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      ການຮັກສາ ແລະ ຖາຍທອດມ�ລະດົກທາງດານວັດທະ

ນະທ�າປະຫວັດສາດໃຫດີເປັນການຮັບຜິດຊອບຕປະຫວັດສາດ 

ແລະ ຕປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາຕອງເພ່ີມທະວີວຽກງານໃນການ

ຄ້ົນຄວາບູຮານວິທະຍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ເຮັດໃຫວັດຖບູ

ຮານທ່ີເກັບຮັກສາໄວໃນຫ�ພິພິທະພັນ, ມ�ລະດົກທ່ີຢູເທິງຜືນແຜນ

ດິນອັນກວາງໃຫຍ ແລະ ຕົວອັກສອນທ່ີຂີດຂຽນໄວຢູໃນຄຳພີ

ເກ່ົາແກນ້ັນ ມີຊີວິດຊີວາຂ້ຶນມາ, ເພ່ືອຫຼລຽງໃຫວັດທະນະທ�າ

ປະຫວັດສາດຂອງທ່ົວສັງຄົມມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນ.
保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人

民负责。我们要加强考古工作和历史研究，让收藏在博

物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍

里的文字都活起来，丰富全社会历史文化滋养。

——ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດແຫງ ສປ ຈີນ
——中国国家主席 习近平

g,njv[6Iko7tfuwfhrq[da[dkoxtfyf7yflhk'.s,jfhko;afmtotme

①

②

      ປີມໆ ມານ້ີ, ມີຫ�ພິພິທະພັນຫຼາຍແຫງໃນປະ

ເທດຈີນໄດສາງຜະລິດຕະພັນປະດິດຄິດສາງດານ

ວັດທະນະທ�າທ່ີມີເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ໂດຍອີງ

ໃສເຄ່ືອງເກັບສະສົມທ່ີຢູພາຍໃນຫ�ພິພິທະພັນ, ຈາກ

ອາຫານເຄ່ືອງດ່ືມຮອດເຄ່ືອງຫ້ິຼນ ຈາກເຄ່ືອງຂອງ

ປະດັບຈົນຮອດເຄ່ືອງນຸງຫ່ົມ, ການປະດິດຄິດສາງ

ດານວັດທະນະທ�າຂອງຫ�ພິພິທະພັນທີ່ທັງໜາຫຼິ້ນ 

ທັງງາມ ທັງມີປະໂຫຍດໃນການໃຊສອຍນ້ັນ ໄດ

ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຜູຄົນນັບມ້ືນັບຫຼາຍ

ຂ້ຶນ, ຍັງໄດກະຕຸນຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຢາກ

ຮູຢາກເຫັນຂອງມວນຊົນຕກັບວັດທະນະທຳປະ

ຫວັດສາດນຳອີກ. 
近年来，中国多家博物馆开始依托馆内

藏品打造特色文创产品，从饮食到玩具，从

摆件到服饰，好玩、好看、好用的博物馆文

创赢得越来越多人的喜爱，也激活了大众对

历史文化的好奇心和求知欲。
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当考古遇到文创
③

ຮູບ ① ຮູບຖາຍຮວມກັນລະຫວາງເຄ່ືອງແປະຕູເຢັນທ່ີເປັນຮູບຊົງ

ໜາກາກຄ�າໃນຫ�ພິພິທະພັນໂພນສາມດາວ ແລະ “ໜາກາກຄ�າ” ທ່ີ

ເປັນຕ້ົນແບບ.

图① 三星堆博物馆的金面罩文创冰箱贴和原型“金面

罩”合影。新华社 图

ຮູບ ② ຮູບປ້ັນມາແລນທອງສ�າລິດທ່ີເປັນ “ສ່ິງປະເສີດທ່ີສຸດ” ໃນຫ�

ພິພິທະພັນແຂວງກັນຊ(Gansu Province) ແລະ ກາເຟຮູບປັ້ນ

ມາແລນທອງສຳລິດ.

图② 甘肃省博物馆的“镇馆之宝”铜奔马和铜奔马咖

啡。 新华社 图

ຮູບ ③ ຮູບປ້ັນນັກຂັບລ�າສະໄໝລາຊະວົງຮ້ັນ(Han Dynasty)ທ່ີ

ວາງສະແດງຢູໃນຫ�ພິພິທະພັນເສີງຕູ(Chengdu Museum) 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະດິດຄິດສາງດານວັດທະນະທ�າທີ່ຖືຮູບປັ້ນດັ່ງ

ກາວເປັນຕ້ົນແບບ.

图③ 成都博物馆展出的汉代陶说唱俑，和以其为原型的

文创产品。 新华社 图

ຮູບ ④ ເຄື່ອງຫອຍໃນລົດ(ທາງໜາ) "ມຽວຫວາ"(Miaowa) 
ແລະ ພະພຸດທະຮູບ kalavinka(ພາສາສັນສະກິດ)ພາຍໃນຫ�ພິ
ພິທະພັນ ໜິງເຊຍ

图④ 宁夏博物馆的文创产品“妙娃”车载挂件（前）与

馆藏迦陵频伽。新华社 图

④
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ເຂ້ົາສູລະດູຮອນ, ພືດນ�າ້ຂອງເມືອງເຮຊິກເຕັນ(Keshketeng) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນໃນ(Inner Mongolia Autonomous Region) 

ຂຽວງາມອຸມທຸມ, ຝູງມາກ�າລັງແລນຢູກາງນ�າ້ ເຊ່ິງເປັນຮູບພາບທ່ີແກນກາ ແລະ ສວຍງາມຫຼາຍ.

入夏，内蒙古自治区克什克腾旗水草肥美，一群骏马在水中奔驰，十分骏美。CFP 图

ເຂດໂຮງຮຽນ ຣົງຈ່ຽງ ຂອງໂຮງຮຽນມັດ
ທະຍົມຕອນຕ້ົນ ກ້ັນໂຈ່ວແຂວງຈ່ຽງຊີ ປ່ຽນ
ແປງຫຼັງຄາເປັນສວນປູກຜັກ. ໃນວັນທີ 9 
ພຶດສະພາ, ນັກຮຽນເຂ້ົາຮ່ວມການປູກຝັງ
ພືດກະສິກຳໃນຫ້ອງຮຽນການອອກແຮງ
ງານ ກ�ຄື “ສວນຜັກທາງອາກາດ”, ເພື່ອ
ຮ�າ່ຮຽນທັກສະການອອກແຮງງານ.

江西省赣州中学蓉江校区将楼顶改

造成菜园。5月9日，学生在“空

中菜园”劳动课堂中参与农作物种

植，学习劳动技能。CFP 图

04

|   视觉lkp8krkI6h



ວັນທີ 15 ເດືອນພຶດສະພາ, ເຄ່ືອງບິນລອຍອາກາດລຸນ III “ຈີມູໝາຍເລກ 1” 
ທີ່ຄົ້ນຄິດປະດິດສາງໂດຍປະເທດຈີນເອງ, ໄດສາງສະຖິຕິໂລກໃນການສ�າ
ຫຼວດວິທະຍາສາດດານພູມອາກາດທີ່ມີລະດັບໜານ�້າທະເລ 9032 ແມັດ. 
ເຄ່ືອງບິນລອຍອາກາດໄດເກັບກຳຂ�ມູ້ນວິທະຍາສາດຢູເທິງອາກາດສູງ, ເຊ່ິງ
ຈະນ�າໃຊໃນການຄ້ົນຄວາ, ຕິດຕາມການໝູນວຽນຂອງນ�າ້ໃນພາກພ້ືນ, ຕິດ
ຕາມວັດແທກການປຽນແປງຂອງອາຍນ�າ້ ແລະ ສວນປະກອບຂອງມັນໃນ
ໜາດິນ ແລະ ຊ້ັນບັນຍາກາດ. 

5月15日，中国自主研发的系留浮空器“极目一号”Ⅲ型浮空

艇，创造了海拔9032米的大气科学观测世界纪录。浮空艇在高

空采集的科学数据，将用于研究、追踪区域水循环，监测地面和

空中大气水汽和组分的变化。新华社 图

ໄລຍະໃກໆນີ້, ຢູຮອມຊນເສີງ(Shuncheng 

Lane)ທີ່ຢູ ໃຕກ�າແພງເມືອງຈຽນໂກວເໝີນ 
(Jianguomen) ຂອງນະຄອນຊີອານ ແຂວງ
ສັນຊີ(Xi'an City, Shaanxi Province), 
ຮູບແຕມໃສຝາແບບ 3 ມິຕິຈ�ານວນ 20 ກວາ
ຮູບ ໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງພາບການດຳລົງຊີ
ວິດຫຼາຍໆຢາງໃນລາຊະວົງຖັງປີ 618-ປີ 907). 
ເມ່ືອຜູຄົນຍາງເລາະໃນຮອມຖະໜົນປຽບເໝືອນ
ວ່າໄດຂາມຍຸກກັບໄປລາຊະວົງຖັງ.

近日，陕西省西安市建国门城墙下的顺

城巷，20多幅3D效果的壁画描绘出唐

朝的许多生活场景。走在街巷中，人们

仿佛穿越到了唐朝。CFP 图

ໃນຕອນທ່ຽວວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ສະມາຊິກທິມ
ງານສຳຫຼວດສາຍພູຫິມະໄລຈຳນວນ 13 ຄົນ
ໄດ້ຂ້ຶນຮອດຈອມພູຫິມະໄລຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ນ້ີ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງການສຳຫຼວດສາຍພູຫິມະ
ໄລປະເທດຈີນໄດ້ບຸກທະລຸຄວາມສູງຈາກໜ້າ
ນ�້າທະເລໃນ 8000 ແມັດຂຶ້ນໄປ. ໃນຮູບພາບ
ແມ່ນພວກສະມາຊິກທິມງານກຳລັງຕິດຕັ້ງສະ
ຖານີອຸຕຸນິຍົມແບບອັດຕະໂນມັດເທິງພູທ່ີມີຄວາມ
ສູງຈາກໜ້ານ�້າທະເລໃນ 8000 ກວ່າແມັດຢູ່
ເທິງພູຫິມະໄລ.

5月4日中午，13名珠峰科考队员成功登

顶珠穆朗玛峰。这是中国珠峰科考首次

突破8000米以上海拔高度。图为科考队

员在珠峰海拔8800米以上架设自动气象

站。新华社 图
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      ໃນ 40 ກວາປີແຫງການປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູໂລກ
ພາຍນອກ, ເສດຖະກິດຈີນໄດຜານກາຍຂ້ັນຕອນການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກຳໃນລັກສະນະແຮງງານໜາແໜນ, ສວນໃນປັດຈຸ
ບັນໄດກາວເຂ້ົາສູໄລຍະໃໝທ່ີຈະປຽນຈາກປະເທດໃຫຍໃນການ
ຜະລິດຕະພັນ ມາເປັນ ປະເທດການສາງສາແບບນະວັດຕະກຳ
ໃໝແລວ, ອັນນີ້ຈຶ່ງຕອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີທັກສະຄຸນນະ
ພາບສູງທ່ີຮັກຫອມຕຳແໜງວຽກງານ ທ່ີມີພ້ືນຖານໝ້ັນຄົງ ແລະ 
ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຈົນເຖິງ “ຊາງໃຫຍຂອງປະເທດ” ເປັນ
ຊດໃຫຍ.
      ອາຊີວະສຶກສາເປັນການສຶກສາແບບໜ່ຶງ ເພ່ືອບຳລຸງສາງ
ບຸກຄະລາກອນທ່ີມີທັກສະຄຸນນະພາບສູງ, ເຮັດໃຫຜູຮັບການສຶກ
ສາປະກອບມີຈັນຍາບັນດານຕຳແໜງ ວັດທະນະທຳວິທະຍາສາດ 

今天的中国，“制造”与“创造”之路同样宽广，研

发人才与技能人才的需求同样巨大。而放眼现实，中国制

造业 10 大重点领域人才缺口率逐年增大，预计 2025 年

将达到 48%。作为技能型人才的培养摇篮，职业教育某

种意义上是支撑中国制造转型升级的关键抓手之一。

CFP 图
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ຄວາມຮູດານວິຊາການ ຄວາມສາມາດດານເຕັກນິກ ຄຸນນະ
ພາບວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມສາມາດການເຄ່ືອນໄຫວອ່ືນໆ ໃນ
ການບັນລຸການພັດທະນາວິຊາຊີບທ່ີຕອງການ, ເຊ່ິງມັນໄດລວມ
ທັງການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ.
      ໃນປັດຈຸບັນ, ປະເທດຈີນລວມມີໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຈຳນວນ 
11300 ແຫງ, ນັກຮຽນທ່ີກຳລັງຮຽນຢູໂຮງຮຽນລ່ືນກາຍ 30 
ລານຄົນ. ໃນ 5 ປີທ່ີຜານໄປ, ໃນຂົງເຂດຂະແໜງການຜະລິດ
ທັນສະໄໝ ຂະແໜງການບ�ລິການທັນສະໄໝ ແລະ ຂະແໜງ
ອ່ືນໆ, ຄົນປະກອບອາຊີບຢູແນວໜາທ່ີເພ່ີມມາໃໝໃນ 70% ຂ້ຶນ
ໄປ ແມນນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ.
      ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ປີ 2022, ກົດໝາຍວາດວຍອາຊີ
ວະສຶກສາແຫງ ສປ ຈີນ ທ່ີປັບປຸງໃໝໄດເກີດມີຜົນສັກສິດຢາງ
ເປັນທາງການ. ນ້ີເປັນການປັບປຸງໃຫຍຄ້ັງທຳອິດພາຍຫັຼງກົດ
ໝາຍນ້ີໄດສາງຂ້ຶນມາໃນ 26 ປີທ່ີຜານມາ, ເຊ່ິງມັນໄດຊ້ີແຈງ
ອີກກາວໜຶ່ງຕລະບອບການສອບເສັງການຮັບນັກສຶກສາ ລະ
ບອບການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະອ່ືນໆ, ທັງໄດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອງການທາງການຮຽນຂອງນັກສຶກສາທ່ີມີພອນສະຫວັນທ່ີແຕກ
ຕາງກັນ ທັງໄດສະໜອງພ້ືນທ່ີການກາຍເປັນບຸກຄະລາກອນ ແລະ
ການເຕີບໃຫຍທ່ີຫຼາກຫຼາຍ.
      ປະເທດຈີນໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ເສ້ັນທາງແຫງ “ການຜະລິດ” 
ແລະ ເສ້ັນທາງແຫງ “ການປະດິດສາງໃໝ່” ກວາງໃຫຍເຊ່ັນ
ກັນ, ຄວາມຕອງການຕບຸກຄະລາກອນດານການຄ້ົນຄວາ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນດານທັກສະແມນຍິ່ງໃຫຍເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອ
ເບິ່ງໄປຕາມຄວາມຈິງແລວ, ອັດຕາການຂາດເຂີນບຸກຄະລາ
ກອນໃນຂະແໜງສຳຄັນ 10 ຂະແໜງຂອງອຸດສາຫະກຳປະ
ເທດຈີນ ຄອຍໆເພ່ີມເຕີມຂ້ຶນໃນແຕລະປີ, ຄາດຄະເນຈະສູງເຖິງ
48% ເມ່ືອປີ 2025. ໂດຍເປັນບອນຝຶກຝົນຫຼຫຼອມບຸກຄະລາກອນ
ດານທັກສະ, ອາຊີວະສຶກສາໃນຄວາມໝາຍໃດໜ່ຶງແລວ ເປັນ
ໜ່ຶງໃນຂອດສຳຄັນຄ�າ້ຊໃນການຫັນຮູບແບບ ແລະ ການຍົກລະ
ດັບການຜະລິດຂອງປະເທດຈີນ.
      ຄຽງຄູກັນກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍໃໝ, ໃນຊ້ັນຄົນຕາງໆ
ໃນປະເທດຈີນ ປະຊາຊົນເລີ່ມປຽນແປງຄວາມເຫັນຕອາຊີວະ
ສຶກສາ, ແລະ ຄາດຫວັງຕອາຊີວະສຶກສາຈະນຳໂອກາດອັນຍ່ິງ
ຫຼາຍກວາມາໃຫແກຄົນຮຸນຫັຼງ ກ�ຄື ເຮັດໃຫເຂົາເຈ້ົາກາຍເປັນຜູ
ອອກແຮງງານທີ່ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາສັງຄົມໃນອະນາ
ຄົດ ເໝາະສົມກັບຈິດໃຈສວນບຸກຄົນ ແລະ ປະກອບມີທັກສະດານ
ວິຊາຊີບທ່ີດີເດ່ັນ ແລະ ຄວາມຮູສຶກເອກອາງທະນົງໃຈຕວິຊາ
ຊີບ. 稿件来源：本刊综合
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职业 教育法

关键词

      ໃນການກຳນົດຕປະເພດ, ກົດໝາຍວາດວຍອາຊີວະສຶກ

ສາສະບັບປັບປຸງໃໝໄດຊ້ີແຈງເປັນຄ້ັງທຳອິດວາ, ອາຊີວະສຶກ

ສາເປັນປະເພດການສຶກສາທ່ີມີຕຳແໜງອັນສຳຄັນ ແລະ ເທ່ົາ

ທຽມກັນກັບສາມັນສຶກສາ, ເປັນພາກສວນອັນສຳຄັນຂອງການ

ພັດທະນາລະບອບການສຶກສາແຫງຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ

ມະນຸດ, ເປັນຊອງທາງອັນສຳຄັນໃນການບຳລຸງສາງບຸກຄະລາ

ກອນທ່ີລັກສະນະຫຼາກຫຼາຍ ການສືບທອດທັກສະເຕັກນິກ ແລະ 

ຖານະເທ່ົາທຽມກັນ
平等地位

ການສ່ົງເສີມການປະກອບອາຊີບ.

      ກົດໝາຍໃໝໄດກຳນົດວາ ນັກສຶກສາທ່ີຮຽນຈົບຈາກໂຮງ

ຮຽນວິຊາຊີບໄດຮັບໂອກາດອັນເທົ່າທຽມກັນກັບນັກສຶກສາທີ່

ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນສາມັນໃນຊ້ັນດຽວກັນໃນດານການຍົກ

ລະດັບການສຶກສາ ດານການປະກອບອາຊີບ ດານການພັດທະ

ນາວິຊາຊີບ ແລະອ່ືນໆ, ຫາມສາງນະໂຍບາຍທ່ີມີລັກສະນະຈຳ

ແນກ.

CFP 图
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      ການຜະລິດ ແລະ ການສິດສອນເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັນ, ໂຮງ

ຮຽນ ແລະ ວິສາຫະກິດຮວມມືກັນ ເປັນຮູບແບບພ້ືນຖານການ

ດຳເນີນຂອງອາຊີວະສຶກສາ. ກົດໝາຍວາດວຍອາຊີວະສຶກສາ

ສະບັບປັບປຸງໃໝໄດປຽນແທນຄຳສັບ “ການຜະລິດ ແລະ ການ

ສິດສອນປະສານສົມທົບກັນ” ແຕກອນມາເປັນ “ການຜະລິດ 

ແລະ ການສິດສອນເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັນ” ປັດຈຸບັນ, ແລະ ໄດຊ້ີ

ແຈງອີກກາວໜຶ່ງວາ: ປະເທດສົ່ງເສີມບົດບາດຫຼັກຂອງການ

ຈັດການຮຽນອັນສຳຄັນຂອງວິສາຫະກິດ, ສ່ົງເສີມວິສາຫະກິດ

ເຂ້ົາຮວມອາຊີວະສຶກສາຢາງເລິກເຊ່ິງ ຂົນຂວາຍວິສາຫະກິດ

ຈັດຕ້ັງອາຊີວະສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ; ສຳລັບວິສາຫະກິດກ�

ສາມາດຈັດຕ້ັງຕຳແໜງດຳເນີນວຽກງານດານອາຊີວະສຶກສາ

ເປັນອາຊີບສະເພາະ ຫືຼ ອາຊີບສຳຮອງ; ສະພາບການດຳເນີນ

ອາຊີວະສຶກສາຂອງວິສາຫະກິດຄວນຈັດເຂົ້າໃນລາຍງານພັນ

ທະສັງຄົມຂອງວິສາຫະກິດ.

      ໄລຍະຍາວນານທ່ີຜານມາ, ປະຊາຊົນຈີນມີຄວາມເຫັນ

ຮັບຮູທົ່ວໄປອັນໜຶ່ງ ຄື: ອາຊີວະສຶກສາເປັນການສຶກສາແບບ

ໜ່ຶງທ່ີລະດັບຕາ, ຊອງທາງການພັດທະນາຂອງນັກສຶກສາແບບ

ນ້ີບສະດວກ ແລະ ບກວາງ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ 

ທ່ີປັບປຸງແລວນ້ັນໄດກຳນົດວາ, ປະເທດຈະຈັດຕ້ັງ ແລະ ປັບປຸງ

ລະບອບການຢ້ັງຢືນ ການສະສົມ ແລະ ການຫັນປຽນຂອງຄະ

ແນນການຮຽນ ວຸດທິ ແລະ ຜົນງານການຮຽນອ່ືນໆລະຫວາງ

ການສຶກສາ ກັບ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນໂຮງຮຽນປະເພດ 

ແລະ ລະດັບຕາງໆໃຫສົມບູນ, ຊກຍູສົ່ງເສີມການສາງສາທະ

ນາຄານຄະແນນການຮຽນອາຊີວະສຶກສາແຫງຊາດ, ເພ່ືອຊກ

ຍູການເຊ່ືອມໂຍງເຂົ້າກັນ ແລະ ການຍອມເຫັນດີນຳເຊິ່ງກັນ 

ແລະ ກັນລະຫວາງຜົນງານການຮຽນຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 

ສາມັນສຶກສາ.

      ກົດໝາຍໃໝຍັງໄດກຳນົດອີກວາ, ຫາມໜວຍງານການ

ໃຊແຮງງານສາງຕ້ັງເງ່ືອນໄຂດ້ານການຮັບສະໝັກການສອບ

ເສັງ ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ການຈາງງານທ່ີກີດຂວາງນັກ

ສຶກສາທ່ີຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໃນການປະກອບອາຊີບ

ຢາງສະເໝີພາບ ແລະ ການແຂງຂັນຢາງຍຸຕິທຳ.

ສາມັນສຶກສາ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັນ
普职融通

ການຜະລິດ ແລະ ການສິດສອນເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັນ
产教融合
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dkog]nvdvk-u;tlbdlk, g0qkg9qhkwfhIa[spa'c]h;?
选择职业教育，他们收获了什么？

国家层面大力推进，产业发展人才需求紧迫，职业

教育体系本身不断自强求变，社会对职业教育的观念认知

正悄然转变……在中国，职业院校毕业生越来越抢手，一

些学生根据自己的人生规划主动选择职业学校，同样收获

满满。

      ການຊກຍູສ່ົງເສີມຢາງແຂງແຮງໃນລະດັບຊາດ, ຄວາມ
ຕອງການຕ�ບຸ່ກຄະລາກອນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການຢ່າງ
ເລັ່ງດວນ, ລະບອບອາຊີວະສຶກສາຕົວມັນເອງໄດເຂັ້ມແຂງ
ຂ້ຶນ ແລະ ຊອກຫາການປຽນແປງ, ທັດສະນະຕອາຊີວະສຶກສາ
ຂອງສັງຄົມກຳລັງປຽນແປງຢາງງຽບໆ…ຢູຈີນ, ນັກສຶກສາ
ທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໄດຮັບຄວາມນິຍົມນັບມື້ນັບ
ຫຼາຍຂ້ຶນ, ມີນັກສຶກສາບາງຄົນເລືອກອາຊີວະສຶກສາຢາງເປັນ
ເຈ້ົາຕົນເອງ ຕາມແຜນການຊີວິດຂອງຕົນ, ເຊ່ິງກ�ມີຜົນຮັບຢາງ
ອຸດົມສົມບູນ.

①

② ③
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      ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2021, ຫັຼງຈາກປຽນເປັນມະຫາວິທະຍາ
ໄລວິຊາຊີບຊັ້ນປະລິນຍາຕີແລວ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິ
ຊາຊີບອຸດສາຫະກຳເຫີເປີຍ(Hebei Vocational University

Of Industrial  and And Technical)ໄດຕອນຮັບນັກສຶກສາ
ປະລິນຍາຕີຊດທຳອິດເຂົ້າມາ. ທາວ ຢາງຈື້ຖົງ(Yang Zhi

tong)ອາຍຸ 18 ປີ ທ່ີມາຈາກນະຄອນຖາງຊານແຂວງເຫີເປີຍ
(Tangshan City, Hebei Province)ເປັນໜ່ຶງໃນນັກສຶກສາ
ປະລິນຍາຕີຈຳນວນ 350 ຄົນຂອງໂຮງຮຽນນ້ີ. ລາວໄດເຂ້ົາ
ຮວມການຮຽນວິຊາເຕັກນິກໂລຫະອັດສະລິຍະເຫຼັກກາພາກວິ
ຊາວິສະວະກຳວັດສະດຸ ແລະ ກາຍເປັນຫົວໜາຫອງຮຽນໂດຍ
ຜານການແຂງຂັນການເລືອກຕ້ັງ.
      “ວຽກງານພແມຂອງຂອຍແມນກຽວພັນກັບເຫັຼກກາ, ຂອຍ
ສຳຜັດມັນຕ້ັງແຕນອຍ, ຫວັງວາຈະສາມາດຊອກຫາວຽກງານ
ໃນຂະແໜງເຫຼັກກາໄດໃນອະນາຄົດ.” ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຫດຜົນ
ທ່ີເລືອກໂຮງຮຽນນ້ີ, ທາວ ຢາງຈ້ືຖົງ ກາວວາ: “ການເລືອກ
ມະຫາວິທະຍາໄລວິຊາຊີບຊ້ັນປະລິນຍາຕີແຫງໜ່ຶງ ຍ່ິງເໝາະ
ສົມກັບອຸດົມການທາງວຽກງານຂອງຂອຍ.” 
      ຫັຼງຈາກຮັບລາງວັນອັນດັບທີໜ່ຶງໃນການແຂງຂັນລາຍ
ການເຕັກນິກຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປັບປຸງສ່ິງແວດລອມຂອງ
ການແຂງຂັນທັກສະລະຫວາງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບປະເທດຈີນປ ີ
2021 ແລວ, ເມື່ອຍົກລາງວັນທີ່ໜັກໆຂຶ້ນ, ທາວ ເສີນສຽວ
ຈຽນ(Chen Xiaojian) ນັກສຶກສາພາກວິຊາສິ່ງແວດລອມ 

ແລະ ວິສະວະກຳເຄມີຂອງໂຮງຮຽນນີ້ ໄດຍິ້ມອອກມາດວຍ
ຄວາມດີໃຈ.
      “ໄລຍະການກະກຽມການແຂງຂັນແມນລຳບາກຫຼາຍ, 
ຕອງຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາຕິດຕກັນສິບກວາຊົ່ວໂມງໃນແຕລະ
ມ້ືໃນໜ່ຶງກວາເດືອນ, ແຕພາຍໃຕການຢູຮວມກັນ ແລະ ການ
ຂົນຂວາຍຂອງອາຈານ ຂອຍຮູສຶກວາຕົນເອງໄດມີການບຸກທະ
ລຸແຕລະມ້ື, ກ�ແມນການຝຶກອົບຮົມທ່ີຊ�າ້ໄປຊ�າ້ມາ ແລະ ມີລະ
ດັບຄວາມຫຍຸງຍາກສູງປານນີ້, ເຮັດໃຫຂອຍຮັບຮູວາຈິດໃຈ
ນັກຊາງທ່ີສຸມໃສ ແລະ ປາຖະໜາຕຄວາມປານີດແມນຫຍັງ.” 
ສຳລັບເລ່ືອງວາຈະມີແຜນການແນວໃດຕອະນາຄົດ, ທາວ ເສີນ
ສຽວຈຽນ ເວ້ົາວາລາວຈະສືບຕສູໄປ ແລະ ພະຍາຍາມຝຶກອົບ
ຮົມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
      ສຳລັບທານ ຫວັງເຈ້ິນເຈ(Wang Zhenjie)ເລຂາຄະນະ
ພັກມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບອຸດສາຫະກຳເຫີເປີຍ
ແລວ, ເປົ້າໝາຍການບຳລຸງອາຊີວະສຶກສາໃນລະດັບປະລິນ
ຍາຕີແມນຊັດເຈນ. “ເມ່ືອປຽບທຽບກັບສາມັນສຶກສາຊ້ັນປະລິນ
ຍາຕີ, ນັກສຶກສາວິຊາຊີບຊັ້ນປະລິນຍາຕີນອກຈາກປະກອບມີ
ຄວາມຮູດານທິດສະດີແລວ, ຍ່ິງຕອງການປະກອບມີທັກສະການ
ປະຕິບັດທ່ີຍ່ິງຊຳນານກວາ; ເມ່ືອປຽບທຽບກັບອາຊີວະສຶກສາ
ຊ້ັນສູງ ແມນຍ່ິງພ້ົນເດ່ັນກວ່າໃນດານຄວາມຮູລະດັບສູງ ແລະ 
ທັກສະບັນຫາທ່ີຊັບຊອນ.”

