University of China) ຄະ
ນະຂາວສານ ຄດິວາ, ໃນບາງກ�ລະນພີເິສດທາແຮງຂອງສືທ່າງ
ສຽງແມນບສາມາດປຽນແທນດວຍວດິໂີອໄດ. ນອກຈາກນີ ້ນບັ
ຕັງ້ແຕການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ເວລາທີຄ່ນົພກັ
ຢູເຮອືນຍາວຫາຼຍຂຶນ້, ການສມຸສາຍຕາຢູບອນໃກ ຫຼ ືໜາຈ�ເປນັ
ເວລາດນົ ເຮດັໃຫຕາເມືອ່ຍງາຍ, ພອດແຄສກາຍເປນັວທິໃີໝ
ຂອງການຮບັຮູຂ�ມ້ນູທີສ່າມາດປດົປອຍຕາໄດ.
      "ໂດຍທົ່ວໄປແລວ, ໄລຍະໜຶງ່ຂອງລາຍການພອດແຄສ
ມເີວລາຍາວກວາເຄິງ່ຊົວ່ໂມງ, ສະພາບການເບິງ່ການຟງັ ແລະ 
ຄວາມຮູສຶກແບບເໝືອນຈງິຂອງເນືອ້ໃນເຮດັໃຫພອດແຄສຮບັ
ຄວາມນິຍມົຢາງຕເນືອ່ງ.” ນາງ ຫຼເີສຣ(ູLi Xueru) ອ�ານວຍ
ການຜະລດິຕະພນັຂອງຊອບແວສຽງຂອງໂທລະສບັແຫງໜຶງ່
ກາວວາ, ຕາງກນັກບັວດິໂີອສັນ້ທີຕ່ອງການກວມຂ�ມ້ນູຫາຼຍເທົາ່
ທີຈ່ະຫາຼຍໄດໃນເວລາສັນ້, ລາຍການພອດແຄສມລີກັສະນະພິ
ເສດທີ່ “ເສລ”ີ, ເນືອ້ໃນສາມາດເປນັການສນົທະນາຂອງແຂກ 
ການເວົາ້ຜູດຽວຂອງຜູຖາຍທອດສດົ. “ຄໝືູເພືອ່ນຜູໜຶງ່ທີເ່ວົາ້ຢູ
ຂາງຫູ ”, ອນັນີເ້ ປນັຄວາມມສີະເໜທີເ່ປນັເອກະລກັຂອງພອດ
ແຄສ.
      ຕາມ ຄວາມຄດິເຫນັຂອງທານ ຫຼຈີືມ້ງິ(Li Zhiming) ຜູ ສາງ 
ຕົນ້ຕ� ຂອງລາຍການພອດແຄສພາສາຈນີ “ສວນລມົໃນວນັ(Day 

Talk Park)”, ສື ່ມວນ ຊນົເປນັ ການ ເຊືອ່ມໂຍງ ຂອງ ເນືອ້ ໃນ,  ສ�າ
ລບັສະ ເໜ ທີ ່ເປນັ ເອກະລກັ ສະ ເພາະ ຂອງ ພອດແຄສກ�ແມນ ມນັ
ເປນັ ການ ເຊືອ່ມໂຍງ ຂອງອາລມົ. “ຖາວາຮບູແບບຮບູ ແລະ 
ບດົເປັນທີ່ຖກືຕອງທີສ່ດຸ, ຮູບແບບວີດີໂອເປນັທີອ່ດຸມົສມົບນູທີ່
ສດຸ, ຈັງ່ຊັນ້ສ�າລບັຮບູແບບສຽງກ�ມຄີວາມອບົອຸນທີສ່ດຸ.” ທານ 
ຫຼຈີີມ້ງິ ເວົາ້.
      ໃນຂະນະດຽວກນັທີພ່ອດແຄສໄດຖກືຍອມຮບັຈາກຜູຟງັ, 
ມນັກ�ຄອຍໆສະແດງໃຫເຫນັມນູຄາການຄາຫາຼຍຂຶນ້. ທານ ຊ
ຢູລອງ(Shu Yulong), CEO ຂອງ “ອະວະກາດນອຍ” ພບົ
ເຫນັວ າ  ພອດແຄສກ�າລງັກາຍເປນັປດັໄຈຕອງການຂອງສື່
ມວນຊນົທີຫ່ນັເຂົາ້ສູຕະຫາຼດ. “ນບັຕັງ້ແຕປ ີ2021 ເປນັຕົນ້ມາ, 
ຊວີິດສັນ່ລຽນລາຍສບັປະດາ(Sanlian Life Weekly) ວາລະ
ສານ GQ ແລະ ສື່ມວນຊນົເຈຍແບບດັງ້ເດມີອືນ່ໆຈ�ານວນບ
ໜອຍກ�ເລີ່ມເຂົາ້ສູຕະຫາຼດພອດແຄສ, ພວກເຂາົເຈົາ້ໄດເປດີ
ບນັຊພີອດແຄສໃນ ‘ອະວະກາດນອຍ’ ແລະ ວາງແຜນການອດັ
ເນືອ້ໃນສຽງເພືອ່ແຈກຢາຍຢູເວທພີອດແຄສ.”
      ຕາມການຄາດ ຄະ ເນ ຂອງ "eMarketer",  ຈ�າ ນວນ ຜູ ຟງັ 

ພອດ ແຄສ ຂອງຈນີ ຈະ ມ ີເຖງິ 102 ລານ ຄນົ ໃນ ປີ 2022 ແລະ 
ເມືອ່ຮອດປ ີ2024 ຈະມ ີຫາຼຍ ກວາ 10% ຂອງປະຊາຊນົ  ຈນີ  ກາຍ 
ເປນັ ຜູ ຟງັຂອງ ພອດ ແຄສ.

ຮູບ ① ຜູ້ຖ່າຍທອດສົດອັດລາຍການກັບບັນນາທິການສຽງ

图① 主播和声音编辑一起录制节目 CFP 图

ຮູບ ② ຜູຖາຍທອດສົດຂອງພອດແຄສຈັດກິດຈະກຳຊາລອນອອບລາຍ
图② 播客主播举行线下沙龙 CFP 图
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他山之石，为我所用
作者 ：苏佳浩（北京外国语大学老挝留学生 ）

