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      ແຂວງໄຫນານ(Hainan Province)ຖື

ເອົາການສາງນິເວດວິທະຍາເປັນວຽກຫັຼກໃນການ

ສາງສາພັດທະນາຕົນເອງ, ການກສາງສວນສາ

ທາລະນະປາຝົນແຖບຮອນລະດັບຊາດໄຫນານ 

ເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຕອງກາວກະໂດດ

ອອກຈາກຂອບເຂດແຂວງໄຫນານໃນການສາງ

ວິໄສທັດຕວຽກງານດ່ັງກາວນ້ີ, ເຊ່ິງນັບວາເປັນ 

“ວຽກງານຍິ່ງໃຫຍສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດ”,

ຮັບຮູເຂ້ົາໃຈຢາງເຕັມທ່ີເຖິງຄວາມໝາຍດານຍຸດ

ທະສາດຂອງວຽກງານດ່ັງກາວທ່ີມີຕປະເທດຊາດ, 

ແລະ ສືບຕສູຊົນເພື່ອກໍາວຽກງານດັ່ງກາວໃຫ

ແໜນ ແລະ ກໍາໃຫດີ.

      —ວັນທີ 11 ເມສາ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານ

ປະເທດຈີນ ລົງສໍາຫຼວດເຂດວູຈືຊານ(Wuzhi

shan Area) ຂອງສວນສາທາລະນະປາຝົນ

ແຖບຮອນລະດັບຊາດໄຫນານ
海南以生态立省，海南热带雨林国家公

园建设是重中之重。要跳出海南看这项工作，

视之为“国之大者”，充分认识其对国家的战

略意义，再接再厉把这项工作抓实抓好。

——4 月 11 日，中国国家主席习近平考

察海南热带雨林国家公园五指山片区

ຮູບ ① ທິວທັດຂອງພູຈຽນເຝິ່ງຫຼິງ(Jianfengling) ແລະ 
ໜອງຟາໃນສວນສາທາລະນະປາຝົນແຖບຮອນລະດັບຊາດ
ໄຫນານ

图① 海南热带雨林国家公园尖峰岭和天池 新华社 图 

ຮູບ ② ກວາງໄຫນານ(Cervus eldii)

图② 坡鹿 新华社 图

ຮູບ ③ ທະນີແຂນຍາວໄຫນານ

图③ 海南长臂猿  新华社 图

ຮູບ ④ ພະນັກງານສໍາຫຼວດຊອກຫາທະນີແຂນຍາວໄຫນານ
ໂດຍຜານສຽງຮອງຂອງມັນ

图④ 调查人员根据猿声寻找海南长臂猿 新华社 图
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        ສວນສາທາລະນະປາຝົນແຖບຮອນລະດັບຊາດໄຫນານ

ຕັ້ງຢູພາກກາງຕອນໃຕຂອງເກາະໄຫນານ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 
4269 ກິໂລຕາແມັດ, ເປັນປາຝົນແຖບຮອນທ່ີມີການແຈກຢາຍ

ລວມສູນທີ່ສຸດ, ອະນຸລັກຮັກສາໄດດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ລຽນ

ຕິດກັນໃຫຍທ່ີສຸດຂອງປະເທດຈີນ, ລວມທັງໝົດໄດເກັບບັນທຶກ

ພືດມີທລໍາລຽງ(Vascular plants) ໃນປາຈໍານວນ 3653 

ຊະນິດ, ສັດມີກະດູກສັນຫັຼງທ່ີອາໄສຢູເທິງບົກຈໍານວນ 540 ຊະ

ນິດ. ຍ່ິງໄປກວານ້ັນ ຍັງເປັນແຫຼງແຈກຢາຍຂອງທະນີໄຫນານ
(Hainan gibbon)ພຽງແຫງໜ່ຶງແຫງດຽວໃນທ່ົວໂລກ, ເຊ່ິງ

ເປັນສັດແນວໃກສູນພັນ(Critically endangered species). 
海南热带雨林国家公园位于海南岛中南部，总面积

4269 平方公里，是中国分布最集中、保存最完好、连片

面积最大的热带雨林，共记录到野生维管植物 3653 种，

陆栖脊椎动物 540 种。更是极度濒危物种，海南长臂猿

在全球的唯一分布地。

①

③ ④0303
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       ມໆ ມານ້ີ, ສວນໝາກຈອງຮອຍປີຂອງເມືອງກາວຫຼານ
(Gaolan County) ແຂວງກັນຊ(Gansu Province) ທ່ີຕ້ັງ
ຢູຝ່ັງແຄມແມນ້ໍາເຫືຼອງ ໄດກາວເຂ້ົາສູໄລຍະເບ່ັງບານ. ເນ່ືອງ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ສວນໝາກຈອງຍັງບ
ໄດເປີດຕສາທາລະນະຊົນເທື່ອ, ແຫຼງທອງທຽວໄດຈັດຕ້ັງພະ
ນັກງານດໍາເນີນການຖາຍທອດສົດຢູໃນສວນໝາກຈອງ, ເພື່ອ

ເຊີນຊວນທຸກຄົນມາ “ຮວມຊົມດອກໄມແບບອອນລາຍ”. 
近日，地处黄河上游的甘肃省皋兰县百年梨园进入

盛花期。受疫情影响，梨园暂时未对公众开放，景区组织

工作人员在梨园内进行直播，邀请人们“云赏花”。

新华社 图

      ມໆ ມານ້ີ, ຫໍພິພິທະພັນຊີອານທ່ີຮັບການບູລະນະປັບປຸງ

ເປັນໄລຍະ 5 ເດືອນໄດເປີດການບໍລິການຄືນໃໝ, ວັດຖບູ

ຮານ ແລະ ສ່ິງຂອງປະເສີດຈໍານວນ 1100 ກວາຢາງ(ຊດ) 

ໄດບັນລະຍາຍເຖິງພາບປະຫວັດສາດຂອງນະຄອນຊີອານ
(Xi’an City) ແລະ ມົນສະເໜຂອງເມືອງຫຼວງບູຮານແຫງ

ນ້ີ. ຮູບພາບດ່ັງກາວແມນໃນວັນທີ 13 ເດືອນເມສາ, ຜູຄົນ

ກໍາລັງຊົມເບິ່ງຫຸນຍິງຢືນສະໄໝລາຊະວົງຖັງທີ່ຢູໃນຫໍພິພິ

ທະພັນຊີອານ. 
近日，历经 5 个月提升改造的西安博物院重新开

放，1100 余件（组）文物精品诠释西安的历史群像

和古都风采。图为 4 月 13 日，观众在西安博物院参

观唐代女立俑。新华社 图
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       ວັນທີ 14 ເດືອນເມສາ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟພິເສດຂອງເຂດ

ເຕັກນິກໃໝສູງລະດັບຊາດ(National High-tech Zone)

ຂອງເຂດຢົງຊວນ(Yongchuan District) ນະຄອນຈົງກິ່ງ
(Chongqing City) ໄດເປີດນໍາໃຊຂົນສ່ົງເປັນຄ້ັງທໍາອິດ. ອັນ

ນ້ີເປັນເສ້ັນທາງລົດໄຟພິເສດທ່ີໄດສາງເຖິງປາກປະຕູຂອງເຂດ

ນິຄົມ, ເຊິ່ງສາມາດແກໄຂບັນຫາຕາງໆຂອງວິສາຫະກິດໃນ

ເຂດນິຄົມໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ເຊ່ັນ: ບັນຫາຕ້ົນທຶນການຂົນ

ສ່ົງສູງ, ປະສິດທິພາບການຂົນສ່ົງຕາ ແລະອ່ືນໆ. ຮູບພາບດ່ັງ

ກາວແມນຖາຍທຳໃນມ້ືຈັດພິທີເປີດການນໍາໃຊ, ຂະບວນລົດໄຟ

ຊດທໍາອິດຂອງສາຍພິເສດລົດຍົນຊາງເຊີງ(GWM) ກໍາລັງ

ແລນຢູຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟພິເສດ. 
4 月 14 日，重庆永川国家高新区铁路专用线首运通

车。这是一条修到园区门口的专线铁路，将有效解决园区

企业物流成本高、运输效率低等问题。图为通车当天，长

城汽车专列首发列车行驶在铁路专用线上。新华社 图

        ວັນທີ 12 ເດືອນເມສາ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານເວີນຮວາ
(Wenhua)ໃນນະຄອນຫາງໂຈ່ວ(Hangzhou City) ແຂວງ

ເຈີຈຽງ ໄດຈັດວິຊາໜ່ຶງທ່ີມີຫົວຂ້ໍ “ຢຽມຢາມລະດູໃບໄມປ່ົງ”, 

ເດັກນອຍໄດສັງເກດເບຍພືດ, ຫວານແກນພືດ, ຮາຮຽນຄວາມ

ຮູໃນການຜະລິດກະສິກໍາລະດູໃບໄມ້ປ່ົງໂດຍພາຍໃຕການຊີ້ນໍາ

ຂອງຄູ. 
4 月 12 日，浙江省杭州市文华幼儿园开展了一节“拜

访春天”的主题课程，小朋友在老师的指导下观察幼苗、

播撒种子，学习春季农业生产知识。新华社 图

       ຕາແສງມາວຢາງ(Maoyang Town) ເປັນຕາແສງ

ໜ່ຶງໃນເຂດພູດອຍສອກຫີຼກແຫງໜ່ຶງໃນເມືອງຈິງໜິງ ແຂວງ

ເຈີຈຽງ(Jingning County, Zhejiang Province), ໃນຊຸມ

ປີມານີ້ ໄດເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີສີສັນພິເສດ 

ກໍຄື ການປູກໄຄ(Bryophytes). ຮູບພາບດັ່ງກາວແມນຖາຍ

ທຳໃນວັນທີ 13 ເມສາ, ຊາວບານພວມຮຽນຮູທັກສະການຜະ

ລິດຮູບທີ່ເຮັດດວຍໄຄຢູທີ່ສວນວັດທະນະທໍາໄຄຂອງຕາແສງ

ມາວຢາງ. 
毛垟乡是浙江省景宁县的一个偏远山区乡，近年来

开始发展苔藓种植特色产业。图为 4 月 13 日，村民在毛

垟乡苔藓文化园学习苔藓画制作技术。新华社 图
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5 年前的 3 月 28 日，一则重大消息对外公布——“中共中央、国务院印发通知，决定设立

河北雄安新区。”在中国，雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的

国家级新区。5 年后，新区画卷徐徐铺展，朝着令人“心向往之”的目标延伸，新时代“未来之城”

正从规划蓝图变为现实样板。

       "ການກສາງສອງຕົວເມືອງໃໝ ຄື: ໃຈກາງສໍາຮອງຂອງຕົວເມືອງປັກກ່ິງ ແລະ ເຂດໃໝສົງອານ ເປັນ 'ສອງປີກ' ໃໝຂອງ
ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. ອັນນ້ີເປັນທາງເລືອກໃໝຂອງການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງພວກເຮົາ."
       "ໃນໄລຍະປະຫວັດສາດໃໝ, ສຸມໃສການກສາງຕົວເມືອງໃໝສອງແຫງນ້ີ ແລະ ສາງເປັນໂຄງຮາງໃໝຂອງການພັດທະນາ
ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ, ເປັນແຜນການລະດັບສະຫັດສະວັດ ແລະ ເລ່ືອງໃຫຍສໍາຄັນຂອງປະເທດ."

      — ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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雄安，未来之城
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ສະຖານີສົງອານ
雄安站 CFP 图

“建设北京城市副中心和雄安新区两个新城，形成北京新的‘两翼’。这是我们城市发展的一种新选择。”

“在新的历史阶段，集中建设这两个新城，形成北京发展新的骨架，是千年大计、国家大事。”

——中国国家主席习近平
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      ເບິ່ງຕາມແຜນທີ່ຈີນ, ເມືອງສົງ(Xiong County) 

ເມືອງຣົງເຊິງ(Rongcheng County) ແລະ ເມືອງອານ
ຊິ່ນ(Anxin County) ສາມເມືອງນີ້, ຕັ້ງຢູພາກກາງຂອງ
ແຂວງເຫີເປີຍ(Hebei Province) ແລະ ຢູໃຈກາງລະຫວາງ
ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ນະຄອນທຽນສິນ(Tianjin City) ແລະ 
ນະຄອນເປົາຕີ້ງ(Baoding City)ແຂວງເຫີເປີຍ. ຖາຫາກ
ສັງເກດຢາງລະອຽດຈະພົບເຫັນວາ, ທີ່ຕັ້ງຂອງສາມເມືອງ
ດ່ັງກາວ ຢູຫາງຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ແລະ ນະຄອນທຽນ
ສິນ 105 ກິໂລແມັດ, ສໍາລັບໄລຍະທາງຊື່ຈາກນະຄອນຫຼວງ
ປັກກ່ິງ ຫາ ນະຄອນທຽນສິນແມນ 110 ກິໂລແມັດ, ເຊ່ິງຄາຍ
ຄືຮູບໄຕມູມສະເໝີໃນແຜນທ່ີ.
         ວັນທີ 28 ມີນາ ໃນ 5 ປີກອນ(ປີ 2017), ໄດມີຂາວສໍາ

ຄັນໜຶ່ງເຜີຍແຜອອກມາວາ—"ຄະນະກໍາມະການສູນກາງ
ພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານຈີນໄດອອກແຈງ
ການຕົກລົງສາງຕັ້ງເຂດໃໝສົງອານຢູແຂວງເຫີເປີຍ." ເຂດ
ໃໝສົງອານລວມທັງເຂດເມືອງສົງ ເມືອງຣົງເຊິງ ເມືອງ
ອານຊ່ິນທັງສາມເມືອງ ແລະ ບາງເຂດອອມຂາງ, ແຜນດິນທ່ີ
ເຕັມໄປດວຍຄວາມຫວັງນີ້ ໄດຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກ
ຢາງທັນທີ. ຢູຈີນ, ການສາງຕັ້ງເຂດໃໝສົງອານ ແມນເຂດ
ໃໝລະດັບຊາດອີກແຫງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍໄປທົ່ວປະເທດ 
ຖັດຈາກເຂດພິເສດເສດຖະກິດເຊີນເຈີ້ນ(Shenzhen) ແລະ
ເຂດໃໝຜູດ່ົງຊຽງໄຮ(Shanghai Pudong).
        ວັນທີ 23 ກຸມພາ ປີ 2017, ໃນເວລາເປັນເຈ້ົາພາບຈັດ
ກອງປະຊມສໍາມະນາຢູເມືອງອານຊ່ິນ, ທານ ສີຈ້ິນຜິງ, ເລຂາ
ທິການໃຫຍຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະ
ທານປະເທດຈີນ, ໄດຊີ້ອອກວາ ການວາງແຜນການກສາງ
ເຂດໃໝສົງອານແມນການເລືອກຍຸດທະສາດທີ່ມີຄວາມໝາຍ
ດານປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຄັ້ງປະຫວັດ
ສາດສໍາລັບແຈກຢາຍບາງບົດບາດຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ 
ທ່ີບຂ້ຶນກັບນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສ່ົງເສີມການພັດທະນາຮວມກັນ
ລະຫວາງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ນະຄອນທຽນສິນ ແລະ ແຂວງ
ເຫີເປີຍ.
        ຈະສາງຕົວເມືອງຖາວອນແຫງໜ່ຶງທ່ີສາມາດຜານຜາ
ການທົດສອບຂອງປະຫວັດສາດແນວໃດ, ເລຂາທິການໃຫຍ 

ຮູບ ① ທິວທັດບາຍຢາງດຽນຂອງເຂດໃໝສົງອານ

图① 雄安新区白洋淀风光 新华社 图

ຮູບ ② ນັກຂັບເຄຣນ ນາງ ອາລ້ົວສຸນເມີຍ(Aluochunmei) ກໍາລັງແນມ
ເບ່ິງສົງອານຈາກມູມສູງ

图② 塔吊司机阿洛春梅远眺雄安 新华社 图

ຮູບ ③ ສະພາບຢູພາກສະໜາມການກສາງທ່ີຂຸນຂຽວຂອງໂຄງການຫົວວາງ
ເຊິງ(Huawangcheng)ຂອງເຂດຣົງດ່ົງ ເຂດໃໝສົງອານ

图③ 雄安新区容东片区华望城项目忙碌的施工场景 新华社 图
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ສີຈ້ິນຜິງ ໄດສະເໜີວາ "ວິໄສທັດລະດັບໂລກ, ມາດຕະຖານສາ
ກົນ, ເອກະລັກພິເສດຂອງຈີນ, ກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງລະດັບສູງ", 
ເຊິ່ງໄດກໍານົດລະດັບຍຸກສະໄໝໃຫແກການວາງແຜນ ແລະ 
ການກສາງເຂດໃໝສົງອານ.
      ເຂດໃໝສົງອານຍຶດໝ້ັນການຊ້ີນຳດວຍການວາງແຜນ,
ແລະ ໄດຈັດໃຫມີນັກຊຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຈໍາ
ນວນສະສົມເປັນ 1000 ກວາຄົນ, ທີມງານທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕາງປະເທດ 200 ກວາທິມ, ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ 
ວິຊາສະເພາະ 2500 ກວາຄົນ ເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານວາງ
ແຜນຜັງ.
      ແຂວງເຫີເປີຍທີ່ປະຕິບັດໜາທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຮຽບຮຽງ
ແຜນການ, ຮວມກັບຄະນະກຳມະການການພັດທະນາ ແລະ 

ການປະຕິຮູບແຫງຊາດ ແລະ ອົງການອ່ືນໆ, ໂດຍຜານການ
ປຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວາຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໃຊເວລາປະມານ 
700 ວັນ ແລະ ຄືນ, ສຸດທາຍໄດຮຽບຮຽງ ຂໍ້ຄວາມສໍາຄັນ
ແຜນການລວມກຽວກັບເຂດໃໝສົງອານແຂວງເຫີເປີຍ, ສູນ
ກາງພັກ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານໄດຮັບຮອງວາ: “ຂ້ໍຄວາມສໍາ
ຄັນແຜນການລວມສະບັບນ້ີ ແລະ ແຜນການທ່ີກຽວຂ້ອງຕອງ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດພາຍຫຼັງທີ່ໄດຮັບອະນຸມັດແລວ, 
ບມີອົງການ ຫຼື ບຸກຄົນໃດສາມາດດັດແກຢາງເສລີ ຫຼື ປຽນ
ແປງທ່ີຜິດກົດລະບຽບ, ເດັດດຽວຮັກສາຄວາມເຄ່ັງຂຶມ ແລະ
ຄວາມສັກສິດຂອງແຜນການນີ້, ຮັບປະກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນຂຽວນ້ີເຖິງຂ້ັນສຸດທາຍ.”
        ໃນ 5 ປີທ່ີຜານມາ, ເຂດໃໝສົງອານໄດແນໃສຊກຍູການ
ພັດທະນາດານການແພດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການ
ປະກອບອາຊີບ ແລະ ຂົງເຂດອ່ືນໆ.
       ໃນ 5 ປີທ່ີຜານມາ, ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ
ເຂດໃໝສົງອານໄດສາງຍີ່ຫໍ້ “ການບໍລິການສົງອານ”, ເຮັດ
ສຸດກໍາລັງໃນການຮັບປະກັນການຂ້ຶນທະບຽນຂອງວິສາຫະກິດ,
ປັບປຸງ “ຊອງທາງສີຂຽວ” ແລະ ລະບົບອ່ືນໆ.
       5 ປີທີ່ຜານມາ, ການກສາງເຂດໃໝສົງອານໄດກາວ
ໜາຢາງມີມາດຕະຖານສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ, ໄດສາງ
"ສອງປີກ" ໃໝຂອງປັກກິ່ງຮວມກັບຮອງສູນກາງຕົວເມືອງ
ປັກກ່ິງ, ເຊ່ິງໄດຮັບຄວາມຄືບໜາໃໝຢາງຕເນ່ືອງ ແລະ ສະ
ແດງພາບພົດໃໝອອກມາ.
        ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2022, ເຂດໃໝສົງອານໄດຕອນຮັບ
ລະດູໃບໄມປ່ົງເປັນຄ້ັງທີ 5. ຮູບພາບຂອງເຂດໃໝພວມຄອຍໆ
ຂະຫຍາຍໄປສູເປ້ົາໝາຍທ່ີເຮັດໃຫຄົນ “ຢາກໄປ”, “ຕົວເມືອງ
ແຫງອະນາຄົດ” ໃນຍຸກໃໝພວມຫັນຈາກແຜນຂຽວມາປະກົດ
ຕົວເປັນຈິງ.
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       ·ປັດຈຸບັນນ້ີ, ວິສາຫະກິດກຸມຈ່ົງຫ້ົວຈີນຈຳກັດ(SINOCHEM 

GROUP, ຖືກຈັດເຂົ້າບັນຊີວິສາຫະກິດ 500 ເຂັ້ມແຂງຂອງ
ໂລກຕາມການລາຍງານຂອງ ວາລະສານ ຊັບສິນ ເປັນ 28 
ຄ້ັງ) ວິສາຫະກິດກຸມຮົວເນີງຈີນ(CHINA HUANENG GROUP 

CO.,LTD, ຖືກຈັດຢູອັນດັບທີ 289 ໃນບັນຊີວິສາຫະກິດ 500

ເຂ້ັມແຂງຂອງໂລກ ຕາມການລາຍງານໃນວາລະສານ ຊັບສິນ
ປີ 2018) ແລະ ກຸມເຄືອຂາຍດາວທຽມຈີນ(ຕ້ົນຕໍແມນຮັບຜິດ
ຊອບໃນການປະສານງານການພັດທະນາອິນເຕີເນັດດາວທຽມ
ຂອງຈີນ) ວິສາຫະກິດ 3 ແຫງນ້ີໄດກໍານົດທ່ີຕ້ັງໃໝຢູເຂດໃໝສົງ
ອານຢາງແນນອນ ແລະ ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ັນຕອນການກສາງຢາງເປັນ
ລະບຽບ.
       ·ໂຮງຮຽນລຽງເດັກເປີຍຫາຍ(Beihai) ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ສີເຈຍຮູທົ້ງ(Shijiahutong) ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປັກກິ່ງເລກ
ທີ 4 ແລະ ໂຮງຫມໍສວນອູ(Xuanwu)ສັງກັດຈາກມະຫາວິທະ
ຍາໄລແພດສາດນະຄອນຫຼວງທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງຊ່ວຍເຫືຼອ
ການກ່ໍສ້າງໄດເລ່ັງລັດສໍາເລັດການກສາງຕິດຕກັນມາ; ມະຫາ
ວິທະຍາໄລປັກກິ່ງໄດເບື້ອງຕົ້ນພິຈາລະນາຈະສາງສູນການ
ແພດລະດັບນໍາໜາຢູເຂດໃໝສົງອານ, ມະຫາວິທະຍາໄລປັກ
ກິ່ງ ຄະນະການຄຸມຄອງກວາງຮົວ(Guanghua)ຈະສາງສະ
ຖາບັນສາຂາຢູເຂດໃໝສົງອານ. ວິທະຍາໄລການແພດເຊຍ
ເຮີ(Xiehe)ປັກກ່ິງຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດການແພດຂອງ
ຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລທໍລະນີສາດຂອງຈີນ(ປັກກ່ິງ) ແລະ ມະ
ຫາວິທະຍາໄລກິລາປັກກ່ິງ ຈະສາງວິທະຍາເຂດໃຫມຢູເຂດໃຫມ
ສົງອານ.
       ·ວິສາຫະກິດເຕັກນິກ 12 ແຫງຂອງຈ່ົງກວນຊນ(Zhong

guacun)ເຊັ່ນ ບໍລິສັດເຕັກນິກຢານເຊິນ(Yanshen)ປັກກິ່ງ
ຈໍາກັດ ກໍາລັງເລ່ັງລັດການກສາງ.
      ·ສວນອຸດສາຫະກໍາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະໂທລະຄົມມະນາ
ຄົມຈີນ(China Telecom) ສວນອຸດສາຫະກໍານະວັດຕະກໍາ
ເຕັກນິກສົງອານຢູນີຄອມຈີນ(China Unicom) ສູນກາງນະ
ວັດຕະກໍາເຕັກນິກຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ(ສົງອານ)ໂມບາຍຈີນ
(China Mobile) ແລະ ໂຄງການແຈກຢາຍຫັນເປັນຕະຫຼາດ
ຕາງໆໄດເລ່ີມການກສາງໃນເຂດເລ່ີມຕ້ົນຂອງເຂດໃໝສົງອານ.

ແຈກຢາຍໄປເຖິງເຂດໃໝສົງອານຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ
从北京疏解到雄安新区

ກໍາມະກອນກສາງກໍາລັງເຮັດວຽກໃຕແສງຕາເວັນຍາມຮຸງເຊ້ົາ
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ໂຄງການອັນໃຫຍສໍາຄັນຢູເຂດໃໝສົງອານ
雄安新区重大项目

      ·ໃນວັນທີ 9 ມີນາ, ສວນອຸດສາຫະກຳບາຍຢາງດຽນ(Bai

yangdian), ເຂດທົດລອງສັງລວມຂອງການຄາເອເລັກໂຕຣ
ນິກຂາມຊາດຂອງຈີນ(ເຂດໃໝສົງອານ) ໄດເປີດຢາງເປັນ
ທາງການ.
       ·ສວນສາທາລະນະຈຽວແຢ(Jiaoye)ສົງອານ. ມີເນ້ືອທ່ີ
ທັງໝົດປະມານ 18 ກິໂລຕາແມັດ, ເນັ້ນໜັກຄວາມມວນຊື່ນ
ຕາມທຳມະຊາດ, ສຸມໃສສີສັນພິເສດຂອງນິເວດ ແລະ ວັດທະ
ນະທໍາ, ເພີ່ມທະວີຄຸນນະພາບຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ສະພາບ

ການຢູອາໄສຂອງປະຊາຊົນ.
       ·ສະຖານີຈູຊນ(Jucun) ທ່ີເປັນສະຖານີໄຟຟາ 220kV 
ແຫງທໍາອິດທ່ີສາງຂ້ຶນໃຫມໃນເຂດໃໝ່ສົງອ່ານ. ເວທີຕິດຕາມ 
“ການປອຍກາກບອນຮອດຈຸດສູງສຸດ(Carbon Peak) ແລະ
ຄວາມດຸນດຽງຂອງການປອຍ ແລະ ການຮັບເອົາກາກບອນ
(Carbon neutral)” ສາມາດຄິດໄລປະລິມານການປອຍກາກ
ບອນໂດຍຜານຂໍ້ມູນໃຫຍຂອງພະລັງງານໄຟຟາ ແລະ ດໍາ
ເນີນການຕິດຕາມວິເຄາະຂອງການປອຍກາກບອນ ການຫຼຸດ
ຜອນການປອຍກາກບອນ ແລະ ການຮັບເອົາກາກບອນຕ່ໍເຂດ
ໃໝ່ສົງອ່ານໃນເວລາຕົວຈິງ.
        ·ລະບຽງສາຍທສັງລວມໃຕດິນ. ນ້ໍາ ໄຟຟາ ອາຍແກັສ
ເຄ່ືອງເຮັດຄວາມຮອນ ອິນເຕິເນັດ ແລະ ສາຍທອ່ືນໆຂອງໂຄງ
ລ່າງພ້ືນຖານເທດສະບານທ່ີປະກອບເປັນຊດ ລວນແຕໄດເຕ້ົາ
ໂຮມໃນລະບຽງສາຍທສັງລວມໃຕດິນ, ເຊ່ິງໄດສາງປາກສອມ
ແປງ ປາກຍົກປະກອບຕິດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມແບບພິ
ເສດຕາງຫາກ.
      ·ໂຄງການສູນກາງຄິດໄລຕົວເມືອງ(Supercomputing 

Cloud)ເຂດໃໝສົງອານ. ໂຄງການນ້ີເປັນ "ສະຫມອງ" ຂອງ
ຕົວເມືອງດິຈິຕອນທີ່ເປັນຄູແຝດຂອງເຂດໃໝສົງອານ, ເຊິ່ງ
ຈະອໍານວຍການບໍລິການດານອິນເຕິເນັດ, ການຄິດໄລ ແລະ 
ແມມໂມຣີຕຂໍ້ມູນໃຫຍ, ບລອກເຊັນ(blockchain), ອິນເຕີ
ເນັດຂອງສັບພະສ່ິງ(Internet of things), AI, ແລະ VR/AR 
ຂອງໝົດຕົວເມືອງດິຈິຕອນທ່ີເປັນຄູແຝດ.
       ·ສະຖານີສົງອານ. ໂຄງການໂຄງລາງພ້ືນຖານອັນໃຫຍ
ສໍາຄັນແຫງທໍາອິດຫຼັງການກສາງເຂດໃໝ, ໂດຍມີຂະໜາດ
ເທ່ົາກັບ 6 ທົບຂອງສະຖານີລົດໄຟປັກກ່ິງ. ສະຖານີດ່ັງກາວໄດ
ນໍາໃຊເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: "ສະຫມອງອັດສະລິຍະ", 
ການສະຫນອງໄຟຟາໂດຍແສງຕາເວັນ, ສາລະບານດິຈິຕອນ
ສາມມິຕິທ່ົວຮອບໄລຍະໝູນວຽນ.
     ·ສູນບໍລິການທຸລະກິດເຂດໃໝສົງອານ. ສູນດັ່ງກາວມີ
ບດົບາດຄບົຊດຄ:ື ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັນ້ຊຽວຊານ, ທລຸະ
ກິດ, ກອງປະຊມ ແລະ ງານວາງສະແດງ, ສູນການສະແດງ 
ແລະ ການຄ້າຂາຍາຜົນສໍາເລັດທາງເຕັກນິກ, ເຊ່ິງຈະອໍານວຍ
ການບໍລິການທຸລະກິດຕາງໆທ່ີຈໍາເປັນຢາງຮີບດວນໃຫແກເຂດ
ໃຫມສົງອານ.
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《河北雄安新区规划纲要》提出，坚持以人民为中心、注重保障和改善民生，引入京津优质教育、医疗卫生、文化体

育等资源，建设优质共享的公共服务设施，提升公共服务水平，构建多元化的住房保障体系，增强新区承载力、集聚力和

吸引力，打造宜居宜业、可持续发展的现代化新城。

①

ຕົວເມືອງໜາຢູແຫງໜ່ຶງ
一座宜居之城

       ເຂດຣົງດ່ົງ(Rongdong)ເປັນເຂດກສາງຂະໜາດໃຫຍ

ແຫງທຳອິດໃນເຂດໃໝ, ແລະ ຮັບຜິດຊອບປະຊາຊົນຍົກຍາຍ

ກັບຄືນເຮືອນໃໝທ່ີເປັນໄລຍະທຳອິດ. ພາຍໃນເຂດນ້ີ ສະພາບ

ດໍາລົງຊີວິດທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ເຄື່ອງ

ຕິດຕັ້ງສາທາລະນະບໍລິການທີ່ປະກອບເປັນຊດ ແລະ ສົມບູນ, 

ລະດັບການສຶກສາທ່ີນໍາໜາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູສີຂຽວແບບ

“ມີສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ”, ທຸກໆບອນລວນແຕໄດສະ

ແດງອອກເຖິງຮູບແບບ ແລະ ລັກສະນະຂອງຕົວເມືອງທັນສະ

ໄໝທ່ີໜ້າຢູ່ແຫ່ງໜ່ຶງ.