ຊອກເຫັນເປ້ົາໝາຍຂອງຕົນໂດຍຜານອາຊີວະສຶກສາ
通过职业教育找到目标

ຮູບ ①②③④ ທາງເລືອກອັນຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຊີວະ
ສຶກສາ: ການສອມແປງເຮືອບິນ, ການຟອນ, ມາລະ
ຍາດ ແລະ ສິລະປະກຽວກັບຊາ

图①②③④ 职业教育的多种选择：飞机维

修、舞蹈、礼仪、茶艺 新华社 图
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      ທາວ ເຈ້ິງເລ(Zheng Lei)ຮຽນຢູວິທະຍາໄລເຕັກນິກສວນ
ອຸດສາຫະກຳ ຊໂຈວ(Suzhou Industrial Park Institute of 

Vocational Technical)ແຂວງຈຽງຊ(Jiangsu Provin-

ce), ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບແຫງນ້ີສະໜອງບຸກຄະລາກອນເຕັກ
ນິກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫແກສວນອຸດສາຫະກຳຊໂຈວໃນແຕ
ລະປີ. ດອກເຕີ ຫວັງໂສວປິ່ນ(Wang Shoubin)ທີ່ເປັນຜູຮັບ
ຜິດຊອບຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບສວນອຸດສາຫະກຳຊ
ໂຈວ ເວ້ົາວາ: “ວິສາຫະກິດທ່ີຮວມມືກັບໂຮງຮຽນນ້ັນ ຕອງມີທິດ
ທາງເປັນເອກະພາບກັນກັບການພັດທະນາຂອງໂຮງຮຽນ, ຕອງ
ເປັນວິສາຫະກິດນຳໜາ, ສວນຫຼາຍເປັນວິສາຫະກິດ 500 ເຂ້ັມ
ແຂງໃນໂລກ.”
      ວິສາຫະກິິດເຫ່ົຼານ້ີສາມາດນຳເອົາຂ�ມູ້ນ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນທາງແນວໜາທ່ີສຸດມາໃຫແກອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ. 
ທານ ຫວັງໂສວປ່ິນ ເວ້ົາວາ: “ພວກເຮົາເພ່ືອຕັດໄລຍະລະຫວາງ
ນັກສຶກສາ ກັບ ຕຳແໜງວຽກງານໃຫໃກເຂ້ົາ, ໄດນຳເອົາສ່ິງ
ແວດລອມການຜະລິດອັນແທຈິງເຂ້ົາສູໂຮງຮຽນ. ຕົວຢາງວາ
ບ�ລິສັດຊ�າຊງ(Samsung)ໄດສະໜອງສາຍການຜະລິິດທ່ີເປັນ
ວິຊາການສາຍໜ່ຶງໃຫແກພວກເຮົາ, ຍົກຍາຍມັນຈາກໂຮງງານ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງຢູພ້ືນທ່ີການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູໂຮງຮຽນໂດຍກົງ,
ອາຈານຈຶ່ງສິດສອນນັກສຶກສາໃນທາມກາງບັນຍາກາດແບບ
ນີ້. ນັກວິສະວະກອນຂອງວິສາຫະກິດກ�ມາສອນການຮຽນໃຫ
ແກພວກນັກສຶກສາຢູໃນໂຮງຮຽນຢູສະເໝີ.”
      ທານ ຫວັງໂສວປ່ິນ ເຄີຍຖືກແຕງຕ້ັງໄປຊວຍເຫືຼອການ
ພັດທະນາໃຫແກວິທະຍາໄລວິຊາຊີບແຫງໜ່ຶງທ່ີແຂວງເຈ້ີຈຽງ
(Zhejiang Province), ຢູບອນນ້ັນ ສວນຫຼາຍແມນວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງ, ຂະແໜງການແມນຕາຕອຍ ບ
ມີຄວາມຕອງການຕບຸກຄະລາກອນດານເຕັກນິກຫຼາຍ. ທານ 
ຫວັງໂສວປ່ິນ ເວ້ົາວາ: “ອາຈານຂອງພວກເຮົາເປີດການຮຽນ
ເຂົ້າສູວິສາຫະກິດ ແລະ ເຮັດການຝຶກອົບຮົມແກກຳມະກອນ, 
ຍັງນຳພານັກສຶກສາຊວຍເຫືຼອວິສາຫະກິດແກໄຂບັນຫາອັນຫຍຸງ
ຍາກດານເຕັກນິກ. ເວລານານແລວ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫງ
ມີບຸກຄະລາກອນດານເຕັກນິກ, ເຂົາເຈ້ົາຫັນມາສອນນັກສຶກສາ 
ແລະ ສິດສອນປະສົບການບາງຢາງທີ່ໄດຮັບໃນການປະຕິບັດ
ແກນັກສຶກສາອີກ.

ການມີສາຍການຜະລິດຢູໃນໂຮງຮຽນ
学校里就有生产线
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①

②

ຮູບ ① ② ③ ທາງເລືອກອັນຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຊີວະສຶກສາ: ການຕັດແຍກ
ດວຍແປວໄຟ, ການຂັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ການແຕງອາຫານຈີນ

图①②③ 职业教育的多种选择：火焰切割、动车组驾驶、中餐烹

饪 新华社 图
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      “ເປັນຫຍັງລາຍຮັບຕອນການພັກລະດູຮອນຂອງໂຮງແຮມ
ນີ້ສາມາດມີຫຼາຍກວ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜານໄປ, ຄວນ
ສາງຕ້ັງນະໂຍບາຍການຈຳໜາຍແນວໃດ?” ພາຍໃນຫອງຮຽນ
ອັດສະລິຍະດີຈີຕອນຂອງວິທະຍາໄລວິຊາຊີບແຫງໃດໜ່ຶງທ່ີນະ
ຄອນ ຊຽງໄຮ, ຫັຼກສູດການບ�ລິຫານໂຮງແຮມອັນພິເສດຄ້ັງໜ່ຶງ
ກຳລັງດຳເນີນຢູ. ໂດຍຜານການຄົ້ນຄິດ, ພວກນັກສຶກສາໄດ
ສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ສາເຫດອອກມາ, “ລະບອບຕາຕະລາງ
ດິນຊາຍການແຂງຂັນ” ເຮັດການຈຳລອງຢາງທັນທີ, ແລະ ເຮັດ
ການສອງແສງອອກມາຕາມຜົນງານ, ຊວຍເຫືຼອອະທິບາຍໃຫ
ແກນັກສຶກສາຄວນສາງແຜນການທ່ີດີອອກມາແນວໃດ.
      “ນ້ີທັງເປັນເກມການແຂງຂັນຄ້ັງໜ່ຶງ, ທັງເປັນຫອງຮຽນ
ທ່ີໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕສ່ິງແວດລອມການສິດສອນ
ແບບດີຈີຕອນ.” ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນນ້ີໄດແນະນຳວາ, 
ຫອງຮຽນອັດສະລິຍະແບບດີຈີຕອນຫອງນີ້ໄດຈັດຕັ້ງມີລະບົບ
ການສິດສອນທາງໄກ, ຕາຕະລາງດິນຊາຍການແຂງຂັນສຳ
ລັບການສາງສາ ແລະ ການດຳເນີນໂຮງແຮມ, ແລະ ໂຄງ
ລາງກັບລະບອບຊອບແວອື່ນໆ, ໂດຍຜານການຈຳລອງການ
ຝຶກຕາຕະລາງດິນຊາຍ ການຈຳລອງການຝຶກອົບຮົມແບບຕົວ
ຈິງ ເປັນຕົ້ນ, ພວກນັກສຶກສາສາມາດຍົກສູງຄວາມສາມາດ
ການນຳໃຊດີຈີຕອນໃຫເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ພາຍໃນສິ່ງແວດລອມທີ່
ຄືຕົວຈິງ ແລະ ມີລັກສະນະສວນບຸກຄົນ.
      ຊມປີຜານມານ້ີ, ມີວິທະຍາໄລວິຊາຊີບທ່ີນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ

ໄດສະເໜີໃຫມີຫອງຮຽນອັດສະລິຍະ ສູນການສອນການຈຳລອງ
ການທົດລອງ(Virtual Reality/VR) ແລະ ຖານການສິດສອນ
ແບບດີຈີຕອນອ່ືນໆອອກມາ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕອງການຂອງ
ການສິດສອນ, ພອມທັງປະດິດສາງສ່ິງແວດລອມການສິດສອນ
ແບບດີຈີຕອນທ່ີດີເດ່ັນ. ໃນອີກດານໜ່ຶງ, ເສດຖະກິດໃໝທ່ີຖືຂ�້
ມູນໃຫຍ(big data) ການຄິດໄລຄລາວຄອມພິວຕີ້ງ(cloud 

computing)ເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດສິ່ງຕາງໆ(Internet of 

Things) ປັນຍາປະດິດ AI (Artificial intelligence training) 
ເປັນຕາງໜານ້ັນ ກ�ລັງເຈາະເຂ້ົາໃນຂະແໜງການຕາງໆ, ອາ
ຊີບໃໝ “ແບບດີຈີຕອນ” ສືບຕປະກົດອອກມາຢາງບຢຸດຢ້ັງ.
      “ແຕກອນ ພວກປະຊາຊົນມັກຄິດວາອະນາຄົດການປະ
ກອບອາຊີບຂອງນັກສຶກສາທ່ີຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ
ແມນບດີ, ແຕເສດຖະກິດອິນເຕີເນັດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ
ອາຊີບໃໝໄດອຳນວຍໂອກາດໃໝມາໃຫແກພວກເຮົາ.” ທາວ 
ໂຈຈືຢາງ(Zhou Ziyang) ເປັນນັກສຶກສາຜູໜ່ຶງທ່ີຮຽນຈົບຈາກ
ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ, ໃນປັດຈຸບັນກຳລັງເຮັດວຽກດານການ
ຝຶກ AI . ສຳລັບລາວແລວ, ພາລະກິດແບບໃໝ ແລະ ອາຊີບໃໝ
ບພຽງແຕກຳນົດຜູປະກອບອາຊີບຕອງມີຄວາມສາມາດທາງ
ຕຳແໜງທີ່ເຂັ້ມແຂງເທົ່ານັ້ນ, ພອມທັງເອົາໃຈໃສຕການດຶງ
ດູດບຸກຄະລາກອນເຕັກນິກທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ, ອັນນ້ີໄດອຳນວຍ
ໂອກາດການປະກອບອາຊີບອັນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພ້ືນທ່ີການພັດ
ທະນາໃຫແກນັກສຶກສາທ່ີຮຽນຈົບຈາກອາຊີວະສຶກສາ.

ອາຊີວະສຶກສາ ອາແຂນຮັບເອົາດີຈີຕອນ
职业教育拥抱数字化

③
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当中老铁路遇到职业教育

潘东辉来自老挝沙湾拿吉省，40 岁，是目前在昆明

铁道职业技术学院学习的 32 名老挝学员中年龄最大的。

来昆之前，潘东辉在沙湾拿吉职业技术学院任教，经过老

挝教育体育部技术与职业教育司推荐来华进修。其他学员

和潘东辉一样，都有着和铁道相关的学习经历或教学经历，

他们将成为未来的老挝铁道职业技术学院的中坚力量，担

负着培养老挝铁路人才的重任。

■ 本刊记者 陈创业 毕漪倩 / 文

①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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      “ເຈົາ້ໄດຮຽນພາສາຈນີເປນັເວລາດນົປານໃດແລວ?”

      "ຂອຍໄດຮຽນພາສາຈນີ 6 ເດອືນແລວ."

      ຕອນ ບາຍ ວນັ ທ ີ16 ພດຶສະພາ ນີ,້ ຢູເຂດກວນດູ  ນະຄອນ 

ຄນຸ ໝງິ  ແຂວງ ຢນຸນານ(Guandu District, Kunming City, 

Yunnan Province), ໃນຫອງ 301, ຕກຶອາຄານ ທຽນໂຢ

(Tianyou), ວທິະຍາ ໄລ ເຕກັນກິວຊິາຊບີ ລດົ ໄຟ ຄນຸ ໝງິ(Kun

ming Railway Vocational Technical College), ອາ

ຈານກ�າລັງສອນວິຊາພາສາຈນີ ພືນ້ຖານໃນ ບັນຍາກາດອນັມີ

ຄວາມ ຜອນຄາຍ  ແລະ ຄວາມມີຊວີດິຊວີາ. ນກັຮຽນ ໃນ ຫອງ 

ຮຽນ ແມນມາ ຈາກລາວ—ອກີປາຍໜຶງ່ຂອງເສັນ້ທາງລດົໄຟ

ລາວ-ຈນີ.

      ທາວ ສຄຸານທອນ ປານປນັຍາ, ຜູ ນັງ່ຢູ ເບືອ້ງ ຫລງັ ຂອງ 

ແຖວ ຂວາ ໃນ ຫອງ ຮຽນ, ທງັ ບນັ ທກຶຄວາມຮູ ຢາງຕັງ້ໃຈ ທງັ

ຕອບ ຄ�າ ຖາມຕາມການຮຽກຊືຂ່ອງອາຈານ. “ພວກເຮົາມາ

ຮຽນຢູນະຄອນຄນຸໝິງແບບມພີາລະໜາທີອ່ັນຈະແຈງ, ສະນັນ້

ຕອງຮຽນຄວາມຮູໃຫໄດດ ີຫຼງັຈາກກບັຄນືປະເທດລາວແລວ 

ຈະບ�າລງຸສາງບກຸຄະລາກອນດານລດົໄຟໃຫແກປະເທດລາວ

ໃຫຫາຼຍຂຶນ້.

      ທາວ ສຄຸານທອນ ປານປນັຍາ ມາຈາກແຂວງ ສະ ຫວນັ 

ນະ ເຂດຂອງລາວ, ປນີີ ້ອາ ຍ ຸ40 ປ,ີ ເປນັ ນກັ ສກຶ ສາ ທີມ່ ີອາ ຍ ຸສງູ

ກວາໝູ ໃນ ບນັ ດາ ນກັ ສກຶ ສາ ລາວ 32 ຄນົ ທີ ່ພວມ ຮຽນ ຢູ ວ ິທະ ຍາ

 ໄລ. ກອນມານະຄອນຄຸນໝງິ, ທາວ ສຄຸານທອນ ປານປນັຍາ 

ເປນັອາຈານຜູໜຶງ່ຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີສະຫວນັນະ

ເຂດ ແລະ ມາຮຽນຢູຈີນໂດຍຜານການແນະນ�າຈາກກົມເຕກັ

ນກິ-ວຊິາຊບີ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາລາວ. ເຊັນ່ດຽວ

ກນັກັບທາວ ສຄຸານທອນ ປານປນັຍາ, ນກັສກຶສາຜູ ອືນ່ລວນ

ແຕມປີະສບົການການຮຽນ ຫຼ ືປະສບົການການສອນໃນຂງົເຂດ

ທີ່ກຽວຂອງກບັເສັ້ນທາງລດົໄຟ, ພວກເຂາົເຈົ້າຈະກາຍເປນັ

ກ�າລັງຫຼັກແຫຼງຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນກິວຊິາຊີບລດົໄຟລາວ

ໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີສ່�າຄນັໃນການບ�າລງຸສາງ

ບກຸຄະລາກອນດານລດົໄຟຂອງລາວ.

       ເມືອ່ຫວນຄນືເຖງິວນັ ທ ີ4 ກນັຍາ 2018,   ພທິ ີລງົ ນາມ ບດົ 

ບນັທກຶກອງປະຊມວາດວຍການສ�າຫວຼດຄວາມ ເປນັ ໄປ ໄດ ຂອງ  

ໂຄງການ ລດັຖະບານ ຈນີ ຊວຍ ເຫຼອືວທິະຍາ ໄລ ເຕກັນກິ ວຊິາຊບີ

ລດົ ໄຟ ລາວ ໄດ ຈດັຂຶນ້ໃນມືນ້ັນ້ຢູ ນະຄອນຫວຼງ ວຽງ ຈນັ.  ໂຄງ

ການ ດັ່ງກາວແນໃສຊວຍ ລາວ ສາງ ວທິະຍາ ໄລ ອະນຸປະລິນຍາ

ເຕກັນກິ ວຊິາຊບີ ຊັນ້ສງູ ແບບຕະຫອຼດມືແ້ຫງໜຶງ່ໃນ ນະຄອນຫວຼງ 

ວຽງ ຈນັ, ເພືອ່ບ�າລງຸສາງບກຸຄະລາກອນດານລດົໄຟ ໃຫ ລາວ.

      ວນັ ທ ີ30  ເມສາ 2019, ອງົການ ຮວມ ມ ືພດັທະນາ ສາກນົ 

ຈນີ ໄດໃຫ ອະນຍຸາດ ຕໂຄງການ “ຊວຍເຫຼອືວທິະຍາໄລເຕກັນກິ

ວຊິາຊີບລົດໄຟລາວ” ຢາງ ເປັນ ທາງ ການ,  ແລະ  ໃນ ເດືອນ ກ�

ລະກດົ ປ ີ2021 ໄດມອບ ໃຫ ແຂວງ ຢນຸນານເພືອ່ ຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ . 

ໂຄງການດັ່ງກາວໄດດ�າເນີນໂດຍວທິະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາ

ຊບີລົດໄຟຄຸນໝງິ ໂດຍອງີໃສຮູບແບບອາຊວີະສຶກສາຂອງ

ຈນີ, ຝຶກອົບຮມົຄສູອນ 40 ຄົນໃຫວິທະຍາໄລເຕັກນິກວຊິາຊບີ

ຮູບ ① ນັກຮຽນລາວກ�າລັງຮາຮຽນ

图①  老挝学员在上课 朱东然 图

ຮູບ ② ນາງ ຢູມ້ັນເວີນ ອາຈານຂອງຫັຼກສູດພາສາຈີນພ້ືນຖານຊ້ີນ�າບົດ

ຝຶກຫັດແກນັກຮຽນລາວ

图② 汉语基础课教师于曼雯指导老挝学员做作业 陈创业 图

vtmy[kpI6[rk[
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ລດົໄຟລາວ, ປັດຈບຸັນນີ້, ຍັງມນີັກສກຶສາລາວ 8 ຄົນຍງັບທນັ

ໄດເຂົາ້ມາເຖງິວທິະຍາໄລ.

      “ນັກສຶກສາລາວ 40 ຄນົຈະຮຽນຢູວທິະຍາໄລຂອງພວກ

ເຮົາເປັນເວລາ 2 ປີ, ນອກຈາກການຝກຶອບົຮມົດານພາສາ

ແລວ ພວກເຂົາເຈົາ້ຍັງຈະຮບັການຝກຶອບົຮມົໃນ 6 ສາຂາວິ

ຊາໃຫຍດານລດົໄຟ, ເຊັນ່: ຫວົລດົຂອງລດົໄຟ, ພາຫະນະຂອງ

ລດົໄຟ ວສິະວະກ�າຂອງລດົໄຟ ແລະອືນ່ໆ, ເຊິງ່ໂດຍຜານການ

ຝກຶອບົຮມົ ເຮດັໃຫພວກເຂາົເຈົາ້ມຄີວາມສາມາດພືນ້ຖານຂອງ

ຄສູອນວິຊາຊີບລົດໄຟ.” ຕາມການແນະນ�າຂອງທານ ມາເຂີ

(Ma Ke), ອາຈານຈາກສນູບ�ລິການແລກປຽນກບັຕາງປະ

ເທດຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝງິ, ພາຍຫຼງັ

ການຝຶກອົບຮົມເປນັເວລາ 2 ປແີລວ, ວທິະຍາໄລຍງັຈະດ�າ

ເນນີການຮວມມດືານເຕກັນິກການສອນໄລຍະຍາວເປນັເວລາ

5 ປີ ເພື່ອຊວຍວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟລາວກສາງ

ລະບົບການ ດ�າ ເນນີ ວິທະຍາໄລ ການກສາງດານວຊິາ ການກ

ສາງຊບັພະຍາກອນຄອູາຈານ ແລະ ປຶມ້ແບບຮຽນ ແລະ ຄວາມ

ສາມາດຄຸມ ຄອງບ�ລຫິານການສກຶສາຢາງສມົບນູ. “ເວົາ້ລວມ

ແລວ, ແມນຊວຍເຫຼືອລາວບ�າລງຸສາງ ແລະ ກະກຽມບກຸຄະ

ລາກອນດານລດົໄຟຂອງລາວຂອງຕນົເອງ." ທານ ມາເຂ ີເວົາ້.

      ນາງ ບົວເງນິ ຈັນທະວົງ, ອາຍ ຸ34 ປ,ີ ມາຈາກແຂວງ

ຊຽງຂວາງຂອງລາວ, ເປນັຮອງຫວົໜາຂອງຄະນະນກັສກຶສາ

ລາວ. ໃນສາຍຕາຂອງລາວ, ວທິະຍາໄລໄດກະກຽມຫາຼຍຢາງ

ສ�າລັບການມາຮອດຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ ແລະ ໄດສະຫນອງ

ຄວາມສະດວກສະບາຍຫາຼຍໆ. "ເພືອ່ສອດຄອງກບັຄວາມລືງ້

ເຄີຍໃນການກິນຂອງພວກເຮາົ, ວທິະຍາໄລໄດຈາງຜູຄວົກນິ

ທີ່ສາມາດແຕງອາຫານຂອງພາກອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ

ມາເປນັພເິສດ."

      ທານ ມາເຂ ີແນະນ�າວາ,  ເພືອ່ ຊວຍ ໃຫ ນກັ ສກຶສາ ລາວ

ລື້ງເຄີຍ ກັບ ການ ຮ�າ່ຮຽນ  ແລະ ຊວີດິ ການ ເປນັ ຢູ ຂອງ ນະຄອນ 

ຄນຸ ໝິງ ໂດຍ ໄວ, ວທິະຍາໄລ ໄດ ຈາງອາຈານ ຊວີດິການເປນັ

ຢູທີ່ສາມາດເວົາ້ພາສາລາວໄດ 2 ຄນົ. ນອກ ນີ,້ ມະຫາວິທະ

ຍາ ໄລ ສາງຄູ ຢນຸນານ ຍງັ ໄດ ສະໜບັສະໜນູອາຈານວິຊາ ພາ

ສາ ຈນີ ພືນ້ຖານ 2 ຄນົ ໃຫແກວທິະຍາໄລ ເພືອ່ຊວຍເຫຼອືນກັສກຶ

ສາລາວຜານຜາຄວາມຫຍຸງຍາກດານພາສາໂດຍໄວເທົາ່ທີ່

ຈະໄວໄດ.

      ເມືອ່ ເວົາ້ ເຖງິ ນກັ ສກຶສາ ລາວ, ອາຈານ ຊວີດິການເປນັຢູ

ທານ ຫຼຊີືເ່ຫວຍີ(Li Shiwei)  ໄດ ສະ ແດງ ຄວາມ "ອດິສາ", "ເຂາົ 

ເຈົາ້ ອາດ ຈະ ເປນັ ຄນົທີໄ່ດ ສ�າ ເລດັ ການ ເດນີທາງຕາມເສັນ້ທາງ 

ລດົ ໄຟລາວ-ຈີນໝດົ, ເຊິງ່ຄນົທີ່ຈະໄດມປີະສບົການນີ ້ແມນມີ

ບຫຼາຍ." ນກັສກຶສາລາວເຫຼົາ່ນີ້  ໄດສ�າຜດັຮີດຄອງພືນ້ແຜນ

ຕາງໆຢູຕາມເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈີນ, ປະສົບການແບບນີ້

ເຮດັໃຫພວກເຂາົເຈົາ້ມເີປົາ້ໝາຍທີຈ່ະແຈງກວາເກົາ່. "ບານ

ເກດີຂອງຂອຍ ແຂວງຊຽງຂວາງຍງັບທນັມເີສັນ້ທາງລດົໄຟ, 

ຂອຍຫວັງວາ ຫລງັຈາກຮຽນຈບົແລວ, ຂອຍຈະປະກອບສວນ

ເຂົ້າໃນພາລະກິດການບ�າລງຸສາງບຸກຄະລາກອນດານລດົໄຟ

ຂອງລາວ ແລະ ກສາງເສັນ້ທາງລົດໄຟເຖງິບານເກີດເມືອງ

ນອນຂອງຂອຍໂດຍໄວເທົາ່ທີ່ຈະໄວໄດ." ນາງ ບວົເງນິ ຈນັ

ທະວງົ ກາວ.

      ນາງ ຢມູັນ້ເວນີ(Yu manwen), ອາຈານວຊິາພາສາ

ຈນີພືນ້ຖານຕລີາຄາສງູຕນກັສກຶສາລາວ, “ນກັສກຶສາຫາຼຍຄນົ

ບມີພື້ນຖານພາສາຈນີ, ແຕເຂາົເຈົາ້ພະຍາຍາມຫາຼຍ ແລະ ມີ

ຄວາມຮຽກຮອງອນັເຄັງ່ຄດັຕຕນົເອງ” ໃນການສນົທະນາກບັ

ພວກນກັສກຶສາ, ນາງ ຢມູັນ້ເວນີ ສາ ມາດ ຮູ ສກຶ ວາ , ທກຸ ຄນົລວນ

ແຕ ມ ີເປົາ້ຫມາຍ ອນັ ຈະ ແຈງ .

      ຍອນດ�າລງົຊວີດິຮວມກນັກບັນກັ ສກຶສາ ລາວ ຕະຫອຼດ 24 

ຊົວ່ ໂມງ, ທານ ຫຼຊີືເ່ຫວຍີ ຮູຈກັການສະແດງອອກຢູນອກຫອງ

ຮຽນຂອງພວກນກັສກຶສາດກີວາ, “ນກັສກຶສາ ຫາຼຍ ຄນົໄດຕດິ

ເຈຍໃນຝາຂອງຫ�ພກັ, ເຈຍນັນ້ແມນໄດຖືກຂຽນ ເຕມັ ໄປ ດວຍ 

ຄ�າ ສັບ ພາສາ ຈນີ  ແລະ ປະໂຫຍກພາສາ ຈນີທີນ່�າໃຊໃນ ປະຈ�າ 

ວນັ, ເຊິ່ງໄດສະແດງໃຫເຫນັວາພວກເຂາົເຈົາ້ໄດຕັ້ງໃຈຮຽນ

ໃນປະຈ�າວນັ.

      ເວລາ 5  ໂມງ ແລງ, ວຊິາ ພາສາ ຈນີ ພືນ້ຖານ ໄດ ສິນ້ ສດຸ 

ລງົ ເຄິ່ງຊົວ່ ໂມງແລວ, ແຕ ໄຟ ໃນ ຫອງ 301 ຍງັ ເປີດ ຢູ. ທາວ 

ສຄຸານທອນ ປານປັນຍາ ຄນົດຽວກ�າລງັເຮັດວຽກບານຂອງ

ລາວ, “ມັນຈະໃຊປະມານໜຶງ່ຊົວ່ໂມງເພືອ່ສ�າເລດັວຽກບານ

ຂອງມື້ນີ້ , ເວລານັ້ນປະມານຫາໂມງເຄິງ່, ແລວຂອຍຈະສາ

ມາດໄປຫ�ອາຫານກນິເຂົາ້ໂດຍກງົ, ຄແືບບນີຈ້ະບເສຍເວລາ."

      ຢູ ນະຄອນ ຄຸນ ໝງິ, ນັກ ສກຶສາ ລາວ ພວມ ພະຍາຍາມ ຮຽນ 

ພາສາ ຈນີ ຢາງ ໜກັ ແໜນ ເພືອ່ ເສງັ ໄດ ລະດບັ 4 ຂອງ ການ ສອບ 

ເສງັ ລະດບັ ພາສາ ຈນີ (HSK)  ໃນ ເດອືນ ກນັຍາ ປ ີນີ,້  ແລວຈະ ປຽນ 

ໄປ ຮຽນ ວຊິາ ການດານ ລດົ ໄຟ. ຢູນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ໂຄງ

ການວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊີບລົດໄຟກ�າລັງດ�າເນີນງານ
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ກາວໜາໂດຍກຸມບ�ລິສັດຄມຸຫຸນສວນການລົງທນຶ ແລະ ການກ

ສາງແຂວງຢຸນນານຈ�າກດັ(Yunnan Construction And 

Investment Holding Group Co., Ltd.), ໃນເດອືນກມຸພາ

ປນີີ້ໄດສ�າເລັດການປິດຈອມຫຼັງຄາຂອງອາຄານ 12 ຫລັງ. ຜູ

ຮບັຜດິຊອບຂອງກຸມບ�ລສິດັຄມຸຫຸນສວນການລງົທນຶ ແລະ ການ

ກສາງແຂວງຢຸນນານຈ�າກດັກາວວາ, ຈະພະຍາຍາມຈັດຕັງ້

ປະຕບິດັ, ສູຊນົເພືອ່ສ�າເລດັການກສາງກອນເວລາທີໄ່ດກ�ານດົ

ໄວ ແລະ ມອບໃຫຝາຍລາວນ�າໃຊໂດຍໄວ.

      ນະຄອນ ຄຸນ ໝິງ  ແລະ  ນະຄອນຫວຼງ ວຽງ ຈນັ ໃນຖານະ

ເປັນຕົວ ເມືອງມດິຕະພາບຄູໜຶງ່ຢູ ສອງສົນ້ຂອງເສັນ້ທາງລດົ

ໄຟລາວ-ຈນີ ກ�າລງັຮວມມກືນັເພືອ່ຕາບຈນູຊອງ ຫວາງ ໃນ  ອາ

ຊວີະ ສກຶສາດານ ລດົ ໄຟ ຂອງ ລາວ.