①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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     ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງຈະເລີນງົດງາມປານພະອິນເທິງຟາປ້ັນ
ແຕງຂ້ຶນມາ, ອາຄານບານເຮືອນສູງຊັນທຽມຟາ, ຖະໜົນຫົນ
ທາງກວາງໃຫຍ, ສະອາດງາມຕາ, ໃນຍາມລາຕີການກ�ມີແສງ
ໄຟສອງແສງເປັນສີຍິບໆຍັບໆ ມັນເໝືອນກັບວາຕົວເມືອງນ້ີບ
ເຄີຍຫັຼບນອນຈັກເທ່ືອ, ຫຼາຍຄ້ັງທ່ີຂອຍຄິດແປກໃຈເມືອງປານ
ສະຫວັນແຫງນ້ີແມນມະນຸດ ຫືຼ ຟາແຖນສາງຂ້ຶນມາກັນແທ? ແຕ
ຄວາມເປັນຈິງກ�ໄດບອກຢ�າ້ເຕືອນໃຫຂອຍຮູສະເໝີວາ: ຄວາມ
ຈະເລີນທ່ີປະກົດຢູຕໜາຂອຍນ້ີບແມນພະອິນອົງໃດບົນສະຫວັນ
ມາປ້ັນແຕງດອກ, ແຕຫາກແມນມະນຸດຄົນທຳມະດາທ່ີມີສອງ
ຫູສອງຕາຄືກັບຂອຍນ້ັນແຫຼະທ່ີສາງມັນຂ້ຶນມາ. 
      ແມນແລວ, ຄວາມຈະເລີນກາວໜາ, ຄວາມທັນສະໄໝ 
ແລະ ຄວາມມີອຳນາດທີ່ປະເທດຈີນມີໃນທຸກວັນນີ້ແມນປະຊາ
ຊົນເປັນຜູສາງຂ້ຶນມາເອງ. ແລວພວກເຂົາສາງຂ້ຶນມາໄດແນວ
ໃດ? ນີ້ແມນຄຳຖາມທີ່ຂອຍມີຢູໃນຫົວຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່
ຂອຍໄດກາວມາເຖິງຕົວເມືອງແຫງນີ້, ພອມທັງມັກຖາມຕົນ
ເອງສະເໝີວາ: ຍາມໃດບານເມືອງຂອຍຈະມັ່ງມີຄືກັບບານ
ເມືອງເພ່ິນແບບນ້ີ? ເມ່ືອຂອຍໄດມາດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສຶກສາ
ຮາຮຽນຢູນະຄອນຫຼວງແຫງນີ້ຂອຍຈຶ່ງຄອຍໆສ�າຜັດໄດວາ: 

ປະເທດຈີນທ່ີມີທຸກມ້ືນ້ີໄດກ�ຍອນພວກເພ່ິນມັກກິນຢາດີສາມເມັດ
ຄື: ດຸໝ່ັນ, ອົດທົນ ແລະ ປະຢັດນ້ັນເອງ. ຂອຍຈະຂ�ເວ້ົາແຕສະ
ເພາະນັກສຶກສາກ�ແລວກັນ, ເພາະຂອຍດຳລົງຊີວິດຢູຮົ້ວມະ
ຫາວິທະຍາໄລແວດລອມທ່ີຂອຍໄດຊຶມຊັບ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຊີວິດ
ຂອງຄົນຈີນຫຼາຍຂຶ້ນກ�ຍອນມະຫາວິທະຍາໄລນີ້ເອງ, ເຊິີ່ງໃນ
ຄວາມເປັນຈິງແລວ, ສັງຄົມທ່ີຢູນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນໂຮງ
ຮຽນຈະມີຄວາມແຕກຕາງກັນກ�ຕາມ, ແຕນິດໄສ ແລະ ທັດສະ
ນະຄະຕິທ່ີຜູຄົນໃນສັງຄົມສວນໃຫຍນ້ັນກ�ຈະບຄອຍແຕກຕາງກັນ
ຫຼາຍ. 

ຮູບ ① ນັກສຶກສາທ່ີກຳລັງຮາຮຽນຢູໃນຫ�ສະໝຸດ

图① 在大学图书馆看书的学生 CFP 图

ຮູບ ② ທາວ ສຸກສະຫວາດ ເທບພະວົງ

图② 苏佳浩 供图
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      ທ�າອິດມາເຂ້ົາທ່ີຢາດີເມັດທ�າອີດກັນກອນ “ດຸໝ່ັນ”: ນັກ
ສຶກສາຈີນມີຄວາມດຸໝ່ັນໃນການສຶກສາຮາຮຽນຫຼາຍທ່ີສຸດ ພວກ
ເຂົາສາມາດນ່ັງອານໜັງສືແຕເຊ້ົາຈົນຄາກ�ໄດ, ເຊ່ິງບາງຄົນ
ກ�ອາດຈະຕັດຄວາມເວ້ົາໃນສ່ິງທ່ີຂອຍຂຽນວາ “ແນນອນ! ເພາະ
ປະເທດຈີນມີການແຂງຂັນສູງ” ຖາເປັນແບບນີ້, ຂອຍຂ�ຖາມ
ກັບຄືນແດ? “ເຈົ້າຄິດວາປະເທດລາວເຮົາບມີການແຂງຂັນ
ສູງບ�?” ເອົາລະ! ຈະບຖຽງກັນເລ່ືອງນ້ັນແລວ. ຂອຍຂ�ເວ້ົາຕ
ເລີຍ: ບັນຫາການແຂງຂັນດານແຮງງານໃນປະເທດຈີນກ�ເປັນ
ສວນໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫໄວໜຸມພວກເຂົາມີຄວາມດຸໝ່ັນຫຼາຍຂ້ຶນ, ແຕ
ຜານການສົນທະນາ ແລະການແລກປຽນບົດຮຽນກັບຄົນຈີນຫຼາຍ
ຄົນເຮັດໃຫຂອຍຮູວາ ການທ່ີນັກສຶກສາຂອງເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມ
ດຸໝ່ັນແບບນ້ີກ�ຍອນພວກເຂົາຮູຈັກໜາທ່ີຂອງຕົນ ແລະ ກຳລັງ
ໃຊຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອຮັບຜິດຊອບໜາທ່ີໃນການສຶກສາຮາ
ຮຽນໃຫຫຼ້ອນໜາທີ່. ເພາະພວກເຂົາເປັນນັກສຶກສາໜາທີ່ອັນ
ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈ້ົາບແມນການຫ້ິຼນເກມ, ບລົມບາວລົມສາວ
ແຕແມນສຶກສາຮາຮຽນ. ສະນ້ັນ, ໄວໜຸມຈີນມີຄວາມຫາວຫັນ
ຢາງເອົາຈິງເອົາຈັງທ່ີສຸດ, ສັງເກດເຫັນໄດຈາກການອານໜັງ
ສືໃນຫ�ສະໝຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຂອຍ(ມະຫາວິທະຍາໄລ
ພາສາຕ່າງປະເທດປັກກ່ິງ)ມີຫ�ສະໝຸດຕຶກ 6 ຊ້ັນຫັຼງໜ່ຶງ, ທຸກມ້ື
ຈະມີນັກສືກສາເຂົ້າເຕັມເປັນປະຈຳ, ຖາໄປສວາຍກ�ບມີບອນ
ວາງພ�ໃຫເຈ້ົານ່ັງແລວ. ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຂອຍຕົກຕະລຶງທ່ີສຸດແມນ
ພວກເຂົາອານໜັງສືໃນຫ�ສະໝຸດຈົນຮອດສິບໂມງກາງຄືນ, ເມ່ືອ
ສຽງກະລິ່ງຂອງຫ�ສະໝຸດດັງເພື່ອແຈງເຕືອນວາຈະປິດຫ�ສະ
ໝຸດແລວ ພວກນັກສຶກສາຈ່ຶງພາກັນຫ່ັຼງໄຫຼອອກຈາກຫ�ສະໝຸດ, 
ເຊິ່ງພາບເຫດການນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຂອຍບເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ ແລະ
ອີກຢາງໜ່ຶງ ຄົນໃນປະເທດລາວເຮົາບມີໃຜທ່ີຈະຢາກເຂ້ົາຫ�ສະ
ໝຸດດວຍຊ�າ້. ດວຍເຫດນ້ີ, ເຮັດໃຫຂອຍເຂ້ົາໃຈວາຄວາມດຸໝ່ັນ
ທ່ີອອກມາຈາກນ�າ້ໃຈຮັບຜິດຊອບຕໜາທ່ີຂອງນັກສຶກສາເຫ່ົຼານ້ີ, 
ບພຽງແຕສາງພວກເຂົາໃຫເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມຮູ ແລະ ເປັນບຸກ
ຄະລະກອນທີ່ດີຂອງສັງຄົມເທົ່ານ້ັນ, ແຕຫັຼງຈາກພວກເຂົາຈົບ
ການສຶກສາອອກໄປແລວ, ພວກເຂົາກ�ຍັງຈະຮັກສານ�າ້ໃຈຮັບ
ຜິດຊອບນ້ີຕໜາທ່ີວຽກງານທ່ີມີຕສັງຄົມສືບຕໄປນຳອີກ. 
      ຢາດີເມັດທີສອງ “ອົດທົນ”: ພ�ລະດູໃບໄມຫ່ົຼນໄດກາວມາ
ເຖິງ ສະພາບອາກາດຂອງເມືອງປັກກ່ິງກ�ເລ່ີມໜາວເຢັນ, ອຸນ
ຫະພູມເລີ່ມຕາລົງເລື້ອຍໆຈົນບາງເທື່ອມີຫິມະຕົກປົກຄຸມກ�ມີ. 
ແຕນັກສຶກສາຈີນມີຄວາມອົດທົນຕກັບສະພາບອາກາດດ່ັງກາວ
ໄດດີຫຼາຍ, ພວກເຂົາສາມາດຕ່ືນແຕເຊ້ົາເພ່ືອໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 
ແລະ ລຽນຄີວເພ່ືອເຂ້ົາຫ�ສະໝຸດໄດ. ນ�າ້ໃຈອົນທົນທ່ີນັກສຶກສາ