       ທານ ຢວນຟັງເຈິນ(Yuan Fangzhen), ອາຍຸ 46 ປີ, 

ເປັນປະຊາຊົນຜູໜຶ່ງທີ່ຍົກຍາຍກັບຄືນເຮືອນໃໝໄລຍະທໍາອິດ, 

ກອນບຸນກຸດຈີນຂອງປີຂານນີ້, ຄອບຄົວຂອງລາວໄດຍົກຍາຍ

ມາຢາງເປັນທາງການ ແລະ ໄດສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນກຸດຈີນ

ເທ່ືອທໍາອິດໃນເຮືອນໃໝ. “ເຮືອນນ້ີມີຫອງນອນ 4 ຫອງ, ຫອງ

ຮັບແຂກ 1 ຫອງ ແລະ ຫອງແຕງກິນ 1 ຫອງ, ເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ
140 ຕາແມັດ, ເມ່ືອມອບເຮືອນໃຫພວກເຮົາ, ເຮືອນນ້ີກໍໄດຕົກ

ແຕງສໍາເລັດດີແລວ, ຫຼັງຈາກຊື້ເຟີນິເຈີ ພວກເຮົາກໍຍົກຍາຍ

ມາອາໄສຢູແລວ, ສະດວກສະບາຍຫຼາຍໆ.” ທານ ຢວນຟັງ

ເຈິນ ເລ່ົາກຽວກັບຄວາມສະດວກຕາງໆຂອງເຂດຊມຊົນໃໝ, 

“ສະພາບແວດລອມ, ຄວາມຂຽວງາມ, ເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງບໍລິການ

ທີ່ປະກອບເປັນຄົບຊດ, ກິດຈະກຳໃນເຂດເຮືອນພັກຂອງເຂດ

ຊມຊົນໃໝ ດີຫຼາຍກວາກອນ. ອອມຮອບເຂດຊມຊົນ ມີຮານ

ຜັກ ຮານໝາກໄມ ຮານສະດວກຊ້ື ຮານຂາຍຢາ ແລະອ່ືນໆ,

ຍາງສອງສາມນາທີກໍຮອດ.

       ຄອບຄົວຂອງນາງ ຫວັງຈ້ີງ(Wang Jing)ແມນເພ່ືອນ

ບານຂອງທານ ຢວນຟັງເຈິນ ໃນເຂດຊມຊົນໃໝ, ລູກຊາຍຂອງ

ນາງ ຫວັງຈ້ີງ ກໍາລັງຮຽນຢູປີທີ 4 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມເຢຣົງ
(Yuerong). ໃນສາຍຕາຂອງ ນາງ ຫວັງຈ້ີງ, ເງ່ືອນໄຂເຄ່ືອງ

ຕິດຕ້ັງດີຫຼາຍ, ຄູສອນກໍມີຄວາມເປັນວິຊາການ ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຫຼາຍ. “ລູກຊາຍມັກໂຮງຮຽນໃນປັດຈຸບັນນີ້ຫຼາຍ, 

ໂຮງຮຽນບານທ່ີແຕກອນໄດຮຽນຢູ ບວາໃນດານສະພາບແວດ

ລອມຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼືວາດານເງື່ອນໄຂເຄື່ອງຕິດຕັ້ງ ລວນ

ແຕບສາມາດປຽບທຽບກັບໂຮງຮຽນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ. ນອກ

ຈາກນີ້ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຈັດວາງຫຼັກສູດທີ່ເປັນແບບ
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②

ຮູບ ① ທິວທັດຂອງບາຍຢາງດຽນ

图① 白洋淀景色 新华社 图

ຮູບ ② ສວນສາທາລະນະເຢຣົງເຂດໃໝສົງອານ

图② 雄安新区悦容公园 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

ດຽວຄືແຕກອນ, ຫຼັກສູດໃນໂຮງຮຽນນີ້ມີຄວາມສົມບູນຫຼາຍ, 

ມີກິດຈະກໍາຫຼາຍຢາງເຊ່ັນ: ດົນຕີ, ກິລາ, ສິລະປະ ແລະອ່ືນໆ, 

ເຊ່ິງໄດບັນລຸຢາງແທຈິງເຮັດໃຫເດັກນອຍພັດທະນາຢາງຮອບ

ດານໃນດານຄຸນນະທໍາ, ສະຕິປັນຍາ, ຮາງກາຍ, ສິລະປະ 

ແລະ ການອອກແຮງງານ."

       ປີກາຍນ້ີ, ສວນສາທາລະນະເຢຣົງໄດເປີດຕພາຍນອກ,

ເຮັດໃຫ ນາງ ຫວັງຈ້ີງ ມີບອນທ່ີນໍາລູກໄປຫ້ິຼນ ແລະ ພັກຜອນ

ໃນເວລາຫວາງ.

      ສວນສາທາລະນະເຢຣົງເປັນສວນສາທາລະນະລັກສະນະ

ກວມລວມຂະຫນາດໃຫຍແຫງທໍາອິດໃນເຂດໃຫມສົງອານ, 

ພາຍໃນສວນສາທາລະນະມີພື້ນທີ່ສີຂຽວ 110 ເຮັກຕາ. ໃນ

ເດືອນມີນານີ້, ດອກແມກໂນເລຍ(Magnolia) ແລະ ດອກ

ໝາກຈອງ(Peach blossom) ໃນສວນສາທາລະນະພວມ

ເບັ່ງບານ, ຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພຸມ, ເມື່ອມີເວລາ

ຫວາງ ນາງ ຫວັງຈີ້ງຈະນໍາລູກຊາຍໄປພັກຜອນໃນສວນສາ

ທາລະນະດ່ັງກາວ.
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①

②

ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະແຫງໜ່ຶງ
一座智慧之城

      ໃນທາຍເດືອນມີນາປີນີ້, ສູນຄິດໄລຕົວເມືອງ(Super-

computing Cloud)ສົງອານທ່ີຕ້ັງຢູຖະຫນົນປາຍຖາ(Baita)

ຂອງເຂດໃໝສົງອານໄດສໍາເລັດການກສາງໂຄງສາງຕ້ົນຕໍທ່ີ
ມີສາມຊັ້ນ. ສູນດັ່ງກາວນີ້ຈະກາຍເປັນເສົາຄໍ້າອັນສໍາຄັນສໍາ
ລັບການກສາງ "ສົງອານແຫງອັດສະລິຍະ".
       ທານ ຫິຼວຊ່ິນ(Liu Xin), ຮອງຜູອໍານວຍການໃຫຍຂອງບໍ
ລິສັດຕົວເມືອງດິຈິຕອນກຸມສົງອານແນະນໍາວາ, ສູນຄິດໄລຕົວ
ເມືອງສົງອານຈະສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນແກນສານ ແລະ ແອັບ
ກິດຈະການລັດຖະບານ, ກສາງສະພາບແວດລອມອັດສະລິຍະ
ໃນທ່ົວເຂດ.
       "ເສ້ັນທາງທຸກສາຍ, ທທຸກສາຍ, ຈົນເຖິງຄັນເຫັຼກກາທຸກ
ລໍາຂອງເຂດໃໝລວນແຕມີຕົວແບບດິຈິຕອນທ່ີສອດຄອງກັນ." 
ທານ ຫຼິວຊິ່ນ ກາວວາ, ຕົວເມືອງດິຈິຕອນຂອງເຂດໃຫມສົງ
ອານແມນຮວມກັນອອກແຜນການ ແລະ ກສາງກັບຕົວເມືອງ
ຈິງ, ແລະ ວາງພ້ືນຖານໂຄງລາງອັດສະລິຍະໃນແບບທ່ີກາວ
ໜາສົມຄວນ.
      ໃນການກສາງໂຄງການ 128 ໂຄງການຂອງເຂດໃຫມ, 

ການດໍາເນີນງານຂອງລະບຽງສາຍທສັງລວມເຂດໃໝໄດນໍາ
ໃຊເວທີຂໍ້ມູນການຄຸມຄອງອັດສະລິຍະທີ່ມີບົດບາດຕິດຕາມອຸ
ປະກອນ ເຕືອນໄພ ແລະອື່ນໆ. ພະນັກງານຕິດຕາມກວດກາ
ນໍາໃຊອິນເຕິເນັດ 5G, ໂດຍຜານເວທີການເບິ່ງເຫັນໄດຈຶ່ງ
ຈະສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນຢູທາງໄກ ແລະ ກວດກາລະບຽງ
ສາຍທ.
       ສະຖານີສົງອານຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງນະຄອນຫຼວງ
ປັກກ່ິງ-ເຂດໃໝສົງອານເປັນສູນການຂົນສ່ົງສາມມິຕິສັງລວມ
ແຫງໜ່ຶງ, “ໃນການກສາງສະຖານີສົງອານ ໄດນໍາໃຊເຕັກໂນ
ໂລຊີທັນສະໄຫມເຊັ່ນ: ລະບົບການຄຸມຄອງອັດສະລິຍະ ການ
ຈໍາລອງ VR ແລະອ່ືນໆ." ທານ ຫິຼວຊ່ິນ ກາວ.
        ໃນດານການຂ້ັນສຽງ ແລະ ການຫຸຼດຜອນສຽງລົບກວນ
ຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ເພ່ືອບັນລຸລົດໄຟຄວາມໄວສູງຜານ
ເຂດທີ່ຢູອາໄສແບບ “ບມີສຽງ”, ຕອນຂົວຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດ
ກູປາ(Guba)ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ-ເຂດ
ໃໝສົງອານໄດຖືກໃສ “ຫູຟັງຫຸຼດສຽງລົບກວນ”. “ຕາງກັນກັບ
ສ່ິງກີດຂວາງການຫຸຼດຜອນສຽງລົບກວນທາງດວນທ່ົວໄປ, ສ່ິງ
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ຮູບ ① ເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງສາກໄຟອັດສະລິຍະໃນສະຖານີສາກໄຟບານຈູຊນເຂດ
ໃໝສົງອານ

图① 雄安新区剧村变电站内的智慧充电设施 新华社 图

ຮູບ② ລົດຂາຍເຄ່ືອງອັດສະລິຍະທ່ີບມີຄົນຂັບໃນສູນບໍລິການຊາວເມືອງເຂດ
ໃໝສົງອານ

图② 雄安新区市民服务中心内的智能无人售卖车 新华社 图

ຮູບ ③ ສູນຄຸມຄອງດໍາເນີນງານຕົວເມືອງຣົງດ່ົງເຂດໃໝສົງອານ

图③ 雄安新区容东城市运营管理中心 新华社 图

ຮູບ④ ພະນັກງານແນະນໍາລະບຽງສາຍທ່ໍໃຕດິນຂອງສູນບໍລິການຊາວເມືອງ
ເຂດໃໝສົງອານ

图④ 工作人员介绍雄安新区市民服务中心的地下管廊 新华社 图

ຮູບ ⑤ ຊອງທາງຂົນເຄື່ອງຂອງສາຍທສັງລວມໃຕດິນເຂດຣົງດົ່ງເຂດໃໝ
ສົງອານ

图⑤ 雄安新区容东片区地下综合管廊物流通道 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

③

④

⑤

ກີດຂວາງສຽງລົບກວນຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟນະຄອນຫຼວງປັກ
ກິ່ງ-ເຂດໃໝສົງອານຄາຍຄືອຸໂມງສາຍໜຶ່ງທີ່ຢູເທິງລົດໄຟ
ຄວາມໄວສູງ." ທານ ຈາງເຖິງເຟີຍ(Zhang Tengfei) ຫົວ
ໜ້າວິສະວະກອນໂຄງການຂອງບໍລິສັດກສາງກົມວິສະວະກໍາ
ຊຽງໄຮລົດໄຟຈີນ ເວົ້າວາ, ວິສະວະກໍາກີດຂວາງສຽງລົບ
ກວນແບບປິດທັງໝົດນີ້ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການນໍາໃຊ
ແບບສັງລວມຂອງເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຢາງ.
       ໃນດານຊອບແວ, "ພວກເຮົາໄດຄ້ົນຄວາພັດທະນາແອັບ
ການທອງທຽວສົງອານ, ເຊ່ິງໄດກວມມີບໍລິການເພ່ືອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕອງການຫຼາຍຢາງ." ທານ ຫຼີຊິ່ງຊັ່ນ(Li Qing

shan) ຮອງຜູອໍານວຍການໃຫຍຂອງບໍລິສັດການຄົມມະນາ
ຄົມກຸມສົງອານຈີນຈໍາກັດ ແນະນໍາວາ, ຖືເອົາການປະສົມປະ
ສານຂັ້ນຕອນຂໍ້ມູນເປັນແກນສານ ຖືເອົາເຕັກນິກຄືສະທອນ
ການພົວພັນຂອງສ່ິງຕາງໆເປັນການຄ້ໍາປະກັນ, ກສາງລະບົບ
ຄົມມະນາຄົມອັດສະລິຍະແບບໃໝທ່ີຮັບຮູໃນເວລາຕົວຈິງ, ຕອບ
ສະຫນອງຢາງທັນທີ ແລະ ຕັດສິນໃຈແບບອັດສະລິຍະ.
      ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຂດໃໝສົງອານກໍາລັງບັນລຸຕົວເມືອງ
ແທຈິງຂອງເຂດໃໝ່ສົງອ່ານກໍາລັງເຕີບໃຫຍສູງຂ້ຶນຢາງວອງ
ໄວ, ຕົວເມືອງດິຈິຕອນກໍາລັງເຕີບໃຫຍໃນເວລາດຽວກັນ.

本刊综合
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数说雄安新区5年“蝶变”
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ວິສາຫະກິດ                                                  企业

        ມາຮອດເດືອນກຸມພາ ປີ 2022, ວິສາຫະກິດສູນກາງຈີນ
ໄດສາງສາຂາວິສາຫະກິດ ບໍລິສັດລູກ ແລະ ອົງການສາຂາ
ປະເພດຕາງໆຢູເຂດໃໝສົງອານ 100 ກວາແຫງ; ໃນວິສາຫະ
ກິດ 3000 ແຫງທ່ີລົງທະບຽນຢູເຂດໃໝສົງອານນ້ັນ, ມີ 80% 

ເປັນວິສາຫະກິດເຕັກນິກຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ.

ສະພາບນິເວດ                                               生态

      ມາຮອດເດືອນ ມີນາ ປີ 2022, ການປູກປາໄມທັງໝົດ
ໄດ 454 ພັນມູ(ໜ່ຶງມູແມນປະມານ 667 ຕາແມັດ) ລວມ 23

ລານກວ່າຕ້ົນ, ອັດຕາສວນຂອງປາໄມໄດເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 11% 
ເປັນ 32%.

ການແພດ                                                    医疗

      ອົງການອະນາໄມການແພດ 90 ແຫງທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງ
ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ນະຄອນທຽນສິນ ແລະ ແຂວງເຫີເປີຍໄດ
ສາງສາຍພົວພັນການຮວມມືຊວຍເຫືຼອກັບໂຮງໝໍປະເພດຕາງໆ
ຢູເຂດໃໝ; ໂຮງໝໍງວດທໍາອິດ ເປັນຈໍານວນ 2 ແຫງກໍາລັງ
ເລ່ັງລັດການກສາງ.

ການສຶກສາ                                                  教育

     ໂຮງຮຽນ 56 ແຫງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີໄດສາງສາຍພົວ
ພັນການຊວຍເຫືຼອຮວມມືກັບໂຮງຮຽນ 59 ແຫງຢູເຂດໃໝສົງ
ອານ; ມະຫາວິທະຍາໄລປະເພດຍົກຍາຍງວດທໍາອິດ ລວມມ ີ
4 ແຫງກໍາລັງເລ່ັງລັດການກສາງ.

ການກສາງ                                                  建设

      ມາຮອດທາຍປີ 2021, ເຂດໃໝສົງອານໄດສາງສ່ິງກ
ສາງໃໝທັງໝົດ 23,6 ລານຕາແມັດ, ເນ້ືອທ່ີພັດທະນາທັງໝົດ
ໄດບັນລຸ 70 ກວາກິໂລຕາແມັດ.
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ການຄົມມະນາຄົມ                                           交通

      ໃນທາຍປີ 2020, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວາງນະຄອນ
ຫຼວງປັກກ່ິງ-ເຂດໃໝສົງອານໄດເປີດການນໍາໃຊ, ຈາກສະຖາ
ນີສົງອານຮອດສະໜາມບິນສາກົນຕາຊ່ິງ(Daxing)ປັກກ່ິງຈະ
ໃຊເວລາ 19 ນາທີ, ຮອດສະຖານີຕາເວັນຕົກປັກກ່ິງຈະໃຊເວ
ລາ 50 ນາທີ; ເຄືອຂາຍທາງດວນຫຼັກແຫຼງຕເຂດນອກຂອງ
ເຂດໃໝສົງອານທີ່ມີຄວາມຍາວ 235 ກິໂລແມັດໄດສໍາເລັດ
ການກສາງ ແລະ ເປີດການນໍາໃຊແລວ, ເຊ່ິງກວມເອົາຕອນ
ແຂວງເຫີເປີຍຂອງທາງດວນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ-ເຂດໃໝ
ສົງອານ ແລະອ່ືນໆ.

ບອນຢູອາໄສ                                                 住房

       ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021, ເຮືອນສຳລັບປະຊາຊົນຍົກຍາຍ
ເຂ້ົາໄປຢູ 939 ຫັຼງຢູເຂດຣົງດ່ົງ(Rongdong), ເຊ່ິງເປັນເຂດ
ກສາງສູນກາງແຫງທຳອິດ ໄດມອບໃຫເຈົ້າຂອງເຮືອນເພື່ອ
ເຂ້ົາໄປຢູ; ມາຮອດທາຍປີ 2021, ໄດມີປະຊາຊົນ 40000 ກວາ
ຄົນ, ເຊ່ິງເປັນ 2 ຊດຍົກຍາຍກັບຄືນໄປຢູເຮືອນໃໝ.

ການຄາຕາງປະເທດ                                        外贸

      ປີ 2021, ຍອດມູນຄາການນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກຂອງການ
ຄາຕາງປະເທດແມນ 2,02 ຕ້ືຢວນ; ວິສາຫະກິດ 69 ແຫງໄດ
ສໍາເລັດການຂຶ້ນທະບຽນຜູຮັບ ແລະ ຜູສົ່ງຂອງການນໍາເຂົ້າ
ສ່ົງອອກໃນດານພາສີຂອງເຂດໃໝສົງອານ.

ວົງການດໍາລົງຊີວິດ                                     生活圈

      ເຂດຣົງດ່ົງເປັນເຂດກສາງສູນກາງແຫງທຳອິດທ່ີກສາງ
ຢູເຂດໃໝສົງອານ. ຢູທີ່ນີ້, ປະຊາຊົນສາມາດຍາງເຂົ້າໃນ
ສວນສາທາລະນະພາຍໃນໄລຍະ 300 ແມັດ, ເຂ້ົາໃນແຄມປາ
ພາຍໃນ 1 ກິໂລແມັດ, ເຂົ້າໃນປາໄມພາຍໃນ 3 ກິໂລແມັດ, 
ໄປຮອດໂຮງລຽງເດັກພາຍໃນ 5 ນາທີ, ໄປຮອດໂຮງຮຽນປະ
ຖົມພາຍໃນ 10 ນາທີ ແລະ ໄປຮອດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມພາຍ
ໃນ 15 ນາທີ.

ການລົງທຶນ                                                  投资

       5 ປີມານ້ີ, ເຂດໃໝສົງອານໄດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ກສາງທ່ີສໍາຄັນທັງໝົດ 177 ໂຄງການ, ຍອດມູນຄາການລົງທຶນ
ເປັນ 600 ຕ້ືກວາຢວນ.

图片来源：新华社
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      ໃນໄລຍະການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກ່ິງ, 
ເວທີການໂດດສະກີໂສວກ່ັງ(Shougang) ໃນຖານະທ່ີເປັນໜ່ຶງ
ໃນສະຖານທ່ີການຈັດງານແຂ່ງຂັນຂອງລາຍການ, ເຊ່ິງທາດ
ທໍາຄວາມເຢັນແຖວໜຶ່ງໄດ້ເປັນພະຍານຂອງໄລຍະເວລາອັນ
ສຸດຍອດຂອງນັກກິລາໃນເວລາອອກຕົວ.
      ທ່ີຍອດຈອມພູ ເອີຫິຼງ(Eling) ນະຄອນຈົງກ່ິງ(Chong

qing City), ພາຍຫັຼງຄວາມງຽບເຫງົາເປັນເວລາອັນຍາວ
ນານ ໂຮງງານພິມເງິນຢວນສະກຸນເງິນຈີນທີ່ເຄີຍຮຸງເຮືອງ
ແຕກອນ ຖືກປຽນສາງເປັນສວນສາທາລະນະວັດທະນະທຳ
ແລວ, ແລະ ສາມາດດຶງດູດນັກທອງທຽວຢາງຫຼວງຫຼາຍມາ
ທຽວຊົມ ແລະ ພັກຜອນ;
      ທີ່ນະຄອນໄຂຢວນ(Kaiyuan City)ແຂວງຢຸນນານ, 

ພ້ືນທ່ີອຸດສາຫະກຳອັນເກົ່າແກແຕກອນ ໄດກາຍເປັນຕາແສງ
ທ່ີເບ່ັງບານໄປດວຍດອກໄມ;
      ທີ່ນະຄອນລາຊາເຂດຊີຈາງ(Lhasa, Xizang), ໂຮງ
ງານຜະລິດຊີມັງລາຊາແຕກອນໄດ "ປຽນຕົວ" ເປັນຫໍພິພິທະ
ພັນ, ເຊິ່ງໄດບັນທຶກປະຫວັດສາດກາວໜາໄປສູຄວາມທັນສະ
ໄໝຂອງເຂດພູພຽງ;
      ແຄມຝ່ັງເຂດຢາງຜູ(Yangpu)ຊຽງໄຮໃນໄລຍະຄວາມ
ຍາວ 15,5 ກິໂລແມັດ,ໄດເຕ້ົາໂຮມເອົາມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳ
ຫຼາຍແຫງ, ໂດຍຜານການສອມແປງແລວ ພ້ືນທ່ີອຸດສາຫະກຳ
ທີ່ເຕັມໄປດວຍຮອງຮອຍເກົ່າແກ ໄດກາຍເປັນພ້ືນທ່ີການດຳ
ລົງຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດວຍສີຂຽວ ແລະ ມີສິລະປະການ.
       ……

一半是城市旧日的工业记忆，一半是文化旅游生活的新空间，废旧跟

时尚的反差赋予了工业遗产特殊的魅力，吸引越来越多的人去探索。
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     ຊມປີມານີ້, ແຕລະສະຖານທີ່ຂອງປະເທດຈີນກຳລັງຄົ້ນ
ຫາຊອງທາງໃໝໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາມໍລະ
ດົກອຸດສາຫະກຳຢາງຫາວຫັນ, ມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳຈຳນວນ
ບໜອຍໄດ "ປຽນຕົວ" ເປັນສັນຍາລັກໃໝແຫງການທອງທຽວ
ວັດທະນະທຳຂອງຕົວເມືອງ.
        "ງານປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳສາກົນ" ປີ 2003

(TICCIH) ໄດກຳນົດນິຍາມຕມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳ ຄື: ມໍລະ
ດົກອຸດສາຫະກຳລວມທັງສະຖານທີ່ເຄຫາສະຖານ ແລະ ກົນ
ຈັກ, ຫໍໂຮງຜະລິດ, ໂຮງງານ, ພູບແຮ ແລະ ສະຖານທີ່ປຸງ
ແຕງທ່ີກຽວຂອງ, ລວມທັງສາງ ແລະ ຮານຄາຂາຍ, ສະຖານ
ທ່ີການຜະລິດ ການຂົນສ່ົງ ແລະ ການນຳໃຊພະລັງງານ, ແລະ 
ໂຄງລາງພ້ືນຖານຄົມມະນາຄົມ. ນອກຈາກນ້ີແລວ, ຍັງລວມ
ທັງສະຖານທ່ີກຽວພັນກັບການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ເຊ່ັນ: ການ
ສະໜອງດານເຮືອນຢູອາໄສ ການເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາ ຫຼ ື
ການສຶກສາ ແລະ ສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວດານສັງຄົມອື່ນໆ. ມໍ
ລະດົກອຸດສາຫະກຳເປັນສ່ິງທ່ີຫົຼງເຫືຼອດານວັດທະນະທຳອຸດສາ
ຫະກຳທ່ີປະກອບມີຄຸນຄາດານປະຫວັດສາດ ດານເຕັກໂນໂລຊີ 
ດານຄວາມໝາຍສັງຄົມ ດານເຄຫາສະຖານ ຫືຼ ການຄ້ົນຄວາ
ວັດທະນະທຳ.
       ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາມໍລະດົກອຸດສາ
ຫະກຳຂອງຈີນເລ່ີມຕ້ົນຈາກປີ 2001. ເມ່ືອປີ 2017, ລາຍຊ່ືມໍ
ລະດົກອຸດສາຫະກຳແຫງຊາດທ່ີໄດຮັບການຢ້ັງຢືນຂອງຈີນຊດ
ທຳອິດໄດຖືກຖະແຫຼງອອກ, ຈົນຮອດປີ 2022 ລວມທັງມີການ

ຖະແຫຼງລາຍຊ່ືອອກເປັນ 5 ຊດ ທ່ີມີຈຳນວນ 197 ລາຍການ
ແລວ.
      ໃນປີ 2022, ຮູບແບບກິລາ "ໄຊເບີພັງ" (Cyberpunk)

ຂອງເວທີການໂດດສະກີໂສວກັ່ງ ສະແດງອອກມາຢາງພົ້ນ
ເດ່ັນ, ນັກກິລາຫຼາຍຄົນຍອງຍໍວາ "ບັນຍາກາດສຸດຍອດ" "ເໝືອນ
ດ່ັງຕົກຢູທາມກາງໂລກຈຳລອງ ຫືຼ ເກມອອນລາຍ", ເຊ່ິງຖືກສ່ົງຕ
ຫຼາຍເທື່ອໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ປະເທດ. ສວນໂສວກັ່ງ ກໍກາຍເປັນກໍລະນີແບບຢາງໃນການ
ຫັນຮູບແບບທ່ີສຳເລັດຜົນດານມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳຈີນ.
       ປັດຈຸບັນນ້ີ, ອີງຕາມສະພາບການສອມແປງ ແລະ ການ
ນຳໃຊ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດວາ ມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳຈີນສວນ
ຫຼາຍ "ປຽນຕົວ" ເປັນ 5 ປະເພດ ຄື: ສວນປະດິດສາງວັດທະນະ
ທຳ, ຮູບແບບການທອງທຽວວັດທະນະທຳ, ຮູບແບບສວນມໍລະ
ດົກບູຮານສະຖານເກ່ົາແກ່, ຮູບແບບຕາແສງແຫງການທອງ
ທຽວວັດທະນະທຳ ແລະ ຮູບແບບປັບປຽນໂສມໜາໃໝຂອງ
ເຂດຕົວເມືອງ ເປັນຕ້ົນ.
       ເຄ່ິງໜ່ຶງແມນຄວາມຊົງຈຳອຸດສາຫະກຳກຽວກັບເວລາ
ເກົ່າຂອງຕົວເມືອງ, ເຄິ່ງໜຶ່ງແມນພື້ນທີ່ໃໝສຳລັບການດຳ
ລົງຊີວິດການທອງທຽວດານວັດທະນະທຳ, ຄວາມແຕກໂຕນ
ກັນລະຫວາງສ່ິງຫົຼງເຫືຼອ ກັບ ສ່ິງທ່ີເປັນແຟຊ່ັນ ໄດສາງມົນສະ
ເໜອັນພິເສດໃຫແກມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ໄດດຶງດູດປະ
ຊາຊົນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອໄປຄ້ົນຫາຕ.