ຮູບ ①② ໃບບັນທຶກທ່ີເປັນພາສາຈີນຂອງນັກຮຽນລາວຕິດຢູໃນຫ�ພັກ

图①② 老挝学员宿舍里张贴的中文便笺 陈创业 图

ຮູບ ③ ນັກຮຽນລາວເຂ້ົາຝຶກງານແບບຕົວຈິງ

图③ 老挝学员正在上实训课 朱东然 图

ຮູບ ④ ທາວ ມາໂຈຢູ(Ma Zhouyu) ກ�າລັງແປພາສາໃຫແກນັກຮຽນລາວ

图④ 翻译老师马周宇现场为老挝学员翻译 朱东然 图

vtmy[kpI6[rk[

① ③

② ④
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      ໂດຍເປັນໜ່ຶງໃນການເລືອກທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທ່ີ
ສຸດພາຍໃຕສະພາບການອອກໄປພັັກຜອນຢອນໃຈໃນປັດຈຸບັນ, 
ການຕ້ັງແຄມເປັນວິທີອັນງາຍດາຍປະເພດໜ່ຶງຂອງປະຊາຊົນ
ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນຊີວິດການເປັນຢູໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຍາງເຂ້ົາໃກ
ກັບທຳມະຊາດ.
      ໃນໄລຍະວັນພັກ ວັນທີ 1 ພຶດສະະພາທ່ີຫາກ�ຜ່ານພ້ົນໄປ
ເມ່ືອບດົນມານ້ັນ, ເຊ່ິງເປັນວັນກຳມະກອນຂອງຈີນ, ການຕ້ັງ
ແຄມໄດກາຍເປັນຮູບແບບການທອງທຽວອັນຕ້ົນຕ�ຂອງຄົນຈີນ
ຈຳນວນຫຼາຍ. ການແນມເບ່ິງທອງຟາດວງດາວໃນມູມ 45 ອົງ
ສາ ການປ້ິງກັບເບຍ ຊົງກາເຟຢູເທິງດິນຫຍາ ຫ້ິຼນເກມກັບໝູ
ເພ່ືອນ ແລະ ກິດຈະກຳອ່ືນໆ. ຊີວິດໃນຈິນຕະນາການທ່ີຕູບຫັຼງ
ໜ່ຶງນຳມານ້ັນ ໄດເຜີຍແຜຢາງກວາງຂວາງຢູເທິງອິນເຕີເນັດ

ແລະ ວົງວິແຊັດ, ຈົນພາໃຫມີຄົນເວົ້າວາ: ຮູສຶກວາທ່ົວວົງວິ
ແຊັດໄດ້ໄປຕ້ັງແຄມໝົດ.
      ຢູຈີນ, ສາເຫດທ່ີພາໃຫການຕ້ັງແຄມກາຍເປັນ “ກະແສ
ຍອດນິຍົມ” ແມນມີຫຼາຍ, ໜ່ຶງໃນນ້ັນກ�ຄືອິດທິພົນຈາກການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຕ້ັງແຕປີ 2020 ເປັນຕ້ົນມາ, ພວກ
ປະຊາຊົນໄດຖືການຕັ້ງແຄມເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ສາມາດສຳ
ຜັດຍິ່ງໃກຊິດກັບທຳມະຊາດອັນກວາງຂວາງ ເປັນຮູບແບບ
ການອອກເດີນທາງອັນໃໝ, ພອມທັງເຜີຍແຜຂະຫຍາຍຮູບພາບ
ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ແຜນການກຽວກັບການອອກເດີນທາງໃນ
ລາຍລະອຽດແບງປັນຢູເທິງຖານສື່ມວນຊົນ, ເຊິ່ງໄດດຶງດູດ
ຄົນໄວໜຸມທີ່ເປັນຊດໆເດີນທາງໄປສູເຂດພາຍນອກ. ເມື່ອລະ
ດູບານໃໝຂອງປີ 2021, ກະແສການຕ້ັງແຄມເກີດຂ້ຶນໄວ ແລະ

今年五一假期，露营成为许多中国

人主要的旅游休闲方式。45 度仰望星

空、烧烤加啤酒、在草地上做手冲咖啡、

和小伙伴们一起玩桌游……一顶帐篷带

来的诗和远方，充满了各大社交媒体和

微信朋友圈，以至于有人戏称 ：感觉整

个朋友圈都在露营。
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ມາແຮງ, ຄຽງຄູກັນກັບອາກາດຄອຍໆຮອນຂ້ຶນມາ, ລະດູບານ
ໃໝ ລະດູຮອນ ແລະ ລະດູໃບໄມຫຼົ່ນລວນແຕເປັນລະດູຮອນນິ
ຍົມຂອງການຕັ້ງແຄມ. ສວນຮູບແບບການຫຼິ້ນການຕັ້ງແຄມ
ເມື່ອປີ 2022 ຍິ່ງສຸກງອມ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍກວາ, ຄຽງຄູກັນ
ກັບອາກາດຂອງລະດູບານໃໝຮອນຂ້ຶນ, ເດືອນມີນາ ໄດຕອນ
ຮັບກະແສຮອນອີກຮອບໜ່ຶງຂອງການຕ້ັງແຄມ, ຈຳນວນການ
ຄົ້ນຫາຄຳຖາມກຽວກັບການຕັ້ງແຄມໄດຖືກຍົກສູງຂຶ້ນ 75% 

ເມ່ືອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ.
      ການຕ້ັງແຄມໄດນຳພາເສດຖະກິດທ່ີກຽວພັນພັດທະນາ
ໄວເຊ່ັນດຽວກັນ, ຕູບ ຖົງນອນ ຜາກັນຄວາມປຽກຊມ ລວນແຕ
ເປັນອຸປະກອນທ່ີຕອງກະກຽມໃນຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງການຕ້ັງແຄມ;
ຕ່ັງອ້ີ ປ້ຶມ ລຳໂພງ ໂປເຈັກເຕີ ຜາມານທອງຟາ ແສງໄຟຟາ
ບັນຍາກາດ ແລະ ອຸປະກອນອ່ືນໆ ຕັດສິນລະດັບຂອງການຕ້ັງ
ແຄມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບການຕ້ັງແຄມ. ໃນ 3 ປີ
ທີ່ຜານມາ, ຈຳນວນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດກຽວກັບການຕັ້ງ
ແຄມຂອງຈີນໄດເພ່ີມຂ້ຶນຢາງໄວວາ, ໃນນ້ັນ ປີ 2020 ເພ່ີມໃໝ 
9100 ກວາແຫງ, ປີ 2021 ເພ່ີມໃໝ 20 ພັນກວາແຫງ. ຂ�ມູ້ນ
ສະຖິຕິສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຂະໜາດຕະຫຼາດຂອງພື້ນທີ່ການ
ຕ້ັງແຄມໃນປີ 2021 ໃຫຍເຖິງ 29,9 ຕ້ືຢວນຈີນ, ອັດຕາການ
ເພ່ີມຂ້ຶນສູງເຖິງ 78%. ຄາດຄະເນວາຂະໜາດຕະຫຼາດຂອງປີ 
2022 ຈະບັນລຸເຖິງ 35,46 ຕ້ືຢວນຈີນ.
      ໃນອີກດານໜ່ຶງ, ມີຕົວເມືອງຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາກາວເຂ້ົາ
ສູໄລຍະກະແສຮອນຂອງການຕັ້ງແຄມ. ເບິ່ງຈາກດານເຂດ
ແຄວນແລວ, ເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນທ່ີມີພູມີທະເລ ປາ
ໄມຫວຍນ�າ້ລ�າເຊ ແລະ ຄົມມະນາຄົມອັນສະດວກ ແມນມີຄວາມ
ນິຍົມສູງທີ່ສຸດ, ສະຖານທີ່ການຕັ້ງແຄມອັນສະຫງາງາມເຕັມ

ໄປທ່ົວທຸກແຫງ; ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕທ່ີປະກອບມີປາ
ໄມ ໜອງນ�້າ ແລະ ພູຫິມະເຮັດໃຫການຕັ້ງແຄມຍິ່ງສະບາຍ
ກວາ; ເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕປະກອບມີຊັບພະຍາກອນ
ແສງແດດ ທະເລຊາຍອັນອຸດົມສົມບູນນ້ັນ, ໄດບັນລຸຄວາມຝັນ
ການຕັ້ງແຄມຢູແຄມທະເລອັນໂຣແມນຕິກຂອງນັກທອງທຽວ
ໃຫເປັນຈິງ.

本刊综合
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一夜乌托邦

露营在成为一种“一夜乌托邦”式

的社交方式，人们从城市出发，结伴扎营，

在有限的时间里，构建出新的社区生活，

直至活动结束，人们纷纷收起帐篷，从

这个真实存在过的幻梦中走出，继续回

到城市的现实生活中。一夜乌托邦，是

浪漫地与自然相处的理想状态，是一种

自由的表露。

      ການຕ້ັງແຄມໄດກາຍເປັນວິທີການເຂ້ົາສັງຄົມປະເພດໜ່ຶງ

ໃນແບບ “ຊີວິດໜ່ຶງຄືນໃນຈິນຕະນາການ(Utopia)”, ປະຊາຊົນ

ເດີນທາງຈາກຕົວເມືອງ ສາງຕັ້ງແຄມພອມດຽວກັນ, ປະດິດ

ສາງຊີວິດຊມຊົມອັນໃໝອອກພາຍໃນເວລາທ່ີຈຳກັດ, ຈົນເຖິງ

ກິດຈະກຳສ້ິນສຸດລົງ ພວກເຂົາພາກັນເກັບຕູບຂ້ຶນ ແລະ ຍາງ

ອອກຈາກຄວາມຝັນໃນຈິນຕະນາການທີ່ເຄີຍຄົງຕົວຢູ, ສືບຕ
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ຊີວິດການເປັນຢູອັນແທຈິງໃນຕົວເມືອງ. ຊີວິດໜ່ຶງຄືນໃນຈິນຕະ

ນາການ, ເປັນສະຖານະການໃນອຸດົມການທີ່ຢູຮວມກັບທຳມະ

ຊາດຢາງໂຣແມນຕິກ, ເປັນການສະແດງແບບເສລີຢາງໜ່ຶງ.

      ພາຍໃຕກອງອິນເຕີເນັດ, ການຕ້ັງແຄມລວນແລວແຕປາ

ນີດ ແລະ ສວຍງາມ, ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດເປີດປະຕູຂອງ

ແຄ້ມແຫ່ງໜ່ຶງ ແລະ ຍາງເຂ້ົາຊີວິດຂອງຄົນຕ້ັງແຄມ.

      ທານ ຫິຼນສ່ົງ ເປັນຄົນຖາຍວິດີໂອຄົນໜ່ຶງທ່ີບເຄີຍເປີດເຜີຍ
ໜາຢູສາທາລະນະທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູນະຄອນຊຽງໄຮ, ພາຍໃນ
ວິດີໂອ ລາວໃສໝວກກັນກະທົບຢູສະເໝີ, ຂັບລົດຈັກຄັນໜ່ຶງໄປ
ຕ້ັງແຄມໂດຍຕົນເອງ.
      ລາວເລືອກແບງປັນຊີວິດການເປັນຢູການຕ້ັງແຄມຂອງ
ຕົນດວຍວິດີໂອແມນເລ່ີມຈາກໃນປີ 2019, ຕມາ, ລາວນຳໃຊ
ເວລາພັກທາຍອາທິດ ມາຕ້ັງແຜນການກິດຈະກຳການຕ້ັງແຄມ
ຢູເຂດອອມຂາງນະຄອນຊຽງໄຮສອງເທ່ືອລະເດືອນ. 
      ການຫົຼງມັກການໄປຕ້ັງແຄມຄົນດຽວ ແມນເລ່ີມຈາກປີ 
2018. ໃນຕອນຄືນໜຶ່ງ ລາວກັບໝູເພື່ອນເກີດມີຄວາມສົນໃຈ
ຢາງກະທັນຫັນ, ໄປເຄາະປະຕູຂອງຮານຂາຍເຄ່ືອງອຸປະກອນ
ພາຍນອກຮານໜ່ຶງ ແລະ ຊ້ືເຄ່ືອງການຕ້ັງແຄມ ກ�ຄື ຕູບ ເປັນ
ຕົ້ນ, ແລວກ�ຂັບລົດມາເຖິງສວນໜານຮຸຍຈຸຍ(Nan Hui Zui)

ໃນເຂດພາຍນອກ. ຄົນໄວໜຸມເຫ່ົຼານ້ີຕ້ັງກອງຟືນດັງໄຟຢູແຄມ
ທະເລຂ້ຶນ, ທັງດ່ືມເຫ້ົຼາທັງໂອລົມກັນ ແລວຄອຍໆນອນຫັຼບໄປ. 
ແຕທານ ຫິຼນສ່ົງ ນອນບຫັຼບ, ລາວຕ່ືນຢາງຊັດເຈນ ນ່ັງຢູຂາງ
ກອງໄຟເພ່ືອເຝ້ົາຮັກສາໃຫແກທຸກຄົນ. ຍອນວາລາວຮູສຶກວາ

ທານ ຫິຼນສ່ົງ(lin Song): ຫົຼງມັກການຕ້ັງແຄມດ້ວຍຄົນດຽວ
林松 ：迷上一个人露营 
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ຕົນເອງບດີໃຈປານໃດ ກ�ຄື ການຕ້ັງແຄມແບບນ້ີບໄດບັນລຸຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງຕົນ. ສ່ິງທ່ີປະຫຼາດໃຈແມນ ລາວຮູສຶກຄອຍໆດີໃຈ
ຂ້ຶນມາໃນຕອນກາງຄືນຕອນຫັຼງ. ແສງກອງໄຟຢູຕໜາກະພິບໆ 
ຄ້ືນຟອງໄດຕີຫາດຊາຍໃນໄລຍະໄກ, ທານ ຫິຼນສ່ົງ ດູດກ່ິນຂອງ

ລົມທະເລ, ຮູສຶກວາຄວາມກົດດັນອັນໜັກໜວງທ່ີອັດຕັນຢູໃນຫົວ
ໃຈໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຫ່ົຼານ້ັນໄດຫຸຼດລົງໄປແລວ. ເຖິງແມນວາ
ກັບຄືນເຮືອນໃນມ້ືທີສອງ ລາວກ�ລືມບໄດ, ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຈະຈັດ
ແຈງການຕ້ັງແຄມດວຍຕົວເອງຄົນດຽວໃນເທ່ືອທີສອງ.

      ສະຖານທ່ີການຕ້ັງແຄມ ເຊີນໄຮ(Sen hai)ເປັນສະຖານ
ທີ່ການຕັ້ງແຄມທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫາງໂຈວແຂວງ
ເຈີ້ຈຽງ(Hangzhou City, Zhejiang Province), ຍາງ
ເລາະຮອບໜຶ່ງຢູທີ່ນີ້, ສາມາດສັງເກດເຫັນວາການຈັດແຈງ
ຂອງຕູບແຕລະໜວຍທັງໄດສະແດງຄວາມມັກຮັກຂອງຜູເປັນ
ເຈ້ົາຂອງ.
      ຄົນທ່ີມັກການຕ້ັງແຄມ, ກ�ມີວົງການຂອງຕົນ. ພາຍໃນວົງ
ການຕ້ັງແຄມທ່ີສະຖານທ່ີ ເຊີນໄຮ, ທານ ເຫີເຫຼ ຖືກຍອມຮັບ
ວາເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນຄົນທີ່ “ຫຼິ້ນໄດດີ”. ຄອບຄົວຂອງທານ 
ເຫີີເຫຼ ແມນຈັດຕ້ັງໂຮງງານເຄມີ, ແຕລາວສົນໃຈຕການອອກ
ແບບ, ຈ່ຶງຈັດຫອງການຢູໃນເຮືອນຕົນ ເພ່ືອຫ້ິຼນເຄ່ືອງອຸປະກອນ
ການຕ້ັງແຄມທ່ີຕົນເອງມັກ. ຕູບ ຕ່ັງອ້ີຂອງລາວລວນແຕອອກ
ແບບດວຍລາວເອງ, ສວນສາເຫດທ່ີ “ຫ້ິຼນໄດດີ” ຂອງລາວແມນ
ຂ້ຶນກັບຄວາມຮູການເກັບມຽນເຄ່ືອງຂອງລາວ.

ທານ ເຫີເຫຼ(He Lei): ການເກັບມຽນເຄ່ືອງ ມັນເປັນວິຊາໜ່ຶງ
何磊 ：收纳是一门学问 

      ກອນການອອກເດີນທາງໃນແຕລະເທ່ືອ, ທານ ເຫີີເຫຼ ມັກ
ຈະຄິດພິຈາລະນາວານຳສິ່ງໃດ ບນຳສິ່ງໃດ, ສິ່ງທີ່ນຳມານັ້ນ
ຄວນຈັດໄວແນວໃດ ແລະ ເກັບໄວແນວໃດ. “ເມ່ືອໄລຍະຫາກ
ເຂົ້າຮວມວົງການນີ້ ຍອນຍັງບທັນຊຳນານ, ເຊິ່ງມັນອາດຈະ
ເກີດມີຖົງຢາງໜວຍໜ່ຶງເຫືຼອຢູເທິງສະຖານທ່ີຕ້ັງແຄມ, ແຕກ�
ຄອຍໆນັບມ້ືນັບເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂ້ຶນ.  ມີສ່ິງຂອງຍ່ິງສັບ
ສົນ ຍິ່ງຖືວາເປັນມືໃໝ, ຂອຍໄດກາວເຂົ້າເຖິງຂັ້ນທີ່ວາມີສິ່ງ
ຂອງບຫຼາຍປານໃດ ແລະ ສະອາດ, ຕໄປອາດຈະແມນໄປເຖິງ
ຂ້ັນທ່ີວາທຸກສ່ິງລວນແລວແຕປານີດໝົດ, ບັນລຸເຖິງຂ້ັນທັງນອຍ
ທັງປານີດ.
      ທານ ເຫີເຫຼ ຊ້ີໃສຕູບຫັຼງໜ່ຶງທ່ີຢູທາງໄກພຸນວ່າ, “ຢູຂາງ
ໂຕະເຂົາເຈ້ົາຍັງມີຖົງຢາງໜວຍໜ່ຶງວາງຢູ, ແນນອນ ອັນນ້ັນ
ຕອງເປັນຄົນທ່ີຫາກເຂ້ົາຮວມການຕ້ັງແຄມໃໝໆ .”
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      ກອນການມັກຮັກການຕ້ັງແຄມ, ທານ ສຽວເຟີຍ(Xiao fei)

ເຄີຍເຮັດວຽກຢູໃນຫອງໄລສົດເປັນໄລຍະເວລາ 12 ປີ. ອີງຕາມ

ຄວາມເວ້ົາຂອງລາວແລວ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຕົນມີກົດເກນ

ເກີນໄປ ຈົນບມີຄວາມຄາດຫວັງຕຕົນເອງເລີຍ. ແຕວາ, ລາວ

ຍັງຄາດຄິດຢູສະເໝີວາ ຈະມີຮູບແບບໃດໜ່ຶງສາມາດເຮັດໃຫຊີ

ວິດການເປັນຢູຂອງຕົນດີຂ້ຶນກວາບ�? ຈົນມາຮອດປີ 2018, ລາວ

ຖືກໝູເພ່ືອນພາໄປຕ້ັງແຄມ.

      ຕມາ, ທານ ສຽວເຟີຍ ຫັນຕຳແໜງຈາກ DJ ມາເປັນຜູປະ

ກອບອາຊີບຢູຂະແໜງພາຍນອກ, ເລ່ີມພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນ

ສະຖານທ່ີການຕ້ັງແຄມຂອງຕົນ.

      ໃນໄລຍະປີ 2019, ທານ ສຽວເຟີຍ ຊອກເຫັນສະຖານທ່ີການ

ຕ້ັງແຄມພາຍໃນຫົວໃຈຂອງຕົນຢູເຂດຝາງຊານນະຄອນຫຼວງ

ປັກກິ່ງ(Fangshan District, Beijing). ເຂດນີ້ເຄີຍເປັນທະ

ເລດອກໄມໃນພ້ືນທ່ີ 80 ເຮັກຕາ, ພູດອຍເປັນສີຂຽວລຽນຕິດຢູ

ອອມຂາງ ແລະ ປົກຫຸມອາຄານທັງໝົດ, ເຂດງຽບສະຫງົບທ່ີ

ຫາງໄກກັບສູນກາງຕົວເມືອງປັກກ່ິງໃນໄລຍະຄວາມຍາວ 70 

ກິໂລແມັດນີ້, ຈະນຳຄວາມຮູສຶກອັນຜິດພາດທີ່ຈຳແນກບໄດ

ທານ ສຽວເຟີຍ: ຊອກຫາສະຖານທ່ີຕ້ັງແຄມໃນຫົວໃຈ
小飞 ：寻找心中的营地 

ມາໃຫແກຄົນທາງພູມສາດ. ທານ ສຽວເຟີຍ ເລີ່ມຕັ້ງຖິ່ນຢູທີ່

ນ້ີ, ນຳພາໝູເພ່ືອນກສາງໂຄງລາງການລະບາຍນ�າ້ ຫອງນ�າ້ 

ແລະ ເຂດພັກຜອນ.    

    ພາຍຫັຼງຮອບທີໜ່ຶງການລະບາດໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2020 ເປັນ

ຕົ້ນມາ, ທານ ສຽວເຟີຍ ໄດຈັດຕ້ັງກິດຈະກຳການຕ້ັງແຄມໃນ

ຫົວຂ� ້“ທາຍອາທິດພາຍໃຕຟາ” ຢູທ່ີນ້ີ, ກິດຈະກຳທ່ີຄາດຄິດໄລ

ມີຫຼາຍຮອຍຄົນເຂ້ົາຮວມນ້ີ ສຸດທາຍມີ 3000 ຄົນມາເຂ້ົາຮວມ. 

ນອກຈາກອາຫານອັນແຊບນົວ ກາເຟ ເຄ່ືອງຫັດຖະກຳ ເຄ່ືອງ

ນຸງ ແລະ ເຄ່ືອງສິລະປະອ່ືນໆແລວ, ທານ ສຽວເຟີຍ ຍັງໄດຈັດ

ງານທັກສະຄ້ັງໜ່ຶງກຽວກັບ “ການຢູນຳປາ”, ລວມທັງການກ

ສາງຫອງຮັກສາ ການແຕງກິນ, ນຳໃຊວັດສະດຸທຳມະຊາດ

ມາຜະລິດເຄ່ືອງໃສ ສາຍເສ້ັນ, ພອມທັງການດັງໄຟທ່ີລາວຊຳ

ນານ ແລະອ່ືນໆ.

      ທອງຟາຄອຍໆມືດລົງ, ຄົນໄປຕ້ັງແຄມຕ້ັງກອງຟືນຂ້ຶນ, 

ຊມຊົນໜ່ຶງວັນທ່ີພາກັນພັດທະນາຂ້ຶນມານ້ີ ໄດຕອນຮັບການມາ

ເຖິງຂອງໄລຍະເວລາອັນຟົດຟ້ືນທ່ີສຸດ.
本刊综合
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露营+，创造更多可能性
在中国，露营越来越受青睐，成为游客亲近大自然

的休闲新方式、微度假的主要场景和国内游的新潮流。公

园、山海、森林、沙漠，各地露营特色迥异；自驾、房车、

踏青、研学，“露营 +”的玩法丰富多彩。

      ການຕ້ັງແຄມຢູໃນປະເທດຈິນນັບມ້ືນັບໄດຮັບຄວາມສົນ
ໃຈ, ຈົນກາຍເປັນວິທີການພັກຜອນແບບໃໝສຳລັບນັກທອງ
ທຽວທ່ີຢາກໃກຊິດກັບທຳມະຊາດ, ຈົນກາຍເປັນທິວທັດຫັຼກໃນ

      ຜາເຕ້ັນ, ຕ່ັງຫາດຊາຍ, ພືດພັນຂຽວອຸມທຸມ ກອງຟືນ, ຄື
ບັນຍາກາດທ່ີເຕັມອ່ີມຂອງການຕ້ັງແຄມ; ໃຕພ້ືນປູເຕັມໄປດວຍ
ເມັດຊາຍ ຫືຼ ເປືອກໄມ ແລະ ດອກໄມຕ້ົນຫຍາທ່ີມັກພົບເຫັນທ່ົວ
ຕາງໆ, ເຊິ່ງເປັນແບບທຳມະຊາດທີ່ສາງຂຶ້ນ 100%...ແຕນ້ີ
ແມນຮານກາເຟ “ແບບການຕ້ັງແຄມ” ແຫງໜ່ຶງທ່ີຕ້ັງຢູເມືອງ
ເສີງຕູຂອງແຂວງເສສວນ.
      ທານ ຫີຼວ ຜູຮັບຜິດຊອບຮານດ່ັງກາວກາວວາ: “ຫຼາຍປີມາ
ນ້ີ, ລັກສະນະຂອງຂະແໜງການຕາງໆຄື: ການດ່ືມຊາ, ເຂ້ົາ
ຈີ່ ແລະ ໂຮງແຮມ ລວນແຕເລີ່ມເຂົ້າສູທຸລະກິດຂອງກາເຟ. 

ກາເຟເລ່ີມອອກຈາກຮານກາເຟໄດກາຍເປັນທາອຽງຢາງໜ່ຶງ, 
ເພາະຜູບ�ລິໂພກບໄດຍຶດຕິດກັບ 'ການດື່ມກາເຟຢູຮານກາເຟ' 
ອີກແລວ. ນ້ີຈ່ຶງໄດເຮັດໃຫເຈ້ົາຂອງຮານກາເຟຫຼາຍໆຮານເກີດ
ມີແນວຄິດແບບໃໝຄື ໄປຂາຍກາເຟຢູບອນທີ່ລູກຄາມັກໄປ
ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ຈົນເຖິງວາສາງ 'ຈັກກະວານ' ທ່ີເປັນກະແສນິຍົມ
ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້." ລາວເວົ້າວາ: “ຈະຕອງປະຕິບັດຕາມ
ຄວາມຄິດນ້ີ, ຕອນທ່ີຂອຍກ�າລັງສາງໜາຮານ, ຈ່ຶງຢາກເອົາ
ໂລກຂອງທ�າມະຊາດເຂ້ົາມາຢູໃນຫອງ,ເພ່ືອສາງຄວາມຮູສຶກໄປ
ຕ້ັງແຄມແບບສົມຈິງໃຫກັບລູກຄາ.

ຍາມວັນພັກໄລຍະສ້ັນ ແລະ ເປັນກະແສນິຍົມໃໝຂອງການທອງ
ທຽວພາຍໃນປະເທດ. ບວາສວນສາທາລະນະ, ພູຜາແຄມທະ
ເລ, ປາດົງ ແລະ ທະເລຊາຍ ບອນຕ້ັງແຄມທຸກໆບອນກ�ລວນ
ແຕມີລັກສະນະພິເສດທີ່ແຕກຕາງກັນ. ວິທີການທຽວຫຼິ້ນແບບ 
“ຕັ້ງແຄມ+” ກ�ມີຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນກັນຄື: ຂັບລົດໄປເອງ, ໃຊ
ລົດເຮືອນເຄ່ືອນທ່ີ, ຍາງຫ້ິຼນຕາມຊານເມືອງ ແລະ ສຶກສາຄ້ົນ
ຄວາເປັນຕ້ົນ.

ການຕ້ັງແຄມ+ກາເຟ
露营 + 咖啡 ①
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ຂັບລົດເອງໄປຕ້ັງແຄມ+ຍາງທຽວຊົມດອກໄມໃນຊານເມືອງ

ຕ້ັງແຄມໃນປາ+ບັນທຶກແມງໄມ້ກັບລູກ

ຕ້ັງແຄມຢູຕາມເກາະດອນທະເລ+ຊົມຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ

ຕ້ັງແຄມໃນສວນສາທາລະນະ+ຫ້ິຼນຈານບິນ

ຕ້ັງແຄມ+ຫ້ິຼນໂຢຄະ

ຕ້ັງແຄມໃຕຟາແຫງດວງດາວ+ເຫ້ົຼາເດັດ+ງານດົນຕີ

ຕ້ັງແຄມຢູທະເລຊາຍ+ເຕ້ັນອອມກອງໄຟ

ຕ້ັງແຄມຮອມຜາແຄມຫວຍ+ຕຶກເບັດ

ຕ້ັງແຄມແຄມໜອງບຶງ+ຂ່ີລົດຖີບອອມບຶງ

ຕ້ັງແຄມຢູສະໜາມກະສິກຳ+ຫ້ິຼນກັບສັດລຽງທ່ີໜາຮັກ

      ໄດຍິນຈານບິນ ເຈ້ົາຈະຄິດວາມັນແມນຫຍັງກອນ? ແມນ
ຈານທ່ີບິນໄປຢູເທິງທ່ົງຫຍາກວາງ, ບຶດໜ່ຶງແລວໂຕໝາຄາບ
ຄືນມາແບບນ້ັນບ�? ປັດຈຸບັນ, ນ້ີແມນກິລາຍອດຮິດຊະນິດໜ່ຶງ
ໃນກຸມຊາວໜຸມ, ແຕຊັບພະຍາກອນຂອງທົ່ງຫຍາ ແລະ ຮູບ
ແບບການສ່ືສານທາງອອນລາຍຂອງສະຖານທ່ີຕ້ັງແຄມຕາງໆ, 
ຍ່ິງເຮັດໃຫການຫ້ິຼນແບບຕ້ັງແຄມ+ຈານບິນ ໄດກາຍເປັນສ່ິງ
ນິຍົມຂອງຊາວໜຸມຫຼາຍຂ້ຶນ. 
      ທ້າວ ສຽວຈູ(Xiao zhu) ຄົນເກີດຫັຼງປີ “1995” ໄດຫົຼງ
ໄຫຼຈານບິນແບບບມີຂີດຈ�າກັດນີ້ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້, ແຕກອນລາວ
ເປັນຄົນທ່ີມັກຮັກບານເຕະ, ແຕໄດສຳຜັດກັບຈານບິນທ່ີບມີຂີດ
ຈຳກັດຕອນໄປຕັ້ງແຄມຄັ້ງໜຶ່ງ, ນັ້ນໄດເຮັດໃຫລາວຫຼົງຮັກກິ
ລາປະເພດນ້ີ. “ການຫ້ິຼນຈານບິນບສາມາດຍາງໄປມາຄືກັບຫ້ິຼນ
ບານບວງ, ແລນຮັບຈານໄປທ່ົວສະໜາມຄືກັບບານເຕະ ແລະ 
ຈະໄດຄະແນນຕາມເຂດຂອງມັນຄືກັບກິລາຣັກບ້ີ, ແຕຕອງຫ້ິຼນ
ໃຫດີຈຶ່ງສາມາດຄາດຄະແນນໄດ, ຄວາມຮູສຶກຂອງຄວາມໄວ 
ແລະ ຄວາມສັງລວມແບບນ້ີ ເຮັດໃຫຄົນຮູສຶກສົດຊ່ືນຫຼາຍ” 
      “ຖາມີແຕຫ້ິຼນຈານບິນຢາງດຽວ, ເມ່ືອກິດຈະກ�າຈົບລົງ
ແລວທຸກຄົນກ�ອາດຈະກັບເຮືອນໃຜເຮືອນລາວແລວ, ແຕຢູສະ
ໜາມຕ້ັງແຄມທຸກຄົນສາມາດມວນສະຫຼອງນຳກັນໄດ, ຫ້ິຼນເມ່ືອຍ
ແລວກ�ກິນປ້ີງຈີນ ແລະ ດ່ືມເບຍນຳກັນ, ທັງຍັງສາມາດໂອລົມ
ເຕັກນິກການແຂງຂັນໃນສະໜາມໄດອີກ” ດຽວນ້ີ ທ້າວ ສຽວ
ຈູ ຄິດວາ, ການຫ້ິຼນຈານບິນຈ່ຶງແມນເປ້ົາໝາຍສູງສຸດຂອງການ
ຕ້ັງແຄມຂອງລາວ. 

ການຕ້ັງແຄມ+ຈານບິນ
露营 + 飞盘 

ລ້ີງເຊ່ືອມຕ�:່ “ການຕ້ັງແຄມ+” ກ່ອນ 10 ອັນດັບ
链接 ：“露营 +”新玩法 TOP10

ຮູບ ① ຊາວເມືອງຊົງກາເຟຢູ່ເທິງລົດທ່ີບອນຕ້ັງແຄມ

图①  市民在露营地汽车上制作咖啡 CFP 图

ຮູບ ② ການຫ້ິຼນຈານບິນກາຍເປັນກິລາຍອດນິຍົມເມ່ືອໄປຕ້ັງແຄມ

图② 玩飞盘成为露营时的热门运动 CFP 图

ຮູບ ③ ການຕ້ັງແຄມ+ງານດົນຕີ

图③ 露营音乐会 CFP 图

ຮູບ ④ ການຕ້ັງແຄມ+ຜົນຜະລິດວັດທະນະທ�າ

图④ 露营+文创 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

②

③

④
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中国宝藏露营地
露营是一件很自由的事情，在

目的地的地域选择上也没有标准答

案。其中，一些露营地与当地原有

文化、自然特色相结合，成为露营

爱好者心中的“宝藏营地”。

      ການຕ້ັງແຄມເປັນສ່ິງທ່ີມີຄວາມເສລີຫຼາຍ ແລະ ບມີຄ�າ
ຕອບມາດຕະຖານສ�າລັບການເລືອກທາງພູມສາດຂອງຈຸດ
ຫມາຍປາຍທາງ. ແຕຢາງໃດກ�ຕາມ, ບອນຕ້ັງແຄມບາງບອນ
ໄດປະສົມກັບວັດທະນະທ�າດັ້ງເດີມຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ລັກສະ
ນະທ�າມະຊາດແລວ, ເຊ່ິງໄດກາຍເປັນ "ບອນຕ້ັງແຄມອັນປະ
ເສີດ" ໃນຫົວໃຈຂອງຜູທ່ີມັກການຕ້ັງແຄມ.