ຈີນເຮັດໃຫຂອຍໄດຮູນັ້ນກ�ຄື: ບວາສະພາບອາກາດໃນເມືອງ
ແຫງນ້ີຈະແປປວນ ແລະ ຮາຍກາດແນວໃດກ�ຕາມ ແຕພວກ
ເຂົາເຈົ້າກ�ຍັງຢືນຢັນທີ່ຈະທາທາຍກັບມັນ ແລະ ຮຽນຮູຕໄປ
ເລ້ືອຍໆ. ເພາະໃນຍາມທ່ີມີອາກາດໜາວຈັດ ແລະ ມີຫິມະຕົກ
ບາງມື້ກ�ຍັງເຫັນນັກສຶກສາບາງຄົນອອກມາເລົ່າບົດຮຽນ ຫຼື
ອານໜັງສືຢູຫອງໂຖງຂອງຫອງຮັບແຂກ ຫືຼ ບາງຄົນຢູນອກຫ�
ພັກກ�ມີ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ, ເຮັດໃຫຂອຍລະອາຍໃຈຕົນເອງຫຼາຍ, ຕະ
ຫຼອດເວລາທ່ີຜານມາຂອຍຄິດວາຕົນເອງເຄີຍພະຍາຍາມ ແລະ
ມີຄວາມມານະອົດທົນທີ່ເຕັມທີ່ແລວ, ແຕເມື່ອມາທຽບກັບນັກ
ສືກສາຢູບອນນ້ີແລວ, ສ່ິງທ່ີຂອຍເຄີຍຜານຜາມາມັນຍັງບທສ້ຽວ
ໜ່ຶງຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄົນຈີນຈ່ຶງນິຍົມເວ້ົາກັນວາ: ຄົນ
ທ່ີເກ່ັງກວານ້ັນບເປັນຕາຢານ, ແຕສ່ິງທ່ີເປັນຕາຢານແມນຄົນ
ທ່ີເກ່ັງແລວກ�ຍັງດຸໝ່ັນ ແລະ ອົດທົນຫຼາຍກວາເຈ້ົາ. 
      ຢາດີເມັດທີສາມ “ປະຢັດ”: ທ່ີຂອຍເວ້ົາວາປະຢັດຢູບອນນ້ີ 
ບໄດໝາຍຄວາມວາເຂົາເຈ້ົາຂ້ີຖ່ີ ຫືຼ ບມີເງ່ືອນໄຂໃນການໃຊ
ຈາຍແຕຢາງໃດ, ແຕນັກສຶກສາຈີນປະຢັດແບບນ�າໃຊເງິນເປັນ. 
ຂອຍສັງເກດເຫັນນັກສຶກສາຕາງປະເທດ ຫືຼ ນັກສຶກສາລາວຫຼາຍ
ຄົນທ່ີຍັງບປະນິໄສແບບລາວໆກັບຄຳວາສັງສັນຈັກເທ່ືອ, ເງິນ
ເດືອນອອກຍາມໃດກ�ພາກັນໄປຊມແຊວຢູແຕຮານເຫຼົ້າເບຍ 
ຫືຼ ບກ�ພາກັນຊ້ືເຄ່ືອງນຸງ ແລະ ເຄ່ືອງໃຊທ່ົວໄປ. ແຕບມີໃຜທ່ີຊ້ື
ປ້ືມອານ ຫືຼ ສ່ິງຂອງທ່ີຈະໃຊເຂ້ົາກັບການສຶກສາເລີຍ, ເຊ່ີງມັນ
ແຕກຕາງຈາກນັກສຶກສາຈີນ, ເງິນທຸກເຟ່ີນທ່ີເຂົາເຈ້ົາໃຊແມນ
ຈະຢູໃນຄວາມພ�ດີ ແລະ ເໝາະສົມສະເໝີເຊ່ັນ: ການຊມແຊວ
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ຂອງນັກສຶກສາ ຫືຼ ການກິນເຂ້ົາຊມກັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ນອກຈາກ
ອາຫານການກິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີເປັນນ�າ້ຫວານ
ຕາງໆແລວ, ບມີໃຜທີ່ຈະກາວເຖິງເຫຼົ້າເບຍເລີຍ ເພາະເພີ່ນ
ແມນເນ້ັນທ່ີກິນອ່ີມ ແລະ ໃຊງົບປະມານທ່ີພ�ເໝາະເທ່ົານ້ັນ. ນອກ
ນັ້ນ, ສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາເຈົ້າຊື້ທາງອອນໄລສວນຫຼາຍແລວກ�ຈະ
ແມນປ້ືມ ແລະ ສ່ິງຂອງຈຳເປັນເທ່ົານ້ັນ.
      ບົດຮຽນທ່ີຂອຍໄດພົບເຫັນມາຂາງເທິງນ້ີ, ມັນສອນໃຫ
ຂອຍເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນຈຸດອອນດອຍຂອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, 