本刊综合

ເວທີໃຫຍ່ສະກີໂຊ້ກ່າງ(Shougang)ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

北京首钢滑雪大跳台 CFP 图
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      ມໍລະດົກ: ໂຮງງານການພິມເບີ 2 ຈົງກ່ິງ, ຕ້ັງຢູຈອມພູ 
ເອີຫິຼງ(Eling) ນະຄອນຈົງກ່ິງ(Chongqing City), ເລ່ີມສາງ

ໃນປີ 1937, ໜາທ່ີບົດບາດຕ້ົນຕໍແມນພິມເງິນຢວນສະກຸນເງິນ
ຈີນ.
      ການປຽນຕົວ: ກາຍເປັນສວນປະດິດສາງວັດທະນະທຳ
ໂຮງງານເບີ 2 ເອີຫິຼງ ຈົງກ່ິງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຍ່ີຫ້ໍການຄາວັດ
ທະນະທຳທີ່ມີເອກະລັກພິເສດໄດເຂົ້າມາຕັ້ງສະຖານທີ່ ແລະ 
ບຳລຸງສາງພາຍໃນສວນເກືອບ 100 ແຫງ, ກຽວພັນເຖິງພາ
ລະກິດຫຼາຍປະເພດ ຄື: ການທອງທຽວພັກຜອນ, ສິລະປະທາງ
ການດຳລົງຊີວິດ, ອາຫານປະດິດສາງໃໝ, ຫັດຖະກຳ ແລະ
ອື່ນໆ, ຍອດມູນຄາຜະລິດຂອງໂຄງການລື່ນກາຍ 150 ລານ

①
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设计 武瑞
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       ເຂດສິລະປະ 798 ປັກກ່ິງ, ເອົາເຂດໂຮງງານເກ່ົາຂອງ

ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ ຜານສິລະປະທັນສະໄໝ ພ້ືນທ່ີສະ

ຖາປັດຕະຍະກຳ ຂະແໜງການວັດທະນະທຳ ປະສານສົມທົບ

ກັບ ສະພາບປະຫວັດສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມຊີວິດການເປັນ

ຢູໃນຕົວເມືອງ, ເຮັດໃຫມັນກາຍເປັນສັນຍາລັກໃໝຂອງວັດທະ

ນະທຳຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ.

     ເຂດສວນປະດິດສາງວັດທະນະທຳ ຈົງເໜີງ(Zhong

neng) ນະຄອນຢູຫິຼນແຂວງສັນຊີ(Yulin City, Shaanxi Pro-

vince), ນຳໃຊສະຖາປັດຕະຍະກຳເຂດບແຮຖານຫີນທ່ີຖືກປະ

ຖ້ິມ ແລະ ສະຖານະການເກ່ົາ, ມາເຮັດການສອມແປງ ການ

ຕົບແຕງຕສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຖືວັດທະນະທຳຖານຫີນເປັນ

ສາຍຫຼັກ ໂດຍຜານຮູບແບບ "ວັດທະນະທຳ+ອຸດສາຫະກຳ", 

ເອົາປັດໄຈອຸດສາຫະກຳປະດິດສາງໃໝຂອງວັດທະນະທຳໃສ

ເຂ້ົາໄປ.

       ເຂດສວນປະດິດສາງວັດທະນະທຳ 1905 ນະຄອນເສີນ

ຢາງແຂວງຫຼຽວໜິງ(Shenyang City, Liaoning Provin-

ce), ແຕກອນເປັນພາກສວນໜຶ່ງຂອງໂຮງຜະລິດກົນຈັກຂະ

ໜາດໃຫຍ, ດຽວນີ້ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳສັງລວມການສຳ

ຜັດຊີວິດການເປັນຢູດານສິລະປະວັດທະນະທຳທີ່ລວມທັງການ

ວາງສະແດງສິລະປະ ການສະແດງວັດທະນະທຳ ການຄາ

ການປະດິດສາງວັດທະນະທຳ ແລະ ກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ.

ຢວນຈີນ. ໃນ 5 ປີທີ່ຜານມາ, ສວນປະດິດສາງວັດທະນະທຳ
ໂຮງງານເບີ 2 ເອີຫິຼງ ຈົງກ່ິງ ໄດດຶງດູດນັກທອງທຽວລ່ືນກາຍ
 9 ລານເທ່ືອຄົນ.
       ສະພາບປັດຈຸບັນ: ທ່ີຊ້ັນສອງຂອງທາງເຂ້ົາສວນ, ປາຍ
ແຜນໜຶ່ງທີ່ພິມໂຕໜັງສື “Ugly Monkey” ເປັນສີຂາວແມນ
ດຶງດູດສາຍຕາຂອງຄົນຫຼາຍ ໄດຫອຍຢູເທິງຝາທ່ີເກ່ົາແກ. ນ້ີ
ເປັນຮານທີ່ທັງຂາຍກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງວັດທະນະທຳ. "ພວກ
ເຮົາຖືແນວຄິດໃນລັກສະນະປານີດ ລັກສະນະເອກະລັກສະເພາະ 
ແລະ ລັກສະນະໄວໜຸມ, ປະສານການອອກແບບສິລະປະ ກັບ 
ກາເຟອັນປານີດ, ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງຮານກາເຟຮານນີ້ຂຶ້ນ." ທາວ
ຫຼິວສຽວຫຼົງ(Liu Xiaolong)ພຄາຂອງຮານນີ້ເວົ້າວາ, ຫວັງ
ວາຈະສາມາດແລກປຽນຫຼາຍຂຶ້ນກັບຄົນໄວໜຸມໂດຍຜານຜົນ
ຜະລິດຕະພັນທ່ີປະກອບມີປັດໄຈສິລະປະ, ສາງສຽງສະທອນຮວມ
ກັນກັບເຂົາເຈ້ົາດວຍການອອກແບບທ່ີສະໜຸກມີຄວາມແຟຊ່ັນ.
        ທ່ີຮານເຫ້ົຼາ "ເຈ່ິງຊ້ີປໍ(Zhengqibo)" ທ່ີລຽງສັດເລືອຄານ
ປະເພດຕາງໆ, ພະນັກງານ "ລີງ" ຮັບຜິດຊອບການແຕງເຫ້ົຼາ 
ແລະ ເຮັດເຄ່ືອງດື່ມຕອນກາງວັນ, ເມື່ອຕອນກາງຄືນກໍກາຍ
ເປັນນັກຫ້ິຼນເບດ. ລາວເວ້ົາວາຕົນເອງມັກຊົມໃຊຊີວິດການເປັນ
ຢູທ່ີຂາມວົງການແບບນ້ີຫຼາຍ.
       "ພວກເຮົານຳໃຊແນວຄິດ 'ສະຖາປັດຕະຍະກຳກາຝາກ' 
(ໝາຍເຖິງເພີ່ມເຕີມອາຄານຂະໜາດນອຍທີ່ມີສຕາຍແຕກ
ຕາງກັນຢູເທິງສະຖາປັດຕະຍະກຳໃຫຍທີ່ຄົງຕົວແລວ) ແລະ 
ຮູບແບບສິລະປະໃນການອອກແບບທັນສະໄໝ, ເຮັດການສອມ
ແປງຕເຂດໂຮງງານໃນພື້ນທີ່ເກືອບ 30000 ຕາແມັດຂອງ
ເຂດສວນ ໂດຍພາຍໃຕເບ້ືອງໜາທ່ີຮັກສາສະຖາປັດຕະຍະກຳ
ເກົ່າແກ ແລະ ເຄົາລົບນັບຖືປະຫວັດສາດ." ທານ ເສີນຢີຈົງ
(Chen Yizhong)ຜູອຳນວຍການສິລະປະຂອງສວນປະດິດ
ສາງວັດທະນະທຳໂຮງງານເບີ 2 ເອີຫິຼງ ຈົງກ່ິງ ເວ້ົາວາ, ສວນ
ນີ້ເປັນ "ຊີວິດ" ທີ່ສືບຕຂະຫຍາຍຕົວຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ສຳລັບອະ
ນາຄົດ, ຍັງມີຫຼາຍວຽກຕອງການເຮັດຢູ.

ຮູບ① ສວນປະດິດສ້າງວັດທະນະທໍາໂຮງງານເບີ 2 ເອີຫິຼງ, ນະຄອນຈົງກ່ິງ

图① 重庆鹅岭二厂文创公园 CFP 图

ຮູບ ② ເຂດສິລະປະ 798 ປັກກ່ິງ

图② 北京798艺术区 CFP 图

ຮູບ ③ ຕະຫຼາດສວນປະດິດສາງວັດທະນະທໍາໃນເຂດສວນປະດິດສາງວັດທະ
ນະທໍາ 1905 ນະຄອນເສີນຢາງ

图③ 沈阳市1905文化创意园内的文创集市 新华社 图
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      ມໍລະດົກ: ໂດຍຜານການຂຸດຄົ້ນຫີນໃນຫຼາຍສິບກວາປ ີ
ກາຍເປັນຂຸມເລິກຮອຍແມັດ ແລະ ມີເສັ້ນຮອບພັນແມັດ,ເຊິ່ງ
ຕ້ັງຢູໃນເຂດທອງທຽວແຫງຊາດທ່ີພູເສີຊານ(Sheshan Moun-

tain) ເຂດເມືອງຊົງຈຽງ(Songjiang District)ຊຽງໄຮ. 
        ການປຽນຕົວ: ໂຮງແຮມອິນເຕີຄອນຕິເນນໂຕຊ້ືມາວເສີ
ຊານຊຽງໄຮ(InterContinental Shanghai Sheshan Shi

mao) ທັງຖືກເອ້ີນວາ "ໂຮງແຮມຂຸມເລິກ" . ມັນໄດນຳໃຊສ່ິງ
ແວດລອມທຳມະຊາດຂອງຂຸມເລິກຢາງເຕັມທ່ີ ມາປະດິດສາງ
ໂຮງແຮມຫາດາວທ່ີຕ້ັງຢູພາຍໃນຂຸມຢາງມີຈິນຕະນາການເຫືຼອ
ຫຼາຍ, ທັງໝົດໂຮງແຮມໄດເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຂຸມເລິກເປັນ
ຢາງດີ.
        ສະພາບປັດຈຸບັນ: ເບ່ິງຕາມໂຄງສາງຫັຼກຂອງໂຮງແຮມ
ແລວ, ພາກສວນໃຫຍຂອງໂຮງແຮມຕ້ັງຢູໃຕພ້ືນດິນ, ມີພຽງ
ສອງຊັ້ນປະກົດຕົວຢູເທິງໜາດິນ, ມີ 16 ຊັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນ,
ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມທັງ 2 ຊັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ. ຫອງພັກແຕລະ
ຫອງມີຊານເຮືອນສາມາດຊົມວິວຂຸມເລິກ, ສວນຊ້ັນທີໜ່ຶງຂອງ
ຊດຫອງປະສົມໃຕນ້ໍາໄດມີຊານຕາກແດດທ່ີໃກກັບໜານ້ໍາຂອງ
ຂຸມເລິກ, ຫອງຮັບແຂກນຳໃຊການອອກແບບຂອງຫໍສະແດງ
ສັດນ້ໍາ(public aquarium), ສາມາດເບ່ິງເຫັນທິວທັດທ່ີມີປາ
ລອຍຢູໃຕນ້ໍາ.
      ເມື່ອເບິ່ງຈາກພາຍນອກຂອງໂຮງແຮມແລວ, ຈຸດພົ້ນ
ເດັ່ນຢາງໜຶ່ງແມນທິວທັດການສະແດງແສງເງົາເທິງຈໍນໍ້າ
ອັນມະຫັດສະຈັນເຊິ່ງປະດິດສາງໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂພູຜາ
ນ້ໍາໄຫຼທຳມະຊາດ, ແລະ ໄດປະດິດສາງງານມະໂຫລານທາງ
ສາຍຕາ ແລະ ການຟັງອັນມະຫັດສະຈັນໂດຍຜານການນຳໃຊ
ສິລະປະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທຳມະຊາດມາປະສານສົມທົບ
ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັນ .
      ສ່ິງທ່ີມີຄຸນຄາຕອງເວ້ົາເຖິງນ້ັນແມນ, ໂຮງແຮມຂຸມເລິກ
ໄດນຳເອົາແຜນການຈັດການທາງອັດສະລິຍະ(ການສົນທະ
ນາກັບ AI)ເຂົ້າມາໃຊ. ໂດຍຜານການສົນທະນາກັບຫຸນຍົນ, 
ແຂກຄົນສາມາດຄວບຄຸມສັ່ງການເຄື່ອງອຸປະກອນຂອງຫອງ
ພັກ ການເປີດປິດສຽງດົນຕີ ການຖາມສະພາບອາກາດ ການ
ຊອກຫາຂໍ້ມູນ, ຊົມໃຊການບໍລິການຫອງຮັບແຂກແບບອັດສະ
ລິຍະທ່ີໄດຮັບຄຳຕອບແນນອນ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ຕົວຢາງ
ວາບຈຳເປັນຕອງໂທຫາເຄົາເຕີບໍລິການ ແລະ ລໍຖາຄຳຕອບ, 
ພຽງແຕຕອງອອກຄຳສ່ັງ ເຊ່ັນວາ: ຕອງການຜາເຊັດຕົວ ແລະ 
ຕອງການເຮັດອະນາໄມຫອງເທົ່ານັ້ນ, ມັນກໍສົ່ງໄປເຖິງຝາຍ
ການບໍລິການໂດຍກົງເລີຍ.

        ສວນພິພິທະພັນທາຍກ່ັງ(Taigang) ນະຄອນທາຍຢວນ
ແຂວງຊານຊີ(Taiyuan, Shanxi Province), ຖືກປັບປຸງມາ
ຈາກສະຖານທ່ີເກ່ົາຂອງບໍລິສັດເຫັຼກກາທາຍຢວນເປົາອູ(Bao

wu)ຈີນຈຳກັດ, ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນສວນພິພິທະພັນຫົວຂໍ້ອຸດສາຫະ
ກຳທ່ີລວມເອົາການທອງທຽວ ແລະ ການເຜີຍແຜຄວາມຮູມາຢູ
ນຳກັນເປັນຕົວດຽວກັນ. 
       ຫໍພິພິທະພັນອຸດສາຫະກຳຊີຈາງ(Xizang), "ປຽນຕົວ" 
ຂຶ້ນມາຈາກໂຮງງານຊີມັງລາຊາ(Lhasa)ແຕກອນ, ໄດບັນ
ທຶກປະຫວັດສາດຂອງພູພຽງພັດທະນາໄປສູຄວາມທັນສະໄໝ.
        ຫໍພິພິທະພັນອຸດສາຫະກຳປະເທດຈີນ, ຕ້ັງຢູນະຄອນເສີນ
ຢາງແຂວງຫຼຽວໜິງ(Shenyang City, Liaoning Provin-

ce), ປະກອບມີເຄ່ືອງເກັບຮັກສາໄວຈຳນວນ 15000 ກວາຢາງ, 
ເປັນຫໍພິພິທະພັນສັງລວມໃນຫົວຂ້ໍອຸດສາຫະກຳແຫງໜ່ຶງ. ສ່ິງທ່ີ
ດຶງດູດສາຍຕາທ່ີສຸດພາຍໃນຫໍແມນໂຮງຫຼທ່ີປຽນແປງມາຈາກ
ສະຖານທ່ີເກ່ົາແກຂອງໂຮງງານຫຼເສີນຢາງ. ທ່ີນ້ີມີສຕາຍຮູບ
ແບບອຸດສາຫະກຳທ່ີໜາແໜນ ຄື: ຫອງຜະລິດທ່ີເກ່ົາແກ ໝ້ໍຫຼ
ຂະໜາດໃຫຍ ໂຄງລາງອັນສະຫັຼບຊັບຊອນ ແລະອ່ືນໆ.

ຮູບ ① ໂຮງແຮມອິນເຕີຄອນຕິເນນໂຕຊ້ືມາວເສີຊານຊຽງໄຮ

图① 上海佘山世茂洲际酒店 CFP 图

ຮູບ ② ຫໍພິພິທະພັນອຸດສາຫະກໍາປະເທດຈີນ

图② 中国工业博物馆  CFP 图
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       ມໍລະດົກ: ຫົວລົດໄຟ ລົດຍົກແບບປະຕູ ຮາງລົດໄຟ ແລະ 

ຮອງຮອຍອຸດສາຫະກຳອ່ືນໆຂອງນະຄອນຈາງເຈຍໂຂວແຂວງ

ເຫີເປີຍ(Zhangjiakou City, Hebei Province).

      ການປຽນຕົວ: ສວນຫົວຂ້ໍວັດທະນະທຳອຸດສາຫະກຳຈາງ

ເຈຍໂຂວ, ພ້ືນທ່ີທັງໝົດແມນ 113 ພັນຕາແມັດ, ເປັນສວນຫົວ

ຂ້ໍລັກສະນະກວມລວມທ່ີປະກອບວັດທະນະທຳອຸດສາຫະກຳ ວັດ

ທະນະທຳໂອລິມປິກ ແລະ ສິລະປະທັນສະໄໝເປັນໜ່ຶງດຽວ, ຕ້ັງ

ແຕເປີດສວນໃນໜ່ຶງປີທ່ີຜານມາ ໄດຕອນຮັບນັກທອງທຽວທັງ

ໝົດ 2,1 ລານເທ່ືອຄົນ.

      ສະພາບປັດຈຸບັນ: ສວນສາທາລະນະຖືວັດທະນະທຳອຸດ

ສາຫະກຳເປັນສາຍຕົ້ນຕໍ, ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນມີຈັກອາຍນໍ້າ 

ຫົວລົດໄຟແທຈິງ ຫໍພິພິທະພັນລົດໄຟ, ທີ່ອອມຂາງຍັງອອກ

ແບບມີທິວທັດສວນປາທີ່ຖືວັດທະນະທຳເສັ້ນທາງລົດໄຟຈຳ

ນວນຫຼວງຫຼາຍເປັນເບ້ືອງຫັຼງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫແກ

ຊາວເມືອງມາທຽວຊົມຟຣີໆ, ເຊ່ິງກາຍເປັນສະຖານທ່ີທ່ີດີແຫງ

      ສວນບແຮແຫງຊາດຫວງສື, ຕ້ັງຢູໃນເຂດແຮທາດເຫັຼກ
ຕາແຢ(Daye) ນະຄອນຫວງສືແຂວງຫູເປີຍ(Huangshi City, 

Hubei Province). ໃນປັດຈຸບັນ, ເຂດທອງທຽວລະດັບ 4 ດາວ
ແຫງຊາດຈີນທີ່ນຳໃຊສະຖານທີ່ເກົ່າຂອງສະໜາມການເກັບ
ແຮເຫັຼກມາດັດສາງເປັນ ແລະ ທັງເປັນສະຖານທ່ີພ້ືນຖານການ
ທອງທຽວມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳແຫງຊາດນີ້, ຈຳນວນການ
ຕອນຮັບແຂກໃນແຕລະປີແມນ 3 ແສນກວາເທ່ືອຄົນ.
      ສວນມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳໂຮງງານເຫັຼກກາເຫີເຝີຍ. ນະ
ຄອນເຫີເຝີຍແຂວງອານຮຸຍ(Hefei City, Anhui Province)

ເຮັດການປັບປຸງໃນລັກສະນະປົກປັກຮັກສາຕເຄ່ືອງມໍລະດົກເປັນ
ສັນຍາລັກຂອງໂຮງງານເຫຼັກກາເກົ່າເຫີເຝີຍ ຄື: ເຂດເຕົາຫຼ
ຫຼອມ ຕຶກອາຄານ ທາງທ ຮາງລົດໄຟ ເປັນຕົ້ນ, ເຮັດໃຫສະ
ຖານທ່ີມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳບອນນ້ີສາມາດຮັກສາໄວຄວາມຊົງ
ຈຳຂອງຕົວເມືອງໃຫດີກວາ.
      ສວນບແຮແຫງຊາດໄຂຫຼວນ(Kailuan), ຕ້ັງຢູເຂດໃຈ
ກາງນະຄອນຖາງຊານ(Tangshan City) ແຂວງເຫີເປີຍ, ມັນ
ຕັ້ງຢູເທິງສະຖານທີ່ເກົ່າຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮຖາງຊານໄຂຫຼວນ, 
ເປັນສວນບແຮລະດັບຊາດແຫງໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ອຸດສາຫະກຳທັນ
ສະໄໝທີ່ປະກອບມີການປົກປັກຮັກສາຮ່ອງຮອຍອຸດສາຫະກໍາ
ວັດທະນະທຳຖານຫີນ ແລະ ການສາທິດຄວາມສີວິໄລອຸດສາ
ຫະກຳຍຸກທັນສະໄໝເປັນຕົວໜ່ຶງດຽວກັນ.

ໜ່ຶງໃຫແກຊາວເມືອງນະຄອນຈາງເຈຍໂຂວ ໃນການຜອນຄາຍ

ອາລົມ ແລະ ຫວນຄືນປະຫວັດສາດ.

      ທິວທັດຫັຼກແມນທາດວັດທະນະທຳໂອລິມປິກໃນຮູບ “ແອວ

ນອຍ” ທ່ີນຳໃຊທາດນ້ໍາປະຖ້ິມໃນເຂດດ້ັງເດີມ, ສີສັນ 7 ສີປະ

ສົມກັບທິວທັດກາງຄືນທຽບກັບ 7 ວັນຂອງແຕລະອາທິດ; ເຂດ

ວັດທະນະທຳຫົວລົດໄຟຖືຫົວລົດໄຟທີ່ລາການແລວຖຽວໜຶ່ງ

ເປັນທິວທັດຕ້ົນຕໍ, ແລະ ສົມທົບກັບນ້ໍາພຸດົນຕີ ກາຍເປັນສູນທິວ

ທັດໃນເຂດ.

      ທ່ົວສວນສາທາລະນະເປັນຮູບ “ 人 ”(ໜັງສືຈີນ,ໝາຍ

ຄວາມວາ ຄົນ), ມີຮາງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ເຫຼືອສອດຄອງທົ່ວ

ສວນ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, “ປອດຂຽວຂອງຕົວເມືອງ” ທີ່ຕັ້ງຢູ

ຕອນໃຈກາງຕົວເມືອງນະຄອນຈາງເຈຍໂຂວຕອນນ້ີ ສາມາດ

ເພ່ີມເຕີມພ້ືນທ່ີສີຂຽວສາທາລະນະຕຫົວຄົນຢາງມີປະສິດທິພາບ, 

ກາຍເປັນຕອນສຳຄັນໜ່ຶງໃນການປັບປຸງລະບົບເຄ່ືອນໄຫວຊາ

ລົງເປັນສີຂຽວຂອງຕົວເມືອງໃຫສົມບູນ.

图片来源于网络
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ຮູບ ① ຕາແສງແຫງດອກໄມຈຶຮວາ

图① 知花小镇 开远市融媒体中心供图

ຮູບ ② ຕາແສງສຶທານຈິງ ນະຄອນສຶຈຸຍຊານ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາຮຸຍ
ໜິງເຊຍ

图② 宁夏石嘴山石炭井小镇 CFP 图
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      ມໍລະດົກ: ສະຖານທີ່ມໍລະດົກດານອຸດສາຫະກຳທີ່ຕັ້ງຢູ

ນະຄອນໄຂຢວນກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າຮານີ ເຜົ່າຢ ີ

ຫົງເຫີ ແຂວງຢຸນນານ(Kaiyuan City, Honghe Hani and 

Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province).

      ການປຽນຕົວ: ຕາແສງແຫງດອກໄມຈຶຮວາແຂວງຢຸນ

ນານ. ມນັປະກອບມສີດິທຊິບັສນິທາງປນັຍາເປນັເຈົາ້ຕນົເອງ

ຂອງແນວພັນດອກໄມຈຳນວນ 29 ປະເພດ, ກສາງເຮືອນຮ່ົມ

ອັດສະລິຍະລະດັບສູງຂ້ຶນ, ໄດປະດິດສາງຮູບແບບໃໝໃນການ

ຊົມດອກໄມແບບອັດສະລິຍະດວຍວິທີເຕັກໂນໂລຊີ.

       ສະພາບປັດຈຸບັນ: ຕາແສງແຫງດອກໄມທ່ີສວຍງາມປານ

ຮູບແຕ້ມທ່ີງົດງາມ ເຮັດໃຫນັກທອງທຽວທ່ີມາຊົມດອກໄມຄ້ັງ

ທຳອິດມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ, ກໍເຮັດໃຫນັກທອງທຽວ ແລະ 

ຊາວເມືອງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປຽນແປງຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຄີຍ

ມີມາແຕກອນຕນະຄອນໄຂຢວນ ກໍຄື ມີກິ່ນຄວັນປິວໄປທົ່ວທຸກ

       ຕາແສງແກວກາຊາມຸ(Kashamu) ນະຄອນຕາຫຼຽນ
(Dalian City), ມັນໄດສືບທອດປະຫວັດສາດໄລຍະຮອຍປີຂອງ
ການປຸງແຕງແກວດວຍມື ແລະ ມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳຂອງນະ
ຄອນຕາຫຼຽນແຂວງຫຼຽວໜິງ(Liaoning Province), ເປັນ
ຕາແສງທີ່ມີເອກະລັກພິເສດໃນການປະດິດສາງພາລະກິດໃໝ
ທ່ີລວມຕົວ ການຜະລິດແກວ ການອອກແບບສິລະປະ ການຄາ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການທອງທຽວພັກຜອນຢອນໃຈ ເປັນໜ່ຶງ
ດຽວ.
      ຕາແສງວັດທະນະທຳການທອງທຽວສືທານຈິງ(Shitan

jing)ເຂດໜິງເຊຍ. ສືທານຈິງ ຕ້ັງຢູພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະ
ຄອນສືຈຸຍຊານ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາຮຸຍໜິງເຊຍ(Shizui

shan City, Ningxia Hui Autonomous Region), ໄດ
ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຖານຫີນຕ້ັງແຕຊມປີ 50, 60 ຂອງສະ
ຕະວັດກອນ. ປະຕູປອງຢຽມທ່ີແຕກຫັກໄປ ໜາຝາທ່ີພິມຄຳຂວັນ
ໃສ ວິຈິດຕະສາດທ່ີມີຝຸນຖານຫີນປົກເປັນສີດຳ, ສອງແສງເຖິງ
ສຕາຍສິລະປະສາດພາຍຫຼັງຍຸກອຸດສາຫະກຳ, ກາຍເປັນສະ
ຖານທີ່ຖາຍຮູບເງົາທີ່ລະຄອນຫຼາຍເລື່ອງມັກມາຖາຍເອົາທິວ
ທັດແຫງນ້ີ.