TOP1. ບອນຕ້ັງແຄມດາວອັງຄານ

ທີ່ຕັ້ງ: ເຂດເຫຼັງຮູ ນະຄອນມັງຢາ ແຂວງຊິງໄຫ(Lenghu, 

Mangya City, Qinghai Province)

TOP1. 火星营地 

坐标 ：青海省茫崖市冷湖地区

      ບອນຕ້ັງແຄມດາວອັງຄານແມນສະຖານທ່ີຈຳລອງດາວ
ອັງຄານແຫງທ�າອິດຂອງຈີນ, ຕັ້ງຢູແຄມອາງກະທະຂອງທົ່ງ
ຫຸຼບໄຊຕະມູ(Tsaidam Basin), ເຊ່ິງເປັນໜ່ຶງໃນສ່ີທ່ົງຫຸຼບໃຫຍ
ຂອງຈີນ. ໃນທ່ີນ້ີ ມີພູມສັນຖານທ່ີຄາຍຄືກັບສະພາບແວດລອມ
ຂອງດາວອັງຄານ, ຢູທາງເຂ້ົາຂອງບອນຕ້ັງແຄມມີປາຍແຜນ
ໜ່ຶງທ່ີຂຽນວາ “ຍິນດີຕອນຮັບສູດາວອັງຄານ”. ໃນເວລາກາງ
ເວັນ ອາກາດຂອງບອນຕ້ັງແຄມຮອນຢູ, ເມ່ືອຮອດຕອນກາງ
ຄືນ ມັນໄດເລີ່ມຕົ້ນສະແດງໃຫເຫັນຄວາມງາມຂອງບອນນີ້, 
ດວງຕາເວັນສີຄ�າຫຸຼດລົງສູທິດເສ້ັນນອນ, ທ່ົວທະເລຊາຍເບ່ິງຄື
ທະເລຂອງຄ�າ. ເມ່ືອກິນເຂ້ົາແລງຈະດັງໄຟ ແລະ ທຽນຂ້ຶນອອມ
ຂາງແຄມ, ເຊ່ິງມີຄວາມໂລແມນຕິກທ່ີຄືຢູຕາງດາວ.

TOP2. ບອນຕ້ັງແຄມໃນປາໄມທ່ີເສ້ັນຂະໜານເໜືອທ່ີ 23°8

ທ່ີຕ້ັງ: ຕາແສງ ຊີ ເຮີ ຖະໜົນເຊິງຈຽວ  ເມືອງສົງ ຮົວ ນະຄອນ 
ກວາງ ໂຈ ວ  ແຂວງ ກວາງ ຕຸງ(Xihe Town, Chengjiao Street,

Conghua District, Guangzhou City, Guangdong 

Province)

TOP2. 北纬 23° 8 森林营地

坐标 ：广东省广州市从化区城郊街西和小镇

      ຖາວາໃນບອນຕ້ັງແຄມດາວອັງຄານແມນສ�າຜັດຄວາມ
ໂດດດຽວ ສ�າລັບບອນຕ້ັງແຄມປາໄມແມນເຕັມໄປດວຍຄວາມ
ມີຊີວິດຊີວາຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ບອນຕ້ັງແຄມປາໄມກວມເອົາເນ້ືອ
ທີ່ດິນ 200 ມູ(ໜຶງ່ມູປະມານເທົາ່ກັບ 667 ຕາແມດັ), ໃນທີ່ນີ ້
ນັກທອງທຽວສາມາດສ�າຜັດສະພາບແວດລອມທ�າມະຊາດ
ຕາງໆຄື ທອງຟາດວງດາວອັນກວາງໃຫຍ ປາໄມອັນເລິກລັບ 
ສະໜາມຫຍາອັນກວາງຂວາງ ຫາດຊາຍແຄມຝັ່ງໜອງນ�້າ 
ແລະອ່ືນໆ.
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TOP4. ບອນຕ້ັງແຄມເກາະພູເຂົາໄຟ

ທ່ີຕ້ັງ: ເຂດແຄມຝ່ັງທະເລນະຄອນຈາງໂຈວ ແຂວງຝູຈຽນ
(Zhangzhou City, Fujian Province)

TOP4. 火山岛露营地

坐标 ：福建省漳州市滨海地带

      ເກາະພູເຂົາໄຟເປັນເຂດທອງທຽວທິວທັດພູມສັນຖານທ�
ລະນີພູເຂົາໄຟຝ່ັງທະເລແຫງດຽວຂອງຈີນ, ແລະ ເຄີຍຖືກເລືອກ
ເປັນໜ່ຶງໃນ “10 ເກາະທ່ີງາມທ່ີສຸດຂອງຈີນ”. ເກາະພູເຂົາໄຟ
ມີທິວທັດອັນສວຍງາມຂອງຫາດຊາຍທ່ີເປັນຕ້ົນແບບ, ມີທະເລ 
ແລະ ທອງຟາທ່ີຜອງໃສ, ມີນ�າ້ສົດໃສ ແລະ ຂ້ີຊາຍອອນລະອຽດ, 
ມີປາກົກພາວທ່ີຕຶບໜາ, ເຊ່ິງເປັນບອນທ່ີເໝາະສົມສ�າລັບການ
ພັກຜອນ ແລະ ການທຽວຊົມ; ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີໂຄງປະກອບ
ທ�ລະນີພູເຂົາໄຟທ່ີເປັນເອກະລັກພິເສດ, ເຊ່ິງເປັນທະວີບໃໝສ�າ
ລັບນັກຕ້ັງແຄມ ແລະ ນັກຖາຍຮູບ.

本刊综合

TOP3. ບອນຕ້ັງແຄມຂອງພູອູກ່ົງຊານ(Wugong Mountain)

ທີ່ຕັ້ງ: ເຂດທິວທັດພູອູກົ່ງຊານ ເມືອງ ພິງ ຊຽງ  ແຂວງ ຈຽງ 
ຊີ(Pingxiang City, Jiangxi Province)

 TOP3. 武功山露营地

坐标 ：江西省萍乡市武功山风景区

      ພູອູກ່ົງຊານທ່ີມີຄວາມສູງ 1600 ແມັດ, ມີທ່ົງຫຍາພູສູງທ່ີ
ລຽນຕິດຍາວຢຽດ ມີທິວທັດອັນສວຍງາມຢູເທິງຈອມພູ. ສະ
ພາບ ແວດ ລອມ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທ່ົງ ຫຍາ ທ່ີ ເປັນ 
ເອກະລັກ ສະ ເພາະ ເຮັດ ໃຫ ພູອູກ່ົງຊານກາຍເປັນຖານທ່ີໝ້ັນບອນ
ຕ້ັງແຄມນອກຫອງ ຂະໜາດ ໃຫຍ ຂອງ ຈີນ, ແຕລະປີ ເຂດທິວທັດ
ຈະຈັດບຸນຕັ້ງແຄມຢູເທິງຈອມພູຂຶ້ນ. ນັກທອງທຽວມາຮອດທີ່
ນ້ີ ຈະສາມາດສ�າຜັດການປີນ ພູ, ການຕ້ັງ ແຄມ, ການ ຊົມດາວ
 ແລະ   ຕາ ເວັນ ຂ້ຶນ, ໃນ ເວ ລາ ທ່ີມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍທ່ີສຸດ, ພູ ທັງ
 ໝົດແມນເຕັມ ໄປ ດວຍ ແຄມ.

CFP 图

CFP 图

CFP 图
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“五月五，过端午。门

插艾，香满堂。吃粽子，洒

白糖。龙舟下水喜洋洋。”

这首童谣，用欢快生

动的话语，描绘了中国传统

节日端午节的热闹场景。

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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      ຂ້ຶນ 5 ຄາເດືອນ 5, ສະຫຼອງບຸນຕວນອູ(ບຸນຊວງເຮືອ). 
ຫ້ອຍກົກໜາດຢູ່ເທິງປະຕູ, ຄວາມຫອມປ່ິວເຕັມທ່ົວເຮືອນ.
      ກິນເຂ້ົາຕ້ົມ, ຈຸມນ�າ້ຕານ. ເຮືອມັງກອນລົງນ�າ້ຢາງມີຄວາມ
ສຸກສຳລານ.
      ກາບກອນເດັກຕອນນ້ີ ໄດພັນລະນາເຖິງພາບພົດອັນຟົດ
ຟ້ືນຂອງບຸນປະເພນີຕວນອູປະເທດຈີນດວຍຄຳເວ້ົາທ່ີສະໜຸກສະ
ໜານ ແລະ ຊີວິດຊີວາ.
     ນັບຕ້ັງແຕປີ 2008 ເປັນຕ້ົນມາ, ບຸນຕວນອູຖືກຈັດເປັນວັນ

CFP 图
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ພັກຕາມກົດໝາຍຂອງຈີນ. ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2009, ອົງການ
ອຸຍເນສໂກໄດຈັດບຸນຕວນອູເຂົ້າໃນ ລາຍຊື່ມ�ລະດົກວັດທະນະ
ທຳທ່ີບເປັນວັດຖ ຂອງມະນຸດ.
      ອີງຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຈີນ, ມ້ືຂ້ຶນ 5 ຄາເດືອນ 5 ແຕ
ລະປີເປັນບຸນຕວນອູ, ສວນປີນ້ີແມນຕົກຢູໃນວັນທີ 3 ມິຖນາຕາມ
ປະຕິທິນສາກົນ. ທ່ີທອງຖ່ິນຈີນ, ບຸນຕວນອູຍັງມີຊ່ືເອ້ີນຫຼາຍກວາ 
20 ຊະນິດ, ເຊ່ັນ: ບຸນຕວນຢາງ, ບຸນນັກກະວີ, ບຸນຊວງເຮືອ
ມັງກອນ, ບຸນລູກສາວ ແລະອ່ືນໆ. ຈາກຊ່ືເອ້ີນທ່ີແຕກຕາງກັນ
ເຫ່ົຼານ້ີສາມາດສັງເກດໄດ້ວາ, ບຸນຕວນອູເປັນບຸນປະເພນີດ້ັງເດີມ
ແບບສັງລວມບຸນໜຶ່ງທີ່ປະກອບມີຫຼາຍລາຍການ ເຊັ່ນ: ການ
ໄຫວບັນພະບູລຸດ ການຂ�ຄວາມສຸກຫີຼກຈາກຄວາມຊ່ົວຮາຍ ການ
ສະຫຼອງບັນເທີງ ແລະ ການກິນດ່ືມ.
      ບຸນຕວນອູເລ່ີມກຳເນີດເກີດຂ້ຶນຈາກການເຄົາລົບບູຊາທຳ
ມະຊາດ, ເຊ່ິງຫັນປຽນມາຈາກການໄຫວມັງກອນຂອງບັນພະ
ບູລຸດຈີນໃນສະໄໝບູຮານ, ແລວຈ່ຶງຄອຍມີຊ່ືສຳຮອງຄື ບຸນຊວງ
ເຮືອມັງກອນ ແລະ ມ້ືມັງກອນ, ມັງກອນ ແລະ ວັດທະນະທຳ
ຊວງເຮືອມັງກອນສອດຄອງພາຍໃນປະຫວັດສາດການສືບທອດ
ຂອງບຸນຕວນອູຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ. “ຂ້ຶນ 5 ຄາເດືອນ 
5, ສະຫຼອງບຸນຕວນອູ. ຊວງເຮືອ ຕີກອງ.” ການຊວງເຮືອແມນ
ແຂງຂັນວາໃຜພາຍເຮືອໄປໄດໄວທ່ີສຸດ. ເພ່ືອເພ່ີມທະວີຄວາມ
ເປັນຕາເບ່ິງ ແລະ ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ, ເມ່ືອເຮືອຊວງພາຍໄປຮອດ
ຫຼັກໄຊ, ພວກສີພາຍເຮືອຊວງຍັງຕອງໂດດລົງນ�້າ ເພື່ອຍາດ
ເອົາລູກທຸນລອຍນ�້າທີ່ຕັ້ງລອຍໄວຢູເທິງໜານ�້າ. “ການຊວງ

ເຮືອ” ແລະ “ການຍາດເອົາລູກທຸນລອຍນ�້າ, ໄດຊກຍູບັນຍາ
ກາດຂອງບຸນຕວນອູກາວເຂ້ົາສູໄລຍະແຫງຄວາມສຸດຍອດ.
      ບຸນຕວນອູຖືກຈັດເປັນບຸນຢາງເປັນທາງການຕ້ັງແຕສະ
ໄໝຊນຊິວຈານກົວຂອງຈີນ(The Spring and Autumn

warring state period, ຄ.ສ 770-ຄ.ສ 221). ມີຫຼາຍນິທານ
ກຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງມັນ, ສວນການເວົ້າຕກັນທີ່ເຜີຍແຜ
ກວາງຂວາງທ່ີສຸດແມນ ເພ່ືອລະນຶກເຖິງນັກກະວີ ທ່ານ ຊຢວນ
(Qu Yuan, ນັກກະວີຮັກຊາດຜູຍ່ິງໃຫຍຜູທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ
ຈີນ)ໃນອະນາຈັກຈູ(Chu State)ໃນສະໄໝຈານກົວ ເພ່ິນໂດດ
ລົງແມນ�້າເພື່ອຂາຕົວຕາຍໃນມື້ຂຶ້ນ 5 ຄາເດືອນ 5, ເສຍສະ
ຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ. ຕົວຢາງວາການເອີ້ນ ບຸນຊຢວນ 
ວັນນັກກະວີ ກ�ກຽວພັນກັບການລະລຶກເຖິງທານ ຊຢວນ. 
      ອີງຕາມເອກະລັກຂອງລະດູແລວ, ບຸນຕວນອູມີຂ້ຶນຢູໃນ
ໄລຍະຮອນທ່ີສຸດຂອງລະດູຮອນປະເທດຈີນ. ລະດູນ້ີ, ຄົນບູຮານ
ຖືກແມງໄມມີພິດ ພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ພະຍາດລະບາດລົບ
ກວນເລ້ືອຍໆ, ເຊ່ິງຄອຍໆຫັນປຽນມາເປັນປະເພນີການຂ�ໂຊກ
ຫີຼກໄພຮາຍອອກມາ, ຕົວຢາງວາສັດພຶກສາສາດແມງໄມບມັກ
ຢູທາງນອກປະຕູ ກ�ສາມາດໄລອອກໄປ; ເອົານ�້າຫຍາຫຼານ
ເສົາ(ຢາພ້ືນເມືອງປະເພດໜ່ຶງຂອງຈີນ)ມາອາບນ�າ້ທຳຄວາມ
ສະອາດລາງຄວາມເປ້ືອນ ແລະ ຢຸດອາການຄັນ; ທາເຫ້ົຼາບອງ
ຢາຕາມຕົນຕົວຮາງກາຍ ຫຼື ນຳກະເປົາຫອມຕິດຕົວໄປນຳ, 
ສາມາດຫິີຼກເວ້ັນແມງໄມມີພິດມາກັດ.
      ແຕແນນອນແລວ, ບຸນຕວນອູຈະຂາດການຫເຂ້ົາຕ້ົມ ການ

①
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ກິນເຂ້ົາຕ້ົມບໄດ. ເຂ້ົາຕ້ົມຫໃນບຸນຕວນອູ, ໄດຮັບຄວາມນິຍົມ
ກັນມາຢາງບຢຸດໃນພັນກວາປີທ່ີຜານມາ, ໄດກາຍເປັນສັນຍາ
ລັກຂອງວັດທະນະທຳປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳການກິນຂອງ
ຈີນແລວ. ຈົນວາໃນສາຍຕາຂອງຄົນຊາວໜຸມຈີນ, ມັນກ�ມີມົນ
ສະເໜອັນຍິ່ງໃຫຍ. ຢູເທິງໂຊວຊິວມີເດຍ(social media), 
ຄົນຊາວໜຸມຈີນໄດຕ້ັງຊ່ືໃໝອີກໜ່ຶງໃຫແກບຸນຕວນອູແລວ, ນ້ັນ
ກ�ຄື ບຸນເຂ້ົາຕ້ົມ.

ຮູບ ① ບຸນຕວນອູ ຫເຂ້ົາຕ້ົມ

图①  端午节，包粽子 新华社 图

ຮູບ ② ບຸນຕວນອູ, ເດັກນອຍມັດເຊືອກ 5 ສີ ເພ່ືອຂ�ຄວາມປອດໄພ

图② 端午节，小朋友扎五色绳，祈福平安 新华社 图

ຮູບ ③ ການຊວງເຮືອເພ່ືອຕອນຮັບບຸນຕວນອູ

图③ 龙舟巡游迎端午 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[
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与世界共享端午节

ສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ
韩国
      ການເຄ່ືອນໄຫວບຸນຕ່ວນອູຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດ

ເກົາຫີຼອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ, ຕາມທຳມະດາແມນຕອງຫ້ິຼນບຸນ 20 

ປາຍມ້ືລຽນຕິດກັນ, ໃນໄລຍະຊາວເກົາຫີຼຈັດພິທີບູຊາບຸນຕ່ວນ

ອູ ຈັດກິດຈະກຳຕາງໆ ເຊ່ັນ: ລະຄອນໃສໜາກາກ, ເກມໂຍນ

ລູກດອກລົງເຕ້ົາ, ມວຍປ�າ້, ຊີງຊາ, ການແຂງຂັນເທຄວັນໂດ 

ເປັນຕ້ົນ. ພິທີບູຊາບຸນຕ່ວນອູໃນນະຄອນກ່ັງນືງ ສາທະລະນະລັດ

ເກົາຫີຼ(Gang neung, Korea) ທ່ີຈັດໂດຍຄົນທອງຖ່ິນເປັນ

ເທດສະການຂະໜາດໃຫຍເພ່ືອພິທີຂ�ຜົນຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ອຸດົມ

ສົມບູນ ແລະ ໃຫສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ທັງເປັນຕົວແບບອັນພ້ົນ

ເດ່ັນໃນການຫ້ິຼນບຸນຕ່ວນອູຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼ.

ຍ່ີປຸນ
日本
      ບຸນຕ່ວນອູຍ່ີປຸນແມນໃນຫັຼງຍຸກສະໄໝສະຫວັດດີການຂອງ

ຍີ່ປຸນ(ປີ 794—1192), ເຊິ່ງໄດແຜລາມມາຈາກປະເທດຈີນ. 

ກິດຈະການຕົ້ນຕ�ການຫຼິ້ນບຸນຕ່ວນອູ ຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນແມນກິນ

ເຂ້ົາຕ້ົມ, ເຂ້ົາໜົມທ່ີເຮັດດວຍໃບສົນ ແລະ ເຫ້ົຼາບອງກາລາມູສ 
(calamus) ເພື່ອປັດເປົ່າຄວາມຊົ່ວຮາຍ. ຕມາກ�ໄດຄອຍໆ

ກາຍເປັນບຸນຂອງຊາຍໜຸມ,ຈຸດປະສົງຂອງບຸນແມນເພ່ືອອວຍ

ພອນໃຫຊາຍໜຸມເຕີບໃຫຍແຂງແຮງ,  ສະນັ້ນໃນຊວງເວລາ

ບຸນ ບັນດາຄອບຄົວເອົາທຸງປາໄນສຽບໃສຢູໜາປະຕູ ແລະ ມີ

ຄວາມໝາຍວາ ຄອງຄອຍລູກຊາຍໃຫເຕີບໃຫຍເປັນຜູໃຫຍມີ

ຖານະ. 

CFP 图
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端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传

统节日。随着中华文化的广为传播，这些节日习俗日渐走

向世界，与越来越多的朋友共享欢乐。其中，端午节在世

界不同国家的习俗，各有乐趣。

      ບຸນຕ່ວນອູ, ບຸນກຸດຈີນ,  ບຸນເຊັງເມັງ(ອະນາໄມສຸສານ)

ແລະ ບຸນໄຫວພະຈັນ ແມນເປັນບຸນປະເພນີ 4 ຢາງທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ

ອາເມລິກາ
美国
      ປະມານຈາກຊມປີ 80 ສະຕະວັດທີ 20 ເປັນຕ້ົນມາ, ໂດຍ

ຜານການເຂົ້າຮວມການແຂງຂັນຊວງເຮືອມັງກອນ, ຄົນອາ

ເມລິກາໄດຄອຍໆຮັບຮູກິດຈະກຳດັ່ງກາວ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ

ນ້ີ, ຊວງເຮືອມັງກອນໄດກາຍເປັນກິລາທ່ີຖືກໃຈຈາກໝູເພ່ືອນ

ອາເມລິກາບາງສວນ ແລະ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນລາຍການກິລາ

ບັນເທີງທ່ີໄດນິຍົມຂ້ຶນໄວທ່ີສຸດຢູ່ອາເມລິກາ.

ຂອງປະເທດຈີນ. ຄຽງຄູກັບວັດທະນະທຳຈີນໄດເຜີຍແຜຂະ

ຫຍາຍກວາງອອກ, ຮີດຄອງປະເພນີການຫ້ິຼນບຸນຕາງໆກ�ກາວ

ເຂ້ົາສູເວທີສາກົນ ແລະ ມີໝູເພ່ືອນຍ່ິງຫຼາຍກວາເກ່ົາໄດມວນ

ຊື່ນກັບບຸນຕາງໆຂອງຈີນ. ໃນນັ້ນ, ວິທີສະຫຼອງບຸນຕ່ວນອູໃນ

ແຕລະປະເທດຈະແຕກຕາງກັນ ແລະ ມີຄວາມສະໜຸກມວນຊ່ືນ

ແບບຂອງໃຜລາວ.

ສິງກະໂປ
新加坡
      ຊາວສິງກະໂປທ່ີມີເຊ້ືອຈີນລວນແຕຮູບຸນຕ່ວນອູໝົດ, ແຕ

ລະປີເມ່ືອບຸນຕ່ວນອູມາເຖິງ, ຜູຄົນຈະກິນເຂ້ົາຕ້ົມ ແລະ ຊວງ

ເຮືອມັງກອນ. ໃນເວລາກອນ ແລະ ຫັຼງບຸນຕ່ວນອູ ຢູສວນສາ

ທາລະນະຝ່ັງທະເລຕາເວັນອອກສິງກະໂປຈະຈັດການຊວງເຮືອ

ມັງກອນ, ເຮືອຊວງທ່ີມາຈາກປະເທດຕາງໆຈະມາເຕົ້າໂຮມຢູ

ທ່ີນ້ີ ເພ່ືອການແຂງຂັນກັນ.

ຫວຽດນາມ
越南
      ເນ້ືອໃນຕ້ົນຕ�ບຸນຕ່ວນອູຂອງຫວຽດນາມແມນການກິນເຂ້ົາ

ຕ້ົມ ແລະ ຂັບໄລແມງໄມຕາງໆ. ໃນຊວງບຸນດ່ັງກາວພແມຈະ

ກຽມໝາກໄມຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມັດກະຕູດສິລິມຸງຄຸນທ່ີເຮັດດວຍ

ຝາຍຫາສີໃຫເດັກນອຍ,  ພອມດຽວກັນນ້ັນຜູໃຫຍຈະກິນເຫ້ົຼາ ວາຍ

ເຣຍກາ ແລະ ທາເຫ້ົຼາວາຍເຣຍກາໃສຮາງກາຍຂອງເດັກນອຍ

ເພ່ືອຂັບໄລແມງໄມຕາງໆ. ຄົນຫວຽດນາມເຊ່ືອຖືວາ ກິນເຂ້ົາ

ຕ້ົມຈະສາມາດຂ�ຝົນຟາອາກາດທ່ີດີ ແລະ ມີຜົນປູກອຸດົມສົມບູນ.
CFP 图
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和金达
一起包粽子

ຂ້ັນຕອນທີ 1: ກະກຽມໃບຫເຂ້ົາຕ້ົມ
第一步 ：准备粽叶

      ການເລືອກໃບຫເຂ້ົາຕ້ົມ. ໃບຫເຂ້ົາຕ້ົມບແມນໃບພຶກສາ

ສາດສະເພາະໃດໜ່ຶງ, ແຕຖືກປະຊາຊົນຈີນເອ້ີນເປັນໃບຫເຂ້ົາ

ຕົ້ມ ຍອນເອົາມັນມາຫເຂົ້າຕົ້ມເທົ່ານັ້ນ. ທົ່ວໄປແລວ, ແມນ

ເລືອກເອົາໃບພືດທ່ີຍັງອອນ ແລະ ກວາງຍາວ, ຈ່ຶງເໝາະສົມ

ເອົາມາຫ.

      ແຊໃບຫເຂ້ົາຕ້ົມເຂ້ົາໃນນ�າ້ຈົນອອນ. ສວນຫຼາຍຈະແຊ

ລວງໜາກອນໜ່ຶງມ້ື.

      ລະບາຍນ�າ້ເທິງໃບຫເຂ້ົາຕ້ົມ, ກະກຽມເລືອກ 3 ຫາ 4 ໃບ

ເປັນກຸມໜ່ຶງ.

ຂ້ັນຕອນທີ 2: ກະກຽມເຂ້ົາໜຽວ
第二步 ：准备糯米

      ເຂ້ົາໜຽວມີສອງປະເພດ, ເຂ້ົາໜຽວເມັດຍາວບເໝາະ

亲爱的读者朋友们，大家好！端午佳节，快来

和《占芭》杂志吉祥物金达一起动手包粽子吧！

      ສະບາຍດີ, ບັນດາທານຜູອານທ່ີຮັກແພງ!  ບຸນຕວນອູຂອງ

ຈີນໃກຈະມາເຖິງແລວ, ເຊີນມາຫເຂ້ົາຕ້ົມກັບຈິນດາ ທ່ີເປັນສັດ

ນຳໂຊກຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ນຳກັນເທາະ!

      ຄຽງຄູກັນກັບປະເພດອາຫານນັບມ້ືນັບອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນ ແລະ

ລົດຊາດຂອງແຕລະທອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕາງກັນ, ເຂົ້າຕົ້ມໃນປັດ

ຈຸບັນມີຫຼາຍປະເພດຫຼາຍຮູບຮາງ ແລະ ຫຼາຍລົດຊາດ. ມ້ືນ້ີ, ຈິນ

ດາຈະອະທິບາຍວິທີການຫເຂົ້າຕົ້ມເປັນເຂົ້າໜຽວທົ່ວໄປຢາງ

ໜ່ຶງໃຫທານຟັງ. ແທຈິງແລວ, ພຽງຮຽນຮູຢາງໜ່ຶງ, ທານກ�

ສາມາດຂະຫຍາຍຈິນຕະນາການ ແລະ ກຳລັງການປະດິດສາງ

ຂອງຕົນ ມາເຮັດເຂ້ົາຕ້ົມປະເພດທ່ີແຕກຕາງກັນໄດແລວ.

CFP 图
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ສົມເອົາມາຫເຂ້ົາຕ້ົມ, ຍອນຄວາມໜຽວຂອງມັນບເທ່ົາກັບເມັດ

ມົນ, ຄວາມຮູສຶກບໜຽວປານໃດ. ເຂ້ົາຕອງເອົາເຂ້ົາໃໝ ແລະ

ເຂ້ົາໜຽວບປົນເຂ້ົາອ່ືນ.

      ບົນພ້ືນຖານເຂ້ົາໜຽວ, ສາມາດຕ່ືມເຄ່ືອງປຸງຕາງໆໃສ

ທາງໃນ(ໃຈເຂ້ົາຕ້ົມ)ໂດຍອີງຕາມລົດຊາດຂອງຕົນ, ຕົວຢາງ

ວາ: ໝາກທັນຫວານ ຊ້ີນສົດ ກຸງ ໄຂໄກ ເປັນຕ້ົນ, ແບບດ້ັງ

ເດີມທ່ີສຸດແມນໃສ່ເຂ້ົາຫນຽວບ�ລິສຸດ ແລະ ຈ�າ້ກິນກັບນ�າ້ຕານ.

ຂ້ັນຕອນທີ 3: ຫເຂ້ົາຕ້ົມ
第三步 ：包粽子

      ມວນໃບຫເຂ້ົາຕ້ົມເປັນຮູບກວຍ.

      ຫັຼງຈາກມວນເປັນຮູບກວຍແລວ, ຕ່ືມເຄ່ືອງໃສພາຍໃນທ່ີ

ເໝາະສົມ. ສາມາດໃສເປັນເຂົ້າໜຽວບ�ລິສຸດ, ກ�ສາມາດໃສ່

ເຄ່ືອງພາຍໃນທ່ີແຕກຕາງກັນຢູກາງເຂ້ົາໜຽວ.

      ອັດເຂ້ົາໜຽວໃຫແໜນ, ເອົາມືອັດສອງເບ້ືອງຂອງໃບຫ

ເຂ້ົາຕ້ົມ, ພັບໃບຂາງເທິງກວມເອົາເຂ້ົາໜຽວ.

      ເອົານ້ິວມືອັດໃບທ່ີຢູສອງເບ້ືອງໃຫແໜນ, ສວນໃບທ່ີຍາວ

ອອກມາພັບໄປທາງຂາງ.

      ເອົາຕອກ ຫືຼ ເສ້ັນເຊືອກມາມັດເຂ້ົາຕ້ົມໃຫໝ້ັນ.

ຂ້ັນຕອນທີ 4: ເອົາລົງໃສໃນໝ�,້ ໃສນ�າ້ຕ້ົມໃຫສຸກ
第四步 ：放入锅中，加水煮熟

       ເປັນແນວໃດ? ງາຍແມນບ��? ຮີບຟາວມາຫເຂ້ົາຕ້ົມກັບ

ຈິນດາ ແລະ ສະຫຼອງບຸນຕວນອູນຳກັນເນາະ!

      ອາຫານຫຼາຍຢາງຂອງປະເທດຈີນ, ຂອດສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງ
ວິທີການເຮັດແມນຂ້ຶນກັບວິທີການ “ຫ”, ຕົວຢາງວາການຫກຽວ
ຫືຼ ຫເຂ້ົາຕ້ົມ.
      ເມ່ືອພວກເຮົາຫົຼງມັກຢູໃນລົດຊາດແຊບນົວທ່ີມີເອກະລັກ
ຂອງບັນດາປະເທດ, ມີທັດສະນະຢາງໜຶ່ງອັນສະໜຸກມວນຊື່ນ
ປະກົດອອກມາແລວນ້ັນ ກ�ຄື: ອາຫານການກິນຂອງຫົກປະເທດ
ແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ ລວນແຕມີບອນຄາຍຄືກັນຫຼາຍ
ບອນຢູດານວັດຖອາຫານ ດານວິທີການແຕງກິນ ຈົນເຖິງດານ
ທັດສະນະກຽວກັບການກິນ. 
      ປີນ້ີ, ພວກເຮົາໄດສະເໜີກິດຈະກຳການທາທາຍການຖາຍ
ວິດີໂອ “ທຸກສ່ິງທຸກຢາງຫໄດໝົດ” ພາຍໃຕຫົວຂ� ້“ລານຊາງ-ແມ
ຂອງ·ມາລອງນຳກັນເບ່ິງ”, ຕ້ັງແຕໄດເລ່ີມຕ້ົນຈາກວັນທີ 27 ມັງ
ກອນເປັນຕ້ົນມາ, ຊາວໜຸມຫົກປະເທດແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້
ຂອງໄດສືບແຮງຕກັນຢາງຫາວຫັນ, ໃນປັດຈຸບັນຈຳນວນວິວ
ຂອງວິດີໂອຕາງໆໄດກາຍ 2,04 ລານເທ່ືອແລວ.