ແລວຄຳຖາມທ່ີວາ: ຂອຍຈະພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ? ກ�ຜຸດ
ຂ້ຶນມາໃນມັນສະໝອງຂອງຂອຍ, ຈົນເຮັດໃຫຂອຍມີຄວາມຄິດ
ທ່ີຈະບຢຸດບຸກບືນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຈົນຮອດມ້ືນ້ີ. ສ່ິງທ່ີເວ້ົາ
ມານ້ັັນ, ແມນບົດຮຽນສວນໜ່ືງທ່ີຂອຍໄດຮຽນຮູຈາກບານເມືອງ
ຂອງເພ່ິນ, ເຊ່ີງນອກຈາກສ່ິງທ່ີກາວມາຂາງເທິງນ້ັນແລວ, ກ�
ຍັງມີອີກຮອຍພັນປະການ ແຕເນື່ອງຈາກປັນຍາປູກ�ເລີຍບສາ
ມາດສັງລວມ ຫືຼ ຮວບໂຮມໄວຢູບົດດຽວນ້ີໄດ, ສະນ້ັນ, ຖາມີໂອ
ກາດແລວຈະມາເລ່ົາສູຟັງອີກ. 

ນັກສຶກສາອານໜັງສືຢູໃນລະບຽງຕຶກອາຄານ

学生们在楼道内看书学习 CFP 图
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ພາສາລາວ: ຈັນໃສແຈ້ງດວງດຽວບມີຄ່ອງ ບມີດາວແວດລ້ອມ

ຈັນເຈ້ົາກ�ບເຮືອງ 

中： 个篱 三个桩， 个好汉三个帮

ຄ�າອະທິບາຍ: ລອມຮ້ົວດານໜ່ຶງຕອງການຢາງຫນອຍໄມສາມ

ລ�າ, ຄວາມສ�າເລັດຂອງຄົນໜຶ່ງຕອງການຄວາມຊວຍເຫຼືອ

ຈາກຄົນອ່ືນ. ປຽບທຽບວາກ�າລັງຂອງຄົນດຽວແມນມີຄວາມ

ຈ�າກັດ, ແຕເມ່ືອທຸກຄົນສາມັກຄີກັນເຂ້ົາ, ຈ່ຶງຈະສາມາດເຮັດ

ສ່ິງໃຫຍສຳເລັດໄດ.

释义： 道篱 至 少 要 三根桩才 能 搭

成， 个 人 的 成 功 需 要 其他人的 帮

助才能完 成。比喻 个人的力量 是有限

的，但大家团结起来，就能干成大事。

ພາສາລາວ: ສີຫະລາດຜູ້ເປັນອາດຍາສັດ ເຖິງຈະຫີວໂຫຍແຮງ

ກ�ໄປ່ກິນໃບໄມ້ ແມ່ນຈະຜອມໂຊແຫ້ງທັງໂຕຊ�້າຈ່ອຍ ກ�ບຂົບ

ຄາບກິນຊ້ີນເພ່ືອພີດອກນາ

中： 玉碎，不 瓦全

       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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ຄ�າອະທິບາຍ: ຢາກ  ເປັນຢົກທ່ີມີຄຸນຄາສູງ ເຖິງຈະ ຖືກ ທັບແຕກ, 

ກ�ບຢາກເປັນກະເບ້ືອງທ່ີຕາຕອຍເຖິງວາໄດ ຮັບ ການ ຮັກ ສາໄວ

ເປັນຢາງດີ . ປຽບທຽບວາແໜງດີເສຍສະຫຼະຊີວິດເພ່ືອພາລະ

ກິດຍຸຕິທ�າດີກວ່າທີ່ຈະຮັກສາຊີວິດໄວແບບບເຕັມໃຈບຊື່ສັດຕ

ຕົນເອງ.

释义： 愿 做 高 贵 的 玉 被砸碎，乜不愿

做低贱的瓦 得以保 全。比喻 愿为正义

事业牺牲，不愿丧失气节，苟旦偷生。

ພາສາລາວ: ເສຍຢ່າຟ້າວໄຫ້ ໄດ້ຢ່າຟ້າວຫົວ

中：不以物喜，不以己悲

ຄ�າອະທິບາຍ: ຢາດີໃຈຍອນຄວາມເໜືອກວາຂອງສ່ິງນອກຕົວ 

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ, ກ�ຢາເສຍໃຈຍອນຄວາມຕ�າ່ກວາ

ຂອງສ່ິງນອກຕົວ ແລະ ການສູນເສຍສວນຕົວ. ສຸພາສິດນ້ີບອກ

ໃຫພວກເຮົາຮູວາບວາພົບກັບ ຄວາມ ລ້ົມ ເຫຼວ  ຫືຼ  ຄວາມ ສ�າ ເລັດ, 

ຕອງຮັກສາທາທີຈິດໃຈທ່ີເປີດກວາງ ແລະ ສຸຂຸມ.

释义：不因外物之优和个人之 而喜，乜不

因外物之劣和个人之失而悲。启示我们无论

面对失败还是成 功，都 要保持 种

达谈然的心态。

ພາສາລາວ: ເສືອກ�ສ່າເສືອດີ ໝີກ�ວ່າໝີເກ່ັງ

中：王婆卖瓜，自卖自夸

ຄ�າອະທິບາຍ: ມີພຄາຜູໜຶ່ງຊື່ວາ ຫວັງໂພ, ລາວຂາຍໝາກ

ແຕງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜູອື່ນບເຄີຍເຫັນ. ເຖິງແມນວາໝາກແຕງ

ຊະນິດນີ້ຫວານຫຼາຍ, ແຕຍອນຜູອື່ນບຮູຈັກມັນ ຈຶ່ງບມີຜູໃດຊື້. 