ແຫງ ແລະ ໂຮງງານແມນເກ່ົາແກເປເພ.

      ຕາແສງແຫງດອກໄມຕ້ັງຢູຕາແສງຢາງເຈນ(Yangjie

Township)ນະຄອນໄຂຢວນ, ເຂດທອງທຽວຂອງຕາແສງກວມ

ເອົາພ້ືນທ່ີປະມານ 160 ເຮັກຕາ, ທະເລດອກໄມ ສວນສະໜຸກ

ຫົວຂ້ໍສະເພາະ ກິດຈະກຳທ່ີມີເອກະລັກ ແລະອ່ືນໆ ໄດກາຍເປັນ 

"ສະຖານທີ່ຍອດນິຍົມ" ໃນການຊົມດອກໄມ ການສໍາຜັດດອກ

ໄມ ແລະ ການກິນດອກໄມຂອງນັກທອງທຽວ.

     ຕາແສງແຫງດອກໄມນຳໃຊວິທີເຕັກໂນໂລຊີ ມາເພີ່ມ

ເຕີມກິດຈະກຳການສຳຜັດດວຍຫຼາຍສະຖານະການ, ຢູເທິງຈ ໍ

"ຝາດອກໄມຮອຍປະເພດ" ແມນເຕັມໄປດວຍດອກໄມ, ພຽງ

ສຳຜັດໜາຈໍ ກໍສາມາດຮັບຮູຂ້ໍມູນຂອງດອກໄມປະເພດທ່ີກຽວ

ຂອງນ້ີ. ຈໍເອເລັກໂຕຣນິກ "ສີດອກໄມ" ປຽນແປງຮູບດອກໄມ

ທ່ີແຕກຕາງກັນ ຄຽງຄູກັນກັບການຍາງໃກຂອງຄົນ, ແມງກະ

ເບ້ືອຫຼາຍສີຈັກສອງສາມໂຕບິນໄປຕາມທິດເຄ່ືືອນໄຫວຂອງຄົນ.
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     ມໍລະດົກ: ມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳທີ່ແຈກຢາຍລຽບຕາມ
ແຄມຝ່ັງເຂດຢາງຜູ(Yangpu)ທ່ີມີຄວາມຍາວ 15,5 ກິໂລແມັດ.
       ການປຽນຕົວ: ເຂດພັກຜອນຕົວເມືອງແຄມຝ່ັງເຂດຢາງຜູ.
     ສະພາບປັດຈຸບັນ: “ພື້ນທີ່ຄວາມຝັນແຫງສະບູ” ທີ່ຍົກລະ
ດັບຂ້ຶນມາຈາກໂຮງງານຜະລິດສະບູຊຽງໄຮ, ໄດສະແດງຄວາມ
ເຄົາລົບນັບຖືຂອງປວງຊົນຕອາລົມການສາງສາອຸດສາຫະກຳ

ຢາງເຕັມທີ່. ໃນປັດຈຸບັນ, ເມື່ອຍາງເຂົ້າຫໍພື້ນທີ່ຄວາມຝັນສະ
ບູ, ຝາສະບູທ່ີຕົບແຕງດວຍຮູບຈຳລອງສະບູປະເພດຕາງໆ ອາງ
ສະທອນການຜະລິດສະບູທີ່ປຽນເປັນເຄື່ອງສິລະປະ ແລະ ພື້ນ
ທີ່ພາຍໃນຫໍທີ່ເຊື່ອມຕດວຍທມົນ, ທັງສາມາດຟື້ນຟູຄວາມຊົງ
ຈຳອັນເລັກໆນອຍໆຂອງປະຊາຊົນທ່ີມີຕໂຮງຜະລິດສະບູ. ດານ
ໜາໂຮງງານ ຍັງໄດຕັ້ງວາງເຄື່ອງຈຳລອງໂຮງຜະລິດສະບ ູ

城市区域更新型

杨
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      ເຂດຖະໜົນປະດິດສາງໃໝ 3 ໝຽນທຽນສິນ(Tianjin 

City), ແມນດັດປຽນ ແລະ ກສາງມາຈາກໂຮງງານຕ່ໍາຫູກທໍ
ຝາຍທຽນສິນດັ້ງເດີມ. ໂຮງງານທີ່ເປັນຮູບແຂວ້ເລື່ອຍງັອກ
ແງັກ ທຄວັນທ່ີຊ່ືກົງ ຮູບປ້ັນທ່ີມີແນວຄິດປະດິດສາງ ກິດຈະກຳ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ…ການຍາງເລາະຢູເທິງຖະໜົນໃນຍາມນີ້, ສະ
ເໜຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບັນຍາກາດໄວໜຸມເຮັດໃຫຄົນຫົຼງ
ມັກຫຼາຍ.
      ເຂດຖະໜົນປະດິດສາງວັດທະນະທຳເປີຍຊາງ(Bei

cang)ຈົງກິ່ງ, ແມນຖືກຍົກລະດັບສາງຂຶ້ນມາຈາກມໍລະດົກ
ອຸດສາຫະກຳການຕໍ່າຫູກທໍຝາຍ ທີ່ເຫຼືອພຽງແຫງດຽວຢູໃນ
ເຂດຕົວເມືອງສູນກາງນະຄອນຈົງກິ່ງ(Chongqing City).
ໃນປັດຈຸບັນ, ບອນທີ່ນີ້ໄດເຕົ້າໂຮມນັກປະດິດສາງພາລະກິດ
ຊດໃຫຍຢູ, ມີນັກອອກແບບ ນັກສິລະປະຄາລົມປາກ ນັກແຕງ
ຮູບປ້ັນ ນັກຊ້ືເຄ່ືອງຍ່ີຫ້ໍ ເປັນຕ້ົນ, ໂດຍທ່ົວໄປນຳໃຊຮູບແບບທຸ
ລະກິດ “ທາງອອນລາຍ+ທາງອອບລາຍ”.
       ສວນ 1890 ຢົງຊວງ(Rongchuang)ອູຮ້ັນ, ແມນດັດ
ປຽນສາງຂ້ຶນມາຈາກສະຖານທ່ີເກ່ົາຂອງໂຮງງານຜະລິດເຫັຼກ
ຮ້ັນຢາງ(Hanyang) ທ່ີຕ້ັງຢູເຂດໃຈກາງເຂດຮ້ັນຢາງນະຄອນ
ອູຮ້ັນແຂວງຫູເປີຍ(Wuhan City, Hubei Province), ຖືມໍ
ລະດົກອຸດສາຫະກຳເປັນພື້ນຖານ, ປະສານກັບສະຖານທີ່ເກົ່າ
ຂອງອາຄານດັ້ງເດີມ ຄວາມຊົງຈຳວັດທະນະທຳ, ບັນລຸການ
ປຽນແປງ ແລະ ການຟ້ືນຟູໃໝຂອງຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ.

ແລະ ຮູບປ້ັນສິລະປະທ່ີເປັນຮູບຟອງສະບູ, ເຊ່ິງໄດເພ່ີມບັນຍາ
ກາດທ່ີແຕກຕາງໃຫແກອຸດສາຫະກຳທ່ີເຢັນໆຄືແຕກອນ.
      ໂຮງງານຕ່ໍາຫູກທໍຝາຍ ເລກ 17 ທ່ີມີເອກະລັກອາຄານ
ເກົ່າແກອັນພິເສດ ໃນປັດຈຸບັນໄດດັດປຽນສາງເປັນ ສູນແຟ
ຊັ່ນສາກົນຊຽງໄຮ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ສະແດງສິລະປະມືອາ
ຊີບທ່ີມີໂຄງລາງພ້ືນຖານ ແລະ ເຄ່ືອງປະກອບອັນຄົບຈົງຈອນ
ທ່ີສຸດຂອງຊຽງໄຮ ຫືຼວາ ປະເທດຈີນ. ທ່ີນ້ີມີສະຖານທ່ີສະແດງ
ໃນຫຼາຍບົດບາດທ່ີສາມາດຮັບຜູຊົມຈຳນວນ 800 ຄົນຊົມການ
ສະແດງສິລະປະເຄ່ືອງນຸ່ງພອມດຽວກັນ, ມີຫອງເບ້ືອງຫັຼງເວທີ
ໃນພ້ືນທ່ີສາມາດຮັບນາງແບບ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນ 300 

ຄົນມາລໍຖາການສະແດງ ແລະ ການແຕງໜາ.
      ສະຖານທີ່ເກົ່າຂອງ “ຮານຂາຍຜະລິດຕະພັນໄມສຽງ
ໄທ(Xiangtai)” ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນປີ 1902 ໄດດັດປຽນສາງເປັນຫໍ
ສະແດງແຜນຜັງການກສາງຕົວເມືອງປະຊາຊົນ, ໃນຂະນະທ່ີ
ຮັກສາໂສມໜາມໍລະດົກ ພອມທັງເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບຮູບແບບ

ການສະແດງທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ສະແດງອອກສະໄໝແຕ
ກອນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງເຂດຢາງຜູຢາງຮອບດານ; ສາງ
ສອມແປງບໍລິສັດຢາສູບຊຽງໄຮ ຖືກດັດປຽນສາງເປັນ “ດອຍ
ແຫງສີຂຽວ” ທ່ີປະກອບມີໂຄງລາງພ້ືນຖານ ການບໍລິການສາ
ທາລະນະ ແລະ ສວນສາທາລະນະສີຂຽວເປັນໜ່ຶງດຽວ, ກາຍ
ເປັນໜຶ່ງໃນອາຄານທີ່ມີເອກະລັກພິເສດທີ່ສຸດໃນແຄມຝັ່ງເຂດ
ຢາງຜູ.
       ມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳທ່ີໄດຮັບ “ການປຽນຕົວ” ແບບນ້ີ
ໄດເຕ້ົາໂຮມຢູຕາມແຄມຝ່ັງເຂດຢາງຜູຊຽງໄຮ ທ່ີມີຄວາມຍາວ
15,5 ກິໂລແມັດ. ພາຍໃຕການຮັກສາຢາງຕ້ັງໃຈ ແລະ ການ
ພັດທະນາທ່ີມີແນວຄິດປະດິດສາງຂອງປະຊາຊົນ, ວັດຖບູຮານ 
ແລະ ອາຄານປະຫວັດສາດທ່ີດີເດ່ັນອັນເຄ່ືອນໄຫວບໄດຈຳນວນ
67 ແຫງຢູໃນແຄມຝ່ັງເຂດຢາງຜູ, ໄດສືບຕສອງແສງອອກກຳ
ລັງຊີວິດຊີວາຢາງຕເນ່ືອງ.

ຮູບ ① ທິວທັດເຄຣນທີ່ຮັກສາໄວຢູສວນສາທາລະນະແຄມຝັ່ງເຂດ
ຢາງຜູ

图① 上海杨浦滨江公园保留的塔吊景观 CFP 图

ຮູບ ② ເຂດຖະໜົນປະດິດສາງໃໝ 3 ໝຽນທຽນສິນ

图② 天津棉3创意街区 CFP 图

ຮູບ ③ ເຂດຖະໜົນປະດິດສາງວັດທະນະທຳເປີຍຊາງຈົງກ່ິງ

图③ 重庆北仓文创街区 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

③

②
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      ສຳລັບຄົນໄວໜຸມ, ການຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ

 ແລະ ເຂ້ົາສູສັງຄົມ, ເລືອກເຮັດວຽກ ຫືຼ ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ

ເປັນຄຳຖາມທີ່ຕອງຕອບໃນຊີວິດ. ສໍາລັບຄຳຖາມນີ້ ບໍ່ມີຄໍາ

ຕອບທ່ີເປັນມາດຕະຖານ. ຈະເລືອກແນວໃດ ແມນອີງໃສຄວາມ

ຮູຈັກຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ແຜນການຕໍ່ອະນາຄົດຂອງຄົນໄວໜຸມ

ນັ້ນເອງ,ແນນອນແລວ ຍັງມີປັດໄຈຄື ສະພາບແວດລອມສັງ

ຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ.

对于年轻人来说，离开学校进入社会，选择就业还

是创业，是一道人生必答题。这道题没有标准答案。如何

选择，靠的是年轻人对自我的认知和对未来的规划，当然，

还有社会环境和国家政策的因素。

近两年来，疫情对世界的影响很大，现在的年轻人

怎么答题？本期，我们邀请中国、老挝、缅甸、泰国、柬

埔寨、越南六国青年，围绕“就业还是创业”展开讨论。

      ສອງສາມປີມານ້ີ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 

ໄດສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍຫຼວງຕໍ່ໂລກ, ຄັນຊັ້ນ ຄົນໄວໜຸມໃນ

ປັດຈຸບັນຈະຕອບຄຳຖາມແນວໃດ? ໃນສະບັບນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ

ເຊີນຄົນໄວໜຸມຈາກຈີນ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ 

ຫວຽດນາມ 6 ປະເທດມາສົນທະນາກຽວກັບຫົວຂ້ໍ “ເຮັດວຽກ ຫືຼ 

ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ”.

就
业
or 创

业
，
你
选
择
什
么
？

30

|   占芭阅读9exkrkvjko



CFP 图

31

|   占芭阅读9exkrkvjko



老挝电信公司（ETL）琅勃拉邦分公司客户经理苏力 ：

工作 3 到 5 年后再创业

ທາວ ສຸລິເດດ ລາວັນພອນ 

ຫົວໜາການຂາຍຂອງບໍລິສັດ ETL ສາຂາຫຼວງພະບາງ: 

ບາກບ່ັນສູຊົນໃນບໍລິສັດ 3-5 ປີ ຈ່ຶງມາເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ

本刊记者 杨春梅 / 整理

        ປີນ້ິີຂອຍມີອາຍຸ 27 ປີແລວ, ຕາມແຜນການຂອງຂອຍ

ແມນ ເຮັດວຽກກອນແລວ ຈ່ຶງມາເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.

       ຫັຼງຈາກຮຽນຈົບແລວ ທຳອິດຂອຍຢາກລອງເຮັດທຸລະ

ກິດຂອງຕົນເອງ, ແຕໜາເສຍດາຍທີ່ໄດພົບກັບພະຍາດລະ

ບາດ. ຕາມສະຖານະການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍຈະເລືອກ

ແນວທາງການເຮັດວຽກກອນ, ບາກບ່ັນສູຊົນ3-5 ປີແລວຈ່ຶງ

ມາໄລຫາຄວາມໄຝຝັນຂອງຂອຍ ກໍຄືເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນ

ເອງ. ຂອຍຄິດວາ ສະພາບແວດລອມການລົງທຶນຂອງປະເທດ

ລາວແມນເໝາະສົມກັບຄົນໄວໜຸມທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຢາກ

ປະກອບທຸລະກິດເອງ.

      ກອນມາເຮັດວຽກຢູບໍລິສັດ ETL ສາຂາຫຼວງພະບາງ, 

ຂອຍກໍເຄີຍຖືກໜວຍງານທ່ີມີລາຍໄດສູງ ແລະ ວຽກງານໝ້ັນ

ຄົງຮັບເອົາ, ແຕສຸດທາຍຂອຍໄດເລືອກຕຳແໜງຫົວໜາການ

ຂາຍຂອງບໍລິສັດ ETL. ສາເຫດມີທາງ 3 ຢາງ ກໍຄື: ອັນທີໜ່ຶງ, 

ຂອຍມີເປ້ົາໝາຍຢາງຈະແຈງ, ເພາະວາຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຂອງຂອຍແມນເຮັດທຸລະກິດເອງ, ສະນັ້ນ ວຽກງານທີ່ມີລາຍ

ໄດສູງ ແລະ ມີຄວາມທາທາຍ ຈະສາມາດຊອຍຂອຍສະສົມຕ້ົນ

ທຶນການສ້າງທຸລະກິດ. ອັນທີສອງ, ຂອຍເລືອກເຮັດວຽກການ

ຂາຍ ຍອນວາໂດຍຜານປະສາສຳພັນກັບຄົນ ຈະເຮັດໃຫຂອຍ

ມີປະສົບການດານການພົວພັນກັບສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ, ພອມດຽວ

ກັນນ້ັນ ວຽກດ່ັງກາວຍັງຈະເຮັດໃຫຂອຍຮູຈັກກັນກັບຫຼາຍໆຄົນອັນ

ນີ້ກໍຈະເປັນພື້ນຖານທີ່ດີສຳລັບການປະກອບອາຊີບຂອງຂອຍ.

ອັນທີສາມ, ຂອຍຢາກເຮັດວຽກທີ່ພື້ນຖານທີ່ສຸດກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນ 

ໃນອະນາຄົດ ຖາຂອຍມີພະນັກງານແລວ ຈຶ່ງຈະສາມາດບໍລິ

ຫານຄຸມຄອງບໍລິສັດຂອງຕົນໃຫໄດດີ.

CFP 图
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柬埔寨金边市某企业财务助理宝燕 ：

稳定的就业令我安心

ນາງ ປາວຢານ 

ຜູຊວຍດານການເງິນຂອງບໍລິສັດແຫງໜ່ຶງໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ກຳປູເຈຍ:

ການເຮັດວຽກທ່ີໝ້ັນຄົງເຮັດໃຫຂອຍມີຄວາມອຸນໃຈ

本刊记者 李吒 / 整理

      ຂອຍໄດເລືອກການສະໝັກເຮັດວຽກ. ວຽກງານຂອງ
ຂອຍແມນກຽວຂອງກັບສາຂາວິຊາທີ່ຂອຍໄດຮຽນຢູມະຫາວິ
ທະຍາໄລ, ເຊ່ິງສາມາດຊວຍຂອຍປັບຕົວເຂ້ົາສູການເຮັດວຽກ
ຢາງດີ ແລະ ວອງໄວໄດ.
      ໃນກໍາປູເຈຍ, ບັນດາໄວໜຸມທ່ີມີອາຍຸຄາຍຄືກັບຂອຍ ມີ
ບາງຄົນເລືອກເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງມີບາງຄົນເລືອກສາງທຸລະ
ກິດຂອງຕົນ. ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂອຍ, ຖາວາສະພາບ
ການຂອງຄອບຄົວມີຄວາມຮ່ັງມີ ຫືຼ ພແມທັງສອງຄົນລວນແຕ
ເປັນຜູສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມັກເລືອກສືບ
ທອດພາລະກິດຂອງພແມ, ຫືຼວາເມ່ືອຄາດຄະເນວາໃນຂົງເຂດ
ໃດໜ່ຶງມີຄວາມສາມາດບ່ົມຊອນຂອງການພັດທະນາຢາງຫຼວງ

ຫຼາຍ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງເລືອກສາງທຸລະກິດຂອງຕົນຢາງມີເອ
ກະລັກ. ສໍາລັບຜູທ່ີມາຈາກຄອບຄົວທໍາມະດາ, ການເຮັດວຽກ
ແມນການເລືອກທ່ີ "ປອດໄພ".
       ຂອຍຄິດວາການເຮັດວຽກມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ. ສໍາລັບ
ຄົນໄວຫນຸມແລວ, ການທ່ີເຮັດວຽກໃນເວທີທ່ີດີ ຈະສາມາດຮັບໂອ
ກາດການຮຽນຮູ ແລະ ຝຶກຫັດຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງມີພື້ນທີ່
ຫຼາຍໃນການເຕີບໃຫຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກອບອາຊີບ
ຈະບມີຄວາມສຽງຫຼາຍປານໃດ ແລະ ວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງຈະ
ກາຍເປັນການໜູນຫຼັງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ
ຂອງພວກເຮົາ.

ນາງ ຕ່ີງເວິນເມີຍ

ນັກສຶກສາປີທີ 3 ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານສາຂາວິຊາການຄຸມຄອງການທອງທຽວ:  

ພະຍາຍາມເພ່ືອແຜນການເຮັດວຽກຂອງຕົນ

云南师范大学旅游管理专业大三学生丁文梅 ：

为自己的就业规划努力

本刊记者 陈灿霞 / 整理

        ຂອຍຈະມັກເລືອກການສະໝັກເຮັດວຽກ ແລະ ເປ້ົາຫມາຍ
ແມນສອບເສັງໄດຕໍາແຫນງທີ່ເປັນລັດຖະກອນ ຫຼື ຕໍາແຫນງ
ຂອງກົມກອງລັດ. ຂອຍໄດວິເຄາະສະພາບການຂອງຕົນເອງ
ຈາກຫຼາຍດານ ແລະ ຄິດວານິດໄສຂອງຂອຍເໝາະສົມກັບ
ວຽກງານທ່ີໝ້ັນຄົງຫຼາຍກວາ.
     ຢູປະເທດຈີນ, ການສອບເສັງຂອງລັດຖະກອນແມນມີ
ການແຂງຂັນສູງ. ແຕວາ, ຂອຍເຊ່ືອໝ້ັນວາພຶດຕິກໍາທ່ີຖືກຕອງ,
ບວກກັບຄວາມກາຫານ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນ, 
ຈະນໍາຂອຍໄປໃກກັບອຸດົມການຂອງຕົນເອງ. ຂອຍຈະພະຍາ

ຍາມຈົນເຖິງ 200% ເພື່ອເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນ. ເວົ້າເປັນຮູບ
ປະທໍາແມນ ຂອຍຢາກເຮັດວຽກກຽວກັບການຂາວ. ເພາະວາ
ຂອຍໄດຮຽນວິຊາດານວັດທະນະທໍາ ແລະ ໄດດໍາເນີນວຽກ
ງານການຂາວໃນການເຄ່ືອນໄຫວນອກການຮຽນ, ສະນ້ັນຂອຍ
ມີທາແຮງໃນດານນ້ີ. ພອມກັນນ້ັນ, ຂອຍກໍຫວັງວາຈະສ່ົງຄວາມ
ດີງາມຕໂລກໂດຍໃຊປາກກາຂອງຕົນເອງ.
      ຫມູເພ່ືອນທັງຫຼາຍ, ຂໍສ່ົງຄຳອວຍພອນໃຫຂອຍປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດແດ ແລະ ຂອຍກໍອວຍພອນໃຫພວກເຈ້ົາຈ່ົງໂຊກດີ!
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泰国某企业停薪留职职员王艺 ：

“失业”两年后，我考虑创业

ນາງ ຫວັງຢີ 

ພະນັກງານວິສາຫະກິດໄທແຫງໜ່ຶງທ່ີຖືກຢຸດຈາຍເງິນເດືອນ ແຕໄດຮັກສາຕໍາແໜງໄວ: 

ຫັຼງຈາກ “ຫວາງງານ” ເປັນເວລາ 2 ປີແລວ, ຂອຍຄິດນຶກຈະເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ.

本刊记者 胡丽仙 / 整理

       ປີນ້ີຂອຍມີອາຍຸ 25 ປີ, ຍອນພະຍາດລະບາດ ບໍລິສັດທ່ີ
ຂອຍເຮັດວຽກນ້ັນຈຳເປັນຕອງໄດຢຸດເຊົາທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດ
ໃຫຂອຍຢູໃນສະພາບຢຸດເຊົາເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວໄວ ແລະ ບມີ
ເງິນເດືອນ, ສະພາບດ່ັງກາວລຽນຕິດກັນເປັນເວລາ 2 ປີແລວ.
       ປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍມີຄວາມຄິດໃໝອັນໜ່ຶງ ກໍຄື ເຮັດທຸລະກິດ
ຂອງຕົນເອງອາດຈະເໝາະສົມກັບຂອຍຫຼາຍກວາ. ເພາະສະ
ນັ້ນ ຂອຍຈະມີເວລາເປັນເສລີຫຼາຍກວາ ແລະ ສາມາດເບ່ິງ
ແຍງດູແລຕົນເອງ ກັບ ຄອບຄົວໃຫໄດດີ ພອມດຽວກັນນ້ັນ ຍັງ 

ສາມາດເລືອກເຮັດສ່ິງທ່ີຕົນເອງມັກໄດ.
      ຂອຍມັກອາຫານທ່ີແຊບນົວ, ບວາຈະແມນການຊີມອາ
ຫານ ຫຼື ວາການລົງມືເຮັດອາຫານ. ກອນໜານີ້ ບວາຈະໄປ
ຮອດບອນທອງທຽວບອນໃດ ເມື່ອເຫັນຮານອາຫານນອຍໃນ
ເຂດທອງທຽວ ຂອຍກໍເກີດຄວາມຄິດຢາກເຮັດທຸລະກິດຂອງ
ຕົນ. ພໍດີຖືເອົາໂອກາດ “ຫວາງງານ” ຂອຍສາມາດເຮັດ
ອາຫານແຊບຊອຍ, ຂະໜົມ, ເຄ່ືອງດ່ືມຕາງໆອອກມາ ແລວ

      ຂອຍເປັນອາຈານຕາງປະເທດຄົນຫວຽດນາມຜູໜຶ່ງທີ່
ສອນພາສາຫວຽດນານໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງໜຶ່ງຂອງ
ແຂວງຢຸນນານ. ຖາມີໂອກາດເລືອກຄັ້ງໃໝ ຂອຍຈະເລືອກ
ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດດານການຝຶກສອນ
ພາສາຫວຽດນາມ. ເພາະວາຂອຍມັກການສອນ ແລະ ມີວິທີ
ການສອນຂອງຕົນ, ເຊ່ິງເປັນທາແຮງ ແລະ ຈຸດເດ່ັນຂອງຂອຍ.
      ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂອຍ, ຜູສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ
ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ກອນອື່ນໝົດຕອງມີຄວາມຮູ ແລະ 
ຄວາມສາມາດດານວິຊາສະເພາະທ່ີເຂ້ັມແຂງ. ອັນທີສອງຕອງ
ມີຄວາມສາມາດທີ່ຄິດຢາງເປັນເອກະລາດ ແລະ ຄວາມສາ

ມາດການຕັດສິນໃຈ. ສຸດທາຍ, ຕອງມີຄວາມກາຫານ ແລະ
ຄວາມອົດທົນໃນການສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຖາບດ່ັງນ້ັນ ມັນ
ຈະຍາກທ່ີຈະຄົງຢູເປັນເວລາດົນນານໄດ.
      ເຖິງວາພາສາຫວຽດນາມເປັນພາສາທ່ີມີຜູໃຊຂ້ອນຂາງ
ໜອຍ, ແຕວາຕາມການແລກປຽນດານເສດຖະກິດການຄາ
ລະຫວາງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນໄດພັດທະນາຂ້ຶນຢາງບຢຸດຢ້ັງ, 
ມີຊາວຈີນຈຳນວນບໜອຍໄດໄປດໍາເນີນທຸລະກິດຢູຫວຽດນາມ, 
ພວກເຂົາເຈ້ົາລວນແຕຢາກຮຽນຮູພາສາຫວຽດນາມຢາງວອງ
ໄວ ແລະ ສາມາດຮູຈັກພາສາເວ້ົາທ່ີງາຍດາຍ. ສະນ້ັນ ຂອຍ
ຄິດວາຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມຄວນສຸມໃສກຸມຄົນເຫ່ົຼານ້ີ.