ລ້ິງເຊ່ືອມຕ: ທຸກສ່ິງທຸກຢາງຫໄດໝົດ
链接 ：万物皆可包

ສະແກນລະຫັດ QR, ມາເບ່ິງນຳກັນ
ວາພວກຊາວໜຸມຂອງຫົກປະເທດແມ
ນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງໄດ “ຫ” ລົດ
ຊາດແຊບນົວອອກມາເປັນແນວໃດ
ແດແລວ?

扫描二维码，一起看看，澜湄六国
青年们“包”出了什么好味道？

ວິດີໂອ: ມາລອງນຳກັນເທາະ! 

ວິທີການຫເຂ້ົາຕ້ົມໃນ 60 ວິນາທີ
视频 ：快来试试！ 60 秒

包粽子“秘籍”来了
CFP 图
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“我们有了新房子、新学校和新道路”

——老挝居民乔迁中老铁路搬迁项目安居村

      “ພວກເຮົາມີເຮືອນໃໝ ໂຮງຮຽນໃໝ ແລະ ເສ້ັນທາງໃໝ. 

ນີ້ເປັນຜູສາງສາຈີນໄດສາງໃຫແກພວກເຮົາ.” ທີ່ບານບໂອຢູ

ແຄມຂອງໃນເຂດພູດອຍພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ທາວ

ຈັນຕິ ທ່ີເປັນນັກຮຽນປະຖົມປີ 5 ໄດອານບົດຄວາມຂອງຕົນ.

      ພາບພົດດ່ັງກາວນ້ີເປັນພາບພົດໜ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນຢູພິທີຍ້າຍເຂ້ົາ

ບ້ານຈັດສັນທ່ີປະຊາຊົນລາວຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກ�ສ້່າງ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຊ່ິງເປັນໂຄງການປະເທດຈີນໄດ້ຊ່ວຍ

ເຫືຼອລ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ ແລະ ບ�ລິສັດບ�ລິສັດ ນ�ຣິນໂກ ຮ່ວມມື 

ສາກົນ ຈຳກັດ(NORINCO International)ຮັບຜິດຊອບການ

ກສາງ.

      ທ່ີບານບໂອເມືອງຊຽງເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງປະເທດ

ລາວ, ຕຶກເຮືອນສອງຊ້ັນທ່ີມີຫັຼງຄາເປັນສີແດງ ແລະ ຝາເປັນ

ສີເຫືຼອງໄດຈັດຕ້ັງຢາງຮຽບຮອຍຢູທາມກາງພູຂຽວນ�າ້ໄສ. ນັກ

ຂາວໄດສັງເກດເຫັນວາ, ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນທີ່ຂຸນຂຽວຫຍຸງ

ວຽກການຈັດເຂົ້າເຮືອນລຽນເປັນຫຼາຍມື້ນັ້ນ ແມນເບີກບານ

“我们有了新房子、新学校、新道路。这是中国建设

者给我们修建的。”在老挝北部山区湄公河畔的博喔村，

名叫占迪的五年级学生朗读自己的作文。这是日前，中国

北方国际合作股份有限公司承建的中国援助老挝中老铁路

搬迁安居村项目入住仪式上的一幕。

■ 章建华 / 文

①
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ມວນຊ່ືນຫຼາຍ, ພວກເດັກນອຍແລນຫ້ິຼນຢູຕໜາ ແລະ ພາຍຫັຼງ

ເຮືອນ ແລະ ແຄມທາງອັນຮາບພຽງ.

      ໃນພິທີ, ເມ່ືອທານ ຈ້ິນກ�ເຟິງ(Jin Guofeng) ຜູຮັບຜິດຊອບ

ບ�ລິຫານກັບທີ່ຂອງບ�ລິສັດບ�ລິຫານໂຄງການຝາຍຈີນ ໄດຮັບ

ລູກກະແຈທ່ີໝາຍເຖິງການຈັດເຂ້ົາເຮືອນນ້ັນ, ທານ ວຽງສະ

ຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ

ສ່ົງລາວໄດກາວວາ, ການປະຕິບັດຢາງສຳເລັດຜົນຂອງໂຄງ

ການບານຈັດສັນຫຼວງພະບາງໄດນຳເອົາຄວາມສຸກ ແລະ ຜົນ

ປະໂຫຍດອັນແທຈິງມາຍັງປະຊາຊົນທອງຖ່ິນ, ເປັນໂຄງການ

ທ່ີມີມາດຖານສູງ ໂຄງການທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ໂຄງການທ່ີມີຜົນປະ

ໂຫຍດແກຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ.

      ທານ ຫີຼຈ້ືກ່ົງ(Li Zhigong)ກົງສຸນໃຫຍ ສປ ຈີນ ປະຈຳ

ຫຼວງພະບາງໄດກາວວາ, ຕ້ັງແຕເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ

ເລ່ີມການນຳໃຊແຕເດືອນ ທັນວາ ປີກາຍນ້ີມາ, ມັນໄດຍູແຮງ

ໃໝເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດ

ການເປັນຢູຂອງປະເທດລາວ. ບານປ�່ໂອ ກ�ເປັນພາບຫຍ�້ໜຶ່ງ

ທີ່ມີລັກສະນະຕົວແທນຂອງການເລັ່ງປຽນແປງ ແລະ ພັດທະ

ນາຂອງປະເທດລາວ, ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນກຳລັງສຳຜັດຜົນປະ

ໂຫຍດທ່ີການສາງສາເສ້ັນທາງລົດໄຟໄດນຳມາ. ເຊ່ືອໝ້ັນວາ

ຫັຼງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ສ້ິນສຸດລົງແລວ, ບົດບາດການຊກ

ຍູຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟທ່ີມີຕການພັດທະນາປະເທດລາວຈະຍ່ິງ

ແຂງແຮງກວາເກ່ົາ.

      ທານ ວັນທອງ ນາຍບານຂອງບານປ�ໂ່ອ ເວ້ົາວາ: “ຂອບ

ໃຈເປັນຢາງຍິ່ງຕປະເທດຈີນສາມາດມາຊວຍເຫຼືອບານປ�່ໂອ. 

ແຕກອນ ປະຊາຊົນທອງຖ່ິນເຮົາອາໄສຢູໃນເຮືອນຫຍາ, ດຽວ

ນີ້ໄດຍາຍເຂົ້າເຮືອນໃໝທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສວຍງາມແລວ, 

ພອມດຽວກັນນ້ັນ ເສ້ັນທາງລົດໄຟກາຜານບານຂອງເຮົາ, ຈະ

ຊກຍູບານເຮົາພັດທະນາກາວໄປສູທາງໜາຢາງບຢຸດຢັ້ງແນ

ນອນ.”

      ໂຄງການອົບພະຍົບບານປ�ໂ່ອ ໄດສາງໂຮງຮຽນໃໝຫັຼງ

ໜ່ຶງທ່ີຄົບຖວນ. ໂຮງຮຽນໃໝນ້ີເຄີຍຈັດຕ້ັງງານແຂງຂັນການ

ຂຽນຕົວໜັງສືງາມ ແລະ ການແຕມຮູບຄັ້ງໜຶ່ງ, ຜົນງານດີ

ເດ່ັນທ່ີປະເມີນອອກມານ້ັນໄດເອົາມາຈັດຕ້ັງງານວາງສະແດງ. 

“ພວກເດັກນອຍໄດສະແດງຄວາມມັກຮັກຂອງຕົນທີ່ມີຕເສັ້ນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຕສ່ິງແວດລອມທຳມະຊາດ ແລະ ຕບານ

ຈັດສັນທ່ີສາງມາໃໝຢາງເຕັມສວນຢູໃນງານແຂງຂັນ,” ທານ 

ພີລະວັນ ຄູຂອງບານປ�ໂ່ອ ກາວວາ, “ບານຈັດສັນບານນ້ີບພຽງ

ແຕມີການວາງແຜນຜັງທ່ີດີເທ່ົານ້ັນ, ຕຶກອາຄານການສອນ ແລະ

ຫອງຮຽນກ�ໝ້ັນຄົງ ແລະ ມີບົດບາດການນຳໃຊຫຼາຍ.”

      ບັນດາແຂກທ່ີເຂ້ົາຮວມພິທີນ້ັນ ໄດຊົມເບ່ິງງານວາງສະ

ແດງການຂຽນຕົວໜັງສືງາມ ແລະ ຮູບແຕມຂອງພວກເດັກ

ນອຍຢາງຕັ້ງໃຈ, ຍັງໄດກວດກາໂຄງລາງຕາງໆຂອງໂຮງ

ຮຽນໃໝ. ທານ ວຽງສະຫວັດ ເວ້ົາວາ. “ເດັກນອຍເປັນອະນາ

ຄົດຂອງປະເທດຊາດ, ມ້ືນ້ີໄດເຫັນພວກເຂົາໄດສະແດງມິດຕະ

ພາບລະຫວາງປະຊາຊົນສອງປະເທດລາວ-ຈີນອັນໜັກແໜນ

ພາຍໃນຜົນງານການແຂງຂັນນັ້ນ, ຫວັງວາພວກເຂົາຈະສາ

ມາດຮາຮຽນຢາງຕ້ັງໃຈຢູໃນໂຮງຮຽນໃໝ ແລະ ສືບທອດມິດ

ຕະພາບລາວ-ຈີນຕໄປເປັນຫຼາຍລຸນ.”

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ① ຊາວບານໆປ�ໂ່ອຢືນຢູຕໜາເຮືອນໃໝ
图① 博喔村村民站在新房前 新华社 图

ຮູບ ② ບານປ�ໂ່ອ
图② 博喔村 新华社 图

ຮູບ ③ ນັກຮຽນຂອງບານປ�ໂ່ອສະແດງສິລະປະໃນພິທີການຍາຍເຂ້ົາບານ
ຈັດສັນ
图③ 博喔村的学生在入住仪式上表演 新华社 图

②

③
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占芭花开，幸福驶来

      ເດືອນ ເມສາ ເປັນໄລຍະບານຂອງດອກຈຳປາ. ເມ່ືອບຸນ

ສົງການປີໃໝລາວທ່ີຫາກຜານໄປນ້ັນ, ມີຄູຮັກໃໝທອງຖ່ິນຈຳ

ນວນບໜອຍໄດເລືອກເອົາສະຖານີເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ເປັນບອນຖາຍຮູບແຕງດອງພາຍນອກຂອງຕົນ. ທ່ີເວທີການລ�

ລົດອັນທັນສະໄໝ ແລະ ພາຍໃນຖຽວລົດໄຟຂອງ “ຂະບວນລານ

ຊາງ”, ເຂົາເຈົ້າຈັບມືກັນ, ບັນທຶກຂະນະເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກ

ໃຫເປັນອຳມະຕະ, ຮູບພາບແຕງດອງອັນພິເສດເຫ່ົຼານ້ີໄດເຜີຍ

ແຜຂະຫຍາຍໄປຢາງກວາງຂວາງຢູເທິງເນັດ.

      ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜ່ຶງທ່ີບຂາດເຂີນທິວທັດອັນສວຍ

ງາມ. ຢູພາຍໃນປະເທດທ່ີມີພູຫຼາຍນ�າ້ຫຼາຍນ້ີ, ທັງມີປະຕູໄຊທ່ີ

ສະຫງາລາສີ ແລະ ທາດຫຼວງທີ່ສັກສິດ, ທັງມີໜອງນ�້າງື່ມທີ່

ສວຍງາມ ແລະ ນ�າ້ຕົກຕາດກວາງຊີທ່ີກຽວກອດຄົດລຽວ, ຍ່ິງ

ມີທິວທັດອັນສວຍງາມທ່ີນັບບຖວນ ແລະ ປະເພນີຂອງຊົນເຜ່ົາ

ທ່ີຫຼາກຫຼາຍພິເສດ. ພວກຄູຮັກໃໝເລືອກເອົາຖຽວລົດໄຟ “ຂະ

ບວນລານຊາງ” ເປັນເບ້ືອງຫັຼງຂອງການຖາຍຮູບແຕງດອງ, 

ນອກຈາກສຳຜັດໂຄງລາງພ້ືນຖານຂອງການຄົມມະນາຄົມອັນ

ທັນສະໄໝກັບທ່ີແລວ, ຍ່ິງມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊ່ິງໃນຄວາມ

ສົມຫວັງຕເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະນຳຄວາມໂຊກດ ີ

ແລະ ຄວາມສຸກມາຍັງຄອບຄົວນອຍຂອງຕົນ.

      ສຸພາສິດລາວເວ້ົາວາ:  “ມີເສ້ັນທາງ, ກ�ມີໂອກາດການ

ພັດທະນາ.” ແຕກອນ, ພາຍໃນຂົງເຂດປະເທດລາວມີພຽງແຕ

ສະຖານີລົດໄຟແຫງໜ່ຶງ ແລະ ເສ້ັນທາງລົດໄຟໃນໄລຍະຄວາມ

ຍາວ 3,5 ກິໂລແມັດ, ພາບພົດການຂ່ີລົດໄຟອອກເດີນທາງສວນ

ຫຼາຍປະກົດຕົວຢູໃນລະຄອນໂທລະພາບຂອງປະເທດຂາງຄຽງ. 

ໃນປັດຈຸບັນ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີມີຄວາມຍາວ 1035 

ກິໂລແມັດນ້ັນ ບພຽງແຕໄດເຊ່ືອມຕສອງປະເທດລາວ ຈີິນເທ່ົາ

ນ້ັນ, ຍັງຈະຊວຍເຫືຼອປະເທດລາວກາຍເປັນຂອດສຳຄັນໃນເຄືອ

ຂາຍຄົມມະນາຄົມອາຊຽນອີກດວຍ, ຈະປຽນແປງໂສມໜາທ່ີ

ເປັນ “ປະເທດທ່ີບມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ” ຂອງລາວ. ເມ່ືອ

ນັ່ງຢູໃນ “ຂະບວນລານຊາງ”, ນັກທອງທຽວລາວກ�ສາມາດ

ສຳຜັດພາຫະນະການຄົມມະນາຄົມອັນສະດວກສະບາຍ ໝ້ັນຄົງ 

ແລະ ປອດໄພຢູ່ຕ�່ໜ້າປະຕູເຮືອນຂອງຕົນ, ບຸນປະເພນີກ�ເພີ່ມ

ເຕີມບັນຍາກາດອັນທັນສະໄໝ.

      ມໆ ນ້ີ, ຖຽວລົດໄຟຖຽວທີສາມ “ຂະບວນລານຊາງ” ຂອງ

4 月是老挝各地占芭花挂满枝头之时。在刚刚过去的

老挝新年宋干节，不少当地新人选择将中老铁路车站作为

婚纱照的外景地。在现代化的站台和“澜沧号”列车车厢

内，他们彼此执手，将幸福甜蜜的瞬间定格为永恒，别出

心裁的婚纱照在老挝社交媒体上迅速走红。

■ 张志文 / 文

①
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ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເລີ່ມການນຳໃຊຢູປະເທດລາວ

ແລວ, ເຊ່ິງໄດອຳນວຍທາງເລືອກທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃຫແກການເດີນ

ທາງຂອງນັກທອງທຽວ, ມີປະຊາຊົນລາວທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ

ມີໂອກາດໄປຂີ່ລົດໄຟ ແລະ ສຳຜັດຜົນງານອັນສຳຄັນຂອງ

ລາວ-ຈີນສອງປະເທດຮວມກັນສາງສາຂ�ລິ້ເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງ

ເສ້ັນທາງ” ດວຍຕົນເອງ. ຊີວິດການເປັນຢູອັນຊັກຊາຂອງແຕ

ກອນໄດເຊື່ອມໂຍງກັນກັບຄວາມໄວສູງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ, ກຳລັງກາຍເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດອັນໃໝ

ຂອງປະຊາຊົນລາວ.

      ໂດຍອີງຕາມຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊເສ້ັນທາງລົດ

ໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ການເກີດຜົນສັກສິດຂອງສັນຍາອາເຊັບ
(RCEP) ແລະອ່ືນໆ, ລັກສະນະຄວາມສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ

ໃນເຂດແຄວນ ແລະ ສາຍຕອງໂສອຸດສາຫະກຳທ່ົວໂລກໄດພ້ົນ

ເດ່ັນຂ້ຶນຢາງບຢຸດຢ້ັງ. ທະນາຄານໂລກຖືເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນເປັນສຳຄັນ ຍິ່ງຖືອະນາຄົດອັນສະຫວາງຂອງການພັດທະ

ນາຂອງປະເທດລາວເປັນສຳຄັນ, ເຫັນວາເສ້ັນທາງລົດໄຟຈະ

“ດຶງດູດການລົງທຶນທ່ີຍ່ິງຫຼາຍກວາ ແລະ ປະດິດສາງອາຊີບຍ່ິງ

ຫຼາຍກວາມາໃຫແກປະເທດນ້ີ”.

      ຈາກກະແສຄົນທ່ີເປັນລູກຄາອັນໜາແໜນພາຍໃນສະຖາ

ນີລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຄິດບຍາກວາເສ້ັນທາງລົດໄຟມີຄວາມລ�າ້

ຄາອັນສຳຄັນຕການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ. ການປຽນ

ແປງໃຫຍຫຼວງຂອງພາຫະນະການຄົມມະນາຄົມໄດເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມໄດຮັບຂອງປະຊາຊົນ, ບຸນສົງການທ່ີ

ຫາກຜານໄປນ້ັນ ໄດເຫືຼອຄວາມຊົງຈຳອັນເລິກເຊ່ິງທ່ີແຕກຕາງ

ກັນກັບແຕກອນໃຫແກປະຊາຊົນລາວ, ຍອນວາຖຽວລົດແຫ່ງ

ຄວາມສຸກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດແລນມາແລວ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ① ນັກທອງທຽວລ�ຖາລົດທ່ີສະຖານີລົດໄຟເມືອງໄຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ

图① 旅客在中老铁路孟赛站等候乘车 新华社 图

ຮູບ ② ຄູຮັກໃໝຖາຍຮູບແຕງດອງຢູເທິງຖຽວລົດໄຟ "ຂະບວນລານຊາງ" 
ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图② 一对新人选择在中老铁路“澜沧号”动车组中拍摄婚纱照 

人民日报 图

②

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

39

|   友好交往dkowx,kskl6jdao



";Pddko0qolqj'" 0v'me,t-kf

大自然的

“搬运工”

你有多久没好好欣赏过一片云彩，又有多久没听过盛夏的虫鸣鸟叫？来自大自然的色彩光影和声音，

总能在不经意间给人治愈。在中国，有一群年轻人，做起大自然的“搬运工”，他们“摘”下天空的云朵，

或者录下大自然原汁原味的声音，通过互联网传播，治愈了成千上万人的心灵。

      ດົນປານໃດແລວທ່ີເຈ້ົາບໄດຊ່ືນຊົມກອນເມກແບບຕ້ັງໃຈ 

ແລະ ດົນປານໃດແລວທີ່ບໄດ້ຟັງສຽງແຊວຮອງຂອງສັດສາ

ວາສ່ິງ?

      ແສງສະຫວາງ ແລະ ສຽງທ່ີມາຈາກທຳມະຊາດ, ມັນມັກ

ຈະບັນເທົາຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາແບບບຮູຕົວ.

      ຢູປະເທດຈີນ, ມີຊາວໜຸມກຸມໜ່ຶງໄດເຮັດ “ວຽກການຂົນ

ສ່ົງ” ຂອງທຳມະຊາດ, ພວກເຂົາໄດ “ເດັດເອົາ” ກອນເມກຢູ

ເທິງທອງຟາ  ຫືຼ ໄດບັນທຶກເອົາສຽງທ່ີດ້ັງເດີມຂອງທ�າມະຊາດ

ໄວ, ມາເຜີຍແຜຜານທາງສື່ອອນລາຍ ແລະ ໄດບັນເທົາຈິດ

ໃຈຂອງຜູຄົນນັບເປັນພັນເປັນໝ່ືນຄົນ. 

CFP 图
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     ທ້າວ ຢຸຍກົງຈິນ(Yu Gongjing), ເກີດໃນປີ 1990, ຈົບ
ການສຶກສາຈາກຄະນະຟີຊິກສາດມະຫາວິທະຍາໄລເຈ້ີຈຽງ(Zhe

jiang University)ເມ່ືອປີ 2013 ແລະ ເປັນຄົນໜ່ຶງທ່ີຮັກມັກກອນ
ເມກ. ຕອນນ້ີລາວຂາຍ “ກອນເມກ”  ຢູທາງອອນລາຍ. ແນ
ນອນ, “ກອນເມກ” ເຫ່ົຼານ້ີແມນຜົນງານວັດທະນະທຳທ່ີສາງຂຶ້ນ
ຈາກກາວໃສ.
      ນັກສຶກສາວິຊາວິທະຍາສາດຄົນໜ່ຶງ, ສາມາດຂາມວົງມາ
ເຮັດວຽກດ້ານສິລະປະແບບນ້ີໄດແນວໃດ? ຫັຼງຈາກຮຽນຈົບ,
ທ້າວ ຢຸຍກົງຈິນທຳອິດແມນເຮັດວຽກຢູຂະແໜງການຫຼອດແສງ
ໄຟ(LED) ເຖິງແມນວາຈະມີລາຍຮັບທີ່ດີ, ແຕລາວກ�ບເຄີຍມີ
ຄວາມສຸກກັບວຽກງານນີ້ເລີຍ, ລາວມັກມີຄວາມຮູສຶກວາໃນ
ໃຈຂອງຕົນຄືຂາດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງ. 
      “ມີໄລຍະເວລາໜ່ຶງ, ຈິດໃຈມີຄວາມຮູສຶກທ່ີບດີຢູ່ສະເໝີ. 
ຂອຍຢືນຢູໃນເຮືອນ, ເຫັນເມກກອນໜ່ຶງລອຍມາ, ຊວງທ່ີເບ່ິງ
ເຫັນກອນເມກນ້ັນເອງ, ຂອຍມີຄວາມຮູສຶກເໝືອນດ່ັງໄດມີຊີວິດ
ໃໝອີກຄ້ັງໜ່ຶງ.” ທ້າວ ຢຸຍກົງຈິນ ເລ່ົາຄືນດ່ັງນ້ີ. ກອນເມກເຈີດ
ຈາທ່ີພົບເຫັນດວຍຄວາມບັງເອີນນ້ັນ, ໄດ້ລົບລາງຄວາມມືດມົນ
ທ່ີພັນກຽວຈິດໃຈຂອງຂ້ອຍໃນຂະນະດຽວ.” ລາວຄິດວາ, ລາວ
ເອງກ�ມັກແບງປັນຄວາມຮູກຽວກັບກອນເມກຜານທາງອອນ
ລາຍ, ເພາະມີ “ເພ່ືອນຮັກກອນເມກ” ທ່ີໝ້ັນຄົງຢູແລວ, ມັນຈະ

ທາວ ຢຸຍກົງຈິນ: ໃຊ “ກອນເມກ” ຮ�າຈິດໃຈຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ
瑜公瑾 ：用“云朵”治愈自己和别人
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①

②

③

ຮູບ ①②③ ຜົນຜະລິດຕະພັນກຽວພັນ "ກອນເມກ" ທ່ີຄາຂາຍ
ຢູໃນຮານເນັດຂອງທາວ ຢຸ່ຍກົງຈິນ

图①②③ 瑜公瑾网店上售卖的“云朵”周边产品 图

片来源于网络
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     ທ້າວ ເສ້ີງກູ(Sheng Gu)ເປັນຜູ້ໄລສົດອັນຊ່ືດັງຂອງແອັບ 
“ຫິມະໄລ” ແພັດຟອມເລ່ືອງສຽງຂອງປະເທດຈີນ. ພາຍໃນໄລ
ຍະ 9 ປີ, ທ່ີລາວຍາງເຂ້ົາທອງທ່ົງນາ, ປາດົງພົງໄພ, ພູຜາຮອມ
ຫວຍ, ແຄມຝ່ັງທະເລຕາງໆ, ໂດຍການຍົກແວນກ້ັນລົມ ເພ່ືອ
ບນັທຶກເອົາສຽງຂອງທຳມະຊາດ, ແລວຮວບໂຮມເຂ້ົາເປັນອາ
ລະບ�າ້ສຽງທຳມະຊາດຫຼາຍໆແຜນ. 
     ປັດຈຸບັນ, ລາວໄດເຜີຍແຜອາລະບ�້າສຽງທ�າມະຊາດຢູ 
ແອັບຫິມະໄລ, ຍອດການເຜີຍແຜທະລຸ 100 ລານ ແລະ ໄດ
ບັນເທົາຈິດໃຈຂອງຜູຄົນນັບເປັນສິບໆລານຄົນ. ໃນນ້ັນ, ກ�ມີຄົນ
ຈຳນວນບໜອຍທ່ີຍິນດີຈ່າຍເງິນມາຮັບຟັງສຽງນົກຮອງ, ສຽງ
ນ�າ້ໄຫຼ ແລະ ສຽງຝົນຕົກທ່ີລາວຕ້ັງໃຈເຮັດຢາງປານີດ.  
     ທ້າວ ເສ້ີງກູ ຄົນເກີດຫັຼງປີ 1985, ປັດຈຸບັນໄດມີອາຍຸ 30 ປີ
ແລວ, ລາວໄດດ�າລົງຊີວິດຢູ ນະຄອນຫາງໂຈ່ວ ແຂວງເຈ້ີຈຽງ
(Hangzhou  City, Zhejiang Province)ມາໄດ້ 10  ກວາ
ປີ, ລາວເຄີຍເປັນນັກອອກແບບສິລະປະກ�າ, ນັກສຳຜັດກວດ
ສອບສິນຄາ(Product experiencer) ແລະ ເຄີຍເປີດບ�ລິສັດ
ດານອິນເຕີເນັດ. ລາວດຳລົງຊີວິດຢູເມືອງຮຸ່ງເຮືອງ, ແຕລາວຮູ
ສຶກຕົນເອງຖືກຄວາມກັງວົນອອມຮອບໄປໝົດ, ຈົນກາຍເປັນ
ພະນັກງານຄົນໜ່ຶງທ່ີມີອາການນອນບຫັຼບ. 
      ລະດູໃບໄມຫ່ົຼນຂອງປີ 2013 , ລາວໄດໄປທຽວແຄມຝ່ັງທະ
ເລຢູແຂວງຝູຈຽນ(Fujian Province), ຈົນເຮັດໃຫລາວກາວ

ເຂ້ົາສູເສ້ັນທາງການເປັນນັກບັນທຶກສຽງທຳມະຊາດ. ລາວກາວ
ວາ “ມ້ືນ້ັນຂອຍຍາງຢູແຄມຝ່ັງທະເລໃນຍາມເຊ້ົາ, ຕອນເຊ້ົາ
4 ໂມງຟາກ�ຍັງບທັນແຈງ, ຂອຍເປກະເປົາໜວຍໜ່ຶງ, ແລວ
ຍາງຢູເທິງຫາດຊາຍ. ສາຍລົມພັດມາຄອຍໆຢູຂາງກາຍ, ສຽງ
ຂອງຄື້ນທະເລ, ຊັດເຊເຂົ້າມາເປັນຊັ້ນໆ, ມີຄວາມເປັນສຽງ
ສະເຕລິໂອ, ຟັງແລວມວນຫູຫຼາຍ. ຂອຍຄິດວາມັນອາດຈະມີ
ປະສິດທິພາບໃນການຊວຍໃຫນອນຫັຼບລົງໄດ, ພຽງແຕຫັຼບຕາ
ຟັງຢາງງຽບໆ ຂອຍກ�ຮູສຶກວາສຽງແບບນ້ີມັນສາມາດຮ�າຈິດ
ໃຈຄົນໄດ, ຂອຍກ�ເລີຍບັນທຶກມັນເກັບມຽນໄວ.” 
     ກັບມາຮອດນະຄອນຫາງໂຈ່ວແລວ, ລາວກ�ຄ້ົນຫາບົດຮຽນ
ການບັນທຶກສຽງຢູທາງອອນລາຍ, ແລວຊ້ືເຄ່ືອງບັນທຶກສຽງ,
ໄມໂຄໂຟນ, ຂາຕ້ັງ, ສາຍຟັງຫູ ແລະ ເຂ້ົາໄປທົດລອງບັນທຶກ
ຄ້ັງທ�າອິດຢູສວນສາທາລະນະ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ນອກຈາກເວລາ
ການເຮັດວຽກທ່ີເຄ່ັງຕຶງ, ຮອດທຸກໆເສົາທິດ ລາວກ�ຈະກະກຽມ
ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງ, ແລວຍາງເຂ້ົາປາເລິກ, ເຂ້ົາຫວຍຮອງ
ຄອງບຶງ, ແລວເຮັດ “ວຽກງານຂົນສ່ົງ” ສຽງຂອງທຳມະຊາດ,
ຄ້ົນຫາສຽງທ່ີມວນ ແລະ ມີພະລັງແຫງຊີວິດ. 
      ມີຜູຟັງບາງຄົນໄດຍິນສຽງຮອງຈ່ີລຈ່ີນາຍທ່ີບານເກີດຜານ
ທາງອາລະບ�້າສຽງຂອງລາວ, ມີຜູຟັງບາງຄົນເໝືອນໄດດົມ
ດອມກັບກ່ິນອາຍດິນ, ຜູຟັງບາງຄົນກ�ອຸທານວາ “ລູກເປັນຜູໃຫຍ
ແລວ, ແຕຂອຍພັດເຖ້ົາລົງແລວ”. ສຽງສາຍລົມສາຍນ�າ້, ສຽງ

ເປັນການດີຖາເຮັດຜົນຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວພັນກອນເມກມາບ�
ລິການໃຫທຸກຄົນ. 
      ເພ່ືອໃຫໄດຄວາມຮູສຶກສ�າຜັດແບບຕົວຈິງ, ເດືອນພະຈິກ
ປີ 2019 ເປັນໄລຍະເວລາໜ່ຶງເດືອນເຕັມໆທ່ີ ທ້າວ ຢຸຍກົງຈິນ
ໄດຄ້ົນຄວາປະດິດສາງສວນປະກອບ ແລະ ຜົນງານສິລະປະຂອງ 
“ກອນເມກ”, “ເພາະກາວນ�າ້ໃສມີເວລາໃນການແຂງຕົວ, ສະ
ນ້ັນມີຫຼາຍໆເທ່ືອຕອງໄດຖາດົນໆ. ໃນຍາມທ່ີເຮັດກອນເມກສຳ
ເລັດກອນໜຶ່ງ, ຕອນນັ້ນຂອຍຮູສຶກວາ, ວາວ! ບັດນີ້ສາມາດ
ເຮັດກອນເມກແທອອກມາໄດແລວ, ໄດສາງສັນຜົນຜະລິດຕະ
ພັນທ່ີບເຄີຍມີມາກອນເລີຍ.”
     “ກອນເມກ” ຂາວອວບໆໃສໄວໃນຂອບຮູບໃສລວງຕ້ັງ, ຊາວ
ເນັດຫຼາຍຄົນເວ້ົາວານ້ີແມນຄວາມຮູສຶກທ່ີໃຫການຮ�າຈິດໃຈໄດ

ອີຫຼີ. ສິ່ງທີ່ຄິດບເຖິງທີ່ສຸດກ�ຄື, ຍອນການແຜລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນງານ “ກອນເມກ” ຂອງລາວບພຽງແຕໂດງ
ດັງໃນຊມຜູມັກກອນເມກເທ່ົານ້ັນ, ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມມັກຮັັກຈາກ
ຊາວເນັດນອກວົງການອີກດ້ວຍ. ໃນເວລາພຽງແຕໜ່ຶງປີ, ທີມ
ງານຂອງລາວໄດສ່ົງ “ກອນເມກ” ອອກທັງໝົດ 2 ແສນກວາ
ກ້ອນ. ທັງໄດບັນເທົາຈິດໃຈຜູຄົນຫຼາຍກວາ 4  ໝ່ືນກວາຄົນ. 
     ທ້າວ ຢຸຍກົງຈິນ ກາວວາ: “ມີຄວາມຮູສຶກປະສົບຜົນສ�າ
ເລັດຫຼາຍ. ກອນອ່ືນ, ຂອຍໄດເຮັດວຽກທ່ີຕົນເອງມັກທ່ີສຸດ, ແລ້ວ
ກ�ຄືຜົນງານທີ່ຂອຍອອກແບບໄດຮັບການຍອງຍ�ຊົມເຊີຍຈາກ
ຫຼາຍໆຄົນ, ພວກເຂົາຮູສຶກວາສາມາດບັນເທົາຈິດໃຈເຂົາໄດ, 
ຂອຍກ�ຮູສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍແລວ.” 