ສະນ້ັນ ຫວັງໂພຈ່ຶງຂາຍໝາກແຕງນ້ັນໂດຍຜານການເວ້ົາຍອງ

ດວຍຕົນເອງ ແລະ ການຄາຂາຍກ�ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ. ສຸພາສິດນ້ີ

ບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາພວກເຮົາຄວນໂຄສະນາຢາງເປັນເຈ້ົາ

ການ, ກາໂຄສະນາຕົວເອງ.

释义： 个 叫 王 婆的小贩，卖 种别人

未见过的 瓜。虽 然瓜狠甜，但是人们因为

不 解而 不 愿 尝 试。于是王婆靠自夸来

卖瓜，生意狠快就好起来。启示我们要主

动宣传，敢于推销自己。

ພາສາລາວ: ເສືອຕາຍໄວ້ລາຍ ຄົນຕາຍໄວ້ຊ່ື

中：人过留名，雁过留声

ຄ�າອະທິບາຍ: ຄົນຕາຍແລວ ແຕຊ່ືຂອງລາວຍັງເຮັດໃຫຜູອ່ືນ

ລືມຍາກ ຄືກັນກັບທີ່ນົກບິນໄປແລວ ແຕໄດປະສຽງຮອງໄວ. 

ປຽບທຽບຊີວິດຂອງຄົນບຄວນໄຫຼຜານໄປຊ່ືໆ, ຄວນເຮັດສ່ິງທ່ີ

ມີຜົນປະໂຫຍດຕຄົນລຸນຫັຼງ.
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释义：人 虽 然 走 了，其名却让人难以忘

记，如同大雁飞过，留下鸣叫之声。比喻

人的 生不能虚度，应做些有益于后人之

事。

ພາສາລາວ: ເສືອຢູ່ນອກຖ�າ້ມັນງ່າຍກວ່າຕີເສືອໃນຖ�າ້

中：家贼难防

ຄ�າອະທິບາຍ: ທີ່ເປັນຄົນພາຍໃນເຮືອນແມນປອງກັນຍາກທີ່

ສຸດ. ປຽບທຽບວາຄົນຊ່ົວທ່ີລ້ີຢູພາຍໃນແມນປອງກັນ ແລະ ຕ

ຕານຍາກທ່ີສຸດ.

释义：家里人做贼难以防范。比喻隐藏在

内部的环人不容易防范。

ພາສາລາວ: ສຸກຢູ່ບ້ານເພ່ິນບທທຸກຢູ່ບ້ານໂຕ

中：金窝银窝不如自家的草窝

ຄ�າອະທິບາຍ: ເຮືອນຄ�າເຮືອນເງິນບວາຈະສວຍງາມປານໃດ 

ມັນກ�ແມນຂອງຜູອື່ນ. ເຮືອນຫຍາເຖິງແມນວາທຳມະດາຕາ

ຕອຍ, ແຕມັນກ�ແມນເຮືອນອັນອົບອຸນຂອງຕົນ. ບອກໃຫພວກ

ເຮົາຮູວາຄວນຖະໜອມຮັກຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມອົບອຸນທ່ີຕົນ

ເອງໄດຮັບ.

释义：金窝银窝冉华美富贵，终究是别人

的。自己的草窝虽然简陋清苦，却是属于自己

的温馨的家。启示我们要珍视自己拥有的

幸福和温暖。

ພາສາລາວ: ສອງພະຍາເສືອຢູ່ຖ�າ້ດຽວກັນບໄດ້

中： 山不容二虎

ຄ�າອະທິບາຍ: ເສືອແຕລະໂຕລວນແຕມີເຂດແດນຂອງຕົນ, ເສືອ

ສອງໂຕບສາມາດອາໄສຢູພູດຽວກັນໄດ. ປຽບທຽບວາສອງ

ຄົນເກ່ັງບສາມາດຢູຮວມກັນໃນບອນດຽວກັນໄດ.

释义：每只老虎都有自己的领 ，两只老虎

不可能栖息在同 座山里。比喻在 个

方两个强者不能相容。

ພາສາລາວ: ສາຍນ�າ້ບໄຫຼຖ້າ ການເວລາບລ�ໃຜ

中：时不我待

ຄ�າອະທິບາຍ: ເວລາບລ�ຖາພວກເຮົາ, ຄັນຊ້ັນຕອງຍາດເອົາເວ

ລາ, ຖະໜອມຮັກ ແລະ ນ�າໃຊທຸກນາທີ ທຸກວິນາທີຢາງເຕັມທ່ີ.

释义：时间不会等待我们，要抓紧时间，

珍惜并允分利用每 分每 秒。

ພາສາລາວ: ສັນດອກຂຸດໄດ້ ສັນດານຂຸດຍາກ

中：江山易改，本性难移

ຄ�າອະທິບາຍ: ການປຽນແປງຂອງສັນດານຂອງຄົນ ຍາກກວາ

ການປຽນແປງຂອງພູມສັນຖານພູຜາແມນ�າ້, ພັນລະນາວາສັນ

ດານຂອງຄົນປຽນແປງຍາກແທໆ .

释义：人的本性的改变，比山河 貌的变迁

还要难。形容人的本性是狠难改变的。

ພາສາລາວ: ສ້ິນລົມຫາຍໃຈເມ່ືອໃດ ຈ່ິງເປັນການສຸດສ້ຽງໃນ

ການຮຽນເມ່ືອນ້ັນ

中：活到老，学到老

ຄ�າອະທິບາຍ: ໝາຍຄວາມວາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຕອງ

ຍຶດໝັ້ນການຮາຮຽນ, ມີຊີວິດເຖິງເວລລາໃດ ກ�ຈະຮຽນເຖິງ

ເວລານ້ັນ, ເຊ່ິງເປັນທາທີຕຊີວິດທ່ີມັກຮັກການຮາຮຽນ.

释义：指人的 生要 直坚持学习，活到什

么时候，就学习到什么时候。这是热爱学习的

人生态度。
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ເວ້ົາຕ່ືມວ່າ: “ການສະແກນໃບໜ້າບ�ຕ້່ອງເອົາຜ້າອັດປາກອອກ, 

ທັງສະດວກທັງປອດໄພ !” 

      ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ປີ 2012, ເສ້ັນທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນສາຍ

ທຳອິດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້, ຈົນມາຮອດ

ປັດຈຸບັນ ລວມທັງມີສາຍເບີ 1, ສາຍເບີ 2 ໄລຍະທີໜ່ຶງ(ລວມ

ທັງສາຍສາຂາຂອງສາຍເບີ 1), ສາຍເບີ 3, ສາຍເບີ 4 ແລະ 

ສາຍເບີ 6. ເລີ່ມຈາກການຊື້ປີ້ ການສະແກນບັດຂີ່ລົດໄຟໃຕ້

ດິນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຈົນເຖິງ ການສະແກນ QR, ແລະ ຮອດການ

ເຜີຍແຜ່ທົ່ວເຖິງຂອງການສະແກນໃບໜ້າໃນປັດຈຸບັນ, ການ

ຫັນປ່ຽນຂອງວິທີການຈ່າຍເງິນໄດ້ປັບປຸງການສຳຜັດການເດີນ

ທາງດ້ວຍການຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະຂອງປວງຊົນນັບມ້ືນັບ

ດີຂຶ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກນີ້ວໂປ້ຊົມເຊີຍຈາກຊາວເມືອງທັງ

ຫຼາຍ.
昆明市委宣传部供稿 局部 图

      ນາງ ຕົງ ຊາວເມືອງນະຄອນຄຸນໝິງໃສ່ຜ້າອັດປາກຢືນ

ຢູ່ຕ�ໜ້່າເຄ່ືອງຈັກສະແກນໃບໜ້າ, ດວງຕາແນມເບ່ິງໃສ່ເຄ່ືອງ

ຈັກ, ພາຍຫັຼງ 1-2 ວິນາທີ ປະຕູຂອງເຄ່ືອງຈັກເປີດຂ້ຶນຢ່າງໄວ 

ແລ້ວລາວກ�ຍ່າງຜ່ານຊ່ອງທາງປະຕູ. “ຈ່ັງແມ່ນໄວແທ້ໄວວ່າ!”

      ມ�່ໆ ນ້ີ, ທຸກໆສະຖານີຂອງລົດໄຟໃຕ້ດິນນະຄອນຄຸນໝິງບັນ

ລຸ “ການຂີ່ລົດດ້ວຍສະແກນໜ້າ”. ຜູ້ໂດຍສານພຽງແຕ່ຕ້ອງ

ການອັບໂຫຼດແອັບ ລົດໄຟໃຕ້ດິນຄຸນໝິງ ແລະ ແອັບທະນາຄານ

ກ�ສ້່າງຈີນ, ຈົດທະບຽນດ້ວຍເບີໂທລະສັບ ເຮັດການຢ້ັງຢືນດ້ວຍ

ຊື່ນາມສະກຸນອັນແທ້ຈິງ ເຊື່ອມຕິດກັບບັດທະນາຄານ, ກ�ສາ

ມາດຂ່ີລົດໄຟໃຕ້ດິນດ້ວຍການສະແກນໃບໜ້າແລ້ວ. ນາງ ຕົງ 

]qfw2.8hfyo[ao]5 "dko0uj]qffh;pdkoltcdo.[sohk"
中老驿站·昆明｜地铁实现“刷脸乘车”

从一开始的购票乘地铁、刷卡乘地铁到后来的扫码

乘地铁，再到现在的“刷脸乘车”全覆盖，支付方式的迭

代优化着大众乘坐公共交通的体验，也获得大量市民点赞。
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      ກ່ິນຫອມຕ້ົນໄມໃບຫຍາລອຍມາຕາມສາຍລົມລະດູບານ
ໃໝ. ເມ່ືອຍາງເຂ້ົາສູຊມຊົນ ກົງເມີຍເຈຍຢວນ ເຂດຫົງຖາ ນະ
ຄອນຢ້ີຊີ(Hongta District, Yuxi City)ຈະເຫັນພ້ືນທ່ີກວາງໆ, 
ມີສາລາພັກຜອນ, ມີບອນຈອດລົດທ່ີຈັດວາງເປັນລະບຽບ ແລະ
ສວນດອກໄມທ່ີສວຍງາມ. ຢູບອນນ້ີສາມາດເຫັນໄດການປຽນ
ແປງເປັນທ່ີຮູບປະທຳພາໃຫຮູສຶກເຖິງນາມມະທ�າຄວາມອົບອຸນ
ຂອງຕົວເມືອງ.
      “ມີການປຽນແປງຫຼາຍອ່ີຫີຼ, ແຕກ້ີຢູແຖວນ້ີທັງແຄບທັງ
ເປິເປ້ືອນ ທັງບເປັນຮຽບຮອຍ ຄົນທັງຫຼາຍຈະໄປຊ້ືຂອງກິນ ກ�
ໄດຍາງອອມໄປທາງເວັນ້. ພາຍຫຼງັໄດຮບັການດບັແປງ ສະ
ພາບແວດລອມກ�ດີຂ້ຶນ, ການຄົມມະນາຄົມກ�ສະດວກສະບາຍ, 
ການເດີນທາງກ�ບຕອງໄປທາງເວ້ັນອີກແລວ.”  ທ່ານ ຫວງຈືຈົງ
(Huang Zizhong) ປີນ້ີມີອາຍຸ 72 ປີ, ລາວອາໄສຢູຊມຊົນນ້ີ

ເປັນເວລາ 10 ປີແລວ. ລາວເວ້ົາວາ, ໄດເຊີຍຊົມເວລາຍາມ
ເຖ້ົາແກຢູແນວນ້ີ ຊີວິດມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຮູສຶກເພ່ິງພ�ໃຈ
ຫຼາຍ. ເພື່ອນບານໃກຄຽງຫຼາຍຄົນ ກ�ມີຄວາມຮູສຶກຄືກັນກັບ 
ທ່ານ ຫວງຈືຈົງ, ພວກເຂົາຍອງຍ�ສັນລະເສີນເຂດຊມຊົນຂອງ
ຕົນຢາງບຂາດປາກ.
      ໃນເມ່ືອກອນເປັນເວລາດົນນານມາແລວ, ນະຄອນຢູ້ຊີມີ
ບັນຫາຫຼາຍຢາງ ເປັນຕ້ົນແມນ ຖະໜົນເກ່ົາ, ສວນເກ່ົາ, ເຮືອນ
ເກ່ົາ,  ສ່ິງອຳນວຍສະດວກເກ່ົາ ແລະ ສະພາບແວດລອມຊີວິດ
ການເປັນຢູຂີ້ລາຍຫຼາຍ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນລະບາຍນ�້າຍາກ, 
ຈອດລົດຍາກ, ພັກຜອນຍາກ, ອອກເດີນທາງຍາກ ແລະ ດຳ
ເນີນການດັບເພີງຍາກ. ນະຄອນຢູ້ຊີເີພ່ືອແກໄຂບັນຫາດ່ັງກາວ 
ບົນພື້ນຖານຖອດຖອນບົດຮຽນຮູບແບບການພັດທະນາຂອງ
ເຂດທັນສະໄໝ ທັງໄດປະດິດສາງແນວທາງໃໝທີ່ເໝາະສົມ
ກັບຕົນເອງ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ບັນຫາສ່ິງຫຍ�ທ້� ້ ເຊ່ັນ “ເປິເປ້ືອນ ຊະ
ຊາຍ ແລະ ສິ່ງແວດລອມບດີ” ໄດຮັບການປັບປຸງຢາງຮອບ
ດານ ແລະ ໄດຄົນ້ຄວາຖອດຖອນບດົຮຽນການປບັປງຸຊມຊນົ
ເກ່ົາຂອງຕົນອອກມາ.