云南高校越南语外教陈氏青娥 ：

如果重来，我选择创业

ນາງ ເຈ່ິນ ທິ ແທງ ງາ 

ອາຈານຕາງປະເທດຄົນຫວຽດນາມທ່ີສອນພາສາຫວຽດນາມໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງແຂວງຢຸນນານ:

ຖາມີໂອກາດຄືນໃໝ ຂອຍຈະເລືອກສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ

本刊记者 李玲 / 整理
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西南大学动物科学专业缅籍留学生吴心妍 ：

年轻人最好先就业再创业

ນາງ ອູຊິນຢວນ 

ນັກສຶກສາມຽນມາທ່ີຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້  ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດສັດ:

ຂອຍຄິດວາທາງເລືອກດີທ່ີສຸດຂອງຄົນໄວໜຸມແມນໄປເຮັດວຽກກອນ ຈ່ຶງມາເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ

本刊记者 张莹琳 / 整理

       ມໆ ນ້ີ, ຂອຍໄດຝຶກງານຢູວິສາຫະກິດແຫງໜ່ຶງທ່ີນະຄອນ
ຈົງກິ່ງ(Chongqing City), ຍັງອີກສອງອາທິດ ຂອຍກໍໄດ
ສຳເລັດການຝຶກງານດັ່ງກາວ. ໃນໄລຍະເວລາການຝຶກງານ
ນັ້ນ ຂອຍໄດພົບເຫັນຄົນໄວໜຸມຫຼາຍຄົນທີ່ຫາກຮຽນຈົບຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລກໍມາເຮັດວຽກໂດຍກົງ, ຂອຍໄດສັງເກດ
ເຫັນ ພວກເຂົາສາມາດຮຽນດວຍຕົນເອງໄດ ແລະ ສາມາດ
ເຂ້ົາກັນກັບສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານໄດໄວ. ສະນ້ັນ, ໃນທັດສະ
ນະຂອງຂອຍແມນ ຄົນໄວໜຸມໄປເຮັດວຽກກອນ ຈ່ຶງມາເຮັດທຸ
ລະກິດຂອງຕົນເອງຈະດີກວາ.
        ຢາງໃດກໍດີ, ສຳລັບພວກນັກສຶກສາທ່ີອອກຈາກໂຮງຮຽນ
ຜູ້ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂທ່ີດີ ແລະ ມີຄວາມຫາວຫັນມາສາງທຸລະກິດຂອງ
ຕົນເອງນ້ັນ, ຂອຍກໍຊົມເຊີຍພວກເຂົາ. ເພາະວາພວກເຂົາມີອຸ
ດົມການ ຍຶດໝ້ັນມານະຈິດຂອງຕົນ ແລະ ເຕັມປຽມໄປດວຍພະ
ລັງຂອງຄົນໄວໜຸມ.

       ນອກຈາກນ້ັນ, ຂອຍຂໍປະກອບຄຳແນະນຳຕບັນດາໂຮງ
ຮຽນມຽນມາ ແລະ ຈີນ ໃຫເອົາໃຈໃສເພ່ີມທະວີກິດຈະກຳ ແລະ 
ພຶດຕິກຳຕາງໆ ໂດຍອີງໃສຍົກສູງຄວາມສາມາດການປະຕິ
ບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນ, ພອມດຽວກັນນ້ັນ ຍັງຕອງປັບປຸງຫັຼກ
ສູດການຮຽນໃຫສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງ
ສັງຄົມ, ເພື່ອຊວຍຄົນໄວໜຸມກາວເຂົ້າສູສັງຄົມ ແລະ ໄດຮັບ
ໄຊຊະນະໃນຊີວິດ.

ຂາຍອອກໄປ. ການທົດລອງເຮັດທຸລະກິດນອຍໆແບບນີ້ ເຮັດ
ໃຫຂອຍຮູສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແລະ ຮູສຶກຊີວິດມີຄວາມໝາຍ
ຫຼາຍ ເມ່ືອປຽບທຽບເວລາທ່ີນ່ັງຢູໂຕະຫອງການ.
       ທຸກປີ ຢູປະເທດໄທກໍມີນັກສຶກສາຮຽນຈົບຢາງຫຼວງຫຼາຍ,
ເມ່ືອປະເຊີນໜາກັບສະພາບການພະຍາດລະບາດທ່ີຮາຍແຮງ 
ໃນແຕລະຂົງເຂດແຕລະພາກສວນກໍໄດຮັບຜົນກະທົບຢາງໜັກ

ໜວງ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫຫຼາຍຄົນຫາວຽກຍາກ ແລະ ມີການແຂງ
ຂັນຢາງເຄັ່ງຕຶງ. ສະພາບດັ່ງກາວເຮັດໃຫມີຫຼາຍຄົນໄດລົງມື
ເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ແຕໃນທັດສະນະຂອງຂອຍ ການ
ເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງນ້ັນ ກໍບແມນເລ່ືອງງາຍດາຍ ກອນ
ເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຈະຕອງໄດເຮັດທຸກສ່ິງທຸກຢາງກຽມ
ພອມແລວ ຈ່ຶງລົງມືປະຕິບັດ.
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在老挝的

扶贫故事 

4 年来，24 岁的乔伊已经习惯在每年 6 月雨季

到来前，乘坐中国公司的“采茶专车”到老挝南

部波罗芬高原上的茶园采茶。他说，

采茶的收入很高，越来越

多村民来采茶 ；30 岁的赛

伊负责茶园管理 4 年。他说，

相比以前在咖啡园工作，这里

收入高，生活条件也好很多。中资

公司老挝 36 庄园有限公司近年来在

老挝南部高原开发当地古茶树资源，

以中国工艺制茶，依靠茶

产业带动当地百

姓脱贫致

富。

■  章建华 / 文
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        4 ປີມານ້ີ, ທາວ ໂຈອ້ີ, ອາຍຸ 24 ປີ, ໄດລ້ືງເຄີຍກັບການ

ຂັບຂ່ີ “ລົດສະເພາະເກັບໃບຊາ” ຂອງບໍລິສັດຈີນໄປເກັບໃບຊາ

ຢູສວນຊາຂອງພູພຽງບໍລະເວນ ພາກໃຕຂອງລາວ ໃນເດືອນ

ມິຖນາຂອງແຕລະປີກອນລະດູຝົນ. ລາວເວົ້າວາ ການເຮັດ

ວຽກຢູໂຮງງານໃກຄຽງມີລາຍໄດປະມານ 1,5 ລານກີບ ຫາ 
2 ລານກີບ(ປະມານ 820 ຢວນ ຫາ 1090 ຢວນ)ຕເດືອນ, ແຕ

ລາຍໄດຈາກການເກັບໃບຊາສູງກວາ, ຊາວບານທີ່ມາເກັບ

ໃບຊາກໍນັບມ້ືນັບຫລາຍຂ້ຶນ.

      ໃນຊມປີມານ້ີ, ບໍລິສັດຈີນ ຄື ບໍລິສັດສວນຊາ 36 ລາວຈໍາ

ກັດໄດມາລົງທຶນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນຕ້ົນຊາບູຮານໃນເຂດ

ພູພຽງພາກໃຕຂອງລາວ ແລະ ປຸງແຕງຜະລິດຊາດວຍສີມື

ເຕັກນິກຂອງຈີນ, ນໍາພາປະຊາຊົນທອງຖ່ິນໃຫຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກ

ຄວາມທຸກຍາກໂດຍອີງໃສອຸດສາຫະກຳຊາ .

       ທາວ ໄຊ, ອາຍຸ 30 ປີ, ເປັນຊາວສວນຊາຜູໜ່ຶງຂອງບໍລິ

ສັດ ແລະ ໄດຮັບຜິດຊອບການຄຸມຄອງສວນຊາເປັນເວລາ 4 

ປີແລວ. ລາວເວ້ົາວາ, ເມ່ືອທຽບໃສການເຮັດວຽກຢູສວນກາ

ເຟໃນເມ່ືອກອນ, ລາຍຮັບຢູທ່ີນ້ີຈະສູງກວາ, ເງ່ືອນໄຂຊີວິດການ

ເປັນຢູກໍດີຂ້ຶນຫຼາຍ.
       8 ປີກອນ, ບໍລິສັດສວນຊາ 36 ລາວຈໍາກັດໄດຄ້ົນພົບຕ້ົນ

ຊາບູຮານຢູພູພຽງບໍລະເວນ ແລະ ໄດຍາຍຕ້ົນຊາເຫ່ົຼານ້ີແບບ

ຮັກສາໄປສູສວນຊາທ່ີມີເນ້ືອທ່ີ 150 ເຮັກຕາ, ແລວໄດສາງປາ

ຊາວບ້ານກໍາລັງເກັບໃບຊາໃນສວນຊາ 36

村民在36庄园茶园采茶 新华社 图
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ຕ້ົນຊາ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດໃບຊາໃຫຍທ່ີສຸດໃນທອງຖ່ິນ, ແລະ

ໄດນໍາເອົາຊາທໍາມະຊາດເຂ້ົາສູຕະຫຼາດ.

      ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຊາວໜຸມລາວສອງຄົນນ້ີດີໃຈນ້ັນ ບພຽງແຕ

ແມນລາຍໄດເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ການພັດທະນາທີ່ຫັນເປັນອຸດ

ສາຫະກໍາຂອງບໍລິສັດ ກໍເຮັດໃຫພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫວັງ

ຢາງຫຼວງຫຼາຍຕອະນາຄົດ.

        ທາວ ໂຈອ້ີ ເວ້ົາວາ: "ໃນເມ່ືອກອນ, ໃບຊາໃນທອງຖ່ິນຈະ

ຂາຍໄປບອນອ່ືນເພ່ືອປຸງແຕງ, ລາຄາບສູງ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ

ຈີນຜະລິດໃບຊາຢູທອງຖ່ິນ, ສາງຕ້ັງຍ່ີຫ້ໍ, ເຊ່ິງໄດດຳເນີນທຸລະ

ກິດຂອງສວນຊາເປັນຢາງດີ." ທາວ ໄຊ ເວ້ົາວາ: "ໃນຂ້ັນຕອນ

ການປູກຊາບເຄີຍໃຊຢາປາບສັດຕູພືດ ຫືຼ ສານເຄມີ, ເປັນຜະ

ລິດຕະພັນສີຂຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ບໍລິສຸດ, ການປູກຝັງແບບ

ອິນຊີນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີໜາພໍໃຈຫຼາຍ."

      ທານ ຄໍາຈັນ ເປັນນາຍບານຂອງບານທ່ີສວນຊາຕ້ັງຢູ

ນັບແຕປີ 1999, ທານເວ້ົາຕນັກຂາວວາ ແຕກອນ ການພັດທະ

ນາເສດຖະກິດຂອງບານຫຼາຫັຼງຫຼາຍ, ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ

ມີ 50% ຫາ 60% ແມນຄອບຄົວທຸກຍາກ. ທອງຖິ່ນບໄດໃຫ

ຄວາມສົນໃຈຕຕ້ົນຊາ, ສວນຊາ 36 ໄດເຂ້ົາມາແລວ ຈ່ຶງຊ້ືໃບ

ຊາດວຍລາຄາອາວສູງ, ເຮັດໃຫຊາວບານຫຼາຍຄົນຫັນໜາ

ມາປູກຕົ້ນຊາ, ຂະຫຍາຍຂະໜາດການປູກຕົ້ນຊາຢາງບຢຸດ

ຢ້ັງ.

       ທານ ຄໍາຈັນ ເວ້ົາວາ “ພວກເຮົາໄດມີຊີວິດການເປັນຢູທ່ີ

ກິນດີນຸງງາມ. ແຕກອນ, ລາຍຮັບປະຈໍາວັນຂອງຊາວບານປະ

ມານ 50 ພັນກີບ, ພາຍຫັຼງທ່ີສວນຊາ 36 ເຂ້ົາມາແລວ, ລາຍ

ຮັບປະຈໍາວັນໄດເກີນໜ່ຶງແສນກີບ. ໃນຊມປີມໆ ມານ້ີ ທາງບານ

ໄດເກີດມີການປຽນແປງຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ປັດຈຸບັນນີ້ທົ່ວບານ

ມີ 133 ຄອບຄົວ, ຄອບຄົວທຸກຍາກເຫືຼອພຽງແຕ 4 ຫາ 5 ຄອບ

ຄົວແລວ”.

        ທານ ຫູສຽວເຟີງ(Hu Xiaofeng), ຜູອຳນວຍການໂຮງ

ງານໃບຊາແນະນໍາວາ, ບໍລິສັດໄດສົມທົບກັບລັກສະນະຂອງ

ໃບຊາທອງຖິ່ນ ແລະ ເຕັກນິກສີມືຂອງຈີນ, ບພຽງແຕຜະລິດ

ໃບຊາຈາກສວນຊາຂອງຕົນເທ່ົານ້ັນ, ຫາກຍັງປຸກລະດົມຊາວ

ບານໃກຄຽງປູກຕ້ົນຊາ ແລະ ໂຮງງານໃບຊາຈະຊ້ືໃບຊາຈາກ

ຊາວບານ.

       "ໃນຊມປີມານ້ີ, ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນໄດສາງເຮືອນຫັຼງໃໝ

ໂດຍອາໄສການຂາຍຊາ." ທານ ຫູສຽວເຟີງ ເວ້ົາວາ, ການ

①
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ຊວຍເຫຼືອລົບລາງຄວາມທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດ ແລະຖືກເປົ້າ

ໝາຍແບບນ້ີ ໄດຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທອງຖ່ິນ.  

        "ເຄັດລັບໃບຊາ" ຂອງບໍລິສັດທ່ີຈີນລົງທຶນແຫງນ້ີ ໄດຮັບ

ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຍອງຍໍຊົມເຊີຍຈາກຝາຍລາວ.

      "ຫັຼງຈາກສວນຊາ 36 ມາຮອດເມືອງປາກຊອງແລວ, 

ໄດປະກອບສວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງ

ຄົມ ແລະ ຊວຍປະຊາຊົນທອງຖິ່ນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ

ຍາກ," ທານ ພິມພອນ ພັນດານຸວົງ ເຈົ້າເມືອງເມືອງປາກ

ຊອງເວ້ົາຕນັກຂາວວາ, "ຂາພະເຈ້ົາໄດຮຽນຮູກຽວກັບນະໂຍ

ບາຍຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຈີນໂດຍຜານຊອງທາງຕາງໆ

ແລະ ພະຍາຍາມນຳໃຊມັນເຂົ້າໃນວຽກງານຫຼຸດຜອນຄວາມ

ທຸກຍາກຂອງເມືອງປາກຊອງ. ນັບຕ້ັງແຕສວນຊາ 36 ໄດມາ

ຮອດເມືອງປາກຊອງ, ພວກເຮົາກໍຊກຍູໃຫປະຊາຊົນສະຫນອງ

ທ່ີດິນ ແລະ ແຮງງານ, ສໍາລັບສວນຊາກໍຈະສະຫນອງເຕັກໂນ

ໂລຊີ, ທຶນຮອນ ແລະ ຕະຫຼາດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ໂຄງການ

ນ້ີໄດຊວຍຊາວບານສວນຫຼາຍຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ໄດຢາງສໍາເລັດຜົນ.”

        ທານ ບຸນຍະເດດ ທອງສະຫວັນ ຫົວໜາພະແນກອຸດສາ

ຫະກຳ ແລະ ການຄາ ແຂວງຈຳປາສັກ ເວ້ົາຕນັກຂາວວາ, ລາວ

ຈີນສອງປະເທດໄດມີການແລກປຽນປະສົບການກຽວກັບການ

ຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກຢາງຕເນ່ືອງ. ສວນຊາ 36 ໄດສາງໂອ

ກາດການຈາງງານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫແກທອງຖິ່ນ,

ເຊ່ິງໄດຊກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທອງຖ່ິນ, ເຮັດໃຫ

ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນມີຊີວິດການເປັນຢູທ່ີດີ.

ຮູບ ① ພະນັກງານກໍາລັງຜະລິດໃບຊາຢູໃນໂຮງງານຜະລິດໃບຊາຂອງ
ສວນຊາ 36

图① 工作人员在36庄园茶厂制茶 新华社 图

ຮູບ ② ສວນຊາ 36

图② 36庄园茶园 新华社 图

ຮູບ ③ ພະນັກງານເກັບຊ້ືໃບຊາ

图③ 工作人员收购茶叶 新华社 图

ຮູບ ④ ຊາວບານໄປຂາຍໃບຊາຢູໂຮງງານຜະລິດໃບຊາຂອງສວນຊາ 36

图④ 村民到36庄园茶厂售卖茶叶 新华社 图
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       ເມືອງບູຮານຄາສກາ(Kashgar) ທ່ີຕ້ັງຢູພາກຕາເວັນ
ຕົກສຽງໃຕຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າອຸຍກູຊິນຈຽງ(Xin

jiang Uygur Autonomous Region), ມີປະຫວັດສາດເປັນ
ເວລາຢາງໜອຍທ່ີສຸດ 400 ປີ, ເປັນກຸມອາຄານດິນດິບຂະໜາດ
ໃຫຍທີ່ສຸດທີ່ຍັງຄົງຕົວຢູໃນໂລກ. ພາຍໃນຕົວເມືອງບູຮານ ບ
ພຽງແຕມີຊາວເມືອງທອງຖ່ິນທ່ີດຳລົງຊີວິດເປັນຫຼາຍລຸນເທ່ົາ
ນັ້ນ, ຍັງມີຄົນຕາງຖິ່ນກໍດຳລົງຊີວິດຢູທີ່ນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຂົາ
ເຈ້ົາໄດນຳກຳລັງຊິີວິດຊີວາອັນໃໝມາໃຫແກເມືອງບູຮານນ້ີ.
       ຢູຮານປະດິດສາງສິນຄາວັດທະນະທຳແຫງໜ່ຶງພາຍໃນ

ເມືອງບູຮານ, ພຄາທ່ີມີຊ່ືວາກ໋ົວກ໋ົວ(Guo Guo) ກຳລັງຜະລິດ
ສິນຄາວັດທະນະທຳກັບທ່ີຮັກຂອງລາວ. ທານ ກ໋ົວກ໋ົວ ທ່ີເກີດຢູນະ
ຄອນອູໂຣມສີ(Urumqi)ເຂດຊິນຈຽງ ເຄີຍເຮັດວຽກງານການ
ອອກແບບການຕົບແຕງອອນທ່ີນະຄອນຊຽງໄຮ, ເມຍຂອງລາວ
ມາຈາກແຂວງສັນຊີ(Shaanxi Province). ໃນປີ 2018, ທານ 
ກ໋ົວກ໋ົວ ທ່ີມັກຮັກການແຕມຮູບມາແຕມຢູເມືອງຄາສກາ, ເຊ່ິງ
ເປັນ “ເມືອງທ່ີປາຖະໜາຢາກໄປໃນຕະຫຼອດທ່ີຜານມາ”, ແລະ
ລິເລີ່ມໄລຍະການດຳລົງຊີວິດຢູຕາງຖ່ິນແບບ “ຊາວອົບພະຍົບ
ຄາສກາ” ກໍຄືຢູເມືອງບູຮານຄາສກາຂອງລາວ.

位于新疆维吾尔自治区西南部的喀什古城，至少有 400 年的历史，

是世界上仍在使用的最大规模的生土建筑群。古城里不仅有在此世代

生息的当地居民，还有客居于此的“喀漂”们，他们给古城带来新活力。

ອາຄານຊາວເມືອງເກົາຖາຍຂອງເມືອງບູຮານຄາສກາ

喀什古城高台民居 CFP 图
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      ພາຍໃນ “ຫໍພິພິທະພັນ” ວັດທະນະທຳປະເພນີທ່ີປະກອບມີ
ອະລະຍະທຳພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກໃນສອງ
ພັນປີນີ້, ທານ ກົ໋ວກົ໋ວ ໄດດຶງເອົາທາດບຳລຸງຈາກວັດທະນະ
ທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເມືອງຄາສກາຢາງເຕັມທີ່, ໂສມໜາ
ຂອງເມືອງບູຮານ ແລະ ຊີວິດຂອງຊາວເມືອງໄດສະແດງອອກ
ມາຈາກມືຂອງລາວດວຍຮູບແບບຕາງໆ. ລາວທັງສາມາດ
ນຳໃຊເຕັກນິກການແຕມຮູບມຶກຂອງຈີນ ແຕມຮູບເຄຫາສະຖານ
ອັນມີສີສັນພິເສດຂອງເມືອງບູຮານ, ທັງສາມາດນຳໃຊເຕັກ
ນິກຂອງຮູບສີສັນ ແຕມຮູບຊາງດົນຕີໃນເມືອງບູຮານ, ຍັງສາ
ມາດເອົາດິນໜຽວປ້ັນຮູບລຸງເຜ່ົາອຸຍກູ ແລະອ່ືນໆ.
      ການບັນທຶກ ແລະ ການສັງເກດຂອງທານ ກ໋ົວກ໋ົວ ບມີ
ພຽງແຕເທ່ົານ້ີ. ໃນປີ 2019, ລາວຮວມກັບຜູມັກແຕມຮູບສາງ
ຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ “ການແຕມໄວເມືອງຄາສກາ”. ພວກສະ
ມາຊິກປິ່ມອອມເຂດເມືອງຄາສກາ ແລະ ບານທີ່ອອມຂາງ, 
ບັນທຶກມໍລະດົກຕົກທອດຈາກທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ການ
ປຽນແປງຂອງຍຸກສະໄໝໃໝຂອງຕົວເມືອງດວຍການແຕມ
ຮູບແບບໄວ(Sketch). ໃນປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນສະມາຊິກຂອງ
ອົງການຈັດຕ້ັງດ່ັງກາວມີເກືອບ 300 ຄົນ, ໃນນ້ັນ ມີ 100 ຄົນ
ແມນດຳລົງຊິີວິດເປັນປະຈຳຢູເມືອງ ຄາສກາ.
      ທານ ຫວັງຮ້ັນຊິງ ທ່ີດຳເນີນຫອງການຖາຍຮູບຢູໃນເມືອງ
ບູຮານເກີດຢູເມືອງຄາສກາ, ທັງຍຶດໝັ້ນເອີ້ນຕົນເອງເປັນ
“ຊາວອົບພະຍົບທ່ີດຳລົງຊີວິດຢູຄາສກາ”. ລາວໄດເຫັນວາ, ຫັຼງ

ຈາກດຳລົງຊີວິດຢູຕາງຖິ່ນເປັນຫຼາຍປີແລວ, ລາວຮູສຶກທັງ
ລ້ຶງເຄີຍ ທັງແປກປະຫຼາດຕບານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ. ສະ
ນ້ັນ, ເມ່ືອປີ 2017 ລາວກັບຄືນຕົວເມືອງນ້ີທ່ີເປັນບອນເກີດຂອງ
ລາວ ແລະ ລຽງລາວໃຫຍມາ, ເພ່ືອຊອກຫາຄວາມຊົງຈຳຂອງ
ໄວເດັກຄືນອີກ.
      ລາວທາຝາຫອງສອງແຜນຂອງຮານຄາຂອງຕົນ ຕັ້ງ
ປະຕູໄມສອງແຜນທ່ີເກ່ົາໆຂ້ຶນ, ຈັດວາງໂຕະຍາວ ຜາພົມ ເຄ່ືອງ
ປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບອື່ນໆທົ່ວໄປຂອງຊາວເມືອງ
ທອງຖ່ິນ, ພະຍາຍາມຈັດສັນດານໜາເດ່ີນບານຂອງເຮືອນໂຄງ
ສາງດິນຈ່ີໃຫມີໂຄງເຄ້ົາເດີມ. ພາບແບບນ້ີມັກດຶງດູດນັກທອງ
ທຽວມາຖາຍຮູບທ່ີລະລຶກຢູສະເໝີ.
      ເພ່ືອສະແດງຄືນເຄ່ືອງນຸງຂອງຊາວລຽງສັດເມືອງຄາສ
ກາອອກມາ, ລາວຊອກຫາຂໍ້ມູນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຄົ້ນຫາ
ຮູບແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຮູບແບບລວດລາຍຂອງເຄື່ອງນຸງຊົນ
ເຜົາ່, ເລາະໄປຕາມຮານຂາຍເຄື່ອງເກົາ່ຊື້ຜາດັງ້ເດມີ ແລະ 
ຈາງຊາງມາຕັດຫຍິບ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຄ່ືອງນຸງຊົນເຜ່ົາຈຳນວນ
10 ກວາຊດໄດສຳເລັດການຜະລິດແລວ. ລາວເວ້ົາວາ, “ເຄ່ືອງ
ແຕລະຊດກອນທີ່ຈະສຳເລັດ ໄດຜານຜາຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວເປັນ
ສິບກວາຄ້ັງ.” ເຄ່ືອງນຸງເຫ່ົຼານ້ີລາວຖືວາເປັນສ່ິງທ່ີລ້ໍາຄາ, ໂດຍ
ທ່ົວໄປແລວ ລາວຈະບເອົາມາສະແດງໃຫຄົນເບ່ິງນຳໂດຍງາຍ.
        ພາຍໃນແຜນການຂອງລາວຍັງມີຄວາມຄິດອັນຍ່ິງສະ
ຫງາລາສີກວານັ້ນ. ລາວກຳລັງກສາງສະຖານທີ່ການຖາຍ
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ຮບູແຫງໜຶງ່ໃນພືນ້ທີເ່ກືອບ 700 ຕາແມດັ, ຄາດຫວັງວາຈະ
ສາມາດສະແດງໂສມໜາເກົ່າຂອງເມືອງບູຮານຄືນ. ກຸມອາ
ຄານຊາວເມືອງເກົາຖາຍ(Gaotai), ເປັນເຂດເຕ້ົາໂຮມດຳລົງ
ຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າອຸຍກູທີ່ຕັ້ງຢູເທິງຜາສູງດິນເຫຼຶືອງທີ່ມີຄວາມ
ສູງ 40 ກວາແມັດ ແລະ ມີຄວາມຍາວ 800 ກວາແມັດໃນພາກ
ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເມືອງບູຮານ, ເປັນທິວທັດມະໂຫ
ລານແຫງໜ່ຶງໃນການສະແດງເຄຫາສະຖານຊາວເມືອງບູຮານ 
ແລະ ບຸນປະເພນີຂອງຊົນເຜ່ົາອຸຍກູ. ເຮືອນຊານທ່ີນ້ີ, ຄຽງຄູໄປ
ຕາມການເພ່ີມການກສາງເປັນລຸນໆຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ, ກາຍ
ເປັນກຸມເຄຫາສະຖານຊາວເມືອງອັນພິເສດ.
       “ຊາວອົບພະຍົບຄາສກາ” ທ່ີເພ່ີມຫຼາຍຂ້ຶນແມນໄດປະດັບ
ຄວາມປະທັບໃຈທ່ີທັນສະໄໝໃຫແກເມືອງບູຮານ.
       ທານ ຫີຼຈຽນຮຸຍ(Li Jianhui) ທ່ີເປັນຄົນນະຄອນຫຼວງປັກ
ກິ່ງ ໄດເປີດເຮືອນພັກແຫງໜຶ່ງທີ່ມີ 10 ຫອງເມ່ືອປີ 2021 ຢູ
ໃນເມືອງບູຮານ. ລາວຄິດວາ, ທິວທັດດັ້ງເດີມຂອງເມືອງບູ
ຮານໄດຮັກສາໄວຂອນຂາງຄົບຖວນ, ສາມາດສະແດງອອກເອ
ກະລັກຂອງວັດທະນະທຳເຄຫາສະຖານຄາສກາ. “ສະຖານະ
ການການດຳລົງຊີວິດອັນດ້ັງເດີມຂອງຊາວເມືອງບູຮານ, ໄດ
ຮັກສາພາບພົດຂອງທອງຖິ່ນ, ໃຫຂອຍສຳຜັດເຖິງຄວາມຈິງ
ໃຈ ແລະ ຄວາມອົບອຸນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ນ້ີເປັນສາເຫດທ່ີຂອຍ
ເລືອກດຳລົງຊີວິດຢູນ້ີ.” ລາວເວ້ົາດ່ັງນ້ີ.
      ທາວ ຢູສຽວ(Yu Xiao) ແລະ ນາງ ຫວັງຢຸນຫວັງ
(Wang Yunwang) ເປັນຄູຮັກກັນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູໃນເມືອງ

①

②

新华社 图
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ບູຮານ, ເຂົາເຈົ້າຕາງກໍມາຈາກແຂວງຫູເປີຍ(Hubei Pro-

vince) ແລະ ແຂວງຫູໜານ(Hunan Province). ທາວ ຢູ
ສຽວ ຊວຍພວກນັກທອງທຽວນຸງເຄື່ອງນຸງດັ້ງເດີມຊົນເຜົ່າ
ໜອຍ, ແລະ ຖາຍຮູບໃຫເຂົາເຈົ້າຢູໃນເມືອງບູຮານ, ສວນ
ນາງ ຫວັງຢຸນຫວັງ ໄດຜະລິດຄຳເງິນເປັນເຄ່ືອງປະດັບອັນປາ
ນີດ. ທາວ ຢູສຽວ ເວ້ົາວາ: “ ສ່ິງທ່ີພວກເຮົາເຫັນໄດແມນໂອ
ກາດພັດທະນາຂະແໜງການທອງທຽວອັນຍ່ິງໃຫຍຂອງເມືອງ
ບູຮານນ້ີ.”
       ຈົນຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021, ເຂດທອງທຽວເມືອງບູ
ຮານຄາສກາໄດຮັບນັກທອງທຽວເກືອບ 2,26 ລານເທື່ອຄົນ. 
ມີຊາວເມືອງທອງຖິ່ນຈຳນວນບໜອຍໄດປຽນເຮືອນຂອງຕົນ
ເປັນເຮືອນພັກ ຮານອາຫານ, ຫືຼ ເປີດຮານສິນຫັດຖະກຳ, ເຊ່ິງ
ໄດເພ່ີມສາງລາຍໄດໃຫແກຄອບຄົວຫຼາຍກວາເກ່ົາ.
      ສືບທອດປະຫວັດສາດກຽວກັບຄວາມສຸກການດຳລົງຊີ
ວິດຮວມກັນຂອງແຕລະຊົນເຜ່ົາ, “ຊາວອົບພະຍົບຢູໃນເມືອງບູ
ຮານຄາສກາ” ແລະ ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ເຮັດໃຫເມືອງບູ
ຮານຂອງມ້ືນ້ີຍ່ິງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກວາເກ່ົາ, ທັງເຮັດໃຫຊີວິດ
ຂອງຕົນຍ່ິງມີຫຼາຍສີສັນຂ້ຶນ.