ທາວ ເສ້ີງກູ: ເພ່ືອບັນເທົາອາການນອນບຫັຼບ, ລາວໄດກາຍ
ເປັນນັກບັນທຶກສຽງທຳມະຊາດ

声谷 ：为治愈失眠，他成为一位大自然录音师
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ນົກຮອງກັບກ່ິນມາລາ, ສຽງກົບແຊວຈັກຈ່ັນຮອງ, ໄດເຮັດໃຫ
ຜູຄົນຄ້ົນພົບເສ້ັນທາງໜ່ຶງທ່ີໄປສູ່ເວລາທີ່ມີຄວາມສະຫງົບທ່ີສຸດ 
ແລະ ຄວາມຮູສຶກປອດໄພທ່ີສຸດໃນຈິດໃຈ. 

本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

ຮູບ ①② ທາວ ເສ້ິງກູ ກ�າລັງບັນທຶກສຽງຂອງທ�າມະຊາດ

图①② 声谷在收集大自然的声音 图片来源于北国网

①

②
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这是一场关乎教育公平和乡村未来的社会试验，试

验内容是以一种有效且低成本的方式，到偏远乡村办幼儿

园，为 3 至 6 岁儿童提供家门口的免费学前教育。13 年

过去，这项被称为“一村一园 ：山村幼儿园计划”的公益

项目，已先后在 11 个省份的 31 个县区落地开花，开办

了 3000 余所村级幼儿园，累计受益儿童约 20 万人。

CFP 图44
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      ນີ້ ແມນ ການ ທົດ ລອງ ສັງຄມົຄັງ້ໜຶງ່ທີພ່ວົພນັເຖງິ ຄວາມ 

ທຽງ ທ�າ ດານ ການ ສກຶສາ  ແລະ ອະນາຄດົ ຂອງ ຊນົນະບດົ,  ເນືອ້ 

ໃນ ຂອງ ການ ທດົ ລອງ ແມນ ເປດີ ອະນບຸານ ຢູ ບນັດາ ບານທີ ່ຫາງ 

ໄກ ສອກຫຼກີ ດວຍວທິທີີມ່ປີະສດິທ ິຜນົ  ແລະ ລາຄາ ຕ�າ່,  ເພືອ່ ອ�າ

ນວຍການສກຶສາ ກອນ ໄວ ຮຽນທີບ່ຕອງເສຍຄາ ຢູ ໜາ ເຮອືນໃຫ

ເດກັນອຍ ອາຍ ຸ3 ປຫີາ 6 ປ ີ.

       ໃນ ປີ 2009, ມູນ ນິທິ ຄົນ້ຄວາ ການ ພດັທະນາ ຈນີ ໄດ ເລີ ່ມ

ດ�າ ເນີນ ໂຄງການ ທົດ ລອງ ຢູ ເມອືງລືດູ້,  ແຂວງຊງິໄຫ(Ledu 

County, Qinghai Province)ທີ່ເປນັເມອືງທກຸຍາກໃນເວ

ລານັນ້(ປດັຈບຸນັນີເ້ປນັເຂດລືດູ້, ນະຄອນໄຫດົງ່ ແຂວງຊງິໄຫ).

ພາຍຫຼັງ 13 ປີແລວ, ໂຄງການສະຫວດັດກີານສາທາລະນະ

“ໜຶງ່ບານໜຶງ່ອະນບຸານ” ນີໄ້ດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ 31 ເມອືງແລະ 

ເຂດໃນ 11 ແຂວງຂອງພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວນັຕກົຈນີ, 

ເຊິງ່ໄດສາງຕັງ້ອະນບຸານລະດບັບານ 3000 ກວາແຫງ, ໄດມີ

ເດກັນອຍທງັໝດົປະມານ 2 ແສນຄນົໄດຮບັຜນົປະໂຫຍດ.

      ຜູ ລິເລີ່ມ ແລະ ຜູສົ່ງເສມີຂອງແຜນການດັງ່ກາວແມນ

ທານ ລູໄ້ມ(້Lu Mai), ອະດດີຮອງປະທານມນູນທິຄິົນ້ຄວາການ

ພດັທະນາຈນີ, ປນີີອ້າຍ ຸ75 ປແີລວ.

      13 ປກີອນ, ເມືອ່ແຜນການ “ໜຶງ່ບານໜຶງ່ອະນບຸານ” ເລີມ່
ຕົນ້ໃນເມືອງລື້ດູ, ໃນບອນນັ້ນ ເດກັນອຍໃນໄວຮຽນມແີຕຈ�າ
ນວນໜອຍກວາເຄິງ່ໜຶງ່ຮຽນໃນອະນບຸານ, ໃນລະດບັຕາກວາ
ຕາແສງເກືອບບມີການບ�ລິການດານການສກຶສາກອນໄວຮຽນ
ຈກັໜອຍ. ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລປກັກິງ່ໄດປະເມນີ
ເດກັນອຍອາຍ ຸ3 ຫາ 6 ປໃີນຊນົນະບດົຂອງເມອືງລືດູ້ ແລະ ພບົ
ເຫນັວາລະດັບການພັດທະນາທາງດານສະຕປິນັຍາຂອງພວກ

ເປັນຫຍັງຈະນ�າສະເໜີແຜນການ “ໜ່ຶງບານໜ່ຶງອະນຸບານ” ?
为什么要推出“一村一园”计划？

ເຂາົແມນຕາກວາ 60% ຂອງເດກັນອຍອາຍຊຸາດຽວກນັໃນຕວົ
ເມອືງ, ລະດັບການພັດທະນາຂອງພາສາແມນເທົາ່ກບັ 40% 

ທານ ລູໄມ້ ຢູນ�າກັບພວກເດັກນອຍອະນຸບານ

卢迈和幼儿园小朋友在一起 图片来源于卢迈微博
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ຂອງເດກັນອຍອາຍຊຸາດຽວກນັໃນຕວົເມອືງ. 
      ໃນຂະນະທີ່ພແມໃນຕົວເມືອງໃຫຄວາມເອາົໃຈໃສຕການ
ສກຶສາກອນໄວຮຽນຂອງລູ້ກນັບມື້ນັບຫາຼຍຂຶນ້, ພແມຫາຼຍຄນົ
ໃນຊົນນະບົດຫາງໄກສອກຫຼີກມີແຕຄວາມຮູຈກັອນັຈ�າກດັຕນີ.້
"ເດກັນອຍເຫຼົາ່ນີກ້�ເປນັຜູກສາງຂອງປະເທດຊາດໃນອະນາຄດົ. 
ຖາໃນປດັຈບຸນັນີບ້ເອາົໃຈໃສຕພວກເຂາົ ແລະ ບລງົທນຶໃສພວກ
ເຂາົ, ພວກເຮາົຈະຕອງຈາຍຄາໃນອະນາຄດົ," ທານ ລູ້ໄ້ມເວົາ້.
      ການ ສະເໜອີອກ ແຜນການ “ໜຶງ່ ບານ ໜຶງ່ ອະນບຸານ”ແມນ
ບນົພື້ນຖານຄວາມ ຄິດເຫັນດັ່ງກາວ.  ຜູເຂົາ້ຮວມເຊືອ່ໝັນ້ວາ
ການສະໜອງການບ�ລິການການສຶກສາກອນໄວຮຽນໃຫແກ
ເດກັນອຍໃນບານຫາງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍຜານການຊວຍເຫຼອື
ສາງຕັງ້ອະນບຸານສະຫວດັດກີານສາທາລະນະ, ຈະຊວຍຕດັຂາດ
ການຖາຍທອດຄວາມທກຸຍາກລຸນຕລຸນ ແລະ ປບັປງຸຜນົສ�າເລດັ
ຂອງການຫຼດຸພົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກໃຫໝັນ້ຄງົ.

“ໝານໂຖວອັນທ�າອິດ”
“第一个馒头”

      ແຜນການຂອງ “ໜຶ່ງບານ ໜຶ່ງອະນບຸານ”  ແມນ ໃຫ ທກຸ 
ບານ ໃນ ເຂດ ທດົ ລອງ ທີ ່ມ ີເດກັ ໃນອາຍເຸໝາະສມົການ ຮຽນຫາຼຍ
ກວາ 10 ຄນົ  ລວນແຕໄດ ມ ີອະນບຸານແຫງໜຶງ່,  ໃຫ ເດກັນອຍ 
ຢູ ເຂດ ດອຍ ພັດທະນາ ທີ່ການ ຄມົມະນາຄົມ ບ ສະດວກສາມາດ
ເຂົ້າອະນຸບານທີ່ໃກທີ່ສຸດ, ແລະ ຊົມໃຊການບ�ລກິານການສກຶ
ສາກອນ ໄວ ຮຽນທີບ່ຕອງເສຍຄາ.
      ເມື່ອຟັງເບິ່ງຄືຊິ ຍາກແທໆ —ມນັ ຈະໃຊເງນິເທົາ່ໃດເພືອ່
ຊອກຫາບອນຫວາງ ແລະ ສາງເຮອືນ? ເງນິນີຈ້ະມາຈາກໃສ? 
ຈະຮັບສະໝັກຄູຢູໃສ? ຈະສາມາດຮັບປະກນັຄຸນນະພາບການ
ສອນໄດບ�?
      ທມີງານໂຄງການໄດຕອບຄ�າຖາມເຫຼົາ່ນີດ້ວຍການປະຕິ
ບດັຕວົຈງິໃນຫາຼຍປ.ີ
      ກອນອືນ່ໝດົ, ບຈ�າເປນັຕອງໃຊເງນິເພືອ່ສາງສວນໃຫມ. 
ອະນຸບານສວນຫາຼຍແມນສອມແປງຈາກສະຖານທີສ່າທາລະ
ນະຫວາງຂອງບານ.
      ອັນທສີອງ, ຄາໃຊຈາຍຂອງການດ�າເນນີອະນບຸານຂະ
ຫນາດນອຍແຫງໜຶງ່ໃນບານບຫາຼຍປານໃດ. ຕາມການແນະ
ນ�າ, ຕົ້ນທນຶຂອງ ການ ດ�າ ເນນີ  ອະນບຸານບານຢູ ຊນົນະບດົແຕ
ລະປີແມນ ປະມານ 30000-50000 ຢວນ,  ໃນ ນັນ້, 80%  ແມນ 
ໃຊ ເປນັ ຄາ ຈາງ ຂອງ ຄ.ູ ໃນໄລຍະເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການເງນິ
ທນຶສວນໃຫຍແມນມາຈາກການບ�ລຈິາກຂອງບ�ລສິດັ ແລະ ສັງ

ຄມົ, ຫຼງັຈາກດ�າເນນີງານສອງສາມປແີລວ, ລດັຖະບານທອງ
ຖິນ່ຈະເຂົາ້ມາຮບັຜດິຊອບ. ຕວົຢາງວາ, ໃນເມອືງລືດູ້, ລດັຖະ
ບານທອງຖິນ່ຮັບປະກັນການດ�າເນນີງານຂອງອະນບຸານບານ
ຢູຊນົນະບດົດວ້ຍວທິກີານຊືກ້ານບ�ລກິານ.
      ນອກຈາກນັນ້, ໂຄງການນ�າໃຊວທິຮີບັສະໝກັ “ອາສາສະ
ໝກັຄູອະນຸບານ”. ປດັຈຸບັນນີ,້ ມີຄອູະນຸບານອາສາສະໝກັທງັ
ໝດົ 3955 ຄນົໄດເຮັດວຽກໃນໂຄງການ “ໜຶງ່ບານໜຶງ່ອະນຸ
ບານ”, ໃນນັນ້ ຫາຼຍກວາ 90% ເປນັແມຍງິ, 70% ຄສູອນມວີດຸ
ທກິານສກຶສາປະລນິຍາຕ.ີ
      ເມືອ່ກັບຄືນສູຄວາມສນົໃຈຂອງປະຊາຊນົຕກບັຄນຸນະພາບ
ການສຶກສາ ທງັເປນັຄ�າຖາມທີສ່�າຄນັທີສ່ດຸຕກບັໂຄງການນີ:້ 
ອະນບຸານບານຢູຊນົນະບດົມຜີນົປະໂຫຍດຢາງແທຈງິບ�?
      ມູນ ນທິ ິຄົ້ນຄວາ ການ ພດັທະນາ  ຈນີ ໄດ ເຊືອ້ ເຊນີ ສະ ຖາ ບນັ 
ຝາຍ ທ ີສາມມາປະ ເມນີ ຜນົ ຕຜນົຂອງ ໂຄງການນີເ້ປນັ ຫາຼຍ ຄັງ້ຄ:ື        
      ໃນເມອືງລືດູ້, ບອນທດົລອງທ�າອດິຂອງໂຄງການ, ອດັ
ຕາການເຂົ້າອະນບຸານຂອງການສຶກສາກອນໄວຮຽນໄດເພີມ່
ຈາກ 47% ໃນປ ີ2008 ມາເປນັ 99% ໃນປດັຈຸບນັ.  ນອກຈາກ
ນີ,້  ເດກັນອຍ ທີ ່ເຂົາ້  ອະນບຸານ ໄດ ຮບັ ການ ປບັປງຸ ຢາງ ຫວຼງ ຫາຼຍ
ດານພາສາ, ສະຕ ິປນັຍາ  ແລະ ລກັສະນະສງັຄມົ. ການສ�າຫວຼດ
ຍງັສະແດງໃຫເຫນັວາ ອັດຕາການເຂົາ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍົມ
ຕອນປາຍຂອງເດກັນອຍທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 
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      ໃນ ຊມ ປ ີມາ ນີ,້ ລດັ ຖະ ບານ ຈນີ  ແລະ  ທົວ່ ສງັ ຄມົ ໄດ ເອາົ ໃຈ
 ໃສ ຕ ການ ສກຶ ສາ ກອນ ໄວ ຮຽນນບັມືນ້ບັ ຫາຼຍ ຂຶນ້. ປ ີ2020, ຍອດ 
ມນູ ຄາ ການ ລງົທນຶ ຂອງ ຈນີ ໃນ ການ ສກຶສາ  ກອນ ໄວ ຮຽນ ໄດ ບນັ
ລ ຸ420,3 ຕື້ ຢວນ. ພະແນກການ ສກຶສາ ກ� ໄດເນັນ້ໜັກຢາງ ຈະ 
ແຈງວາ,  ເຂດ ຊນົນະບດົຄວນ “ສາງຕັງ້ອະນບຸານ ຢາງເປນັເອ
ກະລາດ  ຫຼ ື ສາງສາຂາອະນບຸານໃນບານ ໃຫຍ, ບານນອຍຄວນ
ຮວມມືກັນສາງຕັ້ງອະນຸບານ, ເຂດທີ ່ມີ ປະຊາກອນແຈກຢາຍ
ຄວນຈດັຕັງ້ອະນບຸານເຄືອ່ນທີ ່ອະນບຸານລະດກູານ ແລະ ອືນ່ໆ
ຕາມສະພາບ ຕວົ ຈງິ.”
      ທານ ລູ້ໄມ ສະເໜ ີວາ, ໃນງບົປະມານແຫງຊາດ ການ
ຈດັ ສັນ ຂອງການລົງທນຶໃນ ການ ສກຶສາ ກອນ ໄວ ຮຽນຄວນສະ
ໜບັສະໜນູເຂດ ດອຍ ພດັທະນາເປນັບລູມິະສດິ, ແລະ ບຄວນສມຸ
ໃສພຽງແຕເມືອງ ແລະ ຕາແສງ, ຍງັຄວນ ມຸງ ໄປ ເຖງິ ບານ,
“ໃນການປະກອບ ມາດ ຕະ ຖານ ຂອງການ ຟືນ້ ຟ ູຊນົ ນະ ບດົ ໃຫຈະ
ເລນີຮຸງເຮອືງນັນ້ ຄວນ ມ ີໂຮງຮຽນອະ ນ ຸບານແຫງໜຶງ່.”
      ໃນຖານະທີ່ເປັນການທົດລອງສັງຄົມໂດຍອງີໃສການບ�ລິ
ການການສກຶສາກອນໄວຮຽນໃນລະດບັບານ, ໂຄງການ "ໜຶງ່
ບານໜຶງ່ອະນບຸານ" ໄດຢນືຢນັຄນຸຄາຂອງການສະໜອງການ
ສກຶສາກອນໄວຮຽນໃຫເດກັນອຍໃນເຂດດອຍພດັທະນາ, ແລະ

“ໜຶງ່ບານໜຶງ່ອະນບຸານ” ແມນ 81%, ສ�າລບັເດກັນອຍທີບ່�ໄ່ດຮບັ
ການສກຶສາກອນໄວຮຽນ ອດັຕາສວນນີແ້ມນພຽງແຕ 25%.

      ທານ ລູໄ້ມ ໄດຊອກຮບູອອກມາສອງສາມຮບູ. ໜຶງ່ໃນນັນ້
ແມນຮບູກຸມຂອງທານກບັເດກັນອຍ 8 ຄນົທີໄ່ດຮບັຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກໂຄງການ "ໜຶ່ງບານໜຶ່ງອະນຸບານ" ທີ່ຖາຍຢູເມືອງລືດູ້ 
ໃນປ ີ2021. ເດກັຍງິ 6 ຄນົ ແລະ ເດກັຊາຍ 2 ຄນົເສງັໄດເຂົາ້

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທີ່ສ�າຄັນລະດັບແຂວງ, ເຊິ່ງເປັນເລືອ່ງທີ່
ບເຄຍີມມີາກອນໃນບານ.
      ທານເວົ້າ ວາ, “ກນິໝານໂຖວ ຕອນ ເຈົາ້ ຫວິ, ອນັ ທ�າອດິ 
ແມນ ແຊບ ທີ່ ສຸດ. ສ�າລບັ ເດກັນອຍ ຊນົນະບດົ ເຫຼົາ່ ນີ້, ສິງ່ ທີ ່ ໃຫ
ພວກເຂາົລວນແຕ ຄ ືໝານໂຖວ ອນັ ທ�າອດິ.”

"ໃນ ການປະກອບມາດ ຕະ ຖານ ຂອງການ ຟ້ືນ ຟູ ຊົນ ນະ ບົດ ໃຫຈະເລີນຮຸງເຮືອງນ້ັນ ຄວນ ມີ ອະ ນຸ ບານແຫງໜ່ຶງ "
“乡村振兴的标配里，应该有个幼儿园”

ໄດສະຫຼຸບອອກຮູບແບບທີສ່າມາດນ�າໃຊໃນເຂດດອຍພດັທະນາ
ອືນ່. ທານ ລູ້ໄມ ຫວງັ ວາ ປະສົບ ການ ຂອງຈດຸທດົລອງເຫຼົາ່ນີ້
ສາມາດອ�ານວຍຂ�້ອາງອີງສ�າລບັການ ສາງ ນະ ໂຍບາຍ ແຫງ 
ຊາດ ທີ ່ກຽວຂອງ.

本刊综合

ຮູບ ① ນາງ ຊຽວແຢນ(Xiao Yan) ອາສາສະໝັກຄູອະນຸບານກ�າລັງສິດ
ສອນພວກເດັກນອຍ

图① 幼儿园教师志愿者肖燕给孩子们上课 图片来源于卢迈微博

ຮູບ ② ທານ ລູໄມ້(ຜູທາງຫັຼງເບ້ືອງຂວາ)ສ�າຫຼວດກວດກາສະພາບການ
ກສາງອະນຸບານໃນຊົນນະບົດ

图② 卢迈（后排右）到乡村考察建设村幼儿园情况 图片来源于

卢迈微博

ຮູບ ③ ທານ ລູໄມ້(ເບ້ືອງຂວາ)ພວມແລກປຽນຄຳເຫັນກັບນາງ ຊຽວແຢນ

图③ 卢迈（右）和肖燕交流 图片来源于卢迈微博
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这座植物园有故事
“对于我们做老师的来说，很期待

这一刻的到来。”来自北京的高中生物

老师甄兆敏说，青少年在中国国家植

物园不光能看到来自世界各地的植物

标本，更重要的是可以实地感受植物

学研究的魅力。在甄兆

敏看来，中国国家植

物 园 将 会 成 为 众 多

生物老师的“第二课

堂”，也会成为不少外

地学子来京游学参观的

重要“打卡地”。

      ວັນ ທີ 18  ເມສາ ນີ,້ ສວນພດື ແຫງ ຊາດ ຈນີ ໄດ ເປດີປາຍ 

ຢາງ ເປນັ ທາງ ການ ຢູ ນະຄອນຫວຼງປກັ ກິງ່. ໃນອະນາຄດົ, ສວນ

ພດືແຫງຊາດຈີນຕົ້ນຕ�ຈະສມຸໃສການຮກັສາພດືແບບຍົກຍາຍ 

ແລະ ການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ, ກາຍເປນັສະຖານທີລ່ັກສະ

ນະສັງລວມທີ່ມີບົດບາດການເຜຍີແຜວທິະຍາສາດ, ການສາ

ທດິສວນຕົ້ນໄມ ແລະ ສລິະປະອດຸທຍິານ, ການພັກຜອນດານ

ນເິວດ ແລະອືີນ່ໆ.

      ສວນພືດແຫງຊາດຂອງຈນີແມນອງີໃສເງືອ່ນໄຂທີມ່ຢີູ

ແລວຂອງສະຖາບັນຄົນ້ຄວາພດືຂອງສະຖາບນັວທິະຍາສາດ

ຈນີ(ສວນໃຕ) ແລະ ສວນພດືປກັກິງ່(ສວນເຫນອື), ແລະ ສ�າ

ເລດັໂດຍຜານການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການເພີມ່ທະວປີະສດິ

ທພິາບ, ເຊິງ່ມເີນືອ້ທີດ່ນິຕາມແຜນຜງັເກອືບ 600 ເຮກັຕາ.

①

设计 武瑞
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ກສາງລະບົບສວນພືດແຫງຊາດ
建设国家植物园体系

      "ມາທຽວຢູສວນພດືບພຽງແຕຈະຜອນຄາຍອາລມົ, ແຕ

ຍງັຊວຍເດັກນອຍເພີມ່ຄວາມຮູ, ເຊິງ່ເປນັແຫຼງທອງທຽວທີດ່ີ

ສ�າລັບທຽວຊົມທິວທດັທ�າມະຊາດ.” ທານ ຈຽງ, ອາຍ ຸ68 ປ,ີ 

ເຕບີ ໃຫຍຢູ ນະຄອນຫວຼງປກັກິງ່, ໄດຍນິຂາວທີສ່ວນພດືແຫງ

ຊາດ ເປີດປາຍແລວ, ລາວຈຶງ່ພອມກນັກບັເມຍນ�າຫາຼນຊາຍ

ນອຍມາທຽວຫຼິນ້.

      ກມົ ປາ ໄມ  ແລະ ທົງ່ ຫຍາ ແຫງ ຊາດ ຈນີ ກາວ ວາ, ສວນພດື

ແຫງຊາດ ທີ່ສາງຕັງ້ຂຶນ້ຢູປັກກິງ່ຄັງ້ນີເ້ປນັພາກ ສວນ ສ�າຄນັ ໃນ 

ຮູບ ①②③ ສວນພືດແຫງຊາດຈີນ
图①②③ 中国国家植物园 CFP 图
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ການ ກສາງ ລະບົບ ສວນ ພດືແຫງຊາດ, ນ�າໃຊແນວຄວາມຄດິ

ຫຼກັທີອ່ອກແຜນການເປນັເອກະພາບ ຈດັວາງຢາງວທິະຍາສາດ

ບລູມິະສດິການ ປກົ ປກັ ຮກັສາ ແລະ ຈດັ ຕັງ້ ປະຕບິດັ ເປນັເທືອ່ລະ

ກາວ, “ບອນໃດມີເງື່ອນໄຂສກຸງອມແລວ ກ�ສາງຕັງ້ບອນນັນ້

ຂຶນ້ທນັທ”ີ, ຊກຍູການກສາງລະບບົສວນພດືແຫງຊາດຢາງໝັນ້

ຄງົ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຫາຼຍກວາ 85% ຂອງພດືປາພື້ນເມອືງ

ຂອງຈນີ ແລະ ໝດົປະເພດພດືປາທີຖ່ສື�າຄນັໃນການຮກັສາ ໄດ

ຮບັການຮກັສາແບບຍກົຍາຍເປນັເທືອ່ລະກາວ.

      ທານ ໂຈວຈີຫ້ວົ(Zhou Zhihua) ຮອງ ຫວົໜາພະແນກ  

ສດັ  ແລະ  ພດື ກມົ ປາ ໄມ  ແລະ ທົງ່ ຫຍາ ແຫງ ຊາດ ຈນີ ກາວ ວາ,

ການ ເລີ່ ມຕົ້ນ ການ ກສາງ ລະບບົ ສວນພດືແຫງຊາດມ ີຄວາມ 

ໝາຍ ສ�າຄັນ ຄື: ຂ�້ທີໜຶ່ງແມນບນັດາສວນພດືແຫງຊາດແບງ

ງານເພືອ່ຮວມມກືນັ ຊມົໃຊ ຊບັພະຍາກອນຮວມກນັ, ບນັລກຸານ

ປກົປກັຮກັສາຄວາມຫາຼກຫາຼຍດານພດືນານາພນັກວມເອາົໝດົ 

ແລະ ການນ�າໃຊທີ່ຍືນ ຍົງຢາງມີປະສິດທພິາບ, ປບັປງຸລະດບັ

ການຄົນ້ຄວາສກຶສາຂອງພກຶສາສາດມະ ຫາ ພາກຂອງຈນີຢາງ

ຮອບດານ; ຂ�ທ້ສີອງແມນບນັລກຸານປກົປກັຮກັສາພດືໂດຍຜານ

ການຍົກຍາຍເຖິງຫຼາຍບອນ, ເຊິ່ງຈະຊວຍຫຼດຸຄວາມສຽງທີ່

ຊະນດິພນັພດືສນູພນັຍອນເກດີໄພພບິດັທ�າມະຊາດ ສະພາບອາ

ກາດຮາຍແຮງ ແລະ ກ�ລະນສີກຸເສນີໃນພາກພືນ້ໃດໜຶງ່, ເພີມ່

ທະວຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຄວາມໄວໃຈຂອງການຮກັສາຄວາມ

ຫາຼກຫຼາຍດານພືດນານາພນັ, ຮກັສາຊບັພະຍາກອນຍດຸທະ

ສາດອັນສ�າຄັນເພື່ອປະເທດຊາດ; ຂ�້ທສີາມແມນມນັຈະຊວຍ

ນ�າພາ ແລະ ອອກແບບໃຫແກການພດັທະນາຢາງວທິະຍາສາດ

ຂອງສວນພືດໃນທົ່ວປະເທດ, ປບັປຸງລະດບັການກສາງຂອງ

ສວນພືດໃນຈີນ; ຂ�້ທີສີແ່ມນປະສານສມົທົບກບັທາແຮງທີມ່ສີີ

ສນັພິເສດຂອງພາກພື້ນ, ເກັບ ແລະ ສະແດງພດືຫາຍາກທີໃ່ກ

ຈະສນູພນັ ແລະ ມລີກັສະນະຂອງຊນົເຜົາ່, ເຮດັໃຫສວນພດືແຫງ

ຊາດສາມາດອ�ານວຍຜນົຜະລດິຕະພນັນເິວດທີມ່ຄີນຸນະພາບສງູ 

ແລະ ປະສບົການດານຈດິໃຈອນັດງີາມໃຫແກປວງປະຊາຊນົ.

      ການສາງລະບບົສວນພດືແຫງຊາດບພຽງແຕເປນັຄວາມ

ປາຖະໜາຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄວາ ແລະ ຜູຄົນທີມ່ກັພກຶສາດ,

ຫາກຍັງແມນຄວາມຈ�າເປັນຂອງການກສາງອະລິຍະທ�າລະ

ບບົນເິວດຂອງຈນີອກີດວຍ.

      ເວລາກັບໄປຮອດວັນທ ີ12 ຕລຸາ 2021. ມື ້ນັນ້, ໃນກອງ 

ປະຊມ ສຸດ ຍອດຜູນ�າພາຄໃີນສນົທສິນັຍາວາດວຍຊວີະນານາ

ພນັຄັ້ງທີ 15, ຈີນ ໄດ ປະກາດ ເລີມ່ຕົນ້ ການກສາງ ລະບບົ ສວນ

ຮູບແບບຕ້ົນຕ�ຂອງການຮັກສາແບບຍົກຍາຍ
迁地保护的主要形式

ພດືແຫງຊາດປກັກິງ່  ກວາງ ໂຈ ວ(Guangzhou City) ແລະ

ອືນ່ໆ. ໃນມື ້ດຽວ ກນັ, ບນັ ຊ ີລາຍ ຊື ່ສວນສາທາລະນະແຫງຊາດ

5 ແຫງ ທີເ່ປນັຊດທ�າ ອດິ ຂອງ ຈນີ ໄດ ຖກື ປະ ກາດ ຢາງ ເປນັ ທາງ 

ການ.