玉溪市委宣传部供稿供图

dhk;g0qhkl6jot7vo16h-u ｜

-5,-qogdqjkcdjdkpgxao[hkogInvomujl;p'k,
走进玉溪｜老旧小区变身美丽家园

“变化太大了。原来空间狭小、环境脏乱，很多人买

个菜都要绕道。连片改造后，环境优美、四通八达，出门

再也不用绕路了。”黄子忠今年 72 岁，已在玉溪市红塔

区共美家园小区住了 10 多年。他说，晚年享受到这样的

高品质生活，很满足。
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     ວັນທີ 21 ມີນາ 2022 ເປັນວັນປ່າໄມສາກົນ. ໃນເວລານ້ີ 

ສະດູການຊນເຟີ(ປີນ້ີແມນວັນທີ 20 ມີນາ ເຊ່ິງເປັນ ລະດູການ

ທີສີ່ຂອງລະດູບານໃໝ ຕາມລະດູການຂອງຈີນ)ຫາກຜານພົ້ນ

ໄປ, ອີງຕາມ 24 ລະດູການຂອງຈີນ ໝາຍເຖິງວາ ລະດູບານ

ໃໝໄດຜານພ້ົນໄປເຄ່ິງໜ່ຶງແລວ. 

    ເມືອລະດູບານໃໝມາເຖິງ ດິນຟາອາກາດເລ່ີມຄອຍໆອົບ

ອຸນຂ່ຶນເລ່ືອຍ, ສັບພະວັດສ່ິງທຸກສ່ິງກ�ໄດປະກາຍຄວາມຊີວິດຊີ

ວາອອກມາ, ທີ່ຖະໜົນບນ�້າອຸນນະຄອນອານໜິງແຂວງຢຸນ

ນານ(Anning City, Yunnan Province)ທ່ີມີອັດຕາຕ້ົນໄມ

ປົກຫຸນເຖິງ 80,11% ແຮງປາກົດເຫັນຮູບພາບຂຽວອຸມທຸມມ�

ລະກົດອອກມາ.

      ເດືອນມີນາ ເປັນລະດູການທ່ີສວຍສົດງົດງາມທ່ີສຸດຂອງ

ບນ�້າອຸນອານໜິງ, ສາຍລົມພັດເຂົ້າມາເປັນບາດໆ, ທົ່ງນາ 

ແລະ ຕ້ົນໄມ ທ່ີຢູທັງສອງຝ່ັງທາງ ລຳນ�າ້ຖັງລັງຊວນ(Tang

langchuan ເຊິ່ງເປັນ ສາຂາແມນ�້າຈິນຊາຈຽງ(Jinsha 

river) ແລະ ໄດໄຫຼຜານນະຄອນອານໜິງ) ກ�ເລີ່ມຂຽວຂຶ້ນ,

ເຊ່ິງໄດເຮັດໃຫບນ�າ້ອຸນອານໜິງ ກາຍເປັນ ສະຖານທ່ີດູດອົກຊີ

ແຊນທຳມະຊາດແລະ ສະຖານທ່ີອາບນ�າ້ໃນປາ ທ່ີມີຊ່ືລືຊາສົມ

ກັບຄວາມຈິງ.

      ປອຍຕົນເອງທາມກາງປາໄມ ແລະ ເລືອກບນ�າ້ອຸນແຫງ

ໜ່ຶງ ແລວລົບລາງຄວາມອິດເມ່ືອຍຂອງຮາງກາຍ ແລະ ຈິດ

ໃຈ. ດູດລົມຫາຍໃຈເອົາອາກາດສົດຊ່ືນເຂ້ົາໄປຢາງເຕັມປອດ, 

ໃນເຂດສຸດສາຍຕາແມ່ນເຕັມໄປດວຍສີມ�ລະກົດ, ບາງທີຍັງໄດ

ຍິງສຽງກອງແກຍາວຈາກວັດບູຮານທີ່ຢູທາງໄກ... ຜູຄົນໄດ

ເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າຄອຍດິນແດນອັນລຶກລັບແຫງນີ້, ແລະ ທຳມະ

ຊາດກ�ໄດສ່ົງຄືນປາໄມ ແລະ ບນ�າ້ອຸນໃຫແກຄົນຢາງເອ້ືອອາລີ.
安宁市委宣传部供稿 张永丽、赵丹、孙莹 图

rq[daomujvjkosoy' ｜ [=jo=hkv5jomuj8ah'16j.oxjkfq'
遇见安宁｜一池温泉在林中

在森林的怀抱里，选一处温泉池，洗去身体和心灵

的疲惫。呼吸着清新空气，入目是满眼青绿，偶尔还能听

到远处古寺悠远的钟声……人们在用心守护着这片秘境，

大自然也慷慨地回馈以森林和温泉。
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(feedback)

读者反馈

■  本刊记者 覃雪丹 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ, ບັນດາທານຜູອານຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ທັງຫຼາຍ. ການເຊ້ືອເຊີນຄົນໄວໜຸມຍຸກສະໄໝ Z 

ມາເວ້ົາລົມກັນກຽວກັບການເຂ້ົາສັງຄົມ ການເອົາໃຈໃສຕຄົນໄວໜຸມປະກອບອາຊີບ ນັກສຶກສາເຮັດການອອກແບບ

ທາງສິລະປະຢູຊົນນະບົດ ແລະອ່ືນໆ. ລາຍການ ແລະ ບົດຄວາມທັງໝົດນ້ີ, ເຮັດໃຫວາລະສານ ຈຳປາ ສະບັບເດືອນ

ມີນາ ເຕັມໄປດວຍບັນຍາກາດໄວໜຸມ ແລະ ປະກອບມີກຳລັງຊີວິດຊີວາອັນເຕັມປຽມ. ສະບັບເດືອນນ້ີ, ພວກເຮົາ

ໄດເຊ້ືອເຊີນນາງ ປາຍເຊິງຕາ ທ່ີເປັນນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຢູຈີນ ແລະ ທາວ ປານາ ໄຊຍະວົງ ທ່ີເປັນນັກສຶກສາ

ລາວຮຽນສິລະປະສາດ ມາແບງປັນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາຫັຼງການອານວາລະສານ.
金达 ：读者朋友们，大家好。邀请 Z 世代畅谈社交属性、关注年轻人灵活就业、大学生在乡村做艺术设

计……这些策划和稿件，让《占芭》3 月刊充满了青春气息，活力十足。本期，我们邀请到在华老挝留

学生白圣达和老挝艺术生巴那·塞亚翁，听他们分享阅读杂志后的感想。

ນາງ ປາຍເຊິງຕາ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ ກັບ ບັນດາທານຜູອານ. ຂອຍແມນນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຢູ

ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບເມືອງ ຫີຼວໂຈ. ວາລະສານ ຈຳປາ ສະບັບເດືອນ ມີນາ ໄດດຶງດູດສາຍຕາຂອງຄົນ

ໜຸມເລ່ີມແຕໜາປົກຂອງມັນແລວ, ເຕັມໄປດວຍຄວາມຮູສຶກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຮູສຶກໄວໜຸມ. 

ທາງດານເນ້ືອໃນ, ຂອຍສົນໃຈຕລາຍການທ່ີເປັນລະບົບ ກ�ຄື “ຂ�ຖາມຄົນໄວໜຸມຍຸກສະໄໝ Z” ທ່ີສຸດ.
白圣达：金达和读者朋友们，你们好。我是来自老挝的留学生，现在就读于柳州城市职业学院。

《占芭》3 月刊从封面开始就非常吸引年轻人眼球，科技感、年轻感十足。内容上，我最喜欢“提

问 Z 世代”策划。

ຈິນດາ: ລາຍການ “ຂ�ຖາມຄົນໄວໜຸມຍຸກສະໄໝ Z” ສວນຫຼາຍແມນສະແດງຮູບແບບ 

ແລະ ທາທີການດຳລົງຊີິວິດຂອງຄົນໄວໜຸມຍຸກສະໄໝ Z ຈາກປະເທດແມນ�້າລານຊາງ-

ແມນ�າ້ຂອງ. ຫົວຂ�ຂ້ອງລາຍການສະບັບເດືອນ ມີນາ ແມນ “ການເຂ້ົາສັງຄົມເກ່ັງ ຫືຼ ການ

ຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ”, ເຈ້ົາຄິດວາເຈ້ົາເປັນຄົນປະເພດໃດ?
金达 ：“提问 Z 世代”策划主要是展示澜湄六国 Z 世代年轻人的生活方式和生活态度。

3 月刊的主题是“社牛 or 社恐”，你觉得你是哪一类呢？
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ນາງ ປາຍເຊິງຕາ: ຂອຍຄິດວາຕົນເອງເປັນຄົນປະເພດລະຫວາງ “ຄົນເຂ້ົາສັງຄົມເກ່ັງ” ກັບ “ຄົນຢານການເຂ້ົາ

ສັງຄົມ”, ແລວແຕອາລົມຍາມນ້ັນຂອງຕົນ. ເມ່ືອພົບເຫັນຄົນເຂ້ົາສັງຄົມເກ່ັງ, ຂອຍອາດຈະມິດງຽບກວາ ແລະ 

ຮັບຟັງເຂົາເຈ້ົາຫຼາຍກວາ. ເມ່ືອພົບເຫັນຄົນຢານການເຂ້ົາສັງຄົມ, ສວນຂອຍຈະມັກເວ້ົາລົມກັບຄົນອ່ືນ ແລະ ເປັນ

ເຈ້ົາການຫຼາຍກວາ, ຍອນວາຂອຍບຢາກໃຫບັນຍາກາດເຄ່ັງຕຶງເກີນໄປ.
白圣达 ：我觉得自己介于“社牛”和“社恐”之间，这取决于我当时的心情。遇到“社牛”时，我可能

会安静一些，更多的是倾听。遇到“社恐”时，我反而会更活泼和主动，因为不想让气氛太尴尬。

ຈິນດາ: ອັນນີ້ສະແດງວາເຈົ້າເປັນຄົນອອນໂຍນແທ, ມັກຄິດເພື່ອຄົນອື່ນຢູສະເໝີ. ຕໄປ, 

ແມນເວລາການແບງປັນຂອງທາວ ປານາ ໄຊຍະວົງ.
金达 ：这说明你是个温和的人，习惯为别人着想。接下来是巴那·塞亚翁的分享时间。

ທາວ ປານາ ໄຊຍະວົງ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ. ໂດຍເປັນນັກສຶກສາສິລະປະຄົນໜ່ຶງ, ບົດຄວາມທ່ີຂອຍມັກໃນສະ

ບັບເດືອນ ມີນາ ແມນ “ເມ່ືອຊົນນະບົດພົບກັບການອອກແບບດານວິຈິດຕະສາດ”. ບົດຄວາມນ້ີໄດເລ່ົາເຖິງນັກ

ສຶກສາສິລະປະກຸມໜ່ຶງ ໄດນຳໃຊບິກແຕມ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງຕົນ ມາແຕມອອກແຜນຮູບອັນສວຍງາມ

ໃຫແກການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວນາ, ນັ້ນບພຽງແຕໄດປັບປຸງສິ່ງແວດລອມການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວນາ, 

ຍັງໄດຊວຍເຫືຼອພັດທະນາການທອງທຽວຊົນນະບົດ, ຈ່ຶງໄດເພ່ີມເຕີມລາຍຮັບຂອງຊາວນາ. ເມ່ືອເບ່ິງເຫັນເຖິງ

ສ່ິງແວດລອມຊົນນະບົດອັນສະອາດສວຍງາມໃນຮູບພາບ, ຂອຍອົດບໄດຄິດເຖິງຕົນເອງວາ ຂອຍອາດຈະສາ

ມາດນຳໃຊຄວາມສາມາດທາງສິລະປະຂອງຕົນມາເຮັດເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງໃຫແກຊົນນະບົດລາວເຊ່ັນດຽວກັນ.
巴那·塞亚翁 ：金达，你好。作为一名艺术生，我最喜欢的文章是《当村庄遇到美学设计》。这篇文

章讲述了艺术振兴乡村的故事，一群中国艺术生用自己的画笔和想象力，为村民的生活画出了一幅美

丽画卷，不仅改变了村民的生活环境，还帮助村庄发展乡村旅游，增加了当地村民的收入。看到图片

中美丽干净的乡村环境，我不由得想到了自己，或许我也可以利用自己的艺术才能，为老挝乡村做点

事情。

ຈິນດາ: ດີໃຈທ່ີໄດຍິນເຈ້ົາມີຄວາມຄິດເຫັນແນວນ້ີ. ໂດຍເປັນຖານເວທີການແລກ

ປຽນຢາງໄມຕີຈິດລະຫວາງປະຊາຊົນລາວ-ຈີນ, ວາລະສານພວກເຮົາຍິນດີຮັກ

ສາການຕິດຕກັນກັບເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົາເລ່ີມເຮັດການປະດິດສາງສິລະປະ ແລະ ແລກ

ປຽນບົດຮຽນກັນເດີ.
金达 ：很高兴你有这种想法。作为中老民间友好交流的平台，我们很乐

意在你开始乡村艺术创作时保持联系，交流经验。
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