ຮູບ ①③④⑤ ຮີດຄອງວັດທະນະທໍາທ່ີອອນຊອນໃນເມືອງບູຮານຄາສກາ

图①③④⑤ 喀什古城里迷人的人文风情 CFP 图

ຮູບ② ອາຄານຊາວເມືອງເກົາຖາຍ ແລະ ຮູບແຕມຂອງເມືອງບູຮານຄາສກາ

图② 喀什古城高台民居和画作 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

③

④

⑤
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3 月 27 日是世界戏

剧日。在西方国家，戏剧

艺术主要被定义为歌舞

剧、音乐剧和话剧。在中

国，多数人认为戏曲才是

传统的中式戏剧艺术。近

些年，中国传统戏曲文化

借助新形式新技术持续推

广，不仅在国内掀起一股

戏曲热潮，还借助海外社

交媒体平台收获许多海外

戏迷。

中
国
戏
曲

多
了

图片来源于原神游戏官方
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       ມາຮອດວັນທີ 22 ມີນາ, ບົດເພງລະຄອນ “ເທບທິດາສາວ
ແຫ່ງຄວາມຫາຍຍະນະ(The Divine Damsel of Devasta-

tion)” ທ່ີມີຄວາມຍາວບຮອດ 3 ນາທີ ໂດງດັງຢູໃນຢູທູບ(You

Tube) ໄດຮັບຍອດວິວຫຼາຍກວາ 5,44 ລານວີວ ແລະ ຫຼາຍ
ກວາ 1,1 ຫມ່ືນຄອມເມັນ.     
      “ເທບທິດາສາວແຫ່ງຄວາມຫາຍຍະນະ” ເປັນຜົນງານຕ້ົນ
ສະບັບທ່ີມາຈາກເກມປະຈົນໄພ“ຢວນເສີນ(Genshin Impact)” 
ທ່ີຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜໂດຍບໍລິສັດມີຮາຢູ(mihoyo)ຂອງຈີນ.  
ຕົວລະຄອນເອກແມນ “ຢຸນຈິນ(Yunjin)” ທີ່ເປີດໂຕໂດຍເກມ 
“ເທບທິດາສາວແຫ່ງຄວາມຫາຍຍະນະ” ໃນເລ່ືອງ “ຢວນເສີນ” 
“ເທບທິດາສາວແຫ່ງຄວາມຫາຍຍະນະ” ເປັນການສະແດງທີ່
ສາງຂຶ້ນໂດຍຢຸນຈິນ ໂດຍມີເນື້ອເລື່ອງກຽວກັບການປົກປອງ
ຄວາມສະຫງົບເປັນແກນຫລັກ”, ຂັບຮອງໂດຍນາງ ຢາງຢາງ,
ເຊິ່ງເປັນນັກສະແດງລະດັບຊາດຊັ້ນໜຶ່ງຂອງໂຮງງີ້ວປັກກິ່ງ
ຊຽງໄຮ (Shanghai Peking Opera Theatre).
        ນາງ ຢາງຢາງ ເວ້ົາວາ: “ການຮວມມືໃນຄ້ັງນ້ີ ຖືວາເປັນ
ປະສົບການທ່ີແປກໃໝທ່ີສຸດສຳລັບຂອຍເລີຍ. ໃນເມ່ືອກອນຂອຍ
ຄິດວາ ການເອົາລະຄອນ ແລະ ໂລກເຫມືອນຈິງລວມເຂ້ົາດວຍ
ກັນ ມັນເປັນເລ່ືອງທ່ີເກີນຈະຈິນຕະນາການ. ຄວາມຈິງປາກົດ

        ວັນທີ 27 ມີນາ ເປັນວັນລະຄອນໂລກ. ໃນຖານະທ່ີເປັນ

ວັນລະລຶກທ່ີສະມາຄົມລະຄອນສາກົນຈັດຕ້ັງຂ້ຶນມານ້ັນ, ເທດສະ

ການດ່ັງກາວແມນເພ່ືອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຊາວໂລກທ່ີມີ

ຕສິລະປະການສະແດງລະຄອນ. ໃນບັນດາປະເທດພາກຕາເວັນ

ຕົກ, ນິຍາມຂອງສິລະປະລະຄອນແຕກອນ ແມນຫມາຍເຖິງລະ

ຄອນຮອງຟອນ, ລະຄອນດົນຕີ ແລະ ລະຄອນເວ້ົາ. ໃນປະເທດ

ຈີນ, ຜູຄົນສວນຫຼາຍຄິດວາ ງິ້ວຈຶ່ງແມນສິລະປະລະຄອນຈີນ

ເມ່ືອລະຄອນຈີນ ພົບກັນກັບ ກາຕຸນ
当戏曲遇到动漫

ແບບດ້ັງເດີມ.

      ຊມປີມານ້ີ, ວັດທະນະທຳລະຄອນຈີນດ້ັງເດີມໄດຮັບການ

ເຜີຍແຜຢາງບຢຸດຢ້ັງໂດຍຜານເຕັກນິກໃໝ ແລະ ຮູບແບບໃໝ, 

ບພຽງແຕໄດສາງກະແສນິຍົມລະຄອນໃນປະເທດຈີນເທົ່ານັ້ນ 

ແຕຍັງມີແຟນຄລັບຕາງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຫຼວງຫຼາຍໂດຍ

ຜານໂຊຊຽວມິເດຍ(Social Media)ຕາງປະເທດຕາງໆ.

设计 武瑞
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       ທາວ ຫີຼຫົຼງ, ມາຈາກປະເທດລີບັງ ລາວດໍາລົງຊີວິດຢູຈີນ

ເປັນເວລາ 10 ປີແລວ, ປັດຈຸບັນນ້ີລາວເປັນໂຄສົກຕາງປະເທດ

ຂອງຫອງການບັນນາທິການສ່ືມວນຊົນໃໝ ສູນລາຍການພາສາ

ອັງກິດສາກົນ(CGTN). ເດືອນມິຖນາ ປີ 2021, ມີຕ້ົນກຳເນີດ

ມາຈາກລາຍການສະແດງສົດ(Reality Show) ທ່ີມີຊ່ືວາ “ນັກ

ຮຽນຝຶກຊອມງ້ິວປັກກ່ິງ”, ເຊ່ິງຮວມກັນສາງໂດຍໂຮງລະຄອນ

ແຫງຊາດຈີນກັບ CGTN,  ລາວໄດຮັບການທາທາຍອັນໃໝກໍຄື

ຮຽນການສະແດງງ້ິວປັກກ່ິງ, ແລະ ໄດສະແດງລະຄອນຕອນ

ໜ່ຶງຫັຼງການເຝິກຊອມເປັນເວລາ100 ວັນ.

        ກົດຂາ, ເຝິກທາຍາງ, ເຝິກໂດດ, ເຝິກຕີລັງກາ... ຫັຼງ

ຈາກອົດທົນບຸກບືນເປັນເວລາ 100 ວັນ ແລະ ການຝຶກຊອມ 
32580 ນາທີ, ຮັບບາດເຈັບ 3 ເທ່ືອ ແລະ ເກືອບທ່ີຈະຖອດໃຈ, 

ທ້າວ ຫີຼຫົຼງ ໄດຮຽນຮູທັກສະ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວແບບມືອາ

ຊີບ 16 ລາຍການ ແລະ ໄດໃຊເຂົ້າໃນການສະແດງລວມ 8

ນາທີ, ເຊ່ິງແຕລະຂ້ັນຕອນໄດຖືກບັນທຶກໄວໃນລາຍການ “ນັກ

ຮຽນຝຶກຊອມງ້ິວປັກກ່ິງ”.

       ຫັຼງຈາກລາຍການດ່ັງກາວໄດອອກອາກາດຢູໂຊຊຽວ

ມິເດຍຕາງປະເທດ, ກໍໄດດຶງດູດຜູຊົມຕາງປະເທດກຸມໜ່ຶງຕິດ

ຕາມລາຍການໂດຍຜານທາງອອນລາຍ, ຍອດວິວການຖາຍ

ວາ, ການສືບທອດ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະ ທໍາດັ້ງເດີມໂດຍ
ຜານນະວັດຕະກຳ ເປັນວິທີທ່ີມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດ. ”
      ເພື່ອໃຫຜູຄົນມວນຊື່ນກັບລະຄອນຈີນດັ້ງເດີມຫຼາຍຂຶ້ນ,
ໃນຈີນ, ອັງກິດ, ຍ່ີປຸນ, ສາທາລະນະເກົາຫີຼ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆ, 
“ເທບທິດາສາວແຫ່ງຄວາມຫາຍຍະນະ” ໄດຮັກສາສຽງຮອງ
ຂອງຈີນໄວ. ເນ້ືອເພງທ່ີເລິກເຊ່ິງຍາວຢຽດ ແລະ ທຳນອງທ່ີ
ຕິດຫູ ເຮັດໃຫຊາວເນັດຕາງປະເທດຮູສຶກປະຫຼາດໃຈ ແລະ ປະ
ທັບໃຈຫຼາຍ.
       ມີຊາວເນັດໄດໄປຄອມເມັນແນະນຳຄວາມຮູກຽວກັບລະ
ຄອນຈີນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ເຊິ່ງໄດຮັບການກົດໄລຈຳນວນ
ຫຼາຍ. ມີຊາວເນັດບາງຄົນໄດສະແດງຄວາມຮູສຶກກຽວກັບການ
ຊົມລະຄອນຈີນຄັ້ງທຳອິດ: “ຕອນທຳອິດທີ່ຂອຍໄດຍິນຢຸນຈິນ
ຮອງເພງ, ຂອຍຮູສຶກງົງຫຼາຍ, ເພາະວາຂອຍບເຄີຍສຳຜັດເຖິງ

ຮູບແບບການຮອງເພງແບບນ້ີມາກອນ, ແຕດຽວນ້ີຂອຍຮູແລວ
ຂອຍມັກມັນ ຂອຍຄິດວາມັນສຸດຍອດຫຼາຍ!” ຊາວເນັດບາງຄົນ
ປັບປຽນທັດສະນະທີ່ມີຕລະຄອນຈີນແບບເກົ່າ, ລາວເວົ້າວາ:
"ກອນໜານ້ີ ຂອຍບໄດເປັນແຟນຄລັບລະຄອນຈີນ, ເພາະຕອນ
ຍາມນອຍຮູສຶກວາລະຄອນຈີນແປກຫູແປກຕາ ແລະ ໜາເບ່ືອ
ຫຼາຍ, ແຕດຽວນ້ີ,ຂອຍສາມາດມວນຊ່ືນຖືກໃຈກັບລະຄອນຈີນ
ແລວ, ສຽງດົນຕີມີສະເຫນຊວນຫົຼງໄຫຼ, ສຳນຽງສຽງກໍສຸດຍອດ
ເລີຍ." 
       ຍັງມີຫຼາຍຄົນຄອມເມັນວາ, ເພາະ “ເທບທິດາສາວແຫ່ງ
ຄວາມຫາຍຍະນະ” ເຮັດໃຫຕົນເອງຫົຼງຮັກລະຄອນຈີນ, ມີບາງ
ຄົນເລີ່ມຮຽນພາສາຈີນ ແລະ ສໍານຽງສຽງຂອງລະຄອນຈີນ
ດວຍຕົນເອງ, ບາງຄົນຍັງສຶກສາຮູບແບບສິລະປະຂອງລະຄອນ
ດ່ັງກາວຢາງເລິກເຊ່ິງ.

ນັກຮຽນຕາງປະເທດ “ທາການຝຶກຊອມງ້ິວປັກກ່ິງ 100 ວັນ”
外国练习生的“100 天挑战”

①

②
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ທອດສະສົມທັງໝົດມີ 2,124 ລານວິວ. ໃນມ້ືການສະແດງເປັນ

ທາງການ ກໍມີຄົນເຂົ້າມາຊົມເບິ່ງກວາ 124.000 ວິວ. ໃນ

ນັ້ນກໍມີຜູຊົມຕາງປະເທດຫຼາຍຄົນມາຄອມເມັນວາ: “ຄາດບ

ເຖິງວາຈະສະແດງເກັ່ງຂະໜາດນີ້” “ເປັນການສຳຜັດວັດທະ

ນະທຳທ່ີຄັກທ່ີສຸດ” “ຂອຍມັກການສະແດງງ້ິວປັກກ່ິງຫຼາຍ, ຖາ

ທານຢູປະເທດຈີນ ຕອງໄດລອງໄປເບິ່ງການສະແດງງິ້ວປັກ

ກ່ິງຈັກຄ້ັງໜ່ຶງ.”

       “ຫັຼງຈາກຜານການຮຽນງ້ິວປັກກ່ິງເປັນເວລາ 100 ມ້ື, 

ເຮັດໃຫຂອຍໄດຮຽນຮູເຖິງມົນສະເໜຂອງສິລະປະຈີນຂະແໜງ

ນ້ີແບບດ້ັງເດີມຢາງແທຈິງ.” ທາວ ຫີຼຫົຼງ ເວ້ົາ. ໃນເວລາ 100 

ວັນນ້ີ ລາວບພຽງແຕໄດຝຶກຊອມກັບ ດາບແທປືນຈິງແລະ ໄດ

ຮຽນຮູກຽວກັບການສະແດງເທ່ົານ້ັນ, ແຕລາວຍັງໄດຮັບຮູເຖິງ

ປະຫວັດສາດການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະຄອນຈີນ. ນອກ

ຈາກນັ້ນ ລາວຍັງໄດໄປສຳພາດຜູທີ່ມີຄວາມມັກຮັກການສະ

ແດງງິ້ວປັກກິ່ງ ແລະ ໄດສະຜັດເຖິງຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງ

ງ້ິວປັກກ່ິງທ່ີມີຕຜູຄົນທ່ົວໄປ.

      ໃນສາຍຕາຂອງອາຈານຫຼາຍທານຜູຊ້ີນຳທາວ ຫຼີຫຼົງ, 

ການຈັດກິດຈະກຳແບບໃໝນ້ີ ເປັນຮູບແບບໃໝທ່ີງ້ິວປັກກ່ິງໄດ

ກາວອອກໄປສູສາຍຕາໂລກ. “ສຳລັບໝູເພ່ືອນຕາງປະເທດທ່ີ

ເລ່ີມຕ້ົນຮຽນການສະແດງງ້ິວປັກກ່ິງຈາກຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຈາກສູນ

ຢ່າງເປັນລະບົບ, ອາດຈະກາຍເປັນປະສົບການທ່ີບມີວັນລືມຕະ

ຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ສຳລັບບັນດາທານຜູຊົມ ແມນຈະມີ

ການຮັບຮູກຽວກັບງິ້ວປັກກິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກາວຈະສາງ

ແນວຄິດ ແລະ ຮູບແບບໃຫມ ໃຫກັບໝູເພ່ືອນແຕລະປະເທດໃນ

ໂລກໄດໂອບກອດງ້ິວປັກກ່ິງຢາງແທຈິງ.”

本刊综合

ຮູບ ①② ທາວ ຫີຼຫົຼງ ຮູຈັກ ແລະ ຮຽນງ້ິວປັກກ່ິງ

图①② 李龙了解并学习京剧 供图

ຮູບ ③ ທາວ ຫີຼຫົຼງ(ນຸງເສ້ືອສີຂາວ) ສະແດງຕອນໜ່ຶງຂອງງ້ິວປັກກ່ິງ

图③ 李龙（白衣）表演京剧选段 供图
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       ໃນລະດູການຫວານກາ ແລະ ໄຖນາຂອງລະດູໃບໄມປ່ົງ, 
ທານ ຫຼິວທຽນຮວາ(Liu Tianhua), ຜູທີ່ປູກສະບຽງອາຫານ
ຫຼາຍ ຢືນຢູຕໜາ “ນາຍອດຢຽມ” ທ່ີລາວຮັບເໝົາ ແລະ ແນມ
ເບິ່ງໄປໄກໆ, ເຄື່ອງຈັກຫົດນໍ້າ ແລະ ໃສຝຸນທີ່ແລນແບບອັດ
ຕະໂນມັດ(Self-propelled fertilizer and water machine) 
ກໍາລັງລະບາຍນ້ໍາໃນນາ, ຢູໃນນາ ເຄ່ືອງຈັກຕາງໆໄດດໍາເນີນ
ງານຢາງຂຸນຂຽວ.
      "ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຄຸມຄອງນາຫຼາຍພັນມູ
(ໜ່ຶງມູແມນປະມານ 667 ຕາແມັດ)ດວຍຄົນດຽວແລວ.” ທານ 
ຫຼິວທຽນຮວາ ເລີ່ມຕົ້ນຮັບເໝົານາເພື່ອປູກຝັງແບບສຸມແຕປີ
2008, ມາຮອດປີ 2014, ເນ້ືອທ່ີດິນທ່ີລາວໄດຮັບເໝົາໄດເພີ່ມ
ຂ້ຶນຈາກ 300 ມູ ເປັນ 2300 ກວາມູ. ແຕໃນປີ 2014 ໄດເກີດ
ໄພແຫງແລງຢາງຮາຍແຮງ, ປີ 2016 ໄດເກີດໄພໜາວຫຼັງ

ຈາກລະດູໃບໄມປົ່ງ(ໝາຍຄວາມວາໃນລະດູໃບໄມປົ່ງອຸນຫະ
ພູມຄອຍສູງຂຶ້ນ, ແຕຫຼັງຈາກພືດໄດເຕີບໃຫຍແລວໄດເກີດມີ
ອາກາດໜາວຢາງຕເນ່ືອງຍອນກະແສລົມໜາວ), ຍອນເຄ່ືອງ
ຕິດຕັ້ງຂອງການລະບາຍນໍ້າຂອງນາ ແລະ ການຮັກສາພືດບ
ສົມບູນ, ທານ ຫລິວທຽນຮວາ ໄດສູນເສຍລາຍຮັບຂອງການ
ປູກຝັງໃນຫຼາຍປີທ່ີຜານມາ.
       ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດຢູຕາງປະເທດຄັ້ງໜຶ່ງ, ທານ 
ຫິຼວທຽນຮວາ ອິດສາຫຼາຍຕ “ນາຍອດຢຽມ” ທ່ີນໍາໃຊເຕັກນິກ
ຫຼາຍຢາງ “3 ຄົນສາມາດປູກຝັງນາ 10000 ມູ". ຈົນຮອດປີ 
2020, ລາວໄດເຫັນສວນສາທິດນາລະດັບສູງຢູບານເກີດຂອງ
ລາວ—ເມືອງຊາງສຸຍ ແຂວງເຫີນານ(Shangshui County, 

作为中国产粮大县，约 140 万亩耕地的河南省商水

县，粮食总产量多年稳定在 11 亿千克左右。2020 年，

商水县在国家高标准农田建设政策支持下，又自筹 1.5 亿

多元，开始在 5 万亩连片农田里规划“超级农田”蓝图。

ຍົນທ່ີບ່ໍມີຄົນຂັບດໍາເນີນວຽກງານຮັກສາພືດ
无人机进行植保作业 新华社 图
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Henan Province)ທີ່ຢູພາກກາງຈີນ, ຄວາມຝັນຂອງ “ນາ
ຍອດຢຽມ” ໄດຖືກຍົກຂ້ຶນມາອີກ, ລາວຈ່ຶງໄດຕົກລົງຮັບເໝົາ
ນາ 2000 ກວາມູບາດດຽວ. “ປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍບໄດກັງວົນກຽວ
ກບັໄພພບິດັທົວ່ໄປ, ຂອຍກະກຽມສາງຄງັຂໍມ້ນູແຫງໜຶງ່ໂດຍ
ໃຊອິນເຕີເນັດຂອງສັບພະສ່ິງ(Internet of things)ຂອງນາ,
ນໍາໃຊຂ້ໍມູນໃຫຍເພ່ືອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງເຂ້ົາບະເລຢາງ
ຖືກຕອງ ແລະ ສະໜອງວັດຖດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວາໃຫວິ
ສາຫະກິດປຸງແຕງອາຫານແປງໝີ່ທີ່ຢູຂັ້ນຕອນຫຼັງຂອງຕອງ
ໂສການຜະລິດ.” ທານ ຫິຼວທຽນຮວາ ເວ້ົາ.
       ໃນຖານະທ່ີເປັນເມືອງໃຫຍດານການປູກສະບຽງອາຫານ,
ເມືອງຊາງສຸຍມີນາປະມານ 1,4 ລານມູ, ຍອດປະລິມານການ
ຜະລິດຂອງສະບຽງອາຫານໄດຮັກສາລະດັບປະມານ 1,1 ຕື້
ກິໂລ. ໃນປີ 2020, ເມືອງຊາງສຸຍນໍາໃຊເງ່ືອນໄຂທ່ີດີຂອງນະ
ໂຍບາຍຂອງປະເທດທີ່ກສາງນາມາດຕະຖານສູງ, ພອມທັງ
ໄດລະດົມທຶນ 150 ລານກວາຢວນຈີນດວຍຕົນເອງ, ເລ່ີມຕ້ົນວາງ
ແຜນການ "ນາຍອດຢຽມ" ໃນນາ 50000 ມູທ່ີຕິດຕກັນ.
      "ນາຍອດຢຽມ" ເຮັດໃຫຫຼາຍຝາຍໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
“ໃນເມ່ືອກອນຄາໃຫເຊ່ົາຕກັນທ່ີດິນນາແຕລະມູແຕລະປີມີພຽງ
ແຕ 700 ຢວນຈີນ, ດຽວນ້ີຄາເຊ່ົາຕ່ໍກັນໄດຂ້ຶນເຖິງ 1000 ຢວນ
ຈີນ.” ທານ ໂຈຊນຢວນ(Zhou Qunyuan), ອາຍຸ 67 ປີ, ຊາວ
ບານຂອງບານໂຈຈວງ(Zhouzhuang Village) ເມືອງຊາງ
ສຸຍ, ຄອບຄົວຂອງລາວມີນາ 10 ມູ, ລາວໄດຄິດໄລວາ: ແຕ
ລະປີ ຄາໃຫເຊ່ົາທ່ີດິນນາໝູນວຽນກັນ 10 ມູແມນ 10000 ຢວນ
ຈີນ, ການເຮັດວຽກໃນລະດູເຮັດນາມີລາຍໄດປະມານ 10000

ຢວນຈີນ, ເພີ່ມກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ຕົນເອງໄດຊື້ອໍານວຍການບໍລິ
ການໃຫແກຄອບຄົວໃໝດານການປູກສະບຽງອາຫານ, ແຕ
ລະປີຈະມີລາຍໄດຫາສອງສາມພັນເຖິງໝື່ນຢວນຈີນ. “ຫຼາຍ
ກວາການເຮັດນາດວຍຕົນເອງ, ແລະ ສະບາຍກວາ.” ທານ ໂຈ
ຊຸນຢວນ ກາວ.
      ຊາວກະສິກອນໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຄອບຄົວໃໝດານ
ການປູກສະບຽງອາຫານກໍໄດຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມຕ່ືມ. “ໃນເມ່ືອ
ກອນ, ການຈາງຄົນມາລະບາຍນ້ໍາ ໃສຝຸນ, ສີດຢາ, ນາມູໜ່ຶງ
ຕອງການຫຼາຍສິບຢວນຈີນ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ເປີດປຸມ, ໃຊພຽງແຕ
ຄາໄຟຟາ 3-5 ຢວນຈີນ ກໍສໍາເລັດໝົດແລວ.” ທານ ຫິຼວທຽນ
ຮວາ ເວ້ົາເຊ່ັນນ້ັນ.
       ການປະກົດຕົວຂອງ "ນາຍອດຢຽມ" ຍັງໄດແກໄຂບັນ
ຫາການຄຸມຄອງ ແລະ ການຮັກສາເຄ່ືອງຕິດຕ້ັງໃນນາ. ທານ 
ຫຼິວທຽນຮວາ ເວົ້າວາ, ພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງ "ນາຍອດ
ຢຽມ" ມີການລົງທຶນຫຼາຍ, ຄອບຄົວກະສິກອນນອຍບມີຄວາມ
ສາມາດຄຸມຄອງ ແລະ ຮັກສາໄດ, ກໍບມີຄວາມສາມາດຈາຍ
ຕ້ົນທຶນຂອງການຄຸມຄອງ ແລະ ການຮັກສາໄດ, ແຕຫັຼງຈາກ
ການດໍາເນີນງານທ່ີເປັນຂະໜາດແລວ, ຄອບຄົວໃໝດານການ
ປູກສະບຽງອາຫານຍອນວາໄດຫຼຸດລົງຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນແລວ, ຈຶ່ງຈະຢາກເພີ່ມການລົງທຶນຂຶ້ນ, ຄຸມ
ຄອງ ແລະ ຮັກສາພ້ືນຖານໂຄງລາງຕາງໆໃຫດີ.
      ປີ 2020, ພາຍໃຕການນໍາພາຂອງແບບຢາງເຕັກນິກ
"ນາຍອດຢຽມ", ຍອດປະລິມານການຜະລິດສະບຽງອາການ
ຂອງເມືອງຊາງສຸຍໄດເກີນ 1,2 ຕ້ືກິໂລ, ເຊ່ິງໄດສາງສະຖິຕິໃໝ.

ເຄ່ືອງຈັກຫົດນ້ໍາ ແລະ ໃສຝຸນທ່ີແລນແບບອັດຕະໂນມັດກໍາລັງລະບາຍນ້ໍາໃນນາເຂ້ົາບະເລ

水肥一体机在为麦田浇灌 新华社 图
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      ມາດຕະຖານ 5 ປະການ: ການຫັນເປັນມາດຕະຖານ

ຂອງການກສາງ, ການຫັນເປັນທັນສະໄຫມຂອງອຸປະກອນ,

ການຫັນເປັນອັດສະລິຍະຂອງການນໍາໃຊ, ການຫັນເປັນຂະ

ໜາດໃໝຂອງການດໍາເນີນ, ການຫັນເປັນແບບແຜນຂອງ

ການຄຸມຄອງ ແລະ ການຮັກສາ.

      ການອອກແບບຊ້ັນຈອມສຸດ: ເຮັດໃຫເຕັກນິກນໍາໜາຫຼາຍ

ຢາງເຂ້ົາຮວມເຊ່ັນ "ອິນເຕີເນັດຂອງສ່ິງຕາງໆ" ການຄິດໄລ

ທາງຄລາວ(Cloud computing) ຂ້ໍມູນໃຫຍ ການລະບາຍ

ນ້ໍາແບບປະຢັດນ້ໍາ ແລະອ່ືນໆ, ບັນລຸການປະສານສົມທົບແບບ

ອິນຊີຂອງການລະບາຍນ້ໍາຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດ ການຄຸມຄອງ

ທາງໄກ ແລະ ການປະຢັດວຽກງານ ນ້ໍາ ແລະ ພະລັງງານ.