      ທານ ໂຈວຈີຫ້ວົ ກາວ ວາ ການ ກສາງ ລະບບົເຂດ ສະຫງວນ 

ທ�າ ມະ ຊາດ ໂດຍ ມສີວນສາທາລະນະແຫງຊາດເປນັຫຼກັແມນ່ຮບູ

ແບບຕົນ້ຕ�ຂອງການປກົປກັຮກັສາແບບກບັທີ,່ ການກສາງລະ

ບບົສວນພດືທີນ່�າໂດຍສວນພດືແຫງຊາດເປນັຮບູແບບຕົນ້ຕ�ຂອງ

ການຮກັສາແບບຍກົຍາຍ, ທງັສອງຢາງຂາດອນັໃດກ�ບໄດ ແລະ

ຕາບຈູ ນກນັ, ເຊິ່ ງຈະກສາງລະບົ ບປກົປກັຮກັສາຄວາມຫາຼກ

ຫາຼຍດານພດືນານາພນັອນັສມົບນູຂອງຈນີ.

      ທານ ເຮຣີນັ(He Ran) ຜູ ອ�າ ນວຍ ການ ບ� ລ ິຫານ ສວນ  ພດື  

ແຫງ ຊາດ ຈີນ(ສວນ ພາກ ເໜອື) ກາວ ວາ ການ ສາງ ຕັ້ງສວນ 

ພດື  ແຫງ ຊາດ ຢູ ນະ ຄອນຫວຼງ ແມນ ການ ປະ ຕ ິບດັ ທົວ່ ໄປ ຂອງ 

ຫາຼຍ ປະ ເທດ ໃນ ໂລກ, ເຊິງ່ສອດຄອງກັບຖານະບົດບາດຂອງ

ນະຄອນຫຼວງ ພອມທງັຍງັໄດຕືມ່ໃສບອນຫວາງຂອງສວນພດື

ແຫງຊາດຢູໃນຈນີ.①
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      ສວນພືດແມນມກັຖກືເອີນ້ວາ "ເຮອືຂອງໂນອາ(Noah's 

Ark)" ສ�າລັບການປກົປອງພດືທີຫ່າຍາກ ແລະ ໃກຈະສນູພນັ.  

ທານ ຫວັງຄາງ(Wang Kang) ເຈົາ້ຂອງຫ�ເຜຍີແຜວທິະຍາ

ສາດ ສວນພດືແຫງຊາດຈນີ ແນະນ�າວາ, ຕາມ ແຜນການ  ທີ ່ນີ ້

ຈະ ສມຸ ໃສ ເກບັ ກ�າ ພດື ພືນ້ ເມອືງ ຈາກ ພາກ ຕາ ເວນັ ອອກ ສຽງ ເໜອື

ຂອງຈີນ ພາກ ເໜືອຂອງເຂດຫວົເປຍີ(Huabei, ພາກເໜືອ

ຂອງຈີນ) ແລະ  ພາກ ຕາ ເວນັ ຕກົ ສຽງ ເໜອື ຂອງ ຈີນ, ພດືທີມ່ີ

ລກັສະນະຕົວແທນຂອງແຖບອຸນເໜອື ແລະ ພດືຕາງໆທີ່ມລີກັ

ສະນະຕວົແທນ ແລະ ພືດຫາຍາກທີໃ່ກຈະສູນພນັຂອງເຂດພມູ

ສາດຕາງໆໃນທົວ່ໂລກຈ�ານວນ 30000 ກວາຊະນດິ, ເຊິງ່ກວມ

ເອາົ 80% ຈ�າພວກ ແລະ 50% ປະເພດຂອງພດືຊະນດິຕາງໆ

ໃນຈີນ, ແລະ 10% ຂອງພືດຊະນິດຕາງໆໃນທົວ່ໂລກ. ຕາມ

ແຜນການຍັງຈະເກັບກ�າ ຕວົຢາງ ພືດ ທີ ່ເປັນ ຕົວ ແທນໃນ 5 ທະ

ວບີຈ�ານວນ 5 ລານຢາງ, ເຊິງ່ກວມເອາົ 100% ຈ�າພວກ ແລະ 

95% ປະເພດພດືຂອງຈນີ.

      “ໃນຖານະທີ່ເປັນຄສູອນ, ພວກເຮາົມຄີວາມຫວງັຢາງ

ແຮງກາຕການມາຮອດຂອງເວລານີ.້" ນາງ ເຈິນ່ຈາວໝນິ

“ແຫຼງທອງທຽວ” ສ�າລັບການທຽວແບບສຶກສາ
ເພ່ືອຮັບຮູຄວາມຮູດານວິທະຍາສາດ

科普游学“打卡地”

(Zhen Zhaomin) ຄູສອນຊວີະສາດໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຈາກ

ປກັກິງ່ເວົ້າວາ, ໃນສວນພດືແຫງຊາດຈນີ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ 

ອະນຊຸນົບພຽງແຕສາມາດເຫນັຕວົຢາງພດືຈາກທົວ່ໂລກ, ແຕ

ສິ່ງທີ່ສ�າຄັນກວານັນ້ແມນສາມາດຮູສກຶຄວາມມສີະເໜຂອງ

ການຄົນ້ຄວາຊີວະສາດກບັທີ.່ ຕາມຄວາມຄດິເຫນັຂອງນາງ 

ເຈິ່ນຈາວໝິນ, ສວນພືດແຫງຊາດຈນີຈະກາຍເປນັ “ຫອງຮຽນ

ທສີອງ” ຂອງຄູສອນຊີວະສາດຫາຼຍຄນົ, ມນັຍງັຈະກາຍເປນັ 

“ແຫຼງທອງທຽວ” ອັນສ�າຄນັສ�າລບັນກັຮຽນຈາກບອນອືນ່ມາ

ທຽວຢູປກັກິງ່ຈະໄປທຽວຊມົແບບສກຶສາ.
本刊综合

ຮູບ ① ຫ�ເຜີຍແຜຄວາມຮູວິທະຍາສາດຂອງສວນພືດແຫງຊາດເຜີຍແຜ່
ຄວາມຮູດານພືດແກປວງຊົນ

图① 国家植物园科普馆向公众普及植物知识 CFP 图

ຮູບ ② ຊາວເມືອງຖາຍຮູບທ່ີລະລຶກແຄມຕ້ົນໄມຕິງຊຽງ(clove tree)

ພາຍໃນສວນພືດແຫງຊາດ

图② 市民在国家植物园内的丁香树旁拍照 CFP 图
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      ປະມານ 10 ປີກອນນ້ີ, ຢູເທິງຖານອິນເຕີເນັດແອັບເຕ້ົາ

ບານ(Dou Ban) ທຽນຢາ(Tian Ya) ຈ່ືຮູ(Zhi Hu) ແລະ ແອັບ

ອ່ືນໆ ໄດເກີດກະແສການນິຍົມຄວາມງາຍດາຍຂ້ຶນມາ, ໃນປັດ

ຈຸບັນ, ຈຳນວນຄົນທ່ີເຂ້ົາຮວມການພິຈາລະນາໄດເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ

ຫຼາຍສິບເທົ່າ. ໃນພື້ນທີ່ອິນເຕີເນັດ, ພວກເຂົາພິຈາລະນາທັດ

ສະນະດານການບ�ລິໂພກ ທັດສະນະດານການດຳລົງຊີວິດ, ຄິດ

捐出很少穿的服饰、精简掉躺在家里“吃灰”的物品、

净化被各式 App 充斥的手机桌面、删减例行公事式的无

效社交……近年来，极简生活理念被不少中国年轻人接受，

从身处校园的学生到自行支配财务的上班族，纷纷开启自

己的极简生活。

      ບ�ລິຈາກເຄ່ືອງນຸງທ່ີໃຊ້ງານໜອຍ ຈັດສັນເຄ່ືອງທ່ີເຕັມຝຸນຢູ

ໃນເຮືອນ ຈັດໜາຈ�ໂທລະສັບທ່ີເຕັມໄປດວຍແອັບປະເພດຕາງໆ

ໃຫເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ ຕັດຂາດຈາກການເຂ້ົາສັງຄົມອັນບ

ມີຜົນປະໂຫຍດ…ຊມປີຜານມານ້ີ, ທັດສະນະການດຳລົງຊີວິດ

ແບບງາຍດາຍຖືກຍອມຮັບຈາກຄົນໄວໜຸມຈີນຈຳນວນບໜອຍ, 

ຈາກນັກສຶກສາທ່ີຍັງຮຽນຢູໃນໂຮງຮຽນ ນົເຖິງຄົນເຂ້ົາການທ່ີມີ

ຄວາມເສລີດານການເງິນ, ພາກັນລິເລ່ີມຊີວິດແບບງ່າຍດາຍ

ຂອງຕົນເອງແລວ.

ປຽນຊີວິດໃຫງາຍດາຍ
让生活变得简单些
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ພິຈາລະນາສາຍພົວພັນລະຫວາງຄົນກັບສ່ິງຂອງ, ແບງປັນປະ

ສົບການພາຍຫັຼງການເລືອກຊີວິດການເປັນຢູແບບງາຍດາຍ.

      ເມ່ືອບດົນມານ້ີ, ນາງ ມາວໆ(Maomao) ຍິງສາວນະ

ຄອນອຸຮ້ັນ(Wuhan City) ອາຍຸ 24 ປີ ໄດໂພສຢູເທິງໂຊວຊິວ

ມີເດຍ, ຕ້ັງຊ່ືເປັນ “ການບັນທຶກຊີວິດແບບງາຍດາຍຂອງຂອຍ

ໃນປີ 2022”, ແລະ ບັນທຶກການປະພຶດແບບງາຍດາຍຂອງມ້ືນ້ັນ

ກ�ຄື ໄດຂາຍອອກຂອງຫຼິ້ນແຜນຮູບຈິກຊ�, ແລະ ບໄດຊື້ເຄື່ອງ

ເຂ້ົາມາໃໝ.

     “ພາຍໃນເຮືອນເບ່ິງແລວເຄ່ືອງຂອງແມນມີຫຼາຍ, ແທຈິງ

ແລວສວນຫຼາຍແມນປະໄວຊ່ືໆ.” ຫັຼງຈາກຮຽນຈົບເມ່ືອປີ 2021, 

ນາງ ເມົາໆ ເຮັດວຽກຢູໜວຍງານລັດຖະກອນແຫງໜ່ຶງໃນທອງ

ຖ່ິນ, ໃນເຄ່ິງກວາປີທ່ີຜານມາ, ຫອງເຊ່ົາໃນພ້ືນທ່ີປະມານ 11 ຕາ

ແມັດຂອງລາວຖືກໃສເຄ່ືອງເຕັມແລວ. ເຈວອາບນ�າ້ ແລະເຄ່ືອງ

ດູແລຜົມແມນເຕັມຢູກອງໂຕະ, ປະຕູຂອງຕູເກັບເຄື່ອງນຸງອັດ

ບໄດ, ເຄ່ືອງຫ້ິຼນ ແລະ ອາຫານຫວາງທ່ີກາຍກຳນົດເວລາໄດ

ປະໄວຢາງຊະຊາຍໃນທ່ົວຫອງ…

      “ແຕກອນບເຄີຍຄິດວາຈະຖ້ິມເຄ່ືອງ, ຫາກຄິດວາຍັງຂາດ
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      “ຊີວິດແບບງາຍດາຍຄວນເປັນຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດ

ແບບໜ່ຶງທ່ີຍ່ິງມີລັກສະນະບຸກຄົນ ຍ່ິງປະຢັດ ຍ່ິງເປັນສີຂຽວ ແລະ 

ຍ່ິງສະບາຍມວນຊ່ືນ.” ຊາວເນັດທ່ີມີຊ່ືເນັດ “ອ�ສກາ” (Oskar)ທ່ີ

ສາງກຸມພິຈາລະນາກຽວກັບຊີວິດແບບງາຍດາຍໄດໂພສຢູໃນ

ຖານສວນຕົວວາ, ທາດແທຂອງຊີວິດແບບງາຍດາຍແມນນຳ

ໃຊເວລາ ແລະ ສັງລວມກຳລັງໃຫມີປະສິດທິພາບ, ຊອກຫາ

ຄຸນຄາອັນໃຫຍທ່ີສຸດ. ໃນນ້ັນ ລວມທັງ“ຕວນເຊີຫີຼ” (ເຄ້ົາຈາກ

ພາສາຍ່ີປຸນ,ໝາຍຄວາມວາ:to cut off, to let go,to move 

on)ຢຸດການຫຼົງມັກຕເຄື່ອງທີ່ບຈຳເປັນ ແລະ ຖິ້ມພວກມັນໄປ

ຢາງບລ່ັງເລ, ອົດກ້ັນຕຄວາມປາຖະໜາທ່ີໄຫຼເຂ້ົາກະແສຂ�ມູ້ນ

ແບບບມີຄວາມໝາຍ ແລະອ່ືນໆ.

      ນາງ ຊຽວສົງ ໄດໂພສບົດຄວາມໃນຫົວຂ� ້“ບຊ້ືເຄ່ືອງໄຟຟາ

ເຄ່ືອງອີກ.” ນາງ ເມົາໆ ເວ້ົາວາ, “ຕອງການປຽນຊີວິດໃຫງາຍ

ດາຍແລວ.” ໃນຊມຊົນອິນເຕີເນັດທ່ີລາວໂພສນ້ັນ, ມີຄົນຈຳນວນ

ບໜອຍຄົງຕົວຢູໃນສະພາບເໝືອນດ່ັງລາວເຊ່ັນກັນ.

      ນາງ ຊຽວສົງ(Xiao xiong) ທ່ີເກີດຫັຼງປີ 1995 ຫັຼງຈາກ

ຮຽນຈົບແລວກ�ເດີນທາງຈາກແຂວງຫູເປີຍ(Hubei Province)

ມາເຖິງແຂວງກວາງຕຸງ(Guangdong Province), ດຽວ

ນ້ີຮັບຕຳແໜງຢູບ�ລິສັດອອກແບບ ແລະ ການກສາງແຫງໜ່ຶງ

ທ່ີນະຄອນເຊີນເຈ້ິນ(Shenzhen City). ແຕກອນລາວນິຍົມມັກ

ຈະຊ້ືໂທລະສັບລຸນຫຼາສຸດ ແລະ ກະເປົາຍ່ີຫ�ໂ້ດງດັງ, ພ້ືນທ່ີການ

ດຳລົງຊີວິດຖືກເຄ່ືອງປະເພດຕາງໆຍຶດຄອງເຕັມໝົດ.

      ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນກຽວກັບຄວາມງາຍ

ດາຍ, ລາວເວ້ົາວາ ຂ້ັນຕອນການມຽນເຄ່ືອງກ�ເໝືອນດ່ັງປະ

ເມີນຄວາມປາຖະໜາພາຍໃນຈິດໃຈຂອງຕົນ. ຖ້ິມເຄ່ືອງຂອງ

ທ່ີບຕອງການ ຫືຼ ເຄ່ືອງຂອງທ່ີສາມາດທົດແທນໄດ ເຫືຼອໄວແຕ

ເຄ່ືອງຈຳເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດ, ທັງສາມາດຫຸຼດຄວາມກົດ

ດັນທາງຮາງກາຍທາງຈິດໃຈ, ທັງສາມາດຫີຼກເວ້ັນການລັກພາ

ຕົວຈາກຄວາມປາຖະໜາທ່ີບຈຳເປັນອີກດວຍ.

ຊີວິດແບບງາຍດາຍແມນຫຍັງ?
什么是极简生活？
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ທ່ີບຈຳເປັນຈັກອັນ”, ໝູເນັດໄດເຫັນວາພາຍໃນເຮືອນຂອງນາງ

ຊຽວສົງ ມີໂຊຟາ ແລະ ໂຕະອາຫານທ່ີສະອາດ, ພາຍໃນຫອງ

ແຕງກິນມີພຽງແຕເຄ່ືອງປຸງແຕງຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີງາຍດາຍ ແລະ

ບເຫັນມີເຄ່ືອງອ່ືນ. “ຊີວິດແບບງາຍດາຍບໝາຍຄວາມວາປຽບ

ທຽບເຄ່ືອງຂອງໃຜໜອຍກວາກັນ, ທາດແທແມນນຳໃຊມັນໃຫ

ເຕັມສວນ. ຂອຍຫວັງວາພາຍໃນເຮືອນຈະບຊະຊາຍອີກແລວ, 

ສະມາທິຈະບຖືກລົບກວນ.”

      ແທຈິງແລວ, ພາບພົດການປະຕິບັດແບບງາຍດາຍໄດ

ເຊ່ືອມເຂ້ົາໃນຫຼາຍດານໃນຊີວິດປະຈຳວັນແລວ: ມຽນບົດຄວາມ

ທີ່ບມີຜົນປະໂຫຍດເທິງໜາຈ�ຄອມພິວເຕີ, ບອກລາກັບບັດຮັບ

ປະກັນ ແລະ ໃບຮັບເງິນທ່ີກາຍເວລາກຳນົດ, ພຽງດາວໂຫລດ

ແອັບທ່ີກຽວພັນກັບວຽກງານ ແລະອ່ືນໆ. ວິທີການດຳລົງຊີວິດ

ແບບງາຍດາຍເຫຼົ່ານີ້, ຍັງເໝາະສົມກັບກະແສກາກບອນຕາ 

ແລະ ສີຂຽວ, ຕົວຢາງວາພະຍາຍາມອົດຊ້ືເຄ່ືອງໃຫໜອຍ, ເອົາ

ກອງໃສເຄ່ືອງສ່ົງດວນທ່ີໃຊແລວໆມາເຮັດເປັນຖົງເກັບເຄ່ືອງ,

ສ່ົງເສີມຄຸນຄາດານການນຳໃຊຂອງເຄ່ືືອງຂອງໃຫສຸດຄວາມ

ສາມາດຂອງມັນ. 

      ຢູເບ້ືອງຫັຼງຂອງຊີວິດແບບງາຍດາຍ, ແມນການຍົກສູງ

ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂ້ຶນ.

      ພາຍຫັຼງດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູແບບງາຍດາຍໄດເວລາ
8 ເດືອນແລວ, ຄວາມຮູສຶກອັນໃຫຍທ່ີສຸດຂອງນາງ ຊາໆ(Sha 

sha) ທ່ີເກີດຫັຼງປີ 1990 ແມນຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈ

ໃສຂອງຕົນໄດຍົກສູງຂຶ້ນຢາງຊັດເຈນ, “ຕົນເອງມີຄວາມຄິດ

ເຫັນຍ່ິງຊັດເຈນຕເຄ່ືອງທ່ີຕອງການ ແລະ ເຄ່ືອງທ່ີມັກຮັກແລວ, 

ຄວາມປາຖະໜາຕການບ�ລິໂພກໄດຫຸຼດລົງຢາງຈະແຈງ, ລາຍ

ຮັບທ່ີຄຸມຄອງໄດໄດເພ່ີມຂ້ຶນ. ຫັຼງຈາກກຳນົດເວລາ ແລະ ແຫຼງ

ກຳເນີດຂອງການອານຂ�ມູ້ນອິນເຕີເນັດໃຫຄົງທ່ີແລວ, ກຳລັງ

ຄວາມຈ່ືຈຳກ�ມີການຍົກສູງຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນ.” ຄວາມຮູສຶກຮັບໄດ

ແບບນ້ີເຮັດໃຫລາວສືບຕຍຶດໝ້ັນຊີວິດແບບງາຍດາຍ.

      ຍັງມີຄົນໄວໜຸມຈຳນວນບໜອຍສ່ົງເສີມຄວາມງາຍດາຍ

ທາງຈິດໃຈ, ຕົວຢາງວາປະຕິເສດການເຂ້ົາສັງຄົມທ່ີບມີຜົນປະ

ໂຫຍດ, ລອງບັນລະຍາຍ ແລະ ແກໄຂຄວາມຄິດອັນສັບສົນດວຍ

ການຫາຍໃຈເລິກໆ ແລະ ການນັ່ງງຽບໆ.” ທາວ ສາງຈິ້ງ
(Chang Jing) ອາຍຸ 26 ປີເວ້ົາວາ, ເພ່ືອຍົກສູງປະສິດທິພາບ

ຂອງການປະພຶດ, ລາວຈະຂຽນແຜນການການປະພຶດສະບັບໜ່ຶງ

ໃນເວລາຕອນໜ່ຶງ, ແລະ ປະຕິບັດຢາງຕ້ັງໃຈຕາມແຜນການ,

“ຈັດລາຍການຂອງເຄ່ືອງຕ່າງໆໃນຊີວິດການເປັນຢູຕາມລະດັບ

ຄວາມສຳຄັນໃຫຈະແຈງ ຈ່ຶງສາມາດກຳນົດເປ້ົາໝາຍໄດ.”
本刊综合
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作者 ：萨塔鹏·宋阿龙（Lao，Sengxai Language Center）
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      ການອານຄືການສະແຫວງຫາຄວາມຮູຢາງໄຮຂີດຈ�າ
ກັດ. ຄວາມຮູທ່ີມີຢູໂລກເຮົານ້ີ ມີຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກ ເກີນກວາ
ມະນຸດຄົນໜ່ຶງຈະຮັບເອົາໄດໝົດ. ເຮົາຍ່ິງອານຫຼາຍເທ່ົາໃດກ�
ຍິ່ງຮູວາ ສິ່ງທີ່ເຮົາບຮູນັ້ນຍິ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຂະນະດຽວ
ກັນ ຍັງມີປ້ຶມຫຼາຍເຫ້ັຼມທ່ີເຮົາບໄດອານ. ບາງທີປ້ຶມເຫ່ົຼານ້ັນອາດ
ພິມເປັນພາສາອ່ືນ ແລະ ບມີຄົນແປເປັນພາສາທ່ີເຮົາຮູຈັກ ຫືຼ 
ບາງທີມັນບຜານສາຍຕາເຮົາກ�ເປັນໄດ. ການອານເຮັດໃຫຄົນ
ເຮົາສາມາດຮັບຮູຂ�ມູ້ນຂາວສານຕາງໆຈາກທ່ົວໂລກໄດ, ການ
ອານມີປະໂຫຍດເຫືຼອຫຼາຍ ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ
ໄດດວຍການອານ, ທັງເປັນການພັດທະນາການສຶກສາ, ຄຸນ
ນະພາບຊີວິດ ເຮັດໃຫເປັນຄົນທັນສະໄໝ ທັນໂລກ ທັນເຫດການ
ແລະ ມີຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນ. ການທີ່ຈະພັດທະນາປະເທດ
ໃດໜ່ຶງໃຫຈະເລີນຮຸງເຮືອງກາວໜາໄດ ຕອງອີງໃສປະຊາຊົນ
ທ່ີມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດ, ເຊ່ິງຄວາມຮູຕາງໆນ້ັນ ກ�ໄດມາ

ຈາກການອານນ້ັນເອງ. 
      ຄົນລາວເຮົາມີວັດທະນະທຳການຟັງຫຼາຍກວາການອານ. 
ມັນບແມນເລ່ືອງແປກທ່ີຄົນລາວເຮົາຈະຍັງບມີນິດໄສຮັກການ
ອານ ເພາະເມ່ືອກອນໃນອະດີດປະມານ 70-80 ປີກອນ ກອນໜາ
ທ່ີປະເທດເຮົາຈະໄດຮັບເອກະລາດ, ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ
ສວນໃຫຍເປັນຄົນກືກໜັງສື, ເຊ່ິງກວມເອົາເຖິງ 98%; ສວນຜູ
ທີ່ໄດໜັງສື ກ�ແມນຜູເປັນທິດເປັນຈານທີ່ເຄີຍບວດຮຽນຂຽນ
ອານໃນວັດ ຫຼື ມະຫາຜູທີ່ເຄີຍໃຊຊີວິດເຂົ້າກົ້ນບາດ, ເຊິ່ງໄດ
ຮຽນ ແລະ ໄດອານໜັງສືຕາງໆເປັນໜັງສືທ�າຕາມໜງັສືຜູກ
ໃບລານ ແລະ ຕມາໄດມີການເລົ່າສູກັນຟັງປາກຕປາກ ເປັນ
ເລື່ອງເລົ່າຕາງໆເຊັ່ນ: ນິທານ, ເລື່ອງກອມ, ຟັງເທດ ແລະ
ອີກຫຼາຍໆຂ�ມູ້ນ ຫືຼ ບົດຮຽນທ່ີອາໄສເລ່ົາກັນປາກຕປາກ, ເຊ່ິງ
ໄດກາຍເປັນຄວາມຊິນເຄີຍໃນການຟັງຫຼາຍກວາການອານ
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ດວຍຕົນເອງ. ການຟັງປຽບເໝືອນການບ�ລິໂພກອາຫານທີ່
ເປັນມວນອາຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫເບິ່ງຂາມໃນການຈົດບັນທຶກ
ເຮັດໃຫມີການຜິດພຽນຈາກຂ�ມູ້ນເດີມ, ບາງຂ�ມູ້ນໄດສູນຫາຍ 
ແລະ ຫົຼງລືມໄປຕາມການເວລາ ສູນເສຍໄປພອມກັບເຈ້ົາຂອງ
ຄວາມຮູນ້ັນຢາງໜາເສຍດາຍ.
      ລະບົບການສຶກສາຂອງບານເຮົາບໄດໃຊມາດຕະການທ່ີ
ເປັນຮູບປະທຳ ທາງດານການຊກຍູໃຫຄົນຮັກ ຢາກໃຫການ
ອານຄືການບ�ລິໂພກອາຫານສະໝອງຫຼາຍຂ້ືນ ກ�ຕອງຄິດແບບ
ຕາມເຫດຕາມຜົນ(Logical thinking) ແນໃຈວາຈະເປັນ
ໄປໄດ ເປັນຮູບປະທຳ ຈ່ຶງດຳເນີນການໄປເປັນແຕລະບາດກາວ
ຕາມຈັງຫວະ ຫືຼ ເງ່ືອນໄຂທ່ີມີ ເປັນຕ້ົນ ດ່ັງຕົວຢາງ:
      ຜະລິດອາຫານສະໝອງທ່ີດີຫຼາກຫຼາຍມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ໃຫພຽງພ�ຕາມຄວາມຕອງການຂອງສັງຄົມ. 
      ເມ່ືອກອນການສອບແຂງຂ້ຶນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເອົາແຕ 
2 ວິຊາ ຄື: ຫັດແຕງ(Redaction) ແລະ ຄະນິດສາດ(Mathe-

matique)ເປັນການສຶກສາທ່ີຖືເອົາລະບົບການຄິດເປັນຫັຼກຫຼາຍ
ກວາ່ການຈື່ຈຳ ຫຼື ທອງຂຶ້ນໃຈ , ການອານເປັນການຮຽນຮູ
ສາງການຄິດຄ້ົນຫາຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ວິນິດໃສໄດຖືກຕອງ,
ເພາະສະນັ້ນ ການສຶກສາທ່ີມີເປ້ົາໝາຍໃຫຄິດເປັນ ຈະສາງໃຫ
ເກີດຄວາມສົນໃຈຕການອານໄປໃນຕົວ, ເພາະວາກອນຈະຄິດ
ໄດກ�ຕອງໄດມີຂ�ມູ້ນຂາວສານ, ເຊ່ິງຖາຢາກມີ ກ�ຕອງສະແຫວງ
ຫາດວຍການອານເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ແລະ ຂ�ຝາກຕ່ືມວາວິຊາ
ຄະນິດສາດແລະ ວິຊາຫັດແຕງ ເປັນຈຸດລິເລ່ີມວັດແທກການຄິດ
ເກ່ັງຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຢາກເກ່ັງຄິດກ�ຕອງໄດອານຫຼາຍໆ, ມີ
ສະຕິເລືອກເຟ້ັນໃນສ່ິງທ່ີເປັນປະໂຫຍດ, ເຊ່ິງຈະເປັນການຮຽນຮູ
ນອກລະບົບໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຖາບດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະຖືກເມົາ
ມົວຈາກກະແສນິຍົມຂອງໂລກໄຊເບີ ຄືດັ່ງທີ່ໜາເປັນຫວງໃນ
ປັດຈຸບັນ. 
      ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຄວນເປັນສວນໜ່ຶງໃນການປູກຝັງ

ໃຫມີນິໄສຮັກອານ ແລະ ຮັກການຮຽນຮູ. ໃນປະເທດທ່ີພັດທະ
ນາແລວ ຖາຈະມີການກຕ້ັງສະຖາບັນການສຶກສາ ຫືຼ ໂຮງຮຽນ 
ຈະຕອງມີຫ�ສະໝຸດໜ່ຶງຫັຼງ, ເຊ່ິງຖາບມີ ຈະບໄດຮັບການອະນຸ
ມັດໃຫສາງຕ້ັງເປັນໂຮງຮຽນ ບວາທັງພາກລັດ ຫືຼ ເອກະຊົນກ�
ຕາມ. ແຕໃນສະພາບຂອງບານເຮົາຍັງເປັນປະເທດທ່ີທຸກຍາກ
ຢູ ພຽງແຕການສາງໂຮງຮຽນ, ບັນຫາເລ່ືອງຕົວເລກຄູກ�ເປັນ
ເລ່ືອງປວດຫົວແລວ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫການຈະສາງຫ�ສະໝຸດມີຄວາມ
ຫຍຸງຍາກ ແລະ ຫຼາຍພາກສວນຍັງເບິ່ງຂາມບໃຫຄວາມສຳ
ຄັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ນັກຮຽນຈ່ຶງບມີຫ�ສະໝຸດ ບມີສ່ິງທ່ີຕອບສະໜອງ
ຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນໃນໄວເດັກຂອງພວກເຂົາໄດ. ການສາງ
ເດັກນອຍໃຫຮັກການອານ ມັນບແມນເລ່ືອງທ່ີຫຍຸງຍາກເໜືອ
ບາກວາແຮງ. ຄູອາຈານ ແລະ ຜູປົກຄອງຄວນເປັນແບບຢາງ 
ຄວນສ່ົງເສີມ ແລະ ນຳພາພວກເຂົາອານເປັນປະຈຳ, ເຊ່ິງຈະ
ກາຍເປັນຄວາມຊິນເຄີຍ ແລະ ມີນິໄສຮັກຮຽນຮູ ຮັກອານການ
ຄ້ົນຄວາໄດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
      ຄວາມສະຫຼາດສອງໃສເປັນຊັບສິນອັນປະເສີດຂອງປະ
ເທດຊາດ. ປັດຈຸບັນໄດມີຜູຫວານແນວພັນແຫງນິໄສຮັກການ
ອານແລວ ແຕຍັງບທັນມີພາກສວນໃດເອົາໃຈໃສ ແລະ ໃຫ
ຄວາມສຳຄັນ, ເພື່ອຈະຮັບຜິດຊອບຕອະນາຄົດຂອງປະເທດ
ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຕອງສົ່ງເສີມໃຫຊາວໜຸມລາວເປັນ
ຄົນຮັກການອານ ແລະ ການຄ້ົນຄິດ, ຕອງມີນະໂຍບາຍຊກຍູໃຫ
ຄົນທ່ີມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ໃຫໄປສູຄວາມສຳເລັດດວຍການເຮັດ
ໃຫດີທ່ີສຸດດວຍຕົວເຂົາເອງ. ພວກເຮົາບອາດດຳລົງຊີວິດໂດຍ
ປາສະຈາກຄວາມຮູໄດ ເພາະຄວາມບຮູມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫເຮົາ
ຫົຼງເຊ່ືອແນວງົມງວາຍ ບມີວິທະຍາສາດ ເຮັດໃຫປະຊາຊົນພາຍ
ໃນຊາດບມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດ ແລະ ຖາບອີງໃສປະຊາ
ຊົນທ່ີມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດແລວ ເປັນເລ່ືອງຍາກທ່ີປະເທດ
ຊາດຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ, ເພາະການທ່ີຈະ
ພັດທະນາປະເທດໃດໜ່ຶງໃຫຈະເລີນຮຸງເຮືອງກາວໜາໄດ.
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ພາສາລາວ: ຍິງຊາຍຜູມີຊື່ສຽງອັນດີງາມ ເໝືອນກັບມີອາ

ພອນອັນມີຄາປະດັບໄວໃນຮາງກາຍ 

中：人要脸，树要皮

ຄ�າອະທິບາຍ: ຄົນເຮົາຕອງຮູຮັກສາກຽດ ແລະ ພາບພົດຂອງ

ຕົນໃຫດີ, ຈ່ຶງຈະໄຮັບຄວາມເຄົາລົບຈາກຄົນອ່ືນ, ຄືກັບຕ້ົນໄມ

       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。

ຕອງການເປືອກເພ່ືອປອງກັນ, ຖາບມີເປືອກ, ຕ້ົນໄມຈະບສາ

ມາດມີຊີວິດຢູໄດ.