      ລະບົບ "ກະສິກໍາອັດສະລິຍະ": ເມືອງຊາງສຸຍໄດຕິດຕ້ັງ

ລະບົບລະບາຍນ້ໍາອັດຕະໂນມັດທ່ີກວມເອົານາ 10700 ມູ ຢູເຂດ

ໃຈກາງໝຶ່ນມູຂອງສວນສາທິດນາລະດັບສູງ 50000 ມູ, ໄດ

ຂຸດບສູບນ້ໍາ(motor-pumped well) 268 ແຫງ, ໄດຝັງສາຍ

ທໃຕດິນ 200 ກວາກິໂລແມັດ; ໄດສາງສູນຄວບຄຸມຜານອິນ

ເຕີເນັດຂອງສັບພະສ່ິງ 1 ແຫງ, ສະຖານີດິນຟາອາກາດໃນນາ 
1 ແຫງ, ສະຖານີຕິດຕາມດິນ 1 ແຫງ ແລະ ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອອຸປະ

ກອນຕິດຕາມຄວບຄຸມ 20 ຊດ.

"ນາຍອດຢຽມ" ແມນແນວໃດ?
“超级农田”是什么样子？

       ເຄ່ືອງຈັກຫົດນ້ໍາ ແລະ ໃສຝຸນທ່ີແລນແບບອັດຕະໂນມັດ
(Self-propelled fertilizer and water machine) ໃຊ 3 

ຫາ 4 ຊ່ົວໂມງ ກໍຈະສາມາດລະບາຍນ້ໍາຕນາທ່ີພາຍໃນລັດສະ

ໝີ 400 ແມັດ.

       ຫົວສີດແບບຄົງທ່ີ ແລະ ແບບຝັງໃຕດິນ, ພຽງແຕກົດປຸມ

ກົດຂອງລິໂມດ(remote) ຫົວສີດຈະສາມາດສີດຝຸນນໍ້າໂດຍ

ກົງ ຫືຼ ພາຍຫັຼງອອກຈາກພ້ືນດິນ;

      ເມ່ືອດໍາເນີນວຽກງານຮັກສາພືດ, ຈະນໍາໃຊຍົນທ່ີບມີຄົນ

ຂັບ 80 ກວາລໍາ ແລະ ເຮືອບິນຂ້ຶນຊ່ື 4 ລໍາ;

      ລະບົບການຈັບ ແລະ ການປູກຝັງອັດຕະໂນມັດຂອງຂ້ໍມູນ

ຊະປໍຈະອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນພະຍາດທີ່ຊະປໍນໍາມາຂຶ້ນເຊີບເວີ້ພື້ນຫຼັງ

ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ພະນັກງານຂອງເຕັກນິກຮັກສາພືດຫັຼງຈາກ

ວິນິດໄສແລວຈະສົ່ງເຖິງກະສິກອນໂດຍຜານມືຖື. ຊາວກະສິ

ກອນຈະຈັດສັນອຸປະກອນປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມທາງໄກໂດຍ

ຜານມືຖື ເພ່ືອປອງກັນພະຍາດຢາງທັນທີ.
本刊综合

CFP 图
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几团毛线、一把“突突枪”、一块布，然后一顿“突突突”

的操作，就能做出毛茸茸的地毯、抱枕、包包……这就是

最近在中国很火的“tufting”的玩法。这种从地毯制作工

艺简化而来的手工活动，如今成为不少年轻人解压娱乐的

一种方式。

        ກ້ໍແລນຈໍານວນໜ່ຶງ, “ປືນແຕັກແຕັກ” ກະບອກໜ່ຶງ, ຜາ

ຜືນໜ່ຶງ, ຈາກນ້ັນກໍຖັກເປັນຈັງຫວະ “ແຕັກແຕັກແຕັກ”, ກໍຈະ

ສາມາດເຮັດຜາພົມ, ປອກໝອນ, ກະເປົ໋າ ແລະອື່ນໆທີ່ນຸມ

ນວນໄດແລວ, ນີ້ຄືວິທີເຮັດ “tufting” ທີ່ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມ

ໃນຈີນໄລຍະເວລາມໆມານີ້. ງານຫັດຖະກໍາທີ່ດັດປັບໃຫງາຍ

ຂ້ຶນກວາວິທີການເຮັດຜາພົມແບບດ້ັງເດີມນ້ີ, ປັດຈຸບັນໄດກາຍ

ເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາມວນຊື່ນຜອນຄາຍຂອງໄວໜຸມຈຳນວນ

ບໜອຍ. 
          Tufting ແມນຫຍັງ? “ປືນແຕັກແຕັກ” ແມນຫຍັງ?
        Tufting ໃນພາສາຈີນມີຄວາມໝາຍວາ “ດາຍແລນ”, 

ໝາຍວາສ່ິງຕາທ່ີນໍາໃຊເຂັມຈັກຖັກເທິງຖານຜາ, ເຊ່ິງໃນເມ່ືອ

ກອນແມນກໍາມະວິທີດ້ັງເດີມໃນການເຮັດຜາພົມ ແລະ ເຄ່ືອງ

ນຸງຮ່ົມໃຫຄວາມອົບອຸນຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ. “ປືນແຕັກ

ແຕັກ” ກໍຄືຈັກຖັກ, ຫືຼເອ້ີນອີກຢາງໜ່ຶງແມນປືນຖັກພົມໄຟຟາ ຫືຼ 

ປືນຖັກແລນ, ເນື່ອງຈາກເວລາໃຊງານຈະມີສຽງດັງ “ແຕັກ

ແຕັກແຕັກ” ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງມີວິທີເອ້ີນແບບໃໝ.
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       ນາງ ຫີຼ ຜູມັກຮັກໃນ tufting ກາວວາ “ທຸກຂ້ັນຕອນໃນການ

ຖັກລວນແຕຜອນຄາຍ, ພອມທັງສາມາດເຝິກຄວາມອົດທົນ

ແລະ ສະມາທິຂອງຕົນເອງ, ເນ່ືອງຈາກນັບແຕການຂຽນແບບ

ຈົນເຖິງການຖັກທຸກຂ້ັນຕອນ ລວນແຕຕອງໄດເອົາໃຈໃສຢາງ

ຈົດຈ.” ບພຽງແຕຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕຮອບຕົວກໍມີຫຼາຍຄົນ

ມັກຖັກເຊ່ັນກັນ.

       ນາງ ຫວັງ ນັກສຶກສາປີທີສອງໄດພັນລະນາເຖິງຄວາມຮູ

ສຶກຕການຖັກ Tufting ວາ  “ມືຖືປືນຖັກ, ຂະນະທ່ີຍິງເສ້ັນດາຍ

ເຂ້ົາໄປໃນຜາ, ເຮັດໃຫຮູສຶກວາຄວາມກັງວົນ, ຄວາມກົດດັນ

ລວນແຕຖືກນໍາຫາຍໄປ.” “ເມ່ືອທຽບກັບການແຕມຮູບ, ການ

ແຊວທີ່ເປັນງານສີມືທີ່ຕອງການທັກຊະພື້ນຖານທີ່ສູງກວາ, 
tufting ຖືວາງາຍກວາ.”

        ນາງ ເໝົາ ທ່ີສໍາຜັດກັບ Tufting ເປັນຄ້ັງທໍາອິດກາວ

ວາ, ຕັ້ງແຕນອຍ ລາວບມີພອນສະຫວັນດານງານສີມືເລີຍ, 

ແຕວາ Tufting ສໍາລັບລາວແມນຖືວາບຍາກ, “ຮູສຶກວາເຮັດ

ງາຍ, ຈຸດທີ່ດຶງດູດຄົນແມນ ເຮັດໃຫຄົນດື່ມດາແບບບຮູເມື່ອ,

ລືມເລ່ືອງອ່ືນຈົນໝົດ, ທັງໄດຜອນຄາຍທັງໄດຟ້ືນຟູ.”

      ເສິງຊິນ(Zengxin), ຜູຊວຍຄ້ົນຄວາວິໄຈພະແນກວິໄຈ

ຂາວສານ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຂອງສະຖາບັນດິດວິທະຍາ

ສາດສັງຄົມແຫງຊາດຈີນ ຄິດວາ ຄົນໄວໜຸມໃນປັດຈຸບັນກໍາ

ລັງຊອກຫາກິດຈະກໍາທ່ີສາງຄວາມມວນຊ່ືນໃຫຕົນເອງ ຫືຼ ເຮັດ

ໃຫຕົນເອງເກີດຄວາມສະບາຍໃຈ. ຖັກ Tufting, ດື່ມດາໃນ

ຊ່ວງເວລາສອງສາມຊ່ົວໂມງກັບສຽງ “ແຕັກແຕັກແຕັກ”, ບ

ຕອງຄິດຫາເລ່ືອງອ່ືນ, ສາງ “ພ້ືນທ່ີສວນຕົວ” ໃຫກັບຕົວເອງ, 

ເຊ່ິງນ້ີກໍແມນ “ວັດທະນະທໍາສາງຄວາມສຸກໃຫຕົນເອງ” ທ່ີຄົນ

ໄວໜຸມກໍາລັງນິຍົມຕ່ໍ.

ຫ້ິຼນກັບດາຍແລນ, ທັງຜອນຄາຍທັງຟ້ືນຟູ
玩毛线，解压又治愈
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     ເລືອກຮູບພາບທີ່ຕົນເອງມັກ, ຈາກນັ້ນກໍໃຊເຄື່ອງສາຍ
ພາບສາຍໄປຍັງແຜນຜາ ແລວແຕມໄປຕາມຂອບຂອງຮູບ
ພາບ. ຕມາກໍເລືອກສີແລນທ່ີມັກ, ແລວກໍໃຊປືນຖັກແລນ “ແຕັກ
ແຕັກແຕັກ” ປະດິດຜົນງານ, ສຸດທາຍກໍທາກາວ, ຕິດຖານ, 
ຫຍິບຂອບ, ຕັດແຕງ ແລະ ຂ້ັນຕອນເກັບລາຍລະອຽດອ່ືນໆໃຫ
ສໍາເລັດ, ກໍຈະສາມາດນໍາເອົາຜົນງານ DIY ດາຍແລນທ່ີເຮັດ
ດວຍຕົນເອງກັບເຮືອນໄດ.
       ຖາຈະເອົາແຕຜົນງານກັບເຮືອນໄປຊ່ືໆ ອາດຈະບໜໍາ
ໃຈ. ຖາຄ້ົນຫາຄໍາວາ “Tufting” ໃນ ແອັບ“ສຽວຫົງຊູ(Xiao

hongshu)” ໂຊຊຽວມີເດຍ(Socoal Media)ໂດ່ງດັງຂອງ
ຈີນ, ກໍຈະເຫັນຮູບອວດຜົນງານຂອງນັກຖັກທັງຫຼາຍເຕັມໜາ
ຈໍ. ສວນໃນແອັບເວີ່ຍປໍ(Weibo) ແລະ ແອັບອ່ືນໆ, ຄໍາສັບທ່ີ
ກຽວພັນກໍມີການກາວເຖິງຫຼາຍເຊ່ັນກັນ, ບພຽງແຕດຶງດູດເນັດ

ອວດຜົນງານ, ວິທີໃໝໃນການເຂ້ົາສັງຄົມ
晒作品，社交新方式

ໄອດ້ໍນັັກໄລຟສົດໃຫພາກັນທົດລອງ, ຈົນແຕນາງແບບ ດາລາ
ທ່ີມີຊ່ືດັງ, ກໍພາກັນຕິດນໍາກະແສ.
       ນາງ ສຽວສີ ທ່ີກໍາລັງຮຽນຢູປີທີສອງໃນມະຫາວິທະຍາ
ໄລ, ກອນໜານີ້ບດົນ ລາວ ແລະ ໝູສະໜິດຫາກໄດລອງຖັກ
Tufting, “ມວນຫຼາຍ, ພວກເຮົາໃຊເວລາ 5-6 ຊ່ົວໂມງ, ຕາງ
ຄົນຕາງເຮັດຂອບໃສແວນແຍງ. ຈາກນັ້ນກໍໂພດສລົງສື່ອອນ
ລາຍ, ມີຄົນກົດໄລ ແລະ ຄອມເມ້ັນຢາງຫຼວງຫຼາຍ.” ນາງ ສຽວ
ສີ ກາວວາ “ເມ່ືອກອນຂອຍກໍມັກເຮັດງານສີມື, ແຕວາເຮັດໄດ
ຂ້ີຮາຍຫຼາຍ, ເຮັດຫຍັງກໍບງາມ. ເທ່ືອນ້ີເຮັດຂອບໃສແວນແຍງ
ຮູບໂຕໝາ, ພະນັກງານໃນຮານວາງາມ, ແມຂອຍກໍວາງາມ, 
ບັນດາໝູເພື່ອນຕາງກໍຄອມເມັ້ນວາງາມ, ຮູສຶກພາກພູມໃຈ
ແທໆ .”
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      ສັນຍາລັກແຫງ “ກະແສນິຍົມໃໝ”, ບວກກັບ “ຄວາມ

ໂດງດັງທ່ົວໂລກໂຊຊຽວ”, ລວມທັງສະກົດໃຈກຸມໄວຮຸນຍຸກໃໝ

ທ່ີມັກລອງສ່ິງໃໝໆ , Tufting ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍອ່ີຫີຼໃນຈີນ.

      ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021, ທ້າວ ເສີນຫົງຈຽນ(Cheng 

Hongjian) ແລະ ນາງ ຈຽງຈ້ິງສຽນ(Jiang Jingxian) ໄວ

ໜຸມ “ຍຸກ 95” ສອງຄົນຂອງແຂວງອານຮຸຍ(Anhui Provin-

ce), ໄດສັງເກດເຫັນກະແສນິຍົມໃໝທ່ີເມືອງຫາງໂຈ(Hang

hou City) ແລະ ບອນອ່ືນໆທ່ີການເປີດຮານ Tufting ກໍາລັງ

ມາແຮງ, ຈ່ຶງໄດເກີດແຮງບັນດານໃຈທ່ີຈະກັບໄປເປີດຮານຢູ

ບານເກີດຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 4 ເດືອນ, ຮານ DIY ດາຍ

ແລນຂອງພວກເຂົາກໍໄດເປີດທົດລອງໃຫບໍລິການຢູແຂວງອານ

ຮຸຍ. ທ້າວ ເສີນຫົງຈຽນ ກາວວາ ຕົນໃຫຄວາມສົນໃຈເປັນພິ

ເສດກັບສິ່ງແປກໃໝ, ພາຍຫຼັງທີ່ເຫັນກະແສ Tufting ໃນອິນ

ເຕີເນັດ, ກໍຮີບຟາວສຶກສາຮາຮຽນກຽວກັບສ່ິງດ່ັງກາວ.

        ລາວຄິດວາ Tufting ບເປັນພຽງໂອກາດທາງທຸລະກິດ

ໃໝ, ແຕຫຼາຍໄປກວານັ້ນແມນສາມາດສະໜອງພື້ນທີ່ເພື່ອ

ຊວຍໃຫຫຼາຍຄົນສາມາດສາງສັນງານສີມືທີ່ມີຄວາມໝາຍ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍຕອບສະໜອງອຸດົມຄະຕິດານຄວາມງາມ

ແລະ ຄວາມຕອງການສະເພາະຕົວຂອງລູກຄານໍາອີກ.

       ຢູປັກກ່ິງ, ທ້າວ ຊ້ົງຢູ(Song Yu) ເມ່ືອກອນເຮັດທຸລະກິດ

ເຄ່ືອງເງິນໃນຕ້ົນປີ 2022 ໄດເປີດຮານ Tufting ຂອງຕົນເອງ, 

ແຕຍອນວາການຜະລິດໃຊເວລາຫຼາຍ, ສະນ້ັນ, ໃນວັນລັດຖະ

ການມີລູກຄາໜອຍ, ເກືອບວາໄດອາໄສແຕວັນພັກງານບຸນ, 

ວັນເສົາທິດຈ່ຶງມີກໍາໄລ, “ປັດຈຸບັນຍັງບທັນໄດທຶນຄືນເທ່ືອ”. ຕ

ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງTufting ໃນອະນາຄົດ, ລາວຄິດວາ

“ຂອງແບບນ້ີມ້ືໃດມ້ືໜ່ຶງຕອງໝົດກະແສໄປ, ອາດຈະບນິຍົມຄື

ປັດຈຸບັນ, ແຕຈະມີຄົນຈໍານວນໜ່ຶງຍັງມັກຢູ. ພາຍໃນໜ່ຶງປີຄົງ

ຈະບມີບັນຫາ, ຖາວາບຮັບຄວາມນິຍົມແລວກໍຫັນໄປເຮັດແນວ

ໃໝ, ຕອງເຮັດໄປຕາມຕະຫຼາດຄວາມນິຍົມຂອງໄວໜຸມຢາງ

     ສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ.”

ກາລະໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ, ກະແສການເປີດຮານກຳລັງມາເຖິງແລວ
新商机，开店潮来了

本刊综合图片来源于网络
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在湄公河边，端着一杯咖啡，借着点光亮，就着淡

淡的蕉香，听着悠远的诵经声，时光缓缓地流过。时至今日，

每当听到“撒拜迪”( 你好 ) 和“卡坡柴”( 谢谢 )，我仍

能清晰地回忆起在琅勃拉邦的那段发呆时光。

■  寒江 / 文

       ສາຍນ້ໍາທ່ີສົດໃສ, ປາດົງທ່ີງຽບສະຫງົບ, ຮອມຜາທ່ີສົດ

ຊື່ນ, ຕົວເມືອງທີ່ຄຶກຄື້ນ, ວັດວາອາຮາມທີ່ເລິກລັບ...ສິ່ງເຫຼົ່າ

ນ້ີແມນສາເຫດທ່ີເຮັດໃຫຂອຍຫົຼງຮັກຫຼວງພະບາງ.

琅勃拉邦的

①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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ລາຊະທານີເກ່ົາທ່ີໂອບອາບໄປດວຍແສງແຫງພຸດທະສາສະໜາ
沐浴佛光的王都 

      ຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງບູຮານເກົ່າແກທີ່ມີອາຍຸພັນປີ

ແຫງໜ່ຶງ, ຕ້ັງຢູບອນປອງກັນລະຫວາງແມນ້ໍາຂອງ ແລະ ນ້ໍາ

ຄານ. ເຖິງເພິ່ນຈະເອີ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນເມືອງເອກ

ຂອງປະເທດລາວກໍຕາມ, ແຕຫຼວງພະບາງຕົວເມືອງນອຍໆທ່ີ

ງົດງາມແຫງນ້ີພັດມີຄົນຮູຈັກກັນດີຫຼາຍກວາໝູ, ໂດຍສະເພາະ

ແມນຫັຼງຈາກທ່ີອົງການອຸຍເນສໂກ(UNESCO)ຂອງສະຫະປະ

ຊາຊາດຮັບຮອງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກເປັນຕ້ົນມາ. ຫຼວງພະ

ບາງເປັນເມືອງລາຊາທານີເກົ່າ ແລະ ເປັນເມືອງເອກແຫງ

ພຸດທະສາສະໜາ, ໃນສະຕະວັດທີ 14 ອານາຈັກລາວລານຊາງ

ໄດເຮັດໃຫເມືອງຫຼວງພະບາງຈະເລີນຮຸງເຮືອງຫຼາຍທີ່ສຸດ. 

ເຂດຕົວເມືອງຂອງຫຼວງພະບາງບກວາງ, ອາໄສແຕການ

ຍາງກໍສາມາດເລາະຫຼິ້ນຈົນທົ່ວຕົວເມືອງໄດ. ສະນັ້ນ, ຂອຍ

ຍາງເລາະຈົນເມ່ືອຍ ຈ່ຶງກັບຄືນໂຮງແຮມ, ຕ່ືນຈາກການນອນ

ພັກຜອນ, ຈ່ຶງອອກໄປຍາງຫ້ິຼນອີກຄ້ັງໜ່ຶງ. 

      ຫຼວງພະບາງເມືອງເອກແຫງພຸດທະສາສະໜານ້ີ, ເຖິງ

ຈະນອຍ, ແຕພາຍໃນເຂດຕົວເມືອງມີວັດວາອາຮາມນອຍໃຫຍ

ແຈກຢາຍກັນຢູ 36 ແຫງ. ໃນນ້ັນ, ວັດຊຽງທອງທ່ີຕ້ັງຢູດານ

ເໜືອຂອງຈອມສາມແຈລະຫວາງການໄຫຼລອງຂອງແມນໍ້າ

ຂອງກັບນ້ໍາຄານ, ຖືເປັນວັດທ່ີວິເສດຍ່ິງໃຫຍ ແລະ ເປັນວັດທ່ີ

ມີເອກະລັກທ່ີສຸດແຫງໜ່ຶງ. ວິຫານຫຼວງໄດເປັນຕົວແທນທ່ີມີເອ

ກະລັກການກສາງໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງຫຼວງພະບາງ, ບວາຈະ

ເປັນຝາກຳແພງ ຫຼື ຂອບປະຕູ, ກໍລວນແຕເຕັມໄປດວຍລວດ

ລາຍທ່ີແກະສະຫັຼກດວຍສີຄຳ, ທັງຍັງມີພະພຸດທະຮູບ, ເທວະທິ

ດາທີ່ຢືນຢູໃນທາທາງຕາງໆນຳອີກ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫປະທັບໃຈທີ່

ສຸດແມນຕົ້ນໂພໃຫຍທີ່ໃຊແຜນແກວສີນອຍໆຕິດຢູຝາອາຮາມ

ດານຫັຼງນ້ັນ, ເບ່ິງຄືມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍ, ຍາມທີ່ຢູທາງລຸມຂອງ

ມັນນັ້ນ, ຂອຍຮູສຶກວາອາກາດທີ່ຮອນອົບເອົ້າກໍເຢັນລົງທັນທີ,

ເໝືອນກັບວາໝົດໜວຍໂລກນ້ີກໍງຽບສະຫງົບລົງເຊ່ັນກັນ. 

       ບອນທ່ີເຄີຍເປັນພະລາຊະວັງຕອນນ້ີແມນຫໍພິພິທະພັນ,

ດານໜາຂອງມັນແມນພູສີ, ເປັນຈຸດທ່ີສູງທ່ີສຸດຂອງເມືອງຫຼວງ

ພະບາງ, ທາດຈອມພູສີແມນຈອມພູສຸດຂອງມັນ, ສາຍລົມເບົາໆ

ພັດມາ, ສຽງກະລີ່ງດັງມາເປັນບາດໆຍິນແລວມວນຫູ. ຢືນຢູ

ຈຸດນ້ີເມືອງຫຼວງພະບາງທັງໝົດກໍຢູຕໜາຂອງເຮົາແລວ, ນ້ໍາ

ຂອງກັບນ້ໍາຄານໄຫຼລອງຕາມພູຜາທ່ີຂຽວສົດໃສ, ງຽບສະຫງົບ

ຈົນເຮັດໃຫຄົນເຮົາຮູສຶກວານ້ັນແມນເປັນພາບແຕມ. 

ຮູບ ①③ ຕະຫຼາດກາງຄືນຂອງຫຼວງພະບາງ

图①③ 琅勃拉邦夜市 CFP 图

ຮູບ ② ທິວທັດຖະໜົນຂອງຫຼວງພະບາງ

图② 琅勃拉邦街景 CFP 图
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      ຄາແລງຕອນຫາກມາຮອດຫຼວງພະບາງໃນຍາມນັ້ນ, 

ຂອຍຍາງຫຼິ້ນຢູວັດອາໄພ ມີພະສົງສອງອົງນັ່ງຢູຂາງໆໂຕະ, 

ເທິງຕ່ັງມີບາດຢູສອງອັນ. ພະສົງທ່ີເວ້ົາພາສາອັງກິດໄດຫາກໍ່

ມີອາຍຸ 19 ປີ, ເຖິງແມນວາລາວເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດ

ເມ່ືອ 3 ປີກອນ ຕອນທ່ີບວດເປັນພະສົງໃໝໆ ກໍຕາມ, ແຕລາວ

ກໍສາມາດສື່ສານໄດຢາງຫຼຽນໄຫຼດີ. ລາວໄດບອກຂອຍວາ, 

ບາດສອງອັນນັ້ນ ແມນຈະໃຊຕອນໄປບິນທະບາດມື້ອື່ນເຊົ້າ. 

ລາວຍັງເວ້ົາຕອີກວາ, ຫັຼງຈາກສິກຂາອອກມາແລວ ລາວຈະ

ສືບຕຮຽນສາຂາວິຊາໄອທີ(IT). 

ຊວງເວລາແຫງການນ່ັງພັກຜອນສະບາຍໃຈດົນໆ
悠悠的发呆时光

ມີການຕັກບາດອຳມະຕະ
永远的布施

ຮູບ ① ຕະຫຼາດເຊ້ົາຢູ່ຫຼວງພະບາງ

图① 琅勃拉邦早市 CFP 图

ຮູບ ② ການຕັກບາດຢູຫຼວງພະບາງ

图② 琅勃拉邦的布施 CFP 图
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      ຮອດຕອນຄາຈ່ຶງຮອດເວລາທ່ີຄຶກຄ້ືນທ່ີສຸດຂອງຫຼວງພະ

ບາງ, ຮານອາຫານທຸກແຫງທີ່ລຽບຕາມແມນໍ້າຂອງ ແລະ

ນໍ້າຄານຈະແຂວນໂຄມໄຟທີ່ມີສີສັນແຕກຕາງກັນ, ປານວາ

ແມນຍາມບຸນເອົາໂລດ. ໂຄມໄຟທ່ີຕິດຮູບພະສົງ ແລະ ຕ້ົນໂພ

ນັ້ນແມນສີສັນສຸດພິເສດຂອງຫຼວງພະບາງ, ເຊິ່ງບັນດາຮານ

ຄາຕາງໆໃນຕະຫຼາດກາງຄືນກໍມີຂາຍໝົດ. 

      ສ່ິງກສາງຫຼາຍບອນຂອງເມືອງເກ່ົາໄດຖືກປັບແຕງສາງ

ເປັນຮານອາຫານ, ເຊ່ິງສາມາດຊີມລົດຊາດອາຫານດ້ັງເດີມ

ຂອງທອງຖ່ິນໄດ. ລົດຊາດອາຫານທອງຖ່ິນດ້ັງເດີມສວນຫຼາຍ

ແມນຈະມີອາຫານລົດຈືດເປັນຫຼັກ. ແຕຍອນໄດຮັບອິດທິພົນ

ຈາກອາຫານອີສານຂອງປະເທດໄທ, ກໍເຮັດໃຫອາຫານບາງ

ຢາງມີລົດຊາດທີ່ເຜັດແຊບ, ເລາະຊອກໄປມາກໍຈະເຫັນອາ

ຫານພື້ນເມືອງທີ່ພິເສດບາງຢາງເຊັ່ນ: ຍໍາປີກວຍ, ທັງຍັງມີ

ໄຄນ້ໍາຂອງຊະນິດໜ່ຶງ, ຖາຈືນກິນກໍຈະກອບໆ ແລະ ລົດຊາດ

ຂອງມັນກໍຄາຍຄືກັບໄຄທະເລທ່ີສຸດ. 

     ຫຼວງພະບາງແມນເມືອງສະຫວັນຂອງການພັກຜອນຢອນ

ໃຈ, ຢູບອນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫຜູຄົນຄົ້ນພົບວາດການດໍາລົງຊີ

ວິດທ່ີແຕກຕາງຈາກຕົນເອງ, ມີບາງຄົນມາແລວກໍບຢາກຈາກ

ລາ, ຫືຼເປີດໂຮງແຮມ, ບາງຄົນກໍເປີດຮານອາຫານ, ຈາກນ້ັນ

ກໍໂອລົມສົນທະນາກັບແຂກຄົນທ່ີເດີນທາງເຂ້ົາມາໃນແຕລະມ້ື. 
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       ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຂອຍປະຫຼາດໃຈແມນ, ຢູໃນໂທລະສັບຂອງ

ລາວຍັງຕິດຕັ້ງແອັບພິເຄຊັນວີແຊັດ(Wechat)ໄວ. ລາວ

ບອກຂອຍວາແອັບພິເຄຊັນນ້ີຢູຫຼວງພະບາງມີຄົນນິຍົມໃຊຫຼາຍ,

ພະສົງໜຸມຫຼາຍໆຄົນກໍໃຊແອັບນ້ີໃນການສ່ືສານ ແລະ ການແບງ

ປັນຄວາມຮູທາງພຸດທະສາສະໜາ.