释义：做 人 需要 维 护 好自己的声誉和形

象，才能赢 别人的尊重，就像树需要

树皮做 保 护，如 果 没 有树皮，树就不能

生存。

ພາສາລາວ: ໄດຄືບຢາກສອກ ໄດສອກຢາກວາ

中： 寸进尺

ຄ�າອະທິບາຍ: “ 寸 (cun, ຊນ)” ແລະ “ 尺 (chi, ສື)” 

ແມນຫົວໜວຍແທກລວງຍາວດ້ັງເດີມຂອງຈີນ, ໜ່ຶງສືເທ່ົາກັບ

ສິບຊນ, ໜ່ຶງຊນມີປະມານ 3,33 ຊັງຕີແມັດ. ສຸພາສິດນ້ີໝາຍ

ຄວາມວາໄດໜ່ຶງຊນແລວ ແຕຍັງຢາກໄດຕ່ືມອີກບາດກາວໜ່ຶງ 

ຈົນຮອດໜຶ່ງສື. ປຽບທຽບວາມີຄວາມຢາກຕະຫຼອດ ແລະ ບ

ເຄີຍຮູສຶກພ�ໃຈຈັກເທ່ືອ, ໄດຮັບໂຕນອຍແລວ ກ�ຢາກໄດໂຕໃຫຍ

ກວາຕໄປ.

释义： “寸”和“尺”都是中国的传统

长度单 位， 尺等于十寸， 寸约3.33

厘米。这个成语的意思是已 到了 寸，还

想冉进 步， 到 尺。比喻贫 无厌，

有了小的，还要大的。

IPo7=kl5rklyf
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ພາສາລາວ: ໄດເຕ່ົາເສຍໝາ ເສຍເວລາໄດຊັບ

中：失之东隅，收之桑榆

ຄ�າອະທິບາຍ: “ 东 隅 (Dongyu)” ໝາຍຄວາມວາແຈຂອງ

ພາກຕາເວັນອອກ, ກ�ໝາຍຄວາມວາຕອນເຊົ້າ, ປຽບທຽບ

ວາຕອນເລ່ີມຕ້ົນ; “ 桑榆 (Sangyu)” ໃນພາສາຈີນບູຮານໝາຍ

ຄວາມວາຕາເວັນຕົກ, ປຽບທຽບວາຕອນສຸດທາຍ. ສຸພາສິດ

ນ້ີມີຄວາມໝາຍເດີມວາ ໄດສູນເສຍໃນບອນໃດກອນ ແລວສຸດ

ທາຍໄດຮັບຜົນໃນບອນອ່ືນ. ປຽບທຽບວາໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນໄດ

ເສຍໄຊໃນດານໃດໜ່ຶງ, ສຸດທາຍໄດເອົາຊະນະໃນດານອ່ືນ.

释义：“东隅”指东边的角落，即早晨，喻

初始；“桑榆”在中国古文中指日幕，喻

最终。原指在某处先有所失，在另 处终

有所 。比喻开始在这 方面失败了，最后

在另 方面取 成功。

ພາສາລາວ: ໄດໃໝລືມເກົ່າ ໄດເຕົ່າລືມໝາ ໄດປາລືມແຫ 

ໄດແພລືມຜາ ໄດໜາລືມຫັຼງ

中： 鱼忘筌

ຄ�າອະທິບາຍ: “ 筌 (Quan, ຊວນ)” ແມນເຄ່ືອງໄມໄຜທ່ີນ�າ

ມາຫາປາ. ຫາປາໄດແລວ ພັດລືມຊວນເລີຍ. ປຽບທຽບວາ

ໄດສ�າເລັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງແລວ ກ�ລືມສ່ິງທ່ີເພ່ິງພາອາໄສໃນເມ່ືອ

ກອນເລີຍ.

释义：“筌”是捕鱼用的竹器。捕到了鱼，

便忘掉 了筌。比喻事情成功以后就忘

了本来依靠的东西。

ພາສາລາວ: ດິນດີຍອນຫຍາປົກ ປາຮົກຍອນເສືອຢູ

中：唇齿相依

ຄ�າອະທິບາຍ: ເພ່ິງພາອາໄສເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນຄືປາກ ແລະ 

ແຂວ, ປຽບທຽບສອງຝາຍມີສາຍພົວພັນຢາງແໜນແຟນ, ເພ່ິງ

ພາອາໄສເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ.

释义：像嘴唇和牙齿那样互相依靠。比喻

双方关系密切，相互依存。

ພາສາລາວ: ເດ່ັນແລວແລນນ�າ

中：见贤思齐，见不贤而内自 乜

ຄ�າອະທິບາຍ: ເມ່ືອພົບກັບຄົນທ່ີມີຄຸນນະທ�າອັນດີງາມ ຫືຼ ມີຄວາມ

ສາມາດ, ຄວນຖືລາວເປັນແບບຢາງ ແລະ ຮຽນຈາກລາວ; 

ເມ່ືອພົບກັບຄົນທ່ີບມີຄຸນນະທ�າ ຫືຼ ບມີຄວາມສາມາດ, ຄວນກວດ

ຄືນຕົວເອງມີຄວາມຜິດຄືກັບລາວບ.

释义：看见有德行或有才干的人，就要想

着向他学习；看见没有德行或没有才干的

人，就要反 是否有和他 样的错误。
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ພາສາລາວ: ດາບຢູເໜືອ ຄ�ຢູໃຕ

中：仟钧

ຄ�າອະທິບາຍ: “ 钧 ຈຸນ(Jun)” ເປັນຫົວໜວຍນ�້າໜັກໃນສະ

ໄໝເກ່ົາຂອງຈີນ, ໜ່ຶງຈຸນເທ່ົາກັບ 15 ກິໂລໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. ນ�າ້

ໜັກທ່ີເປັນໝ່ືນຈຸນໄດມັດໃສຜົມເສ້ັນດຽວ, ເປັນການອະທິບາຍ

ສະຖານະການວາ ມີຄວາມເລ່ັງທ່ີສຸດ. 

释义：“钧” 中国古代的重量单位，

钧相 当于现在的15仟克。仟钧的重量

系在 根头 上，形容情况极其危急。

ພາສາລາວ: ຕາບອດຂ້ີແມນ(ຖືກ)ປອງ

中：瞎猫碰上死耗子

ຄ�າອະທິບາຍ: ແມວຕາບອດໄດພ�້ໜູທີ່ຕາຍແລວ, ກ�ສາມາດ

ເວົ້າໄດວາແມວຈັບໜູໄດ, ແຕມັນບແມນຍອນແມວມີຄວາມ

ສາມາດເກ່ັງໃນການຈັບໜູ, ມັນແມນຍອນແມວໂຊກດີ. ສຸພາ

ສິດໝາຍຄວາມວາແຕເດີມນັ້ນບມີຄວາມສາມາດ ແຕໄດສ�າ

ເລັດສ່ິງໃດໜ່ຶງໂດຍບັງເອີນ, ປຽບທຽບວາເກີດຂ້ຶນໂດຍບັງເອີນ

ພ�ດີພ�ເໝາະ.

释义：眼瞎的猫遇到了死的老鼠，乜算是逮

到了老 鼠，但不是因为猫的捕鼠能力强，

而是因 为运气好。指本来没有能力，但却

意外完成了某件事，比喻偶然凑巧。

ພາສາລາວ: ຕາໃຫຍກວາທອງ

中：眼大肚子小

ຄ�າອະທິບາຍ: ຄວາມໝາຍເດີມແມນບາງຄົນຢາກກິນຫຼາຍເມ່ືອ

ເຫັນອາຫານແຊບກ�ລວນແຕຢາກກິນ, ແຕຕົນເອງສາມາດກິນ

ອາຫານໄດຈ�ານວນຈ�າກັດ, ກິນໝົດບໄດ. ປຽບທຽບວາຄົນມີ

ມາດຕະຖານສູງ ແຕບມີຄວາມອົດທົນຈັກໜອຍ.

释义： 本意指有些人眼馋，看到什么美食

都想吃，但自己饭量有限，没办法吃完。

比喻人眼光高，肚量小。

ພາສາລາວ: ຕິແຕຄວາຍບັກເລເຖ້ົາ ຮາວສວນເຈ້ົາບຖ່ີ ຕິແຕ

ແມງໝ່ີຮາຍ ຕີບສ້ິນບຮາເພິງ

中：怨天尤人

ຄ�າອະທິບາຍ: ໝາຍເຖິງວາເມ່ືອພົບກັບຄວາມເສຍໄຊ ຫືຼ ຄວາມ

ຫຍຸງຍາກ, ມີແຕຈ່ົມໃຫເຈ້ົາຟາເຈ້ົາແຖນ ແລະ ຕິຕຽນຄົນອ່ືນ. 

ພັນລະນາເຖິງຄົນທ່ີຕິຕຽນເງ່ືອນໄຂພາວະວິໄສບດີ, ແຕບຊອກ

ຫາເຫດຜົນໃນດານອັດຕະວິໄສຂອງຕົນເອງ.

释义：指遇到挫折或困难时， 味埋怨天，

责怪别 人。形容抱怨客观条件不利，不从

主观上找原因。

ພາສາລາວ: ຕີງໃຫກາກິນ

中：为他人作嫁衣裳

ຄ�າອະທິບາຍ: ໄດຕາເຄື່ອງນຸງແຕງງານອັນສວຍງາມ, ແຕ

ສຸດທາຍໃຫຜູອ່ືນນຸງຊ�າ້, ສ�າລັບຕົນເອງມີແຕເບ່ິງຜູອ່ືນໄປແຕງ

ງານ. ໝາຍຄວາມວາຕົນເອງໄດເຮັດວຽກຢາງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ

ສຸດທາຍບໄດຮັບຜົນ, ຊ�າ້ບພ�ໄດສ່ົງເສີມຜົນສ�າເລັດຂອງຜູອ່ືນ.

释义：做了漂亮的嫁衣，结果让别人穿了，自

己只能看着别人出嫁。指自己忙来忙去，最后

没 到什么好处，反而促成了别人的好事。
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走进玉溪｜生物医药产业高质量发展

      ໄລຍະໃກໆ ນ້ີ, ບ�ລີສັດ ຢູຊີວັດສັນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະຊາດ ຈ�າ
ກັດ(Yuxi Watson Biotechnology Co., Ltd ເອ້ີນຫຍ�ວ້າ:
ຢູຊີວັດສັນ) ໄດຮັບການສັ່ງຊື້ວັກຊີນ PPV13 (13-Valent 

Pneumococcal Polysaccharide Conjugate Vac-

cine) ຊດທຳອິດຈຳນວນ 1 ລານໂດສ ຈາກກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກຂອງປະເທດມາລົກ ແລະ ຈະເລີ່ມສະໜອງວັກຊີນດັ່ງ
ກາວໃຫກັບປະເທດມາລົກຕາມສັນຍາການສ່ັງຊ້ື.
      ຕາມຮູວາ, ຢູຊີວັດສັນ ໄດນ�າໃຊເຕັກໂນໂລຊີ VR, ດິຈີຕອນ
ຄູແຝດ(Digital twin), ອິນເຕີເນັດຂະແໜງການ(Industrial 

Internet), ການຜະລິດແບບອັດສະລີຍະ(Smart manufactu-

ring) ແລະ ເຕັກນິກອ່ືນໆ ເພ່ືອສາງໂຮງງານວັກຊິນແບບດິຈິ
ຕອນ, ປັດຈຸບັນມີຜະລິດຕະພັນຈ�ານວນ 7 ປະເພດ 9 ຊະນິດໄດ
ເຂ້ົາສູຕະຫຼາດ ແລະ ຈ�າໜາຍແລວ, ໄດສາງເປັນແບບຢາງ
ໃໝໃຫແກການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳການຢາຊີວະຊາດທ່ີທັນ

ສະໄໝຂອງຢູຊີ. 
      ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາການຢາຂອງແພດຫຼວງ(ການ
ແພດທາງຕາເວັນຕົກ), ນະຄອນຢູຊີ ກ�ໄດມີນະວັດຕະກ�າໃໝຊກ
ຍູໃຫການແພດການຢາພ້ືນເມືອງຂອງຊົນເຜ່ົາກາວໄປສູທ່ົວໂລກ. 
ຢູໃນໂຮງງານທັນສະໄໝຂອງກຸມບ�ລິສັດ ໄຊຫີຼງເຕັກນິກວິທະຍາ
ສາດການຢາ ຈຳກັດ(Sailing Pharmaceutical Techno-

logy Group Co., Ltd), ຢາປົວກະດູກ “ເຫີງກູ” ທ່ີຜະລິດສາງ
ຈາກສູດບູຮານຂອງຊົນເຜ່ົາອ້ີ ເຂດຕຽນໜານ ຈ�ານວນຫຼາຍໆ
ຂວດກຳລັງຖືກແພັກໃສແກັດອອກຈາກໂຮງງານ, ຈະສ່ົງຈາກ
ນະຄອນຢູຊີໄປຫາອົງການການແພດ 2000 ກວາແຫງ ແລະ 
ສາຂາຮານຂາຍຢາຫຼາຍແຫງໃນປະເທດຈີນ, ພອມທັງສ່ົງຈ�າ
ໜາຍໄປຕາງປະເທດອີກດວຍ.
      ປີ 2021, ຂະແໜງການການຢາຊີວະຊາດ ແລະ ເຄ່ືອງ
ຈັກອຸປະກອນການແພດຂອງນະຄອນຢູຊີໄດບັນລຸມູນຄາການ
ຜະລິດເຖິງ 12,15 ຕ້ືຢວນ, ເພ່ີມຂ້ຶນ 51,69% ເມ່ືອທຽບໃສໄລ
ຍະດຽວກັນໃນປີຜານມາ. ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນຢູຊີມີວິສາຫະກິດ
ການຢາຊີວະຊາດທ່ີມີຂະໜາດ(Above scale enterprise)

ຈ�ານວນ 19 ແຫງ(ວິສາຫະກິດທີ່ມີຂະໜາດໝາຍເຖິງວິສາ
ຫະກິດທ່ີມີລາຍຮັບຈາກກິດຈະການຕ້ົນຕ�ທ່ີເທ່ົາກັບ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ 

20  ລານຢວນຕປີ).

近日，玉溪沃森生物技术有限公司收到摩洛哥卫生

部授权签发的 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗首笔 100 万剂

的采购订单。据悉，该企业采用 VR、数字孪生、工业互

联网、智能制造等技术，建成疫苗数字化工厂，目前已有

7 个品种 9 个品规的产品上市销售，竖起了玉溪现代生物

医药产业发展的新标杆。

玉溪市委宣传部供稿 字剑飞 图
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魅力普洱｜赏有机茶园美景 品普洱茶香醇

走进云南省普洱市的有机茶园，绿意盎然，茶香扑鼻。

在这里，游客除了欣赏绿意盎然的有机茶园，还能品尝到

健康、安全的有机茶和全茶宴，了解有机茶的相关知识。

      ຊາ, ມຕີົນ້ກ�າເນດີຢູຈນີ ແລະ ໄດຮບັຄວາມນຍິມົຈາກທົວ່
ໂລກ. ປດັຈບຸນັ ມ ີ60 ປະເທດ ແລະ ພາກພືນ້ໃນທົວ່ໂລກໄດ
ຜະລດິຊາ ແລະ ພນົລະເມອືງດືມ່ຊາມຈີ�ານວນເກນີ 2 ຕືຄ້ນົ. 
ຊາຢນຸນານມຊີືສ່ຽງໂດງດງັໃນທົວ່ໂລກ, ໃນນັນ້ ຊາພເູອແີມນ
ມຊີືສ່ຽງທີສ່ດຸ.
      ເມືອ່ເຂົາ້ສູສວນຊາອນິຊຂີອງນະຄອນພເູອ(ີPuer City) 

ແຂວງຢນຸນານ, ສຂີຽວເຕມັໄປດວຍຄວາມມຊີວີດິຊວີາ, ກິນ່
ຫອມຂອງຊາໄປເຖງິດງັໂດຍກງົ. ຢູທີນ່ີ ້ນກັ ທອງ ທຽວບພຽງ
ແຕສາມາດ ຊມົ ສວນ ຊາ ອນິຊທີີເ່ຕມັໄປດວຍສຂີຽວ, ຍງັສາມາດ 
ດືຊ່າອນິຊ ີແລະ ຊມີອາຫານຊາທີປ່ອດ ໄພ ແລະ ເປນັປະໂຫຍດ
ຕຮາງກາຍ, ພອມ ທງັ ຮຽນຄວາມ ຮູ ກຽວ ກບັ ຊາອນິຊ.ີ
      "ພວກເຮົາໄດຜະລດິຊາອນິຊເີປັນເວລາ 23 ປແີລວ, ມີ
ແຕເພືອ່ຜະລດິຊາຈອກໜຶງ່ທີເ່ປນັປະໂຫຍດຕຮາງກາຍ". ທານ
ຕງົຈຊູຽງ(Dong Zuxiang) ປະທານບ�ລິສດັສວນຊາພສູູງຈູ
ຊຽງພເູອ ີກາວວາ, ພາຍໃຕການນ�າພາຂອງລາວ, ຊາວສວນ
ຊາຢູໃກຄຽງໄດຮັງ່ມຂີຶນ້ໂດຍປກູຊາອນິຊ,ີ ແນວຄວາມຄດິຂອງ

ການພດັທະນາຊາອນິຊີໄດຝງັເລກິຢູໃນຫວົໃຈຂອງປະຊາຊນົ.
ມາ ຮອດ ປ ີ2021,  ເນືອ້ ທີ ່ສວນຊາທີໄ່ດຮບັການ ຢັງ້ຢນື ເປນັສວນ 
ຊາອນີຊີ ຢູ ນະຄອນພເູອ ີໄດມີທງັໝດົ( ສະ ສົມ) ເຖງິ 490000  ມູ
(ໜຶງ່ ມູເທົາ່ກບັ ປະມານ 667 ຕາ ແມດັ).
     ກິນ່ຫອມຂອງຊາທີອ່ອນໂຍນທີສ່ດຸແມນມາຈາກສວນຊາທີ່
ມນີເິວດວິທະຍາທີ່ສຸດ, ຄົນພເູອທີີ່ກະຕືລລືົນ້ເຊນີທານໄປເພດີ
ເພນີມວນຊືນ່ກບັຄວາມງາມຂອງສວນຊາອນິຊ ີ      ແລະ       ຊມີລດົຊາດ
ຊາພເູອທີີອ່ອນໂຍນ.
      ປດັຈບຸນັນີ,້ ນະຄອນພເູອພີວມ ເລັງ່ລດັການ ພດັທະນາຂອງ 
ຂະ ແໜງ ການ ຊາອນີຊີ, ຕັງ້ໜາ ກສາງຍີຫ່�ສ້າທາລະນະຂອງ 
ພາກ ພືນ້ “ຊາ ອນີຊພີເູອ”ີ, ພະຍາຍາມ ຊກຍູ ການ ເຊືອ່ມ ໂຍງ ເຂົາ້
ກນັລະດບັສງູລະຫວາງ ຂະ ແໜງ ການ ຊາ   ແລະ ຂະ ແໜງການ
ທອງທຽວ ວດັທະນະທ�າ. ເປດີກວາງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ ຕອງ 
ໂສ ຂະແໜງການຂອງ ຊາພູເອີ ຢາງ ບ ຢຸດ ຢັງ້, ສມຸກ�າລງັເຮດັ
ໃຫ "ຍີ ່ຫ� ້ຄ�າ” ຂອງຊາພເູອເີຫຼືອ້ມໃສ.
      ກິນ່ຫອມທີຫ່ອມທີສ່ດຸມາຈາກສວນຊາທີເ່ປນັນເິວດທ�າມະ
ຊາດທີ່ສຸດ, ຊາວພູເອີທີເ່ອືອ້ເຟື້ອເຜື່ອແຜຍນິດຕີອນຮບັບນັດາ
ທານມາຮວມກັນຊມົທິວທດັອັນສວຍງາມຂອງສວນຊາອນິຊີ 
ຊມີກິນ່ຫອມຂອງຊາພເູອ.ີ 普洱市委宣传部供稿供图
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读者反馈

■  本刊记者 覃雪丹 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ, ບັນດາທານຜູອານທັງຫຼາຍ. ເນ້ືອໃນຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ສະບັບເດືອນ ພຶດສະພາ ແມນອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ, ມີ

ການເລ່ົາເຖິງການພັດທະນາຂອງຕົວເມືອງເຂດໃໝ່ສົງອານ ທ່ີເປັນເຂດສາງຕ້ັງຂ້ຶນມາໃໝ, ກ�ມີການປັບປຽນຍົກລະດັບກຽວກັບ ມ�

ລະດົກອຸດສາຫະກຳຂອງຕົວເມືອງ; ມີນິທານວິສາຫະກິດຈີນພັດທະນາຂະແໜງການຊາທ່ີປະເທດລາວ ແລະ ນຳພາປະຊາຊົນລາວ

ສາງຄວາມຮ່ັງມີ, ກ�ມີກ�ລະນີກຽວກັບຊາວນາຈີນປະດິດສາງດິນນາແບບອັດສະລິຍະ; ມີກຽວກັບຄົນໄວໜຸມພິຈາລະນາການເຮັດວຽກ

ຫືຼສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ, ກ�ມີການຖັກແລນທ່ີສາມາດຫຸຼດຜອນຄວາມກົດດັນໄດ. ເດືອນນ້ີ, ພວກເຮົາໄດເຊ້ືອເຊີນໝູເພ່ືອນຜູອານ 2 ຄົນ

ມາແບງປັນຄວາມຮູສຶກຫັຼງການອານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
金达 ：读者朋友们，大家好。《占芭》五月刊内容丰富，有雄安新区这座城市的崛起，也有城市改造工业遗产的有机更新 ；

有中企在老挝发展茶产业带动当地人民致富的故事，也有中国农民打造智慧农田的案例 ；有年轻人关注的就业和创业讨论，

也有轻松减压的毛线新玩法。本期，我们邀请了 2 位读者朋友分享他们的读后感。

ທາວ ເຢຍ ເລ່ົາທ: ສະບາຍດີ. ຂອຍແມນທານໝ�ພະແນກພາຍໃນຄົນໜ່ຶງທ່ີມາຈາກປະເທດ

ລາວ, ເຄີຍຮາຮຽນໄລຍະໜ່ຶງຢູໂຮງໝ�ປະຊາຊົນເລກທີໜ່ຶງແຂວງຢຸນນານ, ໂຊກດີທ່ີເຄີຍ

ຮັບການສຳພາດຂອງວາລະສານ ຈຳປາ ແຕກອນ. ພາຍຫັຼງໄດກັບຄືນປະເທດລາວບດົນ, 

ຂອຍໄດລາອອກຈາກໂຮງໝ�ລັດແຫງໜຶ່ງ, ດຽວນີ້ໄດເປີດຄລີນິກສວນຕົວຂອງຕົນແລວ. 

ຍອນປະສົບການຕອນນ້ີ, ຂອຍຈ່ຶງສົນໃຈຕຫົວຂ�ກ້ຽວກັບ “ເຮັດວຽກ ຫືຼ ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ” 

ຂອງວາລະສານ ຈຳປາ  ສະບັບເດືອນພຶດສະພາຫຼາຍ.
耶·捞托 ：大家好。我是一名来自老挝的内科医生，曾在云南省第一人民医院研修

了一段时间，期间有幸接受过《占芭》杂志记者的采访。回到老挝后不久，我从一

家公立医院辞职，现在开了一间属于自己的诊所。因为这段经历，我对五月刊“就

业还是创业”的话题很感兴趣。

ຈິນດາ: ຈະແຈງແລວ, ເຈ້ົາໄດເລືອກການສາງທຸລະກິດ.
金达 ：显而易见，你选择了创业。
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ທາວ ເຢຍ ເລ່ົາທ: ແມນແລວ. ຂອຍຄິດວາ, ການສາງທຸລະກິດສາມາດນຳໂອກາດທ່ີຍ່ິງຫຼາຍກວາມາໃຫແກ

ຂອຍ, ພ້ືນທ່ີການພັດທະນາກ�ຍ່ິງກວາງຂວາງກວາ. ຫັຼງຈາກການສາງທຸລະກິດສຳເລັດຜົນແລວ, ບຸກຄົນກ�ຈະ

ມີຄວາມເສລີຍ່ິງຫຼາຍກວາ. ແຕວາ, ກອນການສາງພາລະກິດ, ຂອຍຄິດວາພວກເຮົາກ�ຄວນປະກອບອາຊີບ

ກອນ, ເພ່ືອສະສົມປະສົບການ ແລະ ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມາດດານວິຊາຊີບ, ຈ່ຶງສາມາດຮັບມືກັບສ່ິງທາທາຍ

ທ່ີການສາງພາລະກິດຈະນຳມາ.
耶·捞托 ：是的。我认为，创业可以给我带来更多机遇，发展空间也更大。创业成功后，个人也会获

得更多自由。不过，在创业之前，我认为还是应该先就业，积累实践经验和增长职业技能，才能应对

创业带来的挑战。

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕການແບງປັນຂອງເຈົ້າ. ຕໄປ, ເຊີນທາວ 

ເນັງເຊີງ ວົງເຢຍບູລຽງ ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມລາວ ມາແບງ

ປັນຄວາມຮູສຶກຫັຼງການອານຂອງລາວ.
金达 ：谢谢你的分享。接下来，请来自老挝的律师能胜·翁

耶布梁分享他的读后感。

ທາວ ເນັງເຊີງ ວົງເຢຍບູລຽງ: ສະບາຍດີ, ຈິນດາ. ຂອຍເຮັດວຽກຢູບ�ລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ ທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງປະເທດຈີນ

ຢູທ່ີປະເທດລາວ, ມັກຈະແລກປຽນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄົນຈີນຢູສະເໝີ, ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການຮັບຮູຕຄົນຈີນຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ ຂອຍມັກອານປ້ຶມ

ຈຳນວນໜຶ່ງກຽວກັບປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງວາລະສານ ຈຳປາ ກ�ເປັນໜຶ່ງໃນປຶ້ມທີ່ຂອຍມັກອານ. ສວນບົດຄວາມທີ່ຂອຍສົນໃຈທີ່ສຸດໃນ

ວາລະສານ ຈຳປາ ສະບັບເດືອນ ພຶດສະພາ ກ�ຄື ຄົນໄວໜຸມມັກການຖັກແລນ. ເມ່ືອອານເຫັນຂ�ຄ້ວາມນ້ີ, ຂອຍສົງໃສຫຼາຍວາ ເປັນ

ຫຍັງຄົນໄວໜຸມຈີນມັກການຖັກແລນ? ຕມາ, ຂອຍໄດເບິ່ງວິດີໂອທີ່ກຽວຂອງຢູເທິງເນັດ, ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວານີ້ເປັນກິດຈະກຳຢາງ

ໜ່ຶງທ່ີສາມາດຫຸຼດຜອນຄວາມກົດດັນໄດຫຼາຍ, ສຳລັບກຸມຄົນວຽກງານທ່ີມີຄວາມກົດດັນສູງໃນທ່ົວໄປ ມີກຳລັງດຶງດູດຫຼາຍ.
能胜·翁耶布梁 ：金达，你好。我在老挝一家中资律师事务所工作，平时经常和中国人打交道，为了增加对中国的了解，

我喜欢阅读一些和中国有关的书籍，《占芭》杂志就在我的阅读书单中。《占芭》5 月刊最吸引我的文章是《年轻人爱上玩毛线》。

刚看到题目时，我很疑惑，中国的年轻人为什么爱玩毛线？后来，我在网络上看了相关视频，才发现这是一项十分解压的

活动，对于平时工作压力大的人群来说，十分有吸引力。

ຈິນດາ: ແມນແລວ. ເມ່ືອສຳເລັດຜົນງານກັບເສ້ັນດາຍນ້ັນ ແມນຍັງມີຄວາມຮູສຶກຂອງຄວາມສຳເລັດ. ສຳ

ລັບການເວົ້າເຖິງການຫຼຸດຜອນຄວາມກົດດັນ, ຫຼວງພະບາງກ�ເປັນຈຸດທອງທຽວແຫງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຜອນ

ຄາຍຄວາມກົດດັນໄດຫຼາຍ.
金达 ：是的。当完成一件毛线作品时，还会有成就感。至于说到解压，琅勃拉邦也是一个非常解压

的旅游目的地。

ທາວ ເນັງເຊີງ ວົງເຢຍບູລຽງ: ໂດຍ. ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທ່ີມີດັດສະນີຄວາມ

ສຸກສູງຫຼາຍ, ພາຍຫັຼງການສ້ິນສຸດລົງຂອງພະຍາດລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລວ, ຍິນດີ

ຕອນຮັບບັນດາໝູເພ່ືອນຈີນຂ່ີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມາທຽວຫ້ິຼນຢູປະເທດລາວເດີ.
能胜·翁耶布梁 ：没错。我们老挝是个幸福指数很高的国家，等疫情消散后，欢

迎中国朋友们乘坐老中铁路来老挝游玩。
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