       ໃນຕອນເຊ້ົາ, ຕາເວັນຍັງບທັນຂ້ຶນ, ທ່ົວເມືອງຫຼວງພະ

ບາງຈະຖືກປົກຄຸມໄປດວຍເມກໝອກສີອອນຫຼາກຫຼາຍຊ້ັນ, ຖະ

ໜົນຫົນທາງແປນເປົ່າບຄອຍຈະເຫັນຄົນ. ແຕຢູຖະໜົນທີ່ກົງ

ກັນຂາມກັບຕະຫຼາດກາງຄືນນ້ັນ, ມີຫຼາຍໆຄົນນ່ັງຄຸກເຂ່ົາລຽນ

ແຖວຢາງເປັນລະບຽບຢູຂາງທາງ, ຂາງໆກໍມີຂັນໂອຕິບເຂ້ົາ

ທ່ີສານດວຍໄມໄຜ, ທາງໃນຈະມີເຂ້ົາໜຽວ, ເຂ້ົາຕ້ົມ, ໝ່ີໄວໆ, 

ໝາກກວຍ ແລະ ອາຫານການກິນອ່ືນໆ. ເວລານ່ັງຄຸກເຂ່ົາຢູ

ນ້ັນ, ຫຼາຍຄົນກໍຈະບຢູລາ ແຕເພ່ິນຈະເອົາເຂ້ົາໜຽວໃນກະຕິບ

ມາປັ້ນໃຫເປັນກອນ. ຕອນນັ້ນກໍມີນັກທອງທຽວຕາງປະເທດ

ຫຼາຍຄົນກໍພາກັນມານ່ັງຄຸກເຂ່ົາເປັນແຖວໆ, ເຖິງວາເບ່ິງແລວ

ຈະບມີຄວາມຊຳນານຄືຄົນທອງຖິ່ນປານໃດກໍຕາມ, ແຕມັນກໍ

ພໍໄປວັດໄປວາໄດຢູ.

      ເຫັນຊົງຮູບຜາສະບົງສີເຫືຼອງທ່ີຍາງມາແຕທາງຕາເວັນ

ອອກຫາທາງຕາເວັນຕົກມາແຕໄກໆ, ຍາງມາຊາໆງຽບໆ

ນ້ັນ, ເບ່ິງກໍຮູວານ້ັນແມນພະສົງສາມະເນນ, ເຊ່ິງມີຜູສູງຜູຕາ,

ຜູນອຍຜູອາວຸໂສ, ຍາງຮຽງກັນມາເປັນແຖວໂດຍບໃສເກີບ. 

ໃນຕອນທ່ີຍາງຜານຄົນທ່ີກຳລັງນ່ັງຖາຢູນ້ັນ, ພະສົງກໍຈະເປີດ

ຝາບາດທ່ີຖືມານ້ັນອອກ, ແລວຄົນທ່ີນ່ັງຖາກໍຈະນໍາເອົາປ້ັນເຂ້ົາ 

ແລະ ຖົງອາຫານທຸກຢາງໃສລົງໄປໃນບາດ, ບຫຼົງເຫຼືອຈັກ

ຢາງເລີຍ. ມີເດັກນອຍສອງສາມຄົນຈະຖືຖົງຍາງຕາມຫັຼງພະ

ສົງມາຕະຫຼອດທາງ, ພະສົງກໍຈະເອົາອາຫານທີ່ໄດຈາກການ

ຕັກບາດນ້ັນໃສລົງໄປໃນຖົງຂອງພວກເຂົາເຊ່ັນກັນ. ນ້ີແມນບັນ

ຍາກາດຍາມຕອນເຊົ້າຂອງຫຼວງພະບາງ, ອາຫານການກິນ

ຂອງບັນດາວັດຕາງໆແມນໄດມາຈາກການຕັກບາດແບບນີ້,

ເຊ່ິງປີໜ່ຶງ 365 ວັນ ກໍບເຄີຍຂາດຈັກມ້ື. 

       ນ່ັງຢູແຄມຝ່ັງຂອງ, ຈິບກາເຟຈັກຈອກ, ອາໄສແສງໄຟ

ສະຫົຼວໆ, ປະສົມກັບກ່ິນເຂ້ົາໝົມຄຸກກ້ີຈາງໆ, ຟັງສຽງພະເທດ

ທ່ີດັງມາແຕໄກ, ແລວປອຍໃຫເວລາຜານໄປຊາໆ. ຈົນຮອດມ້ື

ນ້ີ, ທຸກເທ່ືອທ່ີໄດຍິນຄຳວາ “ສະບາຍດີ” “ຂອບໃຈ” ກໍເຮັດໃຫ

ຂອຍຄິດຄະນຶງຫາເວລາທີ່ນັ່ງພັກຜອນສະບາຍໃຈຢູຫຼວງພະ

ບາງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທ່ີສຸດ. 

②
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       ອາລຳພະບົດ: ຄໍາສຸພາສິດບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫເຫັນ
ເຖິງແກນແທວັດທະນະທຳຂອງປະເທດໜຶ່ງ, ຍັງໄດສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມແຫງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ. 
      ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈີນ-ລາວ 
ລາວ-ຈີນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນຢູໃນຄໍລຳ 
“ມວນກັບພາສາຈີນ” ເພ່ືອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວັດທະນະ
ທໍາຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ

IPo7=kl5rklyf

学谚语

ຊາດລາວ-ຈີນ. ເນື້ອໃນຂອງຄໍລໍານີ້ໄດຄັດເລືອກມາຈາກປຶ້ມ 
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。

ພາສາລາວ: ສອນໃຫດີກວາເອົາໃຫ

中：授人以鱼不如授人以渔

ຄໍາອະທິບາຍ: ການໃຫປາໃຫຜູໃດຜູໜຶ່ງບທສອນວິທີການຫາ

ປາໃຫລາວ. ປາໂຕໜ່ຶງພຽງແຕແກໄຂຄວາມອຶດຫິວໃນໄລຍະ

ໜຶ່ງໄດ, ແຕຖາວາໄດຮຽນຮູວິທີການຫາປາແລວ ລາວຈະມີ

ປາມາກິນຕະຫຼອດໄປ. ປຽບທຽບວາສອນຜູໃດຜູໜ່ຶງໃຫມີຄວາມ

ຮູ ບທສອນວິທີການຮຽນຄວາມຮູໃຫລາວ.

释义：送给别人 条鱼，不如教会他捕鱼的

方法。 条鱼只能解 时之饥，学会捕鱼的

方法则会让他永远有鱼吃。比喻传授给

人既有知识，不如 传授给人学习知识的方

法。

ພາສາລາວ: ສອນໜັງສືໃຫສັງຄະລາດ

中：班门弄斧CFP 图

60

|   快乐中文,j;oda[rklk9uo



ຄໍາອະທິບາຍ: ຫຼູປັ່ນ(Lu Ban) ຄົນປະເທດຫຼູໃນໄລຍະຊນຊິ່ວ
(The Spring and Autumn period, BC770-BC476), 

ຊາງຫັດຖະກຳເກັ່ງຜູໜຶ່ງໃນບູຮານຈີນ. ໃຊຂວານຟອນວາງ

ລວດລາຍຢູຕໜາປະຕູເຮືອນຂອງຫູຼປ່ັນ  ປຽບທຽບວາສະແດງ

ຄວາມສາມາດຂອງຕົນຕໜາຜູທີ່ເກັ່ງໃນດານນັ້ນ. ຄົນຈີນມັກ

ໃຊສຸພາສິດນ້ີມາສະແດງຄວາມຖອມຕົວຂອງຕົນ.

释义：鲁班，春秋时期（公元前770年—

前476年）鲁国人，中国古代著名的巧

匠。在鲁班家门前舞弄斧子，比喻在 家

面前卖弄本领。

ພາສາລາວ: ຊາໆໄດພາງາມ

中：慢工出细活

ຄໍາອະທິບາຍ: ໝາຍຄວາມວາເຮັດສິ່ງໃດກໍດີ ຊາໆກໍບເປັນ

ຫຍັງ, ເຮັດແນວນີ້ຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນຢາງລະອຽດ ແລະ

ສວຍງາມ. ສຸພາສິດນ້ີບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງ

ບຄວນໃຈຮອນ.

释义：指做事慢 点没关系，这样事情

就可以做得精，做得好。告诫我们做事不

能急于求成。

ພາສາລາວ: ຊິຖ້ິມກໍເສຍດາຍ ຊິບາຍກໍຂ້ີດຽດ

中：食之无味，弃之可惜

ຄໍາອະທິບາຍ: ເມ່ືອກິນບມີລົດຊາດປານໃດ ແຕວາຖາຖ້ິມເລີຍ

ກໍເສຍດາຍ. ປຽບທຽບວາສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງຖາສືບຕດໍາເນີນໄປບ

ມີຄວາມໝາຍປານໃດ ແຕຖາວາປອຍມືເລີຍກໍເສຍດາຍ. ສຸ

ພາສິດນ້ີພັນລະນາເຖິງສະຖານະການທ່ີກືນບເຂ້ົາ ຄາຍບອອກ, 

ລັງເລໃຈ ແລະ ຕັດສິນໃຈຍາກ.

释义：吃起来没有什么味道，仍掉又有

点可惜。比喻事情进行下去没多大必要，

就此放手又舍不得。形容进退两难，犹

豫不诀。

ພາສາລາວ: ຊື່ວາຫຼາຍຮອມນໍ້າຫວຍຮອມເຂົາຂຽວ ໄຫຼລົງ

ໂຮມວັງຂວາງຊຄົງຄາສຽງ

中：积土 山，积水成渊

ຄໍາອະທິບາຍ: ສະສົມດິນຫຼາຍຈ່ຶງຈະສາມາດກາຍເປັນພູ, ສະ

ສົມນໍ້າຫຼາຍຈຶ່ງຈະສາມາດກາຍເປັນວັງນໍ້າທີ່ເລິກໄດ. ປຽບ

ທຽບວາສະສົມໜອຍເປັນຫຼາຍ ສະສົມນອຍເປັນໃຫຍ, ຜົນສໍາ

ເລັດແມນສະສົມມາຈາກຄວາມກາວໜາແຕລະຄ້ັງ.

释义：堆积的土多了可以成 山，点点滴

滴的水聚积起来就能形成 个深潭。比

喻积少成多，聚小成大，成功由点

滴积累而来。
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ພາສາລາວ: ເຊ້ືອຊາດແຮງບເໝັນສາບກຸຍກັນ

中：臭味相投

ຄໍາອະທິບາຍ: ກ່ິນເໝັນຂອງກັນ ແລະ ກັນເໝາະສົມກັນຫຼາຍ.

ປຽບທຽບວາຄົນທ່ີມີຄວາມຄິດຜິດ ທໍານອງຜິດ ຄວາມມັກຜິດ

ແມນເຂ້ົາກັນດີ.

释义：彼此的臭味十分相投。比喻有同

样环思想、环作风、环毛病、恶嗜 的

人合得来。

ພາສາລາວ: ໃຊເງິນຍາຊ້ືເຂ້ົາໜົມໃຫຍາ

中：羊毛出在羊身上

ຄໍາອະທິບາຍ: ແກະໄດຮັບຂົນແກະ, ແຕຂົນແກະນ້ັນແມນຖືກ

ແຖຈາກຕົວເອງ. ປຽບທຽບວາເບ່ິງຄືຜູອ່ືນໄດໃຫຜົນປະໂຫຍດ

ແກຕົນ, ແຕຄວາມຈິງແລວຜົນປະໂຫຍດນ້ັນໄດລວມເຂ້ົາໃນລາ

ຄາທ່ີຕົນເອງໄດຈາຍແລວ.

释义：羊 到了羊毛，但是羊毛是从自

己身上剃下来的。比喻表面人家给了自己

好处，但实际上这好处已附加在自己付出

的代价里。

ພາສາລາວ: ຊັກແຂຂ້ຶນເຮືອ ຊັກເສືອເຂ້ົາບານ

中：引狼入室

ຄໍາອະທິບາຍ: ດຶງເອົາໝາປາເຂ້ົາໃນເຮືອນ. ປຽບທຽບວາຕົນ

ເອງໄດດຶງເອົາຄົນຊ່ົວ ຫືຼ ສັດຕູເຂ້ົາມາ ແລະ ຜົນທ່ີໄດແມນໄດ

ນໍາເອົາບັນຫາທ່ີຕົນເອງບເຄີຍຄາດຄິດເຖິງມາໃຫ.

释义：招引狼进入屋子里。比喻自己把环人

或敌人招引进来，结果给自己带来了不可想

象的麻烦。

ພາສາລາວ: ເຊືອກຂາດບອນກ່ິວກາງ

中：麻绳单从细处断

ຄໍາອະທິບາຍ: ສວນບາງໆຂອງສາຍເຊືອກແມນແຕກຂາດ

ງາຍທ່ີສຸດ. ປຽບທຽບວາຂ້ັນຕອນທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດເປັນທ່ີເກີດບັນ

ຫາງາຍທ່ີສຸດ ຍັງປຽບທຽບວາຄົນທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດສູນເສຍງາຍ

ທ່ີສຸດ.

释义：麻绳的细处最容易裂断。比喻在最

紧要的坏节上往往容易出问题，乜比喻

最关键的人往往容易伤损。

ພາສາລາວ: ຊາງຕງາ ງົວຕເຂົາ

中：八仙过海，各显神通

ຄໍາອະທິບາຍ: ສຸພາສິດນ້ີມາຈາກນິທານພ້ືນເມືອງຈີນ “ເທວະ

ດາແປດຄົນຂາມທະເລ”. ມ້ືໜ່ຶງ ມີເທວະດາແປດຄົນເຕ້ົາໂຮມ

ກັນ ແລະ ກິນເຫຼົ້າ, ມີຜູໜຶ່ງສະເໜີວາໄປທຽວຢູທະເລ ແລະ 

ໄດຕົກລົງວາຈະຂາມທະເລໂດຍອາຄົມຂອງຕົນ ແລະ ບສາ

ມາດຂີ່ເຮືອ. ສະນັ້ນ ເທວະດາແປດຄົນຈຶ່ງນໍາໃຊອາຄົມຂອງ

ໃຜລາວ ແລະ ນໍາໃຊຂອງດີວິເສດຂອງຕົນມາຂາມທະເລ. ປຽບ

ທຽບວາທຸກຄົນເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງມີວິທີຂອງໃຜລາວ ຍັງປຽບ

ທຽບວາແຂງຂັນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນດວຍຄວາມສາມາດຂອງ

ໃຜລາວ.

释义：来源于中国民间神话传说《八

仙 过海》。有 天，有八位神 仙聚会饮

酒，其中 位提议到海上 游，并约定

各凭法术渡海，不 乘舟。于是八位仙

人纷纷施法，用自己的宝物乘风逐浪而

渡。比喻做事各有各的 套办法，乜比喻各

自拿出本领互相比赛。
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走进玉溪｜依托铜文化 绿汁焕新生

       ນັບຕ້ັງແຕບູຮານນະການເປັນຕ້ົນມາ, ເມືອງຢ້ີເມີນ(Yimen

County)ທີ່ຕັ້ງຢູພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນຢີ້ຊີ
(Yuxi City) ກໍເປັນເຂດຂຸດຄົ້ນທອງທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງຢຸນ
ນານ.
    “ໃນຍຸກສະໄໝຂະແໜງການແຮທອງຈະເລີນຮຸງເຮືອງ
ຫຼາຍ, ຄົນທ່ີມາຈາກທຸກຈອກທຸກແຈທ່ີມີວັດທະນະທຳແຕກຕາງ
ກັນ ແລະ ເປັນຊົນເຜ່ົາທ່ີແຕກຕາງກັນໄດມາເຕ້ົາໂຮມກັນຢູຕາ
ແສງລີຈື(Lvzhi)ເມືອງຢີ້ເມີນ, ພວກຊຽວຊານ ແລະ ກຳມະ
ກອນໄດຫຸມລອມກັນເຕ້ັນລຳມິດຕະພາບຢູໃນສວນສາທາລະນະ,
ເຊ່ິງໄດເຮັດໃຫສະຖານທ່ີດ່ັງກາວກາຍເປັນເຂດນໍາໜາແຟຊ່ັນ
ທີ່ສຸດໃນເມືອງຢີ້ເມີນ. ຢູທີ່ນີ້ວັດທະນະທຳ ແລະ ແນວຄິດທີ່
ແຕກຕາງໄດຫຼອມລວມກັນ ແລະ ກາຍເປັນຮີດຄອງປະເພນີທ່ີ
ເຕັມໄປດວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຊີວິດຊີວາ. ພອມດຽວ
ກັນນ້ັນຍັງໄດເຮັດໃຫວັດທະນະທຳເສ້ັນທາງຂົນສ່ົງທອງທ່ີມີເອ

ກະລັກຂອງຕົນສືບທອດກັນມາ.” ຖັງຊນຫົງ(Tang Shunhong) 
ຫົວໜາຫອງການຕາແສງລີຈືແນະນຳໃຫຮູ.
       ເພ່ືອຮັກສາປະຫວັດສາດດ່ັງກາວ, ໃນປີມໆ ມານ້ີ, ຕາແສງ
ລີຈື ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາແຫຼງທອງທຽວມໍລະດົກອຸດສາຫະກຳ 
ແລະ ຊກຍູສາງສາຕາແສງໃຫມີເອກະລັກທອງ, ເຊ່ິງໄດເຮັດ
ໃຫວັດທະນະທຳອັນເກົ່າແກເປັ່ງປະກາຍຄວາມຊີວິດຊີວາຄືນ
ໃໝ.
      ຫໍວາງສະແດງວັດທະນະທຳທອງຢຸນນານ, ສາງຈອດລົດ
ໂດຍສານຂອງພະແນກບແຮເມືອງຢ້ີເມີນໃນອະດີດ, ສະໂມສອນ
ກຳມະກອນ ອາຄານຊຽວຊານ ແລະ ອື່ນໆ, ໄດພາໃຫການ
ທອງທຽວໃນເຂດບແຮໄດຮັບຄວາມນິຍົມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັນ້
ທັງທອງຖ່ິນຍັງໄດອາໄສທາແຮງດານພູມອາກາດ ຍົກສູງປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ລາຍຮັບການປູກພືດຜັກ, ເຊິ່ງໄດເຮັດໃຫຂະ
ແໜງການໝາກໄມ ເຊ່ັນການປູກໝາກຄາຍ, ຕ້ົນຊາເປັນຕ້ົນ  
ແລະ ຂະແໜງການລຽງສັດສີຂຽວ ເຊ່ັນ: ລຽງປາໃນນາ, ລຽງ
ໄກເປັນຕ້ົນ, ເພ່ີມທະວີຊອງທາງສາງລາຍຮັບໃຫກວາງຂ້ຶນ.
      ຖັງຊນຫົງເວ້ົາວາ: “ວຽກງານທ່ີພວກເຮົາຕອງການເຮັດ
ຍັງມີຫຼາຍ, ທ່ີຕາແສງລີຈື, ການສະແຫວງຫາຊີວິດການເປັນຢູ
ທ່ີດີງາມຂອງຜູຄົນຈະສືບຕຢາງບຢຸດຢ້ັງ.” 

玉溪市委宣传部供稿供图

位于玉溪市西北部的易门县是云南重要的铜矿区。长

期以来，铜产业发展为易门县绿汁镇遗留下丰富的铜文化

和多彩多姿的民俗。为了保留这一段历史，绿汁镇开始发

展工业遗产特色旅游，推进绿汁滇铜历史文化特色小镇建

设，焕发出新生机。
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读者反馈

■  本刊记者 毕漪倩 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີບັນດາໝູເພ່ືອນຜູອານທັງຫຼາຍ! ໃນສະບັບນ້ີ ຈິນດາຈະແບງປັນຈົດໝາຍຈາກໝູເພ່ືອນຜູອານສອງ

ຄົນຄື ນາງ ຊ່ັນຢູ(Shan Yu) ແລະ ນາງ ຊືກ່ົງ(Shi Gong), ເຊ່ິງເປັນນັກສຶກສາຈົບການຮຽນໃນປີ 2021ຈາກມະ

ຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ ສາຂາວິຊາພາສາລາວ.
金达 ：读者朋友们，大家好！本期，金达为大家分享两位读者朋友的来信。他们是北京外国语大学老挝语

专业 2021 届本科毕业生山玉和石攻。

ນາງ ຊ່ັນຢູ: ນັບຕ້ັງແຕຂອຍໄດເລືອກວິຊາພາສາລາວແລວ, ຂອຍໄດມີສາຍພົວພັນແໜນແຟນກັບ “ຈໍາປາ”. ດອກຈໍາປາກາຍເປັນ

ດອກໄມທ່ີຂອຍມັກທ່ີສຸດ ແລະ ວາລະສານ ຈໍາປາ ກໍໄດກາຍເປັນວາລະສານທ່ີຂອຍຕອງອານເກືອບທຸກສະບັບ. ຂອຍຍັງຈ່ືໄດຄວາມພໍ

ໃຈທ່ີຂອຍຕິດຕກັບວາລະສານ ຈໍາປາ ເປັນຄ້ັງທໍາອິດ, ເຊ່ິງຂອຍຖືເອົາວາລະສານ ຈໍາປາ ຫຼາຍຫົວຈາກຫອງການຂອງອາຈານມາ

ອານ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ວາລະສານ ຈໍາປາ ຍັງໄດອອກວາລະສານເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊ່ິງສຳລັບຂອຍແມນສະດວກຫຼາຍຂ້ຶນໃນການອານ.
山玉 ：自从选择了老挝语专业，就和“占芭”结下了不解之缘。占芭花成了我很喜欢的花，《占芭》杂志也成了我几乎期

期必读的刊物。我还记得，和《占芭》的第一次接触——从老师办公室抱回厚厚一摞《占芭》杂志时心里的那份满足感。

现在，《占芭》还有了电子版，对我而言更方便阅读了。

ເມ່ືອປຽບທຽບກັບເນ້ືອໃນເປັນທາງການຫຼາຍກວ່າທ່ີຂອຍໄດຮຽນຢູໃນມະຫາວິທະຍາໄລນ້ັນ, ວາລະສານ ຈໍາປາ ແມນມີທັງຄວາມ

ເປັນທາງການ ແລະ ຄວາມບັນເທິງໄປພອມກັນ, ເຊິ່ງຂອຍບພຽງແຕສາມາດຮຽນຮູຄໍາສັບກຽວກັບເລື່ອງໃຫຍສຳຄັນຂອງປະ

ເທດເທ່ົານ້ັນ, ຍັງສາມາດຮູຈັກຄໍາສັບທ່ີກຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ການບັນເທີງ, ແລະ ຄໍາສັບເຫ່ົຼານ້ີຈະຖືກນໍາໃຊຫຼາຍເມ່ືອຂອຍ

ລົມກັບໝູເພ່ືອນຄົນລາວ. ຕົວຢາງວາໃນສະບັບເດືອນມັງກອນ, ໄດເລ່ົາເຖິງ “ວັດທະນະທໍາທາງຮອມ” ແລະ ວັດທະນະທໍາ “ອີໂມຈິ
(Emojis)” ທັງມີລົດຊາດຈີນ ທັງມີລັກສະນະໄວໜຸມ, ບົດຕາງໆທ່ີຈັດວາງອອກມາເຊ່ັນ “ປີຂານສິລິມຸງຄຸນ” ໄດແນະນໍາວັດທະນະ

ທໍາບຸນກຸດຈີນທ່ີມີຄວາມຮູສຶກໃນວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ. ຍອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍດານເນ້ືອໃນຂອງວາລະສານ ຈໍາປາ ເຮັດໃຫຂອຍມີ

ປະສົບການການຮຽນດີຫຼາຍ, ເຊ່ິງບພຽງແຕສາມາດຮຽນພາສາເທ່ົານ້ັນ ຍັງສາມາດຮຽນຮູວັດທະນະທໍາໄດອີກ.
比起在学校学到的内容，《占芭》雅俗共赏，我既能从中学习到关于国家大事的相关词汇，也能认识到与文化娱乐相关

的词汇，而这些词汇在我和老挝朋友沟通时常常能用到。比如今年 1 月刊讲到的胡同文化和“表情包”文化，既有中国

味又非常年轻化，“虎年大吉”策划中对中国春节文化的介绍也特别有生活气息。正是因为《占芭》内容的多样性，让

我拥有了非常棒的学习体验——既能学习语言，也能了解文化。
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ນາງ ຊືກ່ົງ: ຂອຍແມນໝູເພ່ືອນທ່ີຮຽນຢູຫອງດຽວກັນກັບນາງ ຊ່ັນຢູ. ເມ່ືອຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລ, ວາລະສານ ຈໍາປາ 

ແມນປ້ຶມພາສາລາວທ່ີພວກເຮົາຍາດກັນອານ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍໄດເຮັດວຽກແລວ, ແຕຖານະທ່ີເປັນຜູອານອັນຈິງໃຈ

ຕວາລະສານ ຈໍາປາ ແມນບເຄີຍປຽນແປງ, ແຕລະເດືອນ ຂອຍກໍລໍຖາການອັບໂຫຼດຂອງວາລະສານເອເລັກໂຕຣ

ນິກຕາມເວລາ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູໃຊພາສາຈີນ ແລະ ພາສາລາວ, ຂອຍໄດຮຽນຮູຈາກວາລະສານວາຈະເລ່ົາເລ່ືອງ

ຈີນດວຍພາສາລາວໃຫໝູເພ່ືອນຄົນລາວຟັງແນວໃດ.
石攻 ：我和山玉是同班同学。读书的时候，《占芭》杂志是我们抢着看的老文读物。现在，我已经工作了，

但《占芭》杂志忠实读者的身份从未改变，每月我都准时等待杂志电子刊上线。作为一名中文和老文的双

语使用者，我通过阅读杂志学习到如何用老文讲述中国故事给老挝朋友听。

ກອນອ່ືນຫມົດ, ຂອຍມັກວິຈິດຕະທັດຂອງວາລະສານ ຈໍາປາ ຫຼາຍ, ການເຮັດຫນາປົກຂອງແຕລະສະບັບກໍງາມ

ຫຼາຍ ແລະ ການຈັດໜາຈັດແຖວກໍພໍດີເໝາະສົມ, ເມ່ືອເປີດວາລະສານຈະຮັບຮູໄດເຖິງຄວາມສຸກຂອງການເບ່ິງ. 

ສໍາລັບເນ້ືອໃນຂອງບົດຕາງໆ ບພຽງແຕໄດລາຍງານກຽວກັບເຫດການພ້ົນເດ່ັນຄື ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ 

ງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ, ຍັງໄດເລ່ົາເຖິງວິຖີຊີວິດຄື ການຄາມືສອງ ພອດແຄສ(podcast) ແລະອ່ືນໆ, 

ເຊ່ິງອາດຈະເວ້ົາໄດວາລວມມີໝົດທັງທຸກສ່ິງທຸກຢາງ. ຫວັງວາວາລະສານ ຈໍາປາ ຈະນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ!
首先，我非常喜欢《占芭》的审美，每一期封面都制作精良，排版密度适中，打开杂志有一种视觉上的

享受。其次是文章内容，既报道中老铁路、冬奥会这样的热点事件，也讲述二手交易、播客等生活方式，

可谓包罗万象。希望《占芭》越办越好！

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຫຼາຍໆຕຈົດໝາຍຈາກນາງ ຊ່ັນຢູ ແລະ ນາງ ຊືກ່ົງ. ໃນຊມປີມໆ ມານ້ີ, ຄຽງຄູກັບການ

ກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາລາວ-ຈີນໄດຮັບໝາກຜົນຢາງຕເນ່ືອງ, ຊາວໜຸມຈີນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ

ໄດເລືອກຮຽນພາສາລາວ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງມີຊາວໜຸມລາວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດເລືອກຮຽນພາ

ສາຈີນ ແລະ ມາຮຽນຢູຈີນ. ວາລະສານ ຈໍາປາ ຫວັງວາຈະຮູຈັກຊາວໜຸມຂອງລາວຈີນສອງປະເທດ

ຫຼາຍຂ້ຶນ, ແລກປຽນຮວມກັນ ເຕີບໃຫຍຮວມກັນ ແລະ ປະກອບສວນເຂ້ົາໃນຄູ່ຮວມຊາຕາກໍາລາວ-ຈີນ

ຮວມກັນ.
金达 ：谢谢山玉和石攻的来信。近年来，随着中老命运共同体建设不断取得积极成果，越来越

多的中国年轻人选择学习老挝语，同样有越来越多的老挝年轻人选择学习中文、来中国留学。《占

芭》杂志希望能认识更多的两国年轻人，一起交流、一起成长、一起为中老命运共同体贡献一

份力量。